
Hiidenveden kunnostus: Kiintoainekuormituksen 
hallinta raakkujen kasvuolosuhteiden ja lohikalojen 

lisääntymisen turvaamiseksi

Tutkimusraportti 656/2017

Juha-Pekka Vähä, Anu Suonpää, Ekaterina Ikonen, Jorma Valjus,  
Aki Mettinen, Tiina Asp ja Sini Pöytäniemi

Hankkeen loppuraportti 



LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY, TUTKIMUSRAPORTTI 656/2017

Valokuva(t): LUVY ry ellei toisin mainita

Taitto: Tiia Palm

Laatijat: Juha-Pekka Vähä, Anu Suonpää, Ekaterina Ikonen, Jorma Valjus, Aki Mettinen, 
Tiina Asp ja Sini Pöytäniemi
Tarkastaja: Minttu Peuraniemi
Hyväksyjä: Jaana Pönni



Kuvailulehti

 

Julkaisija Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
PL 51, 08101 LOHJA 
 
Puh. 019 323 623 
Sähköposti: vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi 
www.luvy.fi 

Julkaisuaika 
12/2017 
Julkaisun kieli 
Suomi 
Sivuja 
71 

Tekijä(t) Juha-Pekka Vähä, Anu Suonpää, Ekaterina Ikonen, Jorma Valjus, Aki Mettinen, 
Tiina Asp ja Sini Pöytäniemi 

Julkaisun nimi Hiidenveden kunnostus: Kiintoainekuormituksen hallinta raakkujen kasvuolo-
suhteiden ja lohikalojen lisääntymisen turvaamiseksi – Hankkeen loppura-
portti 

Julkaisusarjan nimi ja  
numero 

Tutkimusraportti 656/2017 

Tiivistelmä Hiidenveden kunnostus -hanke sai ympäristöministeriön myöntämänä 
(30.6.2015) valtion-avustusta 150 000 € käytettäväksi kiintoainekuormituksen 
hallintaan raakkujen kasvuolosuhteiden ja lohikalojen lisääntymisen turvaa-
miseksi. Hanke aika oli 1.6.2015–31.11.2017.  
Hanke eteni suunnitelman mukaisesti kartoituksesta kunnostussuunnitteluun 
ja kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen. Hankesuunnitelman mukaisesti 
olemassa olevaa tietoa virtavesistä kerättiin kattavasti. Tiedot digitoitiin paik-
katietiedoksi ja tietojen tallentamiseksi sekä myöhempää käyttöä ja sujuvaa 
päivittämistä varten luotiin tietokanta käyttöliittymineen. 
Uomien vedenlaadun parantamiseksi rakennettiin neljä vesiensuojelukosteik-
koa sekä kolme uomassa sijaitsevaa laskeutusallasta pidättämään erityisesti 
virran mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. Rakennetut kosteikot edistivät 
hankkeen keskeisenä tavoitteena ollutta kiintoainekuormituksen hallintaa 
raakkujen ja lohikalojen elinalueilla hyvin, erityisesti Sitinojan–Ridanojan koh-
dealueella.  
Virtavesiluonnosta riippuvaisten eliöiden elinalueiden parantamiseksi ja uo-
maeroosion hallitsemiseksi, hankkeessa tehtiin myös uomakunnostuksia. Elin-
aluekunnostuksissa onnistuttiin niin ikään hyvin ja suunnitellut kohteet saatiin 
toteutettua. Hankkeessa kunnostettiin yhteensä n. 2 kilometriä joki- tai pu-
rouomaa kahdeksassa eri kohteessa. Rakennettujen tai kunnostettujen elin-
alueiden yhteispinta-ala oli yli puoli hehtaaria. Uusia tai kunnostettuja kutu-
soraikkoalueita perustettiin n. 100 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 1 000 
m2. Näiden lisäksi poistettiin kaksi pienempää, puroluokan vaellusestettä.  
Lajien levinneisyyksien kartoittamiseksi, toteutettujen kunnostustoimenpitei-
den vaikutusten arvioimiseksi ja luonnontilan kehittymisen seuraamiseksi 
hankkeessa tehtiin eliöstö-, vedenlaatu sekä kuormituskartoituksia. 
Hankkeesta viestittiin monipuolisesti ja säännöllisesti eri kohderyhmille. Esi-
merkiksi Suomen luonnon päivän Jokijuhla-tapahtumasta sekä jokiluonnon 
kunnostuksesta julkaistiin lukuisia paikallislehtijuttuja. Lisäksi tapahtuma oli 
näkyvästi esillä LUVY:n viestinnässä.  
Ympäristöministeriön myöntämällä rahoituksella tehdyt toimenpiteet täyden-
tävät FRESHABIT LIFE IP -hankkeen (2016–2021) toimenpiteitä raakun ja lohi-
kalojen elvyttämiseksi Karjaanjoen vesistössä. 
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1 Hankkeen tausta ja toteutus

Hiidenveden kunnostus -hanke on yleishyödyllinen laaja-alainen vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden 
toteutusta edistävä vesistökunnostushanke, jonka toiminta-alueena on Hiidenveden valuma-alue Karjaan-
joen vesistössä. Hiidenveden kunnostusta on tehty eri toimenpitein jo 1990-luvulta lähtien ja tällä hetkellä 
käynnissä on hankekausi 2016–2021. 

Hiidenveden kunnostus -hankkeen 2016–2021 hankekauden sopimuskumppaneita ovat alueen kunnat: 
Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry ja Hiidenveden kalastusalue. Sopimuskumppaneiden rahoitus muodostaa hankkeen perusra-
hoituksen, jota käytetään omarahoituksena lisärahoituksen hankkimisessa. Hiidenveden kunnostus -hanke 
on toiminut myös keskeisenä keskustelufoorumina, jonka myötä alueen kunnat sitoutuivat mukaan Lohikalat 
Karjaanjoelle 2021 – vesistövisioon ja lähtivät tämän myötä mukaan valtakunnalliseen sisävesien tilaa paran-
tavaan FRESHABIT-hankkeeseen ja rahoittamaan kalateiden rakentamista Mustionjokeen. 

Ympäristöministeriö julisti vuoden 2014 lopulla valtakunnallisesti haettavaksi 450 000 € määrärahan laa-
ja-alaisiin ja merkittäviin vesienhoitoa edistäviin hankkeisiin. Nämä määrärahat olivat tarkoitettuja erityi-
sesti FRESHABIT-hanketta tukeviin toimenpiteisiin. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry teki ministeriölle 
18.12.2014 rahoitushakemuksen valtionavusta käytettäväksi kiintoainekuormituksen hallintaan raakkujen 
kasvuolosuhteiden ja lohikalojen lisääntymisen turvaamiseksi. Rahoituksella tehtävät toimenpiteet täyden-
tävät FRESHABIT LIFE IP -hankkeen toimenpiteitä raakun ja lohikalojen elvyttämiseksi Karjaanjoen vesistössä

Ympäristöministeriö myönsi (päätös UUDELY/3686/2015, 30.6.2015) Hiidenveden kunnostushankkeelle 
valtionavustusta 150 000 € käytettäväksi hakemuksessa esitettyihin toimiin 1.6.2015–31.11.2017 välisenä 
aikana. Tässä loppuraportissa esitellään myönnetyllä valtionavustuksella toteutettuja toimenpiteitä kiintoai-
nekuormituksen hallintaan raakkujen kasvuolosuhteiden ja lohikalojen lisääntymisen turvaamiseksi. Rahoi-
tuksella tehtävät toimenpiteet täydentävät FRESHABIT LIFE IP -hankkeen toimenpiteitä raakun ja lohikalojen 
elvyttämiseksi Karjaanjoen vesistössä.

1.1 Toteutuksen organisaatio ja resurssit

Hiidenveden kunnostushankkeella on sopimuskumppaneiden edustajien muodostama ohjausryhmä. Tämä 
ohjausryhmä toimi myös tässä raportoidun hankkeen ohjausryhmänä siten, että Uudenmaan ELY-keskus ni-
mesi rahoittajan edustajaksi kunnostushankkeen ohjausryhmään Esa Lehtisen. Ympäristöministeriön rahoit-
taman hankkeen aikana ohjausryhmä kokoontui 12 kertaa (2015 [3], 2016 [5] ja 2017 [4]). 

Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, jossa tämän hankkeen toimenpiteiden toteutuk-
sesta vastasivat hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä ja hankekoordinaattori, vesistöasiantuntija Anu Suonpää. 
Yhdistyksen muut asiantuntijat työskentelivät hankkeen tehtävissä tarvittaessa.
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FRESHABIT LIFE IP –hanke  

Vuoden 2016 alussa alkanut valtakunnallinen, kuusi vuotta kestävä hanke on Suomen 
kaikkien aikojen suurin LIFE-hanke. Sen kokonaisbudjetti on noin 24 miljoonaa euroa josta 
EU:n rahoitusosuus on noin 12 miljoonaa euroa. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on 
parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta. Sisävesien tilaa ja 
niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta parannetaan konkreettisilla 
kunnostustoimilla, uusia pysyviä menetelmiä ja käytäntöjä kehittämällä, lisäämällä tietoa ja 
kiinnostusta sisävesistä sekä innostamalla niiden hoitoon. Sisävesiluonnon lisäksi hankkeesta 
hyötyvät paikalliset yrittäjät, vesistöjen virkistyskäyttäjät sekä tulevat sukupolvet, jotka 
saavat nauttia puhtaammista sisävesistä. Metsähallitus toimii koko hankkeen koordinoijana. 
Hankealueita on yhteensä kahdeksan, ja aluekohtaiset painotukset vaihtelevat. Karjaanjoen 
alue Uudellamaalla on hankkeen eteläisin kohde. 
 
FRESHABIT-hankkeen Karjaanjoen kohdealueen keskeisenä tavoitteena on Suomen 
eteläisimmän, Mustionjoen jokihelmisimpukkapopulaation pelastaminen sukupuutolta, sen 
elinolojen parantaminen ja elinkierron mahdollistaminen. Jokihelmisimpukan elinkiertoon 
kuuluu keskeisenä vaiheena vuoden mittainen vaihe loisena lohikalan kiduslehdellä. Siten 
lohikalat ja niiden elinkierron mahdollistaminen vaellusyhteyksiä parantamalla kuuluvat 
oleellisesti hankkeen toimenpideohjelmaan.  
 
LUVY koordinoi ja toteuttaa Karjaanjoen vesistön alueella tehtäviä Freshabit-hanketoimia 
yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Lohjan kaupungin, Koskienergia Oy:n ja Jyväskylän 
yliopiston kanssa. 

  
 

 

1.2 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen budjetti hankekaudella 1.6.2015–31.11.2017 oli yhteensä 300 000 €, josta ympäristöministeriön 
myöntämä rahoitus oli 150 000 € tai 50 % toteutuneista kustannuksista. Toimenpiteiden toteuttamiseksi 
tarvittavista muutoksista budjettiin ja maksatushakemusten aikatauluun sovittiin rahoittajan kanssa hanke-
aikana havaittujen tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 306 028 €. Kustannuksista 178 577 € kohdentui ulkopuo-
lisiin ostopalveluihin, joista pääosa aiheutui kosteikkojen ja virtavesikunnostusten suunnittelu- ja rakenta-
miskuluista ja hankkeen tulosten julkaisemiseen paikkatietona. Hankehenkilöstön palkkakuluihin käytettiin 
112 282 €. Myönnetty ympäristöministeriön avustus 150 000 € haettiin maksatukseen neljällä hakemuksella. 
Hankkeen budjetin toteutuminen ja kulujen jakautuminen maksatuskausittain on esitetty alla olevassa tau-
lukossa 1.

Taulukko 1 . Hankkeen budjetti ja toteutuneet kulut.

BUDJETTI yhteensä 
2015-2017

TOTEUMA 
1.jakso 01.06. - 

31.10.2015

TOTEUMA 
2.jakso 

01.11.2015 - 
31.10.2016

TOTEUMA 
3.jakso 

1.11.2016-
30.4.2017

TOTEUMA 
4.jakso 1.5.-
31.10.2017

TOTEUMA 
YHTEENSÄ

Vertailu %,  
toteuma vrt 

budjetti

Ylijäämä/ 
alijäämä

Palkka- ja henkilöstökulut 122 490 12 570 31 581 30 630 37 501 112 282 92 % 10 208
Matkakulut 5 359 0 568 957 2 218 3 743 70 % 1 616
Ostopalvelut 165 765 23 721 28 044 35 441 91 371 178 577 108 % -12 812
Vuokrat 3 391 546 1 096 1 390 0 3 032 89 % 359
Muut kulut 2 996 1 131 1 091 1 670 4 501 8 393 280 % -5 397
YHTEENSÄ 300 000 37 968 62 380 70 088 135 591 306 028 102 % -6 028
Omarahoitusosuus  150 000 18 984 31 190 35 492 70 361 156 028 104 % -6 028
Haetaan maksuun 
omarahoitusosuuden ylittävä 
osuus

150 000 18 984 31 190 34 596 65 230 150 000 100 % 0
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2 Hankkeen tavoitteet ja saavutetut tulokset

Vesistöt luonnehtivat Länsi-Uudenmaan yleistä maisemaa ja ovat merkittävässä osassa alueen luontoarvoja. 
Karjaanjoen vesistö on Uudenmaan suurin vesistöalue, jota luonnehtivat suuret kalataloudellisesti merkit-
tävät järvet; Lohjanjärvi ja Hiidenvesi, sekä latvaosien lukuisten pienten järvien ja virtavesien muodostama 
mosaiikki. 

Karjaanjoen vesistön monipuolisuus heijastuu poikkeuksellisen runsaslajisena kalastona: siellä elää 36 kala-
lajia ja kaksi rapulajia. Karjaanjoki oli aikoinaan merkittävä vaelluskalajoki: se oli Suomenlahteen laskevista 
lohijoista toiseksi suurin, kunnes vaelluskalojen nousu estettiin voimallisella vesirakentamisella 1900-luvun 
alkupuoliskolla, minkä seurauksena vaelluskalakannat taantuivat ja vesistön alkuperäinen lohikanta kuoli su-
kupuuttoon 1950-luvulla. Karjaanjoen vesistö on myös simpukoiden ”Eldorado”, sillä siellä esiintyvät kaikki 
Suomen seitsemän suursimpukkalajia (Vuorinen ja Hyytiäinen 2005). Pitkäikäisyytensä vuoksi Mustionjo-
essa, joksi kutsutaan vesistön Lohjanjärven alapuolista osaa, elää yhä Suomen eteläisin ja merkittävä, jos-
kin vanha ja ilman suojelutoimia sukupuuttoon kuoleva jokihelmisimpukka- (Margaritifera margaritifera) eli 
raakkupopulaatio. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana jokia ja pienvesiä on muokattu mm. perkaamalla ja patoamalla, minkä 
seurauksena lohikalojen ja raakkujen elinympäristöt ovat hävinneet. Lisäksi voimakas kiintoainekuormitus 
aiheuttaa uomien liettymistä. Lohikalojen ja jokihelmisimpukan eli raakun elinaluevaatimukset pohjasedi-
mentin suhteen ovat hyvin samanlaiset. Molemmat vaativat liettymättömiä, sorapohjaisia, hapekkaita, suo-
jaisia ja lajistollisesti monipuolisia virtavesiä lisääntyäkseen ja elääkseen.

Vesistön tilan parantaminen edellyttää määrätietoista ja suunnitelmallista kunnostustyötä vuosikymmenten 
ajan. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on laatinut Lohikalat Karjaanjoelle – 2021 vesistövision. Ve-
sistövision tavoitteena on paitsi lohikalojen palauttaminen Karjaanjoen vesistöön, myös niiden sekä muun 
vesieliöstön elinympäristön tilan parantaminen moninaisin kunnostustoimin. Kunnostuksilla tavoitellaan ve-
sien hyvää ekologista tilaa, jossa Karjaanjoki muodostaa yhtenäisen ja toimivan virtavesiekosysteemin. Lo-
hikalat Karjaanjoelle -vesistövision mukaisia tavoitteita edistetään useissa erillisissä hankkeissa yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. Keskeisimpinä hankkeina ovat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoimat 
Hiidenveden kunnostus -hanke sekä FRESHABIT LIFE IP – Karjaanjoen aluehanke. 

2.1 Tavoitteet

Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli luoda uusia ja kunnostaa vanhoja elinalueita 
lohikaloille ja simpukoille mm. kiveämällä, sorastamalla, kaivamalla ja vaellusesteitä poistamalla. Toimenpi-
teet oli tavoitteena kohdistaa alueille, joissa vedenlaatu ei aseta rajoitteita eliöiden säilymiselle, kunnostetut 
alueet eivät liety ulkoisen kuormituksen vuoksi tai ulkoista kuormitusta voidaan vähentää ja vedenlaatua 
parantaa erilaisin toimenpitein. Tavoitteena oli siten myös vesiensuojelukosteikkojen ja laskeutusaltaiden 
rakentaminen ulkoisen kuormituksen hallitsemiseksi uusilla ja vanhoilla elinalueilla. 

Edellä mainitut tavoitteet edistävät osaltaan Lohikalat Karjaanjoelle -vesistövision tavoitteita Hiidenveden 
valuma-alueella. Vuoteen 2021 asetettuna tavoitteena on, että vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekolo-
gisessa tilassa, raakkujen ja lohikalojen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistön virkistyskäyttömahdolli-
suudet ovat monipuolistuneet. 

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa noudatettiin hankesuunnitelmassa ehdotettua toimin-
talinjaa (Kuva 1), jossa alkukartoitusvaiheessa (vaihe I) koottiin tiedot kaikista tunnetuista potentiaalisista 
raakkujen kasvupaikoista ja lohikalojen lisääntymisuomista tietokantaan. Tietokantaan kootun tiedon pe-
rusteella valittiin ensisijaiset kunnostusalueet jatkokartoituksia ja -suunnittelua varten (vaihe II). Maasto-
kartoitusten perusteella valittiin kalataloudellisesti merkittävimmät uomakunnostuskohteet ja kartoitettiin 
maanomistajien kiinnostus kohteiden toteutukseen sekä niiden valuma-alueiden kunnostukseen (vaihe III). 
Maa- ja vesialueen omistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen toteutettiin valituilla kohteilla kunnos-
tuksia resurssien puitteissa (vaihe IV). Lisäksi tehtiin vedenlaadun ja eliöstön kartoituksia taimenen ja raakun 
elinalueiden kartoittamiseksi sekä purojen luonnontilan arvioimiseksi (vaihe V).
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Kuva 1 . Hankkeen toteuttamisvaiheet.

2.2 Tulokset

Hanke eteni suunnitelman mukaisesti kartoituksesta kunnostussuunnitteluun ja kunnostustoimenpiteiden 
toteuttamiseen. Kaikki hankkeessa suunnitellut toimenpiteet saatiin toteutettua. Hankesuunnitelman mu-
kaisesti olemassa olevaa tietoa virtavesistä kerättiin kattavasti, kun tiedot sähkökalastuksista, lajien levinnei-
syysalueista, vaellusesteistä, jo suoritetuista uomakunnostuksista sekä mittavat Karjaanjoki life -hankkeen 
(2001–2005) puroinventointitiedot digitoitiin paikkatietiedoksi. Tietojen tallentamiseksi sekä myöhempää 
käyttöä ja sujuvaa päivittämistä varten luotiin tietokanta käyttöliittymineen (ks. kappale 3.5.). 

Kerätyn tiedon sekä alkukartoitusten jälkeen ensisijaisiksi toiminnan painopistealueiksi soveltuvuuden mu-
kaan valittiin Sitinoja-Ridanojan alue ja Vihtijoen alue. Molemmat vesialueet ovat tunnettuja taimenvesistö-
jä, ja Sitinojan keskijuoksulla sekä Vihtijoen yläosassa arvioitiin olevan myös raakkupotentiaalia. Sitinojan-Ri-
danojan alueella oli aiemmin, VIRHO ry.:n toimesta suoritettujen virtavesikunnostusten yhteydessä havaittu 
merkittävää kiintoainekuormitusta. Vihtijoen latvoilla veden laatu ja kiintoainekuormitustilanne olivat mer-
kittävästi parempia, mutta jokiuoma oli vanhojen perkausten johdosta osittain soveltumaton raakkujen tai 
lohikalojen elinalueeksi. Lisäksi vesistökunnostustoimenpiteitä tehtiin Karkkilassa Vanjoen Pitkälän koskialu-
eella sekä Vattolan Ratinojassa. 

Uomien vedenlaadun parantamiseksi, hankerahoituksella rakennettiin neljä vesiensuojelukosteikkoa sekä 
kolme uomassa sijaitsevaa laskeutusallasta pidättämään erityisesti virran mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. 
Näiden lisäksi tyhjennettiin Hiidenveden kunnostushankkeen rahoituksella Karkkilan Ratinojan uomakunnos-
tusalueella sijainnut vanha laskeutusallas sinne kertyneestä kiintoaineksesta sekä rakennettiin uomakunnos-
tusalueen vaikutusalueelle yksi uusi laskeutusallas. Uomassa sijaitsevien laskeutusaltaiden kiintoaineksen 
pidätyskyvyn arvioiminen on haasteellista, mutta pienenkin, oikeaan paikkaan rakennetun laskeutusaltaan 
pidätyskyky voi olla merkittävä. Esimerkiksi Sitinojan-Ridanojan alueelle rakennetussa Koskenrannan altaas-
sa kiintoaineen pidättyminen altaaseen oli silmin havaittavissa, kun syksyn 2017 rankkasateet kerryttivät 
hietasärkän altaan yläpäähän (ks. kappale 3.3.3). Toisaalta, altaiden merkittävästä kiintoaineksen pidätys-
kyvystä kertoo myös Haimoon patoaltaaseen vuosien saatossa kertynyt kiintoaineen määrä, jota hankkeen 
toimenpiteenä poistettiin n. 500 m3. Näin ollen, rakennetut laskeutusaltaat ja kosteikot edistivät hankkeen 
keskeisenä tavoitteena ollutta kiintoainekuormituksen hallintaa raakkujen ja lohikalojen elinalueilla hyvin, 
erityisesti Sitinojan-Ridanojan alueella. 

Lohikalojen, simpukoiden ja muiden virtavesiluonnosta riippuvaisten eliöiden elinalueiden parantamiseksi 
ja uomaeroosion hallitsemiseksi, hankkeessa tehtiin myös uomakunnostuksia. Elinaluekunnostuksissa on-
nistuttiin niin ikään hyvin ja suunnitellut kohteet saatiin toteutettua. Hankkeessa kunnostettiin yhteensä n. 
2 kilometriä joki- tai purouomaa kahdeksassa eri kohteessa. Rakennettujen tai kunnostettujen elinalueiden 
yhteispinta-ala oli yli puoli hehtaaria. Uusia tai kunnostettuja vanhoja kutusoraikkoalueita perustettiin n. 
100 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 1 000 m2. Näiden lisäksi poistettiin kaksi pienempää, puroluokan 
vaellusestettä. 
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Toteutettujen kunnostustoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi ja luonnontilan kehittymisen seuraami-
seksi hankkeessa tehtiin eliöstö-, vedenlaatu sekä kuormituskartoituksia. Simpukka, pohjaeläin- ja kalasto-
kartoituksia tehtiin myös lajien levinneisyyksien kartoittamiseksi. Kartoitukset paitsi mahdollistivat uoman 
luonnontilan ja soveltuvuuden arvioinnin lohikalojen ja raakkujen elinalueiksi, mahdollistavat myös myö-
hemmin FRESHABIT-hankkeessa tehtävät kunnostusten vaikutusten arvioinnin. 

Hankkeesta viestittiin monipuolisesti ja säännöllisesti eri kohderyhmille. Hankkeen viestinnässä onnistut-
tiinkin erinomaisesti. Esimerkiksi Suomen luonnon päivän Jokijuhla-tapahtumasta sekä jokiluonnon kunnos-
tuksesta julkaistiin lukuisia paikallislehtijuttuja. Lisäksi tapahtuma oli näkyvästi esillä LUVY:n viestinnässä. 
Valtakunnallisella tasolla tapahtuma sai näkyvyyttä luonnonpäivät- ja vesistökunnostusverkosto-verkkosi-
vuilla sekä Metsästys ja Kalastus -lehden monisivuisessa artikkelissa (lokakuu 2017; lukijamäärä 234 000). 
Tapahtumalle toteutettiin myös sosiaalisen median markkinointikampanja, jonka avulla tavoitettiin yli 3 000 
henkilöä. 

