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Jokitalkkarihanke toimi alkuperäisen suunnitelman mukaan vuosina 2012-2016. Hanke
sai jatkoa vuosille 2017 ja 2018. Tämä raportti esittelee pääsääntöisesti vuosien 2017
ja 2018 toimintaa. Jokikohtaisessa käsittelyssä tarkastellaan toimenpiteiden vaikutuksia
pitemmällä aikavälillä ja käsitellään meneillään olevia hankkeita sekä jokien yleistä tilaa
vuoden 2018 lopussa.

Porvoonjoen Hevoskoski Orimattilassa.

Kannen kuva: kunnostettua Loviisankoskea kaupungin keskustassa. Raportin valokuvat Jokitalkkareiden,
ellei toisin mainita.
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1. Jokitalkkarihanke 2017-2018
1.1 Hankkeen tarkoitus ja taustaa
Jokitalkkarihankkeen toiminnassa keskeisenä tarkoituksena on ollut luontaisesti lisääntyvien lohikalakantojen palauttaminen hankealueen jokiin ja aikaansaatujen lisääntyvien
sekä alueen luontaisten taimenkantojen vahvistaminen. Samalla on edistetty muidenkin
alueella esiintyvien, virtavesistä riippuvaisten vaelluskala- ja rapukantojen kehittymistä.
Pitkällä tähtäimellä hankkeen tavoite on ollut kalastusmahdollisuuksien ja saaliiden paraneminen. Virtavesien kunnostamisen ja arvonnousun myötä ne tarjoavat runsaasti virkistyskäyttömahdollisuuksia ja luontoelämyksiä muillekin kuin kalastajille.

Jokitalkkarihankkeen myötä alueella on ollut toimija, joka on paitsi tuottanut tietoa alueen
virtavesien ja kalaston tilasta, myös tehnyt suuren määrän käytännön kunnostustoimia
joki- ja purokohteissa, vastannut kalateiden ylläpidosta, suorittanut kalastuksenvalvon-

Kuva 1. Jokitalkkarihankkeeseen kuuluvat seitsemän jokea laskevat Suomenlahteen itäisellä
Uudellamaalla. Suurempien jokien latvavedet sijaitsevat Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson
maakunnissa. Hankealueeseen kuuluvat kaikki virtavedet sivujoet ja -purot mukaan lukien.
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taa, -neuvontaa ja -ohjausta ja aktivoinut paikallisia asukkaita ja yhteisöjä toimiin virtavesien tilan parantamiseksi. Hankkeen toiminnassa lapsille ja nuorille suunnattu ympäristökasvatus, kalastus- ja luontoharrastukseen tutustuttaminen ja vastuullinen toiminta
omassa lähiympäristössä nousivat tärkeään rooliin hankkeen edetessä.

Hankkeen taustana on ollut jo pitkään tehty työ hankealueen jokien hyväksi. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on toteuttanut toimialueellaan useita
virtavesien kalatalouden kehittämishankkeita, kuten Porvoonjoki Eläväksi -hanke 19992001, Kalataloudellinen Jokikunnostushanke 2002-2006 ja Lohikalaa Suomenlahdelta
Salpausselälle-hanke 2007-2011 ja Jokitalkkarihanke 2012-2016. Jokitalkkarihankkeissa
virtavesien hoitotyötä on tehty yhteistyössä paikallisten asukkaiden, eri viranomaisten ja
muiden toimijoiden, kuten kalastusalueiden kanssa.

1.2 Hankkeen toimialue
Jokitalkkari-hankealue kattoi seitsemän Salpausselän harjun suunnalta itäisen Uudenmaan halki Suomenlahteen laskevaa vesistöä, jotka ovat Sipoonjoki, Mustijoki-Mäntsälänjoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki, Koskenkylänjoki, Loviisanjoki ja Taasianjoki (kartta kuvassa
1). Porvoonjoen ja Mustijoen vesistöjen ylemmät osat sijaitsevat Päijät-Hämeen maakunnassa. Koskenkylänjoen ja Taasianjoen vesistöjen latvavesiä on Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Hankkeen toiminta-aluetta ovat kaikki edellä mainitut joet merialueelta
latvavesiin sivujokineen ja sivupuroineen sekä useat pienemmät suoraan mereen laskevat
purot. Lisäksi hankealueeseen kuului Lahden kaupunki kokonaisuudessaan, missä hankkeella oli toimintaa mm. Nastolan alueella Seestaanjoella. Hankkeella oli yhteistyökumppaneita myös toimialuettaan laajemmalla alueella ja erilaista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
tehtiin molemmin puolin. Hanketta on esitelty koko maan kattavissa tilaisuuksissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

1.3 Hankkeen rahoitus
Hanketta rahoittivat monet julkiset tahot, liikelaitokset, kalastusalueet sekä yksityiset
yritykset. Hankkeen rahoittivat Askolan kunta, Hollolan kunta, Iitin kunta, Kärkölän kunta, Lahden kaupunki, Lapinjärven kunta, Loviisan kaupunki, Myrskylän kunta, Mäntsälän
kunta, Orimattilan kaupunki, Pornaisten kunta, Porvoon kaupunki, Pukkilan kunta, Sipoon
kunta, Lahti Aqua Oy, Orimattilan Vesi Oy, Porvoon vesi, Itäisen Uudenmaan kalastusalue,
Lapinjärven kalastusalue, Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue, Porvoonjoen kalastusalue,
Porvoon-Sipoon kalastusalue, Borealis Polymers Oy, Nivos Oy, Neste Oyj, Porvoon Energia
Oy sekä ELY-keskusten kalatalousryhmät Uudellamaalla ja Hämeessä.

Jokitalkkari-hankkeen hankerahoitus vuonna 2017 oli 120 500 euroa ja kulut 128 447
euroa. Vuonna 2018 hankerahoitusta oli 112 434 euroa ja kuluja oli 119 044 euroa. Hankkeen alijäämä katettiin vesiensuojeluyhdistyksen omalla rahoituksella ja vuonna 2018
osittain Porvoon seudun osuuspankilta saadulla lahjoituksella.

1.4 Hankkeen kesto ja työntekijät
Jokitalkkarihanke haettiin ensin viisivuotiseksi vuosille 2012-2016 ja sittemmin hankkeen toimintaa jatkettiin vuosille 2017-2018. Hankekoordinaattorina toimi Itä-Uuden-
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maan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen iktyonomi (AMK) Sampo Vainio.
Hankkeesta kokonaisuutena vastasi vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja, limnologi Juha Niemi. Edellä mainittujen jokitalkkareiden lisäksi työhön on osallistunut myös yhdistyksen biologi Mikael Henriksson, erityisasiantuntija Aki Janatuinen, biologi Emma-Sofia Pippuri ja korkeakouluharjoittelija Lars Finnbäck.
Hankkeessa tärkeä voimavara on ollut paikallisten asukkaiden ja tahojen tekemä talkootyö omien lähivesiensä hoitamisessa. Hankkeessa tehtiin omien kunnostusprojektien lisäksi yhteistyötä monien viranomaistahojen, yritysten, yhdistysten ja koulujen kanssa.

1.5 Viestintä
Hankkeen keskeisiä tiedotusmenetelmiä olivat suorat kontaktit yhteistyötahojen kanssa,
tiedottaminen toiminnasta kenttätöiden yhteydessä ja tapahtumissa sekä vuosittaiset raportit menneen vuoden toiminnasta.

Hanke on ylläpitänyt internet-sivua yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.vesi-ilma.
fi. Internet-sivuilla on kuvaukset hankkeen ajankohtaisesta toiminnasta ja laaditut raportit sähköisessä muodossa. Yhdistyksen Facebook-sivujen (facebook.com/porvoonjoenvesiensuojeluyhdistys) kautta on tiedotettu aktiivisesti ajankohtaisesta toiminnasta tai
mielenkiintoisista havainnoista, jolloin tieto paikallisista ilmiöistä ja toimista on levinnyt
nopeasti kohderyhmille. Facebook-sivun kautta saadaan myös palautetta ja havaintoja
hankealueen asukkailta ja toimijoilta sekä aktivoitua alueen asukkaita mukaan kunnostustalkoisiin.

Jokitalkkarihanke on laatinut lausuntoja toimintakenttäänsä liittyen ja antanut tietoja
viranomaisille, konsulteille, suunnittelijoille ja muille vastaaville tahoille. Hanke on esittäytynyt eri seminaareissa ja jokitalkkarit ovat käyneet monissa tilaisuuksissa esitelmöimässä työstään tai virtavesien ja kalakantojen tilasta. Osa hankkeen toimialueesta on
kaksikielistä ja hanke on toiminut ja tiedottanut sekä suomen- että ruotsinkielellä. Joukkotiedotusvälineissä hanke on tiedottanut ajankohtaisesta toiminnastaan tapahtumien
myötä, raportin julkaisusta, virtavesien virkistyskäyttömahdollisuuksista ja uusista tai
ajankohtaisista kalastussäädöksistä.

Kuva 2.
Hanke tiedotti
toiminnastaan
mm. vesiensuojeluyhdistyksen Facebook-sivulla,
väliraportein
ja lehdistötiedottein.
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2. Jokitalkkarihankkeen toimintaa vuosina 2017-2018
2.1 Lohikalojen mätijyvä- ja poikasistutukset
2.1.1 Taimenen mätijyväistutukset
Taimenen mäti-istutusten tarkoitus on, että istutetut kalat kasvavat sukukypsiksi yksilöiksi ja mahdollisen kasvuvaelluksen jälkeen ne palaavat istutuspaikkaansa lisääntymään.
Näin istutusalueelle saadaan luotua tai palautettua luontainen taimenkanta ja istuttamisesta voidaan pitemmällä aikavälillä luopua. Mäti-istutuksin on mahdollista istuttaa kaloja
laajalle alueelle. Kalat leimautuvat istutuspaikkaansa luonnonkalan tavoin, eli pitkänkin
kasvuvaelluksen jälkeen ne osaavat palata synnyinpaikkaansa kudulle. Vaikka valtaosa
poikasista kuolee petojen suihin luonnonkalojen tavoin, saadaan mäti-istutuksin aikaiseksi hyviä poikastiheyksiä. Luonnollinen karsinta kuuluu kalakantojen olemassaoloon ja
tämä valinta jättää jäljelle ne poikaset, joiden perimässä on sellaisia ominaisuuksia, jotka
edesauttavat selviytymistä juuri istutuskohteen olosuhteissa.
Jokitalkkarihanke istutti vuonna 2017 yhteensä 16 litraa taimenen mätijyviä, joka laskennallisesti vastasi noin 105000 mätijyvää. Istutuksia tehtiin 50 eri kohteeseen (Vainio ym.

Kuva 3. Jokitalkkarihankkeessa suoritetut taimenen mätijyväistutukset vuosina 2017-2018.
Taimenta istutettiin myös kuoriutettuina poikasina ja hanke vastaanotti vuonna 2017 vuoden
ikäisiä taimenen ja lohen poikasia Koskenkylänjokeen ja Porvoonjokeen.
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Kuva 4. Taimenen mätijyvien istutusta yhdessä Pornaisten Nuoret Kalastajat ry:n kanssa.
2018). Vuonna 2018 istutettiin 22,5 litran mätierä, joka laskennallisesti vastasi noin 200
000 mätijyvää. Istutuskohteita oli vuonna 2018 yhteensä 52. Pieni osa mätijyvistä kuoriutettiin poikasiksi ja istutettiin vasta nk. ruskuaispussipoikasina.
Mätijyvät olivat muualla Ingarskilajoen kantaa, paitsi Lahden Seestaanjoella Rautalammin
reitin kantaa. Mätijyvät toimitti Luonnonvarakeskuksen Laukaan kalanviljelylaitos. Osa
istutuksista oli rahoitettu Porvoonjoen jätevesien laskemisesta maksettavilla korvausvaroilla ja nämä istutukset kohdistettiin Porvoonjokeen Lahdessa ja Orimattilassa. Vuonna
2018 noin kymmenen litran mätierä oli luonnonvarakeskukselta lahjoituksena saatua nk.
biodiversiteettimätiä. Istutustiedot on tallennettu ELY-keskuksien ylläpitämään istutusrekisteriin ja lisäksi istutustiedot vuosilta 2012-2015 löytyvät hankkeen väliraporteista.

2.1.2 Taimenen ruskuaispussipoikasten istuttaminen
Jokitalkkarihankkeessa on myös kuoriutettu pieni mätimäärä vuosittain poikasiksi. Joissakin kohteissa mäti-istutuksen suorittaminen on syystä tai toisesta ollut hankalaa, vaikka
olosuhteet taimenen menestymiselle on muuten arvioitu hyviksi. Vuonna 2013 toteutetusta ensimmäisestä kokeilusta saatiin hyviä tuloksia ja ruskuaispussipoikasten istuttamista on sen jälkeen jatkettu mahdollisuuksien puitteissa.
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Ruskuaispussipoikasten istuttamisella saavutetaan mätirasiaistutuksiin verrattuna kutakuinkin samat hyödyt poikasten luonnonvalinnan, oppimisen ja leimautumisen suhteen.
Sillä vältetään kuitenkin tiettyjä mäti-istuttamiseen liittyviä riskejä, kuten esimerkiksi se,
että osa poikasista huuhtoutuu rasioista virran mukaan liian aikaisin. Poikasten kuoriuttaminen ja kuljettaminen istutuspaikoille vaatii paljon enemmän työtä sekä puitteet poikasten kasvatukselle, joten sitä voidaan toteuttaa vain pienessä mittakaavassa.

