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Ohjelma
 

Siuntionjoki latvoilta merelle! 
Ole selvillä vesistä – tule messiin!

14.4.2016 klo 14.00, Suitian Linna

13.30 Kahvi

14.00 Tervetulosanat Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ja Henrik Rehnberg, 
Suitian Linna

14.20 Seminaarin avaus, Arja Alho, Siuntion kunnanvaltuuston puheenjohtaja

14.40 Siuntionjoen kulttuurihistoriaa, tutkija Torsti Salonen

15.10 Siuntionjoen kalastuksen historia ja tulevaisuus, Markku Marttinen, johtava 
kalatalousasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

15.40 Vapaaherranelämää – matkailuyrittäjän Siuntionjoki, Henrik Rehbinder, Artalli Oy

16.00 Terveisiä luontokoulusta, Luontokoulu – Pia Bäckman, luontokoulunopettaja, 
Naturskolan Uttern

16.25 Tauko

16.45 Selvillä vesistä – Siuntionjoki latvoilta Pikkalanlahteen yli, 40 vuotta tutkimusta, 
tutkijat Anu Suonpää ja Aki Mettinen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

17.15 Siuntionjoen meritaimenen nykytila, Juha-Pekka Vähä, hankepäällikkö, Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö

17.45 Vihdin Veden puheenvuoro, Tapio Lankinen, vesilaitoksen johtaja, Vihdin Vesi

18.00 Tilaisuuden päätössanat, Juha-Pekka Isotupa, kunnanjohtaja, Siuntion kunta

Seurustelua ja buffetpöydän antimia

Kuva: Henrik Kettunen



Siuntionjoen kulttuurihistoriaa

Torsti Salonen

Siuntionjoen laakso oli eteläiseltä osiltaan merenlahtena keskiajalle saakka ja 
sen rannat olivat edullisia asuinpaikkoja kivikaudelta alkaen. Lohjanvesistö laski 
todennäköisesti Kirkkojoen laakson kautta myös Siuntionjokeen 1600-luvulle 
saakka.

Lohenkalastuksella oli merkitystä varsinkin keskiajalla ja 1500-luvulla kalastusoi-
keudet siirtyivät kartanoille. Mustion- tai Vantaanjoen veroinen lohijoki Siuntion-
joki ei kuitenkaan ollut.

Siuntionjoen reitti oli merkittävä kauppareitti Hämeestä rannikolle, jossa kauppa-
paikkoina olivat Sjundby ja Pikkala. 1400-luvulla myös Siuntion seurakuntapitäjä 
muodostettiin jokilaaksoon. Sen muotokin juontaa joen kahdesta päähaarasta. 
Pyhän Pietarin kirkko sijoitettiin keskeiselle paikalle niiden risteyskohdan lähei-
syyteen.

Siuntiota hallinneet kolme mahtikartanoa Suitia, Sjundby ja Pikkala syntyvät kaik-
ki jokireitin varrelle ja osin sitä valvomaan. Joki oli purjehduskelpoinen Sjundbyn 
koskelle saakka. Pikkala oli myös tärkeä markkinapaikka ja liikenteen keskus, jossa 
keskiajalta periytyvä Turun-Viipurin Kuninkaantie ylitti joen. Säännöllinen laivalii-
kenne jatkui Pikkalaan 1900-luvun alkuvuosiin saakka.

Suomen teollisuuden juuret ovat Siuntionjoen vesistön varrella Tupalassa ja 
Kvarnbyssä, jossa jalostettiin rautaa jo 1530- ja 1540-luvulla. Vesivoimaa on hyö-
dynnetty kymmenien myllyjen ohella myös sahaukseen 1700-luvulta lähtien Vih-
din Palokoskella ja Sjundbyssä. Jokea käytettiin myös uittoväylänä. Palokoskella 
oli myös tekstiiliteollisuutta 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuun. Vesivoi-
man niukkuus esti kuitenkin varsinaisten ruukkien synnyn Siuntionjoen varrelle.

1800-luvulta lähtien jokilaakso houkutteli kulttuurihenkilöitä, kuten kirjailija 
Aleksis Kivi ja taidemaalari Helene Schjerfbeck. Tarve virkistäytyä maaseudulla 
synnytti 1900-luvun alussa huvila-asutusta, jonka joukosta Tjusträskin rannan 
läheisyydessä sijaitseva Lepopirtti kehittyi 1920-luvulta lähtien täysihoitolaksi ja 
edelleen kylpyläksi.

