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1 JOHDANTO

Siuntionjoen vesistöalueella on tehty jätevesikuormittajien vesioikeudellisiin velvoittei-
siin perustuvia kalatalous- ja kalastotutkimuksia vuodesta 1978 alkaen. Tutkimukset on
toteutettu Siuntionjoen jätevesikuormittajien yhteistarkkailuna. Vuonna 2004 tarkkai-
luohjelmaa uudistettiin EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämälle tasolle, missä kalasto-
tutkimuksilla on vesistön ekologisen tilan arvioinnissa entistä suurempi merkitys. Ny-
kyinen tutkimus perustuu tähän Uudenmaan TE-keskuksen (Dnro 57/5723/04,
23.6.2004) hyväksymään kalataloudelliseen yhteistarkkailuohjelmaan.

Viime vuosina Siuntionjoen vesistön kalataloudellisen velvoitteen omaavat pistekuor-
mittajat ovat vaihdelleet. Oy Minerit Ab:n (Oy Partek Ab) jätevesikuormitus Siuntionjo-
en vesistöön päättyi vuonna 2000 ja Vihdin vesihuoltolaitoksen Nummelan jäteveden-
puhdistamo jäi ainoaksi pistekuormittajaksi, jolla oli kalatalousvelvoite Siuntionjoen
vesistöalueella. Tämän lisäksi Siuntionjoen maanviljelystiloilla (17 tilaa) on kalatalous-
velvoite, joka liittyy ympäristölupaan johtaa kasteluvettä Siuntionjoen vesistöstä.
Vuonna 2008 Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus liittyi mukaan kalataloudelliseen
velvoitetarkkailuun ympäristölupapäätöksen (No YS 794, Dnro UUS-2004-Y-909-111,
15.6.2007) mukaisesti. Lupa velvoittaa tarkkailemaan Munkkaan jätekeskuksen jäteve-
sien ja mahdollisten suotovesien vaikutuksia alapuolisen vesistön kalakantaan. Rosk´n
Roll Oy Ab:n mukaantulon yhteydessä tarkkailuohjelmaa päivitettiin kalatalousviran-
omaisen hyväksymällä tavalla siten, että Munkkaan jätekeskuksen vaikutusalueelle
perustettiin yksi uusi koekalastusalue.

Taulukko 1. Siuntionjoen vesistön kalataloudelliseen yhteistarkkailuun osallistuvat ta-
hot ja tarkkailuvelvoitteet.

Luvan haltija Lupapäätös
Vihdin vesihuoltolaitos, LSVO 36/1989/1,31.5.1989
Nummelan puhdistamo VYO 89/94, 17.7.1990

Rosk´n Roll Oy Ab, No YS 794, Dnro UUS-2004-Y-909-111
Munkkaan jätekeskus 15.6.2007

Siuntionjoen vesistön maanviljelystilat LSY 61/2003/1, 21.10.2003
(12 tilaa Kirkkojoen vesistöalueella ja LSY 62/2003/1, 21.10.2003
5 tilaa Siuntionjoen vesistöalueen
eteläosassa)
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Tässä yhteenvetoraportissa tarkastellaan tuloksia vuosilta 2005 - 2008. Raportti sisäl-
tää Karhujärven kalastustiedustelun sekä jokivesistön koskipaikkojen sähkökoekalas-
tuksen tulokset vuodelta 2008. Kalastustiedustelun perusteella arvioidaan kalastus-
painetta, kalastuksen ajoittumista, käytettyjä pyydyksiä ja saalista Karhujärvellä vuon-
na 2008. Lisäksi tarkastellaan tiedusteluun vastanneiden mielipiteitä kalastushaitoista
ja muista kalastukseen tai vedenlaatuun liittyvistä ilmiöistä. Tuloksia verrataan aikai-
sempien vuosien kalastustiedusteluiden tuloksiin. Sähkökalastustulosten perusteella
on laskettu kalojen yksilötiheys ja biomassa lajeittain ja koealueittain. Sähkökalastuk-
sen yhteenvedossa on huomioitu myös vuoden 2006 suppeamman sähkökalastuksen
tulokset, jotka on jo aikaisemmin raportoitu erillisessä tutkimusraportissa (Sundström
ja Hyypiä 2006). Taimenten osalta esitetään myös pituusjakauma ja ikäryhmäkoostu-
mus. Lisäksi tässä raportissa tarkastellaan Siuntionjoen vesistöstä johdetun kasteluve-
den määrää ja pistekuormituksen sekä kasteluveden oton vaikutusta kalastukseen ja
kala- ja rapukantaan. Edellisen kerran vastaava kalataloudellinen tutkimus Siuntionjoen
vesistössä tehtiin vuonna 2004 (Valjus 2005).

Koekalastuksen suorittivat kalastusmestari Seppo Sundström, kenttämestari Arto Mut-
tilainen ja apulaistutkija Jorma Valjus, joka myös kokosi yhteenvetoraportin. Yhteis-
tarkkailun vastuuhenkilö oli vesistötutkija Aki Mettinen.

2 TUTKIMUSALUE

2.1 Yleiskuvaus

Siuntionjoen vesistöalue (22.00) rajoittuu luoteisosastaan Lohjanharjun pohjavesialu-
eeseen, länsipuolella sijaitsee Karjaanjoen vesistöalue ja itäpuolella pienehköjen Suo-
menlahteen laskevien jokien ja purojen alue. Siuntionjoen vesistön valuma-alue on
pinta-alaltaan noin 483 km2, josta järviä on 5,3 % (Siuntionjokineuvottelukunta 1989).
Vesistön virtaama Siuntionkoskessa Tjusträskin ja Vikträskin välisellä jokiosuudella on
ollut vuosina 1990 - 2000 keskimäärin 5,5 m3/s (Mettinen 2005). Siuntionjoen vesistön
järvet ovat pienehköjä, joten virtaamavaihtelut vesistössä ovat suuret. Siuntionjoki
(Vikträskin alapuolella Pikkalanjoki) laskee Pikkalanlahteen.

Siuntionjoki muodostuu kahdesta varsin selvästi toisistaan eroavasta alueesta: Kyrkån
(Kirkkojoen) haara ja Siuntionjoen päähaara (liite 1). Kyrkån valuma-alueella on hieno-
rakeisten maalajien (saven) ja peltojen osuus selvästi suurempi kuin päähaaran ja sii-
hen laskevien pienempien jokihaarojen alueilla, missä puolestaan järvisyys on suurem-
pi (Mettinen 2004). Siuntionjoki on luonnontilaisimpina säilyneitä jokivesistöjä Uudel-
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lamaalla. Se on ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyö-
ryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla (Vesi- ja ympäristöhalli-
tus 1989). Merkittävä osa Siuntionjoen pääuomasta ja lisäksi kuusi sivujoen vesialuetta
kuuluu Natura-alueeseen. Natura-alue alkaa Siuntionjoen suulta Pikkalanlahdelta ja
jatkuu pääuomassa Kvarnbyn Sågarsforsille asti. Sivu-uomista mukana ovat Degermos-
senilta Sjundbyhyn, Kynnarträskistä Tjusträskiin ja Lillträskistä Kvarnbyhyn laskevat
purot. Mukana on myös suurempi sivujoki Kirkkojoki, joka Munksinkosken jälkeen ja-
kautuu useampaan osaan. Näistä uomista mukana ovat Lempanså ja Aiskosbäcken.

Kalastustiedustelun kohteena oleva Karhujärvi (Björnträsk) sijaitsee Siuntionjoen vesis-
töalueen keskivaiheilla. Järven lähivaluma-alueen pinta-ala on 34,5 km2 ja pellon osuus
siitä on 14 % (Ranta ym. 2000). Järveen laskee koillisesta Palojoki, kaakosta Harvsån ja
luoteesta Risubackajoki. Kasvillisuus on Karhujärvellä paikoitellen erittäin runsasta.
Etenkin järven pohjoisosassa on havaittavissa selvää umpeenkasvua. Vesikasvien esiin-
tyminen noudattaa osittain 1,8 metrin syvyyskäyrää, mutta monessa paikassa kasvilli-
suus on levinnyt myös syvemmälle (Hagman 2008).

Taulukko 2. Karhujärven (Björnträsk) morfologisia tietoja.

Siuntionjoen vesistön tilaa seurataan pistekuormittajien lupavelvoitteisiin perustuen
Siuntionjoen yhteistarkkailuna. Tulokset on raportoitu Siuntionjoen vesistön yhteis-
tarkkailun yhteenvetoraporteissa.

2.2 Kuormitus

2.2.1 Yleistä

Siuntionjoen vesistöalueen pistekuormitusta on vähennetty olennaisesti 1990-luvulla
jätevesiä kokonaan pois johtamalla. Lohjan kunta/kaupunki rakensi vuonna 1993 siir-

Pinta-ala 2,1 km2

Tilavuus 4,73 milj. m3

Suurin syvyys 4,9 m

Keskisyvyys 2,2 m

Rantaviivaa 11,4 km

Valuma-alueen koko 142 km2

Keskivirtaama 2,2 (m3/s)
Viipymä 26 d
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toviemärin Lohjan asemanseudun suljettavalta Munkkaanojan puhdistamolta Pitkä-
niemen puhdistamolle ja Siuntion kunta rakensi Pikkalanlahden keskuspuhdistamon
vuonna 1995. Tällä korvattiin Siuntion asemanseudun puhdistamo. Vuoden 2000 alus-
sa Oy Minerit Ab (nyk. Cembrit Oy) siirtyi tehdastuotannossa suljettuun vesikiertoon ja
samaan aikaan saniteettijätevedet liitettiin Lohjan kaupungin viemäriverkkoon. Oy Mi-
nerit Ab:n Honkanummen puhdistamo poistettiin käytöstä. Vihdin Nummelan yhdys-
kuntavesien jätevedenpuhdistamon tehostamis- ja laajennustyöt ovat alkaneet vuonna
2000 ja jatkuvat edelleen (Mettinen 2009).

Munkkaan jätekeskus perustettiin vanhalle Lohjan aseman kaatopaikalle, jonka 1960-
luvulla avattu vanha kaatopaikka-alue on kokonaan sulkurakennettu. Tällä hetkellä
sulkurakennetaan toista, 1990-luvulla perustettua kaatopaikkaa, jolle jätteiden vas-
taanotto lopetettiin vuoden 2001 aikana. Vuodesta 2001 lähtien kaatopaikalle tulevat
jätekuormat on ohjattu jätekeskuksen uusimmalle kaatopaikalle, joka toimii länsiuus-
maalaisten jätteiden loppusijoituspaikkana (Mettinen 2009).

Jätekeskuksella on oma puhdistamo, joka puhdistaa kaatopaikka-alueelta kerääntyvät
suotovedet. Nämä johdetaan laskuojaan, johon ohjataan myös pintavedet vanhoilta
sulkurakennetuilta kaatopaikka-alueilta sekä uuden kaatopaikka-alueen ympäristöstä.
Jätekeskuksen uusien kenttien pintavedet ohjataan uuden pintavesialtaan kautta, joka
johtaa Suitiantien ali Munkkaanojaan (Mettinen 2009). Yksityiskohtaisemmin Siuntion-
joen jätevesikuormitusta on käsitelty Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenve-
dossa vuodelta 2008 (Mettinen 2009) ja puhdistamoiden tarkkailuraporteissa (mm.
Jokinen 2009).

2.2.2 Pistekuormitus

Siuntionjoen vesistöä kuormittaa eniten hajakuormitus. Suurimmat pistekuormittajat
tarkkailualueella ovat Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo Risubackajoen latvoilla
ja Munkkaan jätekeskus Kivikoskenpuron latvoilla. Muut pistekuormittajat ovat merki-
tyksellisiä lähinnä paikallisesti. Jätevesipuhdistamot täyttivät lupaehdot vuonna 2008.
Pistekuormitus kokonaisuudessaan on koko Siuntionjoen vesistöä ajatellen erittäin
vähäinen fosforikuormittaja alle 1 % osuudella, mutta typpikuormittajana merkittävä
15 % osuudella (Mettinen 2009).

Pistekuormittajista Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamon osuus vesistökuormituk-
sesta on merkittävin; jätevedestä 91 %, fosforista 83 % ja typestä 96 %. Pistekuormitta-
jien biologisesta hapenkulutuksesta Nummelan osuus oli noin 70 %. Nummelan puh-
distamon typpikuormitus lisääntyi jonkin verran, mutta fosforikuormitus oli edellisvuo-
tista selvästi pienempää. Yhteistarkkailun pistekuormituksen toiseksi suurin kuormitta-
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ja oli Munkkaan jätekeskus, jonka osuus pistekuormittajien BHK7- kuormituksesta oli
26 %. Muilta osin jätekeskuksen osuus oli selvästi pienempi (Mettinen 2009).

Kuva 1. Pistekuormituksen osuus ravinnevirtaamista Siuntionjoen vesistön osavaluma-
alueilla vuonna 2008 (Mettinen 2009).

2.3 Ravinnevirtaamat

Yhteistarkkailun tulosten mukaan ravinnevirtaamat eri osavaluma-alueilta kasvoivat
edelliseen vuoteen verrattuna virtaamien kasvun myötä. Kuten aikaisemminkin, suu-
rimmat ainekuormat ovat peräisin Kyrkån jokihaarasta. Risubackajoelta virtaa ja huuh-
toutuu erityisen runsaasti typpeä, mikä on seurausta Nummelan jätevedenpuhdista-
mon typpipitoisista vesistä. Nummelan jätevedenpuhdistamon osuus Risubackajoen
kokonaisfosforivirtaamasta oli seurantajakson 2001 - 2008 alhaisin vuonna 2008 eli 3,4
%.  Osuus kokonaistyppivirtaamasta oli noin 25 %, mikä oli myös keskimääräistä vä-
hemmän. Munkkaan jätekeskuksen osuus Kivikoskenpuron alapuolisella Lempansålla
oli fosforivirtaamasta noin 0,4 % ja typpivirtaamasta alle 1 %.

Nummelan jv-
puhdistamo, Risubackajoki Aktiivikeskus, Harvså Munkkaan jätekeskus, Kyrkå Munkkaan

jätekeskus, Lempanså
fosfori 3,38 0,24 0,05 0,24
typpi 24,92 1,07 0,39 0,90
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SIUNTIONJOEN OSAVALUMA-ALUEILLA VUONNA 2008
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 Kuva 2. Fosfori- ja typpivirtaamat osa-alueilta vuosina 2003-2008 (Mettinen 2009).

PPL Palojoki Risubackajoki Harvsån Kyrkån Siuntionjoen suu
(S1)

P t/a 2003 0,4 0,7 0,4 0,5 1,5 4,0
P t/a 2004 1,6 2,2 1,7 1,9 7,3 19,2
P t/a 2005 1,8 2,5 1,7 2,1 6,5 19,2
P t/a 2006 1,0 1,6 1,2 1,2 4,9 11,9
P t/a 2007 1,1 1,5 0,9 1,3 3,6 12,3
P t/a 2008 2,0 3,1 1,9 2,4 14,2 25,9
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PPL Palojoki Risubackajoki Harvsån Kyrkån Siuntionjoen suu
(S1)

N t/a 2003 7,2 9,0 42,6 9,8 45,5 74,1
N t/a 2004 37,3 51,0 71,0 34,4 166,1 41,8
N t/a 2005 26,9 43,7 56,1 30,2 134,6 332,0
N t/a 2006 23,8 27,7 48,0 18,6 99,6 258,0
N t/a 2007 29,1 36,4 61,2 22,6 97,9 289,2
N t/a 2008 40,5 51,2 115,7 34,2 163,0 340,1
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2.4 Veden laatu

2.4.1 Jokialueet

Siuntionjoen eri jokihaarojen kokonaisfosforipitoisuudet ilmensivät kaikki rehevyyttä.
Pitoisuudet olivat suurimmat Kyrkåssa, Risubackajoessa ja Kivikoskenpurossa. Koko-
naisfosforipitoisuudet olivat suurempia kuin edellisvuonna ja pitoisuudet vaihtelivat
alueittain paljon. Purovesien bakteerimäärät olivat ajoittain suuria monin paikoin edel-
listen vuosien tapaan lähinnä hajakuormituksesta johtuen (Mettinen 2009).

Kokonaistypen pitoisuus oli selvästi suurin Risubackajoessa, jossa Nummelan puhdis-
tamon purkuvesi nostaa typpipitoisuuden koko alapuolisella jokiosuudella huomatta-
vasti normaaliarvoja korkeammaksi. Pitoisuudet olivat lähellä 2000-luvun keskitasoa,
mutta suurempia kuin edellisvuonna. Myös mm. veden sähkönjohtokyky ja lämpökes-
toisten kolibakteerien määrät olivat kohonneita. Muilla alueilla jokien ja purojen typpi-
pitoisuudet eivät nousseet kuten kokonaisfosforipitoisuudet ja olivat monilla alueilla
jopa hieman pienempiä kuin edellisvuonna (Mettinen 2009).