2.1.3 Muiden kalalajien ja kasvatettujen poikasten istutus
Jokitalkkarihanke on toiminut poikasistutusten vastaanottajana maastossa ja koordinoinut istutuksia soveltuvien istutuspaikkojen valitsemiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Vuonna 2017 hanke vastaanotti Luonnonvarakeskuksen ja ELY-keskuksen lohi- ja
taimenistukkaita Koskenkylänjokeen ja Porvoonjokeen. Vuonna 2018 hanke osallistui
ankeriaitten istuttamiseen Porvoonjoella yhdessä Porvoon-Sipoon kalastusalueen kanssa.

Kuva 5. Jokitalkkarihanke on pääasiassa istuttanut taimenta mäti-istutuksin, mutta hanke on
osallistunut myös muiden kalalajien istuttamiseen. Kuvassa Porvoonjokeen lasketaan Porvoon-Sipoon kalastusalueen ankeriasistukkaita.
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Kuva 6. Hankealueen virtavedet on pääsääntöisesti perattu ja ojitettu. Perkaukset ovat merkittävästi heikentäneet virtavesistä riippuvaisten kalojen elinolosuhteita ja niiden kunnostaminen on valtava urakka. Hanke on pienillä kunnostustoimilla kunnostanut lohikaloille
soveltuvia kutu- ja poikasalueita hankealueen puroihin ja koskiin ja lisännyt virtavesien
monimuotoisuutta. Kuvassa Mäntsälän Lukkokosken kunnostusta kesällä 2017.

2.2 Kalataloudellinen kunnostaminen
Hankealueen virtavesiä on perattu erittäin laajasti peruskuivatuksen tarpeisiin ja aikanaan myös tukinuiton takia. Peratuilta koski- ja virtapaikoilta ovat lohikalojen kutupaikat
tuhoutuneet suurimmalta osalta ja poikasten kasvualueet ovat pienentyneet pinta-alaltaan ja heikentyneet laadultaan. Kunnostukset ovat monin paikoin välttämättömiä, jotta
luontainen lohikalakanta voidaan alueelle palauttaa tai kunnostusten avulla voidaan huomattavasti parantaa kalojen kudun tuloksellisuutta ja poikasten selviämistä.

Jokitalkkarihankkeessa tehtiin virtavesien kunnostuksia useissa kohteissa vuosittain.
Kunnostukset käsittivät muun muassa lohikalojen kutualueiden soraistamista ja soraikoiden puhdistamista, perkauksissa hävinneiden elinalueiden kunnostamista ja vaellusten
helpottamista. Kunnostustoimet vaihtelivat laadultaan ja laajuudeltaan lapiotyönä tehtävistä kutusoraikoiden huolloista kaivinkoneella tehtäviin koskialueen kunnostamisiin.
Talkoilla tehtävät kunnostukset olivat hankkeessa merkittävä toimintatapa.
Vuonna 2018 kunnostustoimia tehtiin viidessä kohteessa ja kunnostustoimet esitellään
jokikohtaisessa tarkastelussa luvussa 3.
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Kuva 7. Herralan koululaiset seuraamassa tutkimuskalastusta Hollolassa.

2.3 Koekalastukset
Hankkeen työn tuloksia seurattiin mm. sähkökalastuksin. Sähkökalastuksessa veteen johdetaan sähkökenttä kalastuslaitteen ”anodihaavin” avulla. Anodihaavin välittömässä läheisyydessä kalat tulevat näkyviin tai lamaantuvat ja lähtevät virtaavan veden mukaan,
jolloin ne pyydetään haavilla. Sähkökalastusryhmään kuuluu 2-3 henkilöä. Sähkökalastuksen ideana on, että sillä saadaan kaikkia alueella esiintyviä kalalajeja ja pyydetyt yksilöt
voidaan mittausten ja muistiinpanojen jälkeen vapauttaa elävinä takaisin pyyntialueelle.
Sähkökalastuksella on ennen istutuksia selvitetty alueen kalakanta. Seuraavassa vaiheessa sähkökalastuksin on selvitetty istutettujen poikasten menestymistä tietyssä ympäristössä. Tulosten perusteella on voitu arvioida istutuskohteen soveltuvuutta lohikaloille ja
mahdollista kunnostustarvetta. Sähkökalastuksella on ollut suuri merkitys myös mäti-istutusmenetelmien kehittämisessä.
Hankkeessa merkittävä osa sähkökalastuksista tehtiin lohikalojen luontaisen lisääntymisen selvittämiseksi. Tuolloin tutkimuskohteeseen tai sen läheisyyteen ei tutkimusvuonna tehty mäti-istutuksia. Mikäli syksyn sähkökalastuksessa tavattiin pieniä kesänvanhoja
poikasia, olivat nämä luontaisesta lisääntymisestä peräisin. Sähkökalastuksin seurattiin
myös alkuperäisten, ei istutuksista peräisin olevien lohikalakantojen kehittymistä. Lisäksi
sähkökalastusta käytettiin kalateiden seurantaan rysäpyydysten ohella.
Sähkökalastuksia tehtiin vuosina 2017-2018 reilulla 30 koealalla vuosittain (kuva 7). Tiedot sähkökalastuksista on tallennettu valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin.
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Kuva 8. Hankealueen kalakantojen kehittymistä seurattiin sähkökoekalastuksin. Koekalastukset liittyivät taustaselvityksiin, istutustulosten seurantaan sekä lohikalojen luontaisen lisääntymisen seurantaan.

2.4 Kalateiden hoito ja seuranta
Hankkeessa seurattiin alueelle rakennettujen kalateiden toimintakuntoa ja huolehdittiin
kalateiden avaamisista ja sulkemisista sopimusten mukaisesti.

Itäisen Uudenmaan kalateistä Porvoonjoen Strömsberginkoski Porvoossa, Vakkolankoski
Askolassa ja Naarkoski Pukkilassa sekä Koskenkylänjoen Kuuskoski Loviisassa ovat sellaisia, joissa kalatie on auki vain kalojen vaellusaikana ja niissä on sulkumekanismi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Jokitalkkari-hanke
vastasi kalateiden hoidosta siten, että kalateiden toimintakuntoa seurattiin ja ne pidettiin
avoinna lupaehtojen ja -päätösten mukaisesti. Kalateiden hoito tehtiin yhteistyössä voimalaitoshenkilökunnan ja kiinteistönomistajien kanssa.
Hankealueella on lisäksi sellaisia kalateitä, joihin vettä virtaa vuoden ympäri, eikä virtaamaa tarvitse erikseen säädellä. Tällaisia kalateitä ovat esimerkiksi Sipoon Brobölen kalatie, Mustijoen Brasaksen kalatie Porvoossa, Ilolanjoen Kankurinmäen kalatie Porvoossa ja
Koskenkylänjoen Kartanonkosken kalatie Lapinjärvellä. Näillä kalateillä ja sivujokien pienemmillä kalateillä käytiin tarkastamassa niiden toimintakunto. Kalateihin saattoi kertyä
virran mukana ajelehtineita roskia tai puita, jotka tukkivat kalateitä ja niitä piti ajoittain
poistaa.
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Kuva 9. Hanke huolehti kalateiden toimintakunnosta. Osa hankealueen kalateista on varustettu
sulkulaitteilla ja ne käytiin erikseen avaamassa ja sulkemassa sopimusten mukaisesti. Muissa
kalateissä, kuten kuvan Kankurinmäen kalatiessa Ilolanjoessa Porvoossa, tarkastettiin toimintakunto ja poistettiin mahdolliset tukoksia aiheuttavat roskat.

2.5 Ympäristökasvatus ja koululaisyhteistyö
Koululaisten ja muiden lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa tehtävä yhteistyö kasvoi alkuperäisen Jokitalkkari-hankkeen kuluessa jatkuvasti suurempaan rooliin. Vuosina 2017 ja
2018 oli vuosittain toistakymmentä koululais- ja muuta lapsi- tai nuorisoryhmää, joiden
kanssa toteutettiin erilaisia tapahtumia tai projekteja. Tapahtumat vaihtelivat kertaluonteisista pitempiaikaisiin ja jatkuvaan yhteistyöhön. Esimerkiksi keväällä koulujen kanssa
istutettiin taimenen mätijyviä ja laitettiin niitä koululle akvaarioon kuoriutumaan. Ennen
kesälomaa taimenen poikaset päästettiin vapauteen ja syksyllä käytiin sähkökalastamalla seuraamassa työn onnistumista istutuskohteessa. Kertaluonteisissa tapahtumissa mm.
kunnostettiin puroa, kalastettiin, sähkökalastettiin, istutettiin kaloja tai mätijyviä, tutustuttiin kalastussääntöihin, tunnistettiin kalalajeja, opeteltiin oikeaoppista saaliin käsittelyä, perattiin kaloja, tutkittiin kalan anatomiaa tai etsittiin ja tunnistettiin pohjaeläimiä,
tutustuttiin vesiluontoon ja vedenlaatuun vaikuttaviin tekijöihin ja omien toimien ympäristövaikutuksiin sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin lähiympäristön tilan parantamiseksi.
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2.6 Kalastuksen valvonta, ohjaus ja neuvonta
Jokitalkkareista kahdella oli kalastuksenvalvojan koulutus suoritettuna ja he valvoivat
kalastusta vesialueiden omistajilta saatujen valtuutusten perusteella. Jokitalkkareilla oli
valtuutus toimia Porvoon-Sipoon-, Mäntsälän-Pornaisten-ja Itäisen Uudenmaan kalastusalueiden vesialueilla. Jokitalkkareiden valvontatyö liittyi pääasiallisesti vaelluskalojen
nousun turvaamiseen. Siten tärkeimpiä valvontakohteita olivat kalatiet ja patojen alapuoliset alueet. Jokien alajuoksuilla on myös syksyiset rauhoituspiirit, jotka rajoittavat
kalastusta kalastuslain määräyksiä laajemmin. Muilla alueilla valvontaa tehtiin hankkeen
muiden maastotöiden yhteydessä ja neuvontatyötä koko hankealueella valvontavaltuutuksista riippumatta. Tärkeä osa valvonta- ja neuvontatyötä oli kalastuskohteisiin ja voimalaitosten, patojen ja kalateiden yhteyteen laaditut ja asennetut neuvonta- ja opastustaulut sekä niiden päivittäminen ja uusiminen tarpeen mukaan. Muutamissa kohteissa
kalastusrajoituksia ja -kieltoja rikotaan tietoisesti ja näissä kohteissa tarvittiin tehokasta
valvontaa tiedottamisen lisäksi.

Kuvat 10 ja 11.
Aktiivikalastajilla on
pääosin kalastusluvat
kunnossa ja valvojan
kanssa vaihdetaan
kuulumisia. Kieltoalueilla käy kuitenkin
väkeä, joka repii
opasteita ja menee
luvattomille alueille
vaikka aidan läpi.
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2.7 Kalastuslain uudistus toi uusia sääntöjä
Vuoden 2016 alussa voimaan astunut uusi kalastuslaki ja -asetus muuttivat kalastussääntöjä jonkin verran, mikä vaikutti jokitalkkareiden neuvontatyöhön vielä vuosina 2017 ja
2018. Esimerkiksi viehekalastukseen tarvitaan nykyisin vain yksi lupa (kalastonhoitomaksu), luonnontaimen rauhoitettiin kokonaan ja kalateiden suoja-alueita laajennettiin.
Sipoonjoki, Mustijoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki ja Koskenkylänjoki luokiteltiin vaelluskalavesistöiksi, jolloin koski- ja virta-alueilla ei saa enää onkia, eikä kalastaa kalastonhoitomaksun perusteella. Nämä joet tosin oli jo aiemmin luokiteltu lohi- ja siikapitoisiksi
vesistöiksi, joten kalastussääntöihin ei sinällään tullut suurta muutosta uuden kalastuslain myötä. Jokitalkkarihanke laati tarkemmat esitykset koski- ja virta-alueiden rajauksia
varten. Uudistukset muodostivat tarpeen lisätiedotukselle ja opastukselle ja kestää useita
vuosia, ennen kuin säännöt sisäistetään laajemmin. Lisäksi ulkomaalaistaustaiset kalastajat ovat huomattava kalastajajoukko ja heille säännöt ovat usein vaikeaselkoisia.

2.8 Hankkeen muuta yleistä toimintaa

Jokitalkkarihankkeessa on lisäksi kerätty tietoja ajankohtaisista ilmiöistä ja reagoitu nopeasti paikallisiin lisäselvitystä vaatineisiin tilanteisiin. Tällaisia ovat olleet muun muassa sinileväesiintymät vesistöissä, vesistöjen happitilanteiden kartoitukset, vieraslajien
havainnoinnit ja tietoiskujen laadinta. Ajankohtaisista paikallisista asioista tiedonkeruu
ja tiedottaminen on koettu erityisen tärkeänä ja positiivisena paikallisten asukkaiden taholta. Hankkeen toimesta on vuosien 2017 ja 2018 aikana kirjoitettu puolenkymmentä
lausuntoa ja laadittu mielipiteitä alueellisiin luonnonympäristöä muuttaviin hankkeisiin
liittyen.