Siuntionjoen kalastuksen historia ja tulevaisuus

Markku Marttinen

Kalastuksella on ollut Siuntionjoen vesistössä ja sen edustan merialueella aikoi-
naan hyvin tärkeä merkitys. Kuntahistorioiden ym. aineistojen mukaan erittäin 
kalaisia ovat olleet Pikkalanlahti, Pikkalanjoki-Siuntionjoki, Vikträsk, Tjusträsk, 
Lonoks-järvet, Tervalampi ja Enäjärvi. Erilaisia pyydyksiä oli käytössä hyvin mo-
nipuolisesti ja kalastusoikeuksista riideltiin ja käräjöitiin alueella jo 1500-luvulta 
lähtien. Pikkalanlahti oli tuottoisa ammattikalastuksen kohde, lahdelta on pyydet-



ty varsinkin keväisin haukea, lahnaa ja silakkaa ja syksyllä siikaa. Pikkalanjokeen 
on vaeltanut merestä lukuisia kalalajeja (mm. lahnaa, haukea, salakkaa, säynettä, 
vimpaa, kuoretta, madetta kuhaa sekä vaelluskaloista ainakin taimenta, ankerias-
ta, siikaa ja nahkiaista). Vesistön kalarikkain järvi on ollut Vikträs, joka oli erityisen 
kuuluisa tuottoisasta lahnanpyynnistä. Myös rapuja on ollut runsaasti vesistössä.

Sekä Pikkalan että Sjundbyn kartanoilla on ollut kalastajia palveluksessaan. 
Sjundbyn kosken alapuolisessa suvannossa harjoitettiin kuoreen, ankeriaan ja 
meritaimenen pyyntiä. Meritaimen on pyrkinyt kosken yli kutualueilleen (Kurki-
sen ja Passilan kosket). Alueella toimi 1930-luvulla Fiskodlingens Vänner -niminen 
yhdistys, joka pyrki vahvistamaan Siuntionjoen ja muiden Uudenmaan jokien 
meritaimenkantoja. Valitettavasti sotavuodet ja Porkkalan luovutus lopettivat sen 
toiminnan.

Vesistön kala- ja raputaloudellinen arvo on aikojen saatossa pudonnut joen 
patoamisen, perkausten, vesistökuormituksen ja rapuruton johdosta. Nykyinen 
kalasto koostuu pääasiassa rehevöityneiden vesien paikallisista lajeista. Pyydysva-
likoima ja pyynnin kohteena olevat lajit ovat voimakkaasti supistuneet. 1980-lu-
vulla alueella toiminut Siuntionjokiprojekti esitti yleissuunnitelmassaan runsaasti 
toimia mm. vesistön kalatalouden kehittämiseksi. Vesistön vaelluskalalantojen 
elvyttämiseksi onkin käyty jokisuun edustan kalaväylän merkitsemistoimitus, 
lähes kaikki tärkeimmät kalojen nousuesteet on poistettu ja virtapaikkoja on kun-
nostettu. Vesistön jätevesikuormitus on lisäksi olennaisesti vähentynyt.

Uusitut kalastussäännökset antavat uutta potkua alueen kalatalouden kehittä-
miseksi. Ne pyrkivät turvaamaan kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen 
mahdollistamalla välttämättömien kalastusrajoitusten ja muiden toimien to-
teuttamisen. Kalastuksen säätely on jo kiristynyt ja tulee kiristymään erityisesti 
vaelluskalojen osalta. Kirkkonummi-Porkkalan ja Siuntionjoen kalastusalueet ovat 
hiljattain yhdistyneet Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueeksi, joka tulee laati-
maan kalavarojen yhteisen käyttö- ja hoitosuunnitelman koko alueelle. Suunnitel-
maan sisällytetään ehdotus mm. toimista vaelluskalojen ja uhanalaisten kalojen 
elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Vapaaherran elämää

Henrik Rehbinder

Artallin tarjoama vapaaherran elämä on huikeaa ruokaa ja elämyksiä, upeissa 
luontomaisemissa Vikträsk-järven rannalla lyhyen jokimatkan päässä merellisestä 
Pikkalanlahdesta. Artallin ravintola- ja kokoustilat, sekä viihtyisä rantasauna pal-
juineen tarjoavat puitteet, joissa Vapaaherranelämää on toteuttanut yksilöllisesti 
räätälöityjä tilaisuuksia kuten kalastus- ja veneilyretkiä, juhlia ja virkistyspäiviä 
yrityksille ja yksityisille vuodesta 2004 lähtien.



Selvillä vesistä – Siuntionjoki latvoilta Pikkalanlahteen yli 40 vuotta 
tutkimusta

Anu Suonpää ja Aki Mettinen

Siuntionjoen vesistö (487 km2, 35 km latvoilta merelle) on yksi luonnontilaisim-
pina säilyneistä jokivesistöistä eteläisellä rannikkoalueellamme. Merkittävä osa 
sen pääuomasta ja osa sivu-uomista sisältyy kansalliseen Natura-verkostoon. 
Siuntionjoen vesistöalueen tilasta on kertynyt runsaasti tutkimustietoa yksittäis-
ten tutkijoiden, erilaisten opinnäytetöiden, valtion ja kuntien tutkimusprojektien 
ja seurantaohjelmien, sekä vapaaehtoisen kansalaistoiminnan myötä. Suurin osa 
Siuntionjoen vesistöstä on rehevää ja tyydyttävässä tilassa. Tutkimustoiminta 
palvelee tavoitetta saavuttaa vesistön hyvän ekologinen tila vuoteen 2023 men-
nessä. Säännöllistä ja merkittävää tietoa kertyy erityisesti luvanvaraista toimintaa 
harjoittavien ns. pistemäisten jätevesikuormittajien toimesta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY, on suorittanut pistekuormittajien 
velvoitetarkkailua ja yhteistarkkailua velvoitetarkkailijoiden toimeksiantoina 
Siuntionjoen vesistössä vuodesta 1974 lähtien. Tarkkailu painottuu pistekuormi-
tettujen osavaluma-alueiden virtavesiseurantaan ja toisaalta pistekuormituksen 
kannalta merkittävien järvien (Karhujärvi eli Björnträsk, Tjusträsk ja Vikträsk) seu-
rantaan. Veden laadun lisäksi on tarkkailtu jo 1970-luvun lopulta lähtien vesistön 
kalataloudellista tilaa. Puhdistamojen sulkemisten, keskittämisten ja saneeraus-
ten sekä uusien puhdistamojen rakentamisen myötä jätevesien pistekuormitus 
on Siuntionjoen vesistössä vähentynyt huomattavasti.

Siuntionjoki laskee Pikkalanlahteen ja Siuntionjoen alaosaa kutsutaankin Pikka-
lanjoeksi. Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti joka syvenee ilman merkittäviä 
kynnyksiä. Pikkalanlahti on rehevä ja sen ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi. 
Pikkalanlahtea kuormittaa Siuntionjoki, mutta myös saariston yleinen tila vai-
kuttaa Pikkalanlahteen. Pikkalanlahdesta on kertynyt runsaasti säännöllistä ja 
arvokasta tutkimustietoa luvanvaraista toimintaa harjoittavien ns. pistemäisten 
jätevesikuormittajien toimesta vuodesta 1975 alkaen. Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry LUVY, on suorittanut velvoitetarkkailua pistekuormittajien toimek-
siantona 2000-luvun alusta lähtien. Yhteistarkkailuihin sisältyy veden laadun 
lisäksi kasviplankton, kala- ja pohjaeläintutkimuksia.

Siuntionjoen meritaimenen nykytila

Juha-Pekka Vähä

Vielä 1930 luvulla Siuntionjoessa harjoitettiin sekä ammatti- että urheilukalas-
tusta, mutta vesistössä suoritettujen mittavien vesirakennustöiden sekä joen 
kiintoaines- ja jätevesikuormituksen vuoksi Siuntionjoen meritaimenen elin-
mahdollisuudet ovat merkittävästi heikentyneet. Luonnonvaraisesti lisäänty-
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vä taimenkanta on Siuntionjoessa kuitenkin säilynyt, mutta sen nykytilasta ja 
geneettisestä rakenteesta on tiedetty varsin vähän ja tämä epätietoisuus on ollut 
Siuntionjoen taimenkannan hoidon ja tuki-istutusten esteenä.

Vuonna 2015 Siuntionjoen Koskitaimen Oy laati ehdotuksen Siuntionjoen meri-
taimenkannan kehittämissuunnitelmaksi, jonka ensimmäisessä vaiheessa selvitet-
tiin meritaimenkannan nykytila. Meritaimenkannan kartoitusprojektia koordinoi 
länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ja sen rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus 
kalataloudellisiin edistämishankkeisiin osoitetuista kalastuksenhoitomaksuvarois-
ta.

Jätevesihuollon vaihtoehdot

Tapio Lankinen

Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena oli löytää ympäristön ja 
ihmisten hyvinvoinnin kannalta paras vaihtoehto vihtiläisten jätevesien puhdista-
miselle. Vaihtoehtojen jatkoselvittelyssä todettiin ”Espoo” vaihtoehdon investoin-
tikustannusten olevan ainakin 20 milj. euroa suuremmat kuin olemassa olevien 
laitosten saneerauskustannukset. Vaihtoehtojen pohdinnoissa on tarkasteltava 
mm. ravinnepäästöjä mereen, Risubackajoen virkistyskäyttöä, fosrorikompen-
saatiota Karhujärven suojeluyhdistykselle sekä vaikutuksia Siuntionjoen Natura-
alueeseen.
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