2.3 Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Kalataloudelliset virtavesikunnostukset ovat niin Suomessa kuin kansainvälisellä tasolla nousemassa vesis-
tökunnostusten kärkitoimiksi. Karjaanjoen alueella niin virtavesiekosysteemi kuin kunnostustoimetkin ovat 
sirpaloituneet ja kaipaavat yhä eheyttäviä toimia. LUVY on laatinut pioneerimaisen ’Lohikalat Karjaanjokeen 
vesistövision 2021’. Sen tavoitteena on lohikalojen palauttaminen Karjaanjoen vesistöön, ja lohikalojen pa-
lauttamisen varmistamiseksi parantaa vesistöjen tilaa moninaisin kunnostustoimin. Kunnostuksilla tavoitel-
laan vesien hyvää ekologista tilaa, jossa lohikalojen elinalueet ja vaellusreitit mereen ja takaisin muodos-
tavat yhtenäisen ja toimivan virtavesiekosysteemin. Länsi-Uudellamaalla on voimakas poliittinen tahtotila 
vesistövision tavoitteiden saavuttamiseen. Positiivinen valtakunnallinen ja alueellinen poliittinen tahtotila 
tulisi tulevaisuudessa jalkauttaa ruohonjuuritasolle, ja paikallisten pienien toimijoiden ja yksittäisten ihmis-
ten piilevää tahtotilaa kunnostukseen tulisi herättää, vahvistaa, tukea, kohdistaa ja koordinoida keskitetysti 
ja ammatillisesti. 

Kolmannen sektorin innostaminen vesistöjen kunnostukseen ja toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen 
ovat avainasemassa tulevaisuuden virtavesikunnostuksissa ja lohikalakantojen elvyttämisessä. Osallistumal-
la kunnostuksiin ihmisille muodostuu läheisempi suhde paitsi luontoon yleensä niin lähivesiin ja siellä eläviin 
lajeihin, esim. taimeniin. Tämä taas osaltaan edistää kantojen vahvistumista siten että se paitsi vähentää 
niihin kohdistuvaa salakalastusta myös lisää kansaisten suorittamaa ympäristövalvontaa.

Hankkeessa tehdyt virtavesikunnostukset täydentävät ja edistävät FRESHABIT LIFE IP -hankkeen toimenpitei-
tä ja tavoitteita raakun ja lohikalojen elvyttämiseksi Karjaanjoen vesistössä. Kunnostustoimenpiteitä edeltä-
neet eliöstökartoitukset palvelevat ja edistävät niin ikään FRESHABIT -hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuu-
den seurannalle asetettuja tavoitteita. 

Uomakunnostusten vaikuttavuutta tulisi seurata ja seurannan tulisi sisältää sekä fysikaalis-kemiallista että 
biologista seurantaa. Perustettujen soraikkojen kuntoa tulisi seurata vuosittain erityisesti sinne kertyvän kiin-
toaineksen ja soraikon mahdollisen liikkumisen osalta. Tarpeen vaatiessa tulisi niin ikään huolehtia soraikon 
puhdistamisesta sinne kertyneestä kiintoaineksesta. Kalastotutkimuksia on hyvä tehdä vuosittain kunnos-
tusalueille perustetuilla sähkökoekalastusalueilla. Pohjaeläinten ja pohjakivien sammalpeittävyyden osalta 
jatkoseuranta voidaan tehdä muutaman vuoden päästä kunnostuksesta. 

Laskeutusaltaiden ja kosteikkojen osalta seurannassa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota kiintoaineen ker-
tymiseen ja ylimmäisen altaan täyttymiseen. Kohteesta riippuen, tähän voi mennä muutamasta vuodesta 
useisiin vuosiin, sillä kiintoainekuormituksessa on sekä alueellisia, määrällisiä että laadullisia eroja. Eri alu-
eiden välillä kiintoainekuormitus vaihtelee riippuen paljolti maaperän ominaisuuksista ja alueen maankäyt-
tömuodoista. Tarpeen vaatiessa, laskeutusallas tulee tyhjentää kiintoaineesta, sillä täyttynyt allas ei enää 
pidätä kiintoainesta. 

Hankkeessa tehtyjä kiintoainestarkasteluja ja vedenlaatukartoituksien tuloksia tulisi tarkastella syvemmin 
ja hyödyntää valuma-alue ja uomakunnostusten suunnittelussa. Vedenlaatukartoitustulosten avulla tulisi 
pyrkiä paikallistamaan merkittävät kuormitusta kerryttävät alueet. Kuormituslähteen tarkemmaksi paikal-
listamiseksi voi olla tarpeen ottaa lisänäytteitä vedestä. Kuormituksen ’hot-spot’ -alueille tulisi perustaa ve-
siensuojelurakenteita, kosteikkoja tai suojavyöhykkeitä. 
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3 Hankkeen toiminta

3.1 Tausta-aineiston kokoaminen ja hyödyntäminen

Hankkeessa tarkasteltiin Karjaanjoen vesistöalueen virtavesien soveltuvuutta raakuille ja lohikaloille veden-
laadun ja rakennepiirteiden pohjalta sekä kerättiin olemassa oleva tieto kaikista tunnetuista raakkujen kas-
vupaikoista ja lohikalojen (taimen, harjus, puronieriä) elin- ja lisääntymisalueista (ks. kappale 3.6 ). Kerätyt 
tiedot sähkökalastuksista, lajien levinneisyysalueista, vaellusesteistä, jo suoritetuista uomakunnostuksista 
sekä mittavat Karjaanjoki life -hankkeen (2001–2005) puroinventointitiedot digitoitiin paikkatietona. Tieto-
jen tallentamiseksi sekä myöhempää käyttöä ja sujuvaa päivittämistä varten luotiin tietokanta käyttöliitty-
mineen (ks. kappale 3.5). Tietokantaan on lisäksi tallennettu Hiidenveden valuma-alueelle tehdyt alueen 
kattavat kosteikkojen yleissuunnitelmissa suunnitellut ja toteutetut kosteikkopaikkojen sijainnit.

Laaditun tietokannan tarkoituksena on antaa kattava tilannekuva ja hyvät lähtötiedot vesistön kalataloudel-
liselle kunnostamiselle ja ennen kaikkea sen kohdistamiselle taimenien ja raakkujen elinalueiden parantami-
seksi/lisäämiseksi. Tuloksia voidaan tarkastella esimerkiksi QGIS Desktop-ohjelmiston kautta karttapohjalla. 
Olemassa olevien tietojen julkaisua varten on hankittu julkaisupalvelin ja tehty selvitys tiedon julkaisumah-
dollisuuksista ja parhaista käytännöistä, sekä pilotoitu avoimien kartta-aineistojen julkaisua. 

Kuva 2 . Maatalousmaan alueellinen jakautuminen Hiidenveden valuma-alueella Maanmittauslaitoksen maastotieto-
kanta -aineiston mukaan.
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Alkukartoitusvaiheessa kerättyjen tietojen perusteella arvioitiin ja arvotettiin kunnostettavat uomat valuma-
alueineen soveltuvuuden mukaan tarkempia kartoituksia varten. Kohteista tehtiin valuma-alueen karttapoh-
jaiset tarkastelut. 

Maatalousmaan osuus Hiidenveden valuma-alueen pinta-alasta on huomattava (kuva 2). Peltoala keskittyy 
valuma-alueen etelä- ja keskiosiin. Valuma-alueen pohjoisosissa vallitsevana maankäyttömuotona on metsä-
talous (kuva 2). Merkittävimmät valuma-alueelle osuvat taajamat ovat Karkkila ja Vihti. Avosoita ei juurikaan 
ole, sen sijaan ojitettuja metsäalueita on melko runsaasti. Järvien osuus Hiidenveden valuma-alueesta on 
kokonaisuudessaan pieni, noin 4 % (35 neliökilometriä 935 neliökilometristä). 

Kuva 3 . Maanpeite Hiidenveden valuma-alueella 2012 (Lähde: SYKE, Corine 2012).

Hiidenveden valuma-alue rajoittuu kaakossa Ensimmäiseen Salpausselkään ja Toinen Salpausselkä kulkee 
poikittain Karkkilan kunnan keskivaiheilla lounaasta koilliseen. Hiidenveden valuma-alueen etelä- ja keski-
osissa vallitsevana maalajina on savi, pohjois- ja koillisosissa harjujen ja reunamoreenien erilaiset hiekkaiset 
ja hietaiset maalajit (hiekka, hiekkamoreeni, karkea hieta, hieno hieta). Maaperän laatu selittääkin suurelta 
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osin maatalouden sijoittumisen valuma-alueen eteläisempiin osiin. Valuma-alueen pohjoisissa ja koillisosis-
sa haasteen luo maaperän suuri hiekan ja hiedan osuus, jotka aiheuttavat vesistöjen madaltumista ja kutuso-
raikkojen tukkeutumista. Karkeat maalajit kuten moreenit ja sora ovat eroosiolle vastustuskykyisimpiä. Soraa 
valuma-alueella ei ole merkittäviä määriä, sen sijaan hiekkamoreenia on runsaasti valuma-alueen pohjois-
osissa.

Valuma-alueen eteläisemmissä osissa maisemaa hallitsevat savialueet ja kallioiset kumpareet. Täällä veden-
laadun osalta haasteita aiheuttaa erityisesti saviaineksen suuri osuus kiintoaineksesta, mikä näkyy veden 
sameutena (ks. kappale 3.4.2). Kallioperässä on myös paikoin runsaasti rautaa. Jäätikköjokien sulamies-
vesien hienoin aines kerrostui siellä mannerjäätikön edessä syvänteisiin savi- ja hiesukerrostumiksi. Joki-
laaksoissa hedelmälliset savimaat sortuvat helposti eroosion vaikutuksesta vesiin. Virtausnopeuden ollessa 
tarpeeksi suuri veden mukana kulkeva kiintoaines ei sedimentoidu uoman pohjaan – näin esimerkiksi kos-
kipaikoilla pohjan soraikko säilyy usein puhtaana savesta ja liejusta. Savisameus heikentää kuitenkin veden 
näkösyvyyttä, ja lopulta hieno aines kertyy kohtiin, joissa veden virtaus on hidasta. Tämä vaikuttaa vesistön 
tuottavuuteen, mutta ei vaikuta edellä mainituista syistä esimerkiksi taimenen kutemiseen samassa määrin 
kuin hiekka. 

Turvealueita (rahkaturve, saraturve, turvetuotantoalue) löytyy ennen kaikkea valuma-alueen pohjoisosista, 
mutta määrät eivät ole kovin suuria. Merkittävä osa suoalueista on ojitettu metsätalouskäyttöön. Turvemai-
den kiintoaines kulkeutuu kerran liikkeelle lähdettyään saven tavoin hyvinkin pitkiä matkoja virran mukana. 
Turvemailta kulkeutuva kiintoaines kertyy samoin kuin savikin paikoille, joissa virtaus on hyvin hidasta. Tämä 
heikentää pohjan tuottavuusolosuhteita, ja lisäksi happamoittaa vettä.

Kuva 4 . Hiidenveden valuma-alueen maalajit. 
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Alueen suurimmat liejukerrostumat sijaitsevat Vanjärven alueella. Hiidenveden valuma-alueella erityises-
ti Vanjoen uoma kulkee suuren osan matkastaan liejuisessa hienoa hietaa olevassa maaperässä. Vanjoki 
virtaakin pohjois-eteläsuuntaisessa mannerjäätiköiden synnyttämässä kallioperäruhjeessa, joihin on aikojen 
saatossa kertynyt runsaasti irtonaista maa-ainesta. Muutoinkin alueen järvialtaat ovat syntyneet usein ni-
menomaan kallioperän ruhjeisiin.

3.2 Ensisijaiset kunnostusalueet

Ensisijaisiksi painopistealueiksi karttatarkastelun perusteella valittiin Sitinoja-Ridanojan alue ja Vihtijoen 
alue (kuva 5). Molemmat vesialueet ovat tunnettuja taimenvesistöjä. Alkutarkasteluissa molempien aluei-
den arvioitiin soveltuvan myös raakun elinalueiksi. 

1 Sitinoja-Ridanojan alue
2 Vihtijoen alue
3 Pitkälänkosken alue

3
1 2

Kuva 5 . Valitut vesistökunnostusten painopistealueet kartalla. Taustakarttana hankkeen toimesta kerätyn ja hankkeen 
aikana päivitetyn aineiston pohjalta laadittu raakun elinympäristöksi soveltuvuus -arviointi.
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Kolmanneksi painopistealueeksi valittiin Vanjoessa sijaitseva Pitkälänkosken alue, joka sijaitsee Karkkilan 
keskustaajaman eteläpuolella alueella, missä joki puhkaisee toisen Salpausselän reunamuodostuman. Alue 
on Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki-nimisen vesimuodostuman alinta osaa ennen ensimmäistä 
vaellusestettä, Nahkionkosken voimalaitospatoa. Vesimuodostuma luokitellaan keskisuureksi turvemaiden 
joeksi, jonka ekologinen tila on hyvä. Massakosken-Pitkälänkosken jokijakso edustaa luontotyypiltään kes-
kisuurta havumetsävyöhykkeen jokea. Luontotyyppi on luokiteltu Etelä-Suomessa uhanalaiseksi, vaarantu-
neeksi (VU) (Raunio ym. 2008). 

Valituilta alueilta selvitettiin ja tunnistettiin merkittävimpiä elinympäristöä heikentäviä tekijöitä sekä kus-
tannustehokkaimpia toimia vesiluonnon tilan parantamiseksi. Erityisesti pyrittiin tunnistamaan mahdollisia 
kiintoainesta tehokkaasti pidättävien kosteikkojen perustamispaikkoja sekä uomakunnostustarpeita, joilla 
voidaan parantaa raakun ja taimenen lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia Karjaanjoen vesistöalueella. 

Valuma-aluetarkastelujen ja myöhemmin myös maastotarkastelujen perusteella Sitinojan-Ridanojan alueel-
la oli tarvetta erityisesti laskeutusaltaille. Vihtijoen yläosa, Lapoonjoki ja Niemenjoki, ovat molemmat aikoi-
naan tukinuittoa ja maa-alueiden kuivatusta varten perattuja, joskin Lapoonjokea on sittemmin kunnostettu 
Karjaanjoki Life -hankkeessa.

3.3 Hankkeessa toteutetut kunnostustoimenpiteet

3.3.1 Kosteikot ja laskeutusaltaat vesiensuojelutoimina

Maa- ja metsätaloudesta peräsin oleva kiintoainekuormitus on haitallista niin lohikalojen kuin uhanalaisen 
raakun lisääntymiselle. Sade- ja sulamisvesien vesistöihin kuljettama kiintoaine peittää ja liettää kutusoraik-
koja ja raakkujen kasvualustoja, mikä heikentää edellytyksiä lajien lisääntymiselle. Kiintoainekuormituksen 
lisääntymiseen ovat johtaneet maanmuokkaustoimenpiteet maa- ja metsätaloudessa, purojen ja jokien per-
kaustoimet ja näiden yhteydessä myös kosteikkojen kuivatus ja häviäminen maisemasta. 

Valuma-alueen veden pidätyskykyä voidaan parantaa ja kiintoainekuormitusta vähentää ennallistamalla ja 
kunnostamalla luontaisia kosteikkoja (mm. rantaruohikot, suot) tai rakentamalla uusia kosteikkoja (vesien-
suojelukosteikko, monivaikutteinen kosteikko, riistakosteikko).

Tässä hankkeessa perustettiin kosteikkoja, joiden tavoitteena on ensisijaisesti vähentää kiintoainekuormi-
tusta taimenen ja raakun elinolosuhteiden parantamiseksi. Kosteikkojen perustamisprosessi alkoi kartoitus-
vaiheella, jossa käytiin läpi ELY-keskuksen vesilain valvojan hyväksymän Hiidenveden valuma-alueen kos-
teikkojen yleissuunnitelman kohteita. Lisäksi kartoitukseen otettiin mukaan muissa yhteyksissä havaittuja 
potentiaalisia kosteikkokohteita, joiden toteuttamiselle pyydettiin tarpeen mukaan lausunto viranomaisilta. 
Kriteeriksi asetettiin seuraava: kosteikon tulee vähentää mahdollisimman tehokkaasti kiintoainekuormitusta 
taimenen lisääntymisen kannalta oleelliseen uomaan. 

Kartoituksessa löydettiin muutamia kymmeniä potentiaalisia kosteikkokohteita, joiden maanomistajat sel-
vitettiin ja lähdettiin toteuttamaan ennakkomarkkinointia maanomistajille. Jos maanomistaja esitti alusta-
vaa kiinnostusta kosteikon perustamista kohtaan, kohteelle sovittiin maastokartoitus. Kielteisesti suhtau-
tuvien maanomistajien mailla sijaitsevat kosteikkokohteen hylättiin. Kielteiseen suhtautumiseen saattoivat 
olla syynä kosteikon perustamisesta johtuva viljelyalan pieneneminen tai yleisesti skeptinen suhtautuminen 
kosteikon perustamisprosessiin. Suuri osa maanomistajista kuitenkin suhtautui kosteikon perustamiseen 
suotuisasti, jolloin toteutettiin maastokartoitus. Maastokartoituksen perusteella karsiutui kohteita seuraa-
vin perustein; vähäinen vaikuttavuus johtuen esimerkiksi tilan puutteesta kosteikon perustamiselle, kohteen 
toimiminen jo sellaisenaan tehokkaana kiintoaineen suodattajana, sijainti pohjavesialueella tai lähdevaiku-
tus, kosteikon aiheuttama potentiaalinen riskivaikutus läheiselle tielle ja vaikea tekninen toteutettavuus. 

Kartoitusprojektin viimeiseen vaiheeseen päätyneet kosteikot todettiin toteutuskelpoisiksi ja niiden toteutu-
mista lähdettiin edistämään laatimalla tekninen perustamissuunnitelma, joka hyväksytettiin kommenttikier-
roksen ja mahdollisten muutosten jälkeen maanomistajilla. Tämän jälkeen kohteille kilpailutettiin urakoitsija, 
toteutettiin kaivualueen kaapelikartoitus ja tarpeen mukaan informoitiin tiekuntaa mahdollisesta työmaalii-
kenteestä. Kohteen perustamissuunnitelma lähetettiin myös kuntaviranomaisille tiedoksi. Urakoitsijan kans-
sa tehtiin kirjallinen sopimus ja laadittiin työmaan turvallisuusasiakirja, jossa todetaan työmaan vastuut, 
säännöt ja riskit. Työmaan alettua toteutettiin säännöllistä työmaavalvontaa. Kohteen valmistuttua se todet-



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti nro 656/2017 15

tiin valmiiksi, jolloin se siirtyi maanomistajien hallintaan. Kunkin kohteen perustamisprosessi tallennettiin 
nk. kosteikon perustamisdokumenttiin. 

 
 

 

Kosteikot ja laskeutusaltaat 

 
Kosteikko on maaston painanteessa tai notkossa, usein ojan, puron tai muun vesistön 

rantavyöhykkeessä oleva, vesikasvillisuuden ja avovesialueiden mosaiikista muodostuva allas. 
Kosteikko pysyy veden peittämänä myös kuivan kauden aikana. 

 
Kosteikko voi olla luontainen (mm. rantaruohikot, suot) tai rakennettu (vesiensuojelukosteikko, 

monivaikutteinen kosteikko, riistakosteikko). 
 

Kosteikko kerää valumavedet valuma-alueeltaan ja toimii vedenpuhdistamon tavoin 
suodattamalla kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Kosteikkoaltaassa veden virtaus 

hidastuu, jolloin veden sameaksi tekevä kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat 
kosteikon pohjalle ja sedimentoituvat. Liettymisen ja rehevöitymisen ehkäisyn lisäksi kosteikot 

edistävät luonnon monimuotoisuutta, elävöittävät maisemaa ja auttavat tulvien hallinnassa. 

3.3.2 Perustetut kosteikot ja laskeutusaltaat

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on havaittu, että varsin pienetkin laskeutusaltaat voivat olla hyvin te-
hokkaita kiintoainekuormituksen pidättämisessä, kun taas ravinteiden pidättymiseen vaaditaan valuma-
alueeseen suhteutettuna huomattavasti suurempikokoisia altaita. Koska hankkeen tavoitteena oli erityisesti 
kiintoainekuormituksen hallinta ja vähentäminen, kohteiden valuma-alueen suuren peltoisuuden sekä koh-
teiden suhteellisen koon sijaan kosteikkokohteiden perustamisessa tavoiteltiin niiden kohdentamista herkäs-
ti huuhtoutuvien maalajien alueille. 

Hankkeen aikana rakennettiin tai kunnostettiin kahdeksan kosteikkoallasta Vihtijoen, Lapoonjoen ja Siti-
nojan-Ridanojan alueille (kuva 6). Lisäksi Karkkilan Ratinojan ja siinä vaellusesteenä toimineen tierummun 
kunnostusten yhteydessä kunnostettiin Ratinojassa sijainneet kiintoaineesta täyttyneet laskeutusaltaat. Alla 
kohteet on esitelty tarkemmin.
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kuva 6 . Hiidenveden kunnostus -hankkeessa ympäristöministeriön rahoittaman hankekauden aikana toteutetut kos-
teikkokohteet, jotka vähentävät kiintoainekuormitusta erityisesti lähistön virtavesissä. 

Jokipelto 

Jokipellon kosteikko valmistui elokuussa 2017 Lapoonjoen kunnostuksen yhteydessä. Kosteikon valuma-alue 
on 3 hehtaaria, josta peltoa on 0,8 hehtaaria eli 28 %. Pelto on savikkoa ja metsäosuus hiekkamoreenia. Kos-
teikko perustettiin luontaiselle luhta-alueelle, jonne kohdistuu peltoalueelta kiintoaineskuormitusta. Pelto 
on kyseisessä kohdassa varsin viettävä (6–12 %), mikä lisää maa-aineksen huuhtoutumista. Veden viipymä 
alueella on lyhyt. Tähän vaikuttaa maaston mäkisyys ja se, että valuma-alueella ei ole vettä pidättäviä luon-
taisia soita tai muita kosteikkoja. Lyhyt viipymä lisää kuormitusta. Kiintoaineskuormitus kohdistuu Lapoon-
joen alakoskeen, jossa elää luontainen taimenkanta. Kosteikko perustettiin kaivamalla. Altaan ja joen väliin 
jäi kaista luhtaa, jonka läpi altaasta tuleva vesi suotautuu. Luhtakaista toimii siis pintavalutuskentän tapaan. 
Altaan länsipuolelle tehtiin syvänne, joka on mahdollista tyhjentää sen täyttyessä kiintoaineesta.

Kuva 7 . Jokipellon kosteikko perustettiin luontaiseen kosteaan painanteeseen, jonne päätyy mm. ympäröivien rinne-
peltojen valumavesiä.
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Haimoon myllyn patoallas

Patoallas oli kerännyt vuosikymmenien kuluessa altaaseen lietettä niin, että osa altaasta on liettynyt lähes 
täyteen. Edellisen kerran allas on ruopattu 1980-luvulla. Allas on siis toiminut vesiensuojelun kannalta hyvin. 
Ilman allasta tämä kiintoainesmäärä olisi vuosien kuluessa valunut alapuoliseen Myllykoskeen. Ruoppauk-
sessa poistettiin altaaseen kertynyttä ainesta kaivamalla suunnitelman mukaisesti noin 500 m3. Ruoppausta 
varten avattiin patoluukut ja laskettiin veden pintaa niin, että ruoppauksen pystyi suorittamaan lähes kuiva-
työnä. Ruoppausmassa sijoitettiin altaan lounaispuolelle kaivettuun altaaseen, josta se ei pääse valumaan 
takaisin jokeen.

Kuva 8 . Haimoon myllypadon allas oli täyttynyt kiintoaineesta. Se ruopattiin, jotta kiintoaineen pidättyminen tehostui-
si.

Levoinkoski 

Kosteikon valuma-alue on 31,6 hehtaaria, josta peltoa on 8 %. Alueesta noin puolet on savikkoa ja loput 
hiekkamoreenia ja kalliomaata. Ojanotkon rinteet ovat enimmäkseen jyrkkiä, mikä lisää ojan kautta jokeen 
tulevaa kiintoaineskuormaa. Veden viipymä alueella on suhteellisen lyhyt. Tähän vaikuttaa maaston mäki-
syys ja se, että valuma-alueella ei ole vettä pidättäviä luontaisia soita tai muita kosteikkoja.

Kiintoaines kuormittaa Levoinkoskea ja sen alapuolista uomaosuutta, jossa elää luontainen taimenkanta. Al-
taan rakentamispaikka on kosken rantametsää, johon satunnaisesti nousee tulva. Alueen lajistoa ja luontoa 
inventoitiin kahdella maastokäynnillä. Kosteikoksi kaivettava alue on suurimmaksi osaksi tällaista rantaleh-
don ja pellon välistä suurruohoniittyä, jossa ei kasva puustoa, ja vain osa kosteikosta ulottuu lehtoon. Alue 
edustaa siis suhteellisen tavanomaisia luontotyyppejä eikä siellä havaittu vaateliaita eikä harvinaisia lajeja 
eikä harvinaisia luontotyyppejä. Levoinkosken vesiensuojelukosteikko toteutetaan kaivamalla ja patoamalla. 
Kosteikko on tyypiltään laskeutusallas eli kosteikossa ojan tuoma pintavesi seisahtaa ja kiintoainesta laskeu-
tuu ja jää altaan pohjaan.

Kuva 9 . Levoinkosken allas pidättää valuma-alueelta herkästi huuhtoutuvaa kiintoainesta.
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Kraatarinkoski 

Kiintoainesta kertyy erityisesti kohtiin, joissa veden virtaus hiljenee. Vihtijoen Kraatarinkosken alapuolella 
on tällainen alue: 50x20m leveä virtasuvanto, jonne kasautuu joen tuomaa lietettä. Koskesta tuleva vuolas 
virtaus suuntautui kohti suvannon etelärannan törmää ja syövytti sitä. Suvantoaltaaseen oli kertynyt sekä 
joen tuomaa lietettä että rantatörmästä murtunutta maa-ainesta, jolloin se ei enää pysty pidättämään kiin-
toainesta. Kohteessa toteutettiin ruoppaus, noin 10 metrin kivisuisteen rakennus suvannon pohjalle ja ran-
tojen eroosiosuojaus. Lisäksi kosken alapuolelle rakennettiin kaksi kutusoraikkoa. Ruoppausmassa läjitettiin 
viereiselle pellolle.

Kuva 10 . Kiintoaineesta täyttynyt Kraatarinkosken suvanto kunnostettiin hankkeessa.

Suitniittu 

Suitniitun kosteikko valmistui kesäkuussa 2017 Vihtijoen pajua ja suurruohostoa kasvavalle märälle tulva-
niitylle, jonka läpi laskevat alueen peltojen kuivatusvedet avo-ojia pitkin. Kosteikon valuma-alue on 44 heh-
taaria, josta peltoa on 25 hehtaaria eli 57 %. Veden viipymä alueella oli suhteellisen lyhyt. Tähän vaikuttaa 
maaston mäkisyys, peltovaltaisuus sekä se, että valuma-alueella ei ole vettä pidättäviä kosteikkoja. Nämä 
tekijät lisäävät myös vesistökuormitusta, kun sateet huuhtovat herkästi pintamaata mukanaan. Peltojen jyrk-
kyys (5–10 %) lisää pintahuuhtoumia. Kiintoaines kuormittaa Vihtijokea ja Averianjärveä. Vihtijoessa elää 
luontainen taimenkanta. 

Ennen kunnostusta valuma-alueen ojan vedet laskivat suoraan Vihtijokeen. Kosteikolla saatiin ohjattua va-
lumavesiä tehokkaammin luhta-alueelle, jolloin sen kuormitusta suodattava vaikutus saatiin hyödynnettyä.

Kuva 11 . Suitniitun kosteikko perustettiin alavalle luhdalle Vihtijoen rannalle. Kosteikko koostuu ojamaisesta rakentees-
ta, jossa on laskeutusaltaita, sekä toisesta päästä isommasta altaasta.

Rita 

Ridan allas valmistui lokakuussa 2016. Kyseessä oli 1960-luvulla perustettu patoallas, joka oli pidättänyt run-
saasti kiintoainetta. Patoallas oli sittemmin täyttynyt kiintoaineesta, ja vaati kunnostustoimia toimiakseen 
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jälleen hajakuormituksen pysäyttäjänä. Allas tyhjennettiin ja osa kaivumassoista kuljetettiin lähialueen pel-
loille. Perustetun kosteikon valuma-alueen koko on 15,8 hehtaaria, josta peltoa on 52 %. Kosteikon vesipinta-
ala on 1,64 % valuma-alueesta.

Kuva 12 . Ridan allas tyhjennettiin kiintoaineesta syksyllä 2016, ja kesällä 2017 allas oli jo hyvin muotoutunut maise-
maan.

Ridanoja 

Kaksiosainen Ridanojan allas, valmistui elokuussa 2016 Karkkilaan Ridanojan varteen kesämökin pihapiiriin. 
Kosteikon valuma-alueen koko on 304 hehtaaria, vesiala on 0,01 % valuma-alueesta ja peltoprosentti 19 %. 
Alueen maaperä on helposti huuhtoutuvaa hiekkaa ja hiekkamoreenia.

Kuva 13 . Ridanojan kaksi kosteikkoallasta.

Ratinoja 

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kosteikon valmistumisen jälkeen vastuu hoito- ja tyhjennystoimenpi-
teistä jää maanomistajalle. Hankkeessa havaittiin, että maanomistajat olivat vähäisissä määrin aloitteellisia 
kosteikon tyhjentämisessä, mikä johtunee oman kaivinkonekaluston puuttumisesta ja urakoitsijan hankkimi-
sen hintavuudesta. Kosteikon tyhjentäminen etenkin eniten kiintoainesta keräävästä alkusyvennyksestä on 
kuitenkin oleellista vesiensuojelun näkökulmasta; kun kosteikko täyttyy, vesi alkaa virrata suorana uomana 
sen läpi, jolloin virtauksen hidastumista ja kiintoaineen laskeutumista ei enää tapahdu. Kosteikkojen tyhjen-
täminen on kustannustehokas ja lopulta välttämätön huoltotoimenpide kosteikon toimivuuden takaamisek-
si. Hankkeessa päätettiin vuonna 2015 avustaa maanomistajia kosteikkojen tyhjennyksessä ja yksi tällaisista 
kohteista sijaitsi Ratinojassa, Karkkilassa. 

Kohteessa täyttyneet uomassa sijainneet laskeutusaltaat tyhjennettiin kiintoaineesta ja altaan alaosan kyn-
nys kunnostettiin. Ympäristöministeriön rahoituksen avulla kohteessa tehtiin purokunnostustoimenpiteitä, 
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jotka sisälsivät erodoituneen puronuoman penkkojen loivennuksia, pohjan sorastusta ja isojen kivien aset-
tamista uomaan. 

Kuva 14 . Kunnostettu kosteikkoallas Karkkilassa.

Koskenranta

Koskenrannan kosteikko valmistui syyskuussa 2017 Ridanojan varren suurruohostoa kasvavalle painanteelle. 
Kosteikon valuma-alue on 367 hehtaaria, josta peltoa on 72 hehtaaria eli 20 %. Pellot ovat karkeaa hietaa ja 
ympäröivät harjanteet enimmäkseen hiekkamoreenia ja hiekkaa; maalajit ovat helposti huuhtoutuvia. Alu-
een maasto on kumpuilevaa ja pellot ovat enimmäkseen kaltevia. Maastonmuodot lisäävät kiintoaineksen 
huuhtoumia. Valuma-alueella ei ole vettä pidättäviä luontaisia kosteikkoja, joten veden viipymä on lyhyt eli 
voimakkailla sateilla Ridanojan virtaama kasvaa nopeasti. Koskenrannan kosteikkokohde kartoitettiin mui-
den Ridanojan kosteikkojen yhteydessä. Sitä ei kuitenkaan ehditty toteuttaa hankkeen aikana. Kohteen hyvä 
vesiensuojelullinen vaikuttavuus kuitenkin puolsi sen myöhempää toteuttamista Hiidenveden kunnostus-
hankkeen rahoituksella, jolle myös Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt avustusta vesienhoitotoimenpitei-
den toteuttamiseen.

Kuva 15 . Koskenrannan altaan mitoitustiedot sekä altaan ja läjitysalueen sijainti maisemassa.

Kuva 16 . Ennen kosteikon perustamista painanne kasvoi tavanomaista suurruohostoa; puron varteen kaivettiin kiintoai-
nesta pidättävä alla. 
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3.3.3 Kosteikkojen vaikuttavuuden arviointi

Rakennettujen Ridan ja Ridanojan kosteikkoaltaiden tulo- ja lähtöuomista otettiin vesinäytteet maaliskuussa 
2017, kosteikkojen valmistumisen jälkeen (taulukko 2). Tulosten perusteella kosteikot pidättivät kiintoainet-
ta, mutta ravinteiden osalta yhtä selkeitä muutoksia ei vielä ollut huomattavissa. Tämä on kuitenkin tyypil-
listä vasta perustetuille kosteikoille; heti kosteikon perustamisen jälkeen kohde toimii vielä heikosti, mutta 
muutamien vuosien päästä allas stabiloituu, kasvittuu, ja sen ravinteiden pidätyskyky paranee. Siten, raken-
nettujen kosteikkojen voidaan odottaa tulevaisuudessa pidättävän paremmin myös ravinteita.

Taulukko 2 . Ridan altaan ja Ridanojan kosteikon vedenlaatutulokset.

Pvm Paikka
Kiintoaine  

(mg/l)
Sameus 
(FNU)

Kok .typpi      
(µg/l)

NH4-N      
(µg/l)

NO2+NO3-
N (µg/l)

Kok .fosfori       
(µg/l)

PO4P(Np) 
(µg/l)

2.3.2017 Ridanallas tuleva 81 10 2400 110 1800 99 23
2.3.2017 Ridanallas lähtevä 22 7.5 2300 120 1800 70 25
2.3.2017 Ritakosteikko tuleva 10 17 1600 340 900 100 37
2.3.2017 Ritakosteikko lähtevä 5.9 18 1600 360 880 94 20

Ridanojan purouomaan rakennetun kosteikkoaltaan kiintoaineksen pidätyskyky ilmentyi hyvin lokakuun sa-
dejakson jälkeen kosteikkoon ilmaantuneena hiesusärkkänä (kuva 17).

Kuva 17 . Kosteikkoallas voi merkittävästi pidättää kiintoainesta. Koskenrannan kosteikon tulouomaan kerääntyi loka-
kuun rankkasateiden aiheuttaman virtaamapiikin jälkeen hiekka/hiesu-särkkä. 

3.3.4 Uomakunnostukset vesiensuojelutoimena

Uomakunnostusten tarkoituksena on parantaa taimenen ja muiden virtakutuisten kalalajien lisääntymis-, 
vaellus- ja elinmahdollisuuksia Karjaanjoen vesistössä. Suunniteltavien kunnostustoimenpiteiden lähtökoh-
tana oli kuitenkin, että ne eivät saa aiheuttaa haitallisia muutoksia vedenkorkeuksiin koskialueiden yläpuo-
lelle. Suunnittelussa huomioitiin myös muu eliöstö, erityisesti pohjaeläimet. Samoin otettiin huomioon eri 
toimien mahdollinen vaikutus alueen metsien ja peltojen kuivatukseen.

Kunnostushankkeen hyöty perustuu alueelle alkuperäisen virta-vesiluonnon elpymiseen sekä taimenen ja 
muiden virtakutuisten kalalajien vaellus-, lisääntymis- ja elinmahdollisuuksien parantumisen kautta tapahtu-
vaan kalakantojen vahvistumiseen. Kunnostusten vaikutus maisemaan on positiivinen ja kunnostustoimen-
piteet edistävät osaltaan vesipolitiikan puitedirektiiviin kuuluvaa vesienhoidon toteutumista.

Kunnostettaviksi valikoituneiden kohdealueiden maa- ja vesialueen omistajien osoittaessa myötämielisyyttä 
kunnostusten toteuttamiselle edettiin varsinaiseen kunnostussuunnitteluun minkä esivalmisteluissa kohteet 
inventoitiin. Tarjouskilpailuun perustuvan hankintamenettelyn kautta kunnostussuunnitelmien laatiminen 
sekä kunnostustyön ohjaus teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Kunnostuksia tehtiin myös yhteistyö-
hankkeena Virtavesien hoitoyhdistys ry:n (VIRHO ry.) kanssa sekä WWF:n ja LUVY:n FRESHABIT hankkeiden 
kanssa jolloin tarkemmasta kunnostussuunnittelusta ja/tai toteutuksen työnohjauksesta ja toteutuksesta 
vastasivat yhteistyöhankkeet. 
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3.3.5 Toteutetut uomakunnostukset 

Uomakunnostuksia tehtiin kahdeksassa varsin erilaisessa ja eri kokoluokan kohteessa Vanjoen ja Vihtijoen 
alueella (kuva 18). Lohikaloille, simpukoille ja muulle virtavesiluonnosta riippuvaisille eliöille kunnostettiin 
joki- tai purouomaa yhteensä n. 2 kilometriä (Taulukko 3). Rakennettujen tai kunnostettujen vanhojen elin-
alueiden yhteispinta-ala oli yli puoli hehtaaria. Uusia tai kunnostettuja vanhoja kutusoraikkoalueita perustet-
tiin n. 100 kappaletta ja niiden yhteispinta-ala oli lähes 1 000 m2. Näiden lisäksi poistettiin kaksi pienempää, 
puroluokan vaellusestettä.

Kuva 18 . Hankkeessa toteutettiin uomakunnostuksia kahdeksalla eri kohteella. 
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Hankkeessa oli toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi tavoitteena myös mahdollistaa kunnostusten vaikutta-
vuuden myöhempi arviointi osana FRESHABIT-hanketta. Siten kunnostetuista kohteista Pitkälänkoskelle, Nie-
menjoelle ja Lapoonjoelle tehtiin tavanomaista perusteellisemmat uomainventoinnit, eliöstökartoitukset, 
kunnostussuunnitelmat sekä tekninen seuranta kunnostusten vaikutusten myöhempää seurantaa varten. 
Kunnostusalueiden kartoitustulokset on esitetty kappaleessa 3.6. Alla on esitelty pääpiirteissään kunkin kun-
nostuskohteen taustaa ja toteutusta.

Taulukko 3 . Uomakunnostuskohteiden tekninen seuranta.

Kunnostuskohteet
16-50mm 
kutusora

muu 
kiviaines

Puuainesta 
lisätty

kunnostusalueen 
pituus kunnostusala

pääasiallinen 
menetelmä Muuta

m3 m3 m m2 kpl m2

Pitkälänkoski 96 - ei 569 296 46 303 käsityö

Kolisevanoja 4 - kyllä 27 27 6 20 käsityö

Niemenjoki 223 25 kyllä 820 3638 34 433 konetyö

Lapoonjoki 87 25 kyllä 230 900 9 177 konetyö

Ratinoja 12 6 ei 60 konetyö nousuesteen purku ja kosteikkoaltaiden 
tyhjennys

Salmoja 12 3 ei 200 100 10 12 käsityö nousuesteen purku, kunnostukset 
pistemäisiä

Pantoja 5 35 kyllä 60 160 2 10 käsityö

Kraatarinkoski 12 15 30 2 15 konetyö

yhteensä 451 94 1981 5151 109 970

Kutusoraikot

Vanjoki: Kolisevanoja ja Pitkälänkoski 

Karjaanjoki laskee Pyhäjärvestä Vanjärven kautta Hiidenveden Kiihkelyksenselkään kuuluvaan Kuninkaanlah-
teen. Pitkälänkosken alueella joki puhkaisee toisen Salpausselän reunamuodostuman. Luontotyypiltään jo-
kijakso edustaa keskisuurta havumetsävyöhykkeen jokea. Luontotyyppi on luokiteltu Etelä-Suomessa uhan-
alaiseksi, vaarantuneeksi (VU).

Pitkälänkoski kunnostettiin vuonna 1995 Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Kunnostetun alueen 
pituus on noin 1 100 metriä. Kunnostuksen yhteydessä jokivarteen rakennettiin myös nykyisinkin käytössä 
oleva ulkoilureitti.

Pitkälänkosken alue on nykyisin pohjanlaadultaan varsin monipuolinen. Sitä hallitsevat pääosin erikoiset ki-
viainekset ja myös vesisammalta esiintyy paikoin. Tehtyjen maastokartoitusten perusteella havaittiin kui-
tenkin Pitkälänkoskialueen kalojen lisääntymiselle oleellisten soraikkojen olevan poikkeuksellisen huonossa 
kunnossa. 

Yleisemmällä tasolla tarkasteltuna koko Pitkälänkosken alueen sorapohjille on yhteistä, että ne ovat pää-
sääntöisesti kovettuneet ja pakkautuneet tiiviiksi. Oikeastaan vain puhdistamon tasalla olevat laajat sora-
pohjaiset virta-alueet vaikuttivat sellaisilta, että ne ovat vielä riittävän huokoisia soveltuakseen verraten 
hyvin taimenen lisääntymiseen. Muualla sorapohjien kunto on sellainen, että ne soveltuvat nykyisellään kor-
keintaan auttavasti taimenen lisääntymiseen. Havaitut laajemmat sorapatjat noudattelevat karkeasti vuoden 
1994 kunnostussuunnitelman (Lehtinen 1994) soraistettavia alueita. Vuonna 1995 tehdyn Pitkälänkosken ka-
lataloudellisen kunnostuksen yhteydessä lisätty sora on kuitenkin osin ajautunut koskien välisiin suvantoihin. 
Jäljellä olevat yhtenäiset sorapatjat ovat järjestäen kovettuneet kutukelvottomiksi.

Kunnostuksessa ei myöskään tiettävästi aikoinaan ilmeisesti kustannussyistä lisätty soraa niin paljon, kuin 
alueelle olisi ollut aiheellista lisätä. Kunnostussora on myös mahdollisesti ollut osaltaan hieman turhan pie-
nirakeista ja tasakokoista, joka on lisännyt sen ajautumista pois koskista.

Vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan keskeisin syy taimenen ahdingolle on hyvien lisääntymisalueiden 
eli kutusoraikkojen puute. Alueelle laadittiin ns. täydennyskunnostussuunnitelma missä tavoitteena oli to-
teuttaa soraistuksia taimenen lisääntymismahdollisuuksien parantamiseksi (kuva 19).
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Kuva 19 . Karkkilan Pitkälänkosken kunnostussuunnitelman mukaiset perustettavat tai kunnostettavat soraikkoalueet.

Kuva 20 . Pitkälänkoskelle rakennettiin kunnostusviikon aikana 49 uutta kutusoraikkoa pinta-alaltaan 293,5 m2, sekä 
puhdistettiin 3 vanhaa soraikkoa pinta-alaltaan 29 m2. Soraikkoihin käytetiin n. 160 tn soraa (100 m2). 

Pitkälänkosken kunnostus suunniteltiin toteutettavaksi WWF:n FRESHABIT-hankkeen talkooleirin toimesta 
siten, että kunnostuksen työnohjauksesta vastasi LUVY:n FRESHABIT-hanke. Sujuvan yhteistyön ja toiminnan 
varmistamiseksi alueelle laadittiin siten tarkempi työsuunnitelma jossa suunniteltiin kiviaineksen varastoin-
nista, läjityksistä ja toteuttamisaikatauluista. Kunnostuksiin suunniteltiin ja tilattiin käytettäväksi 160 tonnia 
(100 m3) läpimitaltaan 16–50 mm seulottua soraa. Sorat jaettiin pienempiin kasoihin kunnostuskohteiden 
lähelle. Pitkälänkosken kunnostus toteutettiin 26.8.–2.9.2017 välisenä aikana. 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti nro 656/2017 25

Kuva 21 . Talkooleiriläiset muodostivat ’ämpäriketjun’ soran kuljettamiseksi suunniteltuun paikkaan.

Kuva 22 . Perustetut soraikot erottuvat puhtaina. Soraikkojen pinta-alat laskettiin ja niiden paikkatiedot tallennettiin 
myöhempää seurantaa varten. 

Kuva 23 . Kunnostukset näkyivät monin tavoin. Ulkoilureitin varrella oli infotauluja kertomassa virtavesikunnostuksista.

Niemenjoki

Niemenjoki eli Vihtijoki saa alkunsa Niemenjärvestä eli Alimmaisesta. Joen pituus Niemenjärvestä Lapoon-
joen yhtymäkohtaan on noin 3 kilometriä ja sillä matkalla joelle kertyy pudotuskorkeutta yhteensä 14,45 
metriä. Niemenjoki on tyypitelty pieneksi turvemaan joeksi ja se on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. 
Niemenjokea on kuitenkin aikoinaan (1960-luvulla) muokattu vuosien saatossa puutavaran uiton, mylly- ja 
sahatoiminnan sekä maankuivatuksen tarpeisiin. Sen kosket ja virta-alueet ovat nykyisellään enimmäkseen 
melko yksipuolisia ja muokattuja, ja siten kunnostuksen tarpeessa. 
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Esiselvitysten ja hankkeessa myöhemmin tehtyjen vedenlaatuhavaintojen perusteella Niemenjoki on Vihtijo-
en vesistöalueella vedenlaadultaan yksi potentiaalisista raakun elinalueeksi soveltuvista vesistöistä (kuva 5). 
Jokiuoman monimuotoistamiseksi ja elinalueiden kunnostamiseksi, Niemenjoelle laadittiin kunnostussuun-
nitelma. Tavoitteena oli peratun uoman monimuotoistaminen kiveämällä, soraistamalla sekä puuainesta li-
säämällä lohikalojen ja pohjaeläinten elinmahdollisuuksien parantamiseksi. 

Vuonna 2017 Niemenjokea kunnostettiin kymmenellä eri alueella Hiiskulantien ja Lapoonjoen yhtymäkoh-
dan välillä (Kuva 24). Kunnostettujen kohteiden pituus vaihteli 10 ja 270 metrin välillä. Kunnostuskohteiden 
yhteenlaskettu pituus on 820 metriä ja se käsittää noin 27 % joen kokonaispituudesta. Niemenjoen kunnos-
tuskohteisiin rakennettiin 34 erillistä kutusoraikkoa tai laajempaa soraikkoaluetta yhteispinta-alaltaan 433 
m2.

Kuva 24 . Niemenjoen suunnitellut kunnostusalueet.

Kunnostuksiin käytettiin yhteensä noin 223 m3 soraa ja 12 m3 tuotua kiviainesta. Tämän lisäksi uomassa siir-
rettiin tai sinne lisättiin arviolta vähintään saman verran perkausvalleista tai työmaateiden pohjalta peräisin 
olevaa kiveä.
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Kuva 25 . Niemenjoki perattiin aikoinaan uittoa varten ja sitä ilmentävät paikoin korkeatkin perkausvallit. Kuvapari on 
kohteelta N6. Ylemmässä kuvassa on uoma ennen kunnostusta ja alemmassa uomaa samasta kohteesta kunnostuksen 
jälkeen. Kuva Aki Janatuinen, Silvestris oy.

Varsinaiset uomakunnostukset vaativat yhteensä 11 päivää konetyötä, joista kaksi päivää talvella ja yhdek-
sän päivää kesällä. Tähän lukuun ei sisälly reittien auraaminen ja jäädyttäminen, eikä koneiden tuonti tai pois 
vienti työmaalta. Kesäaikaisen työmaan pitkä kesto selittyy kohteen poikkeuksellisella luonteella. Alueelle 
ei vienyt kuin yksi metsäautotie, joka kulki etäällä joesta. Alajuoksun metsäalueen kunnostuskohteille piti 
raivata ja rakentaa erilliset työmaatiet, jotta työkoneiden lisäksi myös kohteissa tarvittavaa soraa ja kiveä 
pystyttiin kuljettamaan jokivarteen. Reittien rakentamiseen ja saamiseen ajokelpoiseksi kului paljon aikaa.

Lapoonjoki

Lapoonjoki virtaa Lapoonjärvestä yhtyen Niemenjokeen, minkä jälkeen joki jatkaa Vihtijokena kohti Hiiden-
vettä. Lapoonjoki yhdessä Niemenjoen ja Vihtijoen yläjuoksun kanssa muodostavat yhtenäisen ja merkittä-
vän kokonaisuuden Vihtijoen luonnonvaraiselle ja osin alkuperäiselle taimenkannalle. 

Lapoonjoen pituus Lapoosta Vihtijokeen on noin kaksi kilometriä. Lapoonjoen keskivirtaama on noin 320 
litraa sekunnissa ja keskiylivirtaama on noin 750 litraa sekunnissa. Kuivina aikoina veden virtaama on hyvin 
pieni. Vesimuodostuma on tyypitelty pieneksi savimaan joeksi ja se on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hy-
väksi. 

Pudotuskorkeutta Lapoonjoella on 3,3 metriä josta suurin osa on joen kolmessa koskijaksossa. Muu osa uo-
maa (1 730 m) on melko tasaista ja kohtalaisen hidasvirtaista, koska pudotusta on näillä osilla yhteensä vain 
noin puoli metriä.

Lapoonjoen uoma on perattu ja suoristettu yläpäästään vuonna 1967. Se on rakenteeltaan rännimäinen, 
suorahko ja melko tasasyvyinen. Peratun koskiosan kohdalla jokiäyräät ovat kaivuun seurauksena korkeat 
(1,8–4,0 m) ja jyrkästi jokeen viettävät. Alempaa koskea on myös jonkin verran perattu ja kiviä järjestelty. 
Alakosken niskalle on kasattu kiviä kynnykseksi.

Vuonna 2003 ylempää koskea kunnostettiin Karjaanjoki LIFE -hankkeessa. Kunnostuksessa käytettiin vain 
paikan päältä löytyviä kiviä ja lohkareita, joita sijoitettiin rännimäiseen uomaan. Tarkoituksena oli käynnistää 
luonnontilaistuminen ohjaamalla virtausta kuluttamaan äyräitä ja lajittelemaan luontaisesti taimenille sopi-
via soraikkoja. 

Vuonna 2016 tehtyjen maastotarkastelujen perusteella todettiin taimenille soveltuvien kutusoraikkojen 
kuitenkin puuttuvan ja uoman olevan täydennyskunnostuksen tarpeessa. Lapoonjoelle laadittiin kunnos-
tussuunnitelma tavoitteena elvyttää virtavesiluontoa sekä vahvistaa kalakantoja. Erityisesti tavoitteena oli 
luoda taimenelle sopivaa alaa eli soraikkoja kutupaikoiksi ja kivikkoa poikasalueeksi. Suunnitelluilla toimen-
piteillä oli tavoitteena hyödyttää myös rapukantaa ja luoda jatkossa paremmat elinmahdollisuudet virtave-
sien simpukoille.

Lapoonjoesta kunnostettiin vuoden 2017 aikana kaksi eri kohdetta (Yläkoski, L1 ja Alakoski, L2; kuva 26). 
Kunnostettujen alueiden yhteispituus oli 234 metriä mikä on noin 11 % joen kokonaispituudesta. Kunnostet-
tujen alueiden yhteispinta-ala oli n. 900 m2. Kunnostusten yhteydessä Lapoonjokeen rakennettiin yhdeksän 
erillistä kutusoraikkoa tai laajempaa soraikkoaluetta. Rakennettujen soraikkojen pinta-ala vaihtelee 4–51 m2 
välillä ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 177 m2.
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Kunnostuksiin käytettiin yhteensä noin 87 m3 soraa ja 12 m3 tuotua kiviainesta. Tämän lisäksi uomassa siirret-
tiin tai sinne lisättiin arviolta vähintään saman verran perkausvalleista, työmaateiden pohjalta tai
pellolta peräisin olevaa kiveä. 

Kuva 26 . Niemenjoen ja Lapoonjoen kunnostusalueet ja niille perustettujen soraikkojen sijainti.

Kuva 27 . ’Ennen-jälkeen’-kuvapari Lapoonjoen kunnostusalueelta L1. Kuva Aki Janatuinen, Silvestris oy.
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Kuva 28 . Lapoonjoen alakoski ennen kunnostusta. Kuvassa oleva kiviaines ei ole uomassa hankkeen toimesta. Kuva Aki 
Janatuinen, Silvestris oy. 

Kuva 29 . Lapoonjoen alakoski (L2) kunnostusten jälkeen. Kuva Aki Janatuinen, Silvestris oy.

Kuva 30 . Lapoonjoen alakoski (L2) kunnostuksen jälkeen. Kuva Aki Janatuinen, Silvestris oy.
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Kuva 31 . Alkuperäiset tarkat valokuvasuunnitelmat osoittautuivat niin Ylä- kuin Alakosken kohdalla osittain liian tarkoik-
si lopullista toteutusta ajatellen. Yläkosken osalta myös työmaatien kanssa ilmenneet haasteet aiheuttivat päänvaivaa 
ja pakottivat osin muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmia siitä, millä, miten paljon ja minne kutusoraa voidaan tuoda. 

Kuva 32 . Soran siirrossa Lapoonjoen yläkoskelle tarvittiin teladumpperia. Kuvat Aki Janatuinen, Silvestris oy.

Salmoja ja Pantoja 

Hankkeessa suoritettiin keväällä 2017 kohdennettu uomakunnostus Vihtijoen sivuhaaran Salmojaan yhteis-
työssä Virtavesien hoitoyhdistys ry.:n kanssa. Uomakunnostuksen yhteydessä parannettiin uoman eroosio-
suojausta sekä lisättiin kiviainesta ja soraa taimenen ja rapujen elinolosuhteiden parantamiseksi (Kuva 33). 
Lisäksi poistettiin nousueste porrastamalla se alapuolelta. Soraa tuotiin kohteelle 12 m3, minkä lisäksi kun-
nostuksissa käytettiin uoman penkereiltä saatua kiviainesta 2–3 m3 soraikkojen reunojen eroosio suojauk-
seen ja poikaskivikoiksi. Kunnostukset suoritettiin talkoovoimin pääosin käsityönä, mutta talkoohengessä 
käytössä oli myös konetyötä.
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Kuva 33 . Vihtijoen sivuhaaran Salmojan kunnostus. Vasemmalla Salmoja ennen kunnostus ja oikealla kunnostuksen 
jälkeen. Kunnostuksessa uomaan lisättiin kutusoraa ja kiviä monipuolistamaan virtausta. Kuvat: Olli Toivonen.

Kuva 34 . Vihtijoen sivuhaaran Pantojan kunnostus. Vasemmalla kuvat ennen kunnostusta 17.6.2016 ja oikealla kuvat 
kunnostuksen jälkeen 10.8.2016. Kunnostus vähentää uomaeroosiota ja kiintoainekuormitusta vesistöön. Kuvat: Mar-
kus Penttinen.
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Hankkeessa suoritettiin kesällä 2016 kohdennettu uomakunnostus Vihtijoen sivuhaaran Pantojaan yhteis-
työssä Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. Uomakunnostuksen yhteydessä parannettiin uoman eroosio-
suojausta ja lisättiin puusuisteita, kivainesta sekä soraa taimenen ja rapujen elinolosuhteiden parantamiseksi 
(Kuva 34). 

Kunnostus toteutettiin Virhon työllistettyjen ja talkookunnostuksen yhteistyönä. Kivimateriaalia käytettiin 
uoman kiveämiseen monipuoliseksi elinympäristöksi vesieliöstölle sekä uoman reunoille eroosiosuojauk-
seen. Kunnostusalue oli noin 60 metriä pitkä ja uutta kivikkoista koskialuetta syntyi yhteensä noin 160 neliö-
tä. Uomaan lisättiin myös puuainesta mm. hyönteisten elinympäristöksi.

Ratinoja

Kesällä 2015 hankkeessa suoritettiin Ratinojan alajuoksulla Karkkilan Vattolassa kohdennettu uomakunnos-
tus taimenen elinalueella samassa yhteydessä kun vuonna 2009 rakennetut kaksi peräkkäistä laskeutusallas-
ta tuli ajankohtaiseksi tyhjentää. Laskeutusaltaiden tyhjennyksen yhteydessä oli tarkoituksenmukaista tehdä 
myös ennaltaehkäiseviä toimia kiintoaineskuormituksen vähentämiseksi ja vesieliöiden liikkumisen mahdol-
listamiseksi laskeutusaltaiden välittömässä läheisyydessä.

Lähtötilanteena oli vesimäärään nähden ylileveä uoma ja jyrkkä sortuva ulkokaarteen törmä. Ratinojan uo-
man ylittävän pihatien betoninen tierumpu muodosti merkittävän vaellusesteen kaloille ja muille vesieliöille 
(kuva 35). Tierummun suu sijaitsi noin 20 cm korkeudella alapuolisen altaan vedenpinnasta. Pihatien rum-
mun alapuolella purouoman penkoissa oli useissa kohdin pahoja eroosiovaurioita. Korkeasta puron törmästä 
oli todennäköisesti kulkeutunut kuutioittain kiintoainesta alempana oleviin laskeutusaltaisiin. 

Kunnostuksessa pihatien tierummun muodostama vesieliöiden vaelluseste poistettiin siten että rummun 
suulla ollut pudotus jaettiin pidemmälle matkalle pienillä kynnyksillä. Kunnostuksessa puron alivirtaama-
aikaista uomaa kavennettiin huomattavasti ja uoman pohja muotoiltiin monimuotoiseksi koskeksi. Paljaat 
eroosiovaurioista kärsineet penkat suojattiin luonnon kiviaineksella ja tulevien eroosiovaurioiden syntymistä 
ehkäistiin muokkaamalla lisäksi tulva-aikaisen virtauksen linjausta. Eroosiovaurioista kärsineet penkat tuet-
tiin karkealla seulanpääkivellä ja suuremmilla lohkareilla. Näiden päälle tasoitettiin paksumpi kerros seulot-
tua soraa, jota levitettiin yläosalla varmuuden vuoksi myös loivemmille penkoille. 

Kuva 35 . Karkkilan Ratinojassa tierumpu muodosti vaellusesteen ja uoma kärsi voimakkaasta eroosiosta. Kunnostukses-
sa veden pintaa nostettiin ja uomaan rakennettiin eroosiosuojaa ja alivesiuoma. Kuvat Aki Janatuinen, Silvestris oy.
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Kraatarinkoski 

Vihtijoen Kraatarinkoskella kunnostusten pääpaino oli uomaan kertyneen lietteen poistossa sekä rantojen 
eroosiosuojauksen rakentamisessa. Näiden yhteydessä kosken alapuolelle rakennettiin kuitenkin kaksi ku-
tusoraikkoaluetta. 

kuva 36 . Kraatarinkosken alaosaan rakennettu kivisuiste toimii eroosiosuojana. Kuva Esko Vuorinen, Silvestris oy.

Kuva 37 . Kraatarinkosken yläosaan rakennettiin kutusoraikko. Kuva Esko Vuorinen, Silvestris oy.

3.4 Vedenlaatukartoitukset 

Vedenlaadulla on suuri merkitys vesieliöstölle, erityisesti kaloille ja pohjaeläimille. Hankkeessa tehtiin virta-
vesien vedenlaadun kartoitusta tavoitteena muodostaa tarkempi käsitys vedenlaatuvaihtelusta vesistön eri 
osissa. Näytteitä haettiin laajalta alueelta 51:sta eri kohteesta, joista havaintopaikat 42–51 olivat alkukar-
toitusten mukaan raakulle mahdollisesti sopivia puro tai jokiuomia, joista tarvittiin tarkempia vedenlaatu-
tietoja. Tulosten perusteella pystytään kohdentaa entistä paremmin kunnostustoimia raakulle ja taimenelle 
soveltuville alueille. Toisaalta kartoituksilla saadaan myös esille mahdolliset vesistöä kuormittavat alueet, 
joihin voidaan ohjata jatkossa kunnostustoimia mm. kiintoaine- ja sameuskuormituksen vähentämiseksi.

Tässä hankkeessa vedenlaadun tutkittavia parametrejä olivat typpi, fosfori, sähkönjohtokyky, pH ja sameus 
(havaintopaikat 1–41, kuva 38). Lisäksi tietyistä kohteista analysoitiin myös rauta, kiintoaines ja väriluku (ha-
vaintopaikat 42–51, kuva 38). Tuloskartoissa on esitetty veden laatuarvot ja soveltuvuus mukaillen taulukon 
4 raja-arvoja.
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Kuva 38 . Virtavesien vedenlaatukartoituksen havaintopaikat.Havaintopaikkojen 42–51 vedenlaatua tutkittiin erityisesti 
raakkujen näkökulmasta.

3.4.1 Taimenen ja raakun elinympäristövaatimukset

Lajit sietävät vedenlaadun heikkenemistä hyvin vaihtelevasti, mutta tarkkoja sietokyvyn raja-arvoja veden-
laadun eri parametreille on vaikea määrittää. Siten mm. taimenen ja raakun vedenlaadun eri parametrien 
sietoarvoja on saatavilla vaihtelevasti ja usein vain suuntaa antavasti (Törrönen 2016). Taulukossa 4 on esitet-
ty Törrösen (2016) eri tutkimuksista keräämiä viitteellisiä sietoarvoja vedenlaadun eri parametreille.
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Taulukko 4 . lohikalojen ja raakkujen vedenlaatuvaatimuksista.

Lämpötila 
(C°)

Happi 
(mg/l)

Sameus 
(FNU/FTU/NTU)

Kiintoaine 
(mg/l)

Sähkönjohtavuus 
(mS/m)

pH
Väriluku 

(pt/l)
Kok .fosfori 

(µg/l)
Rauta 
(µg/l)

Taimen 4-25 8-16 < 2 < 25 < 46.3 6-9 < 40 < 10 <2000
Raakku <23 >9 < 1,5 < 10 <10 6-7,5 < 85 < 35 <1500

3.4.2 Virtavesien vedenlaatukartoituksen tulokset

Kokonaistyppi

Kokonaistypellä tarkoitetaan vedessä olevan typen kokonaismäärää mukaan lukien eliöiden sisältämä typpi. 
Se on fosforin ohella tärkeä rehevyysmittari. Vedessä typpi esiintyy liuenneina, liukenemattomina sekä kol-
loidisina orgaanisina yhdisteinä tai liuenneina epäorgaanisina yhdisteinä, joita ovat esimerkiksi ammoniakki, 
ammonium, nitraatti ja nitriitti. Vesistöihin tulee typpeä erityisesti yhdyskuntajätevesistä ja kuten fosforia-
kin, maa- ja metsätalousalueilta huuhtoutumalla. Levät käyttävät typpeä kasvuunsa.

Luonnontilaisessa vesistössä kokonaistyppipitoisuus on yleensä luokkaa 400–600 µg/l, humusvesissä se voi 
olla luonnostaankin yli 1 000 µg/l. Yli 2 000 µg/l typpipitoisuudet ovat jo merkkinä kuormitustason merkit-
tävästä noususta mitä voivat aiheuttaa mm. jätevesikuormitus sekä pelloilta valuma- ja sadevesien mukana 
tuleva kuormitus. Lohikaloille ei ole tiedossa kokonaistyppipitoisuuden sietoarvoja. 

Yleisesti ottaen Hiidenveden valuma-alueen vesistöissä veden typpipitoisuudet olivat latvavesissä tyypillisiä 
luonnontilaiselle vesistölle. Erityisesti Vihtijoen latvoilla, Sitinojassa ja Saavajoessa typpipitoisuudet olivat 
alhaisia molemmilla mittauskerroilla. Alempana vesistössä veden typpipitoisuus oli selvästi korkeampi, eri-
tyisesti huhtikuun mittauksissa. 

Kuva 39 . Kokonaistyppipitoisuudet Hiidenveden valuma-alueen virtavesien havaintopaikoilla.
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Kokonaisfosfori

Kokonaisfosforilla tarkoitetaan luonnossa liukoisena esiintyvän fosfaattifosforin, kiintoaineeseen sitoutu-
neen partikkelimaisen fosforin sekä eliöiden sisältämän fosforin summaa. Kokonaisfosforin määrä ilmen-
tää vesistön rehevyystasoa. Tyypillisiä fosforin lähteitä ovat maa- ja metsätalous sekä asutuksen jätevedet. 
Fosforipitoisuuden kohotessa levätuotanto lisääntyy, mikä näkyy järvien alusveden happivajeen kasvuna ja 
veden samentumisena.

Yleisesti, luonnontilaisen karun järven fosforipitoisuuden raja-arvona pidetään 10 µg/l ja järvi luokitellaan 
reheväksi mikäli päällysveden fosforipitoisuus on 30–50 µg/l. Lohikalojen osalta ravinnepitoisuuksien sieto-
arvoja ei ole juurikaan selvitetty (Törrönen 2016), mutta elinympäristöltään vaateliaalle jokihelmisimpukalle 
on esitetty raja-arvoksi enimmillään 35µg/l (Moog ym. 1998). Kalavesidirektiivissä (78/659/ETY) on lohika-
lojen elinympäristön raja-arvoksi asetettu 50 µg/l. Sen tarkoitus on kuitenkin toimia lähinnä rehevöitymisen 
vähentämiseksi suuntaa antava raja-arvona. 

Kokonaisfosforipitoisuudessa oli huomattavaa vaihtelua Hiidenveden valuma-alueen virtavesissä (14 – 290 
µg/l; kuva 40). Fosforin suhteen vähäravinteisimpia jokia olivat Saavajoki-Hunsalanjoki sekä Niemenjoki Vih-
tijoen yläosassa, missä kokonaisfosforipitoisuus oli alle 35 µg/l.

Kuva 40 . Kokonaisfosforipitoisuudet Hiidenveden valuma-alueen virtavesien havaintopaikoilla.

Sameus 

Sameusarvo kuvaa vedessä esiintyvää sameutta, johon vaikuttaa mm. vedessä olevan hiukkasmaisen kiin-
toaineksen määrä. Kiintoaine koostuu muun muassa eloperäisestä aineesta, kuten humuksesta sekä epäor-
gaanisista maalajeista kuten savesta, siltistä, hiesusta tai hiedasta. Kiintoaine vaikuttaa virtavesissä ekosys-
teemiin keskeisesti, ja sen määrä virtavedessä määrittää myös lohen ja raakun elinympäristön suotuisuutta. 
Virtavesien kiintoainesmäärä riippuu valuma-alueen ominaisuuksista: eroosion voimakkuudesta, biomassan 
määrästä sekä jätevesikuormituksesta. Erityisen herkkiä maankäytön muutoksille ovat hienorakeisista ja elo-
peräisistä maalajeista koostuva maaperät joissa maankuivatustoimenpiteet (ojitukset, ruoppaukset) aiheut-
tavat nopeita virtaamavaihteluita, voimistavat eroosiota ja lisäävät hienorakeisen maa-aineksen huuhtoutu-
mista vesistöön. 
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Latvavesillä eli Lapoon- ja Niemenjoella, Punelian ja Hunsalanjoen sekä Nuijajoen alueella vesi on selvästi 
kirkkaampaa kuin muualla Hiidenveden vesistössä (kuva 41). Sateet samentavat virtavesiä nopeasti, myös 
latva-alueilla, mikä näkyi elokuun aikana suoritetuissa vedenlaatu kartoituksissa hieman kohonneina same-
usarvoina. 

Kuva 41 . Sameustulokset Hiidenveden valuma-alueen virtavesien havaintopaikoilla.

Sähkönjohtokyky

Sähkönjohtavuus kertoo vedessä olevien liuenneiden suolojen määrästä joita sisävesissä lisäävät lähinnä 
jätevedet ja peltolannoitus. Yleisesti ottaen sähkönjohtokyvyn alueellinen vaihtelu oli samantapainen typen 
ja fosforipitoisuuksien kanssa (kuva 42). 
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Kuva 42 . Sähkönjohtavuus Hiidenveden valuma-alueen virtavesien havaintopaikoilla.

Rauta

Rautaa esiintyy luonnonvesissä liukoisena ferro(II)- ja niukkaliukoisena ferri(III)rautana riippuen veteen liu-
enneen hapen määrästä. Hapellisissa olosuhteissa raudan liukoiset Fe2+-ionit pelkistyvät niukkaliukoiseksi 
Fe3+-ioneiksi, jolloin rauta saostuu rautahydoksidi-ioniksi (Fe(OH)2+) vesistön pohjasedimentteihin. Järven 
pohjalla olevan veden happitilanteesta riippuu paljon, miten rauta liukenee takaisin veteen. 

Virtavesiin rautaa huuhtoutuu maaperästä pintavalumina, pohjavesivalumina tai eroosion tuomana. Erityi-
sesti eroosio lisää rautapitoisuuksia, sillä huuhtoutuvassa maa-aineksessa oleva rauta liukenee hienoainek-
sen suuresta pinta-alasta veteen tehokkaasti. Erittäin sameissa jokivesissä, joita syntyy sateilla tai kevättul-
vissa, rautapitoisuudet voivat hetkellisesti olla jopa 3–6 mg/l.

Raja-arvon määrittäminen lohikalojen raudan sietokyvylle on vaikeaa, sillä raudan toksisuutta vähentää hu-
muksen suuri määrä sekä korkea liuenneen hapen määrä. Taimenen poikasille, humuksettomassa happa-
massa vedessä, tappava rautapitoisuus on noin 2 mg/l (Rinne ym. 2012). Humuksinen, kemiallisesti stabiili 
vesi voi sisältää jopa useita milligrammoja rautaa litrassa ilman että se olisi myrkyllistä kaloille (Sutela ym. 
2012). Toisaalta, yksittäisen metallin pitoisuus ei välttämättä suurennu kuolleisuutta aiheuttavaksi, vaan use-
at metallit lisäävät yhdessä kokonaisuutta kriittiselle tasolle. Kalojen ja muiden eliöiden kannalta oleellisia 
ovat ääri-ilmiöt eli happamuuden ja metallipitoisuuksien maksimiarvot, kuten pienin pH-arvo ja metallin 
suurin pitoisuus (Sutela ym. 2012). 

Hiidenveden valuma-alueen latvaosilla veden rautapitoisuudet olivat yleisesti ottaen sietoarvorajoja alem-
mat. Uomaeroosio ja sen mahdollisesti aiheuttama rautakuormitus aiheuttavat vuodenaikaisvaihtelua rau-
tapitoisuudessa, mutta Vihtijoen yläosassa ja Palolamminojassa rautapitoisuudet pysyivät hyvinä myös ke-
vätaikaan.
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Kuva 43 . Rautapitoisuudet Hiidenveden valuma-alueen virtavesien havaintopaikoilla. Vihreä väri = tavoitearvo raakulle, 
keltainen väri = raakun sietoarvo alittuu, punainen väri = raakun sietoarvo ylittyy.

3.4.3 Hiidenveden valuma-alueen kiintoainestarkastelu

Hiidenveden valuma-alueen kiintoainekuormitusta tarkasteltiin myös hyödyntäen SYKE:n VEMALA-mallia 
(V1 Suspended Solids F6). Vemala-mallin avulla laskimme kiintoaineksen kokonaiskuormituksen Hiidenve-
den osavaluma-alueille (kuva 44). Mallinnuksen avulla on helppo saada hyvä kokonaiskuva suuresta aluees-
ta kiintoaineksen osalta. Näin toimenpiteet kiintoaineskuorman torjumiseksi ja jatkotutkimukseen voidaan 
kohdistaa tulevaisuudelta sen kannalta keskeisimmille alueille. Mittaustuloksissa helposti mitataan vain kiin-
toaineksen hetkellisiä arvoja, jotka vaihtelevat merkittävästi virtaaman mukaan, kun taas mallinnuksen avul-
la voidaan arvioida esimerkiksi vuoden kokonaiskuormitusta.

Neliömetriä kohden arvioitu kokonaiskiintoaineksen osuus vuonna 2017 on mallinnuksen mukaan suurinta 
Hiidenveden valuma-alueen keskiosissa, ja erityisesti sen länsiosissa, Vanjärven ympäristössä ja sen pohjois-
puolella: Vanjoen, Savijoen ja Keinuvehmaanojan osa-valuma-alueilla (kuva 44). Neliömetriä kohden arvioitu 
kiintoainesmäärä on mallinnuksen mukaan kaikkein korkein Vanjoen Hiidenvedestä Vanjärveen ulottuvalla 
osuudella. 
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Kuva 44 . Hiidenveden valuma-alueen kiintoaineskuormituksen kokonaistarkastelu vuodelta 2017 (tammi-lokakuun 
aineistojen perusteella). Kuvassa ruskean sävyt kertovat kiintoainekuormituksen määrän kilogrammoina neliömetriä 
kohden. Piirakkadiagrammien koko kertoo kiintoaineskuormituksen kokonaismäärästä osa-valuma-aluetta kohti, ja 
väri kertoo kunkin maankäyttömuodon tuottamasta suhteellisesta osuudesta tästä kokonaiskuormituksesta. Tulokset 
perustuvat mallinnukseen ja ovat siten arvioita. Kiintoaineskuormituksen määrä pinta-alaa kohden ei ota huomioon 
osa-valuma-alueen vesistöjen pinta-alaa. 

Kokonaiskiintoainemäärä tammi-lokakuun ajalta on suurin Vanjoen keski- ja yläosien osavaluma-alueella 
sekä Vihtijoen osavaluma-alueella. Kaikilla näillä lähes koko kiintoaineskuormitus koostuu maatalousalu-
eelta tulevasta kuormituksesta ja pienessä määrin metsäalueilta tulevasta kuormituksesta. Mallin mukaan 
haja-asutuksen osuus kiintoaineskuormituksesta on olematon. Vertaamalla maatalousalueen laajuutta mal-
linnuksen tuloksiin on selvää, että suurin osa kiintoaineksesta on lähtöisin maatalousvaltaisilta alueilta. Maa-
perän savisuus ja liejuisuus puolestaan selittävät kiintoaineskuormituksen painottumista Vanjoen alueelle. 

Valuma-alueen metsäiset pohjoisosat erottuvat kartalta pienemmän kiintoainekuormituksensa ansiosta. 
Metsäalueilta tuleva kiintoaineskuormitus on maatalousalueilta tulevaa kuormitusta suurempaa vain seitse-
mällä osavaluma-alueella kaikista 38:sta. Näillä seitsemällä valuma-alueella kiintoaineskuormitus neliömet-
riä kohden on kuitenkin verrattain alhainen. 
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3.5 Paikkatieto: tietokanta ja julkaisupalvelu

Hankkeen keräämälle tiedolle rakennettiin kaksiosainen paikkatietoinfrastruktuuri (kuva 45), joka koostuu 
yhdistyksen sisäisestä paikkatiedosta ja julkaistavasta paikkatiedosta. Molemmat osat sijaitsevat tietoturval-
lisessa ympäristössä omilla palvelimillaan. Tietokannaksi valittiin yleisesti käytössä oleva avoimen lähdekoo-
din PostgreSQL ja sen spatiaalilaajennus PostGIS. Tietokanta toimii hyvin yhteen ennestään käytössä olevan 
QGIS-paikkatieto-ohjelmiston kanssa, jolloin tietokantaan vietyä tietoa on sujuva tarkastella paikkatietona 
yhdessä muun ympäristödatan kanssa. Aineiston tarkastelu kartalla auttaa visuaalisesti hahmottamaan hyvin 
nopeasti eri tekijöiden alueellisia suhteita. Tietokantaan vietiin Karjaanjoki-vesistön aiemmin luotu aineisto 
sekä uusi, Hiidenveden valuma-aluetta koskeva, hankkeessa kerätty data. Tietokantaan luotiin yksinkertai-
nen, selaimella toimiva hakutoiminto, jonka avulla tietokannassa olevaa aineistoa voi suodattaa niiden omi-
naisuustietojen mukaan ja voi tuottaa monenlaisia taulukkotulosteita. Hakusivun käyttö on vaivatonta eikä 
vaadi tietokannan käyttöosaamista tai SQL-kyselyiden laatimista. Tietokannan ylläpito pystyy myös helposti 
rajaamaan hakusivulla näkyviä aineistoja, ja myöhemmin hakusivulle voidaan kehittää monimutkaisempaa 
käyttäjänhallintaa ja sallia siten esimerkiksi yhdistyksen ulkoa tulevat sisäänkirjautumista edellyttävät kyse-
lyt. Tällä hetkellä hakusivu toimii vain yhdistyksen sisäverkossa. 

Kuva 45 . Hankkeessa kehitetty kaksiosainen paikkatietoinfrastruktuuri. Lähde: Julkaisuselvitys 2017, Paikkatietokonsul-
tit. 

Tiedon julkaisemista varten hankittiin erillinen palvelin, joka sijoitettiin erilliseen suojattuun verkkoon. Tie-
tokannan julkaistavissa olevasta pilotoitavasta aineistosta tehtiin kopio tälle palomuurin ulkopuolisella pal-
velimella olevaan erilliseen tietokantaan. Hankkeen avoin paikkatietoaineisto on määrä julkaista vaiheittain 
ja soveltuvin osin Hiidenveden kunnostus -hankkeen julkisilla verkkosivuilla (www.hiidenvesi.fi). Lokakuun 
loppuun mennessä on testattu useampaa erilaista julkaisutapaa (mm. QGISCloud, qgis2web, Leaflet, Open-
Layers, ArcGIS online, Geoserver), ja päädytty julkaisemaan pilotinomaisesti valikoidut avoimet aineistot 
käyttäen hyväksi avoimen lähdekoodin Geoserveriä ja Leaflet-Javascript-kirjastoa. Kuvassa 46 on näkymä 
osoitteesta http://www.hiidenvesi.fi/fi/valuma-alueen_kunnostus/virtavedet/raakku_kartta. 
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Kuva 46 . Näkymä aineiston julkaisemisesta osoitteessa hiidenvesi.fi.

Tietosuojan vuoksi rajatusta aineistosta on mahdollista julkaista myös salasanalla suojattuja rajapintoja esi-
merkiksi viranomaisten käyttöön. Tätä kehitetään jatkuvasti, mutta näiden aineistojen julkaisu vaatii huolel-
lista tietoturva- ja käyttäjänhallintasuunnittelua. Julkaisuselvityksen tulosten perusteella tämä vaatii lisää ul-
kopuolista konsulttityötä ja ohjelmistokehitystä eikä sen lopullinen toteutus ole tämän hankkeen puitteissa. 
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3.6 Eliöstökartoitukset

3.6.1 Taimen

Karjaanjoen valuma-alueella on runsaasti taimenen elinalueeksi mahdollisesti soveltuvia virtavesiä ja ve-
sistössä on todettu elävän luonnonvarainen ja ainakin osin alkuperäinen taimenkanta (mm. Koljonen ym. 
2013). Hankkeen selvitysten mukaan virtavesien kalastokartoituksia on tehty vuodesta 1971 lähtien sähkö-
koekalastamalla. Karjaanjoen valuma-alueella kartoituksia on tehty eri tahojen toimesta yli sadassa purossa 
tai joessa. 

Hankkeessa tehtiin sähkökoekalastuksia taimenen nykylevinneisyyden selvittämiseksi huonosti tunnetuissa 
kohteissa. Kartoituksia tehtiin myös joillakin ennestään taimenen elinalueina tunnetuilla kohteilla tarkoituk-
sena kartoittaa mahdollisia uomakunnostusalueita jatkotutkimuksia ja -suunnittelua varten. Toisaalta kun-
nostusten vaikuttavuuden seuraamiseksi, sähkökoekalastuksia tehtiin myös kunnostettavilla aluilla. 

3.6.1.1 Taimenen levinneisyysalue

Karjaanjoen valuma-alueen taimenen levinneisyystietoja täydennettiin syksyllä 2016 sähkökalastuksin ja kar-
toituksin Hiidenveden valuma-alueella kohteilla, joiden taimenhavainnot olivat puutteellisesti tunnettuja, 
vanhoja tai niitä ei ollut. Sähkökoekalastuksia ja kartoituksia tehtiin yhteensä 14 uomassa 27 havaintopaikal-
la, jotka sijaitsevat Vihdin, Karkkilan tai Lopen kunnissa (kuva 47, taulukko 5). 

Kalastettujen alueiden pinta-alat vaihtelivat n. 10 m2 – 300 m2 välillä ja ne kalastettiin kertaalleen havaintopai-
kasta riippuen koko uoman leveydeltä tai vain matalimmilta alueilta. Kohteissa, joissa uomaan oli kaatunut 
runsaasti puuta tai ne olivat kovin pusikkoisia, kalastettiin useita pienempiä alueita. Syksyn vähäsateisuudes-
ta johtuen virtaamat kalastusajankohtana olivat todennäköisesti keskimääräistä alhaisemmat. Kalastusajan-
kohta oli varsin myöhäinen ja veden lämpötila viiden asteen vaiheilla, mikä saattoi heikentää saalista.

Sähkökalastuksia tehtiin 12 uomassa, kahdessa kohteessa ei kalastettu veden vähyyden ja uoman umpeen 
kasvun takia. Taimenia havaittiin Niittyojassa ja Mätäjoessa. Mätäjoen taimenkanta vaikuttaa elinvoimiselta 
– saadut taimenet olivat arviolta 0+ – 3+ vuotiaita ja kartoitettu alue soveltuu poikastuotantoalueeksi. Niit-
tyojan havaintopaikalta saatiin yksi 0+ -ikäinen taimen. Muita kaloja (pikkunahkiainen, hauki, ahven, särki, 
made) saatiin kolmesta muusta uomasta. Kaikki pyydystetyt kalat vapautettiin välittömästi.
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Kuva 47 . Hiidenveden valuma-alueella sähkökoekalastuksia on tehty 60 eri puro tai jokiuomassa, joista taimenia on 
havaittu 32 kohteessa. 
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Kuva 48 . Mätäjoen taimen.

Taulukossa 5 on esitetty sähkökalastetut ja kartoitetut uomat ja niiden havaintopaikat, kalastettujen aluei-
den pituus, saalis, tietoja havaintopaikkojen pohjan laadusta ja vesimäärästä sekä veden ulkonäöstä. Tau-
lukkoon on kirjattu lisäksi mm. mahdolliset nousuesteet sekä paikallisten asukkaiden havaintoja purojen tai 
jokien kalastosta tai esim. vesitilanteen vaihtelusta eri vuodenaikoina. 

Taulukko 5 . Sähkökalastukset ja kartoitukset syksyllä 2016.
Virtavesi Havainto

paikka
Pvm Kalastetun 

alueen 
pituus (m)

Saalis Pohjan laatu Vesi (syvyys, virtaama, 
ulkonäkö)

Muut havainnot

Lahnustanoja 1 13.10.2016 30 m Ei kalaa Pohja kiveä, soraa, vähän saviliejua Syvyys 5-15 cm Kalastettu sekä tien ala- että yläpuolella. Ryteikköä ja runsaasti lehtiä vedessä. Tierumpu nousueste. 
Paikallisen asukkaan mukaan ylempänä järvessä pohjapato ja alempana purossa ollut särkeä, ahventa ja 
haukea (ilmeisesti vuosikymmeniä sitten).

2 13.10.2016 0 Hyvin pehmeä lieju, umpeenkasvanut Vanhan Porintien alapuolella. Ei voitu kalastaa.
Levoinoja 1 13.10.2016 30 m ei kalaa Pohja kiveä, hiekkaa, mutaa Syvyys 5-15 cm, virtaama 0,5 

l/s
Kalastettu tien alapuolelta. Tierumpu selkeä nousueste. Paikallisen asukkaan mukaan kala ei nouse tänne 
Pantojasta. Pantojaan noussut kuitenkin haukea Vihtijoesta kudulle. Pantoja perattu asukkaan mukaan 
Myyrinniityn kohdilta.

2 13.10.2016 0 Pohja kiveä Vettä hyvin vähän Ei kalastettu, metsätien alittava paikka.
Niittyoja 1 13.10.2016 40 m 1 taimen 0+ Pohja isoa kiveä, pienempää kiveä, soraa, 

vähän hiekkaa ja liejua
Syvyys 5-30 cm Kalastettu suuren tierummun alapuolelta. Ryteikköä. Paikallisen asukkaan mukaan esiintynyt rapua, joka 

tuhoutunut rutossa n. 15 v sitten
2 13.10.2016 4 m ei kalaa Pohja isoa kiveä, soraa, vähän hiekkaa Syvyys 5-10 cm Kalastettu tien yläpuolella olevasta montusta, jossa syvempää. Tierumpu nousuesteenä. Runsaamman veden 

aikaan hieno pikkupuro.
Tupakkiaronoja 1 13.10.2016 0 Umpeenkasvanut Peltojen keskellä sijaitseva oja. Kartoitettu ylöspäin 200 m, jatkuu samanlaisena.
Leppäoja 1 13.10.2016 10 ei kalaa Pohja hiekkaa, vähän kiveä, osin 

umpeenkasvanut, pajukkoa
Syvyys 5-15 cm, virtaama 1,5 
l/s, vesi kirkas

Kalastettu teiden välistä. Kalastus vain paikoittaisia pistoja. Paikallisen asukkaan mukaan kuivuu kuivana 
aikana, kun maanviljelijät johtavat vettä kasteluun. Virtaus pohjoiseen, mistä alittaa rautatien, asukkaan 
mukaan paikalla pieni 'koski', ei käyty paikalla.

2 13.10.2016 40 m ei kalaa Pohja soraa, hiekkaa, paikoin upottavaa 
mutaa ja runsaasti kasvillisuutta

Syvyys 2-20 cm Kalastettu molemmin puolin tietä. Enimmäkseen hyvin matalaa. 

Leppäoja 3 17.10.2016 15 m ei kalaa Pohja liejua, hiekkaa Syvyys 5-10 cm, vesi kirkas Tierumpu nousuesteenä (putous >0,5 m). Metsäpuro.
Mätäjoki 1 17.10.2016 20 m ei kalaa Pohja hiekkaa, kiviä, liejua, mutaa Syvyys 5-40 cm, vesi kirkas, 

ruskea
Keskisyvyys 15 cm. Hyönteisiä ja pohjaeläimiä runsaasti. Tierumpu nousuesteenä yläpuolella. Tien yläpuolella 
uomaa perattu.

2 17.10.2016 35 m ei kalaa Pohja hiekkaa, soraa, kiviä, mutaa Syvyys 10-25 cm, vesi kirkas Potentiaalinen taimenpaikka.
3 17.10.2016 40 m taimenia 0+-3+ 

(0+ >10 kpl, 
muut ikäluokat 
muutama kpl)

Pohja hiekkaa, kiveä, soraa, isoa kiveä Syvyys 10-50 cm, leveys 2,5-
3,0 m, vesi kirkas

Paikallisen asukkaan (73 v) mukaan ollut taimenia aina, myös suurempia. Sillan alla koskipätkä, mahdollisesti 
lähteitä (asukas), vesikasvillisuutta, ruopattu arviolta vuosikymmeniä sitten. Suurin taimen n. 35 cm. 
Todennäköinen kutualue.

Suhoja 1 17.10.2016 20 m ei kalaa Pohja pehmeä/hyvin pehmeä lieju Syvyys 10-25 cm, vesi samea Suhojan itäinen haara ennen jakautumista kahdeksi. Jyrkät pellot molemmin puolin, kalastettu pistoja.
2 17.10.2016 10 m ei kalaa Pohja liejua, savea, hiekkaa, vähän soraa Syvyys 5-10 cm, vesi samea Ryteikköä. Asukkaan mukaan ylempänä laskeutusallas. Kalastettu pistoja.
3 17.10.2016 15 m ei kalaa Pohja liejua, savea, hiekkaa, soraa, ylempänä 

kiviä ja kalliota
Syvyys 10-40 cm, ka. 20 cm, 
vesi samea

Alueen yläosassa jyrkkä kallioputous, joka nousueste. Uomassa puuta ja sakkautunutta ainesta, ryteikköä.

Oinasjoki 1 17.10.2016 15 m pikkunahkiaisia Pohja liejua, hiekkaa, soraa, vähän isoja kiviä Syvyys 5-10 cm, vesi kirkas Kaksi nousuestettä (rumpuja), joista ainakin toinen kuljettavissa runsaamman veden aikaan.
2 17.10.2016 25 m 4 haukea n. 13 

cm
Pohja hiekkaa, mutaa, vähän soraa, pehmeä Syvyys 10-25 cm, vesi samea Kalastettu tien alapuolelta. Tierummun viereisessä montussa syvyys yli 70 cm. Ryteikköä ja kaatunutta puuta, 

metsäpuro.
Kreivinoja 1 28.10.2016 150 m 1 ahven, 1 

hauki, 1 made
Pohja isoa kiveä, soraa, liejua, hiekkaa 
paikoitellen, vähän savea

Syvyys 10-50 cm, leveys n. 2 
m, virtaama n. 30 l/s, vesi 
ruskea, melko kirkas

Tierummut eivät estä kalojen kulkua. Potentiaalinen taimenpaikka.

2 28.10.2016 150 m 2 ahventa, 1 
hauki

Pohja lohkareita, isoa kiveä, kiveä, vähän 
soraa, ylempänä enemmän mutaa

Syvyys 20-60 cm, leveys 1,0-
2,5 m, vesi ruskea, kirkas

Kalastettu sekä tien ylä- että alapuolelta, kalat saatiin yläosasta, missä syvempää ja virtaus heikompi. Erittäin 
hieno alue, tierumpu ei este.

Pilpalan 
myllykoski

1 28.10.2016 50 m ei kalaa Pohja kiveä, soraa, hiekkaa, mutaa Kunnostettu (Virho) koskialue. Kalastettu tien yläpuolelta paikoitellen myllylle asti. Osa liian syvää 
kalastettavaksi. Alueella havaittu lohikaloja 3-4 vuotta sitten (Hunsalan osakaskunan pj)

Hunsalanjoki 1 28.10.2016 ei kalastettu Leveys 6-10 m Uoma liian syvä sähkökalastusta varten.
2 28.10.2016 ei kalastettu Pohja erittäin pehmeä Leveys n. 7 m Uoma syvä ja erittäin pehmeäpohjainen, sähkökalastus mahdotonta.

Ikaisenoja 1 28.10.2016 25 m ei kalaa Pohja pehmeä, liejuinen Syvyys 20-50 cm, leveys 0,5-
1,0 m, vesi ruskea, samea

Sijaitsee hevoslaitumen vieressä, ryteikköä. Kalastettu paikoitellen pistoja, kalastetun alueen lopussa kaivettu 
lammikko, jossa ei myöskään kalaa.

Kokkoinoja 1 28.10.2016 30 m ei kalaa Pohja pehmeää liejua, savea Syvyys n. 20 cm, leveys 0,3-
0,8 m, vesi hyvin samea, 
harmaan ruskea

Pelto-oja, tierummussa 20 cm nousu. Kalastettu tien molemmin puolin. Huom! Ohikulkija havainnut 
viereisessä Kyrönojassa taimenen kutua 3 vuotta sitten aivan tien vierellä. 

Ratinoja 1 28.10.2016 40 m Särkiä, 1 hauki 
15 cm

Pohja soraa, kiviä, hiekkaa, vesisammalta Syvyys 10-20 cm, leveys 1,0-
2,0 m, vesi ruskea, kirkas

Kalastettu kesämökille johtavan tien yläpuolelta. Koskimainen, varsin vuolaasti virtaava jakso.

2 28.10.2016 10 m 1 hauki Pohja pehmeä, liejua, savea, kiviä,  soraa Kalastettu isomman tien vierellä olevasta altaasta ja siihen johtava puro n. 10 m matkalta. Altaan koko 8 x 15 
m, pohja pehmeää liejua ja savea, puro kiveä ja soraa. Hauki saatiin lammikosta.
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3.6.1.2 Kunnostuskohteiden taimentiheydet

Hankkeen uomakunnostuskohteissa Niemenjoella, Lapoonjoella ja Vanjoen Pitkälänkoskella tehtiin useam-
pia sähkökoekalastuksia. Näissä kohteissa taimenia tiedettiin jo aikaisempien kartoitusten perusteella esiin-
tyvän. 

Niemenjoki

Niemenjoella sähkökalastuksia tehtiin sekä huhtikuussa 2017 että lokakuussa 2017. Keväällä sähkökoekalas-
tuksia tehtiin erityisesti jokihelmisimpukan esiintymisen kartoittamiseksi, mutta samalla havainnoitiin myös 
taimen tiheyksiä. Syksyn sähkökoekalastuksessa tavoitteena oli erityisesti poikastiheyden määrittäminen 
kunnostetuilla virtavesijaksoilla. Tätä varten Niemenjoelle perustettiin kaksi koealaa joissa tehtiin sähkö-
koekalastus ’kahden poistopyynnin’ menetelmää käyttäen. Syksyn 2017 poikastiheysarviot edustavat ennen 
kunnostusta tilannetta, sillä ne perustuvat syksyn 2016 lisääntymisen onnistumiseen. 

Hiiskulan koeala sijaitsee Hiiskulantien kohdalla ja sen pinta-ala on 210 m2. Koealalla tehtiin mittavat sorais-
tukset kevättalvella 2017 ja alue on aivan yläosaa lukuun ottamatta kunnostettu. Veden syvyys koekalastuk-
sen aikaan oli 0,2–1,0 metriä.

Taimensaalis kunnostetulla Hiiskulan alueella oli erittäin hyvä. Alueelta saatiin yhteensä 93 taimenta, joista 
lähes puolet oli ikäluokkaa 0+. Suurin taimen oli pituudeltaan noin 35 cm. Alueen yksilötiheys oli peräti 
67 (N/100 m2). Tiheysarvo on kolminkertainen edelliseen kartoitukseen verrattuna; vuonna 2006 tehdyissä 
sähkökalastuksissa Hiiskulan alemman kosken taimentiheys oli 19,2 (N/100 m2). Taimenet näyttävät siis ot-
taneen kunnostetun alueen heti omakseen. Nuoremmat yksilöt viihtyvät paremmin jakson alaosassa, missä 
vesi on matalampaa ja tarjoaa runsaasti suojapaikkoja poikasille. Vanhempia ikäluokkia saatiin taas enem-
män alueen syvemmästä yläosasta. Samalla alueella kevään sähkökoekalastuksissa taimenen yksilötiheys oli 
8,3 (N/100 m2). Jokihelmisimpukan glokidiotoukkia ei saaliiksi saaduista ja tutkituista taimenista löytynyt.

Niemenjoen Saarikosken alaosan koeala sijaitsee Niemenjoen uomakunnostustusalueen alimmaisella osalla. 
Koeala on kooltaan 167 m2, syvyys 0,3–0,7 m. Kohde oli aiemmin hitaasti virtaavaa, varsin ilmeetöntä uo-
maa. Kunnostuksessa aluetta monimuotoistettiin lisäämällä uomaan kiveä ja puuainesta sekä perustamalla 
kutusoraikkoja. 

Taulukko 6 . Niemenjoen sähkökalastukset (Hiiskulan koealan yksilötiheys on laskettu kahden poistopyynnin mukaisesti 
pyydystettävyys huomioiden, muiden alueiden yksilötiheyttä laskettaessa pyydystettävyyttä ei voitu huomioida).
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4.10.2006
Hiiskula, 
alempi koski KAS 1 125 187,5 36 26 10 19,2

4.10.2006
Hiiskulantieltä 
alavirtaan KAS 1 310 775 64 41 23 8,3

24.4.2017
Hiiskula, sillan 
yläpuoli 6711180 363841 LUVY 1 80 320 11 9 2 3,4

24.4.2017
Lätinkoski 
alapuoli 200m 6709944 364346 LUVY 1 80 320 - - - -

24.4.2017
Lätinkoski 
alapuoli 491 m 6709655 364268 LUVY 1 40 125 7 5 2 5,6

24.4.2017
Lätinkoski 
alapuoli 503 m 6709639 364260 LUVY 1 7 49 4 3 1 8,2

4.10.2017
Hiiskula, 
koeala 6711134 363891 LUVY 2 70 210 93 42 51 66,6

4.10.2017
Saarikosken 
alaosa, koeala 6709492 364195 LUVY 2 37 166,5 15 8 7 9,0

Koekalastuksen aikana vesi oli syksyn sateiden vuoksi korkealla ja melko sameaa, mikä ei kuitenkaan mer-
kittävästi haitannut kalastusta. Alueelta saatiin saaliiksi 15 taimenta, joista noin puolet oli saman kevään 
poikasia. Vanhemmista taimenista peräti viisi kalaa oli pituudeltaan yli 25cm (ikäluokka > 3+) ja mahdolli-
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sesti jo sukukypsiä. Yksilötiheys arvioksi saatiin 9,0 (N/100 m2). Taimenen osalta kohteen tilanne vaikuttaa 
lupaavalta – perustettujen kutualueiden ja kunnostettujen poikasalueiden myötä taimentiheyden tuntuvalle 
kasvulle on hyvät edellytykset. 

Lapoonjoki

Samoin kuin Niemenjoella, myös Lapoonjoella sähkökalastettin keväällä, jolloin taimenten kiduksista etsittiin 
myös jokihelmisimpukan glokidio-toukkia ja syksyllä, jolloin tavoitteena oli taimenen poikastiheyden arvi-
ointi perustetulla koealalla. Aikaisemmin Lapoonjoella on sähkökalastettu vuosina 2002 ja 2004 Uudenmaan 
ympäristökeskuksen ja RKTL:n toimesta. Tällöin saaliiksi saatiin muutamia > 0+ -ikäluokkaa olevia taimenia, 
mutta saman vuoden poikasia ei havaittu.

Lapoonjoen sähkökoekalastukset keskittyivät Yläkosken alueelle. Keväällä 2016 alue koekalastettiin raakku-
tutkimusten yhteydessä ja yksilötiheydeksi saatiin 1,3 – 4,3 N/100 m2. Syksyllä 2017, kunnostusten jälkeen, 
Yläkoskelle perustettiin sähkökalastuskoeala. Koeala alkaa Yläkosken alapäästä ja loppuu kunnostetun alu-
een yläpäähän. Alueen keskiosassa on lyhyt kunnostamaton alue. Kalastuksen aikaan vesi oli 10,8 asteista, 
hieman ruskeaa, mutta kirkasta. Uoman syvyys oli enimmillään noin 40 cm keskisyvyyden ollessa noin 20 
cm. f

Yläkosken koealalta saaliiksi saatiin kuusi taimenta, joista viisi oli saman kevään poikasia. Lisäksi tehtiin ha-
vaintoja kahdesta hauesta, ahvenesta ja täpläravusta. Taimenen yksilötiheys on toistaiseksi pieni (2,6 N/100 
m2), mutta kunnostusten myötä kohteella on potentiaalia kehittyä hyviksi taimenalueeksi, sillä veden laatu ja 
uoman varjostus on hyvä ja joen virtapaikat soveltuvat hyvin taimenen elinympäristöiksi. 

Kuva 49 . Sähkökalastusta Lapoonjoen Yläkosken alaosassa.

Taulukko 7 . Lapoonjoen sähkökalastukset.
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14.-15.8.2002
Lapoon 
luusua UUS 1 - 54 -

14.-15.8.2002
Peltoalueen 
alaosa UUS 1 - 60 -

14.-15.8.2002
Yläkosken 
yläosa UUS 1 - 98 -

14.-15.8.2002
Yläkosken 
alaosa UUS 1 - 107 4 - 4 3,7

13.10.2004 RKTL 1 199 2 - 2 ?
21.4.2016 Yläkoski 6708978 364036 LUVY 1 65 235 9 8 1 3,8

21.4.2016
Yläkosken 
alaosa 6709533 364932 LUVY 1 100 300 4 4 - 1,3

21.4.2016
Yläkosken 
yläosa 6709666 364925 LUVY 1 70 210 9 9 - 4,3

29.9.2017
Yläkoski, 
koeala 6709524 364927 LUVY 2 78 234 6 5 1 2,6
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Vanjoen Pitkälänkoski

Vanjoelta on olemassa tietoja sähkökoekalastuksista aina vuodesta 1982 lähtien. Velvoitetarkkailun puitteis-
sa sähkökalastuksia on tehty neljällä koealalla vuodesta 1989 lähtien kolmen vuoden välein, viimeksi syksyllä 
2016. Pitkälänkoskella ja Massakosken luonnonuomassa sähkökalastettiin toukokuussa 2016 raakkututki-
muksen yhteydessä. 

Taulukko 8 . Pitkälänkosken ja Massakosken luonnonuoman sähkökalastukset vuosina 1999–2016.
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24.8.1999 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 ? 400 11 - 11 2,8
25.7.2001 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 40 400 1 ? ? 0,3
19.9.2002 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 40 400 30 ? ? 7,5
23.9.2005 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 40 400 2 - 2 0,5
27.9.2007 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 40 400 7 - 7 1,8
13.9.2010 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 40 560 16 - 16 2,9
20.9.2013 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 44 572 5 - 5 0,9
13.5.2016 Pitkälänkoski 6712380 347831 LUVY 1 550 6600 6 4 2 0,1

13.5.2016
Massakosken 
luonnonuoma 6713533 347849 LUVY 1 90 500 2 1 1 0,4

9.9.2016 Pitkälänkoski 6712714 347854 LUVY 2 28 616 10 6 4 1,6

Taimentiheys on Pitkälänkoskella ollut koko 1980-luvulta alkaneen tutkimushistorian ajan heikko: taimenia 
on saatu vain muutamia yksilöitä aaria kohden. Keväällä 2016 tehdyissä sähkökalastuksissa Pitkälänkosken 
6 600 m2 alueelta saatiin vain kuusi taimenta ja Massakosken luonnonuomasta kaksi taimenta. Taimen on 
kuitenkin sitkeästi sinnitellyt Pitkälänkoskella vuodesta toiseen, vaikkakin hyvin vähälukuisena. 

Pitkälänkosken alue on pohjanlaadultaan varsin monipuolinen. Sitä hallitsevat pääosin erikoiset kiviainekset 
ja myös vesisammalta esiintyy paikoin. Sähkökalastuksen yhteydessä tehdyssä vesikiikaritarkastelussa ha-
vaittiin useita simpukkalajeja (Anodonta piscinalis, Unio pictorum, Unio. tumidus, Unio crassus). Kalasto on 
koskialueella niinikään hyvin monipuolinen. Taimenen lisäksi muita tavattuja kalalajeja olivat: harjus, kirjolo-
hi, hauki, kivisimppu, kivennuoliainen, lahna, särki, ahven, salakka ja made. 

Kuva 50 . Made Pitkälänkoskelta.
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3.6.2 Simpukat

3.6.2.1 Jokihelmisimpukkakartoitukset

Karjaanjoen vesistössä, jokihelmisimpukan nykyiset tunnetut esiintymät sijoittuvat Mustionjokeen, mutta 
myös Karjaanjoen vesistön yläosassa on todennäköisesti ollut ennen vesistön patoamista jokihelmisimpukoi-
ta. Niitä ei kuitenkaan ole sukelluskartoitusten yhteydessä tavattu. Jokihelmisimpukan esiintymistä voidaan 
kartoittaa myös sähkökalastusten avulla (kuva 51). Sähkökalastuskartoituksessa etsitään jokihelmisimpukan 
isäntäkalaksi soveltuvia kaloja, taimenia tai lohia, joista raakun glokidium-toukkia voidaan etsiä. Tämä ta-
pahtuu kalan kiduskantta raottamalla (Kuva 52), jolloin toukat erottuvat vaaleina jyväsinä kiduslehdyköiden 
pinnalta (Kuva 53, Salonen ja Taskinen (2016)). Glokidium-toukat ovat silmällä erotettavissa vain keväällä en-
nen niiden pudottautumista pohjaan. Tutkimuksen jälkeen nukutettu kala voidaan vapauttaa takaisin jokeen.

Jokihelmisimpukan esiintymistä kartoitettiin sähkökalastusten avulla Vanjoessa Pitkälänkoskessa ja Lapoon-
joessa maaliskuussa 2016, Saavajoella Katlakoskessa 2016 ja 2017, Niemenjoella ja Vihtijoen Olkkalankos-
kessa huhtikuussa 2017. Sähkökalastuksissa etsittiin jokihelmisimpukan isäntäkalaksi soveltuvia taimenia. 
Taimenten kidukset tutkittiin varovasti kiduskansia raottamalla. Yhdessäkään tutkitusta taimenista ei löy-
detty jokihelmisimpukan glokidio-toukkia. Taimenia saatiin sähkökalastuksissa yhteensä 58 yksilöä. Kahdella 
taimenella havaittiin glokidioita, lähemmässä tarkastelussa ne osoittautuivat pikkujärvisimpukan toukiksi.

Kuva 51 . Raakun isäntäkalojen, taimenen poikasten sähkökalastusta Saavajoen Katlakoskella 11.4.2016. Kuva Jouni 
Taskinen.
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Kuva 52 . Raakun glokidium-toukkien etsintää nukutetun taimenen kiduskantta raottamalla.

Kuva 53 . Vasen Kuva: Mikroskooppinäkymä Katlakosken taimenen poikasen kiduksilta 11.4.2016 (pikkujärvisimpukan 
toukkia taimenen kiduksilla). Oikea Kuva: Konneveden tutkimusasemalla vuonna 2012 kokeellisesti infektoidun taime-
nen poikasen kidukset, missä raakun glokidium-toukat erottuvat tummina kerroshampurilaisen muotoisina laikkuina. 
Kuvat Anu Suonpää ja Jouni Taskinen.

3.6.2.2 Vuollejokisimpukat Vanjoen kunnostusalueella

Vanjoessa elää paikoin runsas ja elinvoimainen vuollejokisimpukkakanta. Vaikka Pitkälänkosken soraistetta-
vat alueet eivät ole vuollejokisimpukalle tyypillisiä elinalueita, haettiin ELY-keskukselta lupaa poiketa vuolle-
jokisimpukan luonnonsuojelulain 39 § mukaisista rahoitussäännöksistä. Tarkoituksena oli siirtää kartoituk-
sessa mahdollisesti löytyvät yksilöt kunnostettavilta alueilta alavirtaan soveltuvaan habitaattiin. 

Soraistettavat ja puhdistettavat alueet käytiin läpi vesikiikarilla ja snorklaten 22.5.–24.5.2017 ja 31.5.2017 
(kuvat 54 ja 55). Alueilta kerättiin kaikki havaitut simpukat. Simpukat kerättiin alueelta keruupussiin, jonka 
jälkeen ne laskettiin. Simpukoiden määriä lajeittain ei eritelty vaan simpukoista laskettiin kokonaismäärät. 
Simpukat laitettiin sumppuun odottamaan siirtoa. Lopuksi kaikki simpukat kuljetettiin työpäivän päätteeksi 
vesiastiassa alapuoliselle siirtoalueelle, johon ne istutettiin.

Kunnostusalueilta kerättiin yhteensä 819 simpukkayksilöä, joiden joukossa oli uhanalaisia vuollejokisimpu-
koita (Unio Crassus), sysijokisimpukoita (Unio tumidus), soukkojokisimpukoita (Unio pictorum) sekä pikkujär-
visimpukoita (Anodonta anatina) (taulukko 9, kuva 56). 

Vanjoella elää paikoin runsas ja elinvoimainen vuollejokisimpukkakanta. Kunnostusalueet saatiin kartoitet-
tua hyvin. Pitkälänkosken soraistettavat alueet eivät ole vuollejokisimpukalle tyypillisiä alueita, mutta niitä 
löytyi kuitenkin joka alueelta vaihtelevasti. 
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Kuva 54 . Simpukoiden havaitsemiseksi käytettiin vesikiikaria ja pintasukellusta.

Kuva 55 . Tutkimussukeltaja tutkimassa Vuollejokisimpukoille siirtopaikaksi valittua aluetta 7.

Taulukko 9 . Kunnostusalueelta kerätyt ja siirretyt suursimpukat kunnostussuunnitelmassa esitettyjen alueiden mukaan.

ALUE LAJIT MÄÄRÄ
5.01-5.03 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 164
5.04-5.07 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 142
5.08-5.13 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 126
5.14-5.15 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 26
5.16-5.20 Anadonta anatina, Unio crassus, Unio pictorum 15
5.21-5.24 Anadonta anatina, Unio crassus, Unio tumidus 7
6.02 Unio crassus 4
6.04-6.07 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 51
6.08-6.11 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 187
6.12 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 97

YHTEENSÄ 819
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Kuva 56 . Suursimpukoita Pitkälänkoskelta.

3.6.3 Pohjaeläimet

Kunnostettavien virtavesijaksojen ekologista tilaa, soveltuvuutta jokihelmisimpukan ja taimenen elinalu-
eeksi, sekä kunnostusten vaikuttavuuden seuraamiseksi suoritettiin pohjaeläimistökartoituksia Hiidenveden 
valuma-alueen latvavesistöissä syksyllä 2016. Tutkituista alueista Vanjoen Pitkälänkoskella, Niemenjoella ja 
Lapoonjoella suoritettiin kunnostuksia vuonna 2017.

Makroskooppisen, paljain silmin havaittavan pohjaeläimistön lajisto ja suhteellinen runsaus kertovat niiden 
elinympäristön – pohjan ja veden tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Pohjaeläimistöstä kehitettyjä bi-
oindeksejä voidaan käyttää tutkimusalueen ekologista tilaa arvioitaessa, mikä on hyödyllinen tieto myös 
taimenten ja muiden veden laadultaan vaativien kalojen kannalta. Toisaalta pohjaeläimet taimenen ravinto-
na, sen ”laatu” ja runsaus huomioiden ovat taimenten selviytymiselle elintärkeitä tekijöitä, varsinkin niiden 
poikasvaiheessa. Kalaravinnon osuus taimenen ravinnossa lisääntyy koon kasvaessa kuten muillakin petoka-
lalajeilla, mutta pohjaeläinravinto säilyy niiden ruokavaliossa läpi elämän. Pohjaeläimistötutkimusten avulla 
saadaan siten samanaikaisesti tietoa paitsi elinympäristön muutoksista myös taimenten menestymisen mah-
dollisuuksista ravintotarjonnan muutosten kautta. 

Tätä pohjaeläinkartoitusta vastaava ekologinen tila-arviointi ja taimenille sopivien uusien elinalueiden sopi-
vuusarviointi tehtiin Siuntionjoen vesistöalueella vuonna 2016. Tällöin pohjaeläinkartoitukset olivat yhtenä 
osana kokonaishanketta, missä taimenia siirtoistutettiin elinkelpoisilta alueilta uusille alueille ajatuksena laa-
jentaa ja turvata niiden elinvoimaisuutta vesistössä (Vähä ym. 2017).

3.6.3.1 Pohjaeläinkartoituksen tutkimusalueet ja menetelmät

Hiidenveden valuma-alueella pohjaeläinkartoituksen kohdealueiksi valittiin esiselvitysten ja mm. koski-in-
ventointien pohjalta taimenen elinalueiksi parhaimmaksi arvioituja latvapuroja. Pääasiallisena pohjaeläin-
kartoitusten kohdealueiden valintaperusteena oli, mikäli alueen pohjaeläimistöä ei tunneta tai tunnetaan 
puutteellisesti. Kaikilta vuoden 2016 tutkimusalueilta Niemenjoelta, Lapoonjoelta, Saavajoelta ja Rautajoel-
ta on tehty tuoreita havaintoja taimenesta (kuva 47). 

Pohjaeläinkartoitukset tehtiin syksyllä 2016. Tutkimusalueiksi valittiin Hiidenveteen laskevien molempien 
pääjokien eli Vihtijoen ja Vanjoen latvavesistöjen pienten purojen tai jokien koskimaisia jaksoja. Vihtijoen 
latvoille tutkimusalueina olivat Lapoonjoki ja Niemenjoki, Vanjoen latvoilla tutkimusalueina olivat Rautajoki 
ja Saavajoki. Tutkimusalueet sijaitsivat Vihdin ja Lopen kunnissa. Tutkimusalueet ja niissä olevat pohjaeläin-
paikat esitetään taulukossa 10.
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Taulukko 10 . Pohjaeläinkartoitukseen sisältyneet tutkimusalueet syksyllä 2016.

Paikan nimi

Pohjoiskoor
dinaatti 
ETRS-
TM35FIN

Itäkoordi
naatti 
ETRS-
TM35FIN

Vesistöalue nimi Vesimuodostuma
Vesimuodostuman 
pintavesityyppi

Kunnan 
nimi

Lapoonjoki, K10_pki 6709523 364927 Vihtijoen alaosan a Vihtijoen yläosa-Lapoonjoki Pienet 
turvemaiden joet

Vihti

Lapoonjoki, K15_pki 6709301 364477 Vihtijoen alaosan a Vihtijoen yläosa-Lapoonjoki Pienet 
turvemaiden joet

Vihti

Niemenjoki, K12_Lätinkoski_alap_pki 6710047 364454 Niemenjärven va Niemenjoki Pienet 
turvemaiden joet

Vihti

Niemenjoki, K23_alap_pki 6709527 364203 Niemenjärven va Niemenjoki Pienet 
turvemaiden joet

Vihti

Rautajoki, Saukonkoski_lohk_iki 6730052 345049 Sakaran - Punelian a Vanjoki-Saavajoki-
Hunsalanjoki-Rautajoki

Keskisuuret 
turvemaiden joet

Loppi

Saavajoki 14,0_iKi 6721151 349529 Pyhäjärven - 
Saavajoen a

Vanjoki-Saavajoki-
Hunsalanjoki-Rautajoki

Keskisuuret 
turvemaiden joet

Loppi

Edellä mainittujen uusien tutkimusalueiden lisäksi tämän raportin tarkoituksena on myös arvioida laajem-
minkin Hiidenveden valuma-alueen virtavesien ekologista tilaa ja soveltuvuutta taimenen elinalueena. Ai-
neistona käytetään alueella jo tiedossa olevaa pohjaeläinaineistoa. Yhteenveto taimenille soveltuvista elin-
alueista ja pohjan tilasta esitetään kappaleen 3.6.3.3 lopussa.

Pohjaeläinnäytteenoton tutkimusmenetelminä seurattiin ympäristöhallinnon suositusta pohjaeläimistön 
seurannasta virtavesipaikoilla (käsihaavi- eli potkuhaavimenetelmä), joka on osa virallista menetelmää jo-
kivesimuodostumien ekologisen tilan määrittelemisessä (Meissner ym. 2013). Näytteet kohdealueilta koos-
tuivat neljän metrin matkalta kahden minuutin aikana suoritetusta näyteponnistuksesta (potkuhaavinnas-
ta), mikä on myös minimivaatimus pohjaeläinindeksien laskemista varten. Näitä näytteitä täydentämään 
kerättiin aineistoa suppeammalla näyteponnistuksella (2 m ja 1 minuutti) Lapoonjoesta ja Niemenjoesta. 
Myös näihin alueisiin tiedettiin toteutettavan purokunnostuksia. Sen lisäksi tehtiin havaintoja myös mm. 
pohjan laadusta näytepaikoilta, kasvillisuuden laadusta ja runsaudesta, virtausoloista sekä uomaa reunusta-
vasta rantakaistasta ja muista tärkeistä ympäristötekijöistä, joilla voi olla merkitystä tulosten analysoinnissa. 
Näytepaikkojen pohjatyypiksi pyrittiin löytämään virtavesien pohjaeläintutkimusten menetelmäsuositusten 
mukaisesti pikkukivikkoa (pki) tai isokivikkoa (iki). Tulokset tallennettiin ympäristönhallinnon Hertta/POHJE-
pohjaeläintietojärjestelmään. Maastokäynneillä laajennettiin kartoitusta havainnoimalla myös varsinaisen 
näytteenottoalueen ulkopuolisia alueita, joten kokonaisuutena saatiin varsinaisia havaintopaikkoja laajem-
pialainen käsitys taimenelle soveltuvasta elinalueesta tutkimusalueilla.

Pohjaeläinaineistoa analysoitaessa käytettiin uusimpia, ympäristöhallinnon ns. toisen suunnittelukauden 
pohjaeläinindeksejä, joiden avulla luokitellaan vesistön ekologista tilaa (Ympäristöhallinnon ohjeita OH 
7/2012). Näissä luokittelumuuttujat perustuvat 2006–2012 aineistoihin ja ovat jonkin verran muuttuneet 
ensimmäisen suunnittelukauden (2000–2007 aineistot, Ympäristöhallinnon ohjeita OH 3/2009) muuttujista 
vertailuaineiston lisääntymisen myötä. Luokittelumuuttujia ovat jokityypille ominaiset taksonit TT ja heimot 
EPTh sekä PMA- eli suhteellinen mallinkaltaisuusmuuttuja. PMA-indeksi kuvaa pohjaeläinlajiston koostu-
musta ja runsaussuhteita. Lisäksi savisameiden jokien vertailuolot on arvioitu käyttäen nyt Etelä-Suomen 
(mm. Kymijoen valuma-alueen) turve- ja kangasmaiden vertailupaikkojen aineistoja, joiden pohjalta luokit-
teluarvio tarkentuu aikaisemmasta koko maata koskevasta turvemaiden vertailuaineistosta. Pohjaeläinin-
deksit laskettiin ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan Excel-pohjaisilla makrolaskentakaavoilla ja laskentaan 
sisältyvillä ohjeilla, jotka ovat saatavilla ympäristöhallinnon internet-sivuilta (http://www.ymparisto.fi/ Etusi-
vu > Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Biologisten seurantamenetelmien ohjeet > Biologis-
ten muuttujien laskentapohjat). Pohjaeläinaineisto yhdenmukaistettiin taksonomialtaan ennen laskentoja. 

Vesistö on yleensä sitä karumpi, vähäkuormitteisempi ja monimuotoisempi mitä enemmän jokityypille omi-
naisia EPT-heimoja (päivänkorentoja, koskikorentoja ja vesiperhosia) tai jokityypille ominaisia taksoneita (TT) 
koskialueilla esiintyy. PMA-indeksin lukuarvon kasvaessa pohjaeläimistön monimuotoisuus lisääntyy, mikä 
katsotaan tyyppikohtaisesti arvioituna osoittavan pohjaeläimistön ja myös pohjan laadun lähentyvän alku-
peräisen luonnonmukaista, erinomaista tilaa. Tulosten yhteenvedossa huomioidaan kaikkien edellä mainit-
tujen kolmen luokitteluindeksin sisältämä informaatio. Pohjaeläimistöstä nostetaan esille lukumääräisesti 
ja indikaattoriarvoltaan merkittävimpiä pohjaeläintaksoneita luokitteluindeksien antamien tila-arvioiden 
lisäksi.
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3.6.3.2 Pohjaeläinkartoituksen tulokset

Seuraavissa kappaleissa esitetään keskeisiä tuloksia vuoden 2016 pohjaeläinkartoituksesta ja arvioidaan tut-
kimusalueiden pohjan tilaa ja soveltuvuutta taimenen elinalueeksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot pohjaeläi-
mistöstä, pohja-aineksesta, pohjakasvillisuudesta, rantakaistasta ym. tekijöistä löytyvät ympäristöhallinnon 
HERTTA-tietojärjestelmän POHJE-pohjaeläinosiosta.

Pohjaeläinten taksoni- ja yksilömäärät

Vuoden 2016 pohjaeläinkartoituksen neljän joen Lapoonjoen, Niemenjoen, Rautajoen ja Saavajoen  yhteen 
laskettu pohjaeläinaineisto koostui 8610 yksilöstä ja 79 pohjaeläintaksonista (taksoni on laji, suku tai vastaa-
vaa tarkin määritetty pohjaeläinryhmä). Tutkimusalueille tyypillisimpiä olivat odotetusti eri hyönteisryhmät 
(63 taksonia), jotka käsittivät noin 80 % kaikista taksoneista. Hyönteisistä runsaslajisempia olivat vesiperho-
set (Trichoptera 23 taksonia, 29 % kaikista taksoneista). Muita yleisiä pohjaeläinryhmiä olivat kaksisiipisiin 
kuuluvat surviaissääsket (Chironomidae 9 taksonia), päivänkorennot (Ephemeroptera) ja koskikorennot (Ple-
coptera), 7 taksonia molemmilla sekä kovakuoriaiset (Coleoptera, 5 taksonia). Pohjaeläimistön koostumus 
vastasi odotuksia tämän kokoluokan koskille ja jokityypille. Pohjaeläinten jakautuminen edellä mainittuihin 
taksonomisiin ryhmiin esitetään taulukossa 11.

Taulukko 11 . Pohjaeläinten pääryhmät ja niiden sisältämät taksonit (lajit ja muut määritystason mukaiset yksiköt) vuo-
den 2016 pohjaeläinkartoituksessa (Lapoonjoki, Niemenjoki, Rautajoki ja Saavajoki).

Pohjaeläinryhmä lkm %
Cnidaria Polttiaiseläimet 0 0,0 %
Turbellaria Värysmadot 1 1,3 %
Gordioidea Jouhimato 0 0,0 %
Nematoda Sukkulamadot 1 1,3 %
Oligochaeta Harvasukamadot 8 10,1 %
Hirudinea Juotikkaat 1 1,3 %
Gastropoda Kotilot 1 1,3 %
Bivalvia Simpukat 2 2,5 %
Hydracarina Vesipunkit 1 1,3 %
Crustacea Äyriäiset 1 1,3 %
INSECTA HYÖNTEISET (yht .) 63 79,7 %
Ephemeroptera Päivänkorennot 7 8,9 %
Odonata Sudenkorennot 3 3,8 %
Plecoptera koskikorennot 7 8,9 %
Heteroptera Erilaissiipiset 1 1,3 %
Neuroptera Verkkosiipiset 1 1,3 %
Trichoptera Vesiperhoset 23 29,1 %
DIPTERA Kaksisiipiset (yht.) 15 19,0 %
Ptycopteridae 0 0,0 %
Psychodidae Perhossääsket 0 0,0 %
Dixiidae Sinkilähyttyset 0 0,0 %
Chironomidae Surviaissääsket 9 11,4 %
Ceratopogonidae Polttiaiset 0 0,0 %
Simuliidae Mäkärät 1 1,3 %
Tipulidae Vaaksiaiset 1 1,3 %
Limoniidae Pikkuvaaksiaiset 3 3,8 %
Empididae Tanhukärpäset 1 1,3 %
Coleoptera Kovakuoriaiset 5 6,3 %
Scirtidae Rämekuoriaiset 1 1,3 %
Yhteensä (ei kehitysvaiheita) 79 100,0 %
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3.6.3.3 Tutkimusalueiden pohjaeläimistö – alueiden pohjan tila ja soveltuvuus 
taimenille

Lapoonjoki

Lapoonjoki sijaitsee Vihtijoen latvoilla Vihdin kunnassa. Joki on tyypiltään pienikokoinen turvemaiden joki 
(Pt). Joki saa alkunsa Lapoonjärven eteläpäästä, mistä se kulkee ensin noin kilometrin verran avoimen pel-
toalueen keskellä. Tämän jälkeen uoma sukeltaa muutaman sadan metrin matkalla metsän keskellä, missä 
maaston muodot saavat sen paikoin mutkittelemaan. Uoma jatkaa kulkuaan, ajoittain melko syvällä ”ku-
russa” metsäisen suojakaistan reunustamana. Uoman eteläpuolella esiintyy joen keskivaiheilla melko iso ja 
tuore hakkuumäki sekä myöhemmin avonaisia, aurattuja niittyjä ja peltolohkoja. Lopulta joki yhtyy koillisesta 
tulevaan Niemenjokeen. Joen pituus Lapoonjärvestä Niemenjoen yhtymäkohtaan on noin 2,3 kilometriä.

Lapoonjokiuoma kartoitettiin peltoaukeasta lähtien eli noin alimman kilometrin osata jokivartta kulkien ja 
samalla muistiinpanoja kirjaten. Uoman leveys ja syvyys vaihtelivat, enimmäkseen vesi virtasi rauhallises-
ti alle metrin syvyisinä ja noin 2–3 m rannoiltaan levyisenä selväpiirteisessä uomassa. Nopeammilla vir-
taosuuksilla vesi madaltui ja paikoitellen myös levittäytyi muodostaen leveämpiä tasanteita, missä virtaus 
jakaantui pienempiin osiin metsäkasvilisuuden keskellä. Eräille osuuksille oli tehty kivistä peräkkäisiä pohja-
patoja. Lapoonjoen varsinaisella pohjaeläinten tutkimusalueella Lapoonjoen yläkoskella K10_pki tutkimus-
alueen rantakaista koostui lähinnä lehtipuista ja -pensaista, jotka varjostivat vesiuomaa melko voimakkaasti. 
Pääasiallisena pohjatyyppinä oli pikkukivikko (pki), jossa vesisammalia esiintyi niukahkosti. Pohjalla oli myös 
soraa ja kariketta vaihtelevasti. Uoman reunaosien kivikoissa oli usein enemmän vesisammalta kuin pikku-
kivikko- tai sorapohjalla. Potkinnan tuloksena haaviin kertyi vähänlaisesti sammalta ja jonkin verran lehti- ja 
muuta kariketta pohjaeläimistön mikrohabitaatista (kuvat 57 ja 58).

Kuva 57 . Lapoonjoen ”yläkoski” K10_pki

Lapoonjoen yläkoskella tavattiin 29 makroskooppista pohjaeläintaksonia. Runsaslukuisimpia olivat Hydrop-
syche-heimon vesiperhoset, joista selvästi eniten oli nopeassa virrassa esiintyvää ja suhteellisen vaativaa 
siltalanseulakkaan (Hydropsyche siltalai) toukkia. Päivänkorennoista Baetis-suvun lajeista tavattiin kolmea B. 
muticus, B. rhodani ja Baetis niger. Koskikorentolaji Amphinemura borealis oli myös melko runsaslukuinen. 
Pallosimpukat (Sphaerium corneum) olivat lukumääräisesti hyvin edustettuina. Lapoonjoen yläkosken pohja-
eläimistöä voi pitää monipuolisena ja erittäin runsaslukuisena. Kaikki bioindeksit ilmensivät hyvää ekologista 
tilaa.



56 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti nro 656/2017

Kuva 58 . Yhden potkuhaavinäytteen (1 m, 30 s.) eli potkinnan tulos haavin pohjalla: kariketta, sammalosia ja pohjaeläi-
miä.

Lapoonjoesta otettiin yläkosken varsinaisen tutkimusalueen lisäksi ”täydennysnäytteitä” joen alaosasta eli 
”alakoskesta”. Alakoski oli pienialainen ja näytteenotolle optimaalista pikkukivikkoa oli pinta-alaltaan hyvin 
vähän. Tutkimusalueella oli varjostavaa puustoa jonkin verran, mutta alue rajautui osittain etelässä myös 
lähes kokonaan avonaiseen niittyyn ja oli siis suhteellisen altis auringonpaisteen lämmittävälle ja valaisevalle 
vaikutukselle. Vesisammalia oli tutkimusalueella melko runsaasti, mutta sen ohella, valaistuksen suuresta 
määrästä ja veden ravinteisuudesta johtuen myös mm. makrolevää ja ilmaversoiskasvillisuutta. Tutkimus-
alueella oli kivistä muodostettu pieni pohjapato, minkä alapuolen pikkuvikko-sorikosta suurin osa näytteestä 
potkittiin. Lapoonjoen alakoskelta (Lapoonjoki 15 pki) otettiin vain kaksi 30 s ja potkintapituudeltaan yhden 
metrin näytettä, mikä oli puolet Lapoonjoen yläkosken näytemäärästä.

Kuva 59 . Lapoonjoen ”alakosken” tutkimusaluetta.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti nro 656/2017 57

Kuva 60 . Lapoonjoen ”alakosken” potkintapaikka, Lapoonjoki_K10_pki.

Pienemmästä näytemäärästä ja paikan pienialaisuudesta huolimatta pohjaeläimistö muistutti suuresti La-
poonjoen yläkosken pohjaeläimistöä. Pohjaeläimistössä valtalajeina olivat samat Hydropsyche –suvun vesi-
perhosiin kuuluvat siiviläsirvikkäät (seulakkaat) ja päivänkorentoihin kuuluvat sukeltajasurviaiset (Baetis-su-
ku) sekä laakasurviaiset (Heptagenia) kuin yläkoskellakin. Päivänkorentoihin kanssa samoihin runsauslukuihin 
kipusi täällä kuitenkin purokuoriaiset (kuoksaset), joista erittäin runsaslukuinen oli Limnius volckmari. Poh-
jaeläimistö oli lähes yhtä monipuolinen (27 taksonia) ja lukumääräisesti yhtä runsas kuin ylempänä joessa, 
varsinkin kun huomioidaan vähäisempi näytemäärä. Kosken pienialaisuus ei mahdollista aivan yhtä hyvää 
kutupohja-aluetta taimenelle kuin ylempänä, mutta muuten olosuhteet vaikuttivat varsinkin kosken alaosas-
sa varsin hyviltä.

Niemenjoki

Niemenjoki on noin 3,5 kilometrin mittainen joki ulottuen Lapoonjoen yhtymäkohdasta joen luusuaan Nie-
menjärveen. Niemenjoki kuten Lapoonjokikin on tyypiltään pienikokoinen turvemaiden, humuspitoinen 
ruskeansävyinen joki (Pt). Niemenjärvestä purkautuessaan joki virtaa Hiiskulan kartanonmaiden läpi, jossa 
enimmäkseen varsin luonnonmukainen maasto lehtipuiden ja -pensaiden varjostamana reunustaa jokiuo-
maa. Kartanon pihamaiden jälkeen uoma kulkee ensin peltomaan keskellä, sitten ojitetun metsäisen suoalu-
een keskellä ja suurimmaksi osaksi tämän jälkeen metsän ja peltoalueen reunassa. Noin kahden kilometrin 
jälkeen Niemenjärvestä uoma piiloutuu kokonaan metsäiselle alueelle. Alueella on sekä melko iäkästä yh-
tenäisiä metsäalueita että monen ikäisiä hakkuualoja. Tutkimusalue, josta myös pohjaeläinnäytteet otettiin, 
sijaitsivat joen keskivaiheella ns. Lätinkosken alueella. missä metsä oli yhtenäistä ja hyvin uomaa varjostavaa. 
Jokiuoma oli myös syvässä rotkossa, ilmeisesti ruoppausten ja rantamassojen muotoilujen tuloksena. Uo-
man leveys vaihteli 2–3 m eli oli samaa luokkaa kuin Lapoonjoessakin.

Aivan joen alaosasta ”alakoskesta” otettiin täydennysnäytteitä vastaavasti kuin Lapoonjoesta. Joen ”Alakos-
ken” tutkimusalueella koski vaikutti pohjan rakenteeltaan fyysisesti luonnontilaisemmalta kuin ylempänä. 
Uoma oli melko avoin länsirannalla sijaitsevan hakkuu-alan vuoksi. Itärannassa sijaitsi melko harvapuinen, 
kuitenkin jo varttunut ojitettu metsikkö. Alaosan tutkimusalueesta pohjoiseen joki haarautui ensin kahdeksi 
päävirraksi, kunnes yhtyivät melko voimakasvirtaamiseksi kapeaksi ja kivikkoiseksi koskeksi noin 400 metrin 
päässä alaosan tutkimusalueesta.

Lätinkosken metsäalueen varjoisassa jokiuomassa oli välillä melko hienojakoisessakin sora- ja pikkukivikko-
pohjalla oli jonkin verran reunametsiköstä uomaan pudonneita puunrunkoja ja oksia, mikä monipuolistaa 
pohjaa pohjaeläimistön kannalta. Vesisammalta oli silti melko niukasti, vaikka niille sopivia isojakin kiviä 
ja puunrunkoja oli paikoitellen tarjolla kohtuullisen paljon. Lähinnä vesisammalta esiintyi uoman reunan 
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kivikoissa ja puun kappaleissa. Lätinkosken tutkimusalueella Niemenjoki 12_pki pohjaeläimistö oli erittäin 
monipuolinen käsittäen 35 eri pohjaeläintaksonia. Merkillepantavaa oli hyvää veden laatua vaativien kos-
kikorentojen esiintyminen tutkimusalueella. Etenkin Diura bicaudata koskikorennon esiintyminen nostaa 
joen luonnonarvoja lajin ollessa läntisellä Uudellamaalla melko harvinainen ja esiintymät paikallisia. Toinen 
merkittävä ja Diura-lajia runsaslukuisempi koskikorento, joka on myös suhteellisen vaativa elinympäristönsä 
suhteen, oli Isoperla difformis. Näitä koskikorentolajia runsaslukuisampia olivat kuitenkin sukeltajasurviaiset 
(Baetis), joita oli koko näyteyksilömäärästä lähes 57 % (1952 yksilöä). Näyteajankohta oli ilmeisen sopiva 
tämän lajin aikuistumista edeltävän vedenalaisen nymfivaiheen esiintymiselle. Muiden pohjaeläintaksonien 
osuus jäi silmiinpistävän vähäiseksi. Vesiperhosista siltalansirvikäs Hydropsyche siltalai oli täällä runsaslukui-
sin ilmentäen hyvää pohjan tilaa ja toisaalta nopeahkoa virtausta. Haavirysäkäs eli Polycentropus flavomacu-
latus oli täällä pikkukivikkopohjien yhtenä tyyppilajina suhteellisesti runsaampi kuin muilla tutkimusalueilla. 
Liekoraspikasta (Lype phaeopa) tavattiin näistä neljästä joesta ainoastaan Niemenjoesta ja kuten nimikin 
kertoo, sen tyypillisiä esiintymisympäristöjä ovat veteen uponneet liekopuut. Pohjaeläimistö ilmensi erin-
omaista ja hyvää tilaa.

 
Kuva 61 . Perkausten tuloksena uoma on koskijaksoiltaan monin paikoin reunoiltaan kohonnut kaivuutoiminnan ja 
uoman reunoille siirretyn ruoppausmassan vuoksi. Rantakaistan osalta (varjoisuus. reunustava puusto ym.) alue oli jo 
varsin koskemattoman ja luonnonmukaisen oloista.

Niemenjoen ”alakosken” Niemenjoki 23_pki täydennysnäytteet antoivat toisaalta vahvistusta, toisaalta li-
säinfoa Niemenjoen pohjaeläimistöstä. Yhtäläisyyksiä oli paljon yläkosken tutkimusalueen pohjaeläimistön 
kanssa mm. sukeltajasurviaisten (Baetis) massaesiintyminen ja myös siiviläsirvikkäiden suhteellinen runsas-
lukuisen esiintymisen kanssa. Täällä esiintyi surviaissääskilajeja (Chironomidae) enemmän kuin yläkoskessa, 
vaikkakin yksilömäärät olivat niukkoja. Mäkärien (Simuliidae) esiintyminen alakoskella ja niiden puuttuminen 
yläkoskelta kertoo näiden alueiden erilaisuudesta eli alakosken nopeammasta ja koskimaisemmasta (mata-
lammasta virrasta osittain kivikkopohjalla) habitaatista verrattuna tasaisempaan yläkosken habitaatteihin. 
Vähäisempi näytemäärä ei mahdollista bioindeksien laskentaa alakoskelta mutta arvion mukaan alakosken 
pohjaeläimistö ilmentää vähintään tyydyttävää, jopa hyvää pohjan tilaa.
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Kuva 62 . Niemenjoki edustaa keskikokokoista turvemaiden jokea (kt), jonka ominaisväri on humuksesta ruskeaksi vär-
jäytynyt. 

Kuva 63 . Niemenjoen pohjaeläimistöä: harvinaisia koskikorentoja, vesiperhosen toukkia, sukeltajasurviaisia, vesikuori-
aisia.
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Rautajoki

Rautajoki sijaitsee Lopen kunnassa hyvin metsäisellä alueella. Rautajoki on laajemmassa Vanjoki-Saavajoki-
Hunsalanjoki-Rautajoki nimetyssä vesimuodostumassa ylimpänä latvajokena. Rautajoen kokonaispituus on 
noin 5,8 km, mistä joen pohjoispäässä sijaitsevan, Myllylammiksi kutsutan, jokiuoman leventymän osuus 
on noin 0,5 kilometriä. Rautajoki saa alkunsa Keritty-nimisestä järvestä ja päättyy Punelia-nimiseen järveen. 
Joen kulttuurihistoriaan kuuluu mm. vanha kaivostoiminta, kuten nimestäkin voi päätellä. Joki on keskikokoi-
nen turvemaan joki (Kt) ja sen vesi on varsin humuspitoista, tumman ruskeaa väriltään. Metsäinen valuma-
alue ja koskemattoman näköinen jokiuoma antaa varsin erämaisen vaikutelman tutkimusalueella Valitetta-
vasti eräin paikon varsin lähellä uomaa on myös ulotettu hakkuutoimintaa.  

Metsämaasto on varsin kivikkoista ja louhikkoista, mikä näkyy myös jokiuomassa sen koskiosuuksissa. Uoma 
lienee varsin luonnonmukaisessa tilassa ainakin pohjaeläimistön tutkimusalueella Rautajoen Saukonkoskes-
sa_lohk_iki, joka sijaitsee noin puolivälissä jokea. Rautajoen Saukonkoksi poikkeaa edellä esitettyjen jokien 
koskipaikoista erityisesti siinä, että vaikka vesimäärä on kohtalaisen suuri ja verrannollinen edellisiin jokiin, 
vesi ikään kuin häviää paikoitellen hyvinkin leveässä koskipohjassa olevien isojen lohkareiden ja kivien muo-
dostamaan mosaiikkiin. Virtaus siten paikoin lähes seisoo, paikoitellen virtaa melko nopeastikin vaihdellen 
suuresti myös vesimäärän mukaan. Lehti- ym. karkean eloperäisen karikkeen määrä on näissä oloissa suu-
rempi kuin muissa koskissa. Uoma on varjoisa metsien reunustaessa uomaa useimmiten aivan rantakiviin ja 
kallioihin asti. Uoman leveys vaihteli noin 3–6 metrin välillä.

 
Kuva 64 . Rautajoen erämaista tunnelmaa, mutta lohkare-kivikkopohja vaikeutti näytteenottoa ja kulkua joessa.

Tutkimusalueista Rautajoen Saukonkoskella pohjaeläintaksoneita oli selvästi eniten, yhteensä 47 taksonia. 
Vaikka surviaissääskiä (Chironomidae) oli näistä peräti seitsemän, olivat koskille tyypilliset vesiperhoset, päi-
vänkorennot ja koskikorennot kaikki hyvin edustettuina. Näiden lisäksi pohjaeläimistöä täydensivät suden-
korentoihin kuuluvat neidonkorennot (Agrion virgo) ja immenkorennot (Agrion splendens) sekä jokikoren-
toihin kuuluva pihtijokikorento (Onychogomphus forcipatus), joita ei muilla tutkimusalueilla tavattu. Myös 
harvasukamatolajeja oli useita. Pohjaeläimistön monipuolisuus kertoo monipuolisesta habitaattitarjonnasta. 
Taimenen kannalta kutualustaksi sopivia pikkukivikko- ja sorapohjia oli tutkituilla koskialueilla vähän ja ne 
olivat pienialaisia. Näytteet jouduttiinkin koostamaan useista pienistä aloista, suurimmaksi osaksi vielä iso-
kivikkopohjiin yhdistelemällä. Yksittäisitä lajeista kannattaa tuoda esiin hyvää vedenlaatua ilmentävät koski-
korennot Protonemoura meyeri ja toisaalta Nemoura avicularis. Päivänkorennoista Lephoplebia vespertina 
oli ainoastaan täällä suhteellisen runsaslukuinen ilmentäen toisaalta hienodetrituksen suurempaa määrää 
hitaan virtauksen pohjilla. Sukeltajasurviaiset (Baetis) olivat runsaita, kuten Lapoonjoessa ja Niemenjoessa. 
Puhtaille karikepohjaisille metsäpuroille tyypillinen Agapetus ochripes laji oli täällä hyvin edustettuna ja tätä 
tyyppilajia esiintyi vain tutkimusalueista muualla vain alempana samassa vesistössä Saavajoella.
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Rautajoen pohjaeläimistö ilmensi erinomaista kaikilla bioindekseillä (TT-, T-EPTh ja PMA) mitattuna. Pohja-
eläimistö oli erittäin monipuolinen. Yksilömäärät olivat melko pieniä, mikä johtui suurimaksi osaksi todennä-
köisesti näytteenoton hankaluudesta kivikko-lohkarepohjalta.

Saavajoki

Saavajoki sijaitsee Karkkilan kaupungissa ja on osa Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki vesimuo-
dostumaa. Joki alkaa pohjoisesta Vaskijoen liittymästä ja päättyy etelässä Karkkilan Pyhäjärveen. Pituutta 
Vaskijoelle kertyy noin 13,0 kilometriä. Saavajoki on tyypiltään keskikokoinen turvemaan joki (Kt) kuten 
Rautajokikin, vesimuodostuman latvajoki. Saavajoen valuma-alueella kulttuurivaikutus viljelyalueineen ja 
kylätaajamineen on jo selvästi suurempi joka paikoin on myös muuttanut jokiuomaa ja joen veden laatua 
enemmän kuin lähes luonnontilaisella Rautajoella. Maaston muodot ohjailevat Saavajokeakin pääasiassa 
luonnonmukaisesti ja saavat jokiveden mutkittelemaan ja nopeuden vaihtumaan moneen kertaan matkalla 
kohti Pyhäjärveä. Saavajoen pohjaeläinten tutkimusalue sijaitse Saavajoen alaosassa Siikalankoskella Siika-
lantien sillan pohjoispuolella, missä vesi virtaa suhteellisen nopeasti kivikkoisessa koskessa. Sammalkasvus-
tot olivat kivien pinnoilla varsin hyvin kehittyneitä. Kosken kokonaispituus on arviolta noin 170 m jatkuen 
myös Siikalantien eteläpuolella. Pohjoispuolen Saavajoen Siikalankosken tutkimusalue jakaantui pieneltä 
matkalta saarekkeen erottamana kahteen uomaan. Uoman leveys vaihteli tutkimusalueella noin 2–6 m. Sau-
konkoski rajoittuu osittain pensoittuneeseen pihamaan piiriin ja lehtivaltaiseen nuoreen rantametsikköön ja 
on valaistusoloiltaan puoliavoin.

 
Kuva 65 . Saavajoen tutkimusaluetta Siikalansillalta pohjoisen kuvattuna. 

Saavajoen Siltalankoski_Silta_iki pohjaeläimistö oli erittäin monipuolinen (41 taksonia). Tässä mielessä poh-
jaeläimistö muistutti eniten vesistön latvoilla sijaitsevan Rautajoen pohjaeläimistöä. Omaperäisyyttä ilmensi 
kuitenkin vesiperhosiin kuuluvan toukosammalsirvikkään (Micrasema setifera) esiintyminen, joka oli samalla 
myös erittäin runsaslukuinen. Runsas sammalkasvusto on tälle lajille mieleinen habitaattitekijä. Erityisen 
mielenkiintoista oli myös juovaharjakkaan (Chimarrra marginatan) esiintyminen Saavajoella. Tätä vesiper-
hosta tavataan vain muutamissa paikoissa eteläisessä Suomessa. Pohjaeläimistö ilmensi tyydyttävää-hyvää-
tyydyttävää tilaa eri bioindeksien mukaan. Pohjaeläinyksilöiden määrä oli melko alhainen, mikä osittain joh-
tuu näytteenoton vaikeudesta kivikkopohjalla, jonka koloissa ja pinnalla esiintyvää pohjaeläimistöä ei isojen 
kivien vuoksi saada yhtä hyvin potkittua haaviin kuin tasaisemmilla pikkukivikko- tai sorapohjilla. Saavajoen 
Saukonkoskella pohjaeläinkartoitus täytti hyvin taimenen elintilavaatimukset, joskaan tutkitulla alueella ei 
laaja-alaisia kutusoraikkopohjia löytynyt.
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Yhteenveto taimenille soveltuvista elinalueista ja pohjan tilasta pohjaeläinaineistojen 
mukaan

Hiidenveden valuma-alueelta on kertynyt varsin runsaasti aineistoa ja tutkimuksia jokien ja purojen makro-
skooppisesta pohjaeläimistöstä. Osa on alkuperältään Hiidenveden ja siihen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen 
yhteistarkkailuun sisältyvistä kohteista (mm. Mettinen ja Könönen 2011, Ranta ym. 2015) ja osa ympäristö-
hallinnon seurantaohjelmaan kuuluvista kohteista (Paasivirta ja Hovi 2016). Viimeisten noin kymmenen-vii-
dentoista vuoden ajalta lähes tulokset on saatu keskenään yhteneväisten tai vähintään riittävän vertailukel-
poisten menetelmien avulla. Näitä aineistoja ja edellisessä luvuissa esiteltyjä uusimpia pohjaeläinaineistoja 
käyttäen (vuodet 2006–2016) esitetään seuraavassa arviot taimenille soveltuvista elinalueista ja pohjan ti-
lasta Hiidenveden valuma-alueella.

Tarkimmin tutkittuja alueita ovat Hiidenveteen laskevat Vanjoen ja Vihtijoen alaosan (Olkkalanjoen) kosket, 
joiden pohjaeläimistöjä on tarkkailtu Hiidenveden pistekuormittajien tarkkailuvelvoitteena useita vuosikym-
meniä (esim. Mettinen ja Könönen 2011, Ranta ym. 2015). Merkittävä määrä on myös ympäristöhallinnon 
(Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus) seurantaohjelmiin kuuluvia joki- ja pienempiä latvapurokoh-
teita, joista joistakin on kertynyt tietoja jo kolmelta vesienhoitosuunnittelukaudelta. Yhteenvedot aineistois-
ta on koottu taulukkoon 12 ja sitä vastaava karttaesitys kuvaan 66.
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Taulukko 12 . Hiidenveden valuma-alueen pohjaeläinaineistoihin (2006–2015, Hertta, POHJE ym.) ja maastokartoituk-
siin (Lapoonjoki, Niemenjoki, Rautajoki ja Saavajoki/Saukonkoski 2016, tämä tutkimus) perustuva tulosten yhteenveto-
taulukko, jossa arvio pohjan tilasta ja taimenille soveltuvasta elinalueesta. 

 

Kosken/havaintoalueen nimi: Lapoonjoki 10, yläkoski Lapoonjoki 15, alakoski (2 n) Niemenjoki 12, Lätinkoski Niemenjoki 23, "alakoski" (2 n) Rautajoki, Saukonkoski Saavajoki, Siikalankoski

Jokityyppi: Pieni tai keskisuuri turvemainen 
(KT-E,  PT-E) joki

PT-E PT-E PT-E PT-E KT-E KT-E

Näytteenotto 29.9.2016 29.9.2016 3.10.2016 29.9.2016 3.10.2016 3.10.2016

Pohjatyyppi, isokivikko, pikkukivikko, sora 
ym  (ensisijainen-toissijainen)

pki pki pki pki Lohk-iki iki

Rantakaistalla puita tms/avoimuus runsaasti/varjoisa melko runsas/puoliavoin runsaasti/varjoisa melko runsaasti/puolivarjoisa runsaasti/puolivarjoisa melko runsaasti/puolivarjoisa

Vesisammalia/muu pohjakasvillisuus melko niukasti/ runsaasti/muuta kasv. niukasti/ niukasti/melko niukasti erittäin runsaasti/ erittäin runsaasti/

TT= tyyppiomin. taksonit kpl/luokitus 9/hyvä * 13/erinomainen * 16/hyvä 12/tyydyttävä

T-EPTh = tyyppiomin. heimot kpl/luokitus 7/hyvä * 9/erinomainen * 12/erinomainen 13/hyvä

PMA = Prosent. Samankalt. kpl/luokitus 0,1774/hyvä * 0,2570/hyvä * 0,3513/erinomainen 0,1947/tyyydyttävä

Taksonien lukumäärä luokittelussa kpl: 21 * 27 * 31 30

Yksilömäärä luokittelussa kpl: 2212 * 1924 * 1006 985

Taksoneita näytteissä yht. (2 tai 4 n) 29 27 35 22 47 41

Taksoneita näytteissä, vaihteluväli 16-23 23-24 16-25 15-18 21-28 13-30

Taksoneita näytteissä, vaihteluväli 16-23 23-24 16-25 15-18 21-28 13-30

Yksilöitä yhteensä (yksi näytteenotto) 2290 1589 1952 631 1133 1015

Pohjaeläimistö/pohjan laatu, yhteenveto,     
sanallinen arviointi

Monipuolinen, erittäin runsas Monipuolinen,  erittäin runsas, 
pienialainen

Erittäin monipuolinen, runsas Melko yksipuolinen,  harva
Erittäin monipuolinen, melko harva, 

lohkareinen, runsaasti 
pienhabitaatteja

Erittäin monipuolinen, melko harva, 
lohkareinen habitaatti

Yleisarvosana, soveltuvuus taimenille, 
pohjan tila Hyvä Hyvä Erinomainen Hyvä Erinomainen Hyvä

Kosken/havaintoalueen nimi: Rautajoki 3,3 _pKi_iki Saavajoki 14,0_pKi_iKi Saavajoki_Katlakoski_pKi_iKi Nuijajoki,, Myllykoski_pki_Iki Maijanoja_3,0_pKi_iki Vanjoki VAN 1/1, 
Pitkälänkoski_iki_pKi

Jokityyppi: Keskisuuri turvemaiden (KT-E), 
pieni kangasmaiden (Ksa) tai savimaiden 
(Psa) joki

KT-E KT-E KT-E PK-E Psa KT-E

Näytteenotto 28.10.2013 ja 6.10.2015 28.10.2013 13.9.2010 ja 3.9.2014 19.9.2012 18.9.2014 28.9.2010 ja 20.10.2014

Pohjatyyppi, isokivikko, pikkukivikko, sora 
ym  (ensisijainen-toissijainen)

pki-iki pki-iki pki-iki iki-pki pki-iki iki-pki

Rantakaistalla puita tms/avoimuus * * runsaasti/varjoisa * * runsaasti/varjoisa

Vesisammalia/muu pohjakasvillisuus melko niukasti/ melko niukasti runsaasti/melko runsaasti niukasti/melko niukasti runsaasti/ melko runsaasti

TT= tyyppiomin. taksonit kpl/luokitus 15 ja 15/hyvä 15/tyydyttävä 20 ja 22/erinomainen 24/erinomainen 11/hyvä 20 ja 22/Hyvä

T-EPTh = tyyppiomin. heimot kpl/luokitus 9 ja 9/tyydyttävä 14/erinomainen 12 ja 14/erinomainen 10/erinomainen 7/hyvä 15 ja 14/erinomainen

PMA = Prosent. Samankalt. kpl/luokitus 0,3204 ja 0,236/ hyvä-tyydyttävä 0,421/erinomainen 0,370 ja 0,315/hyvä 0,3535/erinomainen 0,2409/tyydyttävä 0,378 ja 0,424/hyvä-erinomainen

Taksoneita näytteissä, vaihteluväli 14-22 26-31 8-29 38-46 13-24 16-43

Taksoneita yhteensä (4 tai 8 näytettä) 35.4 43 39.5 58 28 77-738

Yksilöitä näytteissä, vaihteluväli 65-2784 432-1032 111-672 561-889 196-857 77 ja 49

Yksilöitä yhteensä (4 tai 8 näytettä) 5150, 1417 2738 1246.1245 1511 1839 1491 ja 2341

Pohjaeläimistö/pohjan laatu, yhteenveto,     
sanallinen arviointi

Monipuolinen, erittäin runsas Erittäin monipuolinen,  erittäin 
runsas

Erittäin monipuolinen, runsas Erittäin monipuolinen, erittäin 
runsas

Monipuolinen, erittäin runsas
Erittäin monipuolinen, erittäin 
runsas, lohkareinen (alakoski 

parempi)

Yleisarvosana, soveltuvuus taimenille, 
pohjan tila Hyvä Erinomainen Erinomainen Erinomainen Hyvä Erinomainen

Kosken/havaintoalueen nimi: Vanjoki VAN 2/2, Karkkilan jvp 
alapuoli_pKi_H

Vanjoki VAN 3/3, 
Maijalankoski_iki_pKi

Vanjoki, Päivölä VAN3A_pKi_iki Vanjoki_Kittiskoski_iKi_pki Vihtijoki VIH 1/2, Vierelä_H_pKi_iki Vihtijoki Vih 2/2, Saukoinkoski_iKi

Jokityyppi: Keskisuuri turvemaiden (KT-E) ja 
keskisuuri savimaiden joki (Ksa) Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa

Näytteenotto 28.9.2010 ja 20.10.2014 28.9.2010 ja 20.10.2014 3.10.2006 23.9.2010 ja 20.10.2014 28.9.2010 ja 20.10.2014 28.9.2010 ja 20.10.2014

Pohjatyyppi, isokivikko, pikkukivikko, sora 
ym  (ensisijainen-toissijainen)

pki-H iki-pki pki-iki iki-pki H-pki-iki iki

Rantakaistalla puita tms/avoimuus melko runsas/puoliavoin runsaasti/varjoisa niukasti/avoin kohtuullisesti/avoin melko runsaasti/avoin niukasti/avoin

Vesisammalia-muu pohjakasvillisuus melko runsaasti-muuta kasv. melko runsaasti melko runsaasti/makrolevää melko niukasti-muuta kasv. niukasti runsaasti-muuta kasvillisuutta

TT= tyyppiomin. taksonit kpl/luokitus 25 ja 19/erinomainen 18 ja 24/hyvä-erinomainen 16/hyvä 12 ja 15/Tyydyttävä-hyvä 16/hyvä 23 ja 22/erinomainen

T-EPTh = tyyppiomin. heimot kpl/luokitus 14 ja 11/erinomainen 12 ja 12/erinomainen 9/hyvä 8 ja 8/Tyydyttävä 7/Tyydyttävä 14 ja 13/erinomainen

PMA = Prosent. Samankalt. kpl/luokitus 0,410 JA 0,426/ Erinomainen 0,497 ja 0,390/ erinomainen 0,305732/hyvä 0,174 ja 0,475/ välttävä-
erinomainen

0,4450 ja 0,5162/Erinomainen 0,389 ja 0,464/erinomainen

Taksoneita näytteissä, vaihteluväli 17-43 18-33 13-24 11-30 25-40 22-37

Yksilöitä näytteissä, vaihteluväli 110-437 59-327 28.0 30-305 108-449 62-1178

Taksoneita yhteensä (4-10 näytettä), myös 
chironomidilajit mukana

86 ja 48 57 ja 50 103-628 59 ja 44 43 ja 61 77 ja 55

Yksilöitä yhteensä (4-10 näytettä) 1055 ja 1387 530 ja 1199 731 323 ja 787 668 ja 950 2473 ja 625

Pohjaeläimistö/pohjan laatu, yhteenveto,     
sanallinen arviointi

Erittäin monipuolinen, runsas, syvä 
(ylempänä parempi?)

Monipuolinen, melko harva, melko 
pienialainen

Monipuolinen,   harva, hyvin 
pienialainen

Melko suppea, harva, pääuoma 
lohkareinen, sivu-uoma hidas 

virtaus

Erittäin monipuolinen,  melko 
harva, hidas virtaus Monipuolinen, runsas, pienialainen

Yleisarvosana, soveltuvuus taimenille, 
pohjan tila Erinomainen Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Hyvä Hyvä
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Kuva 66 . Hiidenveden valuma-alueella pohjaeläinaineistoihin (2006–2015, Hertta, POHJE ym.) ja maastokartoituksiin 
(Lapoonjoki, Niemenjoki, Rautajoki ja Saavajoki/Saukonkoski 2016, tämä tutkimus) perustuva arvio pohjan tilasta ja 
taimenille soveltuvasta elinalueesta karttaesityksenä. Havaintopaikat on esitetty pisteinä. 

3.6.3.4 Pohjaeläinkartoituksen tulosten tarkastelu

Virtaavissa vesissä pohjaeläinten laji- ja yksilömäärät voivat olla erityisesti koskipaikoissa huomattavan suu-
ria. Koskissa on lukuisia pienympäristöjä, habitaatteja, joihin erikoistuneet pohjaeläinlajit voivat menestyä. 
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Monissa tutkimuksissa on todettu, kuinka erityisesti kohtuullisen tai nopean virtauksen paikoilla alustaan 
kuten kivikkoon ja puunrunkoihin kiinnittyvät vesisammalet monipuolistavat pohjaeläimistöä. Näillä pohja-
tyypeillä esiintyvät usein myös vaateliaimmat pohjaeläintaksonit.

Virtapaikoille tyypillisten vesisammalten lisäksi yleensäkin virtausta rajoittavat ja ohjailevat, kiinteätä kiin-
nittymispintaa, suojakoloja ja ravintoa tarjoavat luonnolliset elementit kuten puiden rungot, oksat ym. vas-
taavat monipuolistavat ja lisäävät pohjaeläimistöä. Ei ole yllätys, että monipuolisen pohjaeläimistön kehit-
tymisen elinympäristövaatimukset ovat varsin yhteneviä taimenen elinympäristövaatimusten kanssa. Lisäksi 
taimen hyödyntää ravintonaan elinympäristössään esiintyvää pohjaeläimistöä. Pohjaeläimistön monipuoli-
suus voidaan arvioida turvaavan ravinnonsaannin myös eri vuodenaikoina ja olojen muuttuessa esim. vir-
taamavaihteluiden vuoksi. Aktiivisena liikkujana taimen voi lisäksi hakeutua sinne, missä olot selviytymiselle 
sekä ravinnon että muiden tekijöiden osalta ovat sille suotuisat esim. vesimäärän vaihdellessa, jäätymisen 
ym. olojen huononemisen vuoksi (Vähä ym. 2017).

Ilmeisesti taimen ei ole kuitenkaan kovin vaativa ravintoeläinten valinnassa: sille näyttäisi kelpaavan mo-
net lajit, kunhan niitä on helposti, ”energiatehokkaasti” saatavilla. Laajahkossa taimenten ravintoeläinten 
vertailututkimuksessa, käsittäen yhteensä 1 175 taimenta ja 25 erikokoista puroa eri puolilla Suomea, pää-
teltiinkin, että taimen on yleisesti ottaen lähinnä opportunisti ja valitsee pohjaeläinravintoa suurin piirtein 
siinä suhteessa kuin sitä on tarjolla. Mäkäräisen (Simuliidae) toukat ja putkelliset tai verkolla pyydystävät ve-
siperhostoukat (Trichoptera) olivat tutkimuksen mukaan tärkeimmät pohjaeläinravintokohteet. Tekijät esit-
tivät myös, että taimen käyttää hyväksi arveltua enemmän myös sitä pohjaeläinravintoa, joka on sedimen-
tin sisällä eikä vain etsi ravintokohdetta pelkän näön perusteella, mutta tämä ei saanut vahvistusta heidän 
tutkimuksessaan (Syrjänen ym. 2011). Toisaalta, mikäli veden heikko laatu sellaisenaan ei aseta rajoituksia, 
taimen tarvitsee selviytyäkseen myös koskipaikkoja heikompilaatuisia hitaan virtauksen alueita silloin, kun 
vesimäärät ja virtaamat heikkenevät. Näillä hitaan virtauksen alueiden pehmeän sedimentin sisällä esiinty-
vää lajistoa hyödyntäen taimen saa tarvitsemaansa ravinnon. Samoin levähdysalueena ja kulkureittinä nämä 
alueet mahdollistavat taimenne selviytymisen ja tarvittaessa nopean siirtymisen lisääntymiseen soveliaim-
mille koskialueilla. 

Hiidenveden valuma-alueen pohjaeläinaineistossa purokatkoja (Gammarus pulex) on esiintynyt eräin pai-
koin melko runsaslukuisenakin (Paasivirta ja Hovi 2016). Purokatkojen on todettu olevan varsin haluttua 
taimenen ja muiden petokalojen ravintoa mm. Siuntionjoen vesistössä. Purokatka on myös varsin helposti 
pyydystettävä laji ja saalistus voi vaikuttaa suuresti sen esiintymistiheyksiin (Marttinen ja Wessman 1987). 
Purokatkan esiintyminen rajoittuukin alueille, missä on yleensä merkittävää pohjavesivaikutusta. Pohjave-
sivaikutteiset, viileävetiset ja veden laadultaan puhtaat purokatkanorot ja -purot ovat taimenille ilmeisen 
optimaalisia elinympäristöjä. Siuntionjoen vesistön latvapuroissa tavataan yleisenä ja runsaslukuisena pu-
rokatkaa (Mettinen ja Valjus 2012, Vähä ym. 2017). On merkillepantavaa, että sekä Vanjoesta että Vihtijo-
esta on löytynyt kirjojokikorennon (Ophiogomphus cecilia) toukkia (Ranta ym. 2015). Kirojokikorento on 
rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Laji sisältyy luontodirektiivin IV(a)-liitteeseen, jonka lajit edellyttävät 
tiukkaa suojelua ja mm. sen lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Lisäksi laji on 
myös luontodirektiivin II-liitteen laji, jolle tulee osoittaa erityisten suojelutoimien alueita.

Tämän raportin 2016 suoritetun latvapurojen pohjaeläinkartoituksen ja myös aikaisempien Hiidenveden 
valuma-alueen pohjaeläintutkimusten tuloksista voidaan havaita, että suurimmaksi osaksi eri vesiperhoset 
ja päivänkorennot muodostavat merkittävimmän osan pohjaeläimistöstä. Nämä pohjaeläinryhmät olivat ai-
neistossa monipuolisia ja runsaslukuisia ja turvaavat useimmilla paikoilla pitkään taimenten pohjaeläinra-
vinnon saannin. Tulosten perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että pohjaeläinten tutkimusalueilla olot 
olivat vähintään hyvät, useimmilla jopa erinomaiset taimenen elinympäristövaatimuksiin nähden. Puutteena 
voidaan nähdä kuitenkin lisääntymiselle parhaiten sopivien kutusorakoiden niukkuus useimmilla alueilla.

Päätelmät taimenille sopivista ja pohjan tilasta parhaimmista alueista ei ollut yllättävä. Metsäiset ja luon-
nontilaiset koskijaksot tarjoavat parhaimmat menestymismahdollisuudet taimenille, sillä niistä löytyi myös 
monipuolisimmat ja runsaimmat pohjaeläimistöt. Vihtijoen latvoilla oleva Niemenjoki, Vanjoen latvoilla ole-
va Rautajoki ja Saavajoki (suurimmaksi osaksi), Saavajokeen pohjoisesta liittyvä Nuijajoki sekä itse Vanjoen 
yläosan koskialueet tarjoavat potentiaalia erinomaisiksi elinalueiksi taimenille. Vanjoen alaosan ongelma-
na on hajakuormituksen voimakas lisääntyminen, mutta jo tehtyjen kunnostustoimien ansiosta voitaneen 
odottaa edistystä tämänkin osa-alueen paremmasta tilasta tulevaisuudessa. Vanjoen tyydyttävässä tilassa 
olevalla alaosalla ja hyvässä tilassa olevalla keskiosalla on jo nyt toki merkitystä taimenen läpikulkureittinä 
kuten myös Vihtijoen alaosalla eli Olkkalanjoella.
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Lopuksi on syytä muistuttaa, että päätelmät ovat arvioita, toivottavasti mahdollisimman hyvin todellista tilaa 
kuvaavia. Surviaissääsket on monilla tutkimusalueilla määritetty aikaisemmin vain heimotasolle (Chirono-
midae) ympäristöhallinnon vähimmäisvaatimustason mukaan tai huomioitu vain pari yleisintä alaheimona, 
kuten Tanypodinae, Chironominae. Tämä on johtanut pienempään laskettuun taksonimäärään, mikä on 
otettu huomioon paikkojen vertailussa lopullisessa kokonaisarvioissa. Yksilömääriin ja bioindekseihin tällä 
ei ole vaikutusta. Erityisesti virtavesien pohjaeläimistö vaihtelee luontaisestikin suuresti ajan ja paikan sekä 
mm. säätekijöiden, veden virtausten ja vesimäärän vaihteluiden mukaan. Lentokykyisinä hyönteisten ollessa 
suurin pohjaeläinryhmä on erityistä merkitystä elinympäristön saavutettavuudella eli yläpuolisen vesistö-
alueen koolla, jossa mm. uoman leveys on yksittäinen merkittävä luontaiseen pohjaeläimistöön vaikuttava 
tekijä. Näytteenotossa asettaa erityisvaatimuksia mm. keskimäärin optimaalisen näytteenottoajankohdan ja 
näytepaikkojen valinta (tunnistus, pohjan laatutekijät), jotta tuloksia voidaan mahdollisimman luotettavasti 
vertailla keskenään. Nämä seikat on toki parhaimmalla asiantuntemuksella pyritty ottamaan huomioon.

3.7 Viestintä ja näkyvyys

Hankkeen toimenpiteistä viestittiin LUVY:n ja erityisesti Hiidenveden kunnostus -hankkeen kanavien kautta. 
Hankkeen viestinnällä oli erilaisia kohderyhmiä. Toimenpiteiden toteuttamiseksi tavoiteltiin suoraan maan-
omistajia, usein maanviljelijöitä. Kohderyhmä pyrittiin tavoittamaan puhelimitse, kirjeitse ja tapahtumien 
välityksellä. Kalastoselvitysten toteuttamiseksi osallistuttiin kalastusalueiden ja osakaskuntien kokouksiin, 
joissa viestittiin hankkeen tavoitteita ja toimenpiteistä. Kohdennetun viestinnän tavoitteena oli välittää 
maanomistajille ja vesialueiden omistajille tietoa kunnostustoimenpiteistä ja innostaa heitä yhteistyöhön 
vesistökunnostustoimenpiteisiin hankkeen yhteydessä. 

Lisäksi toteutettiin laajempaa viestintää, jonka kohteena oli suuri yleisö: kunnostusalueiden lähistön asuk-
kaat, ulkoilijat, luonnosta kiinnostuneet ja alan asiantuntijat. Tälle ryhmälle viestittiin hankkeen julkisten 
viestintäkanavien kautta (Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja LUVY ry:n verkkosivut, uutiskirjeet ja some-
kanavat) sekä yleisötapahtumissa. Viestinnän teemoja olivat kunnostustoimenpiteiden tavoitteet, toteutu-
minen ja saavutetut hyödyt (kuva 67). Sosiaalisen median kautta on saatu myös yleisön kommentteja ja 
kysymyksiä hankkeen toimenpiteisiin liittyen, mikä kertoo teeman kiinnostavan laajemmin kuin asiantunti-
japiirejä.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, tutkimusraportti nro 656/2017 67

Kuva 67 . Hankkeen toimenpiteistä viestittiin sosiaalisessa mediassa monipuolisesti. 

3.7.1 Hiidenvesi-ilta

Hiidenvesi-iltaan saapui 1.3. yli 50 kuulijaa: paikallisia asukkaita, mökkiläisiä, maanviljelijöitä ja kuntien vir-
kamiehiä (kuva 68). Illan aikana esiteltiin laajemmin vesistökunnostustoimia, joilla parannetaan niin yleistä 
vedenlaatua kuin toimia lohikalojen palauttamiseksi ja raakkukannan elvyttämiseksi Karjaanjoen vesistössä. 
Illan aikana kerrottiin myös Hiidenveden tuoreista tutkimustuloksista, veden laadun omatoimiseurannasta ja 
rantojen kunnostamisen mahdollisuuksista virkistystä varten.
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Kuva 68 . Hiidenvesi-ilta veti Vihdin kunnanviraston auditorion täyteen.

Kuva 69 . Hankkeen toimista julkaistiin useita lehtijuttuja paikallislehdissä. 

3.7.2 Suomen luonnon päivä: Jokijuhla

Suomen luonnon päivänä lauantaina 26.8. juhlittiin suomalaista luontoa ja 100-vuotiasta Suomea ympä-
ri maata. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö järjesti hankkeen osarahoituksella yhteistyökumppaneineen 
Suomen luonnon päivänä avoimen yleisötilaisuuden Karkkilan Pitkälänkoskella, missä yleisö pääsi raken-
tamaan taimenelle kutusoraikkoja, kokeilemaan perhokalastusta, tutustumaan joen vedenalaiseen maail-
maan, rakentamaan lohi-taideteosta ja pohtimaan kalakantojen kestävyyttä. Karkkilan Martat tarjosivat laa-
vulla nokipannukahvia ja lettuja. Tapahtuman tavoitteena oli innostaa paikallisyhteisöjä talkoisiin virtavesien 
kunnostamiseksi ja kalojen elinympäristöjen parantamiseksi ja lisätä tietoisuutta jokiluonnosta; sen moni-
muotoisuudesta, haasteista, potentiaalista ja kunnostuksesta. Talkootoiminnalla ja sitä kautta yhteisen hy-
vän edistämisellä on Suomessa pitkät perinteet, joten se sopi hyvin Suomi 100 -teemaan. Tilaisuuden saapui 
avaamaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Jokijuhlassa kävi noin 150 vierasta. 
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Kuva 70 . Ministeri Tiilikainen saapui avaamaan Jokijuhlan Karkkilaan. Tapahtuman jokiluonto-rastilla yleisö pääsi haavi-
maan jokiluonnon asukkaita akvaarioon. 

Karjaanjoessa sijaitseva Pitkälänkoski on yksi Etelä-Suomen hienoimpia perhokalastuskohteita. Aikoinaan 
koski perattiin tukinuittoa varten, eli joesta poistettiin kivenlohkareet ja uomaa suoristettiin. Perkauksien 
jäljiltä koski ennallistettiin vuonna 1995. Alueella on hyvät puitteet taimenen elinalueeksi, mutta taimenen 
lisääntyminen onnistuu heikosti. Vuonna 2016 tehtyjen kartoitusten perusteella lisääntymistä haittaavat 
muun muassa soraikkojen huono kunto tai puute. Suomen luonnon päivänä 26.8. aloitettiin kutualueiden 
kunnostaminen Jokijuhlassa, ja kunnostus jatkui seuraavan viikon ajan WWF:n ja LUVYn yhteisen talkooleirin 
muodossa.

Jokijuhlan toteuttamiseen osallistuivat lukuisat paikalliset ja valtakunnalliset toimijat; mukana on yhdistyk-
siä, viranomaisia, harrastusjärjestöjä ja yrityksiä: FRESHABIT LIFE IP -hanke, Hiidenveden kunnostus -hanke, 
Karkkilan kameraseura, Karkkilan kaupunki, Karkkilan Luonnonsuojeluyhdistys, Karkkilan Martat, Länsi-Uu-
denmaan vesistökunnostusverkosto -hanke, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Nyhkälän, Jär-
venpään, Tuorilan ja Vattolan osakaskunnat, Palkes, Virtavesien hoitoyhdistys, WWF, ympäristöministeriö.

Tapahtumasta sekä jokiluonnon kunnostuksesta julkaistiin lukuisia paikallislehtijuttuja (kuva 71). Lisäksi ta-
pahtuma oli näkyvästi esillä LUVYn viestinnässä. Valtakunnallisella tasolla tapahtuma sai näkyvyyttä luon-
nonpäivät- ja vesistökunnostusverkosto-sivuilla. Tapahtumalle toteutettiin myös sosiaalisen median markki-
nointikampanja, jonka avulla tavoitettiin yli 3 000 henkilöä. 
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Kuva 71 . Lehtijuttu Jokijuhlasta Karkkilalaisessa 30.8.
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3.7.3 Pitkälänkosken kunnostustalkoot 

Karjaanjoen Pitkälänkoskella järjestettiin virtavesileiri LUVYn ja WWF:n yhteistyönä 26.8.–2.9. Pitkälänkos-
kella muun muassa kunnostettiin soraikkoja ja rakennettiin uusia käsivoimin. Tukikohtana toimi Vuotinaisten 
leirikeskus. Leirille osallistui 20 vapaaehtoista, ja viikon aikana saatiin kunnostettua 3 vanhaa soraikkoja sekä 
perustettua 46 uutta kutusoraikkoa. Kunnostustyöt ulottuivat yli kilometrin pituiselle jokijaksolle.

Kuva 72 . Kunnostuksen avasi ja ensimmäiset sorat kunnostuskohteelle toimitti ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 
Suomen luonnonpäivän kunniaksi järjestetyssä Jokijuhla-tapahtuman yhteydessä järjestetyissä talkoissa (kuva: Henrik 
Kettunen). Talkooleirillä perustettiin uusia kutusoraikkoja käsipelillä. 

Jokijuhlan ja talkooleirin lisäksi Pitkälänkoskella järjestettiin kaikille avoimen talkooilta 30.8., jolloin vapaa-
ehtoiset pääsivät tekemään oppaan avustuksella kaloille kutupaikkoja siirtämällä soraa sangoilla uomaan 
sekä puhdistamalla ja pöyhimällä olemassa olevia soraikkoja. Tällä tavoin tarottiin helppo tilaisuus osallistua 
konkreettisella tavalla Karjaanjoen taimenkannan elvyttämiseen. Talkoisiin oli mahdollista tulla tunniksi tai 
koko illaksi. Paikalla oli lainavarusteita ja evästarjoilut. Jokea saapui kunnostamaan kymmenisen vapaaeh-
toista.

Lohjalla 18.12.2017

Juha-Pekka Vähä  Jaana Pönni
hankepäällikkö  toiminnanjohtaja
FT   MMM 
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