Kuva 12. Myrskylässä jokeen päässyt maalimainen aine osoittautui sinileväksi.
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3. Jokikohtainen tarkastelu vuonna 2018
3.1 Sipoonjoki
Sipoonjoki on noin 40 km pitkä sameavetinen joki, joka sijaitsee lähes kokonaan Sipoon
kunnan alueella. Joessa on säilynyt itäisen Uudenmaan ainoa alkuperäinen taimenkanta,
joka voi vaeltaa merelle ja palata takaisin kudulle jokeen. Sipoonjokeen ei tehdä lainkaan
taimenistutuksia, vaan alkuperäistä taimenkantaa elvytetään sen ainoalla lisääntymisalueella Byabäcken-nimisessä sivupurossa. Sukupuuton partaalla käynyt taimenkanta on saatu
vahvistumaan suojelutoimilla ja elinympäristökunnostuksilla. Sipoonlahti on nykyisin rauhoitettu kalastukselta syksyllä taimenen kutuvaelluksen aikaan. Sipoonlahden rauhoituspiirin ansiosta joessa on havaittu kutualueilla meritaimenia pienten purotaimenten lisäksi. Sipoonjoen taimenkannan suhteen tavoitteena on saada kanta vahvistumaan nykyisellä
elinalueella elinympäristökunnostusten avulla ja antaa kannan levittäytyä itsestään tai
siirtoistutuksin tuettuna Sipoonjoen vesistön muihin osiin.

3.1.1 Sipoonjoen taimenkannan tila kohentunut
Sipoonjoen vesistön Byabäckenissä ja siihen laskevassa sivupurossa Ritobäckenissä tehtiin satunnaisesti sähkökalastuksia 1990-luvun lopulla ja vuodesta 2005 alkaen taimenkannan tilaa on seurattu säännöllisesti. 1990-luvun lopun sähkökalastuksissa saatiin
joitakin taimenia molemmista puroista, mutta vuosina 2005-2008 tärkeimmät lisääntymisalueet olivat tyhjiä. Aivan Byabäckenin alajuoksulta Hindsbystä saatiin yksittäisiä poikasia, joten kanta kuitenkin sinnitteli olemassaolon rajoilla. Suotuisten sääolosuhteiden
ja kunnostustoimien avustamana syntyi Ritobäckenissä pitkästä aikaa vahva vuosiluokka
vuonna 2009. Tämä oli merkittävää, sillä vuonna 2009 toteutettiin Byabäckenin latvavesissä mittava perkaushanke ja vuonna 2010 Ritobäckenin luonnonmukainen perkaushan-

Kuva 13. Sipoonjoen taimenkantaa on saatu vahvistettua kutualueita kunnostamalla. Tärkeää
on lisäsoran tuominen ja soraikoiden puhdistaminen.
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ke, joka sisälsi paljon kaivuutöitä uomassa. Seuraavina vuosina kutualueiden yläpuolella
toteutetut ojitus- ja perkaushankkeet näkyivät heikkona poikastuotantona.

Byabäcken ja sivupuro Ritobäcken liitettiin suurelta osalta vuonna 2011 perustettuun Sipoonkorven kansallispuistoon. Taimenkannat alkoivat elpyä perkausten jäljiltä molemmissa puroissa ja vuonna 2013 todettiin taimenia syntyneen varsin vahva vuosiluokka.
Sen jälkeen lisääntymistä on tapahtunut säännöllisesti, joskin vuosien välinen vaihtelu on
suurta. Pääsääntöisesti vuosiluokkien vaihtelu johtuu sääolosuhteista ja purojen virtaamista, mutta vierekkäisissä puroissa on ollut myös vaihtelua siten, että toisessa on syntynyt vahva vuosiluokka ja toisessa heikompi. Viimeiset vuodet 2017 ja 2018 ovat olleet
vaihtelevia. Byabäckenissä on syntynyt niukasti poikasia kumpanakin vuotena. Ritobäckenissä syntyi vain vähän poikasia vuonna 2017, mutta vuonna 2018 syntyi vahva vuosiluokka. Syksyllä 2017 oli erittäin sateista ja purojen virtaamat olivat suuret. Tuolloin
emokalat pääsivät nousemaan pienempiinkin puroihin ja mm. Ritobäckenissä havaittin
kookas meritaimen. Kesä 2018 oli kuitenkin kuiva ja helteinen, mikä vähensi poikasten
selviämistä. Ritobäckenin kesänvanhat poikaset olivat syksyllä hyvin pieniä, mikä kertoo
vaikeista olosuhteista kesän aikana. Ilmeisesti Byabäckenin vesi on ollut vielä lämpimämpää ja siellä kesänvanhoja poikasia tavattiin vain muutamia. Edelliskesän poikaset olivat
kestäneet lämpöä paremmin ja niitä esiintyi selvästi enemmän.
Syksy 2018 oli vastakohta edelliselle vuodelle ja jokien ja purojen virtaamat olivat erittäin
vähäisiä pitkälle syksyyn. Kalojen nousu ja kudun onnistuminen oli vaikeaa ja seuraavalle
vuodelle ei ole odotettavissa vahvaa poikasvuosiluokkaa.
Sipoonkorven kansallispuiston perustamisen myötä käynnistyi Jokitalkkari-hankkeen ja
metsähallituksen yhteistyö taimenen elinalueiden kunnostamiseksi. Taimenten kutusoraikoita on puhdistettu sinne kertyneestä kiintoaineesta ja kasvillisuudesta ja kutupaikoille on kuljetettu lisäsoraa. Vuosina 2017 ja 2018 lisäsoraistuksia on tehty Byabäcke-

Kuva 14. Neste Oyj:n henkilökuntaa osallistui Sipoonjoen Byabäckenin soraistuksiin kahden
eri talkooporukan avulla syksyllä 2018.
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nissä pääosin talkoovoimin. Vuonna 2017 kunnostustalkoisiin osallistui Sipoon kunnan
työntekijöitä ulkoilupäivän merkeissä sekä Kungsvägens skolanin oppilaat. Vuonna 2018
soraistusta jatkoivat Neste Oyj:n Kilpilahden alueen työntekijät vapaaehtoistyön merkeissä kahtena eri talkoopäivänä.
Sipoonjoen pääuoma
Sipoonjoen taimenen on todettu lisääntyneen yhdessä pääuoman koskessa joen alajuoksulla. Poikasia on saatu vuosina 2013 ja 2015, mutta lisääntyminen on satunnaista. Sipoonjoen muista osista ei toistaiseksi ole tavattu taimenta, mutta pääuoman havainnot
osoittavat taimenen luontaisen lisääntymisen onnistuvan myös savisameassa joen pääuomassa.
Sipoonjoen taimenkannan tila ja tulevaisuus
Sipoonjoen taimenkannan tila on edelleen uhanalainen, vaikka merkittävää edistystä
onkin tapahtunut. Taimenkanta kutee ja lisääntyy vain hyvin pienellä alueella koko vesistön mittakaavassa. Kunnostustoimintaa on tarpeen jatkaa ja kutusoraikoden kuntoa
on pidettävä yllä puhdistamalla soraikoita ja laajentamalla kutualueita lisäsoraistuksin.
Porvoon-Sipoon kalastusalueen asettama rauhoitus Sipoonlahdella on turvannut meritaimenten pääsyä Sipoonjoen kutualueille ja kutukalojen pääsy jokeen on turvattava jatkossakin.
Sipoonjoessa on runsaasti koskialueita, joilla taimenta ei vielä
esiinny. Taimenkanta on edelleen
sen verran pieni ja vähälukuinen,
että luontainen levittäytyminen
on erittäin hidasta. Todennäköisesti myös Sipoonjoen Brobölen
kalatietä tulee korjata, jotta nousumahdollisuudet joen yläjuoksun koskille paranevat. Kun Byabäckenin taimenkanta todetaan
riittävän vahvaksi, voidaan aloittaa poikasten siirtoistuttaminen
muutamiin valittuihin kohteisiin
muualle Sipoonjoen vesistöön.

Kuva 15. Sipoonjoella taimenen
kutualueiden soraistukset tapahtuvat pääosin talkootöinä. Vaikeassa
maastossa sora kulkee tehokkaasti
esimerkiksi ämpäriketjujen avulla,
kunhan talkooväkeä on riittävästi.
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3.1.2 Brobölen pato ja kalatie vaativat korjausta
Kesällä ja syksyllä 2018 kuumuuden ja kuivuuden aiheuttamana Sipoonjoen virtaama kutistui erittäin pieneksi ja samalla paljastui, että Brobölen pato vuotaa. Padossa on padon
harjan alapuolella luukku, jonka rakenteet ovat pettäneet. Virtaama joessa oli niin pieni,
että kaikki joen vesi mahtui virtaamaan luukun vuotavista rakenteista. Veden pinta laski
Nikkilän kohdalla olevassa yli neljän kilometrin mittaisessa patoaltaassa pahimmillaan
lähes metrin. Veden pinnan lasku aiheutti riskin joen reunojen sortumiselle ja kalatie jäi
kuivaksi.
Padossa olevaa aukkoa on tilkitty viimeksi vuonna 2007 ja tämä paikkaus kesti kymmenkunta vuotta. Aukkoa tilkittiin myös syksyllä 2018 sekä Sipoon kunnan että Jokitalkkarihankkeen toimesta. Betonirakenteet aukossa ovat kuluneet sen verran rosoisiksi, että
aukkoon tarkoitettuja settilankkuja ei voi uusia pitävästi. Aukon ja padon kiertävä vesiuoma pitää tukkia padon yläpuolelta vuoden 2019 aikana, jotta patoaltaan vedenpinta säilyy
riittävällä tasolla ja vesi virtaa kalatiehen. Samalla tulisi harkita myös kalatien kunnostamista siten, että kalatien suu johdetaan padon alle, mihin nousukalatkin hakeutuvat.

3.1.3 Kalastuksenvalvonta Sipoonjoella
Sipoonlahdella ja Sipoonjoen alajuoksulla kalastetaan runsaasti kuhaa eri vuodenaikoina.
Sipoonlahti on rauhoitettu kaikelta kalastukselta syksyisin, mutta lahden poikki kulkevan
moottoritien yläpuolella pyynti on sallittua. Kalastus vaatii alueella tehostettua valvontaa,
mutta vapapyynti kohdistuu pääasiassa kuhaan, eikä sillä ole suurta vaikutusta Sipoonjoen taimenkantaan. Toinen tehostettua valvontaa vaativa kohde on Brobölen kalatie lähellä
Nikkilää. Padon alapuolella käydään yleisesti kalastamassa, vaikka se kalatien ja padon
takia on kalastuslain mukaan kiellettyä. Toistaiseksi ei ole havaittu, että taimenkanta olisi levittäytynyt Brobölen padon yläpuolelle, mutta koekalastusten perusteella tiedetään,
että taimenia käy padon alla ja niiden pyytäminen on erittäin haitallista uhanalaiselle kannalle.
Kuva 16. Sipoonjoen Brobölen pato
vuotaa sen verran,
että kuivana kesänä kaikki joen vesi
mahtui vuotokohdasta ja patoaltaan
vesi alkoi laskea.
Vuotoa tukittiin sekä
jokitalkkareiden,
että Sipoon kunnan
ympäristönsuojeluyksikön toimesta,
mutta näillä toimilla saatiin aikaiseksi
vain
väliaikainen
korjaus.
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3.2 Mustijoki
Mustijoki saa alkunsa kahdesta eri latvahaarasta Mäntsälässä. Latvajärvet Sulkavanjärvi ja
Hunttijärvi ovat 70-80 km etäisyydellä merestä. Mustijoki virtaa Pornaisten kunnan läpi ja
laskee Suomenlahteen Porvoossa. Mustijoki tunnetaan vanhana meritaimenjokena ja nykyisinkin jokeen tiedetään jälleen nousevan meritaimenia. Taimen ja muut vaelluskalat voivat
kuitenkin nousta merestä vain noin seitsemän kilometrin matkan Tyysterinkosken padolle asti, eikä tällä jokiosuudella ole jäljellä kunnolliseen lisääntymiseen soveltuvia koskia.
Kalatien rakentaminen Tyysterinkoskeen ei ole edistynyt, sillä asia on jumiutunut pitkään
kiistaan voimalaitosyhtiön kanssa. Mustijokeen on vaellusesteiden yläpuolelle kotiutettu
paikallista taimenkantaa ja ensimmäiset havainnot luontaisesta lisääntymisestä on saatu.
Keväällä 2018 julkaistiin laaja Mustijoen virtavesien kalatalouden kehittämistä koskeva raportti, jossa esitetään tarpeelliset toimenpiteet vaelluskalakantojen palauttamiseksi.

3.2.1 Mustijoen taimen
Mustijoessa tiedetään vielä 1900-luvun alkupuolella olleen meritaimenkanta, jota luonnehdittiin vahvimmaksi itäisen Uudenmaan alueella. Meritaimenkanta hävisi lopullisesti
1960-luvulla rakennetun Brasaksen vesilaitospadon takia. Myös paikalliset vaeltamattomat taimenkannat hiipuivat pois ympäristömuutosten takia siten, että vain yhdessä pienessä purossa Pornaisissa elää edelleen rippeet alkuperäisestä taimenkannasta. Alkuperäistä taimenkantaa on yritetty vahvistaa lisäsoraistuksin ja puhdistamalla luontaisia
soraikoita. Taimenkannan tila ei ole kuitenkaan parantunut ja lisääntyminen on vaihdellut
sääolosuhteista riippuen. Syksyllä 2018 toteutetussa sähkökalastuksessa tavattiin kolmea
eri ikäluokkaa taimenia, mutta vain muutama yksilö kutakin.

