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1. JOHDANTO

Helsingistä 50 kilometriä länteen sijaitsevasta Vihdin Enäjärvestä saa alkun
sa Siuntionjoki, joka mutkittelee halki Siuntion kunnan päätyen lopulta Pik
kalanlahteen.  Joen  sivuhaarat  ulottuvat  Siuntion  ja  Vihdin  lisäksi  myös
Kirkkonummen,  Lohjan  ja  Inkoon  kuntien  alueille.  Siuntionjoen  alueella
tavataan  sekä  paikallista  purotaimenkantaa,  että  syksyisin  merestä  jokeen
vaeltavaa meritaimenkantaa (Saura 2001).

Siuntionjoen  alajuoksulla  oli  mahdollista  kulkea  vaikka  höyrylaivalla  aina
jokireitin alimmalle  järvelle, Vikträskille saakka, kunnes vuosina 1960  61
jokisuulle rakennettiin Pikkalan pato. Pääuomassa, 18 kilometriä jokisuusta
ylävirtaan sijaitsevassa Kvarnbyn koskessa on vesivoimaa käytetty hyväksi
jo  1530  luvulta  asti  ja  yksinomaan  sähköntuotantoon  koski  valjastettiin
vuosina  193738.  Siuntionjoen  suurimman  sivuhaaran,  Kirkkojoen  haaran
yläjuoksulla, 19 kilometrin päässä  jokisuusta sijaitsevan MunksinStörsbyn
kosken  myllypaikasta  on  tietoja  jo  1400luvulta  saakka  ja  viimeisin  tällä
paikalla sijainnut mylly  lopetti  toimintansa vuonna 1986.  (Siuntionjokineu
vottelukunta 1989).

Tulvasuojeluun liittyvien toimenpiteiden vuoksi on jokivarren mutkia oiottu
ja uomia perattu virran kulun helpottamiseksi. Tämän lisäksi on Siuntionjo
en koskia perattu myös tukinuiton helpottamiseksi. Nämä toimet ovat muo
kanneet jokea yksipuolisemmaksi ja niitä on Siuntionjoen alueella tehty suh
teellisen  paljon;  36  erillistä  tulvasuojelutoimenpidettä  tai  peruskuivatusta
1900luvulla. (Siuntionjokineuvottelukunta 1989).

Kivikkoisten koskien  monipuoliset virtaukset ovat perkuutöiden  jäljiltä ka
donneet ja samalla ovat hävinneet myös taimenille ja muille vesieliöille tar
peelliset  suoja  ja  ravinnonhankintapaikat.  Uomien  perkuu  rännimäisiksi
kasvattaa  virtaamavaihteluja  ja  aiheuttaa  uomaeroosiota,  mikä  taas  johtaa
koskialueilla olevien taimenten kutusoraikkojen liettymiseen.

Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa uittoperkauksen joelle aiheut
tamat vahingot sekä uomien ennallistamismahdollisuudet ja –tarpeet. Vuon
na 1982 annettu uittosäännön kumoamispäätös (Siuntionjokineuvottelukunta
1989) mahdollistaa joen palauttamisen virtavesieliöstön viihtymisen kannal
ta tärkeään, mahdollisimman monipuoliseen muotoon.
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2. TUTKIMUSALUE

Siuntion  kunnan  kokonaispintaala  on  251  neliökilometriä,  josta  vesistöjen
osuus on 8,6 km2 eli 3,4 %. Vuonna 1998 kunnan alueella oli 6 700 hehtaa
ria  peltoa,  26,7  %  kokonaisalasta,  ja  maatiloja  189  kappaletta  (Fennica
2004). Siuntionjoen  vesistöalueen pintaala on 487 km2  ja  järvisyys 5,2 %
(Ekholm 1993). Yli yhden hehtaarin järviä tällä alueella on 74 kpl (Siuntion
jokineuvottelukunta  1989).  Joella  on  pituutta  34,7  kilometriä,  josta    jär
viosuuksia on 10,2 kilometriä. Siuntionjoen alimman kosken, Sjundbynkos
ken keskivirtaama aikavälillä 19901999 oli  5,5 m3/s  (Mettinen  &  Jokinen
2001).

Siuntionjoella on mittaa Karhujärvestä merelle laskettuna 19,2 kilometriä ja
joen leveys tällä matkalla vaihtelee kymmenen ja kolmenkymmenen metrin
välillä. Pääuoman vesi on väriltään ruskeaa, mikä johtuu metsäpuroista las
kevista humuspitoisista vesistä, näkösyvyyden ollessa parhaimmillaan reilun
metrin  luokkaa.  Matkalla  joki  levenee  kahdeksi  järveksi,  joista  ylemmän,
Tjusträsk, koko on 130 hehtaaria ja alemman, Vikträsk, 190 hehtaaria. Myös
näiden  järvien  vesi  on  sameaa.  Tjusträskin  keskisyvyys  on  4,2  metriä  ja
Vikträskin 5,1 metriä.  (Siuntionjokineuvottelukunta 1989). Tjusträskjärven
yläpuoleiseen  jokiuomaan  yhtyy  lännestä  virtaava  Kirkkojoen  haara,  mikä
on vedenlaadultaan hyvin heikko ympäri vuoden. Veden väri tässä sivuhaa
rassa  on  savenharmaata,  johtuen  rannoilla  olevista  laajoista  pelloista.  Nä
kösyvyyttä tässä haarassa on parhaimmillaankin vain puolisen metriä  ja  le
veyttä sillä on 5  15 metriä.

Siuntionjoen  valumaalueen  maisemaa  hallitsevat  laajat  peltovainiot,  mistä
myös suurimmat ravinnepäästöt tulevat, sillä yli 80 % ravinteiden kokonais
kuormituksesta  on  lähtöisin  hajakuormituksesta.  Jokivarren  suurin  piste
kuormittaja  on  Nummelan  puhdistamo,  josta  tulee  98  %  jäteveden  piste
kuormituksen kokonaismäärästä. Siuntionjoen suurimman sivuhaaran, Kirk
kojoen haaran ainoa pistekuormittaja on Munkkaan jätekeskus, joka sijaitsee
Lohjan kaupungissa. (Ranta ym. 2000).

Siuntionjoen yhteistarkkailussa arvioitiin, että vuoden 2000 saatavilla ollei
den  vedenlaatu  ja  –virtaamatietojen  perusteella  joen  vuosittainen  kiinto
ainevirtaama olisi  seuraavanlainen: Palojoki 185 tonnia, Risubackajoki 320
tonnia ja Kirkkojoki 2 181 tonnia, eli Siuntionjoesta valui kiintoainetta me
reen  vuonna 2000  yli  3  300  tonnia.  Se  on  lähes  sama  määrä  kuin  vuonna
1998. (Mettinen & Jokinen 2001).

Vuonna 1995 marraskuussa suljettiin Siuntion asemanseudun jätevedenpuh
distamo,  joka  laski puhdistetut vetensä suoraan Siuntionjokeen. Tämän  lai
toksen korvasi Pikkalanlahdessa sijaitsevan Dyvikenlahden rannalle raken
nettu Pikkalan keskuspuhdistamo, joka laskee puhdistetut jätevedet kilomet
rin pituista putkea pitkin Pikkalanlahden keskiosaan. (Ranta 1997).



7

Siuntionjoen  suulta  otettujen  vesinäytteiden  perusteella  on  laskettu,  että
vuonna  1999  Siuntionjoesta  Pikkalanlahteen kulkeutuneen  typen  määrä  oli
383 tonnia ja fosforin 19 tonnia. Vuonna 2000 mereen kulkeutui 383 tonnia
typpeä  ja  vain 13,3  tonnia  fosforia.  (Mettinen  &  Jokinen 2001). Vedenlaa
dultaan Siuntionjoen pääuoman vesistö on sijoitettu luokkaan välttävä.

          n

Genimap Oy ja MML, Lupa L4659/02

Kuva 1. Siuntionjoen vesistöalue.



8

2.1 Kalasto ja kalastus

Siuntionjoen kalasto on  lajistoltaan runsas, 29 kalalajia tai ekologista  rotua
ja 2 rapulajia, mutta koostumukseltaan särkikalavoittoista (liite 1). Siuntion
jokeen  ja  vesistöalueen  järviin  on  tehty  useita  kala  ja  täplärapuistutuksia
viime vuosina (taulukko 1).

Taulukko  1.  Siuntionjoen  ja  sen  järvien  kalaistutuksia  vuosina  1989  
2004. (Ranta. ym. 2000; Linder 2004). Lyhenteet: 1k = yksikesäinen, 2k
= kaksikesäinen, 2v = kaksivuotias , aik. = aikuinen, 2  3 vuotias rapu

Istutusvesi kalalaji ikä kpl
Björnträsk 1989 Karppi 2k    410
Björnträsk 1989 Kuha 1k 3 000
Björnträsk 1992 Kuha 1k 3 000
Björnträsk 1993 Kuha 1k 4 000
Björnträsk 1993 Karppi 2v    440
Björnträsk 1994 Täplärapu 2v    105
Björnträsk 1995 Täplärapu aik.    170
Siuntionjoki 1991 Meritaimen 2v 1 575
Siuntionjoki 1994 Harjus 1k 3 090
Siuntionjoki 2001 Harjus 1k    850
Tjusträsk 2000 Karppi 2v    175

Siuntionjokineuvottelukunnan  (1989)  keräämien  tietojen  mukaan  hauki  oli
70luvulla istutetuin kalalaji Siuntionjoen vesistöalueella. Vuoden 1991 me
ritaimenistukkaat olivat  Isojoen  kantaa  ja  ne  istutettiin  Pikkalaan,  mikä  si
jaitsee Siuntionjoen alaosassa. Pikkalanlahdella on  vuonna 2004 kalastanut
yksi  ammattikalastaja,  joka  pyysi  pääasiassa  kuhaa  verkoilla  jään  alta
(Sundström 2004). Siuntionjoen päähaaran kuusi koskea ja Kirkkojoen haa
ran Kirkko  ja Munksinkosket, sekä Lempansån  ja Kvarnbynpuro kokonai
suudessaan ovat Uudenmaan TEkeskuksen määrittämiä lohi ja siikapitois
ten vesistöjen koski  ja  virtapaikkoja  (TEkeskus 2004). Siten ne ovat  rau
hoitettuja pilkkimiseltä, onkimiselta, sekä läänikohtaisen viehekortin nojalla
tapahtuvalta kalastukselta.

Siuntionjoen suussa Pikkalanlahdella oleva kalaväylä kyllä parantaa  taime
nien  ja  siikojen  nousumahdollisuuksia  jokeen.  Kalat  saattavat  kylläkin  lä
hestyä  jokisuuta  myös  rantoja  myöten,  jolloin  niillä  on  suuri  vaara  jäädä
verkkokalastajien  pyydyksiin.  Kalaväylällä  olevan  kalastuskiellon  noudat
tamisessakin olisi vielä parantamisen varaa.

Siuntionjoen pääuoman koskialueilla harrastetaan kiellosta huolimatta vapa
kalastusta, mikä ainakin osittain johtuu kalastuskieltoalueiden puutteellisista
merkinnöistä johtuvasta tietämättömyydestä.
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2.1.1 Taimen

1800luvulla Siuntionjoesta tiedetään pyydetyn vuosittain kymmeniä ja par
haina  vuosina  jopa  satoja  meritaimenia,  keskipainon  ollessa  lähellä  neljää
kiloa.  Vielä  1930luvulla  tehdyissä  muistiinpanoissa  on  mainintoja  Sjund
bynkosken  20    30  kappaleen  vuosittaisista  taimensaaliista.  (Segerstråle
1937).

Siuntionjoen  vesistöalueen  jokiosuuksia  on  sähkökoekalastettu  jo  vuonna
1973. Tällöin ei  Lempansåsta  ja Munkkaanojasta  tavattu  lainkaan  taimenia
ja  muitakin  kaloja  vain  muutamia.  Seuraavat  sähkökoekalastukset  samalla
alueella tehtiin vuonna 1978 ja myös tällöin saadut tulokset olivat taimenten
osalta yhtä heikkoja. Näissä 70luvulla tehdyissä sähkökoekalastuksissa tai
menia tavattiin vain Kirkkojoen haaran Munksinkoskesta. (Siuntionjokineu
vottelukunta 1989).

Vuosina 1985  2000 on Kvarnbynkosken ja Passilankosken välisellä alueel
la tehty sekä näkö että saalishavaintoja erikokoisista taimenista,  joista suu
rimmat ovat olleet yli 50 sentin mittaisia. Osa näistä kaloista on ollut kirkas
kylkisiä  ja  mustapilkkuisia  kaloja,  joten ne  saattavat olla  kudulle  nousseita
meritaimenia. (Saura 2001).

Talvina 2000 ja 2001 Siuntionjoen pääuoman koskilla käynyt vapakalastaja
oli  saanut  saaliiksi  muutamia  3541  sentin  mittaisia  taimenia.  Samalla  hän
oli  saanut  näköhavaintoja  useista  pienemmistä  taimenista  Sågarsforsin  pa
don alapuolisissa koskissa.

Taimenista  saadut  havainnot  ovat  vähentyneet  vuosi  toisensa  jälkeen.  Så
garsforsin  padon  alapuolelle  laskevassa  Kvarnbynkoskessa  oli  taimenen
poikastiheys vuonna 1989 vielä yli 80 yksilöä/100 m2, kun taas vuonna 1995
vastaava  luku oli enää 22 yksilöä/100 m2.  (Saura 2001). Vuonna 1999 teh
dyissä  sähkökoekalastuksissa  Siuntionjoen  Kvarnbynkoskesta  saatiin  saa
liiksi viisi taimenta ja Lempansåsta kaksi taimenta. Alueen muilla koskilla ei
taimenia sinä vuonna sähkökoekalastuksissa tavattu (Ranta ym. 2000). Vuo
den 2003 lokakuussa tehdyissä sähkökoekalastuksissa saatiin Kvarnbynkos
kesta varma näköhavainto taimenesta kaksi kertaa peräkkäisillä kalastusker
roilla (Mettinen 2004) ja kesällä 2004 tehdyissä sähkökoekalastuksissa muu
tamia  taimenia  saatiin  saaliiksi  Kirkkojoen  ja  Lempansån  koskialueilta
(Sundström 2004).

Siuntionjoen  taimenkantaa  on  geneettisissä  tutkimuksissa  verrattu  myös
naapurijoen,  Ingarskilajoen  taimenkantaan  (Saura  1998).  Kantojen  vertai
luista saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että kyseiset kannat ovat
lähellä  toisiaan,  mutta  poikkeavat  selvästi  viljelykannoista.  Siuntionjoella
tehdyistä  taimenistutuksista  on  merkintöjä  jo  useiden  vuosikymmenien  ta
kaa,  joten on hankala arvioida kannan geneettistä alkuperää. Muun muassa
vuonna 1939 on pääuomassa sijaitsevaan Passilankoskeen istutettu Vantaan
joen Kylmäojasta peräisin olevia purotaimenen poikasia (Marttinen & Kol
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jonen 1989). Passilankosken keskeisen  sijainnin vuoksi  istukkaat ovat voi
neet  levitä  mm.  ylävirrassa olevaan  Kvarnbynpuron  haaraan,  mikä  tänäkin
päivänä toimii taimenten pienimuotoisena lisääntymisalueena.

2.1.2 Uhanalaiset kalalajit

Siuntionjoen alueella tavataan taimenen ja kivisimpun lisäksi myös pik
kunahkiaisia, joista luontodirektiivin IIliite kertoo seuraavaa: yhteisön tär
keinä pitämät eläin ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava
erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 verkosto). Suomella on
kuutta kalalajia koskeva poikkeama liitteen II vaatimuksesta, jonka mukaan
lajeille on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Nämä lajit ovat nah
kiainen, pikkunahkiainen, kivisimppu, lohi, rantaneula ja toutain. (Suomen
ympäristökeskus 2004a). Tällä poikkeamalla kumotaan Suomen velvollisuus
perustaa suojelualueita edellä mainituille kalalajeille.

2.2 Natura 2000

Suuri osa kesällä 2004 inventoiduista alueista kuuluu Natura 2000 alueisiin.
Pikkalanlahdelta  ylöspäin  mentäessä  koko  pääuoma  aina  Kvarnbynkosken
yläpuoliselle Sågarsforsille asti kuuluu Naturaan. Myös tälle jaksolle osuvat
kaksi järveä, Tjusträsk ja Vikträsk, kuuluvat Naturaalueisiin. Tämän lisäksi
seuraavat kuusi pienempää sivuuomaa ovat Naturan piirissä: Kvarnbynkos
keen  laskeva  Kvarnbynpuro, Tjusträskiin  laskeva Kynnarbäcken, Sjundbyn
kosken  yläpuolelle  laskeva  Rudbäcken,  Kirkkojoen  haara  kokonaisuudes
saan  ja  siihen  laskevat  kaksi  sivuuomaa,  Lempansån  sekä  Aiskosbäcken.
(Eerola 2004a).

Naturaalueet  voidaan  luokitella  joko  vallitsevan  luontotyypin  tai  jonkin
alueella esiintyvän eliölajin mukaan. Siuntionjoki on päässyt Naturaan mu
kaan  luontotyyppiensä ansiosta,  joista  fennoskandian  luonnontilaisiksi  joki
reiteiksi  luokitellaan  11  %  koko  alueesta  ja  vuorten  alapuolisiksi  tasanko
joiksi, eli Suomen kohdalla suojelunarvoisiksi pikkujoiksi ja puroiksi 15  %
vesistöalueesta. Siuntionjoen kohdalla myös jotkin alueella esiintyvät kasvi
ja eläinlajit luokitellaan huomioon otettaviksi (liite 5). (Eerola 2004b).
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Kuva 2. Siuntionjoen NATURA 2000alueet. Merkitty paksulla
 viivalla.

2.3 Lehtojensuojelualueet

Valtioneuvosto  teki  ympäristöministeriön  esityksestä  periaatepäätök
sen valtakunnallisesta  lehtojensuojeluohjelmasta 13.4.1989. Ohjelma perus
tuu ministeriön asettaman lehtojensuojelutyöryhmän vuonna 1988 valmistu
neeseen  mietintöön  (Lehtojensuojelutyöryhmän  mietintö  1988:16)  ja  siitä
annettuihin lausuntoihin.  Työryhmän  ehdotus  pohjautuu  laajaan  valtakun
nalliseen lehtoinventointiin.

Lehdot  ovat  Suomen  kangasmetsävaltaisen  ja  karun  luonnon  rehevimpiä
ja runsaslajisimpia metsätyyppejä, joissa maaperä on yleensä ravinteikasta ja
multavaa.  Koska  lehtokasvillisuus,  eli  hemiboreaalinen  vyöhyke,  esiintyy
Suomessa  pohjoisilla  äärirajoillaan,  maamme  lehdoilla  on  useita  sellai
sia piirteitä, joita ei muualla esiinny. Tavoitteena on suojella ja hoitaa lehto
alueita siten, että niiden biologisesti arvokkaimmat piirteet säilyvät. Suojelu
tavoitteita vaarantavat  toimet kuten avohakkuut, maanpinnan  muokkaukset,
kuusien istutukset, ojitustyöt ja alueille rakentamiset tulisi estää. Suojelualu
eiden perinteisiä käyttömuotoja kuten laiduntamista ja tarvepuun ottoa ei ole
syytä rajoittaa. (PohjoisKarjalan ympäristökeskus 2004).

Valtion mailla olevien lehtojensuojelualueiden hoidosta vastaavat Metsähal
litus ja Metsäntutkimuslaitos. Yksityismaiden hoidosta vastaa maanomistaja,
metsänhoitoyhdistys, kunta tai muu taho. Tällöin hoitotyöt korvataan valtion
varoista (Suomen ympäristökeskus 2004b).
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Siuntionjoen pääuoman varrella on lehtojensuojelualueita Sjundbynkosken
alapuolella ja Vikträskin pohjoispäässä. Sjundbynkosken alapuoli ja siitä
alajuoksulle päin noin 900 metriä jokiuomaa, sekä Vikträskin pohjoispää
kuuluvat yksityiseen luonnonsuojelualueeseen (Uudenmaan ympäristökes
kus 2004).

3. TUTKIMUSMENETELMÄT

Siuntionjoen  vesistöalueen  laajuuden  ja  aiemmin  tehtyjen  vastaavanlaisten
tutkimusten  perusteella  vesistöalue  päätettiin  jakaa  kahteen  osaan,  joista
kesän 2004 aikana  inventoitiin alajuoksun puoli.  Raja vedettiin  joen keski
vaiheilla olevan Karhujärven eli Björnträskin, ylä ja alapuoliseen vesistöön.

Pääuoma  ja  kymmenen  kilometriä  pitkä  Kirkkojoen  sivuhaara  inventoitiin
kanootilla meloen ja muut purot kartoitettiin kävellen. Inventoitua jokivartta
kertyikaiken  kaikkiaan  noin  157  kilometriä.  Melontainventoinnit  saatiin
tehdyksi kahdessa 13tuntisessa työpäivässä ja muuhun inventointiin käytet
tiin  aikaa  17  työpäivää,  pituuksiltaan  913  tuntia.  Näiden  kenttäpäivien  li
säksi yhtenä päivänä tehtiin maanomistajakäyntejä.

Ennen varsinaisen inventoinnin aloittamista käytiin Siuntionjoella katsomas
sa millaisesta joesta oikeastaan on kysymys ja saatujen havaintojen pohjalta
tehtiin tälle alueelle sopiva  inventointilomake (liite 2). Se perustui Karjaan
joki LIFEhankkeessa käytettyyn inventointilomakkeeseen.

Maastossa tapahtuva inventointi tehtiin kyseistä lomaketta käyttäen ja valo
kuvia  jokivarresta ottaen. Valokuvaamisella haluttiin  luoda yleiskuvaus ko
ko  joesta, mutta myös  matkalla  vastaan  tulleiden  nousuesteiden  tallentami
nen oli tärkeä osa inventointia. Valokuvat otettiin digitaalikameralla ja kuvi
en kooksi rajattiin n. 1 megabitti/kuva,  jolloin niiden käsiteltävyys on vielä
suhteellisen  helppoa,  mutta  yksityiskohtien  tarkasteleminen  tietokoneen
ruudulta on  vielä mahdollista.

Kesä 2004 oli varsin sateinen. Kuvia katsottaessa on otettava huomioon, että
uomissa kulkevat vesimäärät, varsinkin alueella 2, ovat kuivina kesinä mer
kittävästi vähäisemmät (Sundholm 2004).

Inventointien  aloituksesta  lähetettiin  tiedote  (liite  3)  kaikille  Siuntion  kun
nan asukkaille. Tiedotteessa oli myös kerrottu asian tiimoilta pidettävän tie
dotustilaisuuden  aika  ja  paikka.  Pidettyyn  tilaisuuteen  saapuikin  kolmisen
kymmentä  asiasta  kiinnostunutta  kuntalaista  kertomaan  omia  toiveitaan  ja
kommenttejaan  joen  tilasta.  Tiedote  lähetettiin  ykkösosoitteettomana,  eli
postin lähettämispalvelun avulla.

Inventointijaksoja viidelle osaalueelle kertyi kaikenkaikkiaan 152 kappalet
ta  (kuva 3). Pituudet  näillä  jaksoilla  vaihtelivat  135:stä  metristä  2  980:een
metriin (liite 4).
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Kuva 3. Siuntionjoen valumaalueen inventointikartta. Inventoidut alu
eet (I  V) on rajattu katkoviivoilla. Pääuoman, Kirkkojoen ja Lempan
sån  numerointi  kulkee  yläjuoksulta  merelle  päin  ja  muiden  uomien
numerointi latvoja kohden.
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4. TUTKIMUSTULOKSET

Maastotyöt pyrittiin tekemään kevään ja alkukesän aikana, jolloin mahdolli
sesta  rantakasvillisuudesta  ei  olisi  haittaa  inventoinnille  ja  kenttätyöt  saa
tiinkin tehtyä melkein kokonaan touko kesäkuun aikana. Kaksi käyntiä  jäi
heinäkuun alkupuolelle. Saadut havainnot käydään tekstissä  läpi puroittain,
osaalue  kerrallaan  ja  kukin  jakso  erikseen.  Kunkin  jakson  tunnus  on  sul
keissa  otsikon  perässä.  Jaksojen  tunnukset  ja  numerot  on  merkitty  aluetta
kuvaavissa  kartoissa  kunkin  uoman  ensimmäisen  jakson kohdalle.  Muiden
jaksojen kohdalle on merkitty vain jakson numero. Joen rantoja kuvattaessa
käytetään  usein  ilmansuuntia  apuna  kerrottaessa  kummalla  puolen  jokea
kyseiset  rannanmuodot  ovat.  Toisinaan  tekstissä  puhutaan  vain  oikean  ja
vasemman  puolen  rannasta,  jolloin  jokea  on  katsottava  alavirtaan  päin.
Kaikki sivuuomat on kuvattu edeten alajuoksulta latvoille päin, mutta pää
uoma ja Kirkkojoen haara kuljetaan latvoilta merelle päin.

Jaksojen  pituudet  on  mitattu  peruskarttalehdiltä  Tamayan  digitoivan  PLA
NIX5000 pintaalan ja matkan mittarilla, eli planimetrillä.

4.1 Alue I

Alue  I  käsittää  kartoitetun  alueen  kaakkoiskulman  ja  sisältää  16  kohdetta.
Alue  rajoittuu  pohjoisessa  Lappträskjärveen,  lännessä  Vikträskjärveen  ja
etelässä Pickalanlahteen. Lappträskjärvi kuuluu rakentamattomana  ja  lähes
luonnontilaisena  sekä  erityissuojeluvesiohjelman  että  rantojensuojeluohjel
man kohteisiin (Haavisto ja Lempinen 1999).

Kuva 4. Alue I:n inventointijaksojen rajat.
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4.1.1 Bölebäcken

Puro  saa  alkunsa  Långträskjärven  alapuoliselta  suolta  ja  laskee  Vikträsk
järveen. Puron pituus on 8,0 kilometriä  ja  yksittäisiä  jaksoja on kahdeksan
kappaletta.

1. Jokisuu – Niittykyläntie (BB1)

Jakson  pituus  on  525  metriä.  Bölebäcken  kiemurtelee  metsäisen  kanjonin
pohjalla viidenkuuden metrin levyisenä ja parhaimmillaan metrin syvyisenä
hidasvirtaisena uomana, kunnes juuri ennen tietä tulee pieni virtapaikka sekä
vanhan myllyn jäänteet. Raunioiden yläpuolella oleva Kälan padon nousues
te muodostuu laakeasta kalliosta  ja betonisesta pohjakynnyksestä. Ne muo
dostavat  kaloille  ylitsepääsemättömän,  noin  kaksi  metriä  korkean  nousues
teen. Nykyisen uoman vieressä on vielä havaittavissa aikoja sitten kuivunut
vanha, "alkuperäinen" joenuoma.

Kuva 5. Kälan pato.

2. Niittykyläntie – Tien vieressä kulkevan kosken niska (BB2)

Jakson  pituus  on  noin  550  metriä.  Niittykyläntien  tierumpu  ei  ole  kaloille
vaelluseste, mutta sen yläpuolella on kaksi risupatoa hankaloittamassa virran
kulkua. Uoma on n. 2,5 metriä  leveä  ja edelleen liki metrin syvyinen. Ran
noilla kasvaa pajuja ja ylöspäin mentäessä tulee vastaan 40 metriä pitkä kos
kiosuus,  jossa pudotusta on  noin  kolme  metriä  ja  syvyyttä  20   60  senttiä.
Koski ei ole vaelluseste kaloille tai muille vesieliöille.
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3. Kosken niska – Itäinen Kuninkaantie (BB3)

Tämä jakso on peltojen välissä kulkeva 1 045 metriä pitkä osuus. Rannoilla
on yhden tai kolmen metrin  levyiset suojakaistat. Uoman  leveys on nelisen
metriä ja varjostus on peltojen vuoksi vähäistä. Purossa kasvaa jonkin verran
ulpukkaa. Uoman syvyys vaihtelee 50  80 sentin välillä.

4. Itäinen Kuninkaantie – Rautatie (BB4)

Edellisiä hieman pidempi osuus, noin 2055 metriä, joka päättyy uudelle rau
tatielle  kulkien  matkalla  vanhan  radan  alitse.  Kolme  metriä  leveä  puro  on
tällä  kohtaa  karike  ja  savipohjaista  alle  metrin  syvää  peltouomaa,  ainoas
taan vanhan radan kohtaa on hieman varjostavia puita. Suojakaista yleisim
min  kolmimetrinen,  paikoitellen  sentään  15metrinen.  Penkalla  kasvavat
puut ovat pääasiassa koivuja.

5. Rautatie – Itäisen Kuninkaantien yläpuoli (BB5)

1 345 metriä pitkä metsäuoma, minkä leveys on puolitoista metriä ja syvyys
20    50  senttiä.  Rannat  ovat  havupuuvoittoisia  ja  puro  on  tien  alapuolella
paikkapaikoin  sorapohjainen,  mutta  tien  yläpuolinen  100  metriä  pitkä kos
kiosuus näyttää siltä kuin se olisi jo joskus kunnostettu. Tierummun alapuo
lella  oleva  suuri  kivipaasi  on  kaloille  nousueste  ainakin  matalan  veden ai
kaan. Koskiosuudella varjostus on  lähellä sataa prosenttia  ja pohja on puh
dasta soraa sekä  isoja kiviä. Kosken yläpuolella olevassa kalliouomassa on
kivilatomus nousuesteenä kaloille.

                     Kuva 6. Kuninkaantien yläpuolinen koski.
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6. Itäisen Kuninkaantien yläpuoli – Metsäautotien silta (BB6)

Jakson  alaosassa  on  lyhyt  metsäpalsta  jota  seuraa  suo  ja  peltovoittoinen
osuus  ja  tämän  jälkeen  alkaa  taas  metsämaisema.  Pituudeltaan  tämä  on  1
470  metrinen  jakso  ja  leveyttä  sillä  on  parhaimmillaankin  vain  yksi  metri.
Peltouomassa suojakaista on vain metrin  levyinen  ja  joen pohja onkin pää
asiassa  hiesua  ja  savea  (muutama  nopeavirtaisempi  soraosuus  matkalla).
Rantakasvillisuus heinää  ja koivikkoa, varjostus keskimäärin 25 %. Metsä
tien siltarummun alla on pieni lampare ja itse rumpu on totaalinen nousueste
kaloille, sillä rumpu on ahdas (∅ 40 cm)  ja sijaitsee  liian korkealla (yli 20
cm pudotus).

7. Metsäautotien silta – Puron latvat (BB7)

Puron  latvaosuuden pituus on 1 055  metriä  ja  se päättyy suolle  Långträsk
järven alapuolelle. Latvavedet ovat suota lukuun ottamatta varjoisat  ja poh
jaltaan hyvälaatuiset  (hiekkaa, soraa  ja pieniä kiviä). Leveydeltään puro on
0,5  1 metriä ja syvyyttä 10  30 senttiä. Paikka paikoin hyvin kivikkoinen
uoma estää kalojen mahdollisen nousun aivan ylimpiin latvavesiin.

8. Kälakärrin sivuhaara (BB8)

Sivuhaara  erkanee  pääuomasta  BB5:n  yläpuoleiselta  suolta  ja  päättyy  Ku
ninkaantien  viereen.  Suon  jälkeen  alkaa  pieni  metsäosuus  jossa  varjostus
lähentelee  sataa  prosenttia  ja  uoma  on  leveydeltään  noin  metrin.  Syvyyttä
sillä  on  20    50  senttiä  ja  pohjassa  on  nopeavirtaisissa  kohdissa  soraa  ja
pientä kiveä. Vesi on purossa kirkasta. Uoma alittaa Kuninkaantien kiven
lohkareista tehdyssä rummussa ja muuttuu sen jälkeen tienpientareen ojaksi.
Pituutta tällä sivuhaaralla on 950 metriä.

4.1.2 Lappträskbäcken

Saa  alkunsa  Lappträskjärvestä  ja  laskee  vetensä  Bölebäckenin  uomaan.
Pituutta tällä haaralla on  4,9 kilometriä ja osia kahdeksan kappaletta.

1. Bölebäckenin uoma – Itäinen Kuninkaantie (LT1)

Bölebäckenin sivuuoma Lappträskbäcken saa alkunsa Lappträskjärvestä ja
alaosa on  pituudeltaan  680  metriä.  Jakson  alku  on  peltouomaa  ja  rautatien
kohdalla  se  muuttuu  metsäuomaksi.  Leveyttä  on  11,5  metriä  ja  syvyyttä
noin puoli metriä. Rautateiden rummut eivät ole nousuesteinä kaloille, mutta
niiden  yläpuolella  oleva  pieni  virtapaikka  ja  sen  yhteydessä  oleva  kivistä
kasattu pohjapato toimivat vähintään osittaisina nousuesteinä kaloille mata
lan veden aikaan. Kuninkaantien siltarumpu saattaa myös haitata kalan  ku
dulle nousua.
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2. Itäinen Kuninkaantie – Ekebyntien yläpuoli (LT2)

Osuus on 1  1,5 metrin levyinen metsäuoma, jolla syvyyttä 30  50 senttiä ja
varjostusta 50 %. Pohja on kivikkoinen  ja sorapaikkoja  löytyy sieltä täältä.
Virtaama  oli  huhtitoukokuun  vaihteessa  arviolta  n.  150  l/sek  (Lehtinen.
2004).  Rantakasvillisuutena  lehtipuita  ja  uoman  kivillä  kasvaa  sammalta.
Tien  alapuolella  on  osittaisina  nousuesteinä  toimivia  risupatoja.  Joen  pen
kassa on läheiseltä Edita Label OY:n tehtaalta tuleva poistoputki ja penkkaa
näytetään  käytettävän  myös  tehtaan  kaatopaikkana.  Jakson  pituus  on  560
metriä.

3. Ekebyntie – Grönalundin tien silta (LT3)

1 460 metriä pitkä peltoosuus, jolla varjostusta on vain muutama prosentti.
Uoman leveys on reilun metrin verran ja syvyyttä 40  60 senttiä. Rannoilla
kasvavat puut ovat lehtipuita. Suhteellisen nopean virtauksen takia pohjassa
ei juurikaan ole kariketta, vaan ainoastaan hienojakoista ainesta ja muutamia
isoja kiviä. Vesikasveina sammalta ja palpakkoa. Osuuden yläosassa, ennen
tierumpua,  on  pellolla  pieni  metsäsaareke,  jossa  puronuomaa  on  muinoin
perattu. Isoja kiviä on nostettu rannoille, mutta muutamia on sentään jätetty
uomaankin. Tässä kohtaa virtaus on nopeaa ja pohja kivikkoista, pituutta on
tuollaiset 50 metriä.

4. Grönalundin tie – Lilla Falkmossenin kanjoni (LT4)

Lyhyt,  540  metrinen  metsäosuus,  jossa  kuiva  kuusimetsä  varjostaa  uoman
alaosaa  lähes  täydellisesti.  Yläosan  kanjoniin  saavuttaessa  puut  loppuvat
kokonaan. Metsäosuus on hyvin mutkittelevaa, noin 1,5 metriä leveää ja 20
senttiä syvää uomaa, jossa kasvaa harvakseltaan ilmaversoisia kasveja. Poh
ja on kiintoaineksen peitossa  ja hyvin eloton. Rantojen tyypin vuoksi voisi
uoman pohjalla olettaa olevan liekopuita.

5. Lilla Falkmossenin kanjoni (LT5)

Syvän notkon pohjalla kulkeva, 375 metriä pitkä osuus, jolta varjostus puut
tuu  lähes  kokonaan  (vanha  hakkuuaukea).  Vain  muutamia  pieniä  koivuja
kasvaa  rannoilla.  Uoman  leveys  on  metrin  luokkaa,  syvyyttä  vain  20    30
senttiä, mutta virtaus sitäkin nopeampaa (n. 40 cm/s). Matkalla yksi reilu 20
senttinen pudotus kiven yli, mitä kalat eivät pääse ohittamaan. Uomassa on
muutama kivikasa estämässä kalojen nousua. Kivien päällä kasvaa sammalta
ja jakson yläosassa olevan tulvakosteikon tiheä kasvusto saattaa hankaloittaa
kalojen nousua.

6. Kanjoni – Långträskin tien silta (LT6)

Kanjonin  yläpuolelta  alkava  lyhyt,  425  metrinen  metsäosuus.  Varjostus  on
lähes 100 %, uoman leveys metrin verran  ja syvyys 20  50 senttiä. Rannat
ovat  sekametsää,  uomassa  kasvaa  sammalta  ja  virtausnopeus on  30  senttiä
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sekunnissa. Pohja hienojakoista kiintoainesta. Långträskin tien siltarumpu ei
esteenä kaloille.

7. Långträskin tie – Lappträskjärvi (LT7)

Latvaosuuden pituus on 840 metriä. Uoma kulkee metsän keskellä ja Lappt
räskin tien alapuolella olevalla  jyrkällä koskiosuudella on pudotusta noin 4
metriä 10 metrin matkalla. Kalan on mahdoton ohittaa tätä estettä. Lappträs
kin  tien  yläpuoleinen osuus alkaa Lappträskin  mittapadolla,  josta  se  jatkuu
metsän siimeksessä järvelle asti.

      Kuva 6. Lappträskin mittapato.

8. Lappträsk – Långträskjärvien välipuro

Pituudeltaan  tämä puro on 310 metriä  ja pudotusta  matkalla on 4,6 metriä.
Uoma  kulkee  sekametsän  siimeksessä  ja  on  leveydeltään  noin  metrin.  Uo
massa kasvaa sammalta ja levää. Metsäautotien ja Långträskjärven välisellä
osuudella uomassa on noin metrin korkuinen köngäs,  jota kalan on mahdo
ton nousta. Tien alittava siltarumpu on  melko pitkä  ja kalteva,  mutta aina
kaan  inventointihetken  (huhtitoukokuun vaihde) virtaamalla se ei ole  nou
sueste taimenelle.
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4.2 Alue II

Alue  II  pitää  sisällään  inventointialueen  pohjoisosan  Lohjan  asemalta
Munksin kylälle asti ja itään päin mentäessä aina Tuohilammen länsipuolel
le saakka. Siihen kuuluu 48 kohdetta, joista kolme inventoitiin meloen (KJ1
KJ3).

Kuva 7. Alue II:n inventointijaksojen rajat.

4.2.1 Kirkkojoen yläjuoksu

Kirkkojoen  haaran  yläosa  on  2,2  kilometriä  pitkä  ja  se  on  jaettu  kolmeen
jaksoon. Se alkaa Ängsdalintieltä ja päättyy Myransbäckenin haaraan. Kirk
kojoen  haaran  kuvaus  alkaa  latvoilta  ja  etenee  alavirtaan  päin  aivan  kuten
pääuomakin. Tämä jokiuoma kuuluu Natura 2000 alueisiin.
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1. Ängsdalintie – Norrbybackenin yläpuoli (KJ1)

Kirkkojoen  sivuhaaran  voidaan  katsoa  alkavan  tästä,  sillä  tämän  kohdan
yläpuolella on enää satunnaisia meloen kuljettavia alueita,  mutta tästä pää
see kanootilla varsinkin keväisin aina merelle asti. Kohde on peltojen halki
kiemurteleva puolisentoista metriä  leveä  ja 50  100 senttiä syvä uoma. Pi
tuutta  sillä  on  1  090  metriä.  Penkat  ovat  paikkapaikoin  hyvinkin  jyrkät  ja
sortumia olikin pitkin  matkaa varsinkin  itäpuolen  rannalla. Suojakaistat on
pääasiassa kolmen metrin levyiset. Osuudella on neljä pohjakynnystä, joissa
vesi virtaa hieman nopeammin. Varjostus on vähäistä, sillä penkoilla kasvaa
vain yksittäisiä puita lähinnä uoman länsirannalla.

Kuva 8. Ängsdalintien siltarumpu.

2. Norrbybäcken – Kullbäcken (KJ2)

Alue alkaa Norrbybäckenin sivuhaaran yhtymäkohdasta ja päättyy 765 met
riä  alempana  Kullbäckenin  kukkulan  juurelle.  Sivuhaarasta  tuleva  vesi  on
saven värjäämää ja se vaikuttaa myös  itse pääuoman väriin. Uoman syvyys
on metrin luokkaa ja leveys kaksi metriä. Oikeanpuoleisella rannalla kasvaa
niittyä  ja vasemmalla puolen on pellon  ja  joen välissä muutamia  lehtipuita.
Jakson  lopussa  oikean  puolen  rannalla  kasvaa  metsää.  Pohja  on  savinen,
mutta  isoja  kiviä  näkyy  paikoitellen  olevan.  Sortumia  on  uomassa  vähem
män kuin edellisellä osuudella.

3. Kullbäcken – Myransbäcken (KJ3)

Jakson pituus on 390 metriä ja se päättyy Myransbäckenin yhtymäkohtaan ja
tämä  on  samalla  myös  alue  II:n  eteläraja.  Uoma  kulkee  edelleen  peltojen
keskellä, mutta suuria pajuja ja muutamia koivuja alkaa näkyä rannoilla yhä
useammin. Leveyttä sillä on kolmesta viiteen metriä ja syvyyttäkin jo toista
metriä. Varjostus on vain 10 %  luokkaa. Penkkojen sortumia ei  tällä osuu
della juurikaan enää ole.
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4.2.2 Lempansån

Purolla on pituutta 4,0 kilometriä ja sen keskivaiheilla sijaitsee luonnontilai
nen  lehtojensuojelualue.  Jaksoja  tällä  joella  on  viisi  kappaletta.  Se  alkaa
Munkkaanojan  haaran  yhtymästä  ja  päättyy  Ängsdalintielle.  Tämä  joki  in
ventoitiin alkukesällä,  jolloin vettä oli vielä vähän  ja pohjan muodot olivat
selkeästi  näkyvillä,  mutta  valokuvat  on  otettu  tulvaaikana,  joten  ne  poik
keavat hieman veden syvyyden ja virtaaman osalta. Tämä puro kuuluu Natu
ra 2000alueisiin.

1. Ängsdalintie – Pellonreuna (LÅ1)

Ängsdalintieltä pohjoiseen kulkeva 1 870 metriä pitkä jokiosuus kulkee pel
tojen  keskellä  suojanaan  rannoille  jätetyt  15  metriset  suojavyöhykkeet  (al
kupäässä 3  metriä).  Jakson puolessa  välissä on uoman ylittävä  "terässilta",
minkä alueen maanomistaja (Sundholm 2004) aikoo korvata isolla rummulla
ja  maaaineksella.  Uomassa  paikkapaikoin  tiheää  ulpukka  ja  kortekasvus
toa, mikä hankaloittaa kalan mahdollista nousua yläjuoksulle. Joki on 3  5
metriä leveä ja rannat ovat havupuiden varjostamia. Pohja on savea, paikka
paikoin on myös isoja kiviä ja katkenneita oksia. Veden syvyys on 60  100
senttiä.

2. Pellonreuna – Lehtojensuojelualue (LÅ2)

Tästä alkaa metsän siimeksessä kulkeva 430  metrinen osuus,  jossa ei  vielä
ole koskipaikkoja, mutta nivamaista sorapohjaa löytyy kyllä. Sekametsävoit
toisilla  rannoilla  on  paljon  uoman  yli  kaatuneita  puita  ja  varjostus  onkin
lähemmäs 80 %. Pohjan peitosta löytyy luultavasti liekopuita.  Varjostuksen
aukkopaikoissa kasvaa täälläkin ulpukoita. Syvyyttä virralla on noin 50 sent
tiä ja leveyttä nelisen metriä. Jakson yläosasta alkaa lehtojensuojelualue.

3. Lehtojensuojelualue – Norrgårdin tila (LÅ3)

Lehtojensuojelualueen läpi kulkeva jakso on pituudeltaan noin 600 metriä ja
leveyttä  uomalla  riittää  nelisen  metriä.  Pohjan  laatu on  lohensukuisille  ka
loille otollista  soraikkoa  sekä kiviä,  mutta  savipohjaa  on  edelleen  valtaosa
matkasta ja syvyyttä löytyy puolisen metriä. Uoman varjostus on hyvä (n. 90
%)  ja  virran  yli kaatuneet  lukuisat  puunrungot  lisäävät  varjostusta  entises
tään. Vesikasveja ei osuudelta juurikaan löydy.

4. Norrgårdin tila – Pellonreuna (LÅ4)

Koko  365  metrinen  osuus  on  käytännössä  pelkkää  kivi  ja  sorapohjaista
koskea ja nivaa. Uoman leveys on 4  5 metriä, syvyys 30  50 senttiä ja leh
tipuurantojen ansiosta varjostus noin 80 %. Pohja on hyvän virtauksen ansi
osta melko puhdas hienojakoisesta aineksesta, eikä vesikasvejakaan jaksolta
löydy. Yksi inventointialueen upeimmista pikku koskista.
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Kuva 9. Lempansinkosken yläosaa.

5. Pellonreuna – Munkkaanojan haara (LÅ5)

Metsän päätyttyä alkaa jälleen peltomaisema ja uoma kapenee noin kahteen
metriin syvyyden ollessa puolen metrin luokkaa. Jakson pituus on 760 met
riä  ja uoman varjostus on kolmen metrin  suojakaistan takia hyvin vähäistä,
vain yksittäisiä pensaita siellä täällä. Pohja on savea ja yksittäisiä isoja kiviä
näkyy harvakseltaan.

4.2.3 Kivikoskenpuro

Puron pituus sivuuomat mukaan luettuina on 13,5 kilometriä ja se on jaettu
18  jaksoon. Se saa alkunsa Lohjan kunnan puolelta ja  laskee vetensä Lem
pansinjokeen.

1. Munkkaanojan haara – Veijolantien alapuoli (KKP1)

Kivikoskenpuron alimman jakson pituus on noin 790 metriä. Puolessavälis
sä matkaa siihen yhtyy Kivikoskiån, mikä virtaa kaakosta luoteeseen. Pelto
uoma on leveydeltään 1  1,5 metriä ja syvyyttä on 50  100 sentin luokkaa.
Varjostusta on vain muutama prosentti, mutta virrannopeus on noin 25 cm/s.

2. Veijolantien alapuoli – Veijolantien yläpuoli (KKP2)

Tämä  lyhyt,  135  metrinen  metsäuoma  on  koko  matkaltaan  pienimuotoista
koskea, jossa pohjasta yli puolet on soraa ja erikokoista kiveä. Uoman leve
ys on 1,5  2 metriä, syvyys 20  50 senttiä ja virrannopeus n. 30 cm/s. Ran
nat ovat sekametsää ja varjostus on 25 %. Veijolantien 3metrinen siltarum
pu ei estä kalojen nousua.
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      Kuva 10. Veijolantien alapuolista jokiuomaa.

3. Veijolantien yläpuoli – Suitiantie (KKP3)

475  metriä  pitkä  jakso  on  lähes  umpeenkasvanut  ympäröivien  peltojen  ja
metrin levyisen suojakaistan takia. Pohja on lähes kauttaaltaan savea ja vain
muutamasta kohtaa on nähtävissä pohjassa hieman soraa. Joki on kaksi met
riä leveä, virtaamaa ei juurikaan ole ja syvyyttä on parhaimmillaan puolisen
metriä. Suitiantien alapuolella uoma on kauttaaltaan järviruokojen valloitta
ma, mutta yläpuolella tilanne hieman helpottuu. Rannoilla kasvaa heinikkoa
ja muutamat pajupensaat luovat vähäisen varjonsa uoman ylle.

4. Suitiantien yläpuoli – Uudenkyläntie (KKP4)

Tien yläpuolelta alkaa lehtimetsän siimeksessä kiemurteleva 570 metriä pit
kä osuus, jonka yläosassa ennen Uudenkyläntietä on 15 metriä pitkä ja noin
neljän metrin pudotuksen omaava koski. Joki on 1,5 metriä leveä ja 20  40
senttiä syvä. Varjostus lähentelee 100 prosenttia. Jakson alaosassa pohja on
savea,  mutta  virtauksen  kiihtyessä  (n.  30  cm/s)  pohja  muuttuu  kovaksi  ja
puhtaaksi sora  ja kivipohjaksi. Kalat eivät koskea pääse nousemaan  ja sen
yläpuolella  oleva  puu/betonisilta  aiotaan  maanomistajan  mukaan  vaihtaa
siltarummulliseen versioon. Luvat ovat jo menossa, joten muutos voi tapah
tua nopeastikin.
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Kuva 11. Uudenkyläntien alapuolella oleva köngäs.

5. Uudenkyläntien yläpuoli – Lampomäki (KKP5)

Pellon keskellä kulkeva 870 metrinen, melko pahoin umpeenkasvanut jakso,
jolla  leveyttä  tuollaiset  kaksi  metriä  ja  syvyyttä  alaosassa  metrin  verran  ja
yläosassa noin 50 senttiä. Suojakaista on kolmimetrinen ja rannoilla kasvaa
hieman  pajua,  mikä  varjostaa  uomaa  viidentoista  prosentin  verran.  Virran
nopeus on tällä kohtaa 15 cm/s. Osuus päättyy metsän reunaan.

6. Lampomäki – Metsäautotie (KKP6)

Peltojen keskellä oleva pieni metsäsaareke, jonka läpi tämä 235 metriä pitkä
osuus kulkee. Virrannopeus on 10 cm/s, uoma on kaksi metriä leveä ja 30 
60 senttiä syvä. Rannoilla kasvaa sekametsää ja varjostus on 50 %. Pohja on
savea  ja  veteen  pudonneita  oksia  sekä  muutamia  isoja  kiviä  näkyi    siellä
täällä. Vesikasvillisuus on osuudella vähäistä. Rannoilla näkyi saukon jälkiä
ja  sillan alla  näytti  siltä kuin  sinne olisi  yritetty  kaivaa pesäkoloa. Vesi oli
melko kirkasta huolimatta peltovoittoisesta ympäristöstä.

7. Metsäautotie – Paunilan haara (KKP7)

975 metrisen  jakson alussa järviruokokasvustot ovat valloittaneet koko 1,5
metrisen jokiuoman hankaloittaen täten kalojen nousua. Veden syvyys on 30
 50 senttiä  ja uoman  varjostus 10 %. Pohja on  kauttaaltaan savea.  Jakson
yläosassa  puoli  metriä  leveä  ja  kymmenen  senttiä  syvä  Paunilan  sivuhaara
yhtyy  idästä  päin  pääuomaan,  mutta  lähes kuivillaan  olevana  se  ei  vaikuta
pääuoman vesimäärään juuri mitenkään.
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8. Paunilan haara – Ventelän haara (KKP8)

Kahden sivuhaaran välinen peltoosuus, jonka pituus on 500 metriä. Uoman
leveys  on  suurimmillaan  metrin  luokkaa  ja  syvimmillään  50  senttiä.  Pohja
on  savea  ja  uomassa  muutamia  isoja  kiviä.  Suojakaista  pääasiassa  metrin
levyinen (joissain kohdissa 3 m) ja rantakasvillisuutena kasvaa heinikkoa ja
muutamia pensaita. Varjostus 15 % luokkaa ja virtausta ei juuri ole.

9. Ventelän haara – Immulantie (KKP9)

1 020 metriä pitkän jakson puolivälissä on lännestä tulevan Immulan haaran
yhtymäkohta  ja siitä ylöspäin mentäessä tulee tielaitoksen aikanaan tekemä
pohjapato (kuva 12) vähän ennen Immulan tietä. Pohjapato on viitisen met
riä pitkä ja pudotusta sillä on metrin verran. Se on tehty kivistä latomalla ja
estää ainakin osittain kalojen nousun ylävirtaan. Uoma itsessään kulkee pel
tojen keskellä ja virtaus on olematonta tätä patoa lukuunottamatta. Pohja on
savea, syvyyttä on puolisen metriä ja rantojen kolmen metrin suojakaistoilla
rehottaa vain heinikkoa. Varjostus jää muutamaan prosenttiin.

Kuva 12. Tielaitoksen Kivikoskenpuroon tekemä pohjapato.

10. Immulantie – Pohjolan peltotie (KKP10)

Jakson pituus 390 metriä. Immulantien siltarumpu ei haittaa kalojen mahdol
lista nousua. Rannat ovat edelleen peltojen vallassa ja alaosan kapealla suo
jakaistalla  kasvaa  vain  pelkkää  heinää,  mutta  ylöspäin  mentäessä  uoman
rannoilla  kasvaa  pieniä  pensaita,  jolloin  varjostus  nousee  jo  lähemmäs  20
%. Vesi on metrin levyisessä uomassa kirkasta ja syvyyttä on 20  50 senttiä.
Virrannopeus  yläosassa  on  20  cm/s.  Peltotien  siltarummun  alapuolella  on
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n. 1,5 metriä leveä suvanto, josta vesi jatkaa nopealla vauhdilla kohti alavir
taa. Pohja on tällä kohden tiivistä savea ja hiekkaa. Suvannon alapuolisessa
virrassa oli useita pikkunahkiaisia  nousemassa kudulle  (01.06.2004), mutta
siltarummun suuri kaltevuus esti niiden nousun tästä ylöspäin.

11. Pohjolan peltotie – Härkähaan metsätie (KKP11)

Seuraava, 840 metrinen peltoosuus on 0,5  1 metriä leveä, syvyyttä löytyy
20 senttiä ja virrannopeus on 10  15 cm/s luokkaa. Runsaiden pajujen joh
dosta varjostus on 20 % ja hienojakoisessa pohjassa on paljon risuja. Metsä
tien rumpu ei estä kalojen eikä nahkiaisten nousua.

12. Häränhaan metsätie – Itähaaran latvat (KKP12)

Latvaosuus  on  melko  pitkä,  noin  1  540  metrinen,  mutta  alaosa  myös  tällä
jaksolla  on  pelkkää  peltouomaa  ja  vasta  Muijalan  tielle  saavuttaessa  tulee
muutoksia  matkaan,  jolloin  rantoja  alkavat  varjostaa  lehtipuut  ja  isot  pen
saat.  Hiekkatien  alittava  rumpu  on  kalalle  osittainen  nousueste  (15  sentin
pudotus) ja  tien yläpuolelle on kaivettu noin 10 x 20 metrinen  lampi,  josta
uoma  jatkuu  pienenä  norona  aina  Muijalantien  pohjoispuolelle  saakka.
Lammen alta lähtevä putki estää kalan nousun lampeen ja putken alla oleva
käsintehty  pohjapato  ajaa  myös  saman  asian.  Puron  pohja  on  savea,  vain
siellä täällä näkyy hieman soraa ja kiviä. Uoman leveys on puolisen metriä
ja syvyyttä on 10  20 senttiä.

13. Peltoniemen haara (KKP13)

Tämä Kivikoskenpurosta erkaneva sivuhaara on pituudeltaan 760  metriä  ja
maanomistajalausunnon mukaan se on loppukesästä likipitäen kuiva, vaikka
inventointipäivänä  kesäkuun  alussa  siinä  riitti  vettä  vielä  toistakymmentä
senttiä  koko  puolen  metrin  leveydeltä  virrannopeuden  ollessa  5  cm/s.  Uo
man yläosa kulkee lehtipuumetsän peitossa ja varjostus on noin 90 %. Ala
osa  on  peltouomaa,  jonka  varrelta  oli  kaikki  suojaavat  pajut  kaadettu  pari
viikkoa sitten pois. Tämä haara päättyy Muijalan tiehen.

14. Kivikoskenpuro – Immulantie (KKP14)

Jakson pituus on 1 280 metriä ja jakson yläosassa on suuri, 20 metriä leveä
ja 250 metriä pitkä  lampi,  jonka yläpuolelle  jakso päättyy. Sivuhaaran vesi
samentaa pääuomaa voimakkaasti. Alaosa on peltouomaa (leveys 0,5 metriä
ja syvyys 10  40 senttiä) ja ylöspäin mentäessä alkavat rantojen puut varjos
taa  uomaa.  Lammen  alla  olevasta  rummusta  vesi  putoaa  kivenlohkareiden
välistä noin kaksi metriä, josta varsinainen uoma alkaa, tämä on 100 % nou
sueste. Lampi on vähintään kaksi metriä syvä ja siellä elelee ainakin särkika
loja  ja kasvillisuuden  joukosta kuuluvasta metelistä päätellen  isohkoja hau
kia. Lammen yläpuolinen siltarumpu on vahvasti liettynyt, mutta ei estä ka
loja nousemasta.
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15. Immulantie – Sauvonlampi (KKP15)

Tämän sivuhaaran  latvaosan pituus on 760  metriä,  johon kuuluu 15  metriä
leveä  ja 100 metriä pitkä  lampi. Lammen yläpuolinen puro oli  jo kesäkuun
alussa  melkein  kuiva.  Jakson  alaosan  vesi  oli  kirkasta  ja  siinä  eleli  joitain
pikkukaloja. Uoma on leveydeltään puolimetrinen, syvyyttä sillä oli alle 20
senttiä ja kasveina oli joitain ilmaversoisia. Puron pohja hienojakoista aines
ta  ja katkenneita oksia. Varjostus  liki 60 %.  Lammen  alla  yli kaksi metriä
korkea betoninen pohjapato, mikä piti lammen lähes kolme metriä syvänä.

Kuva 13. Sauvonlammen pato.

16. Kivikoskenpuro – Kotitie (KKP16)

Ventelän haaran alaosa on pituudeltaan 1 230 metriä  ja se päättyy Kotitien
yläpuoliseen lampeen. Jakson alaosa on pellon reunassa kulkevaa piennarta,
jossa on pari betonista rumpua ojan pohjalla hankaloittamassa kalojen nou
sua. Uoman leveys on 0,5 metriä ja syvyyttä enimmillään 20 senttiä. Varjos
tusta ei juuri ole. Metsän reunaan tultaessa virta kiihtyy, pohja muuttuu kivi
seksi  ja  varjostus  lisääntyy.  Kotitien  rumpu  on  nousuesteenä  kaloille  ja
rummun yläpuolen kivet hankaloittavat myös kalan nousua. Läheisen  talon
takapihalle on tehty pieni lampi katkaisemalla veden kulku metrin korkuisel
la  betonisella  pohjapadolla,  mitä  kala  ei  pysty  mitenkään  ohittamaan.  Itse
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uoma  on  tällä  kohtaa  hyvin  kivikkoinen  ja  rannat  ovat  tiheää  sekametsää,
minkä ansiosta varjostusta on 80 %.

               Kuva 14. Pihamaalla oleva pohjapato.

17. Kotitien yläpuoli – Immulanraitti (KKP17)

Tämä osuus on 550 metriä pitkä ja päättyy tien yläpuolelle. Uoma on metrin
levyinen  ja  alle  20  senttiä  syvä.  Varjostus  on  tiheän  lehtimetsän  ansiosta
lähes  100  %  ja  vesikasvit  puuttuvat  täysin.  Puron  pohja  on  hienojakoista
materiaalia, vain muutamia isoja kiviä osuu matkalle. Täydellisenä nousues
teenä olevan tierummun (putous 30 senttiä) alapuolella on kymmenisen met
riä pitkä vähävetinen koski.

18. Immulanraitin yläpuoli – Latvavedet (KKP18)

Metsän  siimeksessä  kulkeva  525  metrinen  jakso  päättyy  pellolle.  Uoman
vesi on kirkasta, leveyttä sillä on 0,5  1 metri ja syvyyttä 5  20 senttiä. Poh
jasta  liki  puolet  on  hiekkaa  ja  soraa,  loput  on  hienojakoisempaa  ainesta.
Rannoilla kasvaa pajuja ja varjostus on 80 %. Asfalttitien rumpu on hieman
liettynyt ja sen yläpuolelta alkaa pelto.
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4.2.4 Munkkaanoja

Myös tämä uoma saa lähtönsä Lohjan puolelta ja laskee vähät vetensä Lem
pansinjokeen. Mittaa uomalla on 6,1 kilometriä ja jaksoja sillä on seitsemän.
Uoma kulkee pääasiassa peltojen halki.

1. Munkkaanojan haara – Veijolantie länteen (MO1)

Munkkaanojan alaosan pituus on 1190 metriä. Koko matkaltaan se on 1  2
metriä leveää peltouomaa, jota vain heinät verhoavat kapealla suojakaistalla.
Uoman syvyys on 40  60 senttiä ja virrannopeus 30 cm/s. Pohja on kauttaal
taan  savea,  vain  muutama  iso  kivi  matkalla  tuo  vaihtelua  pohjanlaatuun.
Varjostusta on 5 %.

2. Veijolantie länteen – Mustamäki (MO2)

Jakson  pituus  2  200  metriä.  Veijolantien  siltarummun  kohtaa  isokokoisia
kiviä, muttei nousuestettä. Siitä uoma jatkaa pellonviertä pitkin 1  2 metriä
leveänä ja 30  50 senttiä syvänä hyvin mutkittelevana purona. Pellon ja pu
ron välinen suojakaista/vyöhyke on välillä kolme ja välillä viisitoista metriä
leveä,  varjostuksen  ollessa  keskimäärin  75  %.  Puita  on  enemmän  uoman
oikealla puolen  ja peltoa vasemmalla puolen. Matkalla  joitain  risupatoja  ja
yksi  puroon  sortunut  vanha  kaivo.  Pohja  on  hyvin  savinen,  mutta  joitain
sorapaikkoja oli sentään havaittavissa.

3. Mustamäki – Kruotinojan haara (MO3)

Hyvin  edellisen kaltainen,  1  075  metriä  pitkä osuus,  jossa uoma kuitenkin
kapenee hieman (leveys 1  1,5 m). Joen ja pellon välissä on 15 metrin suo
javyöhyke ja varjostus on 30 %. Pohja on hienojakoista ainesta, mutta myös
hieman soraa, kiviä ja uppopuita elävöittää pohjaa. Jakson yläosassa on yksi
tiiviimpi risu/puukasa, mikä hankaloittaa kalojen nousua latvavesiin. Uoman
luonteesta johtuen voisi päätellä, että pehmeän pohjan alla on ainakin vetty
neitä puunrunkoja, mitkä esiin kaivettuina tarjoaisivat suojaa sekä pikkuka
loille, että pohjaeläimille.

4. Kruotinojan haara – Urheilukenttä (MO4)

525 metrisellä osuudella sekä Suitiantien, että Munkkaantien siltarumpujen
yläpuolille kertynyt pahoja rytöjä, mitkä estää kaloja nousemasta ylävirtaan.
Uoma sinällään on 1  1,5 metriä  leveä, syvyyttä sillä on 20  50 senttiä  ja
varjostusta  on  70  %.  Pohja  on  pahoin  liettynyttä  savimaata,  jossa  hieman
kariketta mukana.

5. Urheilukenttä – Koulun takapiha (MO5)

Tämä lyhyt, vain 210 metrinen osuus pitää sisällään lukuisia risupatoja, jot
ka estävät kalojen nousun kokonaan. Yksi pahimpia kohtia on urheilukentän
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polun  siltarumpujen  yläpuolelle  kertyneet  risukasat.  Vettä  purossa  on  10  
30 senttiä ja leveyttä sillä on 1  1,5 metriä. Virrannopeus on 15 cm/s ja var
jostusta on  60  %.  Pohjasta  suurin  osa on  hienojakoista  ainesta,  mutta  tällä
osuudella on myös hieman soraa ja pieniä kiviä.

6. Koulun takapiha – Munkkaantie (MO6)

Osuuden pituus 270  metriä.  Asutusta  lähellä olevan sijainnin vuoksi uoma
on  heikossa  kunnossa.  Jakso  on  lyhyt,  mutta  matkalta  löytyy  mm.  kaksi
vaahtomuovipatjaa,  mitkä  tukkivat  metrin  levyisen puron  kokonaan.  Pohja
on hienojakoista ainesta ja virrannopeus on edelleen 15 cm/s. Varjostusta on
40 prosenttia, risupatoja on useita ja joenpenkan yläpuolella olevasta talosta
tulee poistoputki uomaan. Rannat puut ovat sekä havu että lehtipuita.

7. Munkkaantie – Latvavedet (MO7)

Latvaalueen pituus on 640 metriä  ja  leveyttä purolla on 0,5  1 metri. Sy
vyys vaihtelee 5   25 sentin  välillä  ja  virrannopeus on 5   10 cm/s. Munk
kaantien kohdalla pohja on hyvin sora ja kivipitoista, mutta tien alla olevat
siltarummut ovat kalan nousun kannalta liian korkealla ja niiden yläpuolella
on  tiheä  risupato. Tien yläpuolinen osuus on  hyvin  varjostavaa (75 %)  se
kametsää, mutta ylöspäin mentäessä tulee hakkuuaukea, mikä ulottuu aivan
puron  rantaan asti. Eli  kaikki  havupuut on kaadettu uoman  ympäriltä pois.
Pohjamateriaali on savea ja hakkuun jäljiltä olevia oksia ja risuja.

4.2.5 Kruotinoja

Asuinalueen  halki  kulkeva  3,4  kilometrinen  puro  yhtyy  Munkkaanojaan.
Jaksoja tällä matkalla on kolme kappaletta. Jakson alaosassa on hieman met
sää.

1. Kruotinojan haara – Veijolantien yläpuoli (KR1)

Jakson pituus 1 600 metriä. Syvyyttä on 10  40 senttiä  ja  leveyttä sillä on
1,5 metriä. Virrannopeus on 5 cm/s ja varjostusta noin 50 %. Pohja on hyvin
liettynyttä savipohjaa  ja oksia. Matkalla on useita  tiheitä risupatoja  ja maa
ainekasaantumia,  mitkä  estävät  kalojen  kulun.  Rannoilla kasvaa  enimmäk
seen pajuja. Jokisuu on hyvin epäsiistissä kunnossa.
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                  Kuva 15.  Kruotinojan alajuoksua.

2. Veijolantien yläpuoli – Pitkäkadun yläpuoli ( KR2)

Osuuden pituus 1  050  metriä.  Veijolantien  siltarumpu  ei  estä  kalojen  nou
sua, mutta siitä yläjuoksulle mentäessä matkalla on jälleen lukuisia risupato
ja ja virran yli kaatuneet kuuset tukkivat uomaa. 1  1,5 metriä leveän puron
rannat ovat  lehtipuiden peitossa  ja  varjostus on  lähes 80 %. Veden syvyys
on 10  30 senttiä ja virrannopeus kiivaimmissa paikoissa 15 cm/s. Pohja on
savea ja risukkoa.

3. Pitkäkatu – Latvavedet (KR3)

Noin 710 metriä pitkällä osuudella uoma on 0,5   1 metriä leveä ja virran
nopeus on 10  15 cm/s. Syvyyttä purolla on 10  20 senttiä, varjostusta 50 
80 %  ja    rannoilla kasvaa  lehtipuita. Pitkäkadun  siltarumpu ei estä kalojen
nousua,  mutta  myös  tällä  osuudella  on  nousuesteenä  toimivia  risupatoja.
Yläjuoksulla latva haarautuu kahteen vähävetiseen uomaan, joihin kalalla ei
veden vähyyden vuoksi ole mahdollista nousta.
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4.2.6 Myllymäen haara (MM1)

850 metriä pitkä sivuhaara yhtyy pääuomaan jakson MO2 puolessavälissä ja
on  leveydeltään 0,5    1  metriä.  Alaosan  peltoosuudella  varjostusta  ei  ole,
mutta yläosan metsäuomassa varjostus on lähellä sataa prosenttia. Virranno
peus on 15  20 cm/s. Metsän siimeksessä on pieni (10x25m) lampi, minkä
alapuolella  on  muutama  risupato.  Lammen    yläpuolelta  alkaa kymmenisen
metriä pitkä  ja 1,5 metrin pudotuksen omaava koski,  jota kala ei pääse vä
häisen  vesimäärän  vuoksi  nousemaan.  Kosken  yläpuolella  uoma  kulkee
rumpua pitkin maan alta ja painuu pinnan alle lähistöllä olevan ladon vieres
tä. Tästä ylöspäin mentäessä uoma alittaa Veijolantien ja saa lähtönsä pellol
ta, missä kasvatetaan kuusentaimia.

4.2.7 Kivikoskiån

Koostuu kahdesta latvapurosta, joista toinen saa ainakin tulvaaikaan veten
sä Mustalammesta. Pituutta uomalla on sivuhaaroineen 5,3 kilometriä,  jak
soja  on  viisi,  joista  kaksi  on  Mustalammenhaarassa.  Vetensä  Kivikoskiån
laskee Lempansinjokeen.

1. Kivikoskenpuro – Slottsbergin tie (KKÅ1)

Tämä 1 310 metrinen jakso alkaa Kivikoskenpuron yhtymästä, kulkee pelto
jen halki 1,5  2 metriä leveänä ja 40  60 senttiä syvänä uomana. Virranno
peus on 5  10cm/s. Pohja on peltouomalle tyypillistä savea, vain  siltarum
pujen alla, virtauksen hieman kiihtyessä,  tulee paljas sora  ja kivipohja nä
kyviin. Suojakaista on alaosassa kolmea metriä  ja yläjuoksulla  tulee Slotts
bergin  kohtaa  15  metrin  suojavyöhyke,  jossa  kasvaa  heinien  lisäksi  myös
pajupuita.  Slottsbergin  tierummun  alla  kahden  neliömetrin  laajuinen  kivik
koalue, mikä estää kalan nousun ylävirtaan.

2. Slottsbergin tie – Suitiantie (KKÅ2)

Kivikoskiån  ja  Mustalammenhaaran  alaosan  välinen  osuus  on  pituudeltaan
1 030 metriä  ja  se kulkee halki peltojen kolmimetrisen suojakaistan turvin.
Rantakasvustona  pelkkiä  heiniä,  joten  varjostusta  ei  juurikaan  ole.  Uoman
leveys on 1  1,5 metriä ja syvyys 5  20 senttiä. Uoma on vastikään kaivettu
auki  ja  rannoilla ei ole  vielä mitään kasvillisuutta,  ainoastaan hyvin  jyrkät,
lähemmäs 45 astetta olevat penkereet. Virrannopeus tässä paljaassa, paikoi
tellen sorapohjaisessa uomassa on 15 cm/s. Suitiantien rumpu on  liian kor
kealla ja näin ollen se estää kalojen nousun ylävirtaan.
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            Kuva 16. Suitiantien alittava siltarumpu.

3. Suitiantie – Latvavedet (KKÅ3)

Suitiantien  yläpuolinen osuus on pituudeltaan 930  metriä,  vaikkakin  tulva
aikaan saattaa vettä tulla 2,8 kilometrin päässä tiestä olevasta Mustalammes
ta asti. Uoman  leveys on 0,5   1  metriä  ja  syvyyttä  sillä on 5   25  senttiä.
Virrannopeus on 10  15 cm/s ja alaosassa havumetsän antama varjostus on
60  %.  Ylöspäin  mentäessä  tulee  vastaan  hakkuuaukea,  minkä  halki  puro
kulkee, mutta yhtään puuta ei ole puron varteen jätetty. Hakkuuaukean ylä
puolella uoma on kuivillaan. Jakson alaosassa pohja on soraa ja pieniä kiviä
ja vesikin on puhtaan oloista. Hakkuuaukealla puron pohja on hienojakoisen
aineksen  ja  karikkeen peitossa,  vain  muutamia kiviä  näkyy  pohjanmuotoja
elävöittämässä.

4. Mustalammen haara – Tupalabäckenin alaosa (KKÅ4)

Kivikoskiån  ja Mustalammen  haaran  yhtymäkohdasta Tupalabäckenin haa
raan  tulee  matkaa  720  metriä.  Peltojen  keskellä  kulkevan  uoman  rannoilla
on  kolmen  metrin  suojakaistat  ja  itse  uoma  on  noin  suurimmillaan  metrin
levyinen ja 30   50 senttiä syvä. Rannoilla kasvaa harvakseltaan pajupensai
ta. Uoman pohja on savea  ja pieniä kiviä. Suitiantien yläpuolella on  lampi,
mistä  vesi  poistuu  kaivonrenkaista  tehdyn  munkin  kautta,  joten  minkään
vedenelävän ei ole mahdollista tätä estettä ohittaa.

5. Tupalabäckenin alaosa – Latvavedet (KKÅ5)

Tämä metsän keskellä kulkeva  latvaosuus on 1 300  metriä pitkä  ja 0,5   1
metriä leveä. Alaosa on kauttaaltaan hiekkaa, soraa ja pieniä kiviä, yläjuok
sulla mukaan tulee myös isompia kiviä. Vesi on purossa kirkasta. Varjostus
ta on sekametsän ansiosta 80 % ja virrannopeus on 5  15 cm/s. Yläjuoksulla
olevan tien rumpu ei ole esteenä kalojen nousulle.
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                  Kuva 17. Pihalammen munkki

4.2.8 Lakeansuonoja

Saa  alkunsa  Lakeasuolta  ja  Kurjen  suursuolta  4,1  kilometrin  päästä  ennen
yhtymistään  Kivikoskenpuroon.  Tämä  suovetinen  uoma  on  jaettu  neljään
jaksoon.

1. Kivikoskenpuro – Patokuja (LSO1)

Lakeansuonojan alaosa on pituudeltaan 1 070 metriä ja leveyttä sillä on 0,5 
1,5 metriä. Uoma kulkee peltojen halki ja syvyys on 10  50 sentin luokkaa.
Metrin ja kolmen metrin suojakaistoilla kasvaa ainoastaan heinää, joten var
jostus on hyvin vähäistä. Virrannopeus on 15 cm/s. Puro menee kahden tien
ali, mutta nousuesteitä ne eivät ole.

2. Patokuja – Herrdalintie (LSO2)

Maisema muuttuu metsäiseksi tällä 380 metrisellä jaksolla, jossa varjostusta
on 90 %. Uoman leveys on metrin verran ja syvyyttä sillä on 10  30 senttiä.
Virrannopeus on 15 cm/s. Pohja on kauttaaltaan soraa ja erikokoista kiveä.
Patokujan  yläpuolella  on  tekolampi,  missä  vesi  pidetään  betonisen  munk
ki/ylijuoksupadon  avulla.  Tämä  muodostaa  kaloille  kaksi  metriä  korkean,
totaalisen vaellusesteen. Lammen koko on n. 20x60 metriä ja syvyyttä sillä
on ainakin kaksi metriä. Lammen pohjoispäähän tulee laskupuro.

                           Kuva 18. Patokujan lammen betonipato.
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3. Herrdahlintie – Väinöläntie (LSO3)

900 metrinen osuus kulkee metsän siimeksessä ja rannoilla on harvakseltaan
vanhoja taloja. Varjostusta löytyy 80 % ja virrannopeutta 20  30 cm/s. Uo
ma on 0,5  1,5 metriä leveä ja 5  20 senttiä syvä. Väinöläntien alapuolella
on pieni  lampi, minkä olla on kivistä kasattu pohjapato. Lampi on kooltaan
n.  4x6  metriä.  Tästä  ylöspäin  virta  jatkuu  kivikkoisena  ja  alittaa  samalla
Väinöläntien, minkä jälkeen onkin luvassa 15  20 metriä pitkä matka maan
alla metallista, 40senttistä putkea pitkin (100 % nousueste).

Kuva 19. Maan alla kulkevan 15  20 metrisen putken suu.

4. Väinöläntie – Latvavedet (LSO4)

Jakso  kulkee  alussa  metsän  keskellä,  mutta  uoma  saa  alkunsa  metsän  ylä
puoliselta pelto ja suoalueelta ja pituutta sillä on 1 780 metriä. Alajuoksulla
varjostus on 75 % ja rannat ovat lehtipuita. Uoman leveys on 0,5  1,5 met
riä, syvyyttä sillä on 20  40 senttiä ja virrannopeus on 15 cm/s. Pohjan laatu
on suhteellisen  hyvä,  jaksolta  löytyy paljon  hiekkaa,  soraa  ja pientä kiveä,
mutta paikoitellen pohjassa on hienojakoisempaakin ainesta.

4.2.9 Norrbybäcken

Kirkkojoen  yläosaan  yhtyvä pieni  sivuhaara on pituudeltaan 3,0 kilometriä
ja  jaksoja sillä on kaksi. Uoma kulkee peltojen halki  ja vettä siinä ei paljoa
ole.
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1. Kirkkojoki – Lempansintie (NB1)

Alaosa on peltojen halki kulkeva, 1 500 metrinen osuus, jossa suojakaista on
leveimmillään  kolmimetrinen,  mutta  varjostavaa  kasvillisuutta  ei  juurikaan
ole. Puro on 0,5  1,5 metriä leveä ja syvyyttä sillä on 10  50 senttiä. Jakso
päättyy  Lempansintiehen,  minkä  alla  oleva  uoma  on  nopeavirtainen  ja  ki
vikkoinen. Siltarumpu ei estä kalojen nousua yläjuoksulle.

2. Lempansintie – Latvavedet (NB2)

Latvaosan pituus on 1 490  metriä  ja uomalla  leveyttä puolisen  metriä. Sy
vyys vaihtelee 10  30 sentin välillä  ja varjostusta on rantojen pajujen ansi
osta noin 20 %. Uomassa on savipohja,  mutta nopeammin  virtaavissa sou
kissa paikoissa on  myös soraa havaittavissa. Yläjuoksulla oleva siltarumpu
estää kalan nousun tätä ylemmäs ja tien yläpuolelle tehdyn lammen munkki
pato  pysäyttää  kyllä  mahdolliset  rummun  läpi  päässeet  nousukalat.  Lampi
oli tällä hetkellä tyhjä ja alta paljastui monta pientä kohtaa, mistä vesi pulp
pusi pintaan.

Kuva 20. Norrbybäckenin lammen särkynyt munkki.

4.3 Alue III

Alue  III  käsittää  inventoidun  alueen  länsiosan  ja  se  pitää  sisällään  muun
muassa Kirkkojoen haaran, Myransbäckenin uoman Lohjalle asti, sekä Ais
kosbäckenin  haaran  aina  Inkoon  rajoille  Pålsträsketjärveen  saakka.  Tämä
osaalue pitää sisällään 29 kohdetta,  joista kuusi  inventoitiin  meloen  (KJ4
KJ9).
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Kuva 21. Alue III:n inventointijaksojen rajat.

4.3.1 Kirkkojoki

Kirkkojoki  kulkee  koko  pituudeltaan  tämän  alueen  halki  pois  lukien  alue
II:n  kolme  ensimmäistä  jaksoa.  Se  yhtyy  Siuntionjokeen  Tjusträskjärven
yläpuolella aivan alue III:n itärajalla. Kirkkojoen haara kulkee peltovainioi
den läpi ja kiintoainepitoisuus vedessä on koko Siuntionjoen valumaalueen
suurin. Kirkkojoen pituus on 8,2 kilometriä ja se on eritelty kuuteen osioon.
Koko Kirkkojoen uoma kuuluu Natura 2000alueisiin.

1. Myransbäcken – Padon alapuoli (KJ4)

Munksin ylä ja alapadon sisältävä jakso on pituudeltaan 565 metriä ja leve
yttä sillä on 6  8 metriä. Kumpikin pato on betonista tehty ylisyöksypato ja
alapadon pudotuskorkeus on kaksi metriä ja yläpadon yhden metrin. Syvyyt
tä yläpadon yläpuolella on yli metri ja patojen välissä oleva kivikkoinen 100
metriä  pitkä  virtaosuus  on  30    60  senttiä  syvää  aluetta.  Rannoilla  kasvaa
lehtipuita, mitkä varjostavat uomaa 25 %:n verran. Yläpadon harja on tasai
nen  ja alapadon harja Vmallinen, mutta kummastakaan ei kala pääse nou
semaan  millään  vedenkorkeudella.  Munksin  ylä  ja  alapatoon  on  kala
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tievaihtoehtojen  esiselvitys  (Rantakokko  2003)  jo  tehtynä,  mutta  päätöksiä
asiasta ei vielä ole.

Kuva 22. Munksin ylä ja alapadot.

2. Padon alapuoli – Kosken alaosa (KJ5)

Munksin alapadolta alkavan, neljä metriä leveän kosken pituus on 180 met
riä, koko jakson pituuden ollessa 440 metriä. Koskessa kasvaa paljon heinä
kasveja ja itse jokiuoman leveys on kymmenkunta metriä, joten varjostus on
2050 senttiä syvässä uomassa melko vähäistä (10 – 20 %). Kosken pohja on
savea, soraa ja isoja kiviä, virrannopeuden ollessa 15  20 cm/s. Paikoitellen
tiheä kasvusto hankaloittaa kalojen kulkua. Jakson puolessa välissä olevasta
vähävetisestä sivuhaarasta on kulkeutunut suuret määrät hiekkaa jokeen.

3.Kosken alaosa – Gammelbyntie (KJ6)

Tällä peltojen halki kulkevalla jaksolla on mittaa 1 500 metriä ja sen leveys
on 5  6 metriä. Rannoilla on kolme metriä  leveät, heinikkoiset suojakaistat
ja  oikean  puolen  rannalla  kasvaa  jonkin  verran  myös  lehtipuita.  Syvyyttä
uomalla on 50  100 senttiä ja vesi on väriltään ruskeaa. Vähäisen varjostuk
sen  vuoksi  uomassa  kasvaa  paljon  kortetta,  mutta  paikka  paikoin  kiihtyvä
(25 cm/s) virtaus estää uoman umpeenkasvun. Pohja on savea ja paikoitellen
näkyy yksittäisiä kiviä.

4. Gammelbyntie – Gårdskulla (KJ7)

Sillan jälkeen on pieni suvanto (10x10m)  ja siitä alkaa lyhyt, metsäsaarrek
keen vierestä kulkeva nivamainen virtapaikka, mikä kylläkin tasoittuu hyvin
nopeasti  taas perinteiseksi peltouomaksi. Pituutta kahden  tien  välisellä  jak
solla on 1 910 metriä ja leveyttä 4  5 metriä. Uoman syvyys on 50  70 sent
tiä ja pohja on savea  ja harvakseltaan isoja kiviä. Suojakaista on kolmimet
rinen  ja rantakasvillisuus pelkkää heinää,  joten varjostavaa kasvillisuutta ei
uomassa muutamia pajupuskia lukuunottamatta ole.
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5. Gårdskulla – Suitiantie (KJ8)

Jakson pituus on 2 350 metriä. Gårdskullan koivukujan alla on lyhyt (10 m)
virtapaikka,  missä pohja  on  kivikkoista  ja  virrannopeus on  30  cm/s.  Tästä
eteenpäin uoma on hidasvirtaista peltouomaa, missä varjostus on hyvin vä
häistä puiden puuttumisen takia. Uoman  leveys on neljä metriä  ja syvyyttä
sillä on 30  60 senttiä. Uomassa kasvaa paljon heinä ja ruokokasveja.

6. Suitiantie – Kirkkojoen haara (KJ9)

1 380 metrinen jakso alkaa Suitiantien ison sillan alta ja päättyy Siuntionjo
en  yhtymäkohtaan. Sillan alla on  heti pieni  (10 m)  virtapaikka,  minkä nis
kalle on ihmisvoimin kannettu kiviä virtaa patoamaan. Pohja on tässä kohtaa
kivikkoinen  ja  kosken  jälkeen  on  pieni  nivamainen  metsäosuus,  missä  on
muutamia veteen kaatuneita puita ohjaamassa virtaa  ja tarjoamassa kaloille
suojapaikkoja. Alaosa uomasta on peltovaltaista, mutta rannat on lähes kaut
taaltaan  lehtipuiden  varjostamia.  Syvyyttä  osuudella  on  30    70  senttiä  ja
uoman leveys vaihtelee 2  5 metrin välillä.

Kuva 23. Suitiantien alapuolinen koskipaikka.

4.3.2 Gammelbyn haara

Tämä, vain 1,6 kilometriä pitkä sivupuro on pienen laakson pohjalla kulkeva
suojainen  uoma,  minkä  yläjuoksulla  on  suuri  ja  kivikkoinen  koski,  mutta
vesimäärä on hyvin vähäinen. Puro on jaettu kahteen osioon.
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1. Kirkkojoki – Pulkbackan tila (GB1)

Kirkkojokeen pohjoisesta laskeva pieni sivuhaara, jonka alaosalla on mittaa
735 metriä. Puro on 0,5  1 metrin leveää, 15 metrin suojavyöhykkeen kes
kellä kulkevaa, 10  25 senttiä syvää peltouomaa. Runsaslukuisten pajujen ja
leppien ansiosta varjostus on lähellä sataa prosenttia. Pohja on savea, hiesua
ja  soraa.  Pulkbackan  peltotien  rummun  suulla  on  30  sentin  pudotus,  mitä
kala ei pääse nousemaan. Virrannopeus uomassa on 10  15 cm/s.

2. Pulkbackan tila – Latvavedet (GB2)

Sivuhaaran latvaosan pituus on 885 metriä ja leveyttä sillä on edelleen 0,5 
1 metri. Puron pohja on edelleen hiesua  ja soraa, varjostuksen ollessa noin
80  %.  Yläjuoksulla,  Pulkbackan  tilan  pohjoisenpuoleisessa  pellonreunassa
olevan  sillan  kivirakennelma  estää  kalan  nousun  ylävirtaan  päin.  Peltojen
yläpuolella olevassa metsässä on purossa noin 30 metriä pitkä ja kymmenen
metrin  pudotuksen  omaava  louhikkoinen  kohta,  mitä  kala  ei  pääse  nouse
maan. Kalakannalle tästä ei ole erityistä haittaa, sillä latvavedet alkavat pel
tojen keskeltä

                  Kuva 24. Gammelbyn haaran louhikko.
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4.3.3 Fårträskjärven laskupuro (FJ1)

Kirkkojokeen (KJ6) vetensä laskeva laskupuro on pituudeltaan 1,1 kilomet
riä. Alaosan rannat ovat heinikkoa ja pajukkoa, uoman leveyden ollessa 0,5 
1 metriä, syvyyden 15  50 senttiä  ja varjostuksen 20 %. Pohja on savea  ja
nopeavirtaisimmilla  osilla  kivikkoa.  Yläjuoksulla  olevaan  metsänreunaan
tullessa  joki  levenee  hieman  (1,5  metriin)  ja  alkaa  satakuntametriä  pitkä
koskiosuus,  jolla  on  pudotusta  parisenkymmentä  metriä  (Fårträskjärvi  on
50 metriä merenpinnan yläpuolella). Tällä metsäuomalla varjostus on 80 %
ja syvyyttä uomalla on 10  20 senttiä.

4.3.4 Suitian sivupuro (SP1)

Suitian  koetilan  mailla  kulkeva  puro  on  pituudeltaan  3,6  kilometriä  ja  se
laskee  vetensä  Kirkkojokeen  (KJ8).  Leveyttä  uomalla  on  1    1,5  metriä  ja
syvyyttä 20   40 senttiä. Virrannopeus on 5   20 cm/s  ja  varjostus alaosan
peltoalueella 30 % ja yläosan metsäosuudella 90 %. Rannoilla kasvaa pajuja
ja alaosan uomassa myös heiniä. Pellonreunassa kulkevan tien rumpu muo
dostaa  kaloille  ohipääsemättömän  nousuesteen.  Yläjuoksulla  on  taimenelle
hyvin soveltuvaa puhdasta sora ja kivipohjaa, myös vanhan myllyn rauniot
ovat osittain purossa hankaloittamassa mahdollisten kalojen nousua. Latvat
ovat peltojen ympäröimät. Metsäosuuden pituus on noin 1 400 metriä.

                     Kuva 25. Suitian puroa.
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4.3.5 Myransbäcken

Hyvin  pitkä,  13,2  kilometrinen  sivuuoma,  mikä  laskee  vetensä  Kirkkojo
keen  Munksin  patojen  yläpuolelle.  Uoma  saa  alkunsa  Lohjalta,  Virkkalan
kylän asuinalueelta ja kulkee peltovoittoisten alueiden halki kohti  itää. Joki
on jaettu kymmeneen osaalueeseen.

1. Myransbäcken – Rauhoitettu koivukuja (MB1)

Munksin padon yläpuolelta alkavan sivuhaaran alaosa on pituudeltaan 2 140
metriä ja leveydeltään 2  5 metriä. Syvyyttä sillä on 50  60 senttiä ja suoja
kaista ennen peltoja on kolmimetrinen. Pohja on savinen  ja vedessä kasvaa
kortetta  sekä ulpukkaa.  Tiheät  kortteikot ovat  kaloille osittaisena  nousues
teenä tällä matkalla. Varjostusta rantojen pajupuskat antavat muutaman pro
sentin verran.

2. Rauhoitettu koivukuja – Ängsholmintie (MB2)

Koivukujien välinen jakso on pituudeltaan 2 980 metriä ja leveydeltään 1  2
metriä. Uoma kulkee peltojen keskellä  ja on paikoitellen täysin kortteikko
jen tukkima. Suojakaista on kolmimetrinen. Alaosassa oleva Myransbäcke
nin  ja Vejansbäckenin välioja on tukittu laudoilla,  joten siitä ei kalat pääse
kulkemaan.  Myransintien  alapuolella  on  joen  savipohjasta  poiketen  pienen
puusaarrekkeen suojissa oleva sorapohjainen virtapaikka, missä syvyyttä on
10 senttiä ja virrannopeus on 25 cm/s. Yläjuoksulla olevasta järvestä tuleva
sivupuro on tukittu betonisella pohjapadolla, minkä kestävyys on vielä var
mistettu kippaamalla sen alle kuormaautollinen kiviä. Ylöspäin jatkettaessa
alkaa pohjassa näkyä saven lisäksi yhä enemmän kovapohjaisia virtapaikko
ja  ja Ängsholmintien kohdalla olevasta virtapaikasta  lähti noin 20senttinen
kala minua pakoon.

                           Kuva 26. Rauhoitetun koivukujan silta.
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3. Ängsholmintie – Kokkilan tekoaltaat (MB3)

1 200  metrisen  jakson alaosa on 1   1,5  metriä  leveää  ilmeetöntä savipoh
jaista peltouomaa,  mutta patoallasta  lähestyttäessä  luonne muuttuu. Uoman
rannoilla kasvaa lehtipuita ja varjostus on lähellä sataa prosenttia. Virranno
peus  kiihtyy  noin  20  senttiin  sekunnissa  ja  patoaltaan  alla  oleva  puusta  ja
kivistä  tehty  pohjapato  muuttaa uoman  lammeksi.  Pato on  puolisen  metriä
korkea ja kala ei pysty sitä nousemaan. Vesisyvyys vaihtelee 10  40 sentin
välillä.

Kuva 27. Puronuomaan rakennettu pato.

4. Kokkilan tekoaltaat – Suninhaan metsä (MB4)

Jakson pituus 1 315 metriä ja uoman leveys 1,5  2 metriä. Joen oikea reuna
lehtimetsää  ja  vasemmalla  puolella  olevan  pellon  reunassa  kasvaa  leppiä.
Suojakaista/vyöhyke on paikoin kolme paikoin viisitoistametrinen. Syvyyt
tä uomalla on 20  50 senttiä ja pohja on saven sekä hienojakoisen aineksen
peitossa.  Uoman  pohjalla  on  muutamia  liekopuita  näkyvissä.  Varjostusta
löytyy 75 %. Matkalla muutamia risupatoja.

5. Suninhaan metsä – Vanha mylly (MB5)

Tämä  jakso  on  vain  340  metriä  pitkä,  mutta  se  pitää  sisällään  suurehkon
kosken  ja  isot korkeusvaihtelut. Hyvin  varjostavan, 80 %, sekametsän kes
kellä  kulkeva  uoma  muuttuu  kivikkoiseksi  ja  pienen  mutkan  jälkeen  tulee
muinoin kivestä tehty kaksi metriä korkea ja 15 metriä  leveä pato, millä on
paksuuttakin  lähemmäs kaksi metriä. Vesi on syönyt  itsensä padon syrjästä
läpi, mutta nousuesteenä se on silti sataprosenttinen. Padon yläpuolelta uo
ma jatkuu jonkin matkaa (20 m) kivikkoisena, muuttuen sitten taas savipoh
jaiseksi. Vedenkorkeus uomassa on 5  30 senttiä. Myllyn alta lähtevä sivu
uoma on kuivillaan.
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Kuva 28. Suninhaan vanha mylly.

6. Vanha mylly – Hankoniementie (MB6)

970 metrinen jakso pitää sisällään kolmen tien siltarummut, mutta yksikään
niistä ei ole  nousueste, vaikka kaksi alinta onkin  melko pahasti  liettyneitä.
Jakso on muutamaa metsäsaareketta lukuun ottamatta paljasta peltouomaa ja
syvyyttä  sillä  on  20    50  senttiä.  Rannoilla  kasvavat  lepät  antavat  metrin
levyiselle uomalle paikkapaikoin 30 % varjostuksen.

7. Hankoniementie – Braskintie (MB7)

Jakson pituus 1 560 metriä ja uomalla on leveyttä 1,5 metriä. Syvyyttä sillä
on 10  30 senttiä ja varjostusta 75 %. Pohja on melko kivikkoista, savea ja
soraakin  on  kyllä  mukana.  Pohja  on  alaosasta  liettynyttä  ja  yläosasta  puh
dasta. Ylimmän  siltarummun  yläpuolelle on  tehty puusta 10  senttiä korkea
pohjapato,  missä  on  keskellä  pieni  Vmallinen  aukko,  josta  kala  ei  pääse
nousemaan.

8. Braskintie – Latvavedet (MB8)

Tämän jakson pituus on 1 090 metriä ja leveyttä sillä on reilut puoli metriä.
Uoma kiemurtelee  sekametsän siimeksessä, varjostuksen ollessa 90 %. Sy
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vyyttä sillä on 10  20 senttiä ja hiesupohja muuttuu ylävirrassa suoksi. Jak
son alaosassa oleva puunrungoista ja kahdesta putkesta tehty silta estää kalo
jen nousun ylävirtaan.

9. Maksjoen läntinen latvahaara (MB9)

Tämä sivuhaara on pituudeltaan 870 metriä ja se kulkee alaosan metsän jäl
keen talojen takapihoilla. Leveyttä uomalla on parhaimmillaan lähes metrin
ja alaosassa on otollisen näköistä, 10  25 senttiä syvää kivi ja sorapohjaa.
Asutusalueella pohja muuttuu kiintoaineksen peittämäksi  ja vesisyvyys  tip
puu 5  10:een senttiin. Varjostusta on noin 30 %.

10. Kettuvaaran sivuuoma (MB10)

Myransbäckeniin (MB3) laskeva sivuuoma on pituudeltaan 750 metriä ja se
saa alkunsa Ängsholmintien yläpuolisesta  lammesta. Jakson alaosa on savi
ja sorapohjaista puoli metriä leveää peltouomaa, missä ei kapean suojakais
tan  takia  kasva  ensimmäistäkään  puuta,  vaan  aluskasvillisuus on  vallannut
koko  uoman.  Jakson  yläosa  on  metsän  siimeksessä  kulkevaa  puoli  metriä
leveää  vähävetistä  (5  cm)  ja  sorapohjaista  uomaa.  Lammessa  on  betonista
tehty  munkki/ylijuoksupato,  millä  on  pudotuskorkeutta  tuollaiset  kaksi  ja
puoli metriä.

4.3.6 Aiskosbäcken

Tämä  jokiosuus  saa  alkunsa  Inkoon  puolella  sijaitsevasta  Pålsträsket
järvestä,  mikä  sijaitsee  Siuntionjoen  valumaalueen  lounaisnurkassa.  Joella
on pituutta 17,2 kilometriä mikä pitää sisällään kaksi suurta (2 400 m & 880
m)  sivuhaaraa.  Joki  on  jaettu  sivuhaarat  mukaanlukien  yhdeksään  osaan,
joista useimmat ovat peltojen  halki kulkevia uomia.  Aiskosbäckenin puron
neljä ensimmäistä jaksoa, AB1  AB4, kuuluvat Natura 2000alueisiin.

1. Myransbäcken – Lappersintie 1130 (AB1)

Vejansbäckenin  alajuoksun pituus on  2  900  metriä,  leveyttä  sillä  on  2    3
metriä ja syvyyttä 0,5  1 metriä. Pohja on savea ja rannat ovat heinikkoista
pellonreunaa. Uomassa kasvava korte  aiheuttaa kaloille osittaisen nousues
teen varsinkin Hollstenintien ja Koivukujan sillan ympäristössä. Varjostusta
puuttomassa uomassa on vain muutama prosentti. Tien eteläpuolelta erkane
va  pieni  sivuhaara  itään  on  alaosastaan  puolisen  metriä  leveä  ja  25  senttiä
syvä, mutta haarautuessaan edelleen kahteen pienempään uomaan vesi  lop
puu niistä lähes kokonaan.
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Kuva 29. Vejansbäckenin itäinen sivuhaara.

2. Lappersintie – Aiskosbäckenin yhtymä (AB2)

Peltojen halki kulkeva 1 540 metrinen osuus. Jakson alaosassa on puusta  ja
kivistä tehty pohjapato, mikä toimii osittaisena nousuesteenä kalalle. Uoma
on leveydeltään 1,5  2,5 metriä ja syvyydeltään 20  60 senttiä. Uoman poh
ja on savea, paikoitellen  löytyy soraa  ja kiviä. Uoman rannoilla on kolmen
metrin  suojakaistat. Elävien puiden ansiosta varjostusta on noin 15 %. Jak
son  alaosassa  kasvaa  kortetta  jopa  haitaksi  asti,  mutta  yläjuoksulta  löytyy
kasvien sijaan useita peltoteiden siltarumpuja.

3. Aiskosbäckenin yhtymä – Hagabergetin kukkula (AB3)

Osuuden pituus on 2 320 metriä. Leveyttä uomalla on 1  2,5 metriä  ja sy
vyyttä  20    60  senttiä.  Tämä  metsävaltainen  osuus  kulkee  lehtipuiden  kat
veessa varjostuksen ollessa 80 %. Bocksin tien sillan alla oleva pohjapato on
kaloille sataprosenttinen nousueste ja siitä alaspäin mentäessä tulee vähäve
tinen kivikko, mitä kalat eivät ainakaan matalalla vedellä pääse nousemaan.
Puron  pohja  on  pääasiassa  savea,  mutta  muutama  kivikko  ja  sorapaikka
mahtuu kyllä matkaan.
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Kuva 30. Bocksin tien silta.

4. Hagabergetin kukkula – Päivärinteen haara (AB4)

Myös tämä 1 440 metrinen osuus kulkee metsän siimeksessä ja päättyy pel
lon laitaan. Puron leveys on 1,5  2,5 metriä ja syvyyttä sillä on 15  50 sent
tiä. Pohja on savea, hiekkaa  ja paikkapaikoin vähän soraakin. Varjostus on
75 % ja uomassa kasvaa sekä lummetta että ulpukkaa. Nousuesteitä matkalla
ei  ollut.  Ympäristöltään  edellisen  jakson  kaltainen  osuus,  erona  vähäinen
virtaama ja suuret vesikasvustomäärät. Ei potentiaalisia poikastuotantoaluei
ta, mutta pari muutaman metrin mittaista matalaa sorakohtaa löytyy matkal
ta.

5. Päivärinteen haara – Inkoontie 112 (AB5)

Peltojen halki kulkeva jakso on pituudeltaan 2 140 metriä ja leveyttä sillä on
1   2  metriä. Uoman syvyys on 15   50 senttiä  ja varjostus on  noin 20 %.
Pelloilla  on  paikkapaikoin  15  metrin  suojavyöhykkeet  ja  pohja  purossa on
saven  ja kivien peittämää. Inkoontien  länsipuolelta pohjoisesta tuleva sivu
haara on nopeavirtainen  ja puhdaspohjainen, mutta maanomistajalausunnon
mukaan  kesäisin  kuiva.  Inkoontien    siltarumpu  ei  estä  kaloja  nousemasta,
mutta Ritarintien  vieressä olevan  niityn  kivinen  siltarumpu  kyllä  katkaisee
kalojen  nousun.  Kivisillan  yläpuolelta  tulee  vastaan  15x25  metrinen  teko
lampi,  minkä  alta  uoma  lähtee  pienenä  kivi  ja  sorapohjaisena  koskena.
Myös  lammen  yläpuolella  on  pieni  koskiosuus.  Jakso  päättyy  pelto
osuudelle tien laitaan.

6. Inkoontie – Hemträsketjärvi (AB6)

1  530  metrinen  jakso  kulkee  peltojen  halki  1    2  metriä  leveänä  uomana.
Suojakaista on kolmimetrinen  ja rannoilla kasvaa pensaita. Syvyys on 20 
50 senttiä ja varjostus 15 %. Matkalla kasvaa paikoitellen tiheää kasvustoa.
Tälle  osuudelle  on  puroojaan  laitettu  kaksi  pitkää  siltarumpua  ilman  min
käänlaista ylitysmahdollisuutta ja lisäksi normaaleja peltotien siltoja on neljä
kappaletta.
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                           Kuva 31. Sortunut siltarumpu.

7. Hemträsket ja Pålsträsket järvien välinen puro (AB7)

Järvien välisen puron pituus on 2 100 metriä ja pudotuskorkeutta tällä mat
kalla on 2,9 metriä. Uoma on leveydeltään 0,3  1 metriä ja syvyyttä sillä on
5  50 senttiä. Eli alaosassa riitti vielä puolisen metriä vettä, mutta yläosa oli
täysin kuivunut  ja paikallisen  maanomistajan  mukaan  järvien  välisessä pu
rossa  kulkee  vettä  vain  keväisin.  Uoma  on  pahoin  umpeenkasvanut,  sillä
varjostusta on vain 10%. Uoman pohja on savea ja paikoitellen kiviä. Puros
ta erkanevassa puoli metriä leveässä sivuuomassa (Nykullan oja) sen sijaan
vettä riitti 20  30 sentin syvyydeltä aina Inkoontielle saakka.

8. Ängen sivuhaara (AB8)

2 360 metrisen sivuhaaran puoli metriä leveä alaosa on pahoin umpeenkas
vanut ja matalalla vedellä saattaa estää kalan nousun kokonaan. Se erkanee
Vejansbäckenistä jakson AB2 varrelta. Syvyyttä uomassa 5  25 senttiä, var
jostus on 5 % ja pohja on savea. Bocksin tien kohtaa uoma on metrin levyi
nen ja hieman syvempi, 40 cm. Pohja on edelleen pelkkää savea ja vesi hy
vin sameaa.

9. Lillbäcken sivuhaara (AB9)

Tämä  sivuhaara  tulee  pohjoisesta  ja  laskee  Vejansbäckeniin  lähes  samaan
kohtaan  Ängen  sivuhaaran  kanssa.  Pituutta  sillä  on  880  metriä  ja  leveyttä
0,5   1 metriä. Alaosan vedensyvyys on 20 senttiä  ja  yläosa on  täysin um
peenkasvanutta,  lähes vedetöntä ojanpohjaa,  mistä ei ole kaloille minkään
laista hyötyä.
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Kuva 32. Lillbäckenin umpeenkasvanut sivuhaara.

4.4 Alue IV

Tällä alueella sijaitsee mm. Kvarnbynpuro, mitä pidetään potentiaalisimpana
tammukkaalueena  koko  Siuntionjoen  alueella  (useat  maanomistajalausun
not).  Esimerkiksi  LänsiUudenmaan  vesi  ja  ympäristö  ry:n  syksyllä  1999
tekemässä  sähkökoekalastuksessa  saatiin  Kvarnbynpurosta  saaliiksi  viisi
kappaletta  44    359  grammaista  taimenta  (Ranta  ym.  2000).  Pääuomassa
sijaitseva Passilankoski taas mainitaan kirjallisuudessa jo 1800luvulla paik
kana,  jossa  kalamiehet  pyysivät  sekä  meri  että  purotaimenia urheilukalas
tusvälinein  (Marttinen  &  Koljonen  1989).  Inventointikohteita  kertyi  tälle
osaalueelle  yhteensä  26,  joista  puolet  (13  kpl)  inventoitiin  meloen  (SJ1
SJ13).
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               Kuva 33. Alue IV:n inventointijaksojen rajat.

4.4.1 Siuntionjoki

Pääuoma saa alkunsa Karhujärvestä, Björnträsk, mistä se kulkee Tjusträsk
ja  Vikträskjärvien  läpi  Pikkalanlahteen.  Tähän  osaalueeseen  kuuluu  pää
uoman KarhujärviTjusträsk välinen osa, millä on pituutta 11,6 kilometriä ja
se pitää sisällään mm. koko inventointialueen pisimmän koskiosuuden. Osa
alueita pääuomassa on 13 kappaletta. Tämän  joen  yläosa aina Sågarsforsin
padolle  asti  on  perattu  vuosina  19861987  (Ympäristöministeriö  1992).
Siuntionjoen pääuoman jaksot 4  13 kuuluvat Natura 2000 alueisiin.

1. Karhujärvi – Voimalinjan yläpuoli (SJ1)

Ensimmäisen  osuuden  pituus  on  990  metriä  ja  leveys  10    15  metriä.  Jo
kisuussa  kasvaa  paljon  järvikaislaa  ja  lumpeita  sekä  ulpukoita.  Ympärillä
kasvaa lehtimetsää, mutta varjostus on olematonta (12 %) rannoilla olevien
laajojen tulvakosteikkojen johdosta. Syvyyttä uomassa on reilusti yli metrin.

2. Voimalinja – Gölen suvanto (SJ2)

Sähkölinjan  alapuolella  rannat  muuttuvat  kivikkoisiksi  ja  uoma  kapenee
noin  kymmeneen  metriin  syvyyden  pysyessä  edelleen  metrin  paremmalla
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puolella. Pituutta tällä  jaksolla on 770 metriä. Vaikka rannat ovat kivikkoi
set,  on  uoman  pohja  edelleen  savea.  Jakson  alaosassa  rannoilla  on  jälleen
laajoja  tulvakosteikoita  ja  osuus  päättyy  suureen,  satakunta  metriä  pitkään
suvantoon.

3. Gölen suvanto – Sågarsforsin kosken niska (SJ3)

Tämän 1 470 metrisen jakson yläosa on 10 metriä leveää, hidasvirtaista  jo
kiuomaa,  minkä puolestavälistä eteenpäin  jakso on  isoa  suvantoa, päättyen
kiviselle pohjapadolle. Syvyyttä löytyy yli metrin, vedessä kasvaa järviruo
koa sekä ulpukkaa ja rannat ovat lehtipuiden valloittamia. Uoman varjostus
on 10  15 % ja pohjan materiaalina on savi.

4. Sågarsforsin kosken niska – Kvarnbynkosken alaosa (SJ4)

Jakso  alkaa  Sågarsforsin  kiviseltä  pohjapadolta  ja  päättyy  1  250  metriä
alempana  Kvarnbyn  kosken  alapuolelle.  Sågarsforsin  kosken  pituus  on  10
metriä ja pudotusta sillä on 1,5 metriä. Tästä uoma jatkaa 10 metriä leveänä
kivipohjaisena,  kovavirtaisena  nivana  ja  saapuu  Sågarsforsin  patoaltaalle,
mistä ensin on tulvaluukkujen kautta noin viiden metrin pystysuora pudotus
ja sitä seuraava 240 metriä pitkä (Marttinen & Wessman 1987) Kvarnbyn
koski, minkä kivillä kasvaa mm. sammalta. Kosken pohja on hiekkaa, soraa
ja kivikkoa. Sågarsforsin patoon on kalatievaihtoehtojen esiselvitys (Ranta
kokko 2003) jo tehtynä, mutta päätöksiä asiasta ei vielä ole.

Kuva 34. Sågarsforsin pato 25.5 ja 8.7 2004

5. Kvarnbynkosken alaosa – Skogsforsenin niska (SJ5)

Tämän  lehtojensuojelualueella kulkevan osuuden pituus on 660 metriä. Le
veyttä uomalla on 5  10 metriä ja syvyyttä 70  100 senttiä. Rannoilla kas
vaa  lehtipuita  ja  uoman  pohja  on  savea,  soraa  sekä  erikokoisia  kiviä.  Uo
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massa  on  melko  paljon  veteen  kaatuneita  puita.  Jakso  on  kahden  kosken
välinen hidasvirtainen suvantoosuus.

6. Skogsforsenin niska – Lövkullan jyrkänne (SJ6)

Jakson  pituus  on  660  metriä,  josta  koskiosuutta  100  metriä.  Uoma  kulkee
metsän  siimeksessä  tullen  välillä  peltoaukealle,  jolla  on  15  metrin  suoja
vyöhyke. Uoman varjostus on 40 % ja leveyttä sillä on 6  12 metriä. Pohjan
materiaalista noin puolet on savea ja loput on soraa ja kiviä. Syvyyttä löytyy
50  100 senttiä. Kosken kivien päällä kasvaa sammalta. Tullbergetin sivu
haara laskee tälle jaksolle, josta enemmän kohdassa 4.4.2.

7. Lövkullan jyrkänne – Kurkiksen pato (SJ7)

Jyrkänteen kohdalla on pieni suvanto, minkä alta Skogsforsenin koski jatkaa
kohti 490 metrin päässä olevaa Kurkiksen patoa. Kosken pituus tällä välillä
on  200  metriä  ja  siitä  alkaa  hidasvirtainen  suvantovaihe.  Kosken  alla  on
puhtaita  sorasärkkiä  15    30  sentin  syvyydessä,  mitkä  ovat  ensiluokkaisen
näköisiä kutupaikkoja esimerkiksi harjukselle. Koskiosuus on hiekkaa, soraa
ja kivikkoa, alaosa puolestaan on soraa, savea ja isoja (yli 50 cm) kivenloh
kareita.  Uoman  leveys  on  8    15  metriä  ja  vesikasveina  mm.  sammalta  ja
levää. Rannat ovat lehtipuiden peitossa ja varjostus lähentelee 50 prosenttia.
Alaosassa ranta on vasemmalla puolen kivikkoista penkkaa ja oikealla puo
len se on jyrkkää, melko pahoin sortunutta savimaata.

Kuva 35. Skogforsenin koskea.

8. Kurkiksen pato – Passilankosken niska (SJ8)

630  metrinen  jakso  alkaa  vanhalta  padolta,  minkä  alla  oleva  laakea  kallio
hankaloittaa kalojen  nousua ainakin  matalan  veden aikaan. Padon kohdalla
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uoma on kuusi metriä leveä ja 10 metriä koski, minkä alla on suuri (50x100
m)  suvanto.  Suvannon  länsirannalle  laskee  Kurkiksen  sivuhaara,  mistä
enemmän tietoa kohdassa 4.4.4. Kosken pohja on soraa ja isoja kiviä, mutta
itse  suvanto on savipohjainen allas. Lehtipuurannat varjostavat uomaa par
haillaan 40 %, suvannossa tietysti  vähemmän. Kokonaispudotusta koskella
on  metrin  verran.  Jakson  alaosaan  on  joskus  virrannut  vettä  läheisestä Lu
moträsketjärvestä, mutta nykyisin uoma on kuivillaan.

Kuva 36. Kurkiksen pato.

9. Passilankoski (SJ9)

Passilankosken  kokonaispituus  on  900  metriä  ja  pudotuskorkeutta  sillä  on
10 metriä (Marttinen&Wessman 1989). Joen vesisyvyys on 60  100 senttiä
ja leveyttä uomalla on 8  12 metriä. Virrannopeus on 35 senttiä sekunnissa
ja  rannat  ovat  lehtipuiden  peitossa.  Varjostus  on  50  %  ja  virrassa  kasvaa
sammalta.  Joen pohja on kivikkoinen  ja puhdas. Tämän osuuden pituus on
830 metriä. Joen pohja on hiekkaa, soraa ja erikokoista kiveä. Pohja on no
pean virran ansiosta puhdasta.

10. Passilankosken alaosa – Prästgården (SJ10)

Jakson pituus on 1 430 metriä ja se päättyy Prästgårdenin sillan alapuolelle.
Leveyttä uomalla on 8  10 metriä ja syvyyttä 50  100 senttiä. Koskiosuu
della  uoman  pohja  on  soraa  ja  kivikkoa,  alaspäin  mentäessä  myös  savea.
Rannoilla kasvaa  tuomea  ja  leppää, varjostuksen  ollessa 35 %.  Jakson ala
osassa  on  useita  veteen  kaatuneita  puita,  mitkä  paikkapaikoin  aiheuttavat
suuria sumia joen keskelle.
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11. Prästgården – Kirkkojoen haara (SJ11)

Joen pituus tällä jaksolla on 330 metriä ja leveys 6  8 metriä. Jakso on rau
hallista nivaa,  pohjan ollessa  savea  (60 %), soraa  ja kiviä. Syvyyttä  löytyy
50  100 senttiä ja varjostus on 65 %. Rannoilla kasvaa lehtipuita, jotka ve
teen kaatuessaan ovat muodostaneet nopeampivirtaisia paikkoja.

12. Kirkkojoen haara – Luusua (SJ12)

Jakso  kiemurtelee  halki  peltovainioiden  koko  1  720  metrin  pituudellaan.
Yläosassa, kirkkojoen haaran yhtymässä vesi muuttuu paljon aiempaa same
aksi. Suojavyöhyke on paikoitellen jätetty 15 metriseksi. Pohjan materiaali
na on savea ja hieman jopa soraa. Uoman leveys on 8  12 metriä ja syvyys
yli metrin. Rannoilla kasvaa jonkin verran suojaavia pajuja, joten varjostus
prosentti on noin 15. Uomassa kasvaa järvikortetta paikoitellen jopa liiankin
paljon. Havaittavaa virtausta uomassa ei juuri ole.

13. Luusua – Tjusträskjärvi (SJ13)

Järven yläpuolisen jokiosuuden pituus on 390 metriä ja leveyttä sillä on 10 
15 metriä. Rannoilla viljellään peltoja, suojakaistaleet ovat kolmimetrisiä  ja
niillä kasvaa lehtipuita. Uoman syvyys on yli metrin ja pohja on savea sekä
kiintoainesta.  Rantojen  jyrkkyyden  ja  maata  sitovan  kasvillisuuden  puuttu
misen takia uoman reunoilla on sortumia. Jokisuulle tultaessa oikean puolen
rantaan  on  jätetty  15  metrin  suojavyöhyke.  Varjostusta  jokiuomalle  riittää
kymmenisen prosenttia.

4.4.2 Tullbergetin sivuhaara (TB1)

Sivuhaara yhtyy Siuntionjokeen jakson SJ6 kohdalla ja on pituudeltaan 560
metriä. Uoman alaosa kulkee 15 metristen suojavyöhykkeiden sisällä,  tulee
siitä peltoaukealle, alittaa Niemenkyläntien ja saa alkunsa  läheiseltä kukku
lalta, jonka rinteellä purossa on lähes 1,5 metrin vesiputous, mutta vettä vain
viitisen senttiä. Alaosan varjostus on 80 %, uoman  leveys 1  2 metriä, sy
vyys 20  40 senttiä ja pohja kauttaaltaan soraa ja erikokoisia kiviä. Metsän
siimeksessä myös tuollainen 15 metriä pitkä koskiosuus, eli hyvinkin mah
dollinen lisääntymispuro taimenelle.

4.4.3 Lövkullan puro (LK1)

Puron ja pääuoman välinen osuus on ns. vanhaa uomaa, pituudeltaan 380 m,
sillä  läheisen  rinteen  päältä  olevasta  kosteikosta vesi  ei  nykyään  valukaan
jokeen jakson SJ7 kohdalla, vaan lähtee kohti Karhujärven eteläpäähän las
kevaa Nybybäckeniä.
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4.4.4 Kurkiksen sivuhaara (KJ1)

Sivuhaaran pituus on 800 metriä ja laskee pääuomaan jakson SJ8 osuudella
olevaan Kurkiksen padon alasuvantoon. Sivuhaaran alaosa kulkee 15 metris
ten suojavyöhykkeiden turvissa aina Passilantien siltarummulle saakka, mis
sä  tulee  25  sentin  pudotus  rummun  alta,  joten  tähän  tyssää  kalojen  nousu
kudulle. Alaosan uoma on kylläkin osittain hiekka,  sora  ja kivipohjainen,
joten  kalalla  ei  ole  edes  tarvetta  nousta  tätä  ylemmäs.  Uoma  on  alaosasta
metrin levyinen ja 10  20 senttiä syvä, varjostuksen ollessa 60 %.

4.4.5 Purnuksen sivuhaara (PJ1)

Passilantien alittava sivuhaara on pituudeltaan 290 metriä ja leveyttä sillä on
parhaimmillaan yksi metri. Alaosa on tässäkin tapauksessa 15 metristen suo
javyöhykkeiden suojissa, varjostuksen ollessa 65 %. Rannat ovat lehtipuita,
syvyyttä on 10  20 senttiä ja uoma itsessään on puoliksi savi, puoliksi kivi
ja  sorapohjainen. Passilantien siltarumpu on  vanha,  kivipaasista  tehty silta,
joten se ei estä kalojen ylösnousua. Ainoastaan tien yläpuolisen uoman um
peenkasvu estää kaloja nousemasta tästä enää ylöspäin.

4.4.6 Kvarnbyn puro

Kuten jo alussa tuli mainittua, tämä puro on taimenkannan osalta avainase
massa koko Siuntionjoen vesistössä. Se saa alkunsa Lillträskjärvestä, mikä
taas on suurimmaksi osaksi  ihmiskätten aikaansaannos, sillä alun perin  jär
ven koko oli noin yksi hehtaari, mutta kaivinkoneen käynnin  jälkeen muu
tama  vuosi  sitten  se  lähentelee  jo  seitsemää  hehtaaria.  Puron  pääuoma  on
pituudeltaan 2,9 kilometriä ja sillä on lisäksi kaksi sivuhaaraa (620 m & 790
m).  Inventoituja  jaksoja  purolla  on  kaikenkaikkiaan  seitsemän  kappaletta.
Kvarnbynpuron viisi ensimmäistä jaksoa, KP1  KP5, kuuluvat Natura 2000
alueisiin.

1. Kvarnbyn koski – Alfborgin kosken alapuoli (KP1)

Sågarsforsin  padon  alapuolelle  pohjoisesta  laskevan  Kvarnbynpuron  alin
jakso on pituudeltaan 810  metriä. Purolla  leveyttä 3   4  metriä  ja  syvyyttä
tällä jaksolla 50  100 senttiä. Uoma kulkee peltojen keskellä, mutta rannoil
le on jätetty 15 metriset suojavyöhykkeet puroa varjostamaan. Varjostus on
80 %. Rannan puut pääasiassa lehtipuita. Jakson alaosassa veteen kaatuneet
puut  elävöittävät  virtaa  ja  antavat  suojaa  2+  ikäisille  taimenenpoikasille.
Virrannopeus  uomassa  20  cm/s.  Alaosassa  puron  pohja  savea  ja  uomassa
paljon puuainesta. Ylöspäin mentäessä vesi hieman kirkastuu, tulee muuta
mia virtapaikkoja ja näiden yhteydessä olevia puhtaita sorapohjia virtapaik
kojen alla. Jakso loppuu uoman ylittävään sähkölinjaan.
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2. Alfborgin kosken alapuoli – Lauklammentie (KP2)

Tämä, vain 330  metrinen  metsän siimeksessä kulkeva  jakso pitää sisällään
15 metriä pitkän kosken, millä on pudotusta yli puolitoista metriä ja 10 met
riä pitkän kosken, mikä putoaa metrin verran. Varjostusta on sankan havu
puuston ansiosta 90 % ja syvyyttä uomalla on 20  50 senttiä. Puron leveys
on  1,5    2,5  metriä  ja  virrannopeus  tällä  koskiosuudella  on  30    50  cm/s.
Kosken  kallioisen  luonteen  johdosta  se  on  kaloille  totaalinen  nousueste.
Koskien yläpuolella olevien  talojen  takapihalla on uomassa kaksi vedenot
topaikkaa,  joista  toinen  on  suvannossa  kelluva  pumppu  ja  toinen  pelkkä
imuletku  vedessä.  Talojen  takapihalta  laskee  vetensä  uomaan  myös  Syvä
lampi,  mutta  siitä  tarkemmin  kohdassa  7,  Syvälammen  haara.  Tämä  jakso
päättyy 150 senttiä halkaisijaltaan olevaan tierumpuun.

Kuva 37. Kvarnbyn puron nousueste.

3. Lauklammentie – Lövnäsintie (KP3)

Tierummun yläpuolinen osuus kulkee koko 450 metrin matkan Lövnäsintien
piennarta pitkin. Leveyttä uomalla on 1,5 metriä ja virrannopeus on 35 cm/s.
Oikean  puolen  rannalla kasvaa  lehtipuita  ja  vasemmalla puolen  menee  tie,
joten varjostusta on vain 15 %. Uoman pohja on tasapuolisesti savea ja so
raa.

4. Lövnäsintie – Iilammen yhtymä (KP4)

Tien päättyessä  alkaa 910  metriä pitkä  savipohjainen metsäuoma,  millä on
leveyttä kaksi metriä ja syvyyttä 50  80 senttiä. Virrannopeus tässä uomassa
on 10 cm/s,  nopeavirtaisissa  ja kapeissa nivoissa  20 cm/s,  varjostuksen ol
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lessa 90 %. Rannoilla kasvaa havupuita ja jakson lopussa vasemman puolen
rannalla kasvaa niittyä ja tällöin uoman pohjassa kasvaa sammalta.

5. Iilammen yhtymä – Lillträskjärvi (KP5)

Tämä  moniilmeinen  jakso  on  pituudeltaan  375  metriä.  Alaosassa  on  15
metriä pitkä koski, millä on pudotuskorkeutta 1,5 metriä,  tämän  jälkeen tu
lee  suvantovaihe,  missä  on  ihmisen  tekemä  kolme  metriä  korkea  risupato,
minkä  yläpuolella  on  kaksi  tiehaaraa.  Vesi  on  tulvinut  ylävirran  puolella
olevasta  tiestä  läpi,  sillä  alavirran  risupato  on  nostanut  vedenpinnan  tien
pinnan tasolle, eikä tien alla kulkeva pieni rumpu ole saanut vedettyä kaik
kea vettä lävitseen. Teiden yläpuolella on pieni suvanto, mihin vesi ryöppy
ää  lähes  kahden  metrin  korkuisen  kalliokönkään  yli.  Tämän  könkään  ylä
puolelta alkaa järvi. Kalat eivät könkään yli pääse nousemaan.

Kuva 38. Sateinen kesä on saanut veden tulvimaan tielle.

6. Iilammen laskupuro (KP6)

Kvarnbynpuroon yhtyy pieni sivuhaara, mikä saa vetensä 620 metrin päässä
sijaitsevasta pienestä, 40 metriä merenpinnan yläpuolella olevasta Iilammes
ta. Tämä uoma on 0,5   1,5 metriä  leveä  ja 20  50 senttiä  syvä. Rannoilla
kasvaa havupuita  ja pohja on kiviä,  savea  ja kariketta. Varjostus on 90 %.
Jakson  alussa,  ennen  Järvenkyläntietä  on  kymmenkunta  metriä  pitkä  niva
mainen virtapaikka, missä pohja on hieman puhtaampaa. Mutta tien ja lam
men välinen osuus on pientä alasuvantoa lukuunottamatta lähestulkoon kui
va.
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7. Syvälammen haara (KP7)

790  metriä  pitkä  Syvälammen  haara  saa  alkunsa  68  metriä  merenpinnan
yläpuolella  sijaitsevasta  Syvälammesta  ja  laskee  vetensä  Kvarnbynpuroon
KP2:n  puoliväliin.  Uoman  alaosa  kulkee  aluksi  metsässä,  saapuen  sitten
pellonreunaan alittaen Lauklammentien 80senttisen  rummun avulla  ja pel
lon toisessa päässä se häviää taas metsään, missä on 30 metriä pitkä, kym
menen metrin pudotuksella oleva koski. Varjostus on metsäosuuksilla 50 %
ja  peltouomassa  0  %.  Tämän  sivuhaaran  pohja  on  kivikkoista  koskea  ja
Lauklammentien vieressä olevaa soraosuutta lukuunottamatta savea. Virran
nopeus uomassa on 10  20 cm/s.

4.4.7 Storträsk ja Lillträsk järvien välinen vuolle (StLt)

Storträsk on 44,8  ja Lillträsk 43,2 metrin korkeudella merenpinnasta,  joten
pudotuskorkeutta  järvien  välille  tulee  1,6  metriä.  Järvien  välissä  on  kaksi
betonista tehtyä ylijuoksupatoa pohjapatoa ja niiden välissä kymmenen met
riä pitkä  ja kolme metriä  leveä virtapaikka (40 cm/s), mikä  levenee suvan
noksi ennen toista pohjapatoa. Maanomistajalausunnon mukaan Lillträsk oli
ennen  yhden  hehtaarin  kokoinen,  mutta  siitä  tehtiin  kaivamalla  nykyisen,
seitsemän hehtaarin kokoinen allas. Samainen henkilö kertoi myös, että tal
vella 2002 happikato tappoi Lillträskjärven kalat lähes kokonaan ja seuraa
vana kesänä  sinne  istutettiin paikallisten  toimesta  ainakin  haukea  ja  kuhaa.
Kumpikin  pato  estää  kalojen  nousun  Storträskjärveen  kokonaan.  Patojen
välisen jakson pituus on 170 metriä.

4.4.8 TuohilampiStorträskjärvien välinen puro (TL1)

Järvien välinen puro on pituudeltaan 1,6 kilometriä ja pudotuskorkeutta sillä
on 15,6 metriä. Puron alaosa on koskimaista aluetta ja yläosa lähinnä hidas
virtaista suo ja metsäuomaa. Leveyttä sillä on 1  2 metriä ja syvyyttä 20 
50 senttiä. Virrannopeus alajuoksulla on 20   40  cm/s  ja  yläjuoksulla  noin
5 cm/s.  Koskiosuuden yläpuolella, puron  ylittävän sähkölinjan kohdalla on
lampi, minkä alapuolella olevalle laakealle kalliolle on tehty betoninen kou
ru, mitä pitkin vesi putoaa suurella  (60   70 cm/s) nopeudella  noin kahden
metrin  korkuisen  matkan.  Tätä  estettä  ei  kala  pysty  nousemaan.  Lammen
yläpuolella  oleva  uoma  onkin  sitten  hidasvirtaista,  hyvin  varjoisaa  (80  %)
metsäuomaa. Ennen Tuohilampea matkalla on vielä kaksi siltarumpua, mut
ta ne eivät estäisi kalojen nousua ylävirtaan.

4.5 Alue V

Inventointialueen  viides  ja  viimeinen  osaalue,  johon  kuuluu  Tjusträsk  ja
Vikträskjärvien  ympäristö  aina  pääuoman  alajuoksulle  Pikkalanlahteen
saakka.  Alue on  hyvin peltovoittoista  ja  taimenelle  soveltuvia purovesiä  ei
tällä alueella  laajuudestaan huolimatta  juurikaan  ole. Alue on  jaettu 33:een
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osaan, joista viisi (SJ14SJ18) inventoitiin meloen. Pääuomassa on tällä alu
eella mm. Sjundbyn koski,  mikä on Museoviraston suojeluksessa,  sekä sii
hen liittyvä betonista tehty vesilaitosruuhi.

Kuva 39. Alue V:n inventointijaksojen rajat

4.5.1 Siuntionjoki

Pääuoma  jatkaa  matkaansa  Tjusträskjärven  eteläpäästä  kohti  Vikträsk
järveä.  Tälle  osuudelle  kertyy  matkaa  5,0  kilometriä  ja  jaksoja  neljä.  Joen
alaosa  Vikträskjärvestä  Pikkalanlahteen  on  pituudeltaan  2,6  kilometriä  ja
jaksoja on joen yksitoikkoisuudesta johtuen vain yksi. Yläosa uomasta kul
kee Siuntion aseman laidalla ja alaosan rannoilla viljellään peltoa. Siuntion
joen pääuoma kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 alueisiin.
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1. Tjusträskjärvi – Vedenpuhdistamo (SJ14)

Järven alapuolinen pääuoman osuus on 1 280 metriä pitkä ja 25  30 metriä
leveä peltouoma,  jonka rannoilla on kolmen metrin  suojakaistat,  joilla kas
vaa heinää  ja pajupensaita. Jokisuu on reilusti yli metrin syvyinen  ja ranta
vedessä kasvaa  järvikaislaa  ja ulpukkaa. Pohja on savea  ja  virtaus on  huo
maamatonta.

2. Vedenpuhdistamo – Sjundbyn kosken niska (SJ15)

Tämän 1050 metrisen suvantomaisen jokiosuuden alkupäässä on pieni nope
ampivirtainen nivapaikka puhdistamon jälkeisellä metsäosuudella. Loppuosa
jaksosta  on  peltojen  halki  kulkevaa  hidasvirtaista  ja  savipohjaista  uomaa.
Rannoille on jätetty kolmen metrin suojakaistat ja varjostus uomassa on  5 
15 %. Syvyyttä on toista metriä.

3. Sjundbyn koski (SJ16)

Koskella on pituutta 100 metriä ja pudotuskorkeutta 3,8 metriä (Marttinen &
Wessman 1987), koko jakson pituuden ollessa 1 330 metriä. Kosken oikeaan
reunaan  on  kaivettu  metrin  levyinen  syvä  ränni,  jota  pitkin  kalat  pääsevät
nousemaan koskesta myös matalan veden aikaan. Kosken pohja on kiveä ja
kalliota, kosken yli kulkevan sillan alle on rakennettu betoninen pohjapato ja
suvannon alkupäässä on hieman soraa. Varjostusta  löytyy puuston ansiosta
20 % ja syvyyttä itse koskessa 30  60 senttiä ja muualla yli metrin. Kosken
leveys on 10  15 metriä. Kosken alla ja myllyuomassa oli paljon ahvenia ja
joitain isoja särkikaloja kudulle nousemassa (03.06.2004).

   Kuva 40. Sjundbyn koski alkukesällä 2004.
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4. Sjundbyn kosken alasuvanto – Vikträskjärvi (SJ17)

Tämän 1 370 metriä pitkän osuuden yläosa kulkee  lehtimetsän siimeksessä
tullen  sitten  peltoosuudelle,  mitä  reunustavat  15  metrin  suojavyöhykkeet.
Varjostusta uomassa on parhaimmillaan 15 % ja syvyyttä sillä on yli metrin.
Joen leveys on 15  20 metriä ja pohja on savea. Matkalla on suuria kiviä ja
paljon veteen kaatuneita puita.

5. Vikträskjärvi – Pikkalanlahti (SJ18)

Vikträskjärveltä on merelle matkaa 2 570 metriä. Joen leveys tällä jaksolla
on 20  25 metriä ja syvyyttä sillä on parhaimmillaan vähintään kaksi metriä.
Rannoilla on 15 metrin suojavyöhykkeet ja niillä kasvaa sankka lehtipuusto.
Varjostusta  uomassa  on  10  %  ja  vesikasveina  on  järviruokoa  ja  ulpukkaa.
Joen pohja on savea ja isoja kiviä, myös veteen kaatuneita puita näkyi poh
jassa olevan. Koko uoma on  hitaasti  virtaavaa  jokea, kunnes saavutaan  jo
kisuulle,  jossa Pikkalan pato pysäyttää vedenkulun. Pikkalan pato on sään
nöstelypato, mihin on rakennettu kaksiosainen venesulku pienveneiden kul
kua  varten.  Pirelli  Cables  and  Systems  Oy:n  käyttämä  pato  on  luokiteltu
vain osittaiseksi nousuesteeksi, sillä jos vettä on paljon, voidaan luukut pitää
auki, eli käytännössä näin tehdään vain keväisin ja runsassateisina syksyinä.
Näin ollen loppukesästä taimenen aloittaessa nousunsa jokiin ovat tulvaluu
kut kiinni ja kala ei pääse mahdollisille synnyinvesilleen kutemaan, vaan jää
pyörimään Pikkalanlahteen tai häipyy muualle.

Kuva 41. Pikkalan pato mereltä päin kuvattuna.
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4.5.2 Brobäcken

Pienestä  lammesta alkunsa saavalla purolla on pituutta 3,6 kilometriä. Ylä
juoksulla uoman rannat ovat metsää, mutta alaosassa rantoja koristavat pel
lot. Jaksoja tälle purolle kertyi kolme kappaletta.

1.Tjusträskjärvi – Grennäsintie (BB1)

Brobäckenin  pääuoma  laskee  vetensä  Tjusträskjärveen,  ja  alittaa  matkalla
Siuntiontien. Tämän osuuden pituus on 2 050 metriä ja leveyttä uomalla on
1  1,5 metriä. Pohjan materiaali on savea ja puron syvyys on 10  30 senttiä.
Rannoilla kasvaa heinää  ja  jokisuussa  myös hieman pensaita.  virrannopeus
on 25 cm/s ja varjostus on 10 %. Siuntiontien iso, ∅ 120 cm, rumpu ei ah
dista uoman kulkua matkalla ja tässä kohtaa on myös hieman soraa pohjassa.
Grennäsintien  alapuoleisessakin  uomassa  on  saven  lisäksi  soraa  ja  kiviä
pohjassa.

2. Grennäsintie – Etelälatvat (BB2)

Etelänpuoleisen  latvahaaran  pituus  on  830  metriä.  Alaosa  on  peltouomaa,
sitten  tulee  lyhyt  metsäosuus  ja uoman  latvat kulkevat  taas pellonreunassa.
Pellon takana olevan vanhan kaatopaikan valumavedet vuotavat juuri tähän
latvapuroon.  Heti  Grennäsintien  yläpuolella  on  puinen  sulkuportti,  mikä
ainakin tällä hetkellä oli avoinna. Alaosan pellonreunassa on kolmen metrin
suojakaista ja yläjuoksun pelloilla se on vain metrin levyinen. Puron leveys
on 0,5  1 metri  ja syvyys 10  25 senttiä. Vesi on uomassa kirkasta  ja vir
rannopeus  on  25    35  cm/s.  Pohja  on  savea,  soraa  ja  pieniä  kiviä.  Metsä
osuudella uoman varjostus on 50 %.

                     Kuva 43. Grennäsintien yläpuolella oleva sulkuportti.
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3. Brobäckenin pohjoislatva (BB3)

Latvahaaran pituus on 740 metriä  ja se yhtyy etelähaaraan pellon keskellä.
Yläosa kulkee metsäautotien ali ja sen yläpuolelle on tehty kaksi pientä, 6x6
m ja 6x10 m, lampea, joiden kautta puro kulkee. Vetensä puro saa korkealla
kukkulalla olevasta isosta lammesta, minkä yli menee pieni tie. Tien alapuo
lisessa uomassa on sorapohja, mutta ylöspäin mentäessä puhdas pohja muut
tuu kiintoaineksen peittämäksi. Syvyyttä  tällä purolla on 10   20 senttiä  ja
varjostusta 80 %. Metsäosuus on havupuuvaltaista. Leveyttä purolla on 0,5 
1  metri  ja  virrannopeus on 20 cm/s.  Alimmassa  lammessa on  jonkinnäköi
nen kaivonrenkaista  tehty kyhäelmä,  minkä  tarkoitus  jäi  hämärän peittoon.
Kalan nousu pysähtyy jo tierummun alla olevaan 25 sentin pudotukseen.

4.5.3 Kynnarbäcken

Puro alkaa laajalta suolta, laskee 1,8 kilometrin matkan Kynnarträskiin, mis
tä lähtee 890 metrinen välipuro Tjusträskiin. Osuudella on myös yksi pitkä
sivupuro,  mikä  laskee  vetensä  pohjoisessa  olevien  peltojen  keskeltä  Kyn
narbäckenin  uomaan.  Jaksoja  tällä  purolla  on  neljä.  KB1  kuuluu  Natura
2000 alueisiin.

1. Tjusträskjärvi – Kynnarträskjärvi (KB1)

Tjusträskjärven itäpuolella sijaitseva välipuro on pituudeltaan 895 metriä ja
leveydeltään 2  4 metriä. Virrannopeus tässä 30  50 senttiä syvässä uomas
sa on 5 cm/s. Alaosan varjostus on pajujen johdosta lähellä 40 %, mutta ylä
juoksulla  varjostus  on  olematonta  rannoilla  kasvavien  heinien  takia.  Ala
juoksulla  on  15  metrin  ja  yläjuoksulla  kolmen  metrin  suojavyöhyk
keet/kaistat. Kynnarintien  rumpu ei estä kaloja  nousemasta Kynnarträskiin.
Uoman pohja on savea.

2. Kynnarträskjärvi – Träskkullan haaran latvat (KB2)

Pohjoisesta valuva latvapuro on 750 metriä pitkä. Leveyttä sillä on 0,5 met
riä ja syvyyttä 5  20 senttiä. Uoma kulkee peltojen keskellä ja pohja on tä
ten savea, mutta on pohjassa   sentään muutamia kiviä. Yläjuoksulla olevan
Träskkullantien  rumpu  katkaisee  kalan  nousun.  Varjostusta  tällä  osuudella
on 10  15 %.

3. Björkkullan tie – Metsäautotie (KB3)

Tämä Långträskin sivuhaara on jaettu kahteen osaan, joista alemman pituus
on 830 metriä. Se alkaa Björkkullan tieltä  ja päättyy metsäautotien yläpuo
lelle.  Jakson  alaosa kulkee pellonreunaa pitkin,  jolloin  rantakasvillisuutena
vain  heinää,  mutta  pellonreunasta  puro  katoaa  sankkaan  metsään,  jolloin
varjostusprosentti nousee 75:een. Uoman leveys on 0,5  1 metriä, syvyyttä
sillä on 20  40 senttiä ja virrannopeus on 10  20 cm/s. Purossa kasvaa mm.
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sammalta, pohjan ollessa savea, hiekkaa  ja pieniä kiviä. Teiden rummut ei
vät estä kalojen nousua.

4. Metsäautotie – Långträskjärvi (KB4)

Yläosan pituus on 980 metriä ja koko matka on metsäuomaa. Varjostusta on
90 % ja syvyyttä 20  50 senttiä. Uoma on metrin leveä ja pohja on hiekkaa,
soraa  sekä  kiviä.  Myös kalanpoikasten  suojaksi  soveltuvaa puuainesta  jak
solta  löytyy  kohtalaisen  hyvin.  Virrannopeus on 10    25  cm/s.  Jakson  ylä
osassa on 30 metriä pitkä koskiosuus, millä on pudotusta kymmenen metriä
ja kosken alla olevassa uomassa oli muutamia 10  13 senttiä pitkiä kaloja,
mahdollisesti ahvenia. Koskea ei kalat pääse nousemaan, mutta ei siitä hyö
tyä  olisikaan,  sillä  yläpuolella  oleva  uoma  muuttuu  suureksi  suoksi  mistä
puro saa alkunsa. Uoman  vesi oli  puhdasta  ja  hieman  rusehtavaa suovettä,
eikä purossa ollut hienojakoista kiintoainesta juuri lainkaan.

4.5.4 Brannmalmsbäcken

Peltovoittoinen jokiosuus on pituudeltaan 5,0 kilometriä ja se on jaettu kuu
teen osioon. Joen laskusuunta on lännestä kohti itää ja ennen Siuntionjokeen
yhtymistä siinä on pieni koskipaikka.

1. Siuntionjoki – Siuntiontie (BMB1)

Siuntion aseman läpi kulkevan haaran alaosan pituus on 480 metriä. Syvyyt
tä uomalla on 30  50 senttiä, leveyttä kaksi metriä ja virrannopeus on 5  15
cm/s. Pääuoman yhtymäkohdassa on  lyhyt peltoosuus  ja siitä ylöspäin uo
ma  kulkee  metsän  siimeksessä.  Pohja  on  jokisuussa  savea,  mutta  ylöspäin
tultaessa  myös  soraa  ja kiviä  alkaa  pohjassa  näkyä  (varsinkin  Siuntiontien
kohdalla).  Varjostus  on  metsäosuudella  80  %,  vesikasvillisuutta  ei  ole  ja
vesi on silmämääräisesti melko kirkasta.

2. Siuntiontie – Rautatien jälkeinen metsätie (BMB2)

430  metrisen  jakson  alkupää  kulkee  talojen  takapihoilla  ja  vasta  rautatien
alitettuaan  alkaa  kunnon  metsä.  Uoman  leveys  on  kaksi  metriä,  syvyyttä
sillä on 20  50 senttiä ja virrannopeus on 5  20 cm/s. Varjostusprosentti on
80  %.  Kasveja uomassa  ei ole.  Pohja  on  pääasiassa  savea,  mutta  rautatien
kohtaa olevassa virtapaikassa pohja on karkeata soraa.
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            Kuva 44. Rautatien silta.

3. Rautatien jälkeinen metsätie – Moottoriradan metsätie (BMB3)

Jakson pituus on 925  metriä  ja  heti  jakson alussa on kaksi puron  ylittävää
metsäautotietä, joiden rummut (120 & 120cm) eivät kuitenkaan haittaa kalo
jen  mahdollista  nousua.  Uoma  on  savi  ja  hiesupohjainen,  puuainesta  on
pohjassa  kohtalaisesti  ja  risupatoja  on  pitkin  matkaa.  Vesikasveja  ei  tässä
uomaeroosion  vaivaamassa purossa näy. Varjostusta on 90 %,  leveyttä uo
malla reilut kaksi metriä ja syvyyttä 30  50 senttiä. Virrannopeus tällä jak
solla on nopeimmillaan noin 5 cm/s.

4. Moottoriradan metsätie – Rautatie (BMB4)

Tämän 705 metrisen jakson alkuosassa on peltoa, mutta joki kulkee 15 met
risten  suojavyöhykkeiden  sisällä,  joten  varjostusta  riittää  90  %.  Leveyttä
uomalla  on  1    1,5  metriä  ja  syvyyttä  20    50  senttiä.  Jakson  alaosassa  on
useita risupatoja ja pohja on savea eikä kasvillisuutta näy. Yläosassa  jaksoa
uoma kulkee  metsässä  ja  puron  luonne  on  erilainen.  Virrannopeus on  hie
man suurempi, 15 cm/s ja nopeavirtaisia nivoja on useita. Syvyyttä on 5  20
cm ja pohja on kauttaaltaan soraa ja kiveä. Uomassa on myös useita veteen
kaatuneita puita.
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                       Kuva 45.  Brannmalmsbäckenin uomaa.

5. Rautatie – Pellonreuna (BMB5)

Jakson alussa, juuri rautatien alla on kivikkoinen virtapaikka, mutta muuten
uoma on savipohjaista. Uomassa kasvaa harvakseltaan ilmaversoisia kasveja
ja varjostus on 60 %. Jakson pituus on 305 metriä, uoman leveys 1,5 metriä
ja  syvyys  20    50  senttiä.  Metsän  kätköissä  on  kaksi  vanhaa  siltaa,  mutta
niiden rakenteet eivät estä kalojen nousua. Myös veteen kaatuneet puut elä
vöittävät virran kulkua tällä matkalla.

6. Pellonreuna – Latvavedet (BMB6)

Latvaosuuden pituus on 2 140 metriä ja se kulkee kauttaaltaan peltojen kes
kellä. Uoman leveys on 0,5  1 metriä, pohja on savea ja rantojen lähes puut
tomat suojakaistat ovat kolmimetrisiä. Varjostusta uomassa on 5 – 10 %  ja
syvyyttä 5  20 senttiä. Rantakasvustona on heinikkoa ja pensaita, uomassa
kasvaa  ilmaversoisia kasveja.  Jakson puolessa  välissä olevan peltotien  ylä
puolella  on  kaloille  ohitsepääsemätön  risupato.  Koko  haaran  otollisimmat
poikastuotantoalueet sijaitsevat kahdella edellisellä jaksolla

4.5.5 Rudbäcken

Rudbäckenin sivuhaara saa alkunsa kahdesta latvauomasta, joista pohjoinen
haara  virtaa  Lappträskjärven  yläpuoleiselta  suolta  ja  eteläinen  haara  saa
alkunsa  Rudträskjärven  alapuoliselta  suolta.  Mittaa  pohjoisenpuoleisella
päähaaralla on 3,5 kilometriä  ja  jaksoja siinä on  viisi kappaletta. Etelähaa
rasta  inventoitiin  725  metriä  pitkä  osuus  ylävirtaan  päin,  missä  vettä  vielä
riitti. Kartasta mitattuna koko haaran pituus Rudträskjärvestä Rudbäckeniin
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olisi  ollut  1,9 kilometriä.  Rudbäckenin  jaksot 1  5  kuuluvat Natura 2000
alueisiin.

1. Siuntionjoki – Karskogintie (RB1)

Pääuomassa,  ennen  Sjundbyn  koskea  on  Rudbäckenin  sivuhaara  mikä  saa
alkunsa pohjoisesta, Lappträskin  yläpuolelta. Haaran alimmalla  jaksolla on
mittaa 1 015 metriä ja uoma on tällä kohtaa 1  2 metriä leveää metsäuomaa.
Syvyyttä sillä on 40  60 senttiä ja varjostusta 75 %. Virrannopeus on 5  20
cm/s. Aivan uoman alaosassa on vedenottamo ja sen yllä siltarumpu, mitkä
muodostavat kalalle 100 %  nousuesteen puusta  ja  metallista  tehdyn  raken
teensa vuoksi. Tämän yläpuolella olevassa uomassa on 15 metriä pitkä kos
kipaikka, millä on pudotusta kaksi metriä  ja tätäkään paikkaa ei kala pääse
ohittamaan.  Uoman  pohja  on  alaosassa  savea,  mutta  ylöspäin  mentäessä
tulee myös soraa ja kalliota. Ja aivan jakson yläosassa on muutamia otollisen
näköisiä kutualueita jo nyt.

Kuva 46. Vedenottamon alapuoli.

2. Karskogintie – Lappträskin metsätie (RB2)

Jakson  pituus  on  750  metriä  ja  tällä  jaksolla  on  Rudbäckenin  sivuhaaran
yhtymäkohta.  Tämä  1    1,5  metriä  leveä  uoma  kulkee  metsän  keskellä  ja
sillä on syvyyttä 20  50 senttiä. Pohjan laatu on hienojakoista savea, hiesua
ja  hiekkaa. Varjostusta uomassa on 75 %  ja  virrannopeus on 10 cm/s. Uo
massa  on  paljon  puuainesta  ja  muutama  nopeampivirtainen  paikka,  mutta
kasveja pohjassa ei kasva.
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3. Lappträskin metsätie – Polun silta (RB3)

Metsätien silta on tehty kivenlohkareista  ja maaaineksesta,  joten se ei estä
kalojen  nousua.  535  metrisen  alueen  alaosassa  pohja  on  savea  ja  hiesua,
mutta  seuraavalle  metsäautotielle  tultaessa  puron  pohja  muuttuu  sora  ja
kivipohjaiseksi,  nopeampivirtaiseksi,  20  cm/s,  uomaksi.  Varjostusta  koko
jaksolla on liki 90 % ja leveyttä uomalla on 0,5  1 metri. Puron syvyys on
10    40  senttiä.  Vesikasveja uomassa  ei  kasva,  mutta  paikoitellen  sortunut
rantatöyräs elävöittää puron luonnetta.

4. Polun silta – Björkhemin pihatie (RB4)

Tällä 1 060 metrisellä jaksolla uoma kapenee puoleen metriin ja vesisyvyys
jää alle 20 sentin. Virrannopeus on 10 cm/s ja varjostusta on metsässä 75 %
ja pellonreunassa 25 %.  Jakson alaosassa on  tiheä  risupato heti  metsäauto
tien jälkeen ja ensimmäisen pihatien rummun alla on kymmenen sentin pu
dotus. Rannoilla kasvaa paljon kasvillisuutta ja uomassakin on joitain heinä
kasveja. Pohja on tällä jaksolla savea ja hiekkaa.

5. Björkhemin pihatie – Latvavedet (RB5)

Latvavesien pituus on 730 metriä ja vettä tässä puoli metriä leveässä uomas
sa on 5  20 senttiä virrannopeuden ollessa 0  10 cm/s. Vesi on kirkasta  ja
osittain sorapohjaisessa purossa kasvaa mm. sammalta. Alaosan pihapiirissä
puro  kulkee  muutaman  pensaan  varjossa,  mutta  pihapiiristä  päästyään  se
kulkee 50 % varjostuksen antavassa metsässä. Puron yläosan ylittävä tie ei
estä kalojen kulkua.

            Kuva 47. Rudbäckenin sorapohjaa.
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6. Rudbäckenin haara (RB6)

RB2:n alaosasta kaakkoon erkaneva sivuhaara on alunperin saanut  lähtönsä
1 950 metrin päässä olevasta Rudträskjärvestä, mutta tällä hetkellä laskupu
ron latvat ovat aivan kuivat ja puro saa vetensä matkalla olevalta suolta. Le
veyttä uoman alaosalla on metrin verran ja syvyyttä sillä on 10  30 senttiä.
Varjostusta  uomassa  on  lähes  100  %  ja  kasvittoman  pohjan  materiaaleina
ovat pääasiassa hiesu, sora  ja pienet kivet. Alajuoksulla olevan Lappträskin
metsätien  silta  on  tehty  suurista  kivipaasista  ja  sen  sisään  on  jälkeenpäin
laitettu rumpu, minkä alla on 15 sentin putous. Yläjuoksun suolle tultaessa,
inventoitu osuus 725 metriä, varjostus putoaa alle kymmeneen prosenttiin ja
uoma häviää lähestulkoon kokonaan.

4.5.6 Billskogsbäcken

Tämä hyvin pitkä puro saa alkunsa Solbergin kylän liepeiltä ja laskee veten
sä 8,6 kilometrin päässä olevaan Vikträskjärveen. Purossa on yksi pidempi
(800 m) sivuhaara  ja tämä mukaan  lukien uomalle kertyi  jaksoja seitsemän
kappaletta.

1. Vikträskjärvi – Siuntiontie (BSB1)

Vikträskjärven  länsipuolelle  laskevan  sivuhaaran  alimman  osan  pituus  on
1 360 metriä ja leveyttä sillä on 2  3 metriä. Uoma kulkee peltojen halki ja
varjostusta sillä on rannoilla kasvavien pajujen ansiosta 15 %. Syvyyttä sillä
on 50   80 senttiä  ja  virrannopeus on 5 cm/s. Uoman pohja on savea  ja  ti
heäkasvuiset kortteikot ovat paikkapaikoin tukkineet lähes koko uoman.

2. Siuntiontie – Rödslen haara (BSB2)

Tämä 1 280 metrinen peltoosuus alkaa pahoin umpeenkasvaneen Siuntion
tien rummulta. Syvyyttä on 20  40 senttiä ja leveyttä kaksi metriä. Havait
tavaa virtausta ei ole ja heinikkoisen rantakasvillisuuden vuoksi varjostus on
lähellä nollaa. Lähes koko osuudella oli havaittavissa umpeenkasvun merk
kejä ja suojakaista joen ja pellon välillä oli vain kolmimetrinen.

Kuva 48. Siuntiontien siltarumpu.
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3. Rödslen haara – Degerbyntie (BSB3)

Hyvin edellisen kaltainen, 1 400 metriä pitkä osuus, jossa huomattavaa um
peenkasvua havaittavissa. Uoman  leveys 1,5 metriä  ja syvyys 20  50 sent
tiä. Rannat ovat heinikkoisia, vain muutamia puita siellä  täällä. Varjostusta
on 5 %. Rantojen suojakaistat ovat yhden  ja kolmen metrin  levyiset. Pohja
on savea.

4. Degerbyntie – Degerbyntie (BSB4)

Tällä 840  metrisellä  jaksolla  joki kiemurtelee pellonreunoja pitkin  ja  palaa
sitten  takaisin Degerbyntien pohjoispuolelle. Uoma on  leveydeltään  metrin
luokkaa  ja  syvyyttä  sillä  on  30    50  senttiä.  Jälleen  pahaa  umpeenkasvua
uomassa.  Rannat  ovat  heinikkoisia  ja  ympärillä  viljellään  peltoa.  Pohjan
materiaalina  on  savi  ja  virrannopeus uomassa  1015  cm/s.  Varjostusta  uo
massa on 10 %.

5. Degerbyntie – Tväran peltotie (BSB5)

Myös  tämä on pellon keskellä kulkevaa uomaa,  pituutta tällä kertaa 2 175
metriä. Suojakaista on pääasiassa kolmimetrinen, paikoin jopa 15metrinen.
Uoman  leveys metrin verran  ja  rannat ovat heinikkoisia, vain 15metrisellä
suojavyöhykkeellä uoman oikeanpuoleisella rannalla kasvaa pajupuita. Vir
rannopeus 10 cm/s, syvyys 10  40 senttiä ja varjostus 5 – 25 %. Jakson al
kupuolella olevan nopeavirtaisen ojan "niskalta" lähti jokin 12  13 senttinen
kala varjoani pakoon. Myös tällä jaksolla uoma on pahoin umpeenkasvanut.

Kuva 49. Tväran peltotien siltarumpu.
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6. Tväran peltotie – Latvavedet (BSB6)

Myös  latvavedet  kulkevat  koko  1  575  metrisen pituutensa pellon  keskellä,
vain kolmen metrin suojakaistan turvin. Pohjan materiaalina tällä osuudella
on savi  ja soraa löytyy 15 %. Syvyyttä on 5  20 senttiä  ja varjostusta on 5
%. Rannoilla kasvaa heinää, uoman leveyden ollessa 1  1,5 metriä. Uoman
latvoilla  olevassa  nopeampivirtaisessa,  15  cm/s,  sorapohjaisessa  uomassa
eleli useita kymmeniä kymmenpiikkejä. Grännäsin tien länsipuolella olevas
sa uomassa ei vettä enää ollut.

7. Sunnanvikin haara (BSB7)

Billskogsbäckenin  alajuoksulle  etelästä  laskeva 800  metriä  pitkä  ja  0,5    1
metriä leveä sivuhaara. Alaosa uomasta Läntiselle kuninkaantielle saakka on
peltouomaa,  jossa  varjostusta  20  %.  Tästä  ylöspäin  uoma  kulkee  metsän
siimeksessä. Virrannopeus uomassa on 15 cm/s ja syvyyttä sillä on 20 sent
tiä. Tien kohtaa on kymmenen sentin pudotus  ja metsässä tulee vastaan 30
metriä pitkä koskiosuus, millä on pudotuskorkeutta 12 metriä. Kosken ylä
puolelta  tuleva  uoma  kulkee  peltojen  halki.  Metsässä  varjostusprosentti  on
90.

4.5.7 Långmossen haara (LM1)

Pääuoman  suulla,  ennen  Pikkalanlahtea  on  kaksi  pientä  sivuhaaraa,  joista
tämä  lännenpuoleinen  on  390  metriä  pitkä.  Se  kulkee  pellon  viereisessä
ojassa ja syvyyttä sillä on kymmenisen senttiä. Pohjan materiaali on savea ja
puoli  metriä leveä  uoma  on pahoin  umpeenkasvanut.  Varjostusta on  vain
5 %. Suojakaista on kolme metriä  leveä  ja kasvillisuutena  siinä on  heinää.
Vesi loppuu uomasta Störsvikintien kohdalla.

4.5.8 Skepparbäcken (SB1)

Jokisuulla oleva  idänpuoleinen  sivuhaara on pituudeltaan 600  metriä  ja  le
veyttä sillä on 1,5 metriä. Syvyys on 20 senttiä ja varjostusta on 5 %. Suoja
kaista pellonreunassa on kolme metriä  ja rannoilla kasvaa heinää. Savipoh
jainen uoma on kauttaaltaan umpeenkasvanut ja seisovan veden takia pahoin
levättynyt.

5. TOIMENPIDEEHDOTUKSET

Tässä osiossa käydään läpi kullekin osaalueelle suositeltavat kunnostustoi
menpiteet,  joiden  toteuttamisella  pyritään  parantamaan  erityisesti  taimenen
nousu,  lisääntymis  ja  elinmahdollisuuksia.  Sillä  jos  alueella  viihtyy  tai
men,  niin  silloin  siellä  viihtyy  moni  muukin  laji,  sekä kalat että  pohjaeläi
met. Inventointialueella on mukana myös kohteita, missä ei ole mainittavaa
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kunnostustarvetta. Mutta myös niistä kohteista on muutamalla sanalla kirjoi
tettu miten ne soveltuvat kalojen elinympäristöksi.

Monessa paikassa Siuntionjoen vesistöalueella on tarpeellista perustaa suo
javyöhykkeitä. Lisäksi on tarvetta kunnostaa uomia erilaisin luonnonmukai
sen vesirakentamisen menetelmin erityisesti taimenen vaellusmahdollisuuk
sien  sekä  kutu  ja  poikastuotantomahdollisuuksien  parantamiseksi.  Tietoja
suojavyöhykkeiden perustamisesta saa suojavyöhykeoppaasta (Vilonen ym.
2002). Luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmistä kerrotaan Suomen
ympäristökeskuksen julkaisemassa oppaassa (Jormola ym. 2003).

5.1 Alue I

5.1.1 Bölebäckenjoki

1. Jokisuu – Niittykyläntie (BB1)

Jakson alaosa on hiesupohjan takia heikosti kaloille sopivaa elinaluetta, mut
ta Kelan  myllypadon alapuolisen osan kaksi  haaraa soveltuvat 2+  ikäisten
taimenten  elinalueeksi.  Veteen  kaatuneet  puunrungot  elävöittävät  pohjaa
alajuoksulla, mutta niistä voisi muokata suisteita  ja virranohjaimia virtausta
nopeuttamaan. Myllypadon jäänteiden yläpuolella oleva laakea kallio ja sen
yläpuolella oleva betoninen pohjapato pitäisi kivetä tai purkaa niin, että kala
pääsisi  tästä  nousemaan.  Lännenpuoleiseen  sivuhaaraan  saisi  siinä  olevan
risupadon purkamalla ja soraistamalla pohjaa 1+ ikäisille taimenille kelvol
liset elinolosuhteet ja jopa kutualustan nousukaloille.

2. Niittykyläntie – Tien vieressä kulkevan kosken niska (BB2)

Jakson  alaosan  hidasvirtainen  osa  on  riittävän  suojaisa  kalan  kutunousua
ajatellen, mutta elinpaikkoja poikasille ei ole ennen kosken alaosaa. Kosken
alle saisi kaivettua kuopan, mikä toimisi samalla 2+ ikäisten taimenten tal
vehtimisalueena. Itse koski on pitkä ja loiva, mutta muutama syvempi sora
pohjainen  monttu  kosken  keskivaiheille  helpottaisi  poikasten  viihtyvyyttä.
Myös kosken niska kaipaisi soraistamista, sillä siihen saisi tehtyä kutupaikan
taimenelle.

3. Kosken niska – Itäinen Kuninkaantie (BB3)

Kalan nousua rajoittavia tekijöitä ei  jaksolla ole. Suojavyöhykkeiden perus
tamisella  saataisiin  hieman  varjostusta  peltorantaiseen  uomaan,  missä  tällä
hetkellä on varjostavia puita vain vähän. Varjostuksen lisäämisellä parannet
taisiin vanhempien taimenten viihtymistä alueella. Taimenenpoikasten viih
tyvyyttä rajoittaa myös suojapaikkojen puute.
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4. Itäinen Kuninkaantie – Rautatie

Varjostavan puuston ansiosta jakso soveltuu nykykunnossakin jotenkuten 2+
ikäisille taimenille ja rautatien alapuolella olevassa kivikkoisemmassa koh
taa myös 1+ ikäiset taimenet saattaisivat viihtyä. Suojakaistat pitäisi kasvat
taa  suojavyöhykkeiksi  ja  rautatien  kohtaa  kulkevaa  uomaa  pitäisi  kivetä.
Näin saataisiin kaloille enemmän viihtyvyyttä ja suojapaikkoja.

5. Rautatie – Itäisen Kuninkaantien yläpuoli (BB5)

Kuninkaantien  alapuolella  oleva  sorapohjainen  virtapaikka  sopii  sellaise
naan taimenen kutualustaksi, mutta sorapohjaa saisi jatkaa enemmän alavir
ran  puolelle.  Tierummun  alle  pitäisi  rakentaa  kivikynnys,  jotta  rummussa
kulkevan  veden pinta  nousisi.  Tien  yläpuolinen  koskiosuus  soveltuu  0+  ja
1+ ikäisille taimenille. Kivi  ja sorapohjaisen kosken muuttuessa kalliouo
maksi  pitäisi  kalojen  suojapaikkoja  lisätä  laittamalla  uomaan  puuainesta  ja
samalla pitäisi purkaa kivistä tehty pohjapato.

6. Itäisen Kuninkaantien yläpuoli – Metsäautotien silta (BB6)

0+  ja  1+  ikäisille  taimenille  kohtuullisen  oloinen  osuus,  mutta  muutama,
noin  metrin  syvä  monttu  saisi  matkalla  olla  esimerkiksi  metsäautotien  alla
olevan  sorapohjaisen  osuuden  jälkeen.  Jakson  yläosalle  pitäisi  istuttaa  uo
maa varjostavia puita ja vedenpintaa nostaa noin 30 senttiä uomaa kiveämäl
lä, jotta kalat pääsisivät tierummusta läpi. Tierummun alapuolelle syntyneen
kaksi  metriä  leveän  ja  60  senttiä  syvän  lampareen  pohja  pitäisi  puhdistaa
roskista ja kivetä, jolloin siitä saataisiin taimenenpoikasille otollinen talveh
timisalue.  Lampareen  rannoille  pitäisi  samalla  istuttaa  muutama  penkkoja
sitova pensas lisää, sillä penkalla kasvavat kaksi kuusentainta eivät sido ran
taa riittävästi.

7. Metsäautotien silta – Puron latvat (BB7)

Latvavesien  alue  soveltuu  matalana  ja  sorapohjaisena  hyvin  0+  ikäisten
taimenten elinalueeksi, mutta kutemaan nousevan kalan matka päättyy ylä
juoksulla oleviin kivikoihin ja pieniin risupatoihin, joiden välistä vesi hiljal
leen  virtaa.  Kutupaikkoja  saisi  tälle  metsäosuudelle  luotua  vaikkapa  lihas
voimin  kivikot  siirtämällä,  muutaman  montun  kaivamalla  ja  uudelleenso
raistamalla.  Tarvittavat  kivet  löytyvät  jo  uomasta,  mutta  sora  pitäisi  tuoda
muualta. Alueen yläpuolella on suota, joten vettä pitäisi kyllä riittää ympäri
vuoden.

8. Kälakärrin sivuhaara (BB8)

Jakson alaosa on suopohjaista uomaa, josta kala kylläkin pääsee nousemaan
yläjuoksulla  olevalle  metsäosuudelle.  Täällä  on  otollisia  elinalueita  0+
ikäisille  taimenille osittaisen  sorapohjan  ja  varjostavan  metsikön  ansiosta.
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Kuninkaantien pohjoisenpuoleisen virtapaikan soraistuksella uomaan saatai
siin kutupaikka aikaiseksi taimenelle.

5.1.2 Lappträskbäcken

1. Bölebäckenin uoma – Itäinen Kuninkaantie (LT1)

Jaksolla  ei  ole  taimenelle  soveltuvia  kutupaikkoja.  Rautatiestä  30  metriä
ylävirtaan  on  kalan  nousua  rajoittava  kivistä  kasattu  pohjapato.  Pohjapato
pitäisi kivetä uudelleen,  jolloin siitä voitaisiin luoda pieni virtapaikka, mikä
ei  rajoita  kalojen  nousua.  Samalla  tätä  pientä  virtapaikkaa  voisi  jatkaa  ki
veämällä  uomaa  alavirtaan  päin.  Tällöin  saataisiin  elinaluetta  2+  ikäisille
taimenille. Pohjapadon  yläpuolinen allas  toimisi  samalla  myös  talvehtimis
alueena 1+ ja 2+ ikäisille taimenille. Kuninkaantien alittava rumpu on liian
korkealla,  joten  tien  alapuolisen  vedenpinnan  nosto  30  sentillä  kiveämällä
uomaa  varmistaisi  kalan  pääsyn  yläjuoksulle.  Tien  yläpuolisen  uoman  so
raistus  ja  kiveäminen  toisi  kutupaikkoja  taimenille  ja  elintilaa  0+  ja  1+
ikäisille taimenille.

2. Itäinen Kuninkaantie – Ekebyntien yläpuoli (LT2)

Tehtaan takana kulkeva uoma pitäisi siivota kaikista roskista ja tällä kohtaa
olevat risupadot pitäisi poistaa. Uomassa olevan saarekkeen ylä  ja alapuo
lella olisi tarvetta pienille kuopille ja olemassa oleviin sorapaikkoihin pitäisi
tuoda lisää soraan. Tehtyjen kuoppien ja jo olemassa olevien virtapaikkojen
soraistuksen avulla varmistettaisiin nousutaimenelle ensiluokkaiset kutualu
eet ja kaikenikäisille poikasille riittävät elinalueet. Joen länsipuoleisen pen
kan käyttö tehtaan kaatopaikkana tulisi ensitilassa kieltää ja tehtaalta tuleva
poistoputki tulisi johtaa kunnan viemäriverkkoon. Kosken kivien päällä kas
vavat sammaleet on tärkeä suojata kunnostustyön aiheuttamilta vaurioilta.

3. Ekebyntie – Grönalundin tien silta (LT3)

Jakson  alaosan  paljaille  rannoille  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet,  minkä
jälkeen  alue  sopisi  1+  ja  2+  ikäisten  taimenten  elinpaikaksi.  Grönalundin
tiestä  100  metriä  alavirtaan  olevan  metsäsaarekkeen  läpi  kulkeva  uoma  on
joskus  perattu  luultavimmin  tulvimisen  estämiseksi.  Uomaa  leventämällä,
pohjaa soraistamalla  ja rannoille nostettujen kivien takaisin laitolla alue so
pisi todella hyvin 2+ ikäisten taimenenpoikasten elinalueeksi.

4. Grönalundin tie – Lilla Falkmossenin kanjoni (LT4)

Metsän  keskellä  kulkeva,  mutkitteleva  uoma  on  vaatisi  imuruoppauksen,
jotta  alkuperäinen  pohja  saataisiin  taas  näkyviin.  Uomassa  on  muutamia
liekopuita,  joten niitä on  luultavasti pohjahiekan  alla  lisääkin.  Autolla pää
see  melkein  perille  saakka,  joten  kunnostustoimenpiteet  olisi  kohtalaisen
helposti  suoritettavissa. Alta paljastuvan pohjan  laatu määräisi sen, kannat
taako  tai  tarvitseeko  uoman  pohjaa  edes  soraistaa  tai  kivetä,  luultavasti  ei.
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Näillä  toimilla  alueesta  saisi  0+  ikäisille  ja  ehkä  myös  1+  ikäisille  tai
menille sopivan elinalueen.

5. Lilla Falkmossenin kanjoni (LT5)

Uomassa olevien  luonnonmukaisten nousuesteiden poistaminen ei  lisää tai
menten luontaista elinaluetta, joten tästä eteenpäin ei uomaa kannata ruveta
kunnostamaan.

6. Kanjoni – Långträskin tien silta (LT6)

Edellisen jakson nousuesteiden vuoksi ei tälle jaksolle kannata tehdä mitään
kunnostuksia.

7. Långträskin tie – Lappträskjärvi (LT7)

Jakson LT5 nousuesteiden takia ei tätä osuutta ole tarpeen kunnostaa.

8. Lappträsk – Långträskjärvien välipuro

Kummassakaan  järvessä ei  tavata virtakutuisia kalalajeja, eivätkä ne näihin
järviin myöskään pääse nousemaan,  joten tarvetta välipuron kunnostukselle
ei ole.

5.2 Alue II

5.2.1 Kirkkojoen yläjuoksu

Seuraavat kolme kohdetta on kuvattu ylävirrasta alavirtaan päin!

1. Ängsdalintie – Norrbybackenin yläpuoli (KJ1)

Jakso soveltuu nykytilassaan 2+  ikäisille  taimenille. Uomassa on neljä ki
vikkoista  virtapaikkaa,  joista  ensimmäinen  sijaitsee  100  metriä  sillan  ala
puolella  ja viimeinen  joen  länsirannalla olevan  ladon  luona. Uoman  itäran
nan  jyrkkyyttä  pitäisi  loiventaa  ja  profiilia  muokata  kaivamalla  rannoille
tulvatasanteita. Länsirannalla kasvaa  muutamia pajuja,  mutta suojavyöhyk
keet  ja  niille  tehdyt  varjostavat  istutukset  hidastaisivat  uoman  umpeenkas
vua  ja  parantaisivat  kalojen  viihtyvyyttä.  Virtapaikkojen  alusia  kiveämällä
myös 1+ ikäiset taimenenpoikaset saattaisivat viihtyä alueella. Veteen kaa
tuneet  pajut  ja  uoman  kortekasvusto  pitäisi  jättää  paikoilleen,  sillä  ne  elä
vöittävät virran kulkua ja luovat kaloille suojapaikkoja.
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2. Norrbybäcken – Kullbäcken (KJ2)

Jaksolla olevat kaksi  virtapaikkaa antavat 2+  ikäisille  taimenille edes  jon
kinlaiset  mahdollisuudet  alueella  elämiseen.  Norrbybäckenin  sivuuoman
suulle pitäisi tehdä lietekuoppa, laskeutusallas ja kosteikko. Pääuomaan va
luvaa  ravinne  ja  kiintoainekuormitusta  saataisiin  näin  pienennettyä.  Ran
noille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja virtapaikkoja pitäisi kivetä. Jakson
alaosassa olevan metsäsaarekkeen kohdalle voisi rantojen kivikkoisen luon
teen johdosta tehdä virranohjaimia tai suisteita joko puusta tai kivestä. Myös
tällä jaksolla pitäisi penkkoja loiventaa jo pelkästään sortumisvaaran takia.

3. Kullbäcken – Myransbäcken (KJ3)

Savipohjaisena  ja useimmiten  lähes virtaamattomana soveltuu huonosti tai
menenten  elinalueeksi,  mutta  nousevan  kalan  kulkua  helpottaisi  rannoille
perustetut suojavyöhykkeet. Ei aihetta laajempaan kunnostukseen.

5.2.2 Lempansån

1. Ängsdalintie – Pellonreuna (LÅ1)

Jakso soveltuu heikosti taimenten elinalueeksi. Uomassa olevat  tiheät kort
teikot  pitäisi  poistaa  niittämällä  ja  peltoaukeille  pitäisi  perustaa  suoja
vyöhykkeet. Jakson puoleenväliin tekeillä olevan sillan pitäisi olla sellainen,
ettei  se estä kalojen vaellusta.  Jo olemassa olevien suojavyöhykkeiden kat
veessa olevan uoman pohja pitäisi  imuruopata  lietteen poistamiseksi  ja  sy
vyysvaihteluiden aikaansaamiseksi. Näiden toimien  jälkeen  jakso soveltuisi
2+ ikäisten taimenten elinalueeksi nykyistä paremmin.

2. Pellonreuna – Lehtojensuojelualue (LÅ2)

Uomaan  kaatuneiden  puiden  johdosta  jakso  soveltuu  kutemaan  nousevien
taimenten  levähdys  ja  ruokailupaikaksi,  mutta  tasaisen  savipohjan  vuoksi
jakson  soveltuvuus  kalanpoikasille  on  huono.  Virtapaikkoja  ei  ole,  mutta
imuruoppauksella  voisi  pohjasta  saada  esiin  liekopuita  tai  isompia  kiviä,
mikä edesauttaisi 2+ ikäisten taimenten viihtymistä alueella.

3. Lehtojensuojelualue – Norrgårdin tila (LÅ3)

Jakson  yläosassa  on  muutamia  nopeammin  virtaavia  kivi  ja  sorapohjaisia
paikkoja, mitkä nykykunnossaan soveltuvat kaikenikäisten taimenenpoikas
ten kasvualueeksi. Jakson alaosassa pohja vaatisi imuruoppausta, sillä ranto
jen luonteen huomioon ottaen saattaisi kiintoaineksen alta paljastua sorapoh
ja.  Imuruoppaamalla  saataisiin  tehtyä  myös kuoppia  muuten  tasasyvyiselle
pohjalle,  joissa kalat voisivat  jopa talvehtia. Jo olemassa olevien virtapaik
kojen  alusten  lisäsoraistuksella  luotaisiin  taimenille  paremmin  soveltuvia
kutupaikkoja. Myös virtapaikkojen niskat vaatisivat lisäsoraistusta osakseen.
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4. Norrgårdin tila – Pellonreuna (LÅ4)

Koko  jakso  soveltuu  nykykunnossaan  kaikenkokoisten  taimenenpoikasten
elinalueeksi.  Alaosassa  olevien  virtapaikkojen  lisäsoraistuksella  saataisiin
parannettua  taimenen  kutupaikkoja.  Pellonreunasta  noin  100  metriä  alavir
taan alkavalle koskiosuudelle pitäisi  tuoda soraa  ja varmistaa  soran paikal
laanpysyminen isojen kivien ja puunrunkojen avulla. Tämän kosken veden
pinnan nosto kiveämisen avulla lähes kaksinkertaistaisi koko jakson poikas
tuotantoalueet.  Rannoilla  on  isoja  kiviä  ja  kaatuneita  puita,  joita  voidaan
käyttää kunnostuksissa hyväksi, mutta uomaan lisättävä sora pitäisi kuljettaa
muualta.  Tehtävissä  kunnostustoimissa  on  otettava huomioon,  että  alueelta
on  sähkökoekalastamalla  saatu  taimenia.  Kunnostusajankohdan  ja  kunnos
tettavien paikkojen valinnalla on pyrittävä välttämään alkuperäisen taimen
kannan tuhoutuminen.

5. Pellonreuna – Munkkaanojan haara (LÅ5)

Tämä  jakso  soveltuu  heikosti  taimenten  elinalueeksi.  Perustamalla  suoja
vyöhykkeet  uoman  rannoille  voitaisiin  alajuoksun  vedenlaatua  hieman  pa
rantaa,  sillä  ympärillä  on  laajat  peltoaukeat  ja  puroa  suojaa  vain  kolmen
metrin suojakaista.

5.2.3 Kivikoskenpuro

1. Munkkaanojan haara – Veijolantien alapuoli (KKP1)

Jakso  soveltuu  heikosti  taimenten  elinalueeksi,  mutta  suojavyöhykkeiden
avulla  voitaisiin  kalojen  elinoloja  hieman  parantaa.  Erityisesti  poikasille
soveltuvaa  aluetta  ei  tästä  jaksosta  kannata  ruveta  rakentamaan,  varmiste
taan vain kalan nousumahdollisuudet ylävirtaan.

2. Veijolantien alapuoli – Veijolantien yläpuoli (KKP2)

Jakson alaosan peltoaukealle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja metsänreu
nan virtapaikkaa pitäisi kivetä uoman monipuolistamiseksi. Tien alapuolella
olevan  kosken  alasuvantoa  pitäisi  lisäsoraistaa  ja  koskessa  oleva  auton
moottori  pitäisi  ensi  tilassa  poistaa!  Kosken  osuus  soveltuu  1+  ja  osittain
myös 2+  ikäisten  taimenten  elinalueeksi.  Alasuvannon  rantojen  muokkaa
minen loivemmiksi ennen soraistusta antaisi elintilaa 0+ ikäisille taimenille
ja kutupaikan kosken alle. Rantojen sortumat kosken itärannalla pitäisi kor
jata  ja  rantakasvillisuuden  istutuksilla  ehkäistä  lisäsortumien  synty.  Tie
rummun alla oleva kivikko olisi muokattava kalalle kulkukelpoiseksi nousu
väyläksi.
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3. Veijolantien yläpuoli – Suitiantie (KKP3)

Jakson alaosa soveltuu välttävästi 2+ ikäisten taimenten elinalueeksi, mutta
osuutta kiveämällä saataisiin taimenenpoikasten viihtyvyyttä lisättyä. Jakson
yläosan peltouoma kaipaisi  suojavyöhykkeet  rannoilleen,  mutta sitäkin  tär
keämpi  toimenpide  on  tien  alapuolella  olevan  umpeenkasvaneen  ja  pahoin
liettyneen uoman avaaminen niittämällä.

4. Suitiantien yläpuoli – Uudenkyläntie (KKP4)

Jakson alaosan rannoille pitäisi  perustaa suojavyöhykkeet. Alaosa soveltuu
erittäin heikosti taimenenpoikasille. Metsänreunasta ylöspäin uoma soveltuu
0+  ja  1+  ikäisten  taimenten  elinalueeksi  aina  Uudenkylänkoskeen  saakka.
Kosken  alla  olevaa  nopeavirtaista  osuutta  soraistamalla  saataisiin  luotua
taimenille uusia kutupaikkoja ja varmistettaisiin  0+ ikäisten taimenten pa
rempi viihtyminen. Kosken ohittamiseksi olisi kaloille rakennettava erillinen
kalatie,  sillä  pitkän  ja  jyrkän  kalliokönkään  muuttaminen  nousukelpoiseksi
tekokoskeksi  on  luultavasti  käytännössä  mahdotonta.  Virtaaman  vähyys
saattaa  aiheuttaa ongelmia  myös kalatien  suunnittelussa,  sillä  loppukesästä
uomassa ei paljoakaan vettä kulje. Vaikka nousueste onkin sataprosenttinen,
niin  seuraavat  14  (KKP5    KKP18)  jaksoa  käydään  läpi  sillä periaatteella,
että tämä este saataisiin kierrettyä.

5. Uudenkyläntien yläpuoli – Lampomäki (KKP5)

Avoin peltoosuus soveltuu huonosti taimenten kasvupaikaksi, mutta suoja
vyöhykkeet  perustamalla  ja  jakson  yläosan kiveämisellä  alueesta  saataisiin
taimenille kohtalaisen hyvin sopiva elinympäristö.

6. Lampomäki – Metsäautotie (KKP6)

Kaivamalla tälle  jaksolle muutama syvempi kuoppa, yksi ainakin sillan alle
ja soraistamalla ne, saataisiin 1+ ikäisille  taimenille kelvolliset elinolosuh
teet. Myös sillan alla mahdollisesti oleva saukonpesä on otettava kunnostus
toimenpiteissä huomioon. Koko jakson elinympäristöä voisi parantaa syven
tämällä  uomaa  ja  tuomalla  sinne  isompia  kiviä  tai  puunrunkoja  kalojen  ja
pieneliöiden suojaksi.

7. Metsäautotie – Paunilan haara (KKP7)

Jaksolla  olevat  kortteikot  pitäisi  niittää kalan  kutunousun  varmistamiseksi.
Suojavyöhykkeiden perustamisella voitaisiin vähentää ravinteiden huuhtou
tumista  uomaan.  Taimenten  elämiseen  soveltuvaa  aluetta  ei  tästä  jaksosta
kannata  ruveta  tekemään.  Paunilan  sivuhaaran  suulle  pitäisi  kaivaa  liete
kuoppa ja laskeutusallas ravinteiden ja maaaineksen kulkeutumisen vähen
tämiseksi.
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8. Paunilan haara – Ventelän haara (KKP8)

Samat  toimenpiteet  kuin  edellisellekin  jaksolle  ja  myös  Ventelän  haaran
suulle olisi tarpeellista kaivaa lietekuoppa ja laskeutusallas.

9. Ventelän haara – Immulantie (KKP9)

Jakso  kaipaisi  rannoilleen  suojavyöhykkeitä  ja  Immulantiestä  200  metriä
alavirtaan oleva Tielaitoksen pohjapato pitäisi purkaa. Padon kohdalla ole
vaa  virtapaikkaa  voisi  pidentää  ja  loiventaa,  myös  uoman  pohja  pitäisi  sa
malla  soraistaa.  Näillä  toimilla  saataisiin  1+  ikäisille  taimenille  soveltuva
elinalue ja samalla aukeaisi väylä ylävirtaan vaeltaville kaloille.

10. Immulantie – Pohjolan peltotie (KKP10)

Vedenlaatu on  jaksolla hyvä,  joten suojavyöhykkeet perustamalla  ja pohjaa
soraistamalla varsinkin peltotien alapuolelta, saataisiin 0+ ikäisille taimenil
le  kelvollinen  elinpaikka.  Peltotien  alapuolella  pitäisi  vedenpintaa  nostaa
kivikynnysten avulla (2 kpl), jotta kalat pääsisivät rumpua pitkin ylös. Pelto
tieltä 100 metriä alavirtaan olevan sivuhaaran yhtymäkohtaan pitäisi kaivaa
kuoppa ja sen pohja pitäisi muotoilla  ja soraistaa niin, että taimen voisi sii
hen kutea. Maastoa tutkimalla voisi olettaa, että tässä kohtaa saattaisi riittää
vettä ympäri  vuoden, vaikkei  se  muuten kaikkia  hyvän kutupaikan  tunnus
merkkejä  täyttäisikään.  Alkusyksyllä  ja  talvella  vallitsevat olosuhteet  pitää
käydä tutkimassa ennen mahdollisten kunnostustöiden aloitusta.

Kuva 50. Pikkunahkiainen nousemassa kudulle 1.6.2004.

11. Pohjolan peltotie – Härkähaan metsätie (KKP11)

Suojavyöhykkeillä saisi parannettua vedenlaatua ja imuruoppaamalla hieno
jakoisen pohjan alta saattaisi paljastua lisää kaloille sopivaa pohjamateriaa
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lia. Näin saataisiin myös syvyysvaihtelua jaksolle. Syksyisestä vesimäärästä
riippuen näiden toimien jälkeen osuus sopii kutupaikaksi taimenille  ja elin
paikaksi 0+ ikäisille poikasille.

12. Häränhaan metsätie – Itähaaran latvat (KKP12)

Imuruoppaamalla ja soraistamalla pohjaa lammen alapuolelta saattaisivat 0+
ikäiset taimenenpoikaset viihtyä alueella. Tällä hetkellä kaloille ei ole suo
ja  eikä  lisääntymispaikkoja  tällä  osuudella.  Vesimäärän  vähyyden  takia
epäilen suuresti  mahdollisten  taimenenpoikasten  tai  mädin selviämistä  tal
ven yli.

13. Peltoniemen haara (KKP13)

Jakso  ei  ole  otollinen  minkään  kalan  lisääntymiselle,  sillä  vesi  loppuu  uo
masta kuivina kesinä kokonaan. Ei aihetta kunnostustoimiin.

14. Kivikoskenpuro – Immulantie (KKP14)

Pukalin  lammesta  laskevan  sivuhaaran  suulle  pitäisi  kaivaa  lietekuoppa  ja
laskeutusallas,  sillä  veden  mukana  kulkeutuu  väristä  päätellen  huomattava
määrä  kiintoainesta  Kivikoskenpuroon.  Jakso  soveltuu  heikosti  taimenen
poikasten elinalueeksi. Jakson alaosan peltoalueelle olisi perustettava suoja
vyöhykkeet. Kalojen  nousun  mahdollistamiseksi  olisi  lammen alapuoliseen
putoukseen  tehtävä  kalatie  tai  tekokoski,  jolloin  myös  lammen  vedenpinta
saattaisi laskea. Käytännössä kalatien tekeminen on lähes mahdotonta, joten
yläjuoksulla oleva taimenen kutuun soveltuva alue jää todennäköisesti hyö
dyntämättä.

15. Immulantie – Sauvonlampi (KKP15)

Pukalin  lampeen  laskeva puro olisi erinomaista elinaluetta 0+ ikäisille  tai
menille  ilman  minkäänlaisia  kunnostuksia,  mutta  imuruoppaamalla  uomaa
hieman  syvemmäksi  ja  kiveämällä  sitä  saataisiin  olosuhteet  myös  1+
ikäisille taimenille sopiviksi. Sauvonlammen alla oleva betoninen pohjapa
to pitäisi poistaa ja tilalle rakentaa tekokoski, mutta lammen rannoilla asuvat
kaksi maanomistajataloutta saattavat olla eri mieltä tehtävistä kunnostustöi
tä.  Tekokoskeen  olisi  helposti  tehtävissä  myös  kutupaikka  mahdollisille
nousukkaille. Vesiolosuhteet välipurossa ovat kohdallaan, sillä molemmissa
lammissa  tavattavia  särkikaloja  eleli  myös  purossa.  Edellisen  jakson  nou
suesteen vuoksi näillä kunnostustoimilla ei tällä hetkellä ole kalataloudellis
ta merkitystä joelle.

16. Kivikoskenpuro – Kotitie (KKP16)

Uoman alaosan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Metsänreunan ja
jokisuun  puolessa  välissä  olevat  siltarummut  pitäisi  kaivaa  syvemmälle,
jotta  kalat  pääsisivät  niistä  nousemaan.  Kotitien  ylä  ja  alapuolella  oleva
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lyhyt  kivipohjainen  jakso  soveltuu  nykykunnossa  0+  ikäisten  taimenten
elinalueeksi,  sekä  alapuoli  välttävästi  myös  kutualueeksi.  Alapuolisen  uo
man vedenpintaa pitäisi nostaa, jotta kalat pääsisivät Kotitien siltarummusta
nousemaan.  25  metriä  tiestä  ylävirtaan  oleva  betoninen  pohjapato  pitäisi
purkaa ja tilalle rakentaa tekokoski, missä olisi myös taimenille sopivia ku
tupaikkoja.  Näillä  toimilla  tämän  jakson  mahdollinen  poikastuotantoalue
kolminkertaistuisi  (oma  arvio).  Vettä  jaksolla  ilmeisesti  riittää,  sillä  padon
alapuolisessa uomassa eleli joitain pikkukaloja.

17. Kotitien yläpuoli – Immulanraitti (KKP17)

Jakson alaosa soveltuu nykykunnossaan 0+ ikäisten taimenten elinalueeksi.
Immulanraitin  siltarumpua  pitäisi  laskea  tai  alapuolista  vedenpintaa  kivi
kynnyksillä  nostaa,  jotta  kala pääsisi  ylävirtaan.  Sillan  muuttaminen  holvi
sillaksi antaisi hyvän mahdollisuuden tehdä sillan alle pieni, 10 metriä pitkä
sorapohjainen  koskipaikka,  mitä  taimen  voisi  käyttää  kutualueenaan.  Tien
yläpuolinen  osuus  vaatisi  imuruoppauksen    ja  muutamia  monttuja,  minkä
jälkeen  se  soveltuisi  0+  ja  1+  ikäisten  taimenenpoikasten  kasvualueeksi.
Kunnostustöiden jälkeen taimen pitäisi kotiuttaa alueelle.

18. Immulanraitin yläpuoli – Latvavedet (KKP18)

Sivuhaaran  latva  soveltuu  jo  nyt  0+  ikäisten  taimenten  elinalueeksi  aina
yläjuoksulla olevalle pihapiirille saakka. Tästä ylöspäin ei kala pääse kahden
siltarummun vuoksi nousemaan, mutta poikastuotantoaluetta ei tätä ylempä
nä enää olekaan. Taimenenpoikasille pitäisi tälle osuudelle tehdä muutamia
syvempiä  monttuja  loppukesän  kuivuudesta  ja  talvesta  selviämisen  helpot
tamiseksi.

5.2.4 Munkkaanoja

1. Munkkaanojan haara – Veijolantie länteen (MO1)

Tämä jakso kaipaisi rannoilleen suojavyöhykkeet ja uomaa varjostavaa kas
villisuutta. Uoman vesimäärän ja ulkonäön vuoksi voisi päätellä, että taimen
saattaisi hyvinkin nousta tähän haaraan kutemaan. Jakson alaosaa kiveämäl
lä  soveltuisi se 2+ ikäisten taimenten elinalueeksi  ja parantaisi uoman vir
tausta. Haaran alaosasta 300 metriä ylöspäin alkaa hyvin mutkitteleva jakso,
minkä alussa on lyhyt nopeampivirtainen osuus. Tätä virtapaikkaa kiveämäl
lä  ja  soraistamalla  saataisiin  tehtyä  taimenille  potentiaalinen  kutupaikka  ja
myös 0+ ja +1 –ikäisille taimenille soveltuva elinympäristö.

2. Veijolantie länteen – Mustamäki (MO2)

Jakson alaosassa olevan siltarummun yläpuolella olevaa virtapaikkaa leven
tämällä  ja soraistamalla saataisiin tehtyä sekä kutualue taimenille että 1+ ja
2+ ikäisille poikasille soveltuva elinalue. Aikaa myöten  liettynyt uoma pi
täisi  imuruopata puhtaaksi ja matkalla olevat risupadot poistaa. Jakson puo
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lessa  välissä  olevan  leveän  metsäsaarekkeen  alaosassa  on  vanha  betoninen
siltarakennelma  ja  kaivo,  mitkä  ovat  kaikki  sortuneet  veteen.  Ne  olisi  ensi
tilassa  poistettava  konevoiman  avulla.  Tämän  raivatun  kohdan  tilalle  saisi
soraistamalla  tehtyä kutupaikan  taimenille  ja  elinpaikan  0+  ja  1+  ikäisille
taimenenpoikasille. Koko jakso vaatisi rannoilleen suojavyöhykkeet.

3. Mustamäki – Kruotinojan haara (MO3)

Koko jaksolla olevat risupadot pitäisi purkaa kalan nousun helpottamiseksi.
Nykykunnossaan  uoma  soveltuu  välttävästi  0+  ja  1+  ikäisille  taimenille.
Liettyneen  pohjan  imuruoppaus  toisi  luultavimmin  lisää  suojapaikkoja  tai
menille.  Imuruoppauksen  vaihtoehtona  olisi  kiveämisellä  toteutettu  virran
kiihtyminen.  Kunnostustoimien  kannalta  helpon  saavutettavuutensa  vuoksi
jakson  yläosalla  olevien  kahden  puron  ylittävän  tien  ympäristön  soraistus
antaisi kaloille hieman nykyistä paremman elinympäristön.

4. Kruotinojan haara – Urheilukenttä (MO4)

Jakson  alaosassa  olevan  siltarummun  tukkeena  olevat  hirrenpätkät  pitäisi
poistaa  ja sen yläpuolella oleva pahoin  liettynyt  jakso  imuruopata ja kivetä
aina urheilukentälle asti. Urheilukentän vieressä olevan siltarummun alapuo
lelle pitäisi istuttaa varjostavaa kasvillisuutta ja tällä kohtaa oleva virtapaik
ka  pitäisi  soraistaa.  Siltarummun  tukkeena  olevat  risut  ja  kivilaatat  pitäisi
poistaa ja uomassa lojuva vanha puusilta purkaa. Myös tämä osa uomaa kai
paisi  imuruoppausta.  Näiden  toimien  jälkeen  uoma  soveltuisi  0+  ikäisten
taimenten elinalueeksi ja virtapaikan soraistuksesta riippuen myös taimenen
kutupaikaksi.

5. Urheilukenttä – Koulun takapiha (MO5)

Jaksolla olevat risupadot pitäisi poistaa  ja uoman pohjaa kaivaa vesisyvyy
den lisäämiseksi. Urheilukentän polun alla olevaa virtapaikkaa pitäisi syven
tää ja soraistaa. Tehdyn montun reunat pitäisi vahvistaa kiveämällä sortumi
en estämiseksi. Uomassa olevat roskat on myös siivottava pois. Jaksolla on
myös vanha kaivo, mistä valuu vettä uomaan ja tätä kohdetta hyväksikäyttä
en saataisiin ehkä uoman vesimäärää lisättyä sekä kalan viihtyvyyttä paran
nettua. Näiden toimien jälkeen uoma soveltuisi 0+ ja 1+ ikäisten taimenten
elinalueeksi.

6. Koulun takapiha – Munkkaantie (MO6)

Ennen imuruoppausta tämä  jakso pitäisi siivota. Uomassa on vaahtomuovi
patjojen  lisäksi ainakin  yksi polkupyörä  ja  mikroaaltouuni.  Jaksoa hallitse
vat  suuret  risupadot olisi  myös poistettava uomasta.  Imuruoppaamalla  saa
taisiin vesisyvyyttä  lisää. Kiveämällä pohja  lisättäisiin kalanpoikasten viih
tyvyyttä  ja  estettäisiin  patojen  purkamisesta  aiheutuva  vedenpinnan  lasku.
Tämän jälkeen jakso soveltuisi 0+ ikäisille taimenenpoikasille.



84

7. Munkkaantie – Latvavedet (MO7)

Munkkaantien alapuolisen uoman vedenkorkeutta pitäisi kiveämällä nostaa.
Samalla  voitaisiin  tierummun  alapuolelle  tehdä  nopeammin  virtaava  sora
pohjainen  osuus,  mikä  toimisi  taimenen  kutualueena.  Jaksolle  pitäisi  myös
tuoda lisää soraa. Tien yläpuolella olevalla osuudella ei ole taimenille sovel
tuvia elinalueita. Yläjuoksulla olevalle hakkuuaukealle pitäisi  istuttaa uusia
puita uomaa suojaamaan. Näiden toimien  jälkeen alue  soveltuisi kutemisen
lisäksi myös 0+ ikäisten taimenten elinalueeksi.

5.2.5 Kruotinoja

1. Kruotinojan haara – Veijolantien yläpuoli (KR1)

Pohjan laadun vuoksi jakso soveltuu heikosti taimenenpoikasten elinalueek
si  ja  näin  pehmeäpohjaisen  uoman  kiveäminen on  luultavasti  tuloksetonta.
Jaksolla  olevat useat  risupadot pitäisi  moottorisahoilla  ja  miesvoimin  pois
taa,  jotta kalat pääsisivät nousemaan yläjuoksulle. Koeluontoinen  imuruop
paus näyttäisi pohjan alkuperäisen  laadun,  jolloin  tiedettäisiin, voisiko  jak
sosta saada kalanpoikasille nykyistä paremmin sopivan elinympäristön. Ve
teen kaatuneita  isompia puita olisi  jätettävä uomaan,  jotta  mahdollisilla 1+
 ja 2+ ikäisillä taimenilla olisi suojapaikkoja tarjolla. Jakson pääasiallinen
tarkoitus on kuitenkin vain kalan nousuväylänä toimiminen.

2. Veijolantien yläpuoli – Pitkäkadun yläpuoli ( KR2)

Myös  tällä  jaksolla  on useita  kalan nousua  hankaloittavia  risupatoja,  mitkä
olisi ensi tilassa poistettava moottorisahaa ja miestyövoimaa käyttäen. Edel
listä osuutta hieman kovemman pohjan ansiosta voisi kiveämisellä ja sorais
tuksella saada tehtyä alueesta 0+ ikäisille taimenille sopivan elinalueen. Jos
jakson vesisyvyyttä saisi lisättyä imuruoppauksella, myös 1+ ikäiset taime
net saattaisivat viihtyä alueella.

3. Pitkäkatu – Latvavedet (KR3)

Pitkäkadun  etelänpuoleinen  osuus  pitäisi  perata  ja  soraistaa.  Tehtyjen  so
raikkojen  yläpuolisille  osille  pitäisi  tuoda  isoja  kiviä  virranohjaimiksi,  joi
den  avulla  saataisiin  soraikkoja  huuhdeltua.  Pihatien  alapuolista  kivikkoa
pitäisi  soraistaa  ja  rannoille  istuttaa  varjostavaa  kasvillisuutta.  Asfalttisen
pihakadun päässä olevan sivuhaaran yhtymäkohtaan olisi kaivettava monttu
kalojen talvehtimista ajatellen. Näillä  toimenpiteillä  jaksolle  saataisiin  sekä
kutupaikkoja, että 0+ ikäisille taimenille elinpaikkoja.

5.2.6 Myllymäen haara (MM1)

Tästä  uomasta  saisi  tehtyä  potentiaalisen  kutupaikan  taimenille.  Nykytilas
saan soveltuu heikosti kalojen elinalueeksi, mutta lammen alapuolella olevat
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risupadot  poistamalla  saataisiin  kalat  nousemaan  lampeen  ja  siitä  edelleen
lammen  yläpuolella  sijaitsevaan  koskeen.  Itse  koski  kaipaisi  loivennusta,
soraistusta  ja muutamia syvempiä poteroita. Kosken   muokkaamiseen voisi
käyttää  rannoilla  olevia  kiviä,  mutta  tarvittava  sora  pitäisi  tuoda  muualta.
Lammen  ranta  pitäisi  ainakin  osittain  ruopata  vesisyvyyden  lisäämiseksi.
Ruopattu alue pitäisi soraistaa sekä kivetä. Näiden toimien  jälkeen alue so
pisi  taimenten  lisääntymiseen  sekä  0+  ja  1+  ikäisten  taimenten  elämiseen
alueella. Taimen pitäisi luultavasti myös kotiuttaa tälle alueelle.

5.2.7 Kivikoskiån

1. Kivikoskenpuro – Slottsbergin tie (KKÅ1)

Tällä hetkellä alue soveltuu välttävästi 0+  ja 1+ ikäisten taimenten elinalu
eeksi. Vesikasvien niitolla ja suojavyöhykkeiden perustamisella parannettai
siin kalojen viihtyvyyttä ja helpotettaisiin kutualueille nousemista. Jokisuul
le olisi kaivettava  lietekuoppa  ja  laskeutusallas kiintoainekuormituksen vä
hentämiseksi. Jokisuusta 200 metriä ylävirtaan olevan tien alapuolelle pitäisi
rakentaa  kivikynnys  siltarummussa  kulkevan  veden  syvyyden  lisäämiseksi
ja sama toimenpide pitäisi suorittaa myös jakson yläosassa olevan tien silta
rummulle. Kummankin tien alapuolella olevia kivikkoja pitäisi myös sorais
taa.  Tämän  jälkeen  jakso  soveltuisi  kohtalaisen  hyvin  taimenten  kudulle
nousemiseen sekä 0+ ja 1+ ikäisten taimenenpoikasten elämiseen.

2. Slottsbergin tie – Suitiantie (KKÅ2)

Mustalammen haaran yhtymäkohtaan olisi tehtävä kivikynnys, millä saatai
siin sivuhaaran vedenpintaa nostettua. Näin mahdollistettaisiin kalojen nou
su Suitiantien  rummun  läpi. Vmuotoon kaivettuun ojaan olisi muotoiltava
tulvatasanne uoman monipuolistamiseksi  ja rannoille pitäisi  istuttaa varjos
tavaa kasvillisuutta. Suojavyöhykkeiden perustaminen olisi paras vaihtoehto
myös  tälle  uomalle.  Suitiantien  alapuolella  olevaa  pientä  kuoppaa  pitäisi
laajentaa ja kivetä. Tällöin jakso sopisi 0+ ja 1+ ikäisten taimenten elinalu
eeksi.

3. Suitiantie – Latvavedet (KKÅ3)

Jakson alaosa soveltuu sekä taimenen kutualueeksi että 0+ ikäisten taimen
ten elinalueeksi. Olosuhteita voisi tietysti parantaa tuomalla lisää soraa Sui
tiantien yläpuolella sijaitsevaan virtapaikkaan ja kaivamalla sinne muutamia
syvempiä monttuja. Jakson puolesta välistä alkavalla hakkuuaukealla ei pu
rolla ole enää kalataloudellista merkitystä.

4. Mustalammen haara – Tupalabäckenin alaosa (KKÅ4)

Jakson  alaosa  kaipaisi  suojavyöhykkeitä  rannoilleen  ja  uoman  jommalle
kummalle  syrjälle  pitäisi  kaivaa  tulvatasanne.  Tien  yläpuoliseen  lampeen
kaivonrenkaista  tehty  munkki  olisi  poistettava  ja  korvattava  jollain  kalan
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nousun mahdollistavalla rakenteella, esim. puroon tehdyillä kivikynnyksillä.
Jakso toimisi nousureittinä latvaosien kutualueille. Lampi soveltuisi isompi
en  taimenten  asuin  ja  talvehtimisalueeksi.  Latvavesien  saavutettavuudesta
saadun vähäisen hyödyn vuoksi ei tien yläpuoliselle osuudelle kannata kui
tenkaan  ruveta  suunnittelemaan  kunnostuksia.  Lammen  munkin  lähes  ne
liömetrin kokoinen suuaukko olisi peitettävä teräsritilällä, mikä estäisi eläin
ten tai jopa pihapiirissä leikkivien pikkulasten putoamisen aukkoon.

5. Tupalabäckenin alaosa – Latvavedet (KKÅ5)

Nämä sorapohjaiset latvavedet soveltuvat jo nykykunnossaan taimenten ku
tualueeksi  ja 0+ ikäisten poikasten elinalueeksi. Edellisen  jakson nousues
teen vuoksi nämä poikastuotantoalueet ovat tällä hetkellä hyödyntämättä.

5.2.8 Lakeansuonoja

1. Kivikoskenpuro – Patokuja (LSO1)

Jakson alaosaan pitäisi kaivaa laskeutusallas, mikä toimisi samalla isompien
taimenten  levähdyspaikkana.  Rannoille  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet  ja
alaosan peltoosuus pitäisi kivetä virtaamavaihteluiden  lisäämiseksi. Jakson
puolessa  välissä  olevan  pihatien  alapuolella  olevaa  kivikkoa  pitäisi  laajen
taa, jolloin 0+ ikäiset taimenet saisivat laajemmat elinalueet.

2. Patokuja – Herrdalintie (LSO2)

Tien yläpuoliseen lampeen pitäisi rakentaa tekokoski, mitä pitkin kalat pää
sisivät  nousemaan  munkkipadon  ohitse.  Tekokoski  lähtisi  lammen  itä  tai
länsipuolen  rannalta  ja  siitä  olisi  tehtävä  tarpeeksi  pitkä,  sillä  tien  alla  on
lähes kahden metrin pudotus. Tiehen pitäisi tehdä silta tekokosken rakenta
misen  vuoksi.  Vaivannäkö  tämän  uoman  kanssa  kannattaa,  sillä  lampeen
laskeva puro on  jo nykykunnossaan taimenille soveltuvaa kutualuetta ja 0+
ikäisten taimenten elinaluetta. Tekokoski toimisi samalla 0+ ja 1+ ikäisten
taimenten  elinalueena  ja  kosken  pituudesta  riippuen  siihenkin  voisi  sorais
tamalla tehdä vähintään yhden kutupaikan. Puroon pitäisi tekokosken raken
tamisen jälkeen kotiuttaa taimenkanta, sillä taimenia ei tästä purosta ole to
distettavasti tavattu.

3. Herrdahlintie – Väinöläntie (LSO3)

Alue soveltuu nykykunnossaan ainakin 0+ ja 1+ ikäisten taimenten elinalu
eeksi  ja  syvimmillä  alueillaan  jopa  2+  ikäisille  taimenille.  Herrdalintien
alapuolella oleva pohjapato pitää muokata niin, ettei se estä kalojen nousua
ylävirtaan (tarvittava kiviaines löytyy paikanpäältä). Pohjapadon yläpuolisen
uoman vedenpintaa pitäisi nostaa niin, että kala pääsisi uimaan Herrdalintien
rummusta  läpi.  Tien  yläpuolelle  tarvitaan  kivikynnys,  jotta  kala  nousisi
myös 15 metriä leveän maakaistaleen alittavan tierummun läpi.
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4. Väinöläntie – Latvavedet (LSO4)

Latvavesien  alaosa  soveltuu  nykykunnossaan  0+  ja  1+  ikäisten  taimenten
elinalueeksi  ja  osittain  myös  kutualueeksi.  Jakson  alaosaan  pitäisi  kaivaa
muutama  sorapohjainen  kuoppa,  mitkä  toimisivat  taimenten  kutualueina  ja
osittain  myös  pienpoikasten  talvehtimisalueina.  Väinöläntiestä  noin  400
metriä  ylävirtaan  alkaa  peltoosuus,  minkä  kunnostuksessa  tarpeellisinta
olisi perustaa sille suojavyöhykkeet.

5.2.9 Norrbybäcken

1. Kirkkojoki – Lempansintie (NB1)

Alue  soveltuu  heikosti  taimenten  elinalueeksi.  Sivuhaaran  suulle  olisi  kai
vettava  lietekuoppa  ja  laskeutusallas  Kirkkojokeen  valuvan  kiintoainemää
rän  pienentämiseksi.  Rannoille  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet  ja  uoman
reunalle kaivaa tulvatasanne. Tässä uomassa tarvittaisiin mittavia kunnostus
toimia, jotta se soveltuisi taimenen elinympäristöksi.

2. Lempansintie – Latvavedet (NB2)

Kuten  jakson  alaosakin,  myös  latvat  soveltuvat  erittäin  heikosti  taimenen
elinympäristöksi.  Suojavyöhykkeet  ja  tulvatasanteet  rannoille  kuitenkin  pi
täisi  perustaa.  Satunnaisten  nousukalojen  toivossa  pitäisi  jakson  yläosassa
kulkevan  tien  alapuolisen  virtapaikan  alle  kaivaa  monttu,  minkä  pohjalle
tuotaisiin soraa mahdollista kutua ja 0+ ikäisiä taimenia varten.

5.3 Alue III

5.3.1 Kirkkojoki

Kirkkojoen sivuhaara inventoitiin meloen, joten tämä alue (KJ4  KJ9) käsi
tellään yläjuoksulta alaspäin. Koko uoma on vedeltään erittäin samea ja ran
nat peltovoittoiset. Se kaipaisi välittömästi myös suojavyöhykkeitä rannoil
leen.

1. Myransbäcken – Padon alapuoli (KJ4)

Jakson alussa olevaan suvantoon pitäisi tehdä suurehko lampi, mikä toimisi
samalla  sekä  Myransbäckeniltä  että  Lempansålta  tulevan  kiintoaineen  las
keutusaltaana ja lietekuoppana. Munksin betoninen yläpato pitäisi purkaa ja
tilalle rakentaa luonnonmukainen tekokoski. Puiselle alapadolle pitäisi tehdä
samoin  ja  jatkaa alapadon alla olevaa koskiosuutta ylävirtaan päin. Patojen
väliin  jäävä  kivikkoinen  nivaosuus  soveltuu  nykykunnossaan  1+  ja  2+
ikäisille taimenille. Padot poistamalla saataisiin alueelle  lisää taimenenpoi
kasille otollista aluetta. Kunnostusten jälkeen ei alueelle saisi ainakaan muu
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tamaan vuoteen istuttaa kaloja, vaan olisi tutkittava löytyisikö alueelta luon
nonpoikasia  muutaman  vuoden  sisällä  nousuesteiden  poistamisen  jälkeen.
Alapadon  alapuoliselta  Munksinkoskelta  saatiin  vielä  vuoden  1995  sähkö
koekalastuksessa  yksi  taimen,  mutta  vuonna  1999  tehty  seuraava  sähkö
koekalastus  tuotti  taimenen  kannalta  vesiperän  (Ranta  ym.  2000).  Tämän
saman sähkökalastusrupeaman aikana Munksin patojen yläpuolella olevasta
Lempansinkoskesta löytyi taimenia myös vuonna 1999.

2. Padon alapuoli – Kosken alaosa (KJ5)

Alue  soveltuu  nykykunnossaan  1+  ja  2+  ikäisille  taimenille.  Koskessa  ja
kosken alla rehottavat  tiheät kasvillisuusalueet pitäisi  lähes kokonaan pois
taa ja tilalle tuoda sekä soraa kalojen kutualustaksi että kiviä isompien poi
kasten suojapaikoiksi. Samalla voitaisiin koskea jatkaa alavirtaan päin. Jak
son puolessa välissä olevan etelästä  laskevan sivuhaaran suulle kerääntynyt
hiekka pitäisi poistaa ja tilalle pitäisi soraistamalla ja kiveämällä rakentaa 0+
ikäisille taimenille sopiva elinpaikka. Näiden toimien jälkeen alue soveltui
si sekä kutupaikaksi että kaikenikäisten taimenten elinalueeksi.

3.Kosken alaosa – Gammelbyntie (KJ6)

Alue soveltuu heikosti vain 2+ ikäisten ja sitä vanhempien taimenten elin
alueeksi. Ainakin etelänpuoleiselle rannalle pitäisi perustaa suojavyöhyke ja
rantapenkalle tulisi myös kaivaa tulvatasanne. Jakson yläosassa olevan met
säsaarekkeen  kohdalla  olevaan  nopeavirtaiseen  kohtaan  pitäisi  kiveämällä
luoda aikuisille taimenille sopivia suojapaikkoja ja samalla nämä virtapaikat
keräisivät myös pikkukaloja ja vesieliöitä luokseen taimenten ravinnoksi.

4. Gammelbyntie – Gårdskulla (KJ7)

Tien alapuolella olevan metsän reunassa kulkevan uoman virtapaikkaa pitäi
si kivetä  suurilla  kivillä uoman  monipuolistamiseksi. Paljaille  rannoille  pi
täisi  perustaa  suojavyöhykkeet  veden  liiallisen  lämpiämisen  estämiseksi.
Jakson alaosassa olevan sillan alla olevaa virtapaikkaa pitäisi  laajentaa niit
tämällä  virran  sivuilla  olevaa  kasvustoa.  Virtapaikkaa  voisi  pidentää  ki
veämällä  sitä  sekä  ylä  että  alavirran  puolelle.  Tämä  virtapaikka  soveltuu
tällä  hetkellä  2+  ikäisille  taimenille,  mutta  kunnostustoimien  myötä  myös
1+ ikäiset taimenet saattaisivat viihtyä alueella. Muu osa jaksosta soveltuu
lähinnä vain kutukalojen nousuväyläksi.

5. Gårdskulla – Suitiantie (KJ8)

Kuten  edellä  jo  tuli  mainittua,  pitäisi  tämän  jakson  yläosassa  olevan  virta
paikan pituutta  lisätä. Myös suojavyöhykkeet olisi ehdottomasti saatava ai
nakin tämän virtapaikan ympärille, mutta koko jaksokin niitä kyllä kaipaisi.
Toinen  tärkeä kohta,  mihin  suojavyöhykkeet  olisi  perustettava, on  Suitian
puron  yhtymäkohta  jakson  alaosassa.  Jakson  alaosassa  olevan  Suitiantien
alla  olevaa  pientä  virtapaikkaa  pitäisi  kivetä  ja  soraistaa.  Näiden  toimien
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jälkeen  virtapaikat  soveltuisivat  ainakin  2+  ikäisille  ja  sitä  vanhemmille
taimenille ja muu osa uomasta vaelluskalan nousuväyläksi.

6. Suitiantie – Kirkkojoen haara (KJ9)

Suitiantiestä  100  metriä  alavirtaan  olevan  kivikynnyksen  alapuolta  voisi
soraistaa ja kivetä. Tämä kivistä ladottu kynnys pitäisi tukevoittaa lisäämällä
siihen  kiviä  tai  rakentamalla  se  kokonaan  uudelleen.  Kiveämistä  tehtäessä
on  otettava  huomioon  kalan  nousun  onnistuminen.  Kynnyksen  alla  olevaa
50  metristä nivaosuutta voisi myös kivetä  ja  soraistaa. Nivan  jälkeen alka
valla  metsäosuudella  oleva  risupato  pitäisi  miesvoimin  poistaa,  ellei  ensi
talven jäät jo vie sitä mennessään. Jakson alaosan puita kasvaville rannoille
pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet.  Tämän  jälkeen  jakso  soveltuisi  1+
ikäisille ja sitä vanhemmille taimenille elinalueeksi.

5.3.2 Gammelbyn haara

Gammelbyn haara laskee Kirkkojokeen jakson KJ6 kohdalla..

1. Kirkkojoki – Pulkbackan tila (GB1)

Jakson yläosa soveltuu nykytilassaan taimenen kutualueeksi  ja 0+ ikäisten
taimenten  kasvualueeksi.  Jakson  alaosaan pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet
ja samalla pitäisi pahoin umpeenkasvanut alaosa niittää puhtaaksi kutukalo
jen  nousun  helpottamiseksi.  Jakson  puolessa  välissä  oleva  metsäautotien
rumpu  katkaisee  kalan  nousun.  Sen  alapuolta  kiveämällä  ja  soraistamalla
luotaisiin taimenille paremmat lisääntymismahdollisuudet. Tien yläpuolisel
la osuudella ei enää ole taimenen helposti tavoitettavia kutualueita.

2. Pulkbackan tila – Latvavedet (GB2)

Jakson  alaosa  tarvitsisi  suojavyöhykkeet  rannoilleen.  Yläjuoksulla  oleva
pieni potentiaalinen kutualue on hankalasti tavoitettavissa,  joten muita kun
nostustoimia ei  tälle uomalle kannata aloittaa. Metsän  siimeksessä olevaan
jyrkkään  louhikkoon ei kalatietä pysty tekemään,  joten kalan nousu  loppuu
viimeistään siihen.

5.3.3 Fårträskjärven laskupuro (FJ1)

Jakson  lähes umpeenkasvanut alaosa olisi  niitettävä auki. Rannoille on pe
rustettava suojavyöhykkeet ja niille on istutettava varjostavaa kasvillisuutta.
Peltoosuuden  sorapohjaisia  nivapaikkoja  ei  kuitenkaan  tarvitse  muokata.
Gammelbyntien  alapuolinen  uoma  pitäisi  kivetä  vedenpinnan  nostamiseksi
tien alittavassa siltarummussa. Uimarannantien viertä kulkevaa uomaa voisi
soraistaa  ja  kukkulan  juurelle  päättyvän  koskiosuuden  alapuolta  pitäisi  le
ventää  ja  tälle  kohtaa  rakentaa  kiveämällä  ja  soraistamalla  alue,  missä  tai
men  voisi  kutea  ja  viettää  ensimmäisen  elinvuotensa.  Itse  koskiosuutta  ei
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maaston  jyrkkyyden  takia  pystytä  kiertämään,  vaan  kalan  nousumahdolli
suudet loppuvat tähän. Kukkulan päällä olevan Fårträskjärven ansiosta voi
si olettaa, että tässä uomassa kulkee vettä ympäri vuoden,  jolloin myös ka
lanpoikasilla ja mädillä olisi mahdollisuus selviytyä talven yli.

5.3.4 Suitian sivupuro (SP1)

Myös tämän  jakson alaosaan tarvittaisiin suojavyöhykkeet. Pellon reunassa
kulkevan tien rumpu estää kalojen nousun, joten kiveämällä tien alapuolista
uomaa, autetaan kaloja nousemaan tierummun läpi ylävirtaan. 50  60 metriä
tien  yläpuolella  olevan  padon  rauniot  ovat  myös  osittainen  este  kaloille,
mutta vedenpinnan nostolla saadaan kalat myös tästä kulkemaan. Noin 200
metriä alemmalta tieltä ylävirtaan olevan metsäautotien rumpu ei vaadi kuin
kymmenen  sentin  vedenpinnan  noston,  jotta  kala  siitä  pääsisi  nousemaan.
Puron latvat ovat paikoin liettyneet,  joten imuruoppauksella saataisiin alku
peräinen pohja näkyviin. Tämän jälkeen pitäisi latvaalueen nopeavirtaisem
pia osia soraistaa, jolloin alueelle saataisiin lisää potentiaalisia poikastuotan
toalueita.  Tehtyjen  soraikkojen  yläpuolelle  pitäisi  tuoda  isompia  kiviä  vir
ranohjaimiksi, joilla varmistettaisiin soraikkojen puhtaana pysyminen. Kun
nostusten jälkeen tämä jakso soveltuisi taimenen kutualueeksi sekä 0+ ja 1+
ikäisten taimenten elinalueeksi.

5.3.5 Myransbäcken

1. Myransbäcken – Rauhoitettu koivukuja (MB1)

Rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet  ja varjostusta  lisätä. Jakson ala
osasta 300 metriä ylävirtaan olevan Vejansbäckenin umpeenkasvanut yhty
mäkohta pitäisi  niittää auki.  Jakso soveltuu ainoastaan nousuväyläksi kute
maan tuleville taimenille.

2. Rauhoitettu koivukuja – Ängsholmintie (MB2)

Koivukujan  sillan  ympärillä  oleva uoma on  kasvanut  umpeen  järvikortetta
noin 20 metrin matkalta ja tämä kohta on ehdottomasti niitettävä auki. Koko
jaksolle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja Ängsholmintien alapuolella ole
vaan virtapaikkaan pitäisi tuoda soraa ja muutamia kiviä kutupaikan raken
tamiseksi. Tämän virtapaikan alla oleva pieni risupato pitäisi myös poistaa.
Tämän  jälkeen  koskiosuus  toimisi  sekä  kutupaikkana  että  0+  ikäisten  tai
menten elinalueena. Muu osa jaksoa toimii lähinnä taimenen nousuväylänä.

3.Ängsholmintie – Kokkilan tekoaltaat (MB3)

Jakson  alaosan  pelloille  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet.  Jakson  puolessa
välissä olevan tekoaltaan alaosaan kivistä ja puusta tehty pohjapato on puret
tava  ja  tilalle  rakennettava  tekokoski,  jossa  olisi  kutupaikkoja  taimenille.
Tarvittavat kivet löytyvät uomasta, mutta sora pitäisi tuoda muualta. Tekoal
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taan  rannat  pitäisi  niittää  virtaaman  parantamiseksi.  Näiden  muutosten  jäl
keen  jakso  soveltuisi  taimenen  kutualueeksi  ja  kaikenkokoisten  taimenen
poikasten kasvu ja talvehtimisalueeksi.

4. Kokkilan tekoaltaat – Suninhaan metsä (MB4)

Tämä  varjoisa  jokiosuus  soveltuu  välttävästi  kalojen  elinalueeksi,  mutta
liettyneen pohjan  imuruoppauksella  saataisiin pohjassa  lojuva puuaines nä
kyviin  ja tällöin  luotaisiin suojapaikkoja 0+  ja 1+ ikäisille taimenille. Jak
solla on myös muutama risupato, mitkä pitäisi ensitilassa purkaa.

5. Suninhaan metsä – Vanha mylly (MB5)

Jakson  alaosassa  olevalle  koskiosuudelle  pitäisi  kaivaa  muutama  syvempi
kuoppa  ja  tuoda  niihin  soraa  taimenten  kutualustaksi.  Tätä  koskea  pitäisi
myös pidentää ja loiventaa kalan viihtyvyyden parantamiseksi. Vanhan myl
lyn yli kaksi  metriä korkea  seinämä padottaa vettä,  joten se pitäisi ainakin
osittain  purkaa.  Jos  myllyä  ei  saa  purkaa,  niin  muita  vaihtoehtoja  ei  tälle
kohteelle ole. Padon yläpuolella ei ole riittävästi poikastuotantoalueita, jotta
kalatien  rakentaminen  olisi  kannattavaa.  Kunnostusten  jälkeen  padon  ala
puolinen  jakso sopisi  taimenen kutualueeksi  ja 0+ ikäisten taimenten  elin
alueeksi.  Myös  tähän  haaraan  olisi  taimen  kotiutettava  kunnostustoimien
päätyttyä.

6. Vanha mylly – Hankoniementie (MB6)

Tämän pahoin liettyneen osuuden kunnostus ei vaikuta taimenkannan tilaan.
Ainoana toimenpiteenä olisi pelloille perustettavat suojavyöhykkeet.

7. Hankoniementie – Braskintie (MB7)

Purotaimenet saattaisivat viihtyä tällä jaksolla, mutta taimenkannan säilymi
sen kannalta se on merkityksetön, sillä omaa taimentuotantoa tällä osuudella
ei  ole.  Jakso  soveltuu  paikoitellen  jo  nyt  taimenen  kutualueeksi  ja  0+
ikäisten taimenten elinalueeksi.

8. Braskintie – Latvavedet (MB8)

Kalan  mahdollinen  kutunousu  päättyy  jakson  alaosassa  olevaan  kotitekoi
seen, vain traktorilla kuljettavaan siltaan. Sillan yläpuolella olevalla suoran
taisella uomalla ei kyllä potentiaalisia kutualueita enää olekaan, joten sillalle
ei kannata tehdä mitään.

9. Maksjoen läntinen latvahaara (MB9)

Veden vähyyden  vuoksi  jaksolla  ei ole kalataloudellista  merkitystä. Ei  tar
vetta kunnostuksiin.
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10. Kettuvaaran sivuuoma (MB10)

Alaosan  peltouoma  pitäisi  kaivaa  auki  ja  rannoille  perustaa  suojavyöhyk
keet,  jotta  kala  pääsisi  nousemaan  yläosan  sorapohjaiselle  metsäosuudelle.
Ängsholmintien  yläpuolella  olevan  lammen  munkkia pitäisi  muokata  siten,
että  alapuolisessa  uomassa  riittäisi  vettä  ympäri  vuoden.  Kalan nousumah
dollisuuden  toteuttaminen  ko.  lampeen  on  käytännössä  mahdotonta.  Kun
nostusten jälkeen jakso soveltuu taimenten kutualueeksi.

5.3.6 Aiskosbäcken

1. Myransbäcken – Lappersintie 1130 (AB1)

Suurin osa koko 2 900 metrisestä jaksosta pitäisi niittää, sillä järvikorte estää
kalojen nousun yläjuoksulle. Niitto yksinään ei riitä, vaan rannoille tarvitaan
myös  suojavyöhykkeet  ja  uomaan  olisi  kaivettava  sekä  tulvatasanteet  että
alivirtaamauoma. Näiden  toimien  jälkeen  jakso soveltuisi kutemaan  nouse
van kalan kulkemiseen yläjuoksulle päin.

2. Lappersintie – Aiskosbäckenin yhtymä (AB2)

Maantien siltarummun alla oleva puinen pohjapato pitäisi purkaa ja paikalla
olevaa virtapaikkaa pidentää. Kiveämisellä varmistettaisiin vedenkorkeuden
säilyttäminen  nykyisellään,  eikä  rakenne  estäisi  kalojen  nousua.  Virtapaik
kaa leventämällä, soraistamalla ja istuttamalla rannoille varjostavaa puustoa
saataisiin  tähän kohtaan  luotua kutupaikka taimenelle,  jossa myös 0+  ja 1+
ikäiset  taimenenpoikaset voisivat viihtyä. Tien yläpuolinen peltojakso kai
paisi rannoilleen suojavyöhykkeet  ja  jakson yläosaan voisi paikoitellen kai
vaa  tulvatasanteet  vedenpinnan  vaihteluita  ja  rantojen  eroosiota  pienentä
mään. Jakson alaosasta 100  200 metriä ylävirtaan on pieni, 10 – 15 senttiä
syvä  virtapaikka,  mitä  soraistamalla  ja  varjostamalla  saataisiin  myös kutu
paikka aikaiseksi. Näin menetellen  jakson yläosa soveltuisi myös taimenen
kutuvaellukseen kohtalaisen hyvin.

3. Aiskosbäckenin yhtymä – Hagabergetin kukkula (AB3)

Jakson alaosan peltouoma pitäisi  niittää  ja  rannoille perustaa suojavyöhyk
keet.  Bocksin  tien  sillan  alla  on  puinen  pohjapato,  mikä  on  ehdottomasti
poistettava kalan  nousun  varmistamiseksi.  Sillalta  n.  400  metriä  alavirtaan
olevan  talon kohdalla on uomassa  suuri kivikko, mikä ainakin  matalan  ve
den aikaan estää kalan nousun ylävirtaan. Kivikon uudelleenmuokkauksella
ja  soraistuksella  paikalle  saataisiin  tehtyä  taimenille  sopiva  kutualue.  Sekä
tien  ala,  että  yläpuolella  kulkeva  uoma  on  paikoitellen  pahoin  liettynyt,
joten imuruoppaus tällä metsäosuudella monipuolistaisi uomaa kaikenkokoi
sille taimenenpoikasille soveltuvaksi.
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4. Hagabergetin kukkula – Päivärinteen haara (AB4)

Soveltuu sellaisenaan kalan nousuväyläksi ylävirtaan. Ei aihetta kunnostuk
siin.

5. Päivärinteen haara – Inkoontie no.112 (AB5)

Mustaojan haaran ensimmäiset 20 metriä  soveltuvat 0+ ikäisten taimenten
elinalueeksi,  mutta  vesisyvyyttä  pitäisi  kiveämisen  avulla  hieman  lisätä.
Tästä ylävirtaan päin umpeenkasvanut uoma pitäisi niittää auki  ja rannoille
perustaa suojavyöhykkeet. Inkoontien alittava, pahoin umpeenkasvanut pää
uoma  pitäisi  niittää  auki  ja  kivetä  molemmin  puolin  virtauksen  parantami
seksi.  Rannoille  tulisi  perustaa  suojavyöhykkeet.  Ritarintien  länsipuolella
uoma muuttuu kivikkoisemmaksi, mutta vesisyvyyttä pitäisi saada tännekin
lisää esimerkiksi kiveämällä. Ritarintiestä 50 metriä ylävirtaan olevasta kivi
sillasta sortuneet kivet pitäisi poistaa uomasta  ja  rannoille  istuttaa varjosta
vaa kasvillisuutta. Jakson puolessa välissä olevaan lampeen ollaan tekemäs
sä patoa, joten patorakennelma pitäisi suunnitella siten, että kala pääsisi siitä
nousemaan.  Kivisillan  ja  lammen  välille  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet.
Lammen yläpuoliselle osuudelle pitäisi tuoda soraa kutupaikkoja varten aina
puron ylittävälle metsätielle saakka. Tien yläpuolella oleville peltovainioille
pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet.  Joen  oma  taimenkanta  voitaisiin  yrittää
kotiuttaa tälle jaksolle.

6. Inkoontie – Hemträsketjärvi (AB6)

Koko jakso kaipaisi rannoilleen suojavyöhykkeitä. Tälle jaksolle ei suositel
la muita kunnostustoimenpiteitä, koska uoman vesisyvyys on alhainen. Ve
sisyvyyden  lisäämiseksi  tarvittaisiin  laajamittaisia  kaivuutöitä  ja  puroon
pitäisi  rakentaa pohjakynnys.  Näistä  toimenpiteistä  taimenkannalle  saatava
hyöty on niin vähäinen, että niitä ei kannata toteuttaa.

7.Hemträsket Pålsträsket järvien välinen puro (AB7)

Tämä järvien välinen osuus on pahoin umpeenkasvanut ja maanomistajalau
sunnon mukaan  loppukesäisin  lähes aina kuivillaan,  joten mahdolliset kun
nostuksiin saatavat varat kannattaa käyttää muihin kohteisiin.

8. Ängen sivuhaara (AB8)

Kaipaa  rannoilleen  suojavyöhykkeitä  ravinnehuuhtoumien pienentämiseksi,
mutta ilman merkittäviä perkaus ja kiveämistoimia ei tällä sivuhaaralla ole
kalataloudellista arvoa.
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9. Lillbäcken sivuhaara (AB9)

Jopa edellistä haaraa huonokuntoisempi, täysin umpeenkasvanut haara. Suo
javyöhykkeiden perustamisella saataisiin ravinnehuuhtoumaa pienemmäksi,
mutta muita kunnostusehdotuksia ei tälle uomalle ole.

5.4 Alue IV

5.4.1 Siuntionjoki

Pääuoma  inventoitiin  meloen,  joten  seuraavat  13 kohdetta  (SJ1   SJ13) on
kuvattu yläjuoksulta alavirtaan päin alkaen koko inventointialueen pohjois
rajana  toimineesta  Karhujärvestä  (Björnträsk),  päättyen  yli  11  kilometrin
päässä olevaan Tjusträskjärveen.

1. Karhujärvi – Voimalinjan yläpuoli (SJ1)

Jokisuussa  on  laajat  tulvakosteikot  ja  uoma  on  syvää.  Soveltuu  taimenen
kutuvaellukseen. Kunnostustoimenpiteille ei ole tarvetta.

2. Voimalinja – Gölen suvanto (SJ2)

Osittain kalliorantainen, mutta muuten hyvin edellisen kaltainen osuus kun
nostustoimia ajatellen. Soveltuu taimenen kutuvaellukseen.

3. Gölen suvanto – Sågarsforsin kosken niska (SJ3)

Jakso  soveltuu  taimenen  kutuvaellukseen  ja  Sågarsforsin  kosken  niska  2+
ikäisten ja sitä vanhempien taimenten ruoanhankintaan.

4. Sågarsforsin kosken niska – Kvarnbynkosken alaosa (SJ4)

Sågarsforsin  kosken  niskalla  oleva  kivikynnys  on  liian  yksitoikkoinen  ja
jyrkkä. Sitä pitäisi  jatkaa enemmän alavirtaan  ja  asetella kivet  tasaisemmin
koko  uoman  leveydelle.  Melontareitillä  kulkevat  ihmiset  kiertävät  tämän
kosken  joka  tapauksessa  rannan kautta. Tästä alaspäin mentäessä uoma on
perattu  kivistä  paljaaksi  noin  100  metrin  matkalta,  eli  koko  nopeavirtaisen
osuuden  patoaltaalle  asti  saisi  kivetä  ja  soraistaa,  jolloin  saataisiin  arviolta
200    300  m2  kaikenkokoisille  taimenenpoikasille  soveltuvaa  elinaluetta.
Sågarsforsin  patoa  ei  näillä  näkymin  tulla  purkamaan,  mutta  vuonna  2003
tehdyssä  kalatievaihtoehtojen  esiselvityksessä  on  tähän  ongelmaan  haettu
ratkaisua  (Rantakokko 2003). Padon alapuolelta  alkava  Kvarnbynkoski  so
veltuu  sellaisenaan kaikenikäisille  taimenille pienpoikasista  aina emokaloi
hin  saakka.  Kvarnbynkosken  alapuolista  nivamaista  virtaa  soraistamalla
saataisiin alueelle lisää potentiaalisia poikastuotantoalueita taimenille ja jopa
harjuksille.
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         Kuva 51. Sågarsforsin pato 8.7.2004.

5. Kvarnbynkosken alaosa – Skogsforsenin niska (SJ5)

Tämä suojainen metsäosuus soveltuu erinomaisesti isompien taimenten elin
alueeksi kylmän veden aikaan. Jakson yläosassa olevaa nivamaista virtaa ja
alaosassa olevaa koskenniskaa soraistamalla saataisiin alueelle ensiluokkai
sia taimenen kutualueita. Melko tasavirtaiselle jaksolle voisi rakentaa puista
ja kivistä muutamia suisteita virtaa elävöittämään, kunhan huolehditaan sii
tä,  etteivät  syntyvät  virtaukset  aiheuta  eroosiota  rannoille.  Paikkapaikoin
myös 2+ ikäisille taimenille soveltuvaa aluetta.

6. Skogsforsenin niska – Lövkullan jyrkänne (SJ6)

Hyvin  Kvarnbynkosken  kaltainen  jakso.  Alue  soveltuu  1+  ja  2+  ikäisten
taimenten elinalueeksi ja osittain myös emokalojen kutualueeksi. Tullberge
tin  sivuhaaran  suuta  soraistamalla  saataisiin  kutualueita  lisättyä.  Jaksolla
olevien muidenkin koskialueiden soraistus antaisi  taimenille  lisää mahdolli
suuksia kutupaikan valintaan.

7. Lövkullan jyrkänne – Kurkiksen pato (SJ7)

Jakson koskimainen yläosa soveltuu kaikenikäisten taimenenpoikasten elin
alueeksi. Rantaalueilta  löytyy matalia  soraikkoja,  joihin pitäisi  tuoda uutta
soraa  ja  samalla  muokata  soraikkoja  ympäröiviä  kiviä  siten, etteivät  tulva
vedet  veisi  uusia  kutusoraikkoja  mennessään.  Uoman  keskellä  olevat  so
raikot pitäisi jättää rauhaan. Jakson alaosa soveltuu aikuisille taimenille var
sinkin kylmän veden aikaan  ja myös 2+ ikäisten taimenten  talvehtimisalu
eeksi.

8. Kurkiksen pato – Passilankosken niska (SJ8)

Heti padon  alla olevaa kiviköngästä pitäisi kivetä  siten, että  taimen pääsee
siitä nousemaan myös matalan veden aikaan. Koskiosuutta voisi muutenkin
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pidentää  sekä  ylä  että  alavirtaan  päin  ja  näin  saataisiin  1+  ja 2+  ikäisille
taimenille soveltuvaa elinaluetta laajennettua. Kosken niska ja alaosa sovel
tuvat 1vuotiaiden ja sitä vanhempien taimenten ruokailualueeksi.

9. Passilankoski (SJ9)

Taimenen poikastuotannon kannalta katsottuna erinomaisessa kunnossa ole
va  koskiosuus  ei  kaipaa  kunnostusta.  Soveltuu  kaikenikäisille  taimenille
poikasista aikuisiin.

10. Passilankosken alaosa – Prästgården (SJ10)

Jakson  yläosassa  oleva  kosken  alaosa  soveltuu  erinomaisesti  sekä  emo
taimenten  ruokailualueeksi  että  1+  ja  2+  ikäisten  taimenenpoikasten  elin
alueeksi.  Kosken alta  alkava  suvantoosuus  soveltuu  kalan  kutunousuun  ja
pohjassa harvakseltaan olevat suuret kivet tarjoavat suojaa ja levähdyspaik
koja emokaloille. Ei aihetta kunnostuksiin.

11. Prästgården – Kirkkojoen haara (SJ11)

Prästgårdenin sillan alla olevaa virtapaikkaa kiveämällä saataisiin tähän koh
taan rakennettua tekokoski ja sen myötä elinpaikkoja 2+ ikäisille taimenille.
Joella oleva melontareitti on otettava kunnostustöissä huomioon,  joten kos
keen  on  jätettävä  kanootin  mentävä,  kivistä  avoin  väylä.  Jakson  rannoille
pitäisi perustaa suojavyöhykkeet.

12. Kirkkojoen haara – Luusua (SJ12)

Tällä  jaksolla  koko  idänpuoleinen  rantaalue  on  valjastettu  viljelyyn,  joten
suojavyöhykkeistä  olisi  suurta hyötyä  vesieliöstölle. Rannoille  pitäisi  istut
taa varjostavia puita  ja  aluskasvillisuus  toimisi  valumavesien  suodattajana.
Kaltevilla penkereillä kasvaa paikoitellen melko vähän varjostavaa puustoa
ja  maata  sitovaa  kasvustoa,  joten  puu  ja  pensasistutuksia  näille  rannoille
kaivattaisiin. Jakso soveltuu kalan nousuväyläksi, mutta edellytyksiä poikas
tuotantoon tällä jaksolla ei ole.

13. Luusua – Tjusträskjärvi (SJ13)

Luusuan  itärannan  pellolle  pitäisi  perustaa  suojavyöhyke  ja  jokisuulle  ka
saantunut  kiintoainevalli pitäisi  ruopata  pois  ja  läjittää  maalle.  Kunnostuk
sen  tavoitteena  tällä  jaksolla  on  saada  houkuteltua  virtakutuiset  kalat  nou
semaan järvestä ylöspäin kohti todennäköisiä kutualueita.

5.4.2 Tullbergetin sivuhaara (TB1)

Tästä  jaksosta  eteenpäin  purojen  inventointisuuntana  on  taas  alajuoksulta
ylöspäin.
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Haaran alaosassa olevaa koskipaikkaa pitäisi muokata siten, että uomaa  le
vennettäisiin  koko  kosken  matkalta  ja  pohjaa  soraistettaisiin.  Soraikot  on
rakennettava niihin kohtiin, mistä vesi ei  lopu edes alivirtaamakautena. Uo
man  rannoille  pitäisi  saada  suojavyöhykkeet  koko  jakson  matkalle.  Tien
yläpuolisessa koskessa riittää vettä vain osan aikaa vuodesta, joten sille alu
eelle  ei  kunnostuksia  kannata  ruveta  tekemään.  Tehtyjen  kunnostusten  jäl
keen alue soveltuisi taimenen kutualueeksi ja 0+ ikäisten taimenten elinalu
eeksi. Tämän jakson kunnostus on erittäin perusteltua, sillä jos kutu alueella
onnistuu, niin taimenenpoikasilla on heti pääuoman haarasta alkaen tarjolla
erittäin monipuoliset elinalueet.

5.4.3 Lövkullan puro (LK1)

Tämä puro on kuivunut, joten sen osalta voi kunnostustoimet jättää väliin.

5.4.4 Kurkiksen sivuhaara (KJ1)

Kurkiksen  suvannolle  laskevan  puronsuun  ja  alemman  tien  välinen  osuus
pitäisi  imuruopata  ja  soraistaa,  jolloin  alue  soveltuisi  kutualueeksi  ja  0+
ikäisten  taimenten  elinalueeksi.  Pääuomassa  olevan  suvannon  haukikanta
saattaa  verottaa  syntyneitä  taimenenpoikasia.  Pääuomassa  sijaitsevan  Kur
kiksen padon koskiosuuden kunnostustoimilla  saataisiin  tästä haarasta  syn
tyvien taimenten 1+ ja 2+ ikäluokille monipuolinen elinympäristö.

5.4.5 Purnuksen sivuhaara (PJ1)

Jakson alaosa soveltuu nykykunnossaan 0+ ikäisille taimenille. Jakson ala
osaa  imuruoppaamalla  ja  soraistamalla  saataisiin  vesisyvyyttä  lisättyä  ja
samalla  rakennettua  taimenille  kutusoraikkoja.  Peltotien  yläpuolinen  osuus
on  täysin  umpeenkasvanutta,  mutta  pelloille  perustetut  suojavyöhykkeet
vähentäisivät uomaan kulkeutuvia ravinteita.

5.4.6 Kvarnbyn puro

Tämän puron kunnostustoimien  yhteydessä on otettava  huomioon, että  tai
men  lisääntyy  purossa.  Kunnostustoimenpiteitä  tehtäessä  on  varottava  tu
hoamasta soraikkojen sisään syksyllä mahdollisesti laskettua mätiä. Kunnos
tustoimien  yhteydessä  saatetaan  siis  tuhota  kokonainen  taimenenpoikasten
vuosiluokka. Myös koskissa kasvavat sammalikot on syytä jättää rauhaan tai
siirtää ne kunnostustöiden ajaksi sivuun.

1. Kvarnbyn koski – Alfborgin kosken alapuoli (KP1)

Jakson  puolesta  välistä  yläosaan  saakka  olevaa  virtaosuutta  pitäisi  kivetä
suurilla, 30  50 senttiä halkaisijaltaan olevilla kivillä uoman monipuolista
miseksi  ja  suojapaikkojen  lisäämiseksi.  Jakson  yläosalle  pitäisi  tehdä uusia
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soraikkoja. Jo olemassaolevat soraikot on säästettävä kunnostuksilta. Yläosa
soveltuu  jo  nyt kaikenikäisten  taimenenpoikasten elinalueeksi,  mutta näillä
kunnostuksilla saataisiin alueen poikastiheyksiä mahdollisesti nostettua.

2. Alfborgin kosken alapuoli – Lauklammentie (KP2)

Jakso  soveltuu  nykykunnossaan  kaikenikäisten  taimenenpoikasten  elinalu
eeksi,  mutta  seuraavilla  kunnostustoimilla  saadaan  taimenten  levinneisyys
aluetta  laajennettua  yläjuoksulle  ja  mahdollisesti  myös  alaosan  poikastihe
yksiä kasvatettua. Sähkölinjan alla olevaa virtapaikkaa pitäisi kivetä isoilla,
30    60  senttiä  halkaisijaltaan  olevilla  kivillä.  Isoimpien  kivien  alavirran
puoleisille alueille olisi  tehtävä muutamia sorapohjaisia kuoppia. Sähkölin
jan yläpuolella oleva jyrkkä ja vuolasvirtainen koski pitäisi kivetä kokonaan
uudelleen  siten,  että  kalat  pääsisivät  siitä  nousemaan.  Käytännössä  tämä
tarkoittaa  sitä,  että  koskea  pitäisi  loiventaa,  sekä  kaivaa  siihen  muutamia
syvempiä kuoppia matkalle kalojen lepopaikoiksi. Jakson yläosassa on vielä
yksi koski,  mikä kaipaisi paikoittaista  soraistusta ja monttuja. Uoman poh
joispuolella  olevien  talojen  kaksi  vedenottopaikkaa  pitäisi  lopettaa,  sillä
kuivina kesinä saattaa uoman vesi käydä vähiin ilman näitä vedenottamoita
kin. Jakson yläosan paljaalle pohjoisrannalle pitäisi istuttaa uomaa varjosta
vaa kasvustoa.

3. Lauklammentie – Lövnäsintie (KP3)

Tämä  nopeavirtainen  jakso  pitäisi  kivetä  koko  matkaltaan  suojapaikkojen
aikaansaamiseksi.  Tien  ja  puron  väliin  pitäisi  istuttaa  varjostavaa  pensaik
koa. Samalla se suojelisi uomaa tien tuomilta pöly ym. haitoilta. Myös pu
ron vastakkainen ranta kaipaisi lisää kasvillisuutta osakseen. Näiden toimien
jälkeen jakso soveltuisi 1+ ja 2+ ikäisille taimenille.

4. Lövnäsintie – Iilammen yhtymä (KP4)

Jakso soveltuu nykykunnossaan 2+ ikäisille  ja sitä vanhemmille taimenen
poikasille. Jakson puolessa välissä olevaa, 20  30 metriä pitkää, nivamaista
virtapaikkaa kiveämällä ja soraistamalla saataisiin uomaa muutettua parem
min taimenille soveltuvaksi. Jakson yläosassa, uoman vasemmanpuoleisella
rannalla olevan niityn reunalle pitäisi istuttaa varjostavaa kasvillisuutta. Tä
män  jälkeen  jakso  soveltuisi  kaikenikäisille  taimenenille  ja  osittain  myös
kutualueeksi.

5. Iilammen yhtymä – Lillträskjärvi (KP5)

Edelliseltä jaksolta alkavan niityn rannalle pitäisi istuttaa varjostavaa kasvil
lisuutta myös tälle osuudelle. Niityn reunasta alkavan kosken pienet montut
pitäisi soraistaa. Metsätien vieressä oleva suuri risukasa pitäisi poistaa, sillä
se  tukkii  myös  virran  kulun  uomassa.  Ylävirran  puolella  oleva  toinen  tie
kaipaisi suuremman siltarummun, sillä se kuristaa virran kulkua ja aiheuttaa
veden  nousemisen  tielle.  Teiden  alapuolisille  rantapenkoille  pitäisi  istuttaa
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varjostavaa kasvillisuutta.  Jakson  yläosassa oleva kaksimetrinen kalliokön
gäs on  luontainen nousueste kalalle,  joten sen voi käytännössä kiertää vain
ohitusuoman rakentamisella.

6. Iilammen laskupuro (KP6)

Jakson  alaosa  aina  metsäautotielle  saakka  kelpaa  nykykunnossaan  0+
ikäisten  taimenten  elinalueeksi.  Metsätien  alapuolelle  olisi  kohtalaisen
helppo rakentaa puroa laajempi kuoppa  ja sen alapuolelle pieni  sorapohjai
nen kutupaikka. Tämän jälkeen alue sopisi Alfborginkoskesta mahdollisesti
nousemaan  päässeille  taimenille  kutupaikaksi.  Metsäautotien  yläpuoliselle
osuudelle ei vastaavanlaisten paikkojen tekeminen ole mahdollista.

7. Syvälammen haara (KP7)

Jakson alaosa aina Niemenkyläntielle saakka soveltuu nykykunnossaan sekä
taimenten  kutupuroksi,  että  0+  ikäisten  taimenten  kasvualueeksi.  Jakson
keskiosan peltouoman ja yläosan louhikkoisen uoman kunnostuksista ei ole
taimenkannan  kannalta  ajateltuna  merkittävää  hyötyä.  KP2:n  kunnostusten
jälkeen taimenet voisivat levittäytyä myös tähän uomaan.

5.4.7 StorträskLillträskjärvien välinen vuolle (StLt)

Tämän kohteen kunnostuksilla ei ole Siuntionjoen taimenkannalle merkitys
tä, mutta järvissä asuvien kalojen oloja ne saattavat helpottaa. Järvien väli
sen  vuolteen  ylijuoksupadot  pitäisi  purkaa.  Kummankin  padon  yhteydessä
on tie,  joten ne vaatisivat siltojen rakentamista. Luontevin ennallistamistoi
menpide  on  koko  vuolteen  kiveäminen  tekokoskeksi.  Tämä  ratkaisu  olisi
sekä toimiva että esteettisesti kaunis, mutta siltarumpuja ei tähän ratkaisuun
olisi soveliasta sijoittaa.

5.4.8 TuohilampiStorträskjärvien välinen puro (TL1)

Näillä  kunnostuksilla  olisi  merkitystä vain,  jos  järvissä  tavattaisiin  virtaku
tuisia kalalajeja. Jakson alaosassa oleva koski pitäisi muokata  loivemmaksi
koko pituudeltaan,  jotta kala pääsisi tästä nousemaan. Myös  jakson alaosan
ylittävän  sähkölinjan  luona  olevan  lammen  alapuolinen  betoniränni  pitäisi
muokata tekokoskeksi.  Kunnostustyö  vaatii paljon kiviainesta,  sillä koskea
täytyy pidentää 10  15 metrin pituiseksi. Näiden toimien jälkeen kala pääsi
si  nousemaan  aina  Tuohilampeen  saakka,  mutta  virtakutuisten  kalojen  li
sääntymistä  ajatellen  riittäisi  alakosken  soraistaminen  kutualueeksi  ja  0+
ikäisten poikasten elinalueeksi.
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5.5 Alue V

5.5.1 Siuntionjoki

Seuraavat viisi jaksoa (SJ14  SJ18) on kartoitettu meloen,  joten ne käsitel
lään ylävirrasta jokisuulle päin edeten. Alueen muut jaksot on käsitelty nor
maaliin tapaan alavirrasta yläjuoksulle päin.

1. Tjusträskjärvi – Vedenpuhdistamo (SJ14)

Uoman  rannoille  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet  ja  istuttaa  varjostavaa
kasvillisuutta.  Hitaan  virtaaman  ja  suuren  vesisyvyyden  vuoksi  uomalle  ei
ole  juuri  mitään muuta  tehtävissä.  Jakso soveltuu kalan  nousuväyläksi  ylä
virtaan, mutta taimenten elinympäristöksi siitä ei ole.

2. Vedenpuhdistamo – Sjundbyn kosken niska (SJ15)

Uoman oikeanpuoleisella  rannalla on paikoitellen suojavyöhykkeet  jo käy
tössä, mutta ne pitäisi perustaa koko jakson matkalle ja kummallekin rannal
le.  Jakson  yläosassa,  ennen  suvantomaista  laajentumaa  olevan  nivapaikan
pohjaa  pitäisi  soraistaa  ja  kivetä,  minkä  jälkeen  tämä  paikka  soveltuisi  2+
ikäisten ja tätä vanhempien taimenten elinalueeksi. Sjundbyn kosken niska
saattaisi  toimia  kudulle  nousevien  ja  joessa  vakituisesti  elävien  taimenten
ruokailupaikkana.

3. Sjundbyn koski (SJ16)

Kosken niskalla oleva betonikynnys pitäisi poistaa kokonaan ja koko koski
jakso  kivetä  siten,  että  virtakutuisilla  kaloilla,  pääasiassa  taimenilla,  olisi
mahdollisuus  nousta  kosken  läpi  kaikilla  vedenkorkeuksilla.  Koskea  voisi
alajuoksun  suuntaan  hieman  pidentää,  jolloin  kosken kaltevuutta  saataisiin
hieman  pienennettyä.  Tämän  jälkeen  vimmalla  ja  ehkä  myös  siialla  olisi
mahdollisuus  nousta  kosken  yläpuoleisille  alueille.  Muokattua  kosken  nis
kaa  ja  myös  tämänhetkisen  kosken  alaosaa  soraistamalla  saataisiin  luotua
taimenille kutualueita kaikille vallitseville vedenkorkeuksille. Näiden toimi
en jälkeen alue soveltuisi nykyistä paremmin kaikenikäisten taimenten elin
alueeksi.

4. Sjundbyn kosken alasuvanto – Vikträskjärvi (SJ17)

Tälle suojavyöhykkeiden katveessa kulkevalle jokiosuudelle ei ole järkevää
ruveta  tekemään  soraistuksia  tai  muita  perinteisiä  kunnostustoimenpiteitä.
Jokisuulle  mahdollisesti  kerääntyneen  kiintoaineksen  ruoppaus  on  ainoa
suositeltava kunnostustoimenpide.
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5. Vikträskjärvi – Pikkalanlahti (SJ18)

Jokivarrella  paikkapaikoin  olevat  suojavyöhykkeet  pitäisi  perustaa  koko
jakson matkalle  ja molemmin puolin  jokea. Jokisuussa oleva Pikkalan pato
pitäisi ensi tilassa purkaa tai ainakin sen ohitse pitäisi rakentaa syyskutuisten
kalojen nousun mahdollistava kalatie. Jokisuussa olevien rantojen muodot ja
materiaalit eivät olisi esteenä luonnonmukaisen kalatien rakentamiselle, sillä
maasto on loivarantaista ja helposti muokattavaa.

5.5.2 Brobäcken

1.Tjusträskjärvi – Grennäsintie (BB1)

Koko  jaksolle  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet  ja  kiintoaineksen  tukkima
pohja  pitäisi  kivetä  virtauksen  monipuolistamiseksi.  Peltotien  alla  olevaan
sorapohjaiseen virtapaikkaan pitäisi ehdottomasti saada varjostavaa kasvilli
suutta ympärille ja samalla tämän virtapaikan alle voisi kaivaa pienen mon
tun. Jakson yläosassa olevan Grennäsintien alla on kivipohjainen virtapaik
ka,  mistä  voisi  soraistamalla  ja  varjostamalla  saada  kutupaikan  taimenelle.
Jakso soveltuu näitä kahta virtapaikkaa lukuun ottamatta vain kalan vaellus
reitiksi ylävirtaan.

2. Grennäsintie – Etelälatvat (BB2)

Jakson alussa olevan siltarummun päähän on tehty puinen luukkupato, mikä
suljettuna estää kalan nousun yläjuoksulle, eli se on  joko purettava tai var
mistettava ettei sitä käytetä. Jakson puolessa välissä oleva metsäosuus pitäisi
imuruopata ja soraistaa. Näin saataisiin tehtyä kutupaikkoja taimenille, sillä
nyt  jakson  mahdolliset  kutupaikat  ovat  kiintoaineksen  peitossa.  Suljetun
kaatopaikan takia uoman vedenlaatu pitäisi selvittää ennen mahdollisia kun
nostustoimia.  Kunnostusten  jälkeen  jakso  soveltuisi  ainakin  osittain  sekä
kutualueeksi että 0+ ikäisten taimenenpoikasten elinalueeksi.

3. Brobäckenin pohjoislatva (BB3)

Jakson alaosa on pohjaltaan kutualueeksi soveltuvaa, mutta veden vähyyden
vuoksi kala ei tälle jaksolle pääse nousemaan. Jakson yläosaa muokkaamalla
olisi ehkä mahdollista saada  johdettua uomaan lisää vettä ja sivuhaaran yh
tymäkohtaa kiveämällä saataisiin yläpuolista vedenpintaa nostettua. Näiden
toimien seurauksena saataisiin metsätien alapuoliselle osuudelle luotua sekä
kutualueita  että  0+  ikäisten  taimenenpoikasten  elinalueita.  Yläjuoksulla
oleviin lampiin asti ei kalaa saada nousemaan ilman mittavia kaivuu  ja ki
veämistöitä. Taimen olisi kunnostusten jälkeen kotiutettava tälle alueelle.
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5.5.3 Kynnarbäcken

1. Tjusträskjärvi – Kynnarträskjärvi (KB1)

Koko jaksolle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja Kynnarintien alapuolinen,
lähes umpeenkasvanut uoma pitäisi niittää, kivetä ja muokata koko profiilil
taan  uudelleen.  Kynnarintien  pieni  siltarumpu  pitäisi  vaihtaa  suurempaan
kalan nousun varmistamiseksi. Näiden toimien jälkeen jakso soveltuisi 1+ ja
2+ ikäisten taimenten elinalueeksi.

2. Kynnarträskjärvi – Träskkullan haaran latvat (KB2)

Jakson umpeenkasvanut alaosa pitäisi muokata samalla  tavalla kuin edelli
nenkin  jakso,  unohtamatta  suojavyöhykkeiden  perustamista.  Tien  yläpuoli
sen jakson kiveämisellä ja soraistuksella saataisiin alueelle luotua mahdolli
sia  kutupaikkoja  taimenille.  Långträskistä  laskevan  sivuhaaran  kunnostus
olisi  taimenkantojen  kannalta  katsottuna  tuottoisampaa,  joten  se  olisi  kun
nostettava ennen tätä haaraa.

3. Björkkullan tie – Metsäautotie (KB3)

Jakson alaosaan pitäisi perustaa suojavyöhykkeet, minkä jälkeen tämä osuus
soveltuisi 1+  ja 2+ ikäisten taimenten elinalueeksi. Jakson kiveäminen pa
rantaisi taimenten viihtyvyyttä alueella.

4. Metsäautotie – Långträskjärvi (KB4)

Pohjan  monipuolisuuden  johdosta  jakso  soveltuu  kaikenikäisten  taimenen
poikasten  elinalueeksi  ilman  minkäänlaisia  kunnostuksia.  Metsäautotien
yläpuolella olevia virtapaikkoja lisäsoraistamalla saataisiin luotua taimenille
useita  ensiluokkaisia  kutupaikkoja.  Soraikkojen  läheisyyteen  pitäisi  tuoda
kiviä virranohjaimiksi. Jakson yläosassa olevalle jyrkälle koskelle ei kannata
tehdä mitään, sillä sen yläpuolella ei ole kaloille soveltuvaa elinaluetta.

5.5.4 Brännmalmsbäcken

1. Siuntionjoki – Siuntiontie (BMB1)

Jakso soveltuu nykykunnossaan kohtalaisen hyvin 1+ ja 2+ ikäisten taimen
ten elinalueeksi. Jokisuuhun pitäisi kaivaa lietekuoppa ja laskeutusallas pää
uomaan  valuvan  kiintoaineksen  vähentämiseksi.  Jakson  yläosan  pohjaa  pi
täisi puhdistaa ja virtapaikkoja kivetä virtauksen monipuolistamiseksi.

2. Siuntiontie – Rautatien jälkeinen metsätie (BMB2)

Jakson  alaosan  savipohjainen  uoma  pitäisi  imuruopata  ja  uomaan  asettaa
muutamia  suisteita  omakotitalojen  takana  kulkevalle  osuudelle.  Rautatien
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yläpuolella  oleva  sorasärkkä  saattaa  estää  kalojen  nousun  matalan  veden
aikaan,  joten  sitä  pitäisi  lapiotyönä  muokata  hieman  syvemmäksi  ja  moni
puolisemmaksi  esimerkiksi  puunrunkojen  ja  kivenlohkareiden  avulla.  Ylä
osan metsäosuus pitäisi imuruopata ja jakson lopussa olevaan pieneen virta
paikkaan  pitäisi  tuoda  kiviä.  Tämän  jälkeen  jakso  soveltuisi  1+  ja  2+
ikäisten taimenten elinalueeksi.

3. Rautatien jälkeinen metsätie – Moottoriradan metsätie (BMB3)

Jakson  alaosassa  olevat  risupadot  pitää  purkaa  ja  metsäautoteiden  välistä
osuutta pitäisi kivetä vedenpinnan nostamiseksi kymmenellä sentillä. Tällöin
kalat  pääsisivät  nousemaan  yläpuolisen  metsäautotien  siltarummun  lävitse.
Koko  jakso  vaatisi  imuruoppauksen  alkuperäisen  pohjan  esiin  saamiseksi.
Jakson  kiveäminen  myös  monipuolistaisi  uomaa.  Jakso  soveltuu  lähinnä
kalojen nousuväyläksi.

4. Moottoriradan metsätie – Rautatie (BMB4)

Jakson  alussa,  peltotien  yläpuolella  oleva  risupato  pitäisi  purkaa  ja  tästä
ylöspäin  mentäessä  tulee  vielä  muutama  purettava  risupato  eteen.  Jakson
puolesta välistä alkavalla metsäosuudella joen sorapohja on osittain umpeen
liettynyt,  joten  tämä  osuus  aina  rautatielle  saakka  pitäisi  kunnostaa  imu
ruoppaamalla  ja  virranohjaimia  tekemällä.  Jo  olemassa  olevia  soraikoita
pitäisi lisäsoraistaa. Näin saataisiin luotua taimenille puhtaita kutusoraikoita
ja  virranohjainten  tarkoituksena  olisi  pitää  nämä  soraikot  puhtaina  myös
tulevaisuudessa.  Näiden  toimien  jälkeen  alueen  alaosa  toimisi  1+  ikäisten
taimenten elinalueena  ja  yläosa kutualueen  lisäksi  myös 0+  ja 1+ ikäisten
taimenten elinalueena.

            Kuva 52. BMB 4:n alkupäässä oleva pato.
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5. Rautatie – Pellonreuna (BMB5)

Rautatiesillan alla olevaa kivikkoa pitäisi muokata siten, että kalat pääsisivät
siitä  helpommin  nousemaan.  Sillan  yläpuolella  olevaa  kivikkoista  uomaa
leventämällä  ja  soraistamalla saataisiin  tehtyä kutupaikka  taimenelle. Tästä
ylöspäin mentäessä tulee tiheäkasvustoinen osuus, mikä pitäisi niittää auki ja
kivetä. Ylävirrassa olevan notkon pohjalla on vanha siltarumpu, minkä alla
olevaan nopeavirtaiseen osaan saisi kiveämällä ja soraistamalla tehtyä kutu
paikan. Alue soveltuisi tällöin myös 0+ ja 1+ ikäisten taimenten elinalueek
si.

6. Pellonreuna – Latvavedet (BMB6)

Koko jakson matkalle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Pahoin umpeenkas
vaneen ja liettyneen uoman auki niittäminen on ainoa varteenotettava vaih
toehto.  Tärkeintä  tällä  jaksolla  olisi  estää  kiintoaineksen  huuhtoutuminen
alapuoliselle  jokiosuudelle.  Jakson  alaosaan  kaivettavalla  lietekuopalla  ja
laskeutusaltaalla tätä kuormaa saataisiinkin vähennettyä. Peltotien yläpuolel
la  oleva  suuri  risupato  pitäisi    poistaa  jo  virtausolojenkin  helpottamiseksi.
Jakso soveltuu heikosti taimenten elinalueeksi.

5.5.5 Rudbäcken

1. Siuntionjoki – Karskogintie (RB1)

Jakson alaosassa oleva vedenottamo pitäisi toteuttaa tavalla, jolla se ei estäi
si kalojen nousua ylävirtaan. Vedenottamon  yläpuolella oleva osuus pitäisi
imuruopata aina 200  300 metrin päässä olevalle koskelle asti. Kosken ala
osaan  olisi  soraistamalla  tehtävä  taimenille  kutupaikkoja,  sillä  kosken
muokkaaminen kalan  nousun  mahdollistamiseksi  on hankala  ja  suuritöinen
urakka laakeiden kalliokönkäiden takia. Jakson alaosa soveltuisi kunnostus
ten  jälkeen  sekä  kutualueeksi  että  kaikenikäisten  poikasten  elinalueeksi.
Kosken yläpuolinen osuus soveltuu nykykunnossaan kutualueeksi ja 0+  1+
ikäisten taimenten elinalueeksi.

Seuraavat  viisi  jaksoa  (RB2  –  RB6)  on  käyty  läpi  sillä  periaatteella,  että
taimen olisi saatu nousemaan edellisellä jaksolla olevan kalliokönkään yli.

2. Karskogintie – Lappträskin metsätie (RB2)

Koko  jaksolla uoman pohja on  hienojakoisen kiintoaineksen peittämää,  jo
ten  se pitäisi  imuruopata.  Jakson alaosassa olevat  risupadot  pitäisi  poistaa,
mutta muu uomassa oleva puuaines pitäisi säästää kalanpoikasten suojapai
koiksi.  Jakson  yläosassa  olevat  siltarummut  pitäisi  myös  poistaa  uomasta,
sillä  tietä  tällä  kohtaa  ei  ole.  Toisaalta  ne  eivät  estä  kalojen  nousua,  joten
kiireellisemmät  kohteet  Siuntionjoen  alueella  hoidettakoon  ensin.  Pohjan
kiveämisellä voidaan myös lisätä kalanpoikasten viihtyvyyttä alueella. Jakso
soveltuu tällöin 0+ ja 1+ ikäisten taimenten elinalueeksi.
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3. Lappträskin metsätie – Polun silta (RB3)

Tämä jakso soveltuu nykykunnossaankin 0+ ja 1+ ikäisten taimenenpoikas
ten  elinalueeksi.  Jakson  puolessa  välissä  olevalla  sorapohjaisella  osuudella
on potentiaalisen näköisiä kutupaikkoja, mutta soraikot ovat osittain umpeen
liettyneitä. Koko jakson imuruoppauksella saataisiin vesisyvyyttä lisättyä  ja
kutupaikkoja puhdistettua. Tällöin jakso soveltuisi myös kutualueeksi ja 2+
ikäisten poikasten elinalueeksi.  Imuruoppauskaluston saanti kohteelle olisi
suhteellisen helppoa uoman viertä kulkevan tien ansiosta.

4. Polun silta – Björkhemin pihatie (RB4)

Jakson alaosan siltarummun yläpuolella oleva risupato pitäisi purkaa ja jak
son puolessa välissä olevan pihatien alapuolella olevaa tiheä kasvusto pitäisi
niittää.  Jakson  yläosassa  olevan  pihatien  alaosa  pitäisi  kivetä  vedenpinnan
nostamiseksi.  Tällöin  kalat  pääsisivät  uimaan  Björkhemin  pihatien  silta
rummun alitse. Näiden toimien lisäksi koko jakso pitäisi imuruopata, mutta
uomassa  oleva  puuaines  pitäisi  jättää  paikoilleen.  Näiden  toimien  jälkeen
jakso soveltuisi 0+ ja 1+ ikäisten taimenenpoikasten elinalueeksi.

5. Björkhemin pihatie – Latvavedet (RB5)

Jakson alaosassa olevan peltouoman rannalle pitäisi perustaa suojavyöhyke
ja tämä peltooja pitäisi myös imuruopata. Metsän reunaan saavuttaessa uo
ma  muuttuu  0+  ikäisille  taimenille  soveltuvaksi  elinalueeksi.  Tänne  saisi
kiveämällä ja soraistamalla tehtyä taimenelle soveltuvan kutupaikan.

6. Rudbäckenin haara (RB6)

Jakson alaosan kiveäminen Lappträskin metsäautotielle parantaisi kudulle
nousevien taimenten viihtyvyyttä. Tien yläpuolen soraistuksella saataisiin
luotua kutupaikka taimenelle ja samalla pitäisi soraikon yläpuolelle rakentaa
virranohjain sorapatjaa huuhtelemaan. Kutualueen lisäksi jakso soveltuisi 0+
ja 1+ ikäisten taimenten elinalueeksi. Taimenet pitäisi myös kotiuttaa tähän
uomaan.

5.5.6 Billskogsbäcken

1. Vikträskjärvi – Siuntiontie (BSB1)

Koko jaksolle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Soveltuu lähinnä kalan nou
suväyläksi kutualueilleen. Siuntiontien alittavan rummun liettynyt ja osittain
umpeenkasvanut  osuus pitäisi  niittää  ja  kivetä.  Jokisuulle  perustettava  las
keutusallas ja laaja, suositus vähintään 2 % valumaalueesta oleva kosteikko
pienentäisivät  merkittävästi  Vikträskjärveen  valuvia  ravinne  ja  kiinto
ainekuormituksia.
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2. Siuntiontie – Rödslen haara (BSB2)

Jaksolle  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet  ja  pahoin  umpeenkasvanut  joki
uoma pitäisi niittää koko pituudeltaan. Soveltuu vain kalan nousuväyläksi.

3. Rödslen haara – Degerbyntie (BSB3)

Jakso  kaipaisi  rannoilleen  suojavyöhykkeet  pelloilta  tulevia  valumavesiä
suodattamaan ja sen lisäksi tämä osittain umpeenkasvanut uoma pitäisi niit
tää  auki  ja  muotoilla  penkoille  tulvatasanteet.  Jakso  soveltuu  kalan  nousu
väyläksi yläjuoksulle.

4. Degerbyntie – Degerbyntie (BSB4)

Myös tämä  jakso kaipaisi rannoilleen suojavyöhykkeet pelloilta tulevia va
lumavesiä  suodattamaan  ja  lisäksi  tämä osittain  umpeenkasvanut  uoma pi
täisi  niittää  auki  ja  muotoilla  penkoille  tulvatasanteet.  Jakso  soveltuu  vain
kalan nousuväyläksi yläjuoksulle.

5. Degerbyntie – Tväran peltotie (BSB5)

Koko  jaksolle  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet.  Jakson  alkupäässä  olevaa
virtapaikkaa pitäisi  varjostaa. Tämän  virtapaikan kiveämisellä  ja  soraistuk
sella saataisiin luotua kutupaikka emotaimenille ja siedettävät elinolosuhteet
0+ ikäisille taimenenpoikasille. Jakson yläosan kasvillisuus pitäisi niittää ja
uoman penkoille muokata tulvatasanteet ja alivirtaamauoma.

6. Tväran peltotie – Latvavedet (BSB6)

Jaksolle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja uoma pitäisi niittää. Latvavesil
lä olevan sorapohjaisen osuuden rannoille pitäisi saada varjostavaa kasvilli
suutta ja osuudelle voisi kaivaa muutaman vedenpinnan vaihteluita tasaavan
montun. Sora pitäisi myös imeä puhtaaksi lietteestä. Näiden toimien jälkeen
jakso soveltuisi taimenen kutualueeksi  ja 0+ ikäisten taimenten elinalueek
si.

7. Sunnanvikin haara (BSB7)

Jakson  peltoosuuksille  pitäisi  perustaa  suojavyöhykkeet.  Läntisen  Kunin
kaantien  alapuolisen  uoman  kivikkoa  pitäisi  muokata,  jotta  yläpuolista  ve
denpintaa  saataisiin  nostettua.  Tämä  mahdollistaisi  kalan  nousemisen  tie
rummusta  läpi.  Tien  yläpuolelta  alkavan  metsän  kivipohjaista  puronuomaa
pitäisi  muokata  kalan  nousun  kannalta  edullisempaan  muotoon  ja  samalla
pitäisi  jaksolle  rakentaa muutama kutusoraikko. Kivikkouoman  yläpuolelta
vastaantulevalle  koskelle  ei  käytännössä  pysty  tekemään  mitään,  joten  vii
meinen  kunnostustoimenpide  tälle  uomalle  olisi  kosken  alle  rakennettava
kutusoraikko.  Näiden  toimien  jälkeen  jakso  soveltuisi  kutualueiden  lisäksi
myös 0+ ikäisten ja ehkä myös 1+ ikäisten taimenten elinalueeksi.
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5.5.7 Långmossen haara (LM1)

Lähes kuivillaan oleva  ja pahoin umpeenkasvanut uoma, jolla ei ole kalata
loudellista merkitystä. Ei aihetta kunnostustoimenpiteisiin.

5.5.8 Skepparbäcken (SB1)

Peltovainioilta  tuleva sivuhaara,  jonka suulle pitäisi perustaa  laskeutusallas
ja  pintavalutuskenttä  pääuoman  ravinnekuormituksen  pienentämiseksi.  Ei
suoranaista kalataloudellista merkitystä joelle.

6. MUUT SUOSITUKSET

Tällä  hetkellä  Siuntionjoen  vesistön  järviin  kohdistuva  ulkoinen  ravinne
kuormitus on  liian suuri  ja oman  lisänsä veden  laadun heikkenemiseen tuo
huonokuntoisen  pohjasedimentin  aiheuttama  sisäinen  kuormitus.  Järvien
alusveden hapetuksella vähennettäisiin happikatojen syntymistä talvisaikaan
sekä  pohjasedimentistä  veteen  liukenevan    fosforin  määrää.  Nämä  toimet
vähentäisivät järven omaa, sisäistä kuormitusta.

Siuntionjoen vedenlaatua voitaisiin  suuresti parantaa varsinkin hajakuormi
tuksen osalta. Varsinkin Kirkkojoen haaran maanomistajille pitäisi tiedottaa
suojavyöhykkeiden  tuomista  eduista  paremmin,  jotta  saataisiin  tämän  erit
täin  heikossa kunnossa olevan sivuhaaran  vedenlaatu paranemaan  (Valpas
vuoJaatinen  2004).  Vesistöalueella  tulisi  viipymättä  tehdä  suojavyöhy
keselvitys ja tämän jälkeen puuttua selvityksessä ilmenneisiin epäkohtiin.

Jokireitin  varrella  olevien  järvien  monivuotinen  hoitokalastus  voi  omalta
osaltaan  parantaa  myös  järvien  alapuolisten  jokiuomien  tilaa  veden  laadun
paranemisella. Periaatteessa mitä useammalla peräkkäisellä järvellä hoitoka
lastusta  suoritetaan  riittävän  tehokkaasti,  sitä paremmaksi  mereen  laskevan
veden  laatu muuttuu. Esimerkiksi Siuntion Karhujärvellä on hoitonuottauk
sia suoritettu jo vuodesta 1996 (Ranta ym. 2000).

Siuntionjoen  lohi  ja  siikapitoisten virtapaikkojen  listan  löytää Uudenmaan
TEkeskuksen  internetsivuilta,  mutta  itse  kieltoalueet  pitäisi  ehdottomasti
merkata  joen  rantaan  kalastuskieltokyltein.  Ilman  niitä  ei  voida  olettaa  ih
misten tietävän koskialueilla voimassa olevasta kalastuskiellosta. Myös val
vontaan pitäisi kiinnittää enemmän resursseja, sillä tällä hetkellä sekä verk
ko että viehekalastajat rikkovat kalastuslain asetuksia Siuntionjoella. Kirk
kojoen  haaran  pienet  virtapaikat  Gårdskullantien  ja  Suitiantien  alla  pitäisi
myös  liittää rauhoituksen piiriin. Joen heikon taimenkannan vuoksi kaiken
ikäiset  lohikalat  pitäisi  joessa  ja  pääuoman  järvillä  rauhoittaa  useammaksi
vuodeksi. Asiasta on syytä tiedottaa siten, että rauhoituksesta myös tiedettäi
siin.
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Vikträskjärven  jokisuut  ovat  syksyisin  aivan  täynnä  verkkoja  (Sundström
2004).  Yhtenä  tärkeänä osana  kunnostustoimia  pitäisi  varmistaa,  ettei  syk
syisin  mahdollisesti  tapahtuva  siikojen  ja  taimenten  kutunousu  Vikträskin
yläpuolisille jokialueille esty. Sen takia Vikträskiin pitäisi perustaa täydelli
sessä kalastuskiellossa  oleva kalaväylä.  Syksyinen  verkkokalastus  Vikträs
kin  ja  Tjusträskin  jokisuilla  pitäisi  kokonaan  kieltää,  jotta  niille  harvoille
kutemaan  nousseille  jalokaloille  voitaisiin  antaa  lisääntymismahdollisuus
joessa.

Munksin patojen yläpuolella elävät Lempansån taimenet ovat mahdollisesti
perimältään  puhtaimpia  taimenia,  mitä  Siuntionjoen  alueelta  tällä  hetkellä
tunnetaan,  joten  on  syytä  tarkkaan  harkita  kannattaako  näiden  taimenten
perimää sekoittaa merestä nousevien taimenten geeneihin. Sen vuoksi Lem
pansån alueelle ei pitäisi istuttaa taimenia Munksin kalateiden rakentamisen
jälkeen, vaan antaa Lempansån taimenpopulaation luontaisesti vahvistua.

Jokisuussa oleva Pikkalan pato on luokiteltu vain osittaiseksi nousuesteeksi,
sillä sitä pidetään auki kevättulvien  ja  sateisten syksyjen aikana. Kuitenkin
se  estää  varsin  tehokkaasti  taimenten  ja  siikojen  kutunousun  jokiin  vä
häsateisina syksyinä. Padon omistajien kanssa olisi neuvoteltava padon syk
syisestä aukipitämisestä. Tämän  jälkeen saataisiin koekalastuksilla  selvitet
tyä,  nouseeko  taimen  syksyisin  Siuntionjokeen  kutemaan.  Koekalastusten
tulosten  avulla  pääteltäisiin,  onko  kyseisestä  toimenpiteestä  ollut  taimen
kannalle  hyötyä.  Jos  on,  niin  seuraavaksi  olisi  mietittävä  ratkaisua  padon
ohittamiseksi.  Se  voisi  olla  joko  padon  purkaminen  kokonaan  tai  kalatien
rakentaminen  padon  ohitse.  Tämä  mahdollistaisi  lohikalojen  nousemisen
lähes 19 kilometrin päässä olevalle Sågarsforsin padolle asti. Tälle matkalle
mahtuu useita potentiaalisia kutualueita taimenille, mitkä jäävät tällä hetkel
lä  hyödyntämättä.  Jos nousuyhteyden  avaaminen  ei  paranna  taimenkannan
tilaa, niin seuraavana vaihtoehtona pitäisi pyrkiä saamaan tämä hyvin uhan
alainen kanta talteen jollekin viljelylaitokselle.

Siikojen kannalta myös Sjundbyn koskea pitäisi  muokata  loivemmaksi ku
tunousun varmistamiseksi.

Pikkalan padon jälkeen tärkeimpiä kunnostuskohteita ovat pääuoman koski
jaksojen pienet sivupurot, mitkä luultavasti  jo nyt toimivat 0+ ikäisten tai
menenpoikasten elinalueena.

Pikkalanlahdella sijaitsevaa kalaväylää pitäisi muokata jokisuuta kohti leve
neväksi  kolmioksi,  jolloin  myös  rannan  suuntaisesti  jokisuuta  lähestyvät
taimenet olisivat pyydyskalastajilta paremmin turvassa.

Siuntionjoen  vesistön  yhteistarkkailuja  sekä  kalataloustarkkailuja  on  viime
vuosina  tehnyt  LänsiUudenmaan vesi  ja  ympäristö ry. Tarkkailututkimuk
set tuottavat luotettavaa tietoa joen tilan ja taimenkannan kehityksestä.
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Siuntionjoