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Ohjelma

Ole selvillä vesistä – tule messiin  
palauttamaan lohikalat Karjaanjokeen!

19.11.2015 klo 14.00–20.00, Mustion Linna

13.30 Kahvia ja virvokkeita

14.00 Tilaisuuden avaa Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls

14.30 Karjaanjoen vesistöalueen vesivoiman ja kulttuurin historiaa, tutkija Torsti Salonen

15.00 Karjaanjoen vesistön kalatalouden historiasta, puheenjohtaja Esa Lehtinen, 
Virtavesien hoitoyhdistys (VIRHO)

15.30 Selvillä vesistä – vesistötutkijan Karjaanjoki ennen ja nyt, tutkijat Eeva Ranta ja Ralf 
Holmberg, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

16.00 Lohikalat Karjaanjoen vesistössä, tutkija Ari Saura, Luonnonvarakeskus

Tauko

16.45 Jokihemisimpukka Suomessa ja Mustionjoessa, tutkija Panu Oulasvirta, Alleco Oy

17.15 Freshabit LIFE IP -hankkeen ja Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövision 2021 esittely, 
toiminnanjohtaja Jaana Pönni ja hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry

17.40 Jokainen on kalateiden mahdollistaja – kalatiesähkö ja muut mahdollisuudet osallistua 
kalateiden rahoitukseen, johtaja Riku Eskelinen, EKOenergia ja hankepäällikkö Maija 
Venäläinen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

18.00 Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen, kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, Maa- ja 
metsätalousministeriö

18.30 Tilaisuuden päätössanat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls, 
Raaseporin kaupunki

Seurustelua ja buffetpöydän antimia

Kuva: Aki Janatuinen



Seminaarin avaus

Anders Walls

Kalatiehanke tarkoittaa myös töitä paikallisille yrityksille rakennusvaiheessa ja 
jatkossa matkailutuloja koko alueelle. Tärkein syy panostaa on kumminkin luonto.

Karjaanjoen vesistöalueen vesivoiman ja kulttuurin historiaa

Torsti Salonen

Karjaanjoen vesistö muodostui n. 4 200 vuotta eKr., jolloin Lohjanjärvi ja Hiiden-
vesi syntyivät maankohoamisen seurauksena. Vesistö laski todennäköisesti sekä 
Karjaanjokeen että Siuntionjokeen 1600-luvulle saakka, jolloin Mustionkoskea 
ruoppaamalla ainoaksi laskujoeksi tuli Karjaanjoki.

Vesistö toimi rautakaudelta lähtien merkittävänä kauppareittinä Hämeestä ranni-
kolle, jossa kauppapaikkoina olivat Siuntion Sjundby ja Pikkala, Tuna Raaseporin 
luona sekä Pohjankuru.

Karjaanjoki oli yksi Suomenlahden rannikon tärkeimmistä lohijoista. Skavistadin 
kosken kalastusoikeus oli vuodesta 1335 Paadisten luostarilla ja Mustionkoskissa 
sama oikeus oli Turun piispanistuimella.

Karjaanjoen koskista Mustio, Skavistad (Billnäs) olivat olemassa jo rautakaudella. 
Åminnefors (Lillfors) muodostui maan kohoamisen myötä vasta keskiajalla.

Vesivoiman hyödyntämisestä on ensimmäinen maininta 1384, jolloin Lohjalla oli 
vesimylly. Mustionkosken mylly mainitaan vuonna 1457 ja Skavistadissa myllyjä 
oli seuraavalla vuosisadalla. Åminneforsin mylly rakennettiin 1680.

Vesivoimaa käytettiin myös puutavaran sahaukseen. Mustiolla toimi vesisaha 
vuodesta 1587. Åminneforsiin tuli saha vuonna 1745 ja se toimi 1800-luvun 
jälkipuolelle saakka. 1860-luvulta lähtien kehittyi Lohjan puunjalostusteollisuus 
sahoineen ja selluloosatehtaineen. Puunjalostus teki vesistöstä uittoväylän. Uitot 
päättyivät vuonna 1962.

Mustionjoen vesivoimaa käytettiin raudanjalostukseen vuodesta 1560. jolloin 
Mustiolle valmistui maan ensimmäinen rautaruukki. Billnäsin ruukki perustettiin 
1641. Malmi molempiin ruukkeihin tuotiin aluksi vesitse Lohjanjärven rantojen 
kaivoksista, pääasiassa Ojamolta. Kolmas Karjaanjoen varren ruukki rakennettiin 
Åminneforsiin vuonna 1875.

Mustion ruukki uudistettiin 1900-luvun alussa. Metallinjalostus loppui ja 1902 
sen tilalla alkoi puuhiokkeen tuotanto, joka jatkui 1960-luvun puoliväliin. Samassa 
vaiheessa koskiin rakennettiin kolme voimalaitosta sähköntuotantoon ja kosket 
padottiin kokonaan. Vuodesta 1952 voimalaitoksia on ollut kaksi.

Billnäsissä käynnistyi pieni sähkövoimalaitos vuonna 1906, mutta vasta 1921 
rakennettu uusi voimalaitos patoineen patosi joen täydellisesti. Åminneforsissa 



sähkövoimala käynnistyi 1911 ja laajennettiin 1950-luvun puolivälissä. Se johti 
Karjaanjoen patoamiseen jo heti sen suulla estäen kalojen nousun jokeen.

Ensimmäinen Mustionjoen kanavointihanke oli 1400–1500-luvun vaihteen 
tarunomainen Grabben kanava, mahdollinen yritys yhdistää Mustionjoki Lepin-
järveen. 1700-luvun puolivälissä suunniteltiin sulkukanavia Lillforsin ja Billnäsin 
ohi Mustiolle malminkuljetusta varten, mutta suunnitelma ei toteutunut Mustion 
Peltokosken sulkua lukuun ottamatta.

Karjaanjoen vesistön kalatalouden historiasta

Esa Lehtinen

Vesistöt olivat eräkulttuurin ihmisille elinehto ja niiden varsilta ovat löytyneet 
varhaisimmat merkit maamme asutuksesta. Kaloista saatiin vaihtelua ruokavali-
oon ja nahkoja vaatteisiin.

Karjaanjoki oli aikoinaan huomattava vaelluskalajoki. Joesta tiedetään pyydetyn 
jo 1300-luvulla lohta, meritaimenta, ankeriasta ja siikaa sekä vimpaa.

Lohi ja meritaimen nousivat Karjaanjokea pitkin Lohjanjärveen ja sen yläpuolisiin 
vesistöihin. Kutupaikkoina ovat olleet paitsi itse Karjaanjoki myös Lohjanjärven 
yläpuoliset virtapaikat ja nivat (esim. Karnaisten virta).

Karjaanjoen lohi- ja meritaimenkannat tuhoutuivat lopullisesti, kun Aminneforsin 
pato uusittiin v. 1956. Tuolloin tuhoutuivat ilmeisesti myös lohen ja taimenen 
viimeiset lisääntymisalueet padon alapuolella.

1500- ja 1600-lukujen asiakirjojen mukaan oli nuottakalastus Lohjanjärvessä 
ilmeisesti tärkein kalastusmuoto. Nuotilla on pyydetty useita kalalajeja (kuore, 
särkikalat, hauki, kuha, muikku) lähes ympäri vuoden.

Nuottien ohella on vesistön suurilla järvillä käytetty jo varhain lukuisia muita pyy-
dyksiä kuten verkkoja, rysiä, mertoja, katiskoja, pitkäsiimoja ja koukkupyydyksiä.

Karjaanjoen vesistössä elää nykyisin tai on tavattu ainakin 35 eri kalalajia ja 2 
rapulajia.

Selvillä vesistä – vesistötutkijan Karjaanjoki ennen ja nyt

Eeva Ranta ja Ralf Holmberg

Karjaanjoen vesistöalueen pintavesien tila on parantunut. Esimerkkinä Lohjanjär-
vi, jonka ekologinen tila luokitellaan nykyään pääosin hyväksi. Vielä 1980-luvulla 
järvi luokiteltiin pääosin tyydyttävässä tilassa olevaksi. Konkreettisesti muutos 
näkyy syvimmän syvänteen happitilanteessa.

Karjaanjoen vesistöalueen pistekuormittajien määrä on pudonnut jaksolla 1995–
2015 yli 70 %, samalla puhdistamoiden tehokkuus on huomattavasti kasvanut.



Esille on entistä enemmän noussut hajakuormitus, joka tuottaa aiempaa selvem-
min pääosan vesistöjen kuormituksesta. Hajakuormituksen torjumiseen on otettu 
käyttöön uusia menetelmiä vesistöjen valuma-alueilla (esim. kunnostukseen 
liittyvät kosteikot ja hajajätevesineuvonta).

Karjaanjoen vesistön päätevesistö Pohjanpitäjänlahti kärsii jokien tuomasta kuor-
mituksesta (rehevyys, happiongelmat). Jokiin ja valuma-alueeseen kohdistuvat 
suojelutoimenpiteet hyödyntävät lopulta myös merta.

1970–1990-luvuilla vesistöjen happamoitumistutkimus koettiin tärkeäksi. Nyt 
samojen pienten vesistöjen veden laatu on muuttunut. Suurimpia muutoksia 
happamuuden vähenemisen lisäksi ovat veden humusominaisuuksien lisääntymi-
nen ja sähkönjohtavuuden pieneneminen.

Lohikalat Karjaanjoen vesistössä

Ari Saura

Karjaanjoen vesistössä on ennen voimalaitosten rakentamista elänyt vaeltavat 
lohi- ja meritaimenkannat. Nykyisin ei lohta eikä merivaelteista taimenta enää 
tavata. Vesistössä lisääntyvät taimenkannat ovat pääosin paikallisia ja elävät Loh-
janjärven yläpuolisissa sivuvesistöissä. Kantojen geneettisen rakenteen perusteel-
la ne ovat eriytyneet toisistaan.

Vesistön alaosassa Mustionjoen alueella on selvitetty lohikalojen palauttamis-
mahdollisuuksia kartoittamalla Mustionjoen pääuomassa sijaitsevia virtapaik-
koja ja siihen laskevia sivupuroja. Lohikalojen palauttaminen edesauttaisi myös 
alueella elävän ikääntyneen raakkukannan suojelua. Taimenen poikastuotantoon 
soveltuville puroalueille on tehty kunnostussuunnitelma ja purojen vedenlaatua 
on tutkittu.

Tulosten perusteella Mustionjokeen laskeviin puroihin olisi mahdollista palauttaa 
lisääntyvä taimenkanta. Palautusistutuksissa olisi suotavaa käyttää vesistöalueen 
omia taimenkantoja. Myös lohen palauttaminen ja pienimuotoinen lisääntymi-
nen on mahdollista Mustionjoen alueella edellyttäen luonnonmukaisten kalatei-
den rakentamista voimalaitospatoihin.

Jokihelmisimpukka Suomessa ja Mustionjoessa

Panu Oulasvirta

Yli 90 % Euroopan raakkupopulaatioista on kadonnut.

Nykyisin Suomesta tunnetaan n. 120 raakkujokea. 1900-luvun alussa raakkujokia 
oli vielä satoja.

Raakku on suojeltu sekä kansallisesti että EU:n tasolla. Sen uhanalaisuusluokitus 
on erittäin uhanalainen.



Raakulla on tiukat elinympäristövaatimukset. Raakun suojelusta hyötyvät monet 
muutkin lajit kuten sen isäntäkalat lohi ja taimen.

Mustionjoki on Suomen eteläisin raakkujoki. Raakkukannan tilaa selvittäneiden 
tutkimusten tulosten yhteenvetona voidaan todeta, etteivät raakut lisäänny Mus-
tionjoessa.

Kestävä ratkaisu raakkujen pelastamiseksi on joen valuma-alueen ja jokiuoman 
kunnostus ja lohikalakantojen turvaaminen kalatiet rakentamalla. Ensiapuna voi-
daan käyttää raakkujen keinotekoista kasvatusta ja istutusta jokeen.

Freshabit LIFE IP -hanke ja Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2021

Jaana Pönni

Yhdistys täytti 40 vuotta elokuussa 2015. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys järjes-
tää toiminta-alueella Länsi-Uudellamaalla kolme tilaisuutta/seminaaria, joista 
ensimmäinen on Karjaanjoen vesistöalueen tilaisuus. Vuonna 2016 järjestetään 
Siuntionjokea ja rannikkovesiä koskevat tilaisuudet.

Länsi-Uudenmaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan 
kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Ilman yhteistä tahtotilaa ja tavoitteeseen sitou-
tumista, emme voi sada myöskään ulkopuolista rahaa ja tukea tilanteen paran-
tamiseksi. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on yhteisen tilannekuvan luominen 
ja tahtotilan muodostaminen. Karjaanjoella yhteinen visio Lohikalojen palautta-
miseksi on saamassa vahvan sitoutumisen vesistöalueen kunnista ja sen myötä 
rahoitusta myös EU:lta, mikä on uskomattoman hienoa asia. Pitkäaikainen haave 
kalateiden toteutumisesta Mustionjokeen on lähempänä kuin koskaan.

Juha-Pekka Vähä

Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2021 on monipuolinen hankesalkku minkä 
tavoitteena on vesistön hyvä ekologinen tila. Vesistön hyvä tila on taloudellinen 
ja sosiaalinen voimavara joka palvelee alueen imagoa ja elinkeinojen kehitystä. 
Vesistövision keskeisenä tavoitteena on saada rakennettua kalatiet Mustionjoen 
voimalaitospatoihin ja näin palauttaa lohikalat Karjaanjokeen ja mahdollistaa 
myös jokihelmisimpukan luontainen elinkierto.

Kalatiehankkeita on Mustionjokeen yritetty saada jo 30 vuotta, mutta nyt toteu-
tuminen on lähempänä kuin koskaan. Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisiota 
viedään eteenpäin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön koordinoimana alueelli-
sena hankekokonaisuutena jonka rahoittamiseen ovat osaltaan sitoutuneet paitsi 
alueen kunnat myös voimayhtiö. Kalateiden rakentamisella on myös valtakun-
nallinen poliittinen tuki sillä hallitus on nimennyt kalatiestrategian toteuttamisen 
yhdeksi kärkihankkeekseen ja Mustionjoki on yksi valtioneuvoston hyväksymään 
kalatiestrategiaan nimetyistä kärkikohteista.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö, Raaseporin kaupunki sekä Lohjan Kaupunki 
ja voimayhtiö Koskienergia ovat mukana myös Freshabit EU -hankkeessa joka 
alkaa 2016 vuoden alusta. Hankkeessa on toimenpiteenä rakentaa ensimmäinen 
Mustionjokeen suunnitellusta neljästä kalatiestä. Lisäksi hankkeessa tehdään toi-
menpiteitä Suomen eteläisimmän, Mustionjoen jokihelmisimpukkapopulaation 
pelastamiseksi mm. laitoskasvatuksella, kunnostamalla elinalueita, parantamalla 
vedenlaatua, sekä istuttamalla lohia ja taimenia kunnostetuille elinalueille.

Jokainen on kalateiden mahdollistaja

Riku Eskelinen

EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton aloitteesta vuonna 2013 syntynyt 
eurooppalainen ympäristömerkki sähkölle. Merkistä tunnistat sähkösopimuksen, 
jonka solmimisella on positiivinen ympäristövaikutus. Siksi kehotamme kilpailut-
tamaan sähköt ympäristöperustein esimerkiksi nettisivuillamme www.ekoener-
gia.fi. Kalatiesähkö on tulossa toimestamme markkinoille 2016.

Vanhoilla markkinoilla, mikään muu ei ratkaise sähkömarkkinoilla kuin sähkön 
hinta. Kalateiden rakentamatta jättäminen on kannattavinta sähköyhtiöille.

Me emme halua elää vanhoilla markkinoilla, vaan luoda uudet. Uusilla markki-
noilla ryhmä sähkönkuluttajia on valmis osallistumaan kalateiden kustannuksiin ja 
valitsee sähköyhtiökseen sen, joka edistää kalateitä parhaimmin.

Mustionjoen osalta olemme koemarkkinoineet ns. ”kalatiesähköä”, jossa säh-
kölaskun ohessa maksetaan n. 10 €/kk kalatiemaksu Mustionjoen kalateiden 
rakentamiseksi.

Maija Venäläinen

Mustionjoen kalateiden arvioidut toteuttamiskustannukset ovat n. 4 miljoonaa 
euroa. 

Rahoitukseen ovat jo sitoutuneet alueen kunnat ja voimayhtiö Koskienergia Oy 
kattaen yhteensä 23 % rahoitustarpeesta.

EU (Freshabit) -rahoitus kattaa kuluista 9 % ja valtion toivotaan tulevan myös 
erittäin merkittävällä panoksella mukaan. 

Muu rahoitus kertyy lähinnä yksityisrahoituksesta, jota tullaan hankkimaan mm. 
erilaisille tukikampanjoinnilla niin yrityksiltä kuin yksityisiltä henkilöiltä. 

Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen

Jouni Tammi

***



Tilaisuuden päätössanat

Anders Walls

***

Kiitos osallistumisestanne LUVY:n juhlaseminaariin!
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