Kuva 17. Mustijokeen nousee nykyisin komeita meritaimenia kutuvaellukselle. Meritaimenien
vaellus kohti joen yläosia pysähtyy kuitenkin viimeistään Tyysterin voimalaitospatoon ja pääuoman ainoiksi kutualueiksi jäävät Brobölen kalatie ja Tyysterin voimalaitoksen alapuolen virtapaikat.
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Säilynyt alkuperäiskanta on poikkeuksellinen ja sillä on arvokkaita perinnöllisiä ominaisuuksia viljelykantoihin verrattuna. Siksi taimenkantaa ja sen elinympäristöä tulee suojella erityisesti. Kannan vahvistumista tulee edesauttaa hienovaraisilla kunnostustoimilla,
jotka eivät liikaa muuta elinympäristöä. Suuremmat hyvääkin tarkoittavat toimenpiteet
voisivat tuottaa väliaikaista haittaa, joka olisi kohtalokasta muutamasta kymmenestä
emokalasta koostuvalle taimenyhteisölle. Tärkeintä olisi, että elinympäristöä suojellaan
suurilta muutoksilta, kuten alueen yläpuolisilta perkauksilta, jollainen hankeaikanakin on
toteutettu. Taimeniin mahdollisesti kohdistuva kalastus on erittäin suuri uhkatekijä, koska emotaimenia on vähän ja ne elävät pienellä alueella.

Mustijoen pieni alkuperäiskanta ei ole riittävän suuri, jotta sitä olisi voitu hyödyntää koko
Mustijoen vesistön taimenkannan palauttamiseen. Siksi muihin vesistönosiin kuin alkuperäiskannan elinalueelle on kotiutettu Ingarskilajoen taimenkantaa. Istutuksin kotiutettu taimenkanta on onnistunut lisääntymään luontaisesti kahdessa joen alajuoksun purossa ja joen yläjuoksulla Mäntsälässä. Meritaimenet kutevat säännöllisesti myös Brasaksen
kalatiessä, mutta kalatie ei tarjoa riittävää elinalaa syntyville poikasille.

Vuosina 2016-2018 on istutettu taimenta mäti-istutuksin Mustijoen pääuoman suurempiin
koskiin. Koskia on perattu voimakkaasti ja ne ovat kunnostamisen tarpeessa. Taimenta
alettiin kuitenkin kotiuttamaan jo, vaikka hyvien poikasalueiden puute heikentää
istutustuloksia.

Kuva 18. Mika Waltarin koulun oppilaat tututuivat Itälänkoskella Mustijoen kalastoon, eri kalastusmuotoihin ja alueen muuhun eliöstöön myös erilaisen taiteellisen puuhastelun innoittamina.
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3.2.2 Koululaiset mukana Mustijoella
Koululaisille järjestettiin hankkeen puitteissa monenlaista toimintaa Mustijoella. Mäntsälän Nummisten koulun oppilaiden kanssa oli tapahtumia sekä keväällä että syksyllä
ja niiden yhteydessä mm. tunnistettiin ja perattiin kaloja, osallistuttiin kirjolohien istuttamiseen ja opeteltiin hieman perusasioita vapakalastuksesta. Nummisten koulu voitti
Mustijoesta elävä lohijoki ry:n logokilpailun ja palkintona oli lauttamatka joella. Samassa
yhteydessä jokitalkkari kertoi Mustijoesta ja Nummistenkoskessa tehtiin katsaus sähkökalastamalla istutustulosten selvittämiseksi.

Pornaisten Mika Waltarin koululle laitettiin kevättalvella akvaario, johon sijoitettiin taimenen mätijyviä. Kevään edistyessä voitiin seurata poikasten kuoriutumista ja kehittymistä ja ennen kesälomia poikaset käytiin vapauttamassa Itälänkoskeen. Syksyllä koskessa käytiin sähkökalastamassa yhdessä oppilaiden kanssa. Taimenia ei tavoitettu, mutta
muita kaloja saatiin näytille. Koekalastushetkellä koskessa oli voimakas virtaus ja kalastus oli melko vaikea. Saalista tutkiessa joen vesi alkoi äkisti laskea ja hetken päästä laajat
alueet äsken veden alla olleita kallioita jäi kuivaksi. Syy löytyy yläpuolisesta Laukkosken
voimalaitoksesta, joka harjoittaa kuivina kausina ns. katkokäyttöä. Vettä kerätään aikansa
patoaltaaseen, jolloin alapuolelle ei virtaa lainkaan vettä. Hetkittäin vettä juoksutetaan
turpiinien läpi ja virtaama joessa on suuri. Syy lohikalojen puuttumiseen Itälänkosken
saaliista johtunee pääosin katkokäytöstä ja hellekesän aiheuttamasta korkeasta veden
lämpötilasta.

Kuva 19. Waltarin koulun oppilaat kuoriuttivat taimenen mätijyviä akvaariossa ja poikaset
vapautettiin myöhemmin läheiseen Itälänkoskeen. Opettavainen projekti oli koko koulun silmäterä ja kiinnostuksen kohde.
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Mika Waltarin koulun esikoululaiset kävivät kummiluokkansa (5. luokkalaiset) kanssa jokitalkkareiden opastamalla kalatieretkellä, jossa tutustuttiin mm. Brasaksen kalatiehen
ja patoon. Keväällä 2018 järjestettiin Mikä Waltarin koulun oppilaille jokipäivä läheisellä
Itälänkoskella. Päivän aikana ohjelmassa oli mm. ongintaa ja eri kalastusmuotoja, kalojen
perkausta ja anatomiaan tutustumista, pohjaeläinten tutkimista ja joen vedenlaadun mittauksia.

Jokitalkkarit olivat mukana järjestämässä Kilpilahden naapurikutsuja, jotka Kilpilahden
alueen yritykset järjestävät lähialueen asukkaille vuosittain. Naapurikutsuille jokitalkkarit järjestivät puuhapisteen, jossa sai tutustua Mustijoen kaloihin ja eliöstöön, tutkia eri
eliölajeja, askarrella jokiaiheisia tuotoksia ja saada tietoutta Mustijoen tilasta ja kalastosta.
Pornaisten nuoret kalastajat ry:n aktiiviset nuoret osallistuivat taimenen mätirasiaistutusten tekoon maaliskuussa. Tuolloin Pornaisten Kirveskoskeen ja Karjakoskeen sijoitettiin useita mätirasioita kivien suojaan tai jääkannen alle. Myös Pornaisten Parkkojan
koulun oppilaat kävivät onkipäivän yhteydessä Jokitalkkarin rastilla, missä tutustuttiin
näytillä olleisiin eri kalalajeihin ja perattiin ja fileoitiin haukea ja ahventa.

3.2.3 Mustijoen virtavesien kalaston hoitosuunnitelma julkaistiin
Jokitalkkarihanke on laatinut lohikalakannoille jokikohtaisia hoitosuunnitelmia. Mustijoen vesistön virtavesien kalatalouden kehittämissuunnitelma julkaistiin keväällä 2018.
Työ sai lisärahoitusta Mustijoesta elävä lohijoki ry:ltä ja työ käsitteli virtavesien kalastoa
lohikaloja laajemmin ja lisäksi työssä on monipuoliset liitteet kalataloudellisista kunnostustoimista sekä määritetty vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikat.

Kuva 20. Mustijoen virtavesien kehittämissuunnitelmassa käsitellään kalastoa laajasti ja mm.
osalle koskia on laadittu alustavat kunnostussuunnitelmat.

25
Työn keskeisenä sisältönä on esittää tarpeelliset toimenpiteet Mustijoen vaelluskalakantojen palauttamiseksi. Mustijoessa on neljä vaellusesteen muodostavaa voimalaitospatoa,
eikä yhteenkään ole toistaiseksi rakennettu kalatietä. Mustijoen alimman padon, Brasaksen vesilaitospadon, yhteyteen on rakennettu kalatie jo 1990-luvulla. Kalatie toimii hyvin
ja monenlaiset kalat nousevat siitä kevään ja syksyn vaellusaikoina. Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeellista rakentaa kalatiet Tyysterinkosken ja Laukkosken voimalaitosten
yhteyteen sekä kunnostaa vaelluskalojen saavutettavissa olevat peratut kosket takaisin
vaelluskalojen lisääntymisalueiksi. Joen keskijuoksulla olevat Lahankosken ja Halkiankosken voimalaitospadot ovat korkeita ja kalateiden rakentaminen niihin voi vielä kestää.
Siitä huolimatta myös yläjuoksun koskia tulee jo nyt kunnostaa ja mm. kotiuttaa niihin
paikallinen taimenkanta.

3.2.4 Tyysterinkosken vaelluskalatutkimus käyntiin
Mustijoen alajuoksulle rakennettiin Tyysterinkoskeen (Tjusterbynkoskeen) uusi voimalaitos 2000-luvun alussa. Alunperin lupaehtoihin kuului myös kalatien rakentaminen,
mutta kalatien rakentamisesta syntyi myöhemmin riita-asia, joka eteni Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen asti. Vuoden 2011 lopussa KHO antoi päätöksen, jossa edellytetään kolmivuotisen vaelluskalatutkimuksen toteuttamista Tyysterinkoskella. Tutkimuksen tulosten
perusteella päätetään kalatien tarpeellisuudesta.
Vaelluskalatutkimus määrättiin kolmevuotiseksi, jotta sääolosuhteiden, erityisesti kuivien kesien aiheuttamat häiriöt kalan nousulle voidaan sulkea pois. Syksystä 2018 muodostuikin poikkeuksellisen kuiva ja joen virtaama pysyi marraskuulle asti yhtä pienenä
kuin se normaalisti on kesän kuivimpana aikana. Siitä huolimatta voimalaitoksen alapuolelta saatiin lokakuun aikana kymmenen eri meritaimenyksilöä, jotka olivat pyrkimässä
joen yläjuoksulle (Vainio ja Niemi 2019). Vaelluskalatutkimuksen toteutti Itä-Uudenmaan
ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen erillisestä toimeksiannosta.

Kuva 21. Korkeimman hallito-oikeuden edellyttämä vaelluskalatutkimus Tyysterinkoskella
käynnistyi. Tutkimuksella selvitetään kalatien tarvetta kosken voimalaitoksen yhteyteen. Pyyntiä suoritettiin eri menetelmin, mutta rysäpyynti todettiin toimivimmaksi menetelmäksi.
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3.2.5 Rapukantaselvitys toteutettiin virtavesissä
Mustijoen vesistön virtavesissä tehtiin rapukantaselvitys kesällä 2018. Työn tilasi Mustijoesta elävä lohijoki ry ja työn rahoitti pääosin Ely-keskus, mutta Jokitalkkarihanke osallistui työn toteutukseen ja loppuun saattamiseen. Koeravustuksia tehtiin 28 kohteessa
eri puolilla vesistöä. Kaikki tavatut ravut olivat täplärapuja ja niitä esiintyi alajuoksulta
latvavesiin asti siten, että välissä oli tyhjiä alueita. Laikuittainen esiintyminen johtuu siitä,
että täpläravut on istutettu vesistöön eri paikkoihin. Kannat ovat pääosin heikkoja, jolloin
luontainen leviäminen on hidasta. Ravustusta ei ole tarpeen rajoittaa, sillä ravustus ei ole
syynä heikkoihin kantoihin. Hyviä saaliita voi saada joen syvemmiltä alueilta kuten suurempien koskien alapuolisista suvannoista.

3.2.6 Kalastuksenvalvonta ja muu toiminta Mustijoella
Mustijoen alajuoksulla tärkeimpiä kalastuksenvalvontakohteita ovat Brasaksen kalatie ja
Tyysterinkoski. Molemmissa kohteissa kalastuslaki kieltää kalastuksen ja maastoon on
sijoitettu opastekylttejä, mutta siitä huolimatta kalastajia käy melko runsaasti. Näissä
kohteissa pyyntiä kohdistuu tarkoituksellisesti myös rauhoitettuihin kalalajeihin. Mustijoen alajuoksulla on myös rauhoituspiiri, joka rajoittaa kalastusta syksyisin. Moottoritien alapuolisella alueella Treksilässä käy melko paljon kalastajia. Sieltä rauhoituspiiristä
kertovat opastetaulut on säännönmukaisesti revitty pois ja kalastajilla on virveleitä.
Patoallasalueella heidän aiheuttamansa haitta kalakannoille on kuitenkin melko vähäistä.

Kuva 22. Mustijoen rapukantaa tutkittiin koeravustuksin vuoden 2018 loppukesällä. Mustijoella tavataan nykyisin vain haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua täplärapua.
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Kuva 23. Jokitalkkarien löytämää salakalastajien käyttämää kalustoa Mustijoen alaosalta.
Verkko oli mitoitettu ja painoitettu siten, että sen voi asettaa joen poikki.

Mustijoen keski- ja yläjuoksulla on kalastusalue myynyt viehekalastuslupaa koskialueille.
Kyseessä on hankealueen toistaiseksi ainoa laajempi yhtenäislupa koskialueille. Lupatuloilla istutetaan kirjolohta ja kalastus yhtenäislupa-alueella edellyttää luonnollisesti valvontaa.

Mäntsälään suunnitteilla olevaan pienlentokenttähankkeeseen liittyen laadittiin lausunto
koskien hankkeen mahdollisia vesistövaikutuksia Mustijoen ja Keravanjoen osalta. Lentokenttäalueen toteutuessa erityisesti alueen hulevesillä tulee olemaan vaikutuksia alapuoliseen vesistöön.

3.3 Gammelbackanpuro
Gammelbackanpuro laskee Porvoonjoen suistoon. Puro virtaa noin kahden ja puolen kilometrin matkan läpi Gammelbackan kaupunginosan. Ylempänä puro jakautuu useammaksi
latvaojaksi. Purossa virtaa vettä vuoden ympäri ja se muodostaa Gammelbackassa keskeisen maisematekijän virratessaan rakennusten välisillä alueilla ja puistojen halki.

3.3.1 Monen tahon yhteishanke
Gammelbackanpuron kunnostushanke käynnistyi vuonna 2014 paikallisten asukkaiden
ja Jokitalkkareiden yhteistyönä. Mukana hankkeessa ovat eri vaiheissa olleet Gammelbackan kartanoseutuyhdistys, Porvoon kaupunki, Porvoon-Sipoon kalastusalue ja Peipon
koulu. Rahoitusta on saatu toimintaan myös Rapala-rahastolta ja ELY-keskukselta. Purossa on toteutettu kunnostuksia yli puolen kilometrin matkalla ja kotiutettu taimenkantaa
mäti-istutuksin jo viiden vuoden ajan.

28

3.3.2 Vuoden 2018 toiminta
Vuonna 2018 istutettiin puroon jälleen uusi erä taimenen mätijyviä mätirasioissa. Peipon koululle sijoitettiin akvaario, jossa oppilaat seurasivat kevään aikana poikasten kuoriutumista ja kasvua. Ennen kesälomaa akvaarion poikaset istutettiin puroon. Kesästä
muodostui helteiden ja kuivuuden vuoksi koettelemus kalastolle. Syksyllä Peipon koulun
oppilaiden kanssa suoritetussa sähkökalastuksessa voitiin kuitenkin todeta, että kalasto
oli selvinnyt hyvin kesän yli. Saaliissa oli useita taimenyksilöitä kolmesta eri ikäluokasta.
Oppilaat huomasivat purossa myös yhden noin 35 senttimetrin mittaisen taimenen, joka
oli todennäköisesti jo sukukypsä paikallinen yksilö.

Ensimmäiset taimenistukkaat ovat kasvaneet jo sukukypsiksi ja purossa odotetaan luontaisen kudun käynnistymistä. Puron suuhun merialueella on kertynyt korkea kannas kiintoainetta ja sen päälle on kasvanut tiheä ruovikko. Merestä puroon nousevilla kaloilla voi
olla vaikeuksia päästä nousemaan puroon, etenkin kuivina syksyinä kuten 2018. Puron
suuhun on ollut tarkoitus ruopata kulkuväylä kaloille, mutta hanketta ei vielä ole saatu
toteutettua.

Jokitalkkarit olivat toteuttamassa Porvoon läntisen rotaryklubin Itämeri
kiittää -hankkeen kanssa
myös kouluille suomen- ja
ruotsinkieliset opasvideot
SYKE:n kokoaman vesitutkimusrepun käytön helpottamiseksi. Opasvideon tekoon osallistui myös
oppilaita Porvoon Peipon
koululta. Videot löytyvät
vesiensuojeluyhdistyksen
Youtube –sivulta. Itämeri kiittää -hanke jakoi vesitutkimusreput Sipoon,
Porvoon ja Loviisan alueen
peruskouluille.
Kuva 24. Gammelbackanpuron kunnostetussa uomassa viihtyvät taimenet. Alue
on myös erinomainen opetus- ja seurantakohde paikalliselle koululle. Hellekesän vuoksi puron virtaama
kävi hyvin vähäiseksi, mutta
syksyn koekalastus osoitti
taimenten selvinneen kesän
yli.
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3.4 Porvoonjoki
Porvoonjoen alkulähteet sijaitsevat Hollolassa ja Kärkölässä. Aluksi joen nimi on Äväntjoki
ja Luhdanjoki, Lahden kaupungin ja Porvoon välillä puhutaan Porvoonjoesta. Kokonaisuudessaan joen pituus on reilut 140 kilometriä. Porvoonjoella on jo lähes 20 vuoden ajan tehty
määrätietoista työtä kala- ja rapukantojen kehittämiseksi. Porvoonjoen latvavesiin mäti-istutuksin kotiutettu taimen lisääntyy jo luontaisesti monessa koskessa. Vesistön alajuoksullakin havaintoja taimenen luontaisesta lisääntymisestä on saatu useammasta paikasta, joskin
luonnon poikastuotanto on ollut lähinnä paikallisiksi jääneiden yksilöiden varassa. Merelle
vaeltaneista taimenista on todettu vain harvojen nousseen Strömsbergin kalatietä pitkin
ylemmäksi Porvoonjokeen. Huonosti toimivan kalatien korjaamisesta on valmistunut suunnitelma ja toteutusta valmistellaan.

3.4.1 Paikallinen taimen menestyy, vaelluskaloista vielä puutetta
Porvoonjoen vesistöön taimenkantaa on kotiutettu mätijyväistutuksin alueella kaikkein
kauimmin. Ensimmäiset kokeelliset istutukset tehtiin jo vuonna 2003. Ensimmäinen
varmistettu luonnossa syntynyt jälkeläinen näille istukkaille saatiin vuonna 2010. Viime vuosina näitä lisääntymishavaintoja on saatu lisää eri puolilta vesistöä. Taimenkanta
on kotiutunut hyvin joen yläosiin ja muutamiin sivupuroihin joen keski-ja alajuoksulla.
Luontaisen taimenkannan synty ja kehitys on ollut paikallisiksi taimeniksi jääneiden yksilöiden aikaansaamaa. Joen yläjuoksulla näin on ollut tarkoituskin, sillä vaellusesteiden
poistuminen ei ole ollut näköpiirissä. Joen ala- ja keskijuoksulle sen sijaan on odotettu
niin vaeltavaa taimenta kuin muitakin vaelluskaloja, mutta havaintoja näistä on saatu valitettavan niukasti.

Kuva 25. Porvoonjoen latvavesissä taimen lisääntyy luontaisesti useammissa paikoissa. Istutukset
on jo lopetettu tai tehty vain harkittuja tuki-istutuksia. Taimenten kaivamat kutupesät erottuvat
tummassa joenpohjassa vaalean ja puhtaan soran laikkuina.
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Porvoonjokeen nousee meritaimenia, lohia ja siikoja syksyisin. Näitä on tavattu eri tutkimusten yhteydessä Porvoon Strömsberginkoskella ja sopivissa olosuhteissa kaloja on
nähty vedessä tai hyppäämässä kosken kuohuissa. Joen virtaamat vaikuttavat kalojen
nousuhalukkuuteen merkittävästi, sillä kuivina aikoina nousu on vähäistä. Suurempien
virtaamien aikana kalat hakeutuvat vuolaan virtauksen houkuttelemana väärään paikkaan ja vain muutamat löytävät kalatien sisäänkäynnin. Kalatietutkimuksissa on kalatiestä saatu syksyllä vain muutamia meritaimenia. Keväällä Strömsberginkoskeen nousee
vimpoja ja muita särkikaloja. Koska vimpojen lukumäärä on suuri, nousee niitä sadoittain
myös kalatietä pitkin. Koska vimpa, särki ja esimerkiksi kirjolohi voivat nousta kalatien, ei
itse kalatie ole ollut este kalojen nousulle, vaan kalatien sisäänkäynnin löytyminen.
Keväällä 2015 Jokitalkkarihanke kutsui koolle laajan joukon niitä tahoja, joita Strömsbergin kalatiehen ja Porvoonjoen alaosan kalastusjärjestelyihin liittyvät asiat koskettavat.
Strömsberginkoskella Porvoon Energia Oy:n tiloissa järjestetyssä kokouksessa oli edustettuna Porvoon Energia Oy, Porvoon kaupunki, Porvoon-Sipoon kalastusalue, Uudenmaan
ELY-keskus ja Porvoon vesi. Kokouksessa sovittiin, että ely-keskus tilaa kunnostussuunnitelman. Suunnitelman valmistuttua se esiteltiin uudelleen koollekutsutuille asianosaisille
kesäkuussa 2018, jokitalkkarihanke toimi tilaisuuden koollekutsujana ja koordinoijana.
Hitaasti mutta varmasti etenevässä korjaushankkeessa seuraava vaihe on rahoituksen
varmistaminen ja varsinaisen työn toteutus. Porvoon kaupunki on suostunut toimimaan
hankkeen vastaavana tahona.

Kuva 26. Porvoonjoen Luumyllynkosken sivu-uomaa (oik.) on kunnostettu, mutta kosken pääuoma on edelleen suojaton ja virtaus keskittyy kapeaan ja vuolaaseen ränniin, joka on aikanaan kaivettu ihmisen toimesta.

31

Kuva 27. Luumyllynkosken sivu-uoman kunnostusta kesällä 2018. Koskeen kivettiin suojapaikkoja, levitettiin vesipinta-alaa kuivuneille reunoille ja soraistettiin kutupaikkoja.
Kunnostus sai erillisrahoitusta Porvoonjoen kalatalousvelvoitevaroista.
Porvoonjoen taimenkantojen kehittymisen kannalta on oleellista, että kudulle nousee paikallisten taimenten lisäksi kookkaita meritaimenia, jotka pystyvät paremmin kaivamaan
joen pohjasoraikoita ja tuottavat suuremman määrän mätijyviä. Tähän mennessä Porvoonjokeen on rakennettu kalateitä ja elinympäristökunnostuksia on toteutettu pääosin
sivujoissa ja joen latvavesissä, mutta myös joen pääuoman kosket ovat kunnostustarpeessa.

3.4.2 Orimattilan koskia kunnostettiin
Orimattilassa on toteutettu viime vuosina virtavesikunnostuksia, joihin on saatu erillisrahoitusta Porvoonjoen velvoitevaroista eli puhdistettujen jätevesien johtamisesta aiheutuvista kalatalouskorvauksista. Kunnostuksia on toteutettu vuosina 2017 ja 2018 Myllykulmankoskessa ja Luumyllynkoskessa. Loppukesällä 2018 tuotiin Luumyllynkoskeen
lisäsoraa ylemmän kosken sivu-uomaan ja ylä- ja alakosken välissä olevalle hidasvirtaisemmalle alueelle. Virrannopeus soraistusalueella riittää hyvin taimenen kutuun, vaikka
alue muuten eroaa louhikkoisista ja vuolaista kosken osista. Ylemmän kosken sivu-uomaa
on kunnostettu yläosalta vuonna 2007 (Vainio 2007b). Nyt käytössä oli telakaivinkone,
joka saatiin ajettua hieman alemmaksi koskeen ja uoman alaosa kivettiin sekä konetyönä
että osittain käsityönä.
Luumyllynkoskessa todettiin syntyneen luonnontaimenia vuonna 2017. Vuonna 2018 ei
uutta poikasvuosiluokkaa tavattu. Luumyllynkoskeen vaikuttaa suuresti yläpuolisen Tönnön voimalaitoksen katkokäyttö. Kuivina kesinä virtauksen katkaiseminen ja veden kerääminen patoaltaaseen aiheuttaa voimakkaan veden pinnan laskemisen alapuolisissa
koskissa. Ranta-alueet ja sivu-uomat kuivuvat laajoilta alueilta, mikä merkittävästi heikentää lohikalojen poikasten selviytymistä. Jatkossa on ensiarvoisen tärkeää turvata riittävä ympäristövirtaama Tönnön voimalaitoksen alapuolisilla alueilla.
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3.4.3 Kärkölän Koskelankoskea kunnostettiin
Porvoonjoen latvoilla Äväntjoessa kunnostettiin Koskelankoskea vuosina 2017 ja 2018.
Vuonna 2017 tuotiin kosken läheisen metsätien päähän kaksi traktorikuormallista soraa.
Viimeisellä osuudella koskelle sora kuljetettiin kottikärryillä ja ämpäreillä kantamalla.
Talkootyöhön osallistui paikallisia asukkaita ja Mäntsälän Saaren kartanon ympäristö- ja
luontoalan aikuisopiskelijat.
Koskeen kunnostettiin kaksi erillistä laajempaa soraikkoa ja kosken alaosalla uomaa kivettiin käsityönä paikalta saatavilla kivillä.
Koskea on kivetty aiemminkin, mutta soraa saatiin vaikeakulkuiseen maastoon ensimmäistä kertaa. Koskelankoskella on todettu taimenen ja puronieriän kuteneen aikaisemminkin, mutta soraikoiden puuttuessa luontainen lisääntyminen on ollut satunnaista.
Kunnostetuilla soraikoilla nähtiin kutukaloja myöhemmin syksyllä.

Kuva 28. Talkoolaiset soraistamassa kutualueita taimenille Kärkölän Koskelankoskella.
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3.4.4 Koululaiset tutustuivat Porvoonjokeen
Herralan koulun nelosluokan ja esikoulun oppilaat olivat syyskuussa 2018 tutustumassa
läheisen Hahmajoen kalastoon ja muuhun vesieläimistöön. Päivän aikana mm. sähkökalastettiin, ravustettiin, tutkittiin pohjaeläimiä, tunnistettiin saaliista ja paikalle tuoduista
kaloista eri kalalajeja sekä perattiin ja fileoitiin kalaa.

Mika Waltarin koulun kalatieretkellä tutustuttiin Strömsbergin kalatiehen jokitalkkareiden johdolla ja tarkastettiin kalatien toimivuus tutkimuspyydyksen avulla. Kalatietä pitkin oli noussut kymmenittäin vimpoja oppilaiden ihmeteltäväksi. Porvoon Energia Oy:n
opastamana päästiin tutustumaan myös patoon ja voimalaitokseen. Askolan lukiolaisten
kanssa järjestettiin puron siivoustalkoot Pikkujoella Monninkylässä.

Kuvat 29 ja 30. Hollolan Herralan
koulun oppilaat tutustuivat koulun
läheisen Hahmajoen kalastoon ja
muuhun eliöstöön jokitalkkareiden
opastamina syksyllä 2018.
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3.4.5 Porvoonjoen neuvottelukunta perustettiin
Porvoonjoelle perustettiin vuonna 2018 neuvottelukunta, joka koostuu alueen kuntien,
vesi- ja viemärilaitosten, energiayhtiöiden, yhdistysten, ELY-keskusten ja muiden valuma-alueen toimijoiden edustajista. Neuvottelukunnan toimintaa koordinoi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin ja varapuheenjohtajana
Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila. Jokitalkkarihanke on osallistunut kokousten
järjestelyyn, alustusten ja esitysten laatimiseen sekä Porvoonjoen toimenpideohjelman
2019-2029 laatimiseen. Neuvottelukunta tutustui vuoden 2018 aikana muun muassa
Strömsbergin kalatiehen ja sen korjaussuunnitelmaan sekä Tönnönkosken voimalaitokseen ja patoon, jonne pitäisi lähitulevaisuudessa saada kalatiehanke vireille.

3.4.6 Kalastuksenvalvonta Porvoonjoella
Porvoonjoen alajuoksu Porvoon kaupungin kohdalla on muodostunut erittäin suosituksi
kalastuskohteeksi sen jälkeen, kun huomattiin, että kuha nousee ajoittain suurina määrinä jokeen. Saaliit ovat voineet hetkittäin olla erittäin suuria ja kalastusta on pyritty rajoittamaan ylilyöntien välttämiseksi ja kuhakannan suojelemiseksi. Syksyinen rauhoituspiiri
ja alamitan noudattaminen on vaatinut paljon valvontaa.
Jokitalkkareiden tärkein valvontakohde oli Strömsbergin voimalaitoksen ja kalatien alue.
Koskella on kalastus ollut rajoitetusti mahdollista ja alue on ollut erittäin suosittu kohde
erityisesti keväällä. Myös syksyllä kalastajia on ollut runsaasti, eikä kalastus ole pysynyt
sallituissa välineissä eikä sallituilla alueilla. Koskella on esiintynyt myös järjestelmällistä
salakalastusta, johon on ollut vaikea puuttua. Siksi valvontaa pyrittiin lisäämään iltaisin,
viikonloppuisin ja jopa pimeään aikaan.

Porvoonjoen keski- ja yläjuoksulla osalle koskista on saatavissa paikallisia viehekalastuslupia. Luvat ovat kuitenkin olleet melko heikosti tunnettuja ja tiedotukselle, valvonnalle ja
lupajärjestelmien kehittämiselle on alueella huomattava tarve.
Kuva 31. Porvoonjoen neuvottelukunta muodostettiin vuoden
2018 aikana.
Neuvottelukunta
kokoontui kolmesti ja tutustui
kokousten yhteydessä myös
vaelluskalojen
nousuesteisiin.
Kuva Tönnön
museosillalta
Orimattilasta.
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3.5 Ilolanjoki
Ilolanjoen pituus on vajaat 40 kilometriä. Joki saa alkunsa pienestä Järvelänjärvestä Myrskylässä ja se virtaa keskijuoksulla Askolassa ja laskee Suomenlahteen Pienen Pernajanlahden pohjukassa Porvoossa. Porvoon Kankurinmäen padon yhteyteen valmistui syksyllä 2015
kalatie ELY-keskuksen toteuttamana. Joessa on nyt vaelluskaloilla mahdollisuus nousta latvavesien lukuisille koskille, vaikka alajuoksun Postimäenkoski vaikuttaa asettavan rajoitteita kalan nousulle.

3.5.1 Nouseeko meritaimen Ilolanjokeen?
Ilolanjoen Kankurinmäen padon yhteyteen rakennettu kalatie on ollut toiminnassa kolme
vuotta, mutta aktiivista seurantaa kalatien toiminnasta ei ole tehty. Vaelluskalojen pääsyä kalatiehen asti rajoittaa Postimäenkoski, jossa virtaamaolosuhteet ratkaisevat kalan
nousumahdollisuudet. Ilolanjoessa ei toistaiseksi ole havaittu meritaimenia, mutta minkäänlaista aktiivista seurantaa tai tutkimusta ei myöskään ole tehty. Postimäenkoskesta
vaellusesteen alapuolelta on kertaalleen saatu sähkökalastuksella taimenen luonnonpoikasia ja onkin mahdollista, että emokalat ovat päässeet koskeen asti, mutta eivät kosken
yläpuolelle.

Sateisen syksyn 2017 aikana meritaimenen nousu Postimäenkoskesta on ollut mahdollista. Sähkökalastuksia ehdittiin Postimäenkosken yläpuolella tehdä vuonna 2018 vain Porvoon Veckjärvestä laskevassa Vadbäckenissä, mutta siellä ei vielä todettu esiintyvän luonnonpoikasia. Edellisvuonna istutetut taimenet olivat kuitenkin selviytyneet yli hellekesän.
Vadbäckenissä ensimmäiset istutukset 2000-luvun alkupuolella onnistuivat huonosti ja
purossa esiintyi hapettomuutta, mutta viime vuosina istutukset ovat onnistuneet hyvin
ja ensimmäisistä onnistuneista istutuksista peräisin olevat taimenet ovat jo saavuttaneet
sukukypsyysiän.
Syksystä 2018 muodostui niin kuiva, että Postimäenkoskessa ei virrannut koko syksyn
aikana lainkaan vettä kosken luonnonuomassa. Vähäinen virtaus meni vanhan patoaukon
kautta, mistä kalojen nousu ei ole mahdollista. Vuonna 2016 patoaukkoon asetettiin matalat settilankut ohjaamaan vettä luonnonuomaan, mutta lankut oli poistettu ja hävitetty.
Joen virtaama ei olisi ollut riittävä kalan nousulle Kankurinmäessäkään, sillä kalatie tarvitsee tietyn määrän vettä toimiakseen.
Tulevana vuonna voidaan selvittää, ovatko paikalliset taimenet onnistuneet kutemaan Ilolanjoen eri osissa. Postimäenkoskessa tulee edistää kalatien rakentamista patouomaan,
sillä nykyinen nousumahdollisuus on täysin riippuvainen sääolosuhteista ja muutoinkin
kalliopohjainen luonnonuoma on vaikea ylitettävä useimmille kalalajeille.

3.5.2 Kalastuksenvalvonta Ilolanjoella
Ilolanjoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi ja onkiminen sekä viehekalastus ilman vesialueen omistajan lupaa on kielletty. Luokittelu on kuitenkin huonosti tunnettu ja suosituimmat kalastuspaikat ovat Sannaisten pohjapato, Postimäenkoski ja Kankurinmäen
kalatie- ja koskialue. Sannaisten pohjapadon luona kalastaminen tuskin aiheuttaa uhkaa
vaelluskaloille. Postimäenkoski on luonteeltaan hieno virkistysalue ja kalastus ja tiedotus
olisi siellä saatava järjestettyä.
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3.6 Koskenkylänjoki
Koskenkylänjoki saa alkunsa Artjärven Pyhäjärvestä ja se laskee Pernajanlahteen nykyisen
Loviisan alueella. Varsinaisella Koskenkylänjoella on pituutta 38 kilometriä, mutta kokonaisuudessaan vesistö on laaja ja vaelluskalojen kannalta merkittäviä osia vesistössä ovat myös
Koskenkylänjokeen laskeva Myrskylänjoki sivupuroineen sekä vesistön yläosalla Villikkalanjärveen laskevat joet.
Uudenmaan ELY-keskus on toteuttanut mittavia koskikunnostuksia ja kalatiehankkeita Koskenkylänjoen pääuomassa ELY:n kalatalousvaroin ja osin EU-rahoitteisten projektien puitteissa vuosina 2006-2011. Kunnostuksiin liittyi myös lohikalojen poikasistutuksia sekä seurantaohjelma, mutta nämä hankkeet ovat päättyneet.

3.6.1 Uusia taimenhavaintoja puroissa, mutta helle rasitti pääuomassa
Koskenkylänjoessa on ollut kaksi ns. lämpötilaloggeria, jotka mittaavat ja tallentavat veden lämpötilan kerran tunnissa. Sijaintipaikat ovat olleet Kartanonkoski Porlammilla ja
Kuuskoski Liljendalissa. Loggerit ovat luonnonvarakeskuksen (LUKE), mutta sijoittamisen ja noutamisen on tehnyt Jokitalkkarihanke. Loggerit vaihdettiin syksyllä 2018 ja silloin saatiin käyttöön kahden vuoden lämpötilatiedot. Mielenkiinto kohdistui erityisesti
hellekesän 2018 lämpötiloihin. Yleisesti on havaittu, että Porlammin koskissa Pyhäjärvestä purkautuva vesi lämpenee keväisin hitaasti. Mätirasioista kuoriutuneet poikaset kehittyvät hitaammin ja poikaset poistuvat rasioista keskimääräistä myöhemmin.

Kuva 32. Jokitalkkareiden toteuttaman ympäristökasvatuksen yhtenä keskeisenä teemana on
kotimaisiin kalalajeihin tutustuminen ja kalojen käsittely myös ravinnoksi.
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Heinäkuun puolivälistä alkoi kolmen viikon mittainen jakso, jolloin veden lämpötila
nousi yli 22°C asteen, jota voidaan pitää kriittisenä rajana lohikalojen kannalta. Ylimmillään jokiveden lämpötila ylitti Koskenkylänjoessa 26°C. Vertailun vuoksi, edellisenä
kesänä päästiin juuri ja juuri yli 20 asteen. Kartanonkoskessa syyskuussa suoritetussa
sähkökalastuksessa todettiin kuitenkin, että eri ikäisiä taimenia oli selvinnyt yli kesän.
Yleisesti voitiin todeta, että vanhemmat ja paremmin liikkuvat yksilöt olivat selvinneet
paremmin kuin pienimmät kesänvanhat poikaset.
Purojen vesi ei lämmennyt niin paljon kuin suurempien uomien vesi ja niissä pienpoikaset selviytyivät paremmin. Lisäksi sateinen syksy 2017 helpotti emokalojen liikkumista
puroissa kutuaikana. Koskenkylänjoen vesistössä todettiin syntyneen taimenen luonnonpoikasia kahdessa purossa, missä luonnonkutu todettiin ensimmäistä kertaa. Purot olivat
joen alajuoksulle laskeva Träskbäcken ja Villikkalanjärveen laskeva Litinjoki. Myös Villikkalanjärveen laskevassa Haltiajoessa todettiin istutettujen taimenten menestyneen hyvin.

3.6.2 Kalastuksenvalvonta Koskenkylänjoella
Koskenkylänjoen vesistössä kalastuslupia koskialueille on saatavissa Koskenkylän kalastuspuistoon joen alaosalla ja Porlammin vesialueille joen yläosassa. Suurin valvontatarve
oli Koskenkylässä alimmilla koskilla ja Kuuskosken kalatien ympäristössä. Kalatien alapuolella käytiin kalastamassa melko paljon ja alueella havaittiin systemaattista verkkokalastusta, vaikka kalastus on kalastuslain mukaisesti kielletty 200 metriä kalatiestä alavirtaan. Koskelle on asetettu opasteita ja muutamia kalastajia on ohjeistettu paikan päällä,
mutta roskia ja kalastuksesta kertovia tarvikkeita löytyy maastosta jatkuvasti. Valvontaa
tehtiin myös Porlammin vesialueilla ja Artjärven järvien yläpuolisissa vesissä, mutta siellä
kalastus on ollut vähäistä viime vuosina.

3.6.3 Vuorenmäen koulun kalastuspäivä Artjärvellä
Toukokuussa 2018 Vuorenmäen koulun oppilaat kaikilta luokka-asteilta kävivät
onkimassa ja tutustumassa
muutenkin vesiluontoon Villikkalanjärven ja Säyhteen
välisessä salmessa. Onkimisen
lisäksi
kansainvälisen
ulkoluokkapäivän
aikana
oppilaiden kanssa vedettiin
nuottaa, tutkittiin pohjaeläimiä
sekä perattiin ja fileoitiin
kaloja.
Kuva 33. Ympäristökasvatuksessa keskeistä on myös omien
toimien vaikutusten ymmärtäminen ja vastuullinen toimiminen
luonnossa.
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3.7 Loviisanjoki
Loviisanjoki saa alkunsa Lapinjärvestä ja se laskee Loviisanlahden pohjukkaan kaupungin
keskustassa. Pituutta joella on noin 25 kilometriä. Loviisanjokeen on kotiutettu taimenta
mätirasiaistutuksin vuodesta 2010 lähtien. Joen yläjuoksulla mäti-istutetut taimenet ovat
saaneet luonnossa poikasia jo kolmena vuonna. Loviisanjoen keskijuoksulle on suunnitteilla
perkaushanke, joka tulee suuresti vaikuttamaan Loviisanjoen tulevaisuuteen vaelluskalajokena.

3.7.1 Loviisan keskustan koskessa istutus ja sähkökalastus
Loviisan keskustan kosken läntinen ja pienempi uoma kunnostettiin vuonna 2017 soraistamalla ja kiveämällä. Kevättalvella 2018 kosken molempiin uomiin sijoitettiin mätirasioita. Kummatkin uomat sähkökalastettiin lokakuussa 2018 ja taimenia esiintyi runsaasti. Istutuksista johtuen erityisesti yhden kesän vanhoja poikasia esiintyi runsaasti. Myönteistä
oli erityisesti se, että pienpoikaset olivat selvinneet niin hyvin hellekesän yli.

Loviisankoskeen on istutettu taimenta mätirasioissa vuodesta 2014 alkaen. Ensimmäiset
istukkaat ovat saavuttaneet sukukypsän iän, mutta rutikuivan syksyn 2018 takia luonnonkalan nousu koskeen on epävarmaa ja istuttaminen ainakin vielä vuonna 2019 on tärkeää.

Kuva 34. Loviisan kaupunginkosken läntinen sivu-uoma kunnostettiin kesällä 2017
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3.7.2 Taimen Loviisanjoen keski- ja yläosalla
Vuonna 2018 istutettiin taimenta mäti-istutuksin joen alimman kosken lisäksi Kvarnforsiin keskijuoksulla ja Rutumiin Lapinjärvellä. Sähkökalastus tehtiin Kvarnbackenin alueella, missä luonnonkutua on jo tapahtunut ja istutuksia ei ole tehty vuoden 2014 jälkeen.
Kvarnbackenista ei saatu saman vuoden poikasia, mutta edellisvuoden poikasia tavattiin.

3.7.3 Hardombäckenin perkaus
Loviisanjoen ainoa suurempi sivupuro Hardombäcken perattiin peruskuivatustarpeisiin
Etelä-Suomen salaojakeskuksen toimesta vuonna 2017. Perkauksessa osalle alueesta kunnostettiin luonnonmukaisen vesirakentamisen mukaisia tulvahyllyjä tai perkaus toteutettiin vain toispuoleisena. Osa rakenteista sallii puron toipua ja asettua jollain aikavälillä
luonnonmukaisempaan tilaan kuin pelkällä perinteisellä perkauksella. Hardombäckenissä ei ole taimenen lisääntymiseen soveltuvia koskialueita. Puron alajuoksulta paljastunut
lähde on todennäköisesti merkityksellinen koko joen alajuoksulle ja sen vaikutus tuntuu
kuivimpina ja kuumimpina aikoina Loviisan keskustan koskessa asti.

3.7.4 Loviisanjoen rapukannan ja vuollejokisimpukan esiintymisen selvitykset
Vuonna 2017 jokitalkkarit olivat mukana kartoittamassa Loviisanjoen rapukannan tilaa
ja vuollejokisimpukan esiintymistä joessa. Selvityksissä havaittiin jokirapukannan hävinneen joesta ja täpläravun levinneen luultavimmin luvattomien istutusten myötä joen eri
osille. Vuollejokisimpukkaa ei joesta tavattu.

Kuva 35. Loviisanjoki oli alueen viimeisiä virtavesiä, joissa vielä 2010-luvulla tavattiin jokirapua. Jokitalkkareiden koeravustuksissa Loviisanjoen jokirapukannan havaittiin kuitenkin
lopullisesti kadonneen. Jokeen on ihmisen toimesta siirretty luvatta täplärapua, minkä seurauksena jokiravulla ei enää nykyisellään ole edellytyksiä menestyä alueella.
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3.8 Taasianjoki
Taasianjoen pituus on noin 80 km. Se saa alkunsa Iitin seudulta, virtaa suurimmaksi osaksi
Lapinjärven kunnan alueella ja laskee Suomenlahteen Ruotsinpyhtäällä, nykyisen Loviisan
itäosissa. Taasianjoessa on toteutettu laajoja vesirakennushankkeita tulvimisen estämiseksi
ja joessa on vähän luonnonkoskia jäljellä. Taasianjokea ei ole pidetty merkittävänä vaelluskalajokena, mutta monet sivupurot ja osa koskialueista soveltuvat hyvin lohi- ja vaelluskaloille. Joessa ei myöskään ole vaellusesteitä. Taimenta on istutettu hyvin tuloksin Taasianjoen vesistön sivupuroihin Lapinjärvellä ja Iitissä. Myös Taasianjoen keskijuoksulle on
istutettu taimenta, mutta siellä on esiintynyt ongelmia veden laadussa.

3.8.1 Kunnostustoimia latvavesillä Iitissä
Taasianjoen latvapuroihin Iitissä on istutettu taimenta kolmeen kohteeseen. Lupaavimmiksi ovat osoittautuneet Raajoki ja Kaalijoki. Kaalijoessa kunnostettiin soraikoita
ja kivettiin poikasalueita kesän ja syksyn aikana pääosin paikallisin voimin. Kuivuus ja
kuumuus vaivasivat latvapuroja, mutta ainakin Kaalijoen kunnostuskohteessa keväällä istutetut taimenen poikaset olivat selviytyneet.

Kuva 36. Iitin Kaalijoessa, joka on Taasianjokeen laskeva sivupuro, kunnostettiin talkoilla
kutu- ja poikasalueita taimenenille.
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Kuva 37. Ruotsinpyhtään Särkjärvi on alueen helmi, mutta samaa ei valitettavasti voi sanoa
järven laskupurosta. Perkaukset, metsäojitukset ja moottoritien rakentamisen vaikutukset näkyvät puron rakenteissa ja veden laadussa. Taimenistutukset puroon ovat onnistuneet melko
huonosti.

3.8.2 Särkjärvenpuro huonossa kunnossa
Nykyisen Loviisan alueella Ruotsinpyhtäällä sijaitseva Särkjärvi on poikkeuksellisen kirkasvetinen ja karu järvi itäisen Uudenmaan olosuhteissa. Järvestä Taasianjokeen laskeva
puro ei kuitenkaan ole ympäristöltään ja veden laadultaan järven veroisessa tilassa. Puron tila on heikentynyt ilmeisesti moottoritien rakentamisesta ja metsäojituksista johtuen. Paikalliset asukkaat ovat panneet merkille puron tilan heikentymisen. Puroon on istutettu taimenta mäti-istutuksin vuosina 2017 ja 2018. Sähkökalastuksessa 2018 saatiin
vain muutama saman vuoden poikanen, mikä istutuspaikan ulkoiset puitteet huomioiden
oli huono tulos ja viittaa ongelmiin veden laadussa.
Särkjärvenpuron alaosien ja Myllykylänlammen viime vuosina silminnähden heikentyneeseen tilaan liittyen kirjoitettiin vedenlaatuaineistoihin pohjautuen lausunto moottoritien rakentamisen ja maa-ainesten läjityksen vaikutuksista alapuolisen vesistön tilaan.
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3.9 Seestaanjoki
Lahden kaupunki kuului kokonaisuudessaan hankealueeseen ja hanke toteutti toimenpiteitä Porvoonjoen lisäksi Kymijoen vesistöön kuuluvassa Seestaanjoessa. Koekalastuksissa vuonna 2016 ei Seestaanjoessa todettu esiintyvän taimenta, eikä sellaisesta ollut
havaintoja myöskään tavatuilla paikallisilla asukkailla. Siten jokeen istutettiin mätirasiaistutuksin Rautalammin reitin taimenta vuosina 2017 ja 2018. Koekalastuksissa todettiin
taimenten menestyneen joessa varsin hyvin. Myös syksyn 2018 koekalastuksissa voitiin
todeta taimenten selviytyneen poikkeuksellisesta hellekesästä, vaikka joki sijaitsee järvien välissä ja veden lämpötila nousi monissa tällaisissa kohteissa kriittisen korkeaksi.
Seestaanjoen koskia on perattu aikojen kuluessa ja jokeen on rakennettu pieniä pohjapatoja pitämään yllä vedenpintaa virkistyskäyttötarkoituksiin. Vuonna 2017 kunnostettiin
nk. Isomäenkoskea ja vuonna 2018 Myllykoskea. Molemmissa kunnostuskohteissa sijaitsee pohjapato, joka ainakin ajoittain vaikeutti kalojen kulkua. Kunnostuksissa patoja ei
purettu, vaan parannettiin kalojen kulkumahdollisuutta muilla toimilla, kuten alapuolisilla kiveyksillä ja veden kulkua ohjailemalla. Koskiin myös kivettiin suojapaikkoja, laajennettiin vesipinta-alaa ja soraistettiin kutualueita.
Kunnostustyöt tehtii pääsääntöisesti konevoimin. Syksyn 2018 kunnostuksessa järjestettiin myös kunnostustalkoot yhdessä Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Talkoissa viimeisteltiin kaivinkoneella kunnostettu alue ja lisäksi kunnostettiin kosken alapuolista aluetta, minne kaivinkoneella ei ollut mielekästä mennä. Kunnostushankkeeseen
kuului myös Lahden pääkirjastossa järjestetty luetotilaisuus.

Kuva 38. Seestaanjoen Myllykosken kunnostusta Lahdessa kesällä 2018.

43

Kuva 39. Seestaanjoen kunnostukseen liittyivät myös Lahden seudun ympäristöpalveluiden
kanssa järjestetyt talkoot. Talkooväki viimeisteli koneellisesti kunnostettua aluetta ja kunnosti
kosken alapuolista virta-aluetta, jonne kaivinkoneella ajaminen ei ollut mielekästä.

3.10 Muuta toimintaa eri vesistöissä
Vuonna 2018 jokitalkkarit selvittivät leväkukintoja jokivesistöissä mm. Myrskylänjoella
ja järvillä sekä merialueella eri puolilla hankealuetta sekä kesän että alkutalven aikana.
Limaskoiden massaesiintymiä Porvoonjoella kartoitettiin ja asiasta tiedotettiin eri tiedotusvälineissä, samoin kuin vieraslajien leviämisestä ja uusien esiintymisestä hankealueella. Vieraslajeista erityishuomioon nousivat muun muassa täplärapu, mustatäplätokko,
hopearuutana, sirokatka, haikaraimumato ja jättipalsami. Jokitalkkarihanke on opastanut
myös järvien hoitoyhdistyksiä toimenpiteisiin ryhtymisessä ja selvittänyt alueellisia lupa-asioita mm. Pornaisten Niinijärvellä ja Lapinjärvellä. Hankkeen toimiviksi havaittuja
toimintatapoja on levitetty eri tilaisuuksissa ja hankkeen puitteissa on oltu luennoimassa
erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa. Hanke on toiminut asiantuntijatahona avittamassa Mustijoesta elävä lohijoki ry:n toimintaa. Jokitalkkarihanke on ollut mukana Suomen vapaa-ajankalastajien kokoamassa Koolla on väliä –hankkeen ohjausryhmässä kalakantojen kestävän käytön ja kehittämisen edistämiseksi.
Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehtiin lukuisia inventointeja pienemmissä suoraan mereen
laskevissa puroissa Sipoon, Porvoon ja Loviisan alueella. Inventoinneissa löytyi hienoja
elinympäristöjä ja kohteita, joiden kehittäminen kalataloudellisessa mielessä tulee jatkossa ajankohtaiseksi.
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4. Kohti tavoitetta
4.1 Vaelluskalakantojen palautuminen
Sähkökoekalastuksin on voitu todeta, että istutuksista alunperin peräisin olevat taimenet ovat onnistuneet kasvamaan sukukypsiksi ja saamaan poikasia luonnossa jo yli 30 eri
koskessa tai purossa. Osassa kohteita luontainen lisääntyminen ei ole ollut vakiintunutta
tai kohteet sijaitsevat lähellä toisiaan siten ja niiden voidaan ajatella muodostavan yhden
kokonaisuuden. Siten voidaan olettaa, että taimen on saatu tähän mennessä kotiutumaan
noin kymmenelle eri alueelle hankealueella. Alkuperäisiä taimenkantoja on hankealueella
säilynyt kolmessa kohteessa ja näistä etenkin Sipoonjoen taimenkannan on todettu elpyneen kunnostus- ja suojelutoimien ansiosta. Useampien taimenkantojen kotiutumista ja
lisääntymisen käynnistymistä tai vakiintumista voidaan pitää todennäköisenä lähivuosina, sillä riittävä määrä poikasia on vasta saavuttanut sukukypsyyden tai kattavaa seurantatietoa luontaisesta lisääntymisestä puuttuu.
Jokitalkkarihankkeessa on kalataloudellisia kunnostustoimia tehty pääasiassa puroissa
ja pienemmissä jokiuomissa. Kunnostukset on mitoitettu ja sijoitettu siten, että kunnostukset on voitu toteuttaa ilman raskasta ja kallista aluehallintoviraston vesilupaprosessia. Laajempia viranomaistyönä toteutettuja kalataloudellisia kunnostustoimia ovat olleet
alueelle rakennetut kalatiet (9 kpl) ja Koskenkylänjoen koskikunnostukset. Käytännössä
suuret koskikunnostukset esimerkiksi Porvoonjoessa ja Mustijoessa on vielä tekemättä ja
rakennettujenkin kalateiden toimivuuden varmistamisessa on vielä työtä jäljellä. Kokonaiskuvassa itäisen Uudenmaan jokiin pääsee edelleen nousemaan melko vähäisiä määriä
meritaimenia ja laajoja kutu- ja poikasalueita tarjoavat pääuomien kosket ovat edelleen
uitto- ja tulvasuojeluperkausten jälkeisessä tilassa.

Kuva 40. Mätijyvinä istutetut taimenet ovat kasvaneet lukuisissa paikoissa sukukypsiksi ja
saaneet luonnossa poikasia noin 30 eri koskessa tai purossa.
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Kuva 41. Koskenkylänjoessa on toteutettu koskikunnostuksia joen pääuomassa, mutta muiden
jokien osalta pääuomien kosket ovat kunnostamatta. Kuvassa Orimattilan Luumyllynkoski
Porvoonjoessa näyttää tukinuittoränniltä ja kalojen poikasille tärkeät reuna-alueet ovat kuivuneet.
Vaikka lähtökohdat vaelluskalakantojen palauttamiseksi hankealueen jokiin ovat olleet
voimakkaasti muutetuissa vesistöissä heikot, on myönteistä kehitystä tapahtunut huomattavasti. Veden laatu on parantunut erityisesti yhdyskuntajätevesien kuormittamilla
alueilla ja vesistöissä tehtäviin tai niihin vaikuttaviin toimenpiteisiin kiinnitetään aiempaa
paremmin huomiota ja kielteisiä vesistövaikutuksia pyritään estämään. Kalataloudellisten kunnostusten ja kalaistutusten myötä on saatu osoitettua, että taimen ja muut vaelluskalat voidaan palauttaa hankealueelle. Merkittävää on myös se, että virtavesihankkeiden
myötä hankealueen vesistöt tunnetaan nykyisin erittäin hyvin ja toimenpiteitä voidaan
kohdistaa oikein.

4.2 Uudet kalatalousalueet toimintaan
Kalastuslain muutoksen myötä vanhat kalastusalueet lakkasivat toimimasta vuoden 2018
lopussa ja uudet kalatalousalueet käynnistävät toimintaansa vuoden 2019 alussa. Jokitalkkarihankkeen alueella rannikon kalastusalueita oli yhdistetty jo uudistusta ennakoiden ja
Porvoon-Sipoon kalatalousalue jatkaa entisten rajojen puitteissa. Itäisen Uudenmaan kalastusalue jakautui sisävesien ja rannikon kesken siten, että merialueella toimii Loviisan
Saariston kalatalousalue ja Koskenkylänjoen-, Loviisanjoen- ja Taasianjoen vesistöt muodostavat uuden Koskenkylänjoen kalatalousalueen. Mustijoen ja Porvoonjoen vesistöistä
sekä Ilolanjoen latvavesistä muodostui Musti-Porvoonjoen kalatalousalue. Hankealueesta
pieni osa kuuluu Lahden seudulle muodostuneeseen Salpausselän kalatalousalueeseen.
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4.3 Pitkäjänteinen jatkuva toiminta avain tuloksiin
Alueen vesistöjen tilan ja elinympäristöjen parantaminen edellyttää pitkäaikaista
toimintaa. Varsinkin kalakantojen vahvistaminen on jatkuvaa työtä, jossa tarvitaan
alueellisten toimijoiden ja asukkaiden, kuntien sekä valtion viranomaisten yhteistyötä.
Jokitalkkareiden toiminnan myötä Itäiseltä Uudeltamaalta ja Eteläiseltä Päijät-Hämeeltä
löytyy alueellisten toimijoiden ja asukkaiden toimintaa innostava, neuvova, koordinoiva
ja paikalliset olosuhteet tunteva toimija. Jokitalkkaritoiminta on osoittautunut tärkeäksi
käytännön toimien toteuttajaksi ja eri toimenpiteiden koordinoijaksi seitsemän jokea
ja niiden valuma-alueet käsittävällä alueella. Jokitalkkareilla on kattava osaaminen ja
paikallistuntemus jokien eri osa-alueiden hoitoon sekä laaja kontakti- ja yhteistyöverkosto
alueellisten toimijoiden ja asukkaiden suuntaan. Virtavesien kalatalouden ja tilan
monipuolinen kehittäminen mahdollistaa jatkossa entistä monipuolisemmat
mahdollisuudet muun muassa alueiden virkistyskäytön edistämiseen ja niiden arvostuksen
nousuun.

Kuva 42. Vaelluskalat eivät pääse nousemaan Porvoon Tyysterinkoskesta Mustijoen koskialueille. Mustijoessa aloitettiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukainen kolmevuotinen vaelluskalatutkimus syksyllä 2018. Tutkimuksen tulosten perusteella tehdään päätös
kalatien tarpeellisuudesta. (Kuva: Jaakko Temmes)
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5. Yhteenvetoa Jokitalkkarihankkeesta ja kalaston tilasta vuosina
2017-2018
•

•
•

•

•

•
•

Jokitalkkarihanke istutti taimenta mätijyvinä tai ruskuaispussipoikasia vuosittain
noin 50 eri koskeen tai puroon (kartta kuvassa 3, s. 8). Istutuksia ei tehty alueille, joissa esiintyy alkuperäisiä taimenkantoja tai alueille, joissa seurattiin istutettujen taimenten luontaista lisääntymistä.
Jokitalkkarihanke seurasi kalaston tilaa sähkökalastuksin noin 60 kohteessa. Koekalastuksilla tutkittiin lohikalojen luontaista lisääntymistä, istutusten tuloksellisuutta,
tehtiin kalateiden toiminnan tutkimusta ja taustaselvityksiä kalakannoista.
Jokitalkkarit vastasivat kalateiden hoidosta. Sopimusten mukaan jokitalkkarit kävivät
avaamassa ja sulkemassa voimalaitosten yhteydessä olevat kalatiet ja kävivät tarkastamassa kaikkien kalateiden toimintakunnon sekä tekivät tarvittavat pienet korjaustoimet (tukkeiden poistot yms.).
Kalastusmahdollisuuksia parannettiin neuvonnalla ja yhteistyöllä kalastusluvista vastaavien osakaskuntien ja kalastusalueiden kanssa. Kalastusrajoituksista ja -kielloista
laadittiin opasteita, joita vietiin maastoon avainkohteisiin. Kalastuksen valvontaa suoritettiin kalastusalueilta saatujen valtuutusten puitteissa.
Sipoonjoen alkuperäinen taimenkanta osoitti edelleen elpymisen merkkejä hankeaikana. Kannan elpymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti aktiivisten talkoovoimien ja
Metsähallituksen kanssa yhteistyönä toteutetut kunnostustoimet, vesialueiden omistajien laatimat rajoitukset taimenkannan suojelemiseksi sekä uudistettu lainsäädäntö.
Sipoonjoen vesistössä tehtiin kalataloudellisia kunnostustoimia Byabäckenin vesistössä Sipoonkorven kansallispuiston alueella.
Mustijoen kalatiehankkeet eivät edistyneet, eivätkä vaelluskalat pääse lainkaan Mustijoen koskialueille. Meritaimenia nousee Mustijokeen ja niistä saadaan lukuisia havaintoja joka syksy. Vaelluskalojen nousuhalukkuuden osoittava erillinen tutkimus saatiin
käyntiin vuonna 2018. Jo nyt tutkimus on antanut viitteitä siitä, että kalatien rakentamiselle Tjusterbynkoskeen on selkeä tarve.

Kuvat 43 ja 44. Taimen, jolla on rasvaevä (vasen kuva) on eteläisessä Suomessa kokonaan
rauhoitettu. Kalastettavaksi tarkoitetuilta istutetuilta poikasilta rasvaevä leikataan pois. Leikattu rasvaevä (oikea kuva) ikäänkuin arpeutuu, mutta evä jää tyngäksi. Eväleikatun taimenen
alamitta on 50 cm ja sekin on rauhoitettu virtaavassa vedessä syys-, loka- ja marraskuussa.
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Mustijoen vesistössä esiintyy pieni ja paikallinen taimenen alkuperäiskanta. Istutuksista peräisin olevat taimenet lisääntyvät luontaisesti kahdessa sivupurossa joen alajuoksulla ja joen yläjuoksulla Mäntsälässä.
Mustijoesta valmistui kattava virtavesien kalakantojen kehittämissuunnitelma vuonna 2018. Raportti on saatavissa osoitteessa www.vesi-ilma.fi.

Porvoon Gammelbackanpurossa aloitettiin paikallisesta aloitteesta taimenen kotiutushanke vuonna 2014. Jokitalkkarit ovat olleet yksi merkittävä lenkki monen toimijan ketjussa. Puroon on istutettu taimenta vuosittain ja sähkökalastuksin on todettu
istutusten onnistuneen hyvin. Puroa on kunnostettu koneellisesti ja talkootyönä lähes
kilometrin matkalla. Kunnostushankkeessa on asukasyhdistyksen lisäksi ollut mukana paikallinen koulu. Gammelbackan purokunnostushanketta ovat erikseen tukeneet
Porvoon kaupunki, Porvoon-Sipoon kalastusalue sekä Rapala-rahasto.
Porvoonjoen Strömsberginkosken kalatien korjaussuunnitelma on valmistunut
ELY-keskuksen toimesta.

Porvoonjoen latvavesissä on toteutettu runsaasti kunnostustoimia. Taimen lisääntyy
luontaisesti jo useissa koskissa latvavesissä.

Ilolanjoessa taimenen luontaista lisääntymistä on todettu tapahtuneen kahdessa kohteessa. Vaelluskalojen nousun joen yläjuoksulle on mahdollista Kankurinmäen kalatien
valmistuttua, vaikka Postimäenkoski vaikeuttaa nousua edelleen. Porvoon Vadbäcken
kärsi aiemmin happikadoista, mutta viime vuosien istutukset ovat onnistuneet hyvin.
Taimen lisääntyy luontaisesti useassa Koskenkylänjoen koskessa. Kuuskosken kalatie
toimii ja meritaimenista on tehty havaintoja kalatiessä ja sen yläpuolisessa vesistössä.

Myrskylänjoki inventoitiin maastossa kokonaisuudessaan. Joen alajuoksulla on kaksi
pitkää kunnostuskelpoista koskialuetta ja latvavesissä on myös vaelluskaloille merkittäviä koskia ja puroja. Myrskylänjoessa on havaittu kutevia meritaimenia ja luontaista
lisääntymistä.
Villikkalanjärveen laskevista joista Köylinjoessa taimenen luontainen lisääntyminen
on vakiintunut ja Litinjoessa tavattiin ensimmäiset luonnonpoikaset. Lanskinjoessa
istutustulokset ovat olleet heikkoja.
Loviisanjoen yläosalla on tavattu taimenen luonnonpoikasia jo useana vuotena. Alajuoksulle Loviisan kaupunginkoskeen aloitetut istutukset ovat onnistuneet hyvin.

Loviisanjoen perkaushanke on edennyt, mutta perkauksen toteutustapa on edelleen
avoin. Perkaus tulee suuresti vaikuttamaan Loviisanjoen tulevaisuuteen vaelluskalajokena. Suurimman sivupuron luonnonmukaisempi peruskuivatushanke on valmistunut.
Taasianjoen keskijuoksulla Lapinjärvellä taimenen mäti-istutukset ovat onnistuneet
hyvin viime vuosina. Veden laadun tehostettua seurantaa jatketaan edelleen.

Taasianjoen sivupuroissa Lapinjärvellä ja latvavesissä Iitissä istutukset ovat onnistuneet ja kunnostusten avulla elinympäristöt ja kutualueet ovat monipuolistuneet.
Luontaisen kudun käynnistymistä odotellaan vielä.
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Lahden Seestaanjoella aloitettiin taimenen mäti-istutukset ja jokeen istutettiin vuosina 2017 ja 2018 kahden litran mätierä kumpanakin vuonna.
Seestaanjoella kunnostettiin Isomäenkoskea ja Myllykoskea. Kunnostuksissa helpotettiin kalojen vaelluksia, kunnostettiin kutusoraikoita sekä kivettiin ja laajennettiin
poikasalueita.
Kalastuslupia saa koskikohteille vasta muutamissa paikoissa. Osakaskuntien järjestäytymättömyys vaikeuttaa lupajärjestelmien kehittämistä. Kalastuksenvalvonta on vielä
puutteellista monilla alueilla, mutta se on merkittävästi tehostunut viime vuosina.
Hankkeen puitteissa on järjestetty koulutapahtumia kymmenkunta vuosittain ja oltu
mukana toteuttamassa tapahtumia ja toimintapisteitä eri puolilla hankealuetta.

Hanke on toiminut aktiivisesti paikallisten ajankohtaisten ilmiöiden selvittämisessä ja
niistä tiedottamisessa alueen asukkaille. Hankkeen viestintä paikallisen ja sosiaalisen
median kanavien kautta on ollut jatkuva ja tärkeä osa toimintaa.
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