Munkkaan jätekeskuksen kuormitusvaikutus Kivikoskenpuroon on lievää ja näkyy lä-
hinnä jonkin verran kohonneina kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoisuuksina sekä
veden biologisena hapenkulutusarvona. Kaatopaikan vesistövaikutukset on nähtävissä
lievänä vielä Lempansåssa asti, mutta ei enää alempana Kyrkåssa. Kyrkåssa veden laatu
kuitenkin heikkenee voimistuvan hajakuormituksen vaikutuksesta (Mettinen 2009).

2.4.2 Karhujärvi (Björnträsk)

Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Karhujärven vesi kuuluu
luokkaan välttävä. Järven näkösyvyys on vaihdellut keskimäärin 0,5 -1,0 metrin välillä.
Levämäärää kuvaava klorofylli-a -pitoisuus on ollut loppukesäisin hyvin korkea etenkin
2000-luvulla. Vuonna 2007 klorofyllipitoisuus oli selvästi aikaisempia vuosia alhaisem-
pi, ollen enimmillään 37 µg/l (Hagman 2008).

Happikatoja on esiintynyt Karhujärvessä pääosin talvisin, mutta 2000-luvulla on havait-
tu alhaisia happipitoisuuksia myös kesäisin. Karhujärvi kerrostuu, joten oletettavasti
happikadon vallitsemassa tilassa ravinteet, jotka vapautuvat sedimentistä, jäävät poh-
janläheiseen veteen (Hagman 2008). Sisäisen kuormituksen myötä perustuotanto kas-
vaa, mikä lisää edelleen alusveden hapenkulutusta, jolloin kehitys ruokkii itse itseään.
Vuoden 2008 lauhan alkutalven ja lyhyen jääpeitteellisen jakson vuoksi talven happiti-
lanne oli kuitenkin hyvä eikä sisäistä ravinnekuormitusta päässyt syntymään. Neljän
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näytekerran perusteella järven happitilanne oli hyvä maaliskuusta lokakuuhun, myös
siis kesällä. Karhujärven vuoden 2008 kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuksien
vuosikeskiarvot olivat 84 µg/l ja 1250 µg/l. Ravinteiden keskipitoisuudet olivat korke-
ampia kuin edellisvuonna ja kuvastavat selvää rehevyyttä (Mettinen 2009).

Kasvillisuus on Karhujärvellä paikoitellen erittäin runsasta. Etenkin järven pohjoisosas-
sa on havaittavissa selvää umpeenkasvua. Vesikasvien esiintyminen noudattaa osittain
1,8 metrin syvyyskäyrää, mutta monessa paikassa kasvillisuus on levinnyt myös sy-
vemmälle. Umpeenkasvua aiheutuu eniten osmankäämeistä ja järviruo’osta. Kellusleh-
tisistä ulpukkaa ja lummetta esiintyy myös paljon (Hagman 2008).

Karhujärven pohjaeläimistö on ollut syvänteissä hyvin yksipuolista koostuen vain har-
voista suurta rehevyyttä suosivista lajeista. Pohjaeläinlajisto ja pohjaeläimistön raken-
ne ilmentävät myös ajoittaista pohjasedimentin ja alusveden hapettomuutta (Metti-
nen, henkilökohtainen tiedonanto).

2.5 Siuntionjoen vesistön kalasto, kalastusrajoitukset ja istutukset

Siuntionjoen kalastoon kuuluu 29 kalalajia tai lajimuotoa ja kaksi rapulajia (liite 2,
Sundström 1991). Näistä kahdeksan kalalajia ja yksi rapulaji on peräisin istutuksista.
1990-luvun alkupuolella Karhujärveen istutettiin kuhaa, joka nyt lisääntyy järvessä
luontaisesti ja kanta lienee varsin hyvä. Taulukkoon 3 on koottu kalataloushallinnon
(Uudenmaan TE-keskus) mukaan Siuntionjoen vesistön kalataloudellisen velvoitetark-
kailun piiriin kuuluvalle alueelle vuosina 1989–2009 tehdyt istutukset. Vuoden 1991
taimenistukkaat olivat Isojoen kantaa ja ne istutettiin Pikkalaan.

Siuntionjoki merestä Sågarsforsiin asti (6 koskea), Kyrkån haaran Kirkko- ja Munksin-
kosket sekä Lempansån ja Kvarnbynpuro kokonaisuudessaan ovat Uudenmaan TE-
keskuksen määrittämiä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikkoja, joilla
pilkkiminen, onkiminen ja viehekalastus läänikohtaisen viehekortin nojalla on kielletty.
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Taulukko 3. Kala- ja rapuistutukset vuosina 1989–2009 (Uudenmaan TE-keskus, kalata-
lousyksikkö, istutusrekisteri 17.8.2009). Lyhenteet: 1k=yksikesäinen, 2k=kaksikesäinen,
2v=kaksivuotias, aik=aikuinen, 2-3 -vuotias rapu.

2.6 Kunnostukset

2.6.1 Kalatiet

Vuonna 2007 Siuntionjoen Sågarsinkoskeen valmistui kalatie. Hankkeen toteutti Uu-
denmaan ympäristökeskus yhteistyössä TE-keskuksen ja alueen omistajan Siuntion
Koskitaimen Oy:n kanssa. Entisen voimalaitoksen pääuoman patoa purettiin tulva-
aukkojen kohdalta ja lisäksi kalan nousu mahdollistettiin vesittämällä ennestään kuiva-
na ollut uoma puhkaisemalla uoman niskan poikki kulkevaan betoni- ja kivipatoon auk-
ko. Kalatiessä sekä uomassa sen ylä- ja alapuolilla tehtiin kiveyksiä ja soraistuksia. Kalo-
jen vaelluksen mahdollistamisen lisäksi luotiin lisääntymiseen soveltuvaa pohjaa noin
200 m2 ja poikastuotantoaluetta noin 1 ha. Kunnostettavien kohteiden yhteispituus oli
noin 500 metriä. Myös Kirkkojoen haaran Munksin myllypadon ohittamista kalatiellä
on suunniteltu ja hanke tultaneen toteuttamaan lähiaikoina. Lisäksi joitakin pienempiä
koskikunnostuksia on suunnitteilla.

Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt kunnostustarveselvityksiä Siuntionjoen vesis-
tö-alueen uittoperkausten sekä piste- ja hajakuormituksen aiheuttamien haittojen ja
uomien kunnostusmahdollisuuksien selvittämiseksi (Toivonen 2004, 2005). Erityisesti

Istutusvesi Istutusvuosi Laji Ikä Määrä (kpl)
Karhujärvi 1989 Karppi 2k 410
Karhujärvi 1989 Kuha 1k 3000
Karhujärvi 1990 Kuha 1k 3000
Karhujärvi 1990 Karppi 2k 400
Karhujärvi 1992 Kuha 1k 3000
Karhujärvi 1993 Kuha 1k 4000
Karhujärvi 1993 Karppi 2v 440
Karhujärvi 1994 Täplärapu 2v 105
Karhujärvi 1995 Täplärapu aik 170
Siuntionjoki 1991 Taimen 2v 1575
Siuntionjoki 1995 Harjus 1k 3090
Siuntionjoki 2001 Harjus 1k 850
Siuntionjoki 2008 Kirjolohi 2v 156
Siuntionjoki 2008 Kirjolohi 3v 100
Siuntionjoki 2009 Kirjolohi 3v 82
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huomioitiin taimenen elinympäristöön vaikuttavat seikat. Selvityksissä esitetään yksi-
tyiskohtaisia kunnostustoimenpiteitä taimenen elinmahdollisuuksien parantamiseksi.

2.6.2 Karhujärven kunnostus

Matalaa ja rehevöitynyttä Karhujärveä on kunnostettu 1990-luvun loppupuolelta lähti-
en. Karhujärveen laskevia jokia (Palojoki ja Risubackajoki) sekä mökkirantoja (8 kpl) on
ruopattu vuonna 1997 (Hagman 2008). Vesikasvillisuutta on niitetty ja tehty hoitoka-
lastuksia nuottaamalla vuodesta 1996 alkaen. Karhujärvelle laadittiin kunnostussuunni-
telma vuonna 2008 (Hagman 2008).

Kuvassa 3 on esitetty vuosittaiset hoitokalastussaaliit (kg) lajeittain. Järven nuottasaalis
on viime vuosina ollut selvästi 2000-luvun alkupuolen saaliita pienempi. Tämä selittyy
nuotta-apajien pienemmällä määrällä – nuotattua pinta-alaa kohden saalis on pysynyt
melko tasaisena.

Kuva 3. Karhujärven hoitokalastussaalis, painojakauma vuosina 1996-2009
(UUS, Savola). Lyhenteet: sn=syysnuottaus, tn=talvinuottaus.

Kilomääräisesti mitattuna hoitokalastussaalis on ollut enimmäkseen lahnaa. Viimeisten
vuosien aikana salakan ja särjen osuus saaliista on laskenut. Järveen 1990-luvulla istu-
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tettu kuha on ilmeisesti menestynyt varsin hyvin, sillä kuhakanta on hoitokalastussaa-
liin perusteella vahvistunut ja 0+ -ikäisiä poikasia on ollut joka vuosi melko runsaasti.
Myös vuoden 2009 nuottasaalis koostui pääosin lahnasta. Kappalemääräisesti mitattu-
na myös kuore, salakka ja särki olivat melko runsaita lajeja.

Kuva 4. Karhujärven hoitokalastussaalis vuosina 1996-2009 (UUS, Savola).
Lyhenteet: sn=syysnuottaus, tn=talvinuottaus.

2.7 Vesitilanne ja virtaamat vuosina 2005 -2008

Vuosina 2005 ja 2007 virtaamat vesistössä olivat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.
Aikajakson 2005 – 2008 kuivin vuosi oli 2006, jolloin virtaamat rannikon pienissä joissa
olivat poikkeuksellisen alhaisia. Myös Palojärvenkosken mittauspisteessä virtaama oli
heinä-syyskuussa selvästi alle keskiarvon. Lokakuun runsaat sateet nostivat kuitenkin
vedenpinnan ja virtaaman nopeasti normaalille tasolle.

Vuosi 2008 jäi historiaan lämpimänä ja sateisena. Talvi oli ennätyksellisen leuto lähes
koko maassa. Lounais- ja etelärannikolla termistä talvea eli aikaa, jolloin vuorokauden
keskilämpötila laskee pysyvästi nollan alapuolelle, ei saatu kuin muutamaksi päiväksi
kevättalvella. Eteläisimpään Suomeen pysyvää lumipeitettä ei saatu lainkaan. Kevät oli
hieman keskimääräistä lämpimämpi ja kuivan toukokuun jälkeen seurasi sateinen ja
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tavallista viileämpi kesä (Ilmatieteen laitos 2008a). Lohjan Porlan sääaseman vuoden
2008 tuloksissa huomiota kiinnittävät tammi- ja etenkin lokakuun runsaat sateet, kun
taas touko- ja heinäkuu olivat tavallista vähäsateisempia (Ilmatieteen laitos 2008b).
Talvi oli poikkeuksellisen leuto, keskilämpötila pysytteli nollan tuntumassa tammikuus-
ta maaliskuulle. Kuukausikeskivirtaamat olivat keskimääräistä suuremmat vuoden alus-
sa tammi-helmikuussa ja vuoden lopulla marras-joulukuussa. Kesän 2008 virtaama
Palojärvenkoskella jäi jonkin verran keskiarvon alapuolelle. Kuivan toukokuun takia
vesistön virtaama oli alhaisimmillaan kesäkuun alussa (kuva 5). Syksy 2008 oli selvästi
keskimääräistä lämpimämpi ja sateisempi, mikä nosti vuoden keskivirtaaman Palojär-
venkoskella 1,25 kuutioon sekunnissa. Tämä on yli neljänneksen enemmän kuin keski-
määrin viimeisen noin viidentoista vuoden ajalta ja noin kolmanneksen enemmän kuin
vuosina 2006 ja 2007 (Mettinen 2009).

Kuva 5. Palojärvenkosken kuukausikeskivirtaama vuonna 2008 ja 1990-2007 (Lähde:
OIVA – Ympäristö ja paikkatietopalvelu tietokanta).

Vuosille 2005 ja 2007 - 2008 on ollut tyypillistä alku- ja loppuvuodelle ajoittuvat suuret
virtaamat ja huuhtoumat. Myös vuosien 2002 ja 2006 lopulla huuhtoumat olivat suuria
lauhan joulukuun vuoksi. Selkeä alivirtaamajakso on esiintynyt aina kesäkuussa (Metti-
nen 2009).
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Kuva 6. Virtaamien painottuminen eri kuukausille vuosina 1999-2008 (Lähde: OIVA –
Ympäristö ja paikkatietopalvelu tietokanta).

Virtaamavaihtelut ovat suuria Siuntionjoen kaltaisissa vesistöissä, missä järvisyys eli
järvien suhteellinen pinta-ala valuma-alueesta on pieni (Siuntionjoen vesistössä keski-
määrin 5,3 %). Erityisesti Risubackajoen ja Kirkkojoen haaran alueella järvien osuus on
erittäin pieni (alle 0,5 %), jolloin virtaamavaihtelut ovat näillä alueilla keskimääräistäkin
selvästi suurempia. Risubackajokeen Nummelan puhdistamolta tuleva suhteellinen
tasainen puhdistetun jäteveden virta tasaa kuitenkin jonkin verran Risubackajoen vir-
taamavaihteluita, etenkin itäisessä puhdistamo-ojan haarassa (Mettinen 2009).
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3.1 Sähkökoekalastus

Sähkökoekalastuksia tehdään tarkkailuohjelman mukaisesti kaikilla kahdeksalla koe-
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sivupuro on ollut ohjelmassa mukana vuodesta 2004 ja vuonna 2008 ohjelmaan lisät-
tiin Kivikoskenpuron (KIK) koeasema Munkkaan jätekeskuksen vaikutusalueelle Rosk´n
Roll Oy Ab:n liityttyä mukaan yhteistarkkailuun. Koekalastuspaikkojen tiedot ja alavir-
ran puoleisen raja-alueen peruskoordinaatit on esitetty taulukossa 4.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

m
3/

s

VIRTAAMAT PALOJÄRVENKOSKELLA 1999-2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



18 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 197/2009

Taulukko 4. Sähkökoekalastusasemat

Vuonna 2006 oli vuorossa suppeampi sähkökalastus, jonka tulokset on raportoitu Siun-
tionjoen koekalastukset 2006 tutkimusraportissa (Sundström ja Hyypiä 2006). Vuoden
2008 sähkökoekalastukset ajoittuivat elo- ja syyskuuhun. Kalastuksissa käytettiin Paul-
sen/FA3 sähkökalastuslaitetta, jossa on pulssi-generaattori, kantolaite, paristo ja kaksi
elektrodia. Kohteet kalastettiin kahteen kertaan ja kalastusten välillä pidettiin noin
puolen tunnin tauko. Kalastetut alueet valokuvattiin ja ne olivat pinta-alaltaan 100–
400 m2. Koealoja ei aidattu.

Koekalastusaikana vedenkorkeus ja virtaama kalastuspaikoilla olivat normaalit ja sää
vaihteli aurinkoisesta tihkusateeseen. Paikoin vesi oli melko sameaa, mutta kalastus
sujui kuitenkin ongelmitta.

3.1.1 Pyydystettävyys

Sähkökalastuksessa saadaan vain osa koealueen kaloista ja eri kalalajien välillä on eroja
pyydystettävyydessä. Myös saman lajin erikokoisten yksilöiden pyydystettävyys voi olla
erilainen. Tuloksia pyritään yhdenmukaistamaan eri lajeille määriteltyjen pyydystettä-
vyysarvojen avulla. Pyydystettävyys arvioitiin kahden poistopyynnin menetelmää (Se-
ber & LeCren 1967) käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan arvot laskettiin lajeittain koe-
ala-kohtaisesti, mutta jos lajin yksilömäärä alueella jäi alle 30, käytettiin tiheyden arvi-
ointiin vesistön yhdistettyä, lajikohtaista pyydystettävyysarvoa. Jos pyydystettävyys jäi
alle luotettavan tason (p < 0,2), käytettiin tiheyden arviointiin pyydystettävyysarvoa
0,2. Jos taas arvoa ei voitu laskea (yksilöitä alle 30), otettiin käyttöön lajille käytetyt
yleisarvot  (Degerman  ja  Sers  2001).  Kiisken,  lahnan  ja  kirjolohen  tulokset  on  esitetty
saalistietojen mukaisesti, koska p-arvoa ei ollut käytettävissä. Taimenelle on laskettu
pyydystettävyysarvo erikseen ikäluokille 0+ ja yli 0-vuotiaat.

Koekalastusasema Selite Koordinaatit (YK) Kunta
KIK Kivikoskenpuro 6683952   3343073 Lohja
PJK Palojoenkoski, vertailukoski 6686835  3352674 Siuntio
RJK Risubackajoki, Lieviö, puhd. Alapuoli 6688663  3348592 Siuntio
KVB Kvarnbäcken, sivupuro Kvarnbynkoskeen 6682176  3347466 Siuntio
KVK Siuntionjoki, Kvarnbynkoski 6681516  3347446 Siuntio
PSK Siuntionjoki, Passilankoski 6678601  3346572 Siuntio
LEK Lempansån koski, Kirkkojoki 6681998  3341690 Siuntio

MUK Munksinkoski, Kirkkojoki 6678735  3340320 Siuntio
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Aikaisemmilla tutkimuskerroilla tulokset on käsitelty ilman pyydystettävyysarvoa, joten
tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tulosten tarkastelu-osiossa tulokset on las-
kettu molemmilla laskutavoilla.

3.2 Kalastustiedustelu

Karhujärven (Björnträskin) kalastustiedustelun avulla pyrittiin selvittämään mm. kalas-
tusaktiivisuutta, käytettävien pyydysten määrää ja laatua, saaliskoostumusta, kalastos-
sa ja vesistössä havaittuja muutoksia sekä kalastukseen liittyvien ongelmien esiintymis-
tä.

Siuntionjoen vesistön kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman (Mettinen 2004) mu-
kaan kalastustiedustelun perusjoukkona ovat rantatontin ja vesialueen omistajat sekä
kahden kilometrin etäisyydellä järvestä sijaitsevat asumukset. Kalatalousviranomaisen
päätöksellä tarkkailuohjelmaa on muutettu siten, että tiedustelu rajoittuu koskemaan
Karhujärven ympäristössä liitteen 1 mukaisesti rajatulla alueella sijaitsevia kiinteistöjä.
Uutta rajausta käytettiin ensimmäisen kerran vuotta 2004 koskeneessa selvityksessä.

Kalastustiedustelu tehtiin helmi-maaliskuussa 2009. Tiedustelu koski vuoden 2008 ka-
lastusta Karhujärvellä ja se oli ruokakuntakohtainen (yksi vastaus ruokakun-
taa/perhettä kohden). Kyselylomakkeita (liite 3) lähetettiin yhteensä 146 kappaletta ja
tiedustelu toistettiin kaksi kertaa, jolloin uusintakysely lähetettiin vastaamattomille.
Toisella muistutuskerralla lähetettiin myös uusi kyselykaavake sekä vastauskuori. Mikä-
li kiinteistön omistajana oli useita eri ruokakunnissa asuvia henkilöitä, osoitettiin kysely
kaikille omistajille. Jakamattomien alueiden (mm. osa vesialueista) osalta kysely lähe-
tettiin vain suurimmalle osakkaalle. Osoitetiedot toimitti Uudenmaan maanmittaus-
toimisto. Tiedustelun laillisuus oli varmistettu Suomen tietosuojavaltuutetulta (dnro
451/41/96) ja vastaukset käsiteltiin nimettöminä.

Vastauksissa esiintyi jonkin verran puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, joita pyrittiin
oikaisemaan tallennuksen yhteydessä - kuitenkin vain yksiselitteisten tapausten osalta.
Laajennuskerrointa (perusjoukko/toteutunut otos) käyttäen vastanneiden tulokset on
laajennettu koskemaan koko perusjoukkoa. Saaliille laskettiin luottamusväli (95 %),
joka kertoo millä välillä saaliin todellinen määrä vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä.
Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon perusjoukon rajallisuus sekä jokamie-
henoikeudella tai läänikohtaisella kalastusluvalla järvellä kalastavat, jotka eivät ole tu-
loksissa mukana. Kalastustiedustelun yksityiskohtaiset tulostaulukot on esitetty liit-
teessä 4.
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4 TULOKSET

4.1 Sähkökoekalastus

Sähkökalastuksen saalislajit olivat ahven, hauki, kiiski, kirjolohi, kivisimppu, lahna, pa-
suri, salakka, särki, taimen ja täplärapu. Saalistaulukot ja saaliin mittaustulokset on
esitetty liitteessä 5. Lukumääräisesti runsaimmat lajit olivat kivisimppu ja särki (kuva
7). Seuraavaksi eniten saatiin taimenta.

Kuva 7. Yksilötiheydet ja biomassat lajeittain vuonna 2008.

Kaikkien kalalajien yhteenlaskettu yksilötiheys aaria kohti oli varsin tasainen Passilan-
koskella (PSK), Kvarnbynkoskella (KVK), Palojoenkoskella (PJK) ja Lempansån koskella
(LEK), missä kalojen biomassa oli kuitenkin yksilötiheyteen verrattuna muita alueita
pienempi. Munksinkoskella (MUK) ja Risubackajoella (RJK) yksilötiheys jäi selvästi al-
haisemmaksi. Kvarnbäckeniltä (KVB) ja Kivikoskenpurolta (KIK) ei saatu saalista.

Kuva 8. Yksilötiheydet ja biomassat alueittain vuonna 2008.
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Palojoki laskee Palojärvestä Karhujärveen Siuntionjoen päähaaran pohjoisosassa. Palo-
joenkoski (PJK) sijaitsee Palojoessa Palojärven alapuolella ja se toimii sähkökoekalas-
tuksen vertailualueena. Koski on 450 m pitkä ja putouskorkeutta sillä on 12 metriä
(Siuntionjokineuvottelukunta 1989). Uoman leveys on 2-4 metriä ja syvyys vaihtelee
30–70 sentin välillä. Joen pohja on kauttaaltaan soraa ja erikokoista kiveä. Virtausno-
peus vaihtelee 15–30 cm/s välillä. Kosken yläosan 1,5 m pudotus lyhyellä matkalla
saattaa matalan veden aikaan estää lohikalojen nousun ylävirtaan. Kosken alaosa on
yläosaa monimuotoisempaa (Toivonen 2005).

Särkikalat olivat kosken yleisimpiä saalislajeja – särkeä saatiin selvästi eniten (kuva 10).
Sähkökalastussaaliissa oli myös kuusi täplärapua ja lisäksi ensimmäisellä kalastuskerral-
la tehtiin havaintoja kahdesta ravusta. Muilta sähkökalastusasemilta rapuja ei saatu.

Kuva 9. Palojoenkoski syksyllä 2008.



22 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 197/2009

Kuva 10. Palojoenkosken sähkökalastussaaliin yksilötiheys ja biomassa lajeittain 2008.

Kuva 11. Palojoenkosken saalista.
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haaraan, mutta vuonna 2004 uusitun kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman (Met-
tinen 2004) mukaisesti Risubackajoen koekalastuspaikka on vuodesta 2004 alkaen siir-
retty Nummelan jätevedenpuhdistamon jätevesien välittömälle vaikutusalueelle. Koh-
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de sijaitsee pääosin peltomaisemassa, missä on myös muutama pieni metsäsaareke.
Uoman leveys on noin neljä metriä ja sen varjostus on hyvin vähäistä. Syvyys vaihtelee
20–50 cm välillä. Suojakaista pellon ja uoman välillä on ainoastaan yksi metri. Uomassa
kasvaa paikoin tiheästi ilmaversoisia ja kelluslehtisiä kasveja, jotka haittaavat kalojen
mahdollisia vaelluksia. Toivosen (2005) tekemän inventoinnin/kartoituksen aikaan vir-
tausnopeus oli lähellä nollaa ja uoman pohja pahoin liettynyttä. Vuoden 2008 koeka-
lastuksessa saaliiksi saatiin yksi 19 gramman painoinen hauki.

Kvarnbäcken (KVB) tuli mukaan Siuntionjoen vesistön kalataloudelliseen yhteistarkkai-
luohjelmaan vuonna 2004. Kvarnbäckenin sivupuro saa alkunsa Lillträsk-järvestä ja
laskee Siuntionjokeen Sågarsforsin alapuolelle. Puron pääuoma on 2,9 km pitkä ja sillä
on lisäksi kaksi sivuhaaraa. Sähkökoekalastuskohde sijaitsee puron alaosassa, missä
uoman leveys on 3-4 metriä ja syvyys 50–100 cm. Puro kulkee peltojen keskellä, mutta
rannoille on jätetty 15 m leveät suojavyöhykkeet. Rannan puut ovat pääasiassa lehti-
puita ja varjostus on 80 %. Muutamien virtapaikkojen alaosissa on puhtaita sorapohjia
ja virrannopeus on 20 cm/s. Ylöspäin mentäessä vesi hieman kirkastuu (Toivonen
2004). Kvarnbäckenin on arvioitu olevan Siuntionjoen vesistön merkittävimpiä taime-
nen poikastuotantoalueita. Koekalastusten saalis on kuitenkin ollut heikko. Vuonna
2008 saaliiksi ei saatu yhtään kalaa.

Kuva 12. Kvarnbäcken syksyllä 2008.
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Kvarnbynkoski (KVK) sijaitsee Siuntionjoen pääuomassa Karhujärven alapuolella, Så-
garsforsin  kunnostetun  kalatien  alapuolella.  Koski  on  240  metriä  pitkä  (Marttinen  &
Wessman 1987) ja sen pohja on hiekkaa, soraa ja kivikkoa.  Kalatien rakentamisen yh-
teydessä myös koekalastusalueella tehtiin kunnostuksia kiveämällä ja sorastamalla.
Vuoden 2008 kalastuksessa selvästi yleisin laji oli kivisimppu. Lisäksi saatiin särkiä, ah-
venia, pasureita, lahnoja ja yksi 680 grammaa painanut kirjolohi. Biomassalla mitattuna
särki oli valtalaji.

Kuva 13. Kvarnbynkosken sähkökalastussaaliin yksilötiheys ja biomassa lajeittain 2008.

Passilankoski (PKS) sijaitsee Siuntionjoessa Kvarnbynkosken alapuolella. Koski on 900
metriä pitkä ja putouskorkeutta sillä on 10 metriä (Marttinen & Wessman 1987). Joen
vesisyvyys on 60–100 senttiä ja uoman leveys on 8-12 metriä. Virrannopeus on 35
cm/s ja rannat ovat lehtipuiden peitossa. Joen pohja on hiekkaa, soraa ja erikokoista
kiveä (Toivonen 2004). Uudistetun kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman (Mettinen
2004) myötä sähkökalastusalue on siirretty hieman alemmaksi, missä kosken kalastos-
ta on mahdollista saada parempi kokonaiskuva.

Kuva 14. Passilankosken sähkökalastussaaliin yksilötiheys ja biomassa lajeittain 2008.
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Passilankosken asema on tärkeä sen pituuden ja potentiaalisen taimenpoikastuotan-
non arvioinnin vuoksi (Mettinen 2004). Passilankosken lajikirjo oli koko alueen runsain.
Kahdeksasta saalislajista särki oli selvästi runsain. Alueelta saatiin myös kymmenen
taimenta, jotka olivat 1+ - 3+ -vuotiaita.

Kuva 15. Passilankoski syksyllä 2008.

Kuva 16. Passilankosken taimen.
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Kivikoskenpuron (KIK) koekalastusasemalla kalastettiin ensimmäistä kertaa syksyllä
2008. Kalastettava alue sijaitsee Munkkaan jätekeskuksen vaikutusalueella peltojen
ympäröimänä. Uoman leveys on 1-2 metriä ja syvyys 40-60 cm. Pehmeä pohja samen-
taa veden nopeasti, kun siellä liikutaan. Kaloja Kivikoskenpuron kohteelta ei saatu.

Lempansån koski (LEK) sijaitsee Kirkkojoen Lempansån haarassa Munkkaanojan yhty-
mäkohdan alapuolella. Koskiosuus muodostuu noin 360 metrin mittaisesta kivi- ja so-
rapohjaisesta koskesta ja nivasta. Uoman leveys on 4-5 metriä, syvyys 30–50 cm ja leh-
tipuurantojen ansiosta varjostus on noin 80 %. Pohja on hyvän virtauksen ansiosta
melko puhdas hienojakoisesta aineksesta. Koskea on luonnehdittu yhdeksi Siuntionjo-
en vesistön alaosan upeimmista (Toivonen 2004). Kosken ongelmana on vähävetisyys,
joka vaikuttaa mm. pohjaeläimistön runsauteen ja siten kalojen ravinnon saantiin. Ki-
visimppu oli sähkökalastusaseman yleisin laji, mutta taimenien runsas määrä yllätti.
Alueelta saatiin peräti 86 taimenta, mikä on aikaisempien vuosien saaliisiin verrattuna
merkittävä määrä. Taimenista suurin osa eli 84 % oli saman kesän poikasia.

Kuva 17. Lempansån kosken sähkökalastussaaliin yksilötiheys ja biomassa lajeittain
2008.

Kirkkojoen Munksinkoski (MUK) sijaitsee Munksin myllypadon alapuolella. Koskiosuus
on 180 metriä pitkä ja noin 4 metriä leveä. Koskessa kasvaa paljon heinäkasveja, var-
jostus on melko vähäistä ja veden syvyys 20–50 cm. Kosken pohja on savea, soraa ja
isoja kiviä, virrannopeus on 15–20 cm/s. Paikoitellen tiheä kasvusto hankaloittaa kalo-
jen kulkua (Toivonen 2004). Vuoden 2008 sähkökalastussaaliissa esiintyi runsaimmin
kivisimppua ja särkeä. Biomassalla mitattuna särki oli valtalaji. 0+ ikäisiä taimenia saa-
tiin neljä.
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Kuva 18. Särkisaalista Munksinkoskelta syksyllä 2008.

Kuva 19. Munksinkosken sähkökalastussaaliin yksilötiheys ja biomassa 2008.

4.1.1 Siuntionjoen taimen

Siuntionjoki on yksi neljästä Uudenmaan joesta, joissa vielä on jäljellä luontaisesti li-
sääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Koko Suomessakin näitä jokia on alle kym-
menen. Meritaimenen alkuperäiskannat on Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaisiksi.
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Siuntionjoen meritaimenkantaa on verrattu Ingarskilajoen kantaan (Saura 1998). Kan-
nat ovat lähellä toisiaan, mutta poikkeavat selvästi viljelykannoista. Taimenen nousu
Siuntionjokeen helpottui huomattavasti Sågarsforsin kalatien valmistuttua vuonna
2007. Kalatie mahdollistaa taimenen nousun merestä nyt Karhujärveen ja sieltä edel-
leen Palo- ja Risubackajokiin, joissa molemmissa on taimenelle soveltuvia elinalueita.
Pikkalanjoen suussa oleva Pikkalan säännöstelypato on luokiteltu vain osittaiseksi nou-
suesteeksi, sillä sitä pidetään auki kevättulvien ja sateisten syksyjen aikana (Toivonen
2004). Uudenmaan TE-keskuksen vuonna 2008 antaman lausunnon mukaan Pikkalan-
joen padosta ei aiheudu huomattavaa haittaa jokeen nouseville kaloille. Ongelmaksi
muodostuvat korkeintaan pienien virtaamien ajankohdat, jos ne sattuvat vaellusajan-
kohtien yhteyteen. Pitkään jatkuessaan pieni virtaama ja siitä seuraava Pikkalanjoen
padon pitkä kiinniolo saattaa aiheuttaa haittaa nouseville kaloille.

Siuntionjoen suurimmassa haarassa Kyrkåssa (Kirkkojoki) taimenen nousu katkeaa noin
7 km:n päässä joen suusta olevaan vanhaan Munksin myllypatoon. Kaksiosaisen padon
alaosa on korkean kallion ansiosta haasteellinen nousupaikka luontaisestikin. Padon
yläpuolella Lempansåssa esiintyy sinne eriytynyt taimenkanta, joka lienee samaa ge-
neettistä alkuperää kuin alueen muu taimenkantakin. Purotaimenkannat ovat Uudel-
lamaalla harvinaisia, vaikka niitä ei ole uhanalaisiksi luokiteltukaan.

Siuntionjoen uhanalaisen meritaimenen alkuperäiskannan suojeluun on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Myös kalataloudellisessa tarkkailussa taimenkannan tila on ollut
erityistarkkailun kohteena. Sähkökoekalastuksessa saadut taimenet on mitattu ja pun-
nittu yksilöllisesti. Lisäksi kalat on jaettu ikäluokkiin suomunäytteiden perusteella.

Vuoden 2008 koekalastusten taimensaalis oli poikkeuksellinen. Taimenia saatiin mo-
ninkertaisesti aikaisempiin kalastuksiin verrattuna - yhteissaalis oli 100 kpl. Valtaosa
taimenista saatiin Lempansån koskelta, kaikkiaan kaloja esiintyi kolmella koealalla:

· Passilankoski (PKS) 10 kpl

· Munksinkoski (MUK)   4 kpl

· Lempansån koski (LEK) 86 kpl

Kuvassa 20 on esitetty taimenien pituusjakauma ja ikäryhmäkoostumus. Munksinkos-
ken taimenet olivat 0+ ikäisiä, kun taas Passilankosken kaikki yksilöt olivat tätä van-
hempia. Lempansån koskesta ikäluokkia löytyi useita, vaikkakin valtaosa kaloista oli
saman vuoden poikasia.
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Kuva 20. Siuntionjoen taimenten pituus- ja ikäjakauma vuonna 2008.

Taimenia on saatu Siuntionjoen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa tehdyissä koeka-
lastuksissa Risubackajokea ja uusimpia Kvarnbäckenin sekä Kivikoskenpuron näy-
teasemia lukuun ottamatta kaikilta muilta kalastetuilta alueilta. Taimenten määrä on
kuitenkin aikaisempina vuosina jäänyt aina yksittäisiin kappaleisiin ja edellisellä laajalla
tutkimuskerralla (2004) taimenia saatiin vain kahdelta koekalastusalueelta yhteensä
neljä yksilöä. Vuonna 2008 Lempansån kosken taimentiheys oli yllättäen 36 yksi-
löä/100 m2. Myös Passilankoskesta saatiin jälleen taimenia (10 kpl) yli kymmenen vuo-
den tauon jälkeen.
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4.2 Karhujärven kalastustiedustelu

4.2.1 Tiedustelun palautus ja kalastajamäärä

Lähetetyistä 146:sta kyselylomakkeesta palautui väärän osoitteen takia neljä. Tieduste-
lun saaneista ruokakunnista kyselylomakkeen palautti 73 %, joten vastausprosentti oli
tyydyttävä ja tulokset ovat tältä osin kohtuullisen luotettavia (taulukko 5).

Taulukko 5. Kalastustiedustelun postitus- ja palautustiedot sekä ka-
lastaneiden ruokakuntien määrä tiedusteluvastauksissa.

4.2.2 Pyyntiponnistus ja kalastuksen ajoittuminen

Ruokakunnista noin 22 % ilmoitti kalastaneensa Karhujärvellä vuonna 2008. Yli puolet
(56 %) ruokakunnista ei ollut kalastanut järvellä koskaan. Muualla Suomessa oli kalas-
tanut noin 17 % kaikista ruokakunnista. Ruokakuntiin kuului keskimäärin 3,5 henkilöä,
joista kalastukseen oli osallistunut 1,8 henkilöä. Kalastustiedustelun tulosten perus-
teella Karhujärvellä kalastaneita ruokakuntia arvioidaan vuonna 2008 olleen yhteensä
24 kpl, joissa kalastukseen osallistui 43 henkilöä.

Pyyntiponnistuksella kuvataan kalastukseen käytettyä aikaa ja sen mittayksikkönä käy-
tetään pyydysvuorokautta tai pyyntikertaa. Erilaisten pyydysten pyyntiponnistuksen
vertaaminen on hankalaa, koska pyyntiin käytetty aika saattaa vaihdella suuresti. Tä-
män vuoksi pyyntiponnistus on laskettu erikseen ns. passiivisille ja aktiivisille pyydyksil-
le.

Perusjoukko 146
Lähetetyt lomakkeet 146
Postista palautuneet 4
Todellinen otos 142
Palautustiedot
1. kierros 49
2. kierros 27
3. kierros 27
Yhteensä 103
Palautusprosentti 72,5
Kalastaneet ruokakunnat 23
Kalastaneiden ruokakuntien %-osuus 22,3
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Verkko oli yleisin kalastuksessa käytetty pyydystyyppi (kuva 21). Vuonna 2008 Karhu-
järvellä kalastettiin yhteensä noin 370 verkkovuorokautta. Aktiivisista pyyntimuodoista
suosituimpia olivat kalastus heittovavalla ja vetouistelu. Kalastaneista ruokakunnista
lähes 45 % oli kalastanut heittovavalla vuonna 2008. Kuvassa mainitulla muulla pyy-
dyksellä tarkoitetaan rapumertoja.

Verkkokalastuspainetta arvioitiin myös pyyntivuorokausien määrällä pinta-alayksikköä
kohti. Lukuarvolla voidaan vertailla verkkokalastuksen pyyntiponnistusta eri vesistöis-
sä. Tutkimusalueella kalastettiin 1,8 vrk/ha/v. Kalastus ei ole kovin runsasta esimerkiksi
Lohjanjärveen verrattuna, missä vähiten kalastetuilla alueillakin verkkovuorokausia
kertyi 2,2 vrk/ha/v (Valjus 2008).

Kuva 21. Passiivisten (verkot, katiska, pitkäsiima, muu pyydys) ja ak-
tiivisten (vapapyydykset) pyydysten pyyntiponnistus (pyydysvuoro-
kausi tai pyyntikerta) Karhujärvellä vuonna 2008.
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Ruokakuntien kalastus jakaantui melko tasaisesti koko järven alueelle. Jonkin verran
aktiivisemmin kalastettiin kuitenkin järven eteläpäässä - koko järven alueella kalastavia
oli vain muutama. Kalastus ajoittui valtaosin kesäkuukausille, touko-syyskuun väliselle
ajalle. Vuoden muina kuukausina kalastus oli hyvin vähäistä, marras- ja joulukuussa ei
kalastettu lainkaan (kuva 22).

Kuva 22. Kalastusvuorokausien määrä kalastanutta ruokakuntaa
kohti kuukausittain vuonna 2008.

4.2.3 Saalis vuonna 2008

Karhujärven tiedusteluvastauksien perusteella arvioitu kokonaissaalis oli vuonna 2008
416 kg eli noin 2 kg/ha. Selkeästi eniten saatiin haukea (42 %). Lahna ja kuha olivat
seuraavaksi yleisimmät saalislajit kilomäärällä mitattuna (kuva 23). Vuonna 2008 ruo-
kakuntakohtainen kalansaalis oli hieman yli 17 kg. Rapusaalis jäi muutamaan kymme-
neen kappaleeseen. Kokonaissaaliista kaksi kolmasosaa saatiin verkoilla. Heittovavalla
tai veto-uistimella pyydystettiin joka viides kala. Vähäisen kalastajamäärän ja saalis-
määrän vaihtelun takia kokonaissaaliin määrään sisältyy epävarmuustekijöitä, mikä
näkyy luottamusväleissä tiettyjen pyydysten kohdalla (taulukko 6). Kalastustiedustelun
yksityiskohtaiset saalistiedot on taulukoitu liitteessä 5.
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Taulukko 6. Karhujärven kalansaalis (kg), luottamusvälit (95 %)
sekä saaliin prosenttijakauma lajeittain ja pyydyksittäin vuonna
2008. *) = enintään 2 vastausta.

Kuva 23. Karhujärven kalansaalis (kg) lajeittain vuonna 2008.

kalalaji kokonaissaalis (kg) lr 95 % %
ahven 19 11  - 26 4,5
hauki 174 100  - 248 41,8
kiiski 2 0,5   - 3 0,4
kuha 85 45  - 126 20,5
lahna 103 15  - 190 24,7
suutari 23 6  - 39 5,4
särki 6 0,1  - 12 1,5
muu kala 5 3   - 7 1,2
rapu (kpl) 30 4  - 56
kalat yhteensä 416 185  - 648 100,0

Pyydys kokonaissaalis (kg) lr 95 % %
Heittovapa 48 12  - 84 11,4
Katiska 9 *) 2,2
Onki 9 4  - 15 2,3
Pilkkivapa 5 *) 1,2
Verkko < 49 mm 74 *) 17,8
Verkko > 49 mm 238 63  - 413 57,1
Vetouistin 33 *) 7,9
Yhteensä 416 185  - 648 100,0
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Kuva 24. Karhujärven kalansaaliin (kg) jakautuminen pyydyksittäin
vuonna 2008.

4.2.4 Havaintoja järven kunnosta ja kalastusta haittaavista tekijöistä sekä

halutuimmat saalislajit

Björnträskin kalastustiedustelussa vastaajia pyydettiin kertomaan havaitsemistaan
haittaavista ilmiöistä järvellä viimeisten kolmen vuoden aikana. Useimmat vastaajista
(yli 60 %) olivat huomanneet järvellä hajuhaittoja. Seuraavaksi eniten haittoja järven
virkistyskäytölle aiheuttivat runsaat leväkukinnat sekä pyydysten likaantuminen. Noin
kolmasosa vastaajista oli myös havainnut kuolleita kaloja rantavedessä sekä haju- ja
makuhaittoja kaloissa (kuva 25).

Kuva 25. Mielipidejakauma Karhujärvellä havaittujen haitallisten il-
miöiden esiintymisestä viimeisten kolmen vuoden aikana.
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Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan tyytyväisyyttään omaan kalastukseensa. Koulu-
arvosanan mukaisella asteikolla 4-10 keskimääräinen arvosana oli välttävä 6,1. Arvosa-
nat vaihtelivat laajasti neljästä kymmeneen.

Vastaajilta tiedusteltiin vielä millaisia ongelmia he olivat havainneet tai kokeneet kalas-
taessaan Karhujärvellä. Merkittävimmät ongelmat olivat runsas vesikasvillisuus, veden
sameus ja kalaveden likaantuminen tai muu pilaantuminen (kuva 26).

Kuva 26. Kalastusta haittaavien ongelmien esiintyminen Karhujärvellä
vuonna 2008.

Tiedustelun mukaan kuha, ahven ja hauki olivat niitä saaliskaloja, joita kalastajat halu-
aisivat mieluiten kalastaa. Käytetyimpiä pyydystyyppejä olisivat tällöin kuhan osalta
verkko ja heittovapa, haukea kalastettaessa heittovapa. Ahventa pyydettäisiin mielui-
ten ongella, katiskalla ja heittovavalla (kuva 27).
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Kuva 27. Mieluisimmat saalistoiveet sekä kuhan, ahvenen ja hauen kalastuk-
seen käytetyt pyyntimuodot.

5 KASTELUVEDEN OTTO SIUNTIONJOEN VESISTÖSSÄ

5.1 Lupaehdot

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on lupapäätöksillään nro:t 61/2003/1 ja 62/2003/1
antanut 17 viljelijälle luvan kasteluveden johtamiseen Siuntionjoen vesistöstä. Lupaeh-
doissa on määrätty kasteluveden oton enimmäismäärät sekä jokien virtaamien raja-
arvot, jolloin kasteluveden otto on lopetettava (liite 6).

Luvan haltijat on velvoitettu pitämään kirjaa kasteluveden ottoajoista, hetkellisistä
vedenottomääristä ja ottamistaan kokonaisvesimääristä. Heidän on myös tarkkailtava
kasteluvedenoton vaikutusta virtaamiin ja Pikkalanjoen vedenkorkeuteen. Lisäksi vel-
voitteisiin kuuluu tämän raportin mukainen kasteluvedenoton kala- ja rapukannalle
aiheuttamien vaikutusten tarkkailu.
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Lupapäätöksen yhteydessä tehdyn toimitusmiesten arvion mukaan Siuntionjoen vesis-
tön eteläosan alueella on riittävästi vettä tiedossa olevaan veden hankintaan ja ve-
denottoa voitaisiin joutua rajoittamaan lähinnä vain poikkeuksellisen pitkäaikaisen
kuivuuden vallitessa. Kirkkojoen alueella kastelukauden eri kuukausien keskivirtaamati-
lanteessa vettä on arvion mukaan riittävästi. Keskialivirtaamatilanteessa vesi riittää
touko- ja kesäkuussa, mutta heinä- ja elokuussa veden käyttö kasteluun voi edellyttää
rajoituksia. Kasteluvedenkäyttöä tulee rajoittaa, mikäli virtaama alittaa Kirkkojoella
raja-arvon 30 l/s. Arvion mukaan kala- ja rapukannoille aiheutuu haittaa, mikäli kaste-
luveden johtaminen aiheuttaa virtaamien vähenemistä liitteessä 6 esitettyjä alivirtaa-
malukuja pienemmäksi. Samoin arvioidaan menetyksen kala- ja raputaloudelle olevan
tuntuvan, jos virtaama-arvo laskee noin puoleen alivirtaamasta.

5.2 Kasteluvesimäärät vuosina 2005 - 2008

Kirkkojoen alueella veden käyttö ajoittui pääosin juuri heinä-elokuulle ja runsainta kas-
teluveden käyttö oli vuonna 2006, jolloin minimivirtaama Kirkkojoen mittauspisteessä
oli 36 l/s (G. Rehnberg, henkilökohtainen tiedonanto). Virtaama ei siis alittanut luvan
mukaista raja-arvoa, mutta oli selvästi liitteessä 6 esitettyjä heinäkuun ja elokuun kes-
kialivirtaama-arvoja (80 l/s ja 100 l/s) pienempi. Dahlbäckenin ja Maksjo-
en/Myransbäckenin alueilta kasteluvettä otettiin ainoastaan vuonna 2006. Virtaama-
tietoja alueilta ei ole, mutta seitsemästä luvan saaneesta kasteluvettä tarvitsi ainoas-
taan yksi viljelijä ja käytetty vesimäärä oli vain pieni osa koko alueen sallitusta maksi-
mimäärästä.

Taulukossa 7 on esitetty käytetyn veden määrä vedenottopaikoittain kastelukausilla
2005 - 2008 (T. Lindeberg, henkilökohtainen tiedonanto). Tarkastelujakson kuivimpana
kesänä (2006) kasteluvettä tarvitsi seitsemän kasteluluvan saanutta luvan haltijaa. Lu-
van haltijoiden käyttämä vesimäärä ei ylittänyt lupapäätöksen mukaista maksimi-
vesimäärää eikä myöskään vuorokausikohtaista maksimimäärää. Yksityiskohtainen
taulukko kasteluvesien käyttäjistä, määristä ja ajankohdista on liitteessä 6.

Taulukko 7. Kasteluvesiluvan haltijoiden käyttämä vesimäärä (m3) vuosina 2005 –
2008.

Vedenottopaikka 2005 2006 2007 2008
Dahlbäcken ja Maksjoki/Myransbäcken 3 000
Kirkkojoki 37 100 8 000
Siuntionjoki 1 600
Pikkalanjoki 6 600 60 000 9 000 17 000
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6 TULOSTEN TARKASTELU JA ARVIO JÄTEVESIKUORMI-
TUKSEN SEKÄ KASTELUVEDEN OTON VAIKUTUKSISTA
TUTKIMUSALUEEN KALASTOON JA KALASTUKSEEN

6.1 Jokialueet

6.1.1 Yleistä

Kalaston kokoon ja sen rakenteeseen vaikuttavat tekijät ovat moninaisia. Esimerkiksi
ravintotilanne, vesistön koko ja vaikkapa säätilasta johtuvat muutokset, mm. veden
lämpötila, vaikuttavat elinympäristöön ja sitä kautta kalayhteisön tilaan. Mitä pie-
nemmästä vesistöstä tai populaatiosta on kyse, sitä merkittävämmiksi nämä tekijät
kasvavat kalaston hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi tulevat vielä ihmistoiminnan seurauk-
sena rehevöityminen, saastuminen ja mm. vaellusesteet.

Vesistössä elävän kalakannan tutkiminen ei aina ole ongelmatonta. Erityisesti virtave-
sissä veden korkeus ja virtausnopeus vaikuttavat eri lajien esiintymiseen tietyillä alueil-
la. Kalastotutkimuksissa kalastusajankohta saattaakin vaikuttaa hyvin merkittävästi
siihen mitä lajeja ja kuinka paljon saaliiksi saadaan. Esimerkiksi vuonna 2006 virtaama
oli heikko ja tällöin Kvarnbyn koekalastusaseman sähkökalastuksessa saatiin runsaasti
särkikaloja, jotka normaalisti viihtyvät jokialueen hitaammin virtaavilla suvantojaksoilla
(Sundström & Hyypiä 2006).

Ympäristötekijät vaikuttavat siis kalojen käyttäytymiseen ja sitä kautta myös saaliiseen,
mikä on syytä muistaa tuloksia tarkasteltaessa. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna saa-
daan kuitenkin melko luotettava kuva kalaston muutoksista tutkimusalueilla. Kuvan 28
mukaisesti kaikkien lajien yksilötiheys on laskenut lähes kaikilla koekalastuspaikoilla
1990-luvun jälkeen. Vuosien 2004 ja 2006 heikkojen saaliiden jälkeen yksilötiheys ko-
hosi useimmilla kalastusalueilla jälleen vuonna 2008. Passilankoskella ja Lempansån
koskella yllettiin jopa ennätystiheyksiin.
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Kuva 28. Kaikkien lajien yksilötiheyden (kpl/100 m2) kehitys koekalastusalueittain.

Koekalastusalueiden lajimäärät vaihtelevat koekalastusalueittain ja vuosittain. Myös
lajimäärän kohdalla on havaittavissa laskua kaikilla kalastuskohteilla vuoden 1995 jäl-
keen. Määrä kääntyi kuitenkin kasvuun 2000-luvulla useilla alueilla. Vuoden 2008 ka-
lastuksissa Passilankosken lajimäärä oli tutkimushistorian korkein.

Kuva 29. Sähkökalastussaaliin lajimäärän kehitys koekalastusalueittain.

Vuoden 1999 kalastuskierros jouduttiin tekemään poikkeuksellisen matalan veden ai-
kaan. Siuntionjoen virtaamat olivat tavallista pienempiä ja sopivia kalastusolosuhteita
odotettiin syyskuulle saakka. Veden vähyys haittasi sähkökalastusta kuitenkin vielä
syyskuun lopullakin (Ranta ym. 2000). Vuonna 2004 vesimäärä koekalastuspaikoilla oli
taas tavallista runsaampi ja vuonna 2006 jälleen vähäinen. Koko alueen tuloksia ylei-
sesti tarkasteltaessa ne saattavat kertoa enemmänkin erilaisten kalastusolosuhteiden
vaikutuksista saaliiseen kuin vedenlaadun tai kuormituksen muutoksista.
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6.1.2 Taimen

1980-luvulla ja vielä 1990-luvun alkupuolella Siuntionjoessa esiintyi taimenta selvästi
nykyistä  enemmän.  Kvarnbynkoskessa  taimenen  poikastiheys  oli  vuonna  1989  yli  80
yksilöä/100 m2 ja vuonna 1995 vielä 22 yksilöä/100 m2 (Saura 2001). Vuonna 1999
Kvarnbynkoskesta saatiin enää viisi taimenta ja vuoden 2003 sähkökalastuksessa teh-
tiin näköhavainto n. 120 mm pituisesta taimenesta molemmilla kalastuskerroilla. Tä-
män jälkeen taimenia ei ole enää havaittu. Vuoden 1988 tutkimuksissa Kvarnbäckenin
kohteesta saatiin 31 taimenta (Marttinen ja Koljonen 1989). Kvarnbäcken onkin ilmei-
sesti ollut tärkeä poikastuotantoalue, mutta yhteistarkkailun puitteissa tehdyissä tut-
kimuksissa (vuodesta 2004 lähtien) ei taimenia ole tutkimusalueelta saatu.

Yhteistarkkailun sähkökoekalastuksissa taimenen yksilötiheys on ollut pieni. Merkittävä
paikallinen muutos parempaan suuntaan havaittiin vuonna 2008, kun Lempansån kos-
kesta saatiin 86 taimenen poikasta ja yksilötiheys kohosi selvästi (36 kpl/100 m2). Val-
taosa taimenista oli 0+ ikäisiä saman kesän poikasia. Passilankoskesta taimenia saatiin
10 ja Munksinkoskesta neljä. Passilankosken taimenet olivat iältään 1+ - 3+ -vuotiaita,
Munksinkosken kaikki taimenet olivat 0+ ikäisiä.

Kuva 30. Siuntionjoen taimenen yksilötiheys (kpl/100 m2) velvoitetarkkailun sähköka-
lastuksissa alueittain vuodesta 1978 lähtien. Kuvassa erillisillä merkeillä vuoden 2008
tulokset pyydystettävyysarvoilla korjattuina.

Kirkkojoen Munksin myllypato estää vaelluskalojen nousun yläpuolisille jokiosuuksille
ja myös Lempansån koskelle. On kuitenkin mahdollista, että edullisissa olosuhteissa
yksittäinen taimen on voinut päästä nousemaan padon ohi. Lempansån aikaisempaa
runsaampi poikasmäärä saattaa olla peräisin joko tällaisen kalan tai paikallisten tai-
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menten onnistuneesta lisääntymisestä. Siuntionjoen koskien yhteispituus on huomat-
tavan suuri verrattuna muihin Uudenmaan meritaimenjokiin. Jokialueiden jo tehdyillä
ja tulossa olevilla kunnostuksilla Siuntionjoen vesistön taimenen poikastuotantoa on
mahdollista lisätä huomattavasti.

Taimenen poikasten valitsema syvyys koskessa riippuu niiden koosta. Matalassa virta-
paikassa esiintyy yleisemmin pieniä kaloja, kun taas suuremmat yksilöt hakeutuvat
syvempiin vesiin. Taimen on myös reviirikala ja sen reviiri laajenee kalan kasvaessa.
Matalissa Lempansån koskessa ja Munksinkoskessa saaliiksi joutuneet taimenet olivat-
kin enimmäkseen pieniä, saman kesän poikasia. Passilankosken koekalastuspaikka on
taas edellisiä syvempi ja sieltä saadut kalat olivatkin vanhempia. Yksilötiheys riippuu
myös mm. ravinnosta ja veden sameudesta. Sameassa vedessä yksilötiheys voi olla
huomattavasti suurempi kuin kirkkaassa vedessä. Tässä suhteessa Siuntionjoen varsin
sameat vedet antavat edellytyksiä hyvään poikastuotantoon, mikäli muut olosuhteet
sen sallivat. Esimerkiksi talvehtimiseen taimen tarvitsee riittävän syviä suvantoalueita
tai kuoppia.

6.1.3 Siuntionjoen päähaara: Palojoenkoski, Kvarnbynkoski ja

Passilankoski

Palojoenkoski

Palojoki toimii selvityksessä vertailualueena ja sen voidaan katsoa ilmentävän tavan-
omaisesti hajakuormitettua vesistöä Siuntionjoen jätevesikuormituksen vaikutuksia
arvioitaessa. Palojoenkosken pohjaeläimistö vaikuttaa olevan tutkimusalueen vakain
siinä mielessä, että lajistossa on ollut vähiten vaihtelua. Intensiiviseurannan tulokset
vuosilta 2001 – 2007 viittaavat pohjaeläimistön tilan paranemiseen ja monipuolistumi-
seen 2000-luvulla (Mettinen, Könönen ja Saarikari luonnos).

Monipuolisesta pohjaeläimistöstä ja tyydyttävästä veden laadusta huolimatta vuoden
1991 koekalastuksessa saatu taimen näyttää jääneen Palojoenkosken ainoaksi. Vuoden
2008 saalis oli särkikalavaltainen, mutta runsaampi ja lajistoltaan monipuolisempi kuin
edellisellä tutkimuskerralla. Ravun esiintyminen alueella kertoo kohtuullisen hyvästä
veden laadusta.



42 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 197/2009

Kuva 31. Palojoenkosken yksilötiheys (kpl/100 m2) vuodesta 1991 lähtien.
Vuoden 2008 pyydystettävyysarvoilla korjatut tulokset erillisillä merkeillä.

Kvarnbynkoski ja Passilankoski

Kvarnbynkoski ja Passilankoski edustavat Siuntionjoen keskiosan aluetta, johon ei ole
kohdistunut pistemäistä kuormitusta. Kvarnbynkosken pohjaeläimistö on ollut moni-
puolista sisältäen runsaslukuisena melko karunkin sekä keskimääräisen rehevyyden
ilmentäjiä. Pohjaeläimistön lajistollinen runsaus on ollut alueen kärkitasoa (Könönen ja
Mettinen 2009).

Kvarnbynkoskesta on saatu vuoteen 1999 saakka useitakin taimenia. Vuonna 2003
tehtiin vielä näköhavainto kahdesta taimenesta, mutta tämän jälkeen taimenia ei ole
tavattu. Vuoden 2008 kalastuksessa yleisin laji oli kivisimppu, biomassalla mitattuna
valtalaji oli särki. Saalis ja lajimäärä kasvoivat vuoteen 2004 verrattuna, mutta jäivät
pienemmiksi kuin vuonna 2006. Yksilötiheys laski kaikkien muiden paitsi kivisimpun
osalta edelliseen kalastuskertaan verrattuna.
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Kuva 32. Kvarnbynkosken yksilötiheys (kpl/100 m2) vuodesta 1991 lähtien.
Vuoden 2008 pyydystettävyysarvoilla korjatut tulokset erillisillä merkeillä.

Passilankoskelta taimenia saatiin vuoteen 1995 saakka näytekappaleita lähes jokaisella
kalastuskerralla. Tämän jälkeen taimenet katosivat, mutta vuonna 2008 alueelta saatiin
jälleen kymmenen 1+ -3+ ikäistä kalaa. Vuonna 2004 kaikkien kalalajien yksilötiheys oli
alhaisin, mutta kohosi vuonna 2008 jälleen 1990-luvun alkupuolen tasolle, tosin pää-
osin runsaan särkisaaliin ansiosta. Myös lajimäärä oli aikaisempaa suurempi.

Kuva 33. Passilankosken yksilötiheys (kpl/100 m2) vuodesta 1987 lähtien.
Vuoden 2008 pyydystettävyysarvoilla korjatut tulokset erillisillä merkeillä.
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Siuntionjoen päähaarassa ei havaittu suoranaisia jätevesivaikutuksia vuonna 2008.
Sivuhaarojen kautta tulevien jätevesien vaikutukset peittyivät vesimäärän kasvun myö-
tä lisääntyvään hajakuormitukseen. Pääuoman ylä- ja keskiosan kosket Palokoski,
Kvarnbynkoski ja Passilankoski tarjoavat koskiympäristön, veden laadun sekä runsaslu-
kuisen, lajistoltaan runsaan ja isokokoisen pohjaeläimistön puolesta tyydyttävät olo-
suhteet monipuoliselle kalastolle. Sågarsinkosken kalatie mahdollistaa nyt vaelluskalo-
jen pääsyn yläpuolisille jokiosuuksille, joten positiivisia muutoksia tämän alueen kalas-
tossa on syytä odottaa näkyvän lähivuosina.

6.1.4 Risubackajoki

Pohjoisesta Björnträskiin laskeva Risubackajoki on Siuntionjoen vesistön osa-alueista
heikkokuntoisin jokiosuus. Joen veden laatua heikentää Nummelan haarassa koko ve-
sistöalueen suurin pistekuormittaja Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, joka las-
kee vetensä Mäyräojaan. Mäyräojan veden laatu vastaa suurimman osan vuotta puh-
distettua jätevettä. Myös maatalouden aiheuttama hajakuormitus on alueella voima-
kasta. Risubackajoen Mäyräojalla veden ja pohjan laatu on pohjaeläinten ilmentämänä
alueen heikointa eikä merkkejä tilan muuttumisesta paremmaksi ole näkynyt. Risu-
backajoen muilla osuuksilla pohjaeläimistö vaikutti olevan paremmassa kunnossa vuo-
sina 2003 ja 2006 verrattuna vuoden 2000 tilanteeseen.

Kuva 34. Risubackajoen yksilötiheys (kpl/100 m2) vuodesta 1987 lähtien.
Vuoden 2008 pyydystettävyysarvoilla korjatut tulokset erillisillä merkeillä.
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Risubackajoen kalasto on 1970-luvulta lähtien muodostunut vain muutamista lajeista.
Suurin osa saaliista on ollut särkeä. Vuonna 2008 saatiin vain yksi hauki ja saalis oli vä-
hävetistä vuotta 1999 lukuun ottamatta huonompi kuin koskaan aikaisemmin. Veden-
laatuparametrien lisäksi myös kalasto ilmentää vesistön heikkoa laatua. Risubackajoen
virtaamat ovat suhteellisen pieniä, mutta vaihtelevat suuresti sateiden mukaan. Vähäi-
seltäkin tuntuva kuormitus voi veden vähyyden vuoksi olla siten hyvin merkitykselli-
nen.

6.1.5 Kivikoskenpuro

Munkkaan jätekeskuksen laskuojassa suurin osa vedenlaatuparametreista ilmensi
vuonna 2008 jätevesivaikutuksia. Veden laadun kehitys laskuojassa on ollut pitoisuuk-
sien perusteella 2000-luvulla kuitenkin myönteistä. Laskuoja yhtyy noin kilometrin
päässä Kivikoskenpuroon, jossa jätevesien vaikutus näkyy lievänä muutoksena yhty-
mäkohdan alapuolella verrattuna yläpuolisen veteen (Mettinen 2009). Sähkökoekalas-
tuksessa saalista ei tullut, mutta varsinaisen koekalastusalueen ulkopuolelta saatiin
yksi taimen, joten alueen kalaston tila ei liene aivan niin heikko, kuin varsinaisen koe-
kalastuksen perusteella voisi olettaa.

6.1.6 Lempansån – Lempansån koski

Lempansån haittana on voimakas hajakuormitus. Pohjaeläintutkimuksen mukaan lievä
veden ja pohjan laadun toipuminen oli nähtävissä jo 1990-luvulla. Osoituksena tästä
olivat pohjaeläintaksonien runsastuminen ja suhteellisen korkeat bioindeksiarvot
(Mettinen 2002). Myös uusimpien selvitysten (Mettinen, Könönen ja Saarikari, luon-
nos) mukaan Lempaankosken pohjaeläimistön tila vaikuttaisi olevan menossa parem-
paan suuntaan. Erityisesti aiemmin vähälukuiset siiviläsirvikkäät ja Elmidae-heimon
kovakuoriaiset olivat runsastuneet. Samoin purokatkaa esiintyy Lempaankoskessa mel-
ko runsaana.
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Kuva 35. Lempansån kosken yksilötiheys (kpl/100m2) vuodesta 1987 lähti-
en. Vuoden 2008 pyydystettävyysarvoilla korjatut tulokset erillisillä merkeil-
lä.

Aikaisemmin harvalukuisena ja melko satunnaisestikin esiintynyttä taimenta saatiin
Lempansån koekalastusasemalta vuonna 2008 yllättävän runsaasti (86 kpl). Koekalas-
tussaalis koostuikin lähes pelkästään taimenesta ja kivisimpusta – särkiä saatiin vain
yksi. Kaikkien kalojen yksilötiheys oli aikaisempia tutkimuskertoja selvästi suurempi.

Lisääntynyt taimenkanta, särkikalojen niukkuus ja pohjaeläimistön runsastuminen il-
mentävät Lempansån kohtuullisen hyvää tilaa runsaasta hajakuormituksesta huolimat-
ta. Taimenen poikasten ja nuorten kalojen ravinnosta jopa kaksi kolmasosaa voi olla
pohjaeläimiä. Ilmeisesti aikoinaan kunnostettu koskialue ja edullinen ravintotilanne
luovat varsin hyvät lisääntymismahdollisuudet ja elinolosuhteet paikalliselle taimenpo-
pulaatiolle ja muulle kalastolle. Lempansån poikastuotanto saattaa nousta hyvin mer-
kittäväksi koko vesistöä ajatellen, kun Munksin padon vaelluseste tulevaisuudessa
poistetaan. Myös hajakuormituksen vähentämisellä on mahdollista edesauttaa kannan
säilymistä ja poikastuotannon lisäämistä.

6.1.7 Kyrkån - Munksinkoski

Munkkaan jätekeskuksen kuormitusvaikutus ei näy enää Lempansån alapuolisessa Kyr-
kåssa. Alaspäin mentäessä Kyrkån veden laatu kuitenkin heikkenee edelleen. Syynä
tähän on Siuntionjoen vesistön muita alueita voimakkaampi hajakuormitus (Mettinen
2009). Vuosina 2003 ja 2006 Munksinkosken pohjaeläimistö oli lajistoltaan selvästi
runsaampi ja rikkaampi kuin edellisellä tutkimuskierroksella vuonna 2000. Muun muas-
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sa nyttemmin runsaana esiintynyttä purokatkaa (Gammarus pulex) ei tavattu ollenkaan
vuonna 2000. Tuolloiseen tulokseen on ollut köyhdyttävästi vaikuttamassa myös näyt-
teenoton vaikeudet tällä koskijaksolla (Mettinen, Könönen ja Saarikari, luonnos).

Kyrkån Munksinkosken koekalastuskohteesta on saatu 1980-luvulta alkaen lähes sään-
nöllisesti myös yksittäisiä taimenia. Syksyllä 2006 taimenia ei saatu, mutta vuonna
2008 saaliiksi jäi neljä saman kesän poikasta. Taimenen ohella alueen kalastoon ovat
viime vuosina säännöllisesti kuuluneet särki, ahven, kivisimppu ja salakka. 1990-luvun
alun runsaiden särkisaaliiden jälkeen sekä yksilötiheys että lajimäärä ovat pysyneet
varsin tasaisina.

Kuva 36. Munksinkosken yksilötiheys (kpl/100m2) vuodesta 1987 lähtien.
Vuoden 2008 pyydystettävyysarvoilla korjatut tulokset erillisillä merkeillä.

Kyrkån haaran alaosaan kohdistuu merkittävä hajakuormitus eikä alueen elinympäris-
tökään ole vaativammalle kalastolle ideaalista. Pohjaeläimistö on kuitenkin runsastu-
nut, joten ravinnonsaannin kannalta kalaston elinolosuhteet vaikuttaisivat kohentu-
neen. Taimen on sinnitellyt, joskin niukkalukuisena, alueen kalastossa, mutta haja-
kuormituksen vähentämisellä elinolosuhteita olisi mahdollista edelleen parantaa.

6.1.8 Kvarnbäcken, sivupuro Kvarnbynkoskeen

Kvarnbäcken on ilmeisesti aikaisemmin ollut yksi Siuntionjoen vesistön tärkeimmistä
taimenen poikastuotantoalueista. Koekalastusten perusteella kalasto on nykyään vä-
häistä. Vuonna 2004 sähkökalastuksessa saatiin kolme kalaa; hauki, ahven ja salakka,
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yksi kutakin. Vuonna 2008 saalista ei saatu. Myös Kvarnbäckenin puron kunnostami-
seksi on esitetty runsaasti toimenpide-ehdotuksia (Toivonen 2004), joilla taimenen
elinolosuhteita ja lisääntymismahdollisuuksia voitaisiin parantaa.

6.2 Karhujärvi

Karhujärvi on erittäin rehevä järvi, mikä näkyy mm. korkeina a-klorofylli- ja ravinnepi-
toisuuksina. Piste- ja hajakuormituksen lisäksi järveen aikaisemmin kerääntynyt ravin-
nevarasto on merkittävä rehevyyttä lisäävä tekijä. Vuoden 2008 lauha alkutalvi kuiten-
kin auttoi tilannetta, eikä happikatoa päässyt syntymään. Myös pohjaeläintulosten
perusteella järven syvän pohjan tilaa voi luonnehtia ”järkkyneeksi”, ylireheväksi. Muu-
tosta parempaan esimerkiksi vuodesta 1984 ei ole tapahtunut (Mettinen, henkilökoh-
tainen tiedonanto). Virtaamavaihtelut eri vuosina ja vuoden eri kuukausina ovat olleet
suuria, millä on ollut merkitystä mm. ravinnehuuhtoumien määrään ja niiden vaikutuk-
seen vesistössä. Juuri ennen kasvukautta tai sen aikana tapahtuvat suuret ravinne-
huuhtoumat lisäävät rehevöitymisilmiöiden potentiaalia (Mettinen 2009).

Kalastustiedustelun mukaan kalastaneiden ruokakuntien määrä (24 kpl) on hieman
laskenut edellisen tiedustelun (2004) jälkeen. Kalastavien ruokakuntien harvalukuisuu-
den takia muutokset kalastuksen määrässä (pyyntiponnistuksessa) vaihtelevat vuosit-
tain joidenkin pyydysten osalta merkittävästi jopa sen mukaan sattuuko joku yksittäi-
nen mökkiläinen kalastamaan juuri sinä vuonna. Esimerkkinä tästä on koukkukalastus,
joka vuonna 2004 oli pyyntiponnistuksella mitattuna toiseksi merkittävin pyyntimuoto
järvellä. Vuonna 2008 koukuilla ei kalastettu ollenkaan.

Verkko on säilyttänyt asemansa käytetyimpänä pyydyksenä Karhujärvellä. Verkkovuo-
rokausien määrä on kuitenkin laskenut noin kahteen kolmasosaan vuoden 2004 tulok-
siin verrattuna. Aktiivisten pyyntimuotojen osalta heittovapa ja vetouistelu ovat kas-
vattaneet suosiotaan onkimisen kustannuksella edelliseen tiedustelukertaan verrattu-
na. Heittovapa ja vetouistin olivatkin merkittävimmin pyyntiponnistusosuuttaan kas-
vattaneet pyyntimuodot – yhteinen pyyntiponnistus oli kasvanut lähes nelinkertaiseksi
vuoteen 2004 verrattuna. Verkkokalastuksen vähentyminen ja vapapyynnin lisäänty-
minen on yleinen ilmiö myös muissa vesistöissä.

Pyyntiponnistuksen lisääntyessä vapavälineillä saadun kalamäärän osuus kokonaissaa-
liista kasvoi 4 %:sta 20 %:iin. Verkoilla saatiin kuitenkin suurin osa (noin 75 %) saaliista
kuten edelliselläkin tutkimuskerralla. Kaikilla pyydyksillä saatu kokonaissaalis (416 kg)
laski 38 % vuoteen 2004 verrattuna, mikä johtui pitkälti verkkokalastuksen vähenemi-
sestä. Verkkokohtainen yksikkösaalis (890 g/pyyntivuorokausi) pysyi sen sijaan ennal-
laan tai jopa kasvoi hiukan. Verkko on pyydyksenä saalisvarmempi kuin vaikkapa heit-
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tovapa ja verkkosaaliissa on usein mukana myös ns. vähemmän toivottuja lajeja. Ylei-
simmät särkikalat, lahnat ja suutarit saatiin lähes pelkästään verkoilla. Ruokakuntakoh-
tainen saalis putosi 24 kilosta 17 kiloon, mikä johtuu myös pitkälti kalastusvälineiden
vaihtumisesta verkoista vapoihin. Ruokakuntakohtainen saalis on 2000-luvulla ollut
muutoinkin selvästi aikaisempia vuosia alhaisempi (kuva 37).

Kuva 37. Ruokakuntakohtainen saalis (kg) vuodesta 1991 lähtien.

Hauki, lahna ja kuha olivat yleisimmät saaliskalat nyt kuten neljä vuotta aiemminkin.
Haukisaalis väheni hieman, kun taas lahnasaalis vastaavasti kasvoi. Kuhan osuus koko-
naissaaliista oli vuonna 2008 tarkastelujakson (1991 - 2008) suurin, vaikkakin kasvua
edelliseen tutkimuskertaan oli vain hiukan (kuva 38). Ahven- ja särkisaaliin osuus koko-
naissaaliista oli tähänastisista pienin. Saaliin koostumukseen vaikuttaa merkittävästi se
mitä pyydyksiä käytetään ja mitä lajeja erityisesti tavoitellaan, joten pelkän kalastus-
kyselyn perusteella tarkkoja kalakantaa koskevia johtopäätöksiä ei ole syytä tehdä.
Hauen ja lahnan välillä voidaan kuitenkin nähdä osittain peto-saalis suhteesta johtuva
kantojen vaihtelu - haukimäärän lisääntyessä lahnakanta pienenee ja kun hauen tietty
vuosiluokka esimerkiksi epäonnistuneen lisääntymisen vuoksi on alhaisempi, pääsee
lahnakanta voimistumaan. Petokalana hauki saattaakin olla varsin merkittävässä roo-
lissa nykyisin vähempiarvoisena pidetyn ja lähinnä sivusaaliina saadun lahnan kannan
säätelyssä. Petokalojen osuus saaliista on kaksi kolmasosaa ja kuha näyttää viihtyvän
järvellä hyvin. Myös tiedustelun mielipideosiossa saalislajistoon ja saaliin määrään ol-
tiin varsin tyytyväisiä, vaikka kouluarvosanan mukaan tyytyväisyys kalastukseen olikin
vain välttävä, 6. Tiedustelun perusteella kalakanta näyttäisi olevan Karhujärven kaltai-
selle, hyvin rehevälle järvelle, varsin hyvä. On kuitenkin muistettava, että Karhujärvellä
on  hoitokalastettu  ”roskakalaa”  vuodesta  1996  lähtien  lähes  joka  vuosi  yhteensä  yli
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50 000 kg – moninkertaisesti kalastustiedustelujen perusteella arvioidun saaliin mää-
rään verrattuna. Järven kalasto koostuneekin selvästi runsaammasta särkikalamäärästä
kuin kalastustiedustelun perusteella näyttää. Ilman hoitokalastusta kalaston koostu-
mus saattaisi olla paljon huonompi.

Kuva 38. Merkittävimpien saalislajien %-osuus kokonaissaaliista vuo-
desta 1991 lähtien.

Kesä 2008 oli yleisesti ottaen varsin hyvä rapukesä. Karhujärven rapusaalis jäi kuitenkin
kymmenesosaan vuoden 2004 tuloksesta, vaikka pyyntiponnistus pysyikin lähes ennal-
laan. Vain muutaman ravustajan saaliista ei voida kuitenkaan arvioida luotettavasti
rapukannan tilaa.

Veden hajuhaitat, runsaat leväkukinnat ja pyydysten likaantuminen olivat edelleen
yleisimmin havaittuja haitallisia ilmiöitä Karhujärvellä. Yleensäkin kaikkia kyselyssä mu-
kana olleita haitallisia ilmiöitä oli nyt havaittu varsin selvästi aikaisempaa enemmän.
Ylivoimaisesti merkittävimmiksi kalastusta haittaaviksi ongelmiksi koettiin edellisen
tutkimuksen tapaan runsas vesikasvillisuus, veden sameus ja kalaveden likaantuminen
tai muu pilaantuminen.

6.3 Kasteluveden oton vaikutukset Siuntionjoen vesistöön vuosina 2005 –

2008

Kasteluveden tarve vaihtelee vuosittain sääolojen mukaan. Kalaston kannalta ongel-
mallista on se, että veden tarve kastelukäyttöön on suurimmillaan silloin kun virtaama
muutoinkin vesistössä on alhaisimmillaan. Tarkastelujaksolla 2005 – 2008 kuivimpana
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ja virtaamaltaan alhaisimpana vuotena erottuu kesä 2006, jolloin myös kasteluvettä
käytettiin selvästi eniten. Runsas kasteluveden käyttö saattaa vaikuttaa heikentävästi
kalaston elin- ja lisääntymismahdollisuuksiin varsinkin Kirkkojoenhaaran koskiosuuksil-
la, missä virtaamavaihtelut ovat suuria ja kosket luonteeltaan matalia ja vähävetisiä.

Siuntionjoen päähaaran eteläosassa kasteluveden käytön vaikutus kalakannan tilaan
on ollut hyvin vähäinen tai merkityksetön. Kirkkojoen mittapadolla kasteluveden käy-
tön aikaan mitattu virtaama ei alittanut lupapäätöksen mukaista minimivirtaamaa eikä
käytetty vesimäärä ylittänyt maksimivesimäärää. Mitattu virtaama-arvo oli kuitenkin
selvästi pienempi kuin arvioitu keskialivirtaama-arvo (liite 6) Kirkkojoella heinä- ja elo-
kuussa. Virtaaman laskiessa alle puoleen keskialivirtaamasta saattaa vaikutus kala- ja
rapukantoihin olla merkittävä. Yläpuolisessa Munksinkoskessa ei syksyn 2006 sähköka-
lastustulosten perusteella selviä muutoksia kalakannassa ole havaittavissa. Saatujen
tietojen perusteella on myös vaikea arvioida kuinka suuri merkitys kasteluveden otolla
on ollut virtaamaan. Todennäköisesti virtaama olisi ollut alhainen pelkästään kuivan
kesän ansiostakin. Oletettavaa kuitenkin on, että kasteluveden käytöllä on ollut jonkin
verran vaikutusta kalakannan tilaan kalojen elinalueiden vähenemisen ja tästä johtuvi-
en seurannaisvaikutusten (lämpotilan nousu, ravinnon väheneminen) takia. Dahl-
bäckeniltä ja Maksjoelta ei virtaamatietoja ole käytettävissä, mutta näillä alueilla kaste-
luvesimäärä oli kuitenkin pieni lupapäätöksen sallimaan maksimimäärään verrattuna.
Lempansån alueelta kasteluvettä ei otettu. Näillä alueilla kasteluveden käytöllä ei ollut
vaikutusta kalakannan tilaan tai sen merkitys lienee vähäinen.

7 SIUNTIONJOEN KALATALOUDELLISEN VELVOITE-
TARKKAILUN JATKAMINEN

Siuntionjoen kalataloudellista tarkkailututkimusta jatketaan Siuntionjoen vesistön kala-
taloudellisen yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Kalastustiedustelu toteutetaan kirjal-
lisena kyselynä joka neljäs vuosi vuoden alussa postitettavalla kyselyllä, joka koskee
edellistä vuotta. Seuraava kalastustiedustelu tulee siten koskemaan vuoden 2012 ka-
lastusta. Sähkökalastuksia suoritetaan ohjelman mukaan kaikilla kahdeksalla koease-
malla neljän vuoden välein ja näiden lisäksi välivuosina kahden vuoden välein Kvarn-
bynkosken (KVK) ja Munksinkosken (MUK) koeasemilla. Lempansån (LEK) koekalas-
tusaseman lupaavan taimenkannan tarkkaileminen useammin kuin neljän vuoden vä-
lein olisi tarpeellista, jotta voitaisiin seurata 2008-vuosiluokan selviytymistä ja sitä mil-
laiset edellytykset poikasilla on talvehtia onnistuneesti. Olisikin perusteltua ottaa Lem-
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pansån koeasema mukaan myös välivuosiseurantaan, jolloin koekalastus tehtäisiin
myös tällä kohteella kahden vuoden välein.

Kasteluveden ottoluvan haltijat on velvoitettu pitämään kirjaa kasteluveden ottoajois-
ta, hetkellisistä vedenottomääristä ja ottamistaan kokonaisvesimääristä. Heidän on
myös kastelukauden aikana tarkkailtava kasteluvedenoton vaikutusta virtaamiin ja Pik-
kalanjoen vedenkorkeuteen.

Tulokset esitetään neljän vuoden välein yhteenvetoraporteissa, jotka valmistuvat tut-
kimuksia seuraavan vuoden loppuun mennessä. Kalataloustarkkailuraporttiin liitetään
kappale, jossa tarkastellaan toteutuneen vedenoton vaikutuksia virtaamaan ja ve-
sieliöstöön; erityisesti joen kalakantaan.

8 YHTEENVETO

Vuoden 2008 Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu perustuu Vihdin
vesihuoltolaitoksen Nummelan jätevedenpuhdistamon, Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan
jätekeskuksen sekä niiden 17 tilan kalatalousvelvoitteisiin, joilla on ympäristölupaan
perustuva oikeus johtaa kasteluvettä Siuntionjoen vesistöstä. Edellisen yhteistarkkailun
(2004) jälkeen tarkkailuohjelmaan on lisätty Kivikoskenpuron (KIK) sähkökoekalas-
tusasema Munkkaan jätekeskuksen liityttyä mukaan yhteistarkkailuun.

Vuoden 2008 kalataloudellinen yhteistarkkailu koostui virtavesialueiden sähkökoeka-
lastuksesta ja Karhujärven kalastustiedustelusta. Tarkkailualue on esitetty liitteessä 1.
Lisäksi tarkastellaan kasteluveden oton vaikutusta Siuntionjoen vesistön kalakantaan.

Siuntionjoen vesistöä kuormittaa eniten hajakuormitus, jonka määrä vaihtelee sääteki-
jöiden mukaan. Hajakuormitus on voimakkainta Kyrkån osavaluma-alueella. Alueen
suurimmat pistekuormittajat ovat Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo Risubacka-
joen latvoilla ja Munkkaan jätekeskus Kyrkån latvoilla Kivikoskenpuron osa-alueella.

Ravinnevirtaamat eri osavaluma-alueilta kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vir-
taamien kasvun myötä. Kuten aikaisemminkin, suurimat ainekuormat ovat peräisin
Kyrkån jokihaarasta. Risubackajoki on vesistön heikkokuntoisin jokiosuus. Nummelan
jätevedenpuhdistamon osuus Risubackajoella kokonaisfosforivirtaamasta oli seuranta-
jakson 2001-2008 alhaisin vuonna 2008 eli 3,4 %.  Osuus kokonaistyppivirtaamasta oli
noin 25%, mikä oli myös keskimääräistä vähemmän. Pohjaeläintutkimuksen mukaan
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Risubackajoen veden ja pohjan laatu on alueen heikointa. Myös sähkökalastustulokset
ilmentävät joen heikkoa kuntoa.

Munkkaan jätekeskuksen kuormitusvaikutus heikkenee selvästi alapuolisessa Kivikos-
kenpurossa. Kyrkåssa jätevesivaikutusta ei enää näy, mutta veden laatu kuitenkin heik-
kenee voimistuvan hajakuormituksen vaikutuksesta. Vuoden 2008 koekalastuksissa
Lempansån koskesta saatiin peräti 86 ja Kyrkån Munksinkoskesta neljä taimenta. Vaa-
tivan taimenen säännöllinen esiintyminen alueen koskissa ja onnistuneen lisääntymi-
sen seurauksena syntynyt runsas vuosiluokka Lempansån koskessa osoittaa Kyrkån
haaran tarjoavan kalastolle kohtuullisen elin- ja lisääntymisympäristön runsaasta haja-
kuormituksesta huolimatta. Uhanalaisen taimenen poikastuotantoa on mahdollista
tulevaisuudessa lisätä, kun Munksin myllypadon vaelluseste poistetaan ja samalla puu-
tutaan myös veden laatuun vaikuttaviin tekijöihin.

Siuntionjoen pääuoman vesi on hyvin rehevää ja veden laatu heikkenee jokea alaspäin
mentäessä. Muutos huonompaan näkyy erityisesti voimakkaasti hajakuormitetun Kyr-
kån liittymän alapuolella. Vuoden 2008 sähkökalastusten yksilötiheydet olivat Palo-
joenkoskella ja Passilankoskella edellisiä tutkimuskertoja suurempia. Kvarnbynkosken
yksilötiheydet jäivät useimpien lajien osalta vuoden 2006 tuloksista, mutta olivat pa-
rempia kuin vuonna 2004. Siuntionjoen pääuoman ylä- ja keskiosat tarjoavat koskiym-
päristön, veden laadun ja pohjaeläimistön puolesta tyydyttävät olosuhteet monipuoli-
selle kalastolle. Sågarsforsin kalatien myötä edellytykset kalakannan kohentumiselle
ovat olemassa.

Vuoden 2008 taimensaalis oli poikkeuksellisen hyvä. Valtaosa kaloista saatiin kuitenkin
yhdeltä koekalastuskohteelta, Lempansån koskelta. Yksilötiheys kohosi kaikkien lajien
osalta lähes kaikilla koekalastuskohteilla vuoden 2004 tuloksista. Vuonna 2004 virtaa-
ma koekalastuspaikoilla oli normaalia runsaampi ja vuonna 2006 taas vähäinen. Sää-
olosuhteilla ja virtaamilla on vaikutusta koekalastussaaliiseen ja vuoden 2008 parempi
saalis lieneekin ainakin osittain kalastusajankohdan olosuhteista johtuvaa.

Karhujärveä voidaan luonnehtia hypereutrofiseksi eli hyvin reheväksi järveksi. Usein
järvellä lopputalvella vallinnut happikato vältettiin vuonna 2008 lauhan talven ja lyhy-
en jääpeitteisyysajan ansiosta. Karhujärven vuoden 2008 kokonaisfosfori- ja kokonais-
typpipitoisuuksien vuosikeskiarvot olivat 84 µg/l ja 1250 µg/l. Järven pohjaeläimistö on
syvänteissä hyvin yksipuolista koostuen vain harvoista suurta rehevyyttä osoittavista
lajeista.
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Kalastustiedustelun perusteella kalastaneita ruokakuntia vuonna 2008 Karhujärvellä oli
24 kpl, hieman vähemmän kuin vuonna 2004. Kalastus ajoittui kesäkuukausiin ja yleisin
kalastuksessa käytetty pyydystyyppi oli verkko, jolla saatiin noin 75 % saaliista. Heitto-
vavan ja  vetouistimen suosio oli  kasvanut nelinkertaiseksi  vuoden 2004 jälkeen ja  va-
pavälineillä saadun kalamäärän osuus kokonaissaaliista kasvoi 4 %:sta 20 %:iin. Karhu-
järven kalansaalis oli vuonna 2008 416 kg eli 38 % vähemmän kuin vuonna 2004. Tämä
johtui pitkälti verkkokalastuksen vähentymisestä. Ruokakuntakohtainen saalis laski 24
kilosta 17 kiloon. Hauki, lahna ja kuha olivat yleisimmät saaliskalat nyt kuten neljä
vuotta aiemminkin. Karhujärven rapusaalis oli vain muutamia kymmeniä kappaleita.

Tiedustelun perusteella Karhujärven kalakanta vaikuttaa varsin hyvältä. Petokalojen
osuus saaliista on kaksi kolmasosaa ja kuha näyttää viihtyvän järvellä hyvin. Tieduste-
lun mielipideosiossa saalislajistoon ja saaliin määrään oltiin varsin tyytyväisiä, mutta
toisaalta kalastuksen yleisarvosana oli välttävä. Karhujärvellä on hoitokalastettu ”ros-
kakalaa” vuodesta 1996 lähtien lähes joka vuosi yhteensä yli 50 000 kg. Onkin ilmeistä,
että järven kalasto on selvästi särkikalavaltaisempaa kuin kalastustiedustelu osoittaa.

Veden hajuhaitat, runsaat leväkukinnat ja pyydysten likaantuminen olivat yleisimmin
havaittuja haitallisia ilmiöitä Karhujärvellä. Merkittävimmiksi kalastusta haittaaviksi
ongelmiksi koettiin edellisen tutkimuksen tapaan runsas vesikasvillisuus, veden sameus
ja kalaveden likaantuminen tai muu pilaantuminen.

Tarkastelujaksolla 2005 – 2008 kuivimpana ja virtaamaltaan alhaisimpana vuotena
erottuu kesä 2006, jolloin myös kasteluvettä käytettiin eniten. Tällöinkin Siuntionjoen
päähaaran kasteluveden käyttömäärä jäi alle sallitun maksimimäärän ja vaikutus kala-
kannan tilaan on ollut hyvin vähäinen tai merkityksetön. Kirkkojoen mittapadolla kaste-
luveden käytön aikaan mitattu virtaama ei alittanut lupapäätöksen mukaista minimivir-
taamaa eikä käytetty vesimäärä ylittänyt maksimivesimäärää. Virtaama jäi kuitenkin
selvästi arvioitujen keskialivirtaama-arvojen alapuolelle osittain kasteluveden käytöstä,
mutta todennäköisesti enemmänkin kuivasta kesästä johtuen. Kirkkojoen haarassa
kasteluveden käytöllä lienee ollut jonkin verran vaikutus kalakannan tilaan elinalueiden
vähenemisen ja lämpötilan nousun myötä. Dahlbäckenin ja Maksjoen alueilla vaikutus
oli vähäinen. Lempansån alueelta kasteluvettä ei otettu.
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9 SAMMANFATTNING

Den fiskeriekonomiska samkontrollen 2008 gällande Sjundeå å:s vattendrag grundar
sig på fiskeriekonomiska åligganden för Nummela reningsverk i Vichtis, Rosk´n Roll Oy
Ab:s Muncka avfallsstation samt för de 17 gårdar, som har på miljötillstånd baserat lov
att leda bevattningsvatten från Sjundeå å:s vattendrag. Efter den senaste samkontrol-
len (2004)har man till kontrollprogrammet efter det, att Rosk´n Roll anslöt sig till un-
dersökningen, lagt till Kivikoskibäckens (KIK) elfiskeplats.

Fiskerikontrollen 2008 omfattade elfiske i de rinnande vattendragen samt en fiske-
riförfrågan gällande fisket i Björnträsket. Undersökningsområdet finns presenterat i
bilaga 1. Dessutom granskades effekterna av att man pumpar bevattningsvatten från
Sjundeå å:s vattendrag.

Sjundeå å:s vattendrag belastas mest av den diffusa belastningen, vars mängd varierar
beroende på väderleken. Den diffusa belastningen är störst inom Kyrkåns-
delavrinningsområde. Områdets största punktbelastare är Nummela reningsverk i de
övre delarna av Risubackaån och Muncka avfallsstation i Kyrkåns översta del.

Närsaltsflödena i de olika delavrinningsområdena ökade jämfört med föregående år på
grund av det ökade flödet. Såsom tidigare kommer de största näringsmängderna från
Kyrkåns förgrening. Risubackaån är den del av vattendraget, som är i det sämsta skick-
et. Nummela reningsverks andel av Risubackaåns fosforflöde var den minsta under
perioden 2001-2008 eller 3,4 %. Andelen av kväveflödet var ca 25 %, vilket även det är
mindre än i genomsnitt. Enligt bottendjursundersökningen var vattenkvaliteten och
bottnens beskaffenhet i Risubackaån den sämsta inom hela vattendraget. Även elfiske-
resultaten indikerar vattendragets dåliga kondition.

Belastningseffekten från Muncka avfallsstation försvagas klart i den nedre delen av
Kivikoskibäcken. I Kyrkån kan effekten inte längre skönjas, men vattenkvaliteten
försämras trots allt på grund av den diffusa belastningen.  Vid provfisket år 2008 fick
man vid i forsen i Lempansån hela 86 och även i Munksforsen i Kyrkån fyra öringar.
Den regelbundna förekomsten av den krävande öringen tyder på, att det till följd av
lyckad lek uppstått ett kraftigt bestånd vid forsen i Lempansån. Detta visar, att Kyrkåns
förgrening erbjuder hyfsade livs- och förökningsbetingelser trots den diffusa belastnin-
gen.
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Man kan dessutom förbättra lekmöjligheterna för de hotade öringen, då man i framti-
den avlägsnar vandringshindren vid kvarndammen vid Munks samtidigt, som man
försöker åtgärda problemen med vattenkvaliteten.

Vattnet i huvudfåran i Sjundå å är mycket frodigt och vattenkvaliteten försämras
nedströms. En förändring till det sämre sker speciellt nedanför förgreningen med den
hårt belastade Kyrkån. Individtätheten vid elfisket år 2008 var vid Palojokiforsen och
Passilaforsen större än vid tidigare undersökningar. Vid Kvarnbyforsen var indi-
vidtätheten mindre än år 2006 men större än år 2004. Den övre och mellersta delen av
Sjundeå å:s huvudfåra erbjuder vad forsförhållandena, vattenkvaliteten och botten-
faunan en tillfredsställande miljö för en mångsidig fiskfauna. Tack vare fiskvägen vid
Sågfors finns förutsättningarna för ett förbättrat fiskbestånd.

Öringsfångsten var den hittills klart största. Största delen fiskarna fick man emellertid
från ett fiskeområde nämligen forsen i Lempansån. Individtätheten gällande samtliga
arter steg på nästan samtliga provfiskeplatser jämfört med år 2004. Variationer i
väderförhållandena påverkar även de olika årens fångster. År 2004 var flödet på prov-
fiskeplatserna större än normalt, medan det år 2006 var litet. En del av fångstökningen
år 2008 torde bero på förhållandena vid provfisketillfället.

Björnträsket är till sin karaktär hypereutroft dvs. mycket frodigt. Syrebristen, som un-
der senvintern, ofta gör sig gällande i sjön, kunde år 2008 undvikas till följd av den mil-
da vintern och den korta perioden då sjön var istäckt. Medelhalterna för totalkväve
och totalfosfor var år 2008 ca 84 µg/l respektive 1 250 µg/l. Bottenfaunan i sjöns djupa
del var mycket ensidig och den bestod närmast av några få arter som indikerar kraftig
övergödning.

Utgående från fiskeriförfrågan fanns det 24 st fiskande matlag i Björnträsket år 2008,
vilket var en aning färre än år 2004. Fisket koncentrerades till sommaren och det vanli-
gaste fångstredskapet var nät, med vilka man fick 75 % av fångsten. Användningen av
kastspö  och  trolling  hade  i  det  närmaste  fyrdubblats  sedan  år  2004  och  andelen  av
fångsten, som fåtts med spöredskap hade ökat från 4 % till 20 %. Fångsten i
Björnträsket  år  2008  var  416  kg  eller  38  %   mindre  än  år  2004.  Detta  berodde  i  hög
grad på att nätfisket minskat. Fångsten per mattlag sjönk från 24 kg till 17 kg. Gädda,
braxen och gös var de vanligaste fångstarterna nu liksom för fyra år sedan.
Kräftfångsten i Björnträsket omfattade endast några tiotal exemplar.

På basen av förfrågan verkar fiskstammen i Björnträsket att vara ganska bra. Rov-
fiskarnas  andel  av  fångsten  var  ca  två  tredjedelar  och  gösen  verkar  att  trivas  i  sjön.
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Utgående från svaren gällande allmänna åsikter om sjön, verkar man att vara ganska
nöjd med såväl mängden som fångstens artsammansättning, men å andra sidan var
allmänomdömet om fisket endast försvarligt. Man har sysslat med skötselfiske i
Björnträsket nästan årligen sedan år 1996 och den årliga fångsten har varit ca 50 000
kg. Det är uppenbart att sjöns mörtfiskbestånd är större än vad fiskeförfrågan ger vid
handen.
De vanligaste störande faktorerna i Björnträsket var problem med vattnets lukt, rikliga
algförekomster och nedsmutsning av bragderna. Såsom vid den senaste undersöknin-
gen var den mest störande faktorn riklig vattenvegetation, grumligt vatten, neds-
mutsning av vattnet samt övrig nedsmutsning.

Under granskningsperioden 2005-2008 skiljer sig sommarn 2006 som den torraste och
då använde man även bevattningsvatten som mest. Även då blev den använda vat-
tenmängden under den tillåtna gränsen i Sjundeå å:s huvudfåra och effekten på fisk-
bestånden har varit mycket liten eller obefintlig. Vid flödesmätningen, som sker i
Kyrkån under perioder då bevattningsvatten tas, har det uppmätta flödet inte under-
skridit det lägsta tillåtna och den utnyttjade vattenmängden har inte överskridit den
högsta tillåtna. Flödet understeg emellertid det uppskattade långtidsminimiflödet, del-
vis beroende på användningen av bevattningsvatten, men sannolikt ännu mera be-
roende på den torra sommaren. Effekterna av användningen av bevattningsvatten var i
Kyrkåns förgrening måttlig, i Dahlbäcken och Maksjoki liten. Från Lempansån togs inget
bevattningsvatten.
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Siuntionjoen kalastusalueen kalasto ja ravut (Sundström 1991)

Pikkunahkiainen Lampetra planeri
Ankerias Anquila anquila
Hauki Esox lucius
Kirjolohi(* Oncorhyncus mykiss
Planktonsiika(* Coregonus muksun
Järvisiika(* Coregonus oxyrhynchus
Peledsiika(* Coregonus peled
Meritaimen Salmo trutta m. trutta
Purotaimen Salmo trutta m. fario
Harjus(* Thymallus thymallus
Kuore Osmerus eperlanus
Sulkava Abramis ballerus
Lahna Abramis brama
Salakka Alburnus alburnus
Pasuri Blicca bjoerkna
Ruutana Carassius carassius
Karppi(* Cyprinus carpio
Säyne Leuciscus idus
Särki Rutilus rutilus
Sorva Scardinus erytropthalmus
Suutari Tinca tinca
Vimpa Vimba vimba
Piikkimonni(* Ictalurus nebuosus
Made Lota lota
Kivisimppu Gottus gobio
Kiiski Gymnocephalus cernuus
Ahven Perca fluviatilis
Kuha Stizostedion lucioperca
Rapu Astacus fluviatilis
Täplärapu(* Pacifastacus leniusculus

(*Istutettu)
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KALASTUS KARHUJÄRVELLÄ (Björnträsk) VUONNA 2008

1. Kalastiko tai ravustiko ruokakuntanne Karhujärvellä (katso oheinen kartta) vuonna 2008?
Merkitse rastilla. Kalastamattomat vastatkaa myös kysymyksiin 2, 7, 8, 10 ja 11.

o1 Kyllä, ja sai saalista o2 Kyllä, mutta ei saanut saalista

o3 Ei, mutta on kalastanut/ o4 Ei ole kalastanut/ravustanut
ravustanut tällä alueella tällä alueella koskaan.
aiempina vuosina.

2. Kalastiko tai ravustiko ruokakuntanne muualla Suomessa vuonna 2008?

o1 Kyllä. o2 Ei.

3. Vuonna 2008 ruokakuntaanne kuului ____ henkilöä, joista kalastukseen tai ravustukseen
Karhujärvellä osallistui ____ henkilöä.

4. Millä seuraavista Karhujärven alueista kalastitte vuonna 2008? Katso oheinen kartta.
oA Järven eteläosa
oB Järven pohjoisosa
oC Koko järvi

5. Arvioikaa ruokakuntanne kalastaneiden henkilöiden yhteenlasketut kalastuspäivät
kuukausittain Karhujärvellä vuonna 2008. Huom! Jos esim. kaksi samaan ruokakuntaan
kuuluvaa henkilöä on kalastanut saman päivän aikana, laskekaa summatessanne kyseiselle
päivälle kaksi kalastuspäivää.

1.  Tammikuu ___ vrk. 2.  Helmikuu  ___ vrk. 3.  Maaliskuu  ___ vrk.

4.  Huhtikuu  ___ vrk. 5.  Toukokuu  ___ vrk. 6.  Kesäkuu    ___ vrk.

7.  Heinäkuu  ___ vrk. 8.  Elokuu  ___ vrk. 9. Syyskuu     ___ vrk.

10. Lokakuu  ___ vrk. 11.  Marraskuu___ vrk. 12. Joulukuu   ___ vrk.
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7. Oletteko  havainnut viimeisten kolmen vuoden aikana Karhujärvellä seuraavia ilmiöitä ?

1. Haju- ja makuilmiöitä saaliskaloissa o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.

2. Pyydysten nopeaa likaantumista o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.

3. Kuolleita kaloja rantavedessä o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.

4. Särkikalakantojen voimakasta
runsastumista o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.

5. Kuhakantojen runsastumista o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.

6. Runsaita leväkukintoja o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.

7. Veden hajuhaittoja o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.

8. Muita tavanomaisesta poikkeavia o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.
muutoksia kalakannoissa, mitä ?

______________________________________________________________________

9. Muita tavanomaisesta poikkeavia o1 Kyllä. o2 En. o3 En osaa sanoa.
muutoksia vesistössä, mitä ?

______________________________________________________________________

8. Merkitkää allaolevaan taulukkoon kolme (3) kalalajia, joita mieluiten haluaisitte kalastaa Karhu-
järvellä. Merkitkää myös ne pyydystyypit, joilla haluaisitte kyseisiä kalalajeja kalastaa.

tutkimuslaitos täyttää
Kalalaji Pyydystyyppi 01 02

1.

2.

3.
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9. Arvioikaa, kuinka tyytyväinen olette nykyiseen kalastukseenne Karhujärvellä kouluarvosanoin
4 –10 (4 = erittäin tyytymätön – 10 = erittäin tyytyväinen). Pyrkikää muodostamaan arvionne ot-
tamalla huomioon mm. tarjolla olevat kalalajit, kalastusympäristö, kalastusjärjestelmän toimi-
vuus, kalastuksen säätelyn toimivuus, veden laatu, saaliin koostumus ja käyttökelpoisuus, mah-
dolliset epäkohdat. Ennen kaikkea pohtikaa hetki sitä, tyydyttääkö nykyinen kalastamisenne
Karhujärvellä teitä.

Nykyinen kalastukseni Karhujärvellä tyydyttää minua kouluarvosanoin _________ edestä.

10. Seuraavana on eräitä mahdollisia ongelmia Karhujärven kalastuksessa. Ympyröi jokaisen tekijän
kohdalla, kuinka suurena ongelmana pidät kyseistä tekijää nykyisin Karhujärven kalastuksessa.
Ongelmavaihtoehdot ovat satunnaisessa järjestyksessä.

Ei ole
ongelma

Vähäinen
ongelma

Kohta-
lainen

ongelma

Huomat-
tava

ongelma

En
osaa
sanoa

1.   Kalastuslupien saannin hankaluus 1 2 3 4 5

2.   Kalaveden likaantuminen tai muu pilaantuminen 1 2 3 4 5

3.   Veden sameus 1 2 3 4 5

4.   Vesikasvillisuuden liiallinen runsaus 1 2 3 4 5

5.  Rantarakentamisesta johtuva kalastusmahdollisuuksien heik-
keneminen

1 2 3 4 5

6.  Tietoa Karhujärven kalastusmahdollisuuksista on liian vähän 1 2 3 4 5

7.   Liiallinen kalastus tai liikaa kalastajia 1 2 3 4 5

8.   Kalavesien rauhattomuus tai ilkivalta 1 2 3 4 5

9.   Saalislajisto ei vastaa toiveita 1 2 3 4 5

10. Saaliin määrä on liian pieni 1 2 3 4 5

11. Kalastuslupien kalleus 1 2 3 4 5

12.  Kalojen istutuksia on liian vähän 1 2 3 4 5

13.  Kalastusvalvonta ei toimi kunnolla 1 2 3 4 5

14.  Rantojen roskaisuus 1 2 3 4 5

15.  Pyydys- ja pyyntirajoituksia on liikaa 1 2 3 4 5

16.  Jokin muu epäkohta, mikä ? 1 2 3 4 5
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11.  Lisätietoja (esim. toivomuksia kalastuksen järjestämiseksi yms.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

KIITOS TUTKIMUSAVUSTANNE !
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Kalastuspäivien jakaantuminen kuukausittain vuonna 2008.

Pyyntiponnistus (pyydysvrk/pyyntikerta) pyydyksittäin vuonna 2008.

Saalis pyydyksittäin ja lajeittain vuonna 2008.

Haitallisten ilmiöiden esiintyminen (n kpl) Karhujärvellä viimeisten kolmen vuoden ai-
kana.

kalastusvrk %-osuus
tammi 2 0,6
helmi 3 0,9
maalis 4 1,2
huhti 14 4,1
touko 41 11,7
kesä 71 20,2
heinä 85 24,3
elo 71 20,2
syys 57 16,1
loka 2 0,6
marras 0 0,0
joulu 0 0,0
yhteensä 351 100,0

Pyydys pyyntiponnistus (pyydysvrk/pyyntikrt)
Heittovapa 170
Katiska 13
Muu pyydys 45
Onki 64
Pilkkivapa 9
Pitkäsiima 2
Verkko < 49 mm 109
Verkko > 49 mm 256
Vetouistin 107
Yhteensä 777

Pyydys Ahven Hauki Kiiski Kuha Lahna Suutari Särki Muu kala Rapu (kpl) Kalat yhteensä %-osuus
Heittovapa 7 37 3 48 11,4
Katiska 9 1 9 2,2
Muu pyydys 29 0,0
Onki 3 1 1 5 9 2,3
Pilkkivapa 1 2 1 1 5 1,2
Verkko < 49 mm 28 10 31 5 74 17,8
Verkko > 49 mm 6 76 62 71 18 5 238 57,1
Vetouistin 1 22 10 33 7,9
Yhteensä 19 174 2 85 103 23 6 5 30 416 100,0
%-osuus 4,5 41,8 0,4 20,5 24,7 5,4 1,5 1,2 7,2 100,0

Ilmiö Kyllä Ei En osaa sanoa
Kuhakantojen runsastuminen 6 11 23
Särkikalojen runsastuminen 8 10 24
Haju- ja makuilmiöitä kaloissa 14 9 19
Kuolleita kaloja rantavedessä 15 22 4
Pyydysten likaantuminen 15 5 19
Leväkukintoja 19 13 11
Veden hajuhaittoja 29 12 6
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Ongelmat Karhujärven kalastuksessa (n kpl) vuonna 2008.

Ongelma
Huomattava
ongelma

Kohtalainen
ongelma

Vähäinen
ongelma

Ei ole
ongelma

En osaa
sanoa

Liiallinen kalastus 0 0 14 31 10
Pyydys- ja pyyntirajoituksia 0 1 6 29 19
Kalastuslupien kalleus 0 1 7 30 17
Rauhattomuus/ilkivalta 0 2 9 36 8
Kalastusvalvonta ei toimi 1 2 4 27 21
Lupien saannin hankaluus 2 1 9 27 13
Muu 3 3 0 4 31
Saaliin määrä pieni 4 9 13 11 17
Saalislajisto ei vastaa toiveita 4 12 17 8 13
Rantojen roskaisuus 5 3 18 24 4
Vähän kalojen istutuksia 5 10 6 8 27
Vähän tietoa Karhujärvestä 7 8 12 19 10
Rantarakentaminen 7 9 15 17 9
Kalaveden pilaantuminen 34 13 2 1 5
Veden sameus 37 14 1 1 4
Vesikasvillisuuden runsaus 40 11 2 1 3
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PSK Siuntionjoki, Passilankoski
3.9.2008 klo 10.10-12.15

I Kalastus II kalastus Yhteensä Kokonaispaino Keskipaino Pinta-ala Saalis/100m2 Yksilötiheys Biomassa p-arvo

Kalalaji kpl kpl kpl g g m2 kpl kpl/100 m² g/100 m2

Ahven 18 8 26 384 14,8 320 8,1 9,87 145,7 0,57
Kiiski 1 1 12 12,0 320 0,3 0,31 3,8 1,00 ei arvoa
Kivisimppu 8 9 17 56 3,3 320 5,3 12,50 41,2 0,20 **
Lahna 2 1 3 60 20,0 320 0,9 0,63 12,5 1,00 ei arvoa
Pasuri 14 5 19 252 13,3 320 5,9 9,11 120,9 0,48 *
Salakka 4 1 5 61 12,2 320 1,6 2,27 27,7 0,55 *
Sorva 6 6 195 32,5 320 1,9 0,00 0,0 0,74 *
Särki 73 38 111 2183 19,7 320 34,7 47,58 935,7 0,48
Taimen > 0+ 6 4 10 1273 127,3 320 3,1 3,41 434,0 0,55 *
Yhteensä 126 72 198 4476 61,9 85,7 1721,5

Ilma 12,4 °C
Vesi 10 ,6 °C
Pilvisyys 8/8
Kalastusten kestoaika: I kalastus 39 min, II kalastus 50 min

KVK Siuntionjoki, Kvarnbynkoski
5.9.2008 klo 11.40-13.45

I Kalastus II kalastus Yhteensä Kokonaispaino Keskipaino Pinta-ala Saalis/100m2 Yksilötiheys Biomassa p-arvo

Kalalaji kpl kpl kpl g g m2 kpl kpl/100 m² g/100 m2

Ahven 18 6 24 541 22,5 400 6,0 7,9 178,0 0,57
Kirjolohi 1 1 680 680,0 400 0,3 0,3 170,0 1,00 ei arvoa
Kivisimppu 38 60 98 167 1,7 400 24,5 47,5 80,9 0,20 **
Lahna 3 3 128 42,7 400 0,8 0,8 32,0 1,00 ei arvoa
Pasuri 4 4 89 22,3 400 1,0 2,1 46,4 0,48 *
Särki 52 12 64 2455 38,4 400 16,0 16,9 648,3 0,77
Yhteensä 116 78 194 4060 48,5 75,4 1155,5

Ilma 17 °C
Vesi 14 °C
Pilvisyys 7/8
Kalastusten kestoaika: I kalastus 43 min, II kalastus 45 min

KVB Kvarnbäcken, sivupuro Kvarnbynkoskeen
4.9.2008 klo 9:00

Ei kalaa

Ilma 17 °C
Vesi 12,8 °C
Pilvisyys 8/8
Kalastettu ala 300 m²

RJK Risubackajoki, Lieviö, puhdistamon alapuoli
24.9.2008 klo 12.40-14:30

I Kalastus II kalastus Yhteensä Kokonaispaino Keskipaino Pinta-ala Saalis/100m2 Yksilötiheys Biomassa p-arvo

Kalalaji kpl kpl kpl g g m2 kpl kpl/100 m² g/100 m2

Hauki 1 1 19 19,0 100 1,0 2,0 38,0 0,5 *
Yhteensä 1 0 1 19 1,0 2,0 38,0

Vesi 9 °C
Kalastettu ala 100 m²
Virtaus 0,075 m³/s

PJK Palojoenkoski, vertailukoski
1.9.2008 klo 10.15-12.00

I Kalastus II kalastus Yhteensä Kokonaispaino Keskipaino Pinta-ala Saalis/100m2 Yksilötiheys Biomassa p-arvo

Kalalaji kpl kpl kpl g g m2 kpl kpl/100 m² g/100 m2

Ahven 3 2 5 82 16,4 125 4,0 4,2 69,1 0,57
Pasuri 6 6 87 14,5 125 4,8 10,0 145,0 0,48 *
Salakka 2 2 20 10,0 125 1,6 2,9 29,1 0,55 *
Särki 52 14 66 1197 18,1 125 52,8 56,9 1032,4 0,73
Täplärapu 4 2 6 125 4,8 7,4 0,43 *
Yhteensä 67 18 85 1386 68,0 81,5 1275,6

Ilma 20 °C
Vesi 18,2 °C
Pilvisyys 5/8
Kalastusten kestoaika I kalastus 30 min, II kalastus 25 min.
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MUK Kyrkå, Munksinkoski
29.8.2008 klo10.20-11.50

I Kalastus II kalastus Yhteensä Kokonaispaino Keskipaino Pinta-ala Saalis/100m2 Yksilötiheys Biomassa p-arvo

Kalalaji kpl kpl kpl g g m2 kpl kpl/100 m² g/100 m2

Ahven 10 5 15 194 12,9 340 4,4 5,16 66,7 0,57
Kivisimppu 6 9 15 44 2,9 340 4,4 8,82 25,9 0,20 **
Salakka 2 1 3 54 18,0 340 0,9 0,53 9,6 0,55 *
Särki 19 3 22 572 26,0 340 6,5 8,47 220,1 0,66
Taimen 0+ 3 1 4 37 9,3 340 1,2 1,55 14,3 0,57
Yhteensä 40 19 59 901 17,4 24,5 336,7

Ilma 12,4 °C
Vesi 13,9 °C
Pilvisyys 8/8
Kalastusten kestoaika: I kalastus 30 min, II kalastus 30 min.

LEK Kyrkå, Lempansån koski
29.8.2008 klo 12.00-14.40

I Kalastus II kalastus Yhteensä Kokonaispaino Keskipaino Pinta-ala Saalis/100m2 Yksilötiheys Biomassa p-arvo

Kalalaji kpl kpl kpl g g m2 kpl kpl/100 m² g/100 m2

Hauki 1 1 16 16,0 300 0,3 0,00 0,0 0,50 *
Kivisimppu 35 56 91 206 2,3 300 30,3 58,33 132,1 0,20 **
Särki 1 1 30 30,0 300 0,3 0,51 15,2 0,66
Taimen 0+ 50 22 72 427 5,9 300 24,0 29,76 176,5 0,56
Taimen > 0+ 11 3 14 926 66,1 300 4,7 6,67 441,0 0,55 *
Yhteensä 97 82 179 1605 59,7 95,3 764,7

Ilma 12,4 °C
Vesi 12,5 °C
Pilvisyys 8/8
Kalastusten kestoaika: I kalastus 40 min, II kalastus 40 min.

KIK Kivikoskenpuro
2.9.2008 klo 11.45-12.40

Ei kalaa

Ilma 20 °C
Vesi 16,8°C
Pilvisyys 5/8
Huomioita: Yksi taimen (214 mm, 103 g) saatiin koealueen ulkopuolelta.
Kalastettu ala 200 m²

P-arvot:
Lihavoidulla ko. alueen arvo
*) yleisarvo (Degerman ja Sers 2001)
**) ei voitu laskea tai p<0,2
muutoin vesistön yhdistetty p-arvo
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Passilankoski (PSK) Munksinkoski (MUK)
Pituus (mm) Paino (g) Ikä Pituus (mm) Paino (g) Ikä

292 229 3+ 94 8 0+
267 201 2+ 90 8 0+
259 153 2+ 97 10 0+
255 147 2+ 100 11 0+
170 47 1+
255 171 2+
199 79 1+
190 68 1+
250 137 2+
165 41 1+

Lempansån koski (LEK)
Pituus (mm) Paino (g) Ikä Pituus (mm) Paino (g) Ikä Pituus (mm) Paino (g) Ikä

87 7 0+ 81 6 0+ 269 192 2+
80 5 0+ 168 47 1+ 83 5 0+
89 7 0+ 172 44 1+ 82 6 0+
87 8 0+ 183 64 1+ 78 5 0+
64 3 0+ 87 8 0+ 188 62 1+
74 4 0+ 82 6 0+ 79 5 0+
83 6 0+ 80 4 0+ 88 7 0+
93 9 0+ 79 5 0+ 86 7 0+
98 8 0+ 83 8 0+ 89 7 0+
97 10 0+ 77 6 0+ 82 6 0+

180 54 1+ 176 52 1+ 71 3 0+
83 6 0+ 76 5 0+ 166 42 1+
87 6 0+ 89 7 0+ 87 6 0+
96 8 0+ 83 6 0+ 98 9 0+
83 6 0+ 73 3 0+ 70 3 0+
89 7 0+ 63 3 0+ 77 5 0+
86 8 0+ 74 3 0+ 69 3 0+
81 5 0+ 83 6 0+ 89 7 0+
91 9 0+ 73 5 0+ 81 5 0+
76 4 0+ 187 65 1+ 93 9 0+

257 175 2+ 80 6 0+ 169 46 1+
201 81 1+ 75 4 0+ 84 7 0+
85 6 0+ 84 6 0+ 82 5 0+
78 5 0+ 78 5 0+ 89 7 0+
77 5 0+ 159 35 1+ 79 5 0+

229 117 2+ 82 6 0+ 76 4 0+
75 4 0+ 97 6 0+
80 6 0+ 79 6 0+
79 6 0+ 88 7 0+
79 6 0+ 83 7 0+
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Kirkkojoen ja sen alkupäähän yhtyvien purojen kastelujakson aikaiset virtaamat ja kaste-
luveden hetkellinen suurin tarve eri puro-osuuksilla (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto,
lupapäätös nro:t 61/2003/1, 62/2003/, päiväys 21.10.2003).

Dahlbäcken Maksjoki Lempansån Kirkkojoki

F=33,4 km2 F=23,4 km2 F=64,6 km2 F=141,5 km2

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
Keskivirtaamat
15.5.-31.5. 0,23 riittää 0,16 riittää 0,44 riittää 0,97 riittää
kesäkuu 0,12 riittää 0,09 riittää 0,24 riittää 0,53 riittää
heinäkuu 0,15 riittää 0,11 riittää 0,30 riittää 0,65 riittää
elokuu 0,13 riittää 0,09 riittää 0,26 riittää 0,56 riittää

Keskialivirtaamat
toukokuun loppu 0,082 riittää 0,058 riittää 0,16 riittää 0,35 riittää
kesäkuu 0,033 riittää 0,023 rajoitus 0,063 riittää 0,14 riittää
heinäkuu 0,019 rajoitus 0,013 rajoitus 0,036 riittää 0,08 rajoitus
elokuu 0,024 rajoitus 0,016 rajoitus 0,045 riittää 0,10 rajoitus

Luvassa mainittu
vähimmäisvirtaama 0,005 0,004 0,02 0,03
Kasteluveden
hetkellinen
max. tarve 0,02 0,02 0,003 0,1

Yhteensä 0,025 0,024 0,023 0,13

Kasteluveden
keskimääräinen tarve
toukokuun loppu (5 %) 0,002 0,001 0,003 0,007
kesäkuu (55 %) 0,01 0,007 0,019 0,041
heinäkuu (25 %) <0,001 <0,001 0,001 0,002
elokuu (15 %) <0,001 <0,001 0,001 0,001

Vedenottopaikka/tila

kasteluaika m3 kasteluaika m3 kasteluaika m3 kasteluaika m3

Dahlbäcken ja Maksjoki/Myransbäcken
Bengtsdal 26.8.-8.9. 3000

Kirkkojoki
Mörsbacka Gård 15.-30.7 7500
Grönkulla 10.-28.8 4800
Gårdskulla Gård 25.7.-5.8. 20 000 06 8000
Suitia 1.-14.8. 4800

Siuntionjoki
Sjundbygård 1.-10.8 1600

Pikkalanjoki
Pickala Gård 05-06 6600 2.5.-20.9. 60 000 05-06 9000 05-07 17000

2005 2006 2007 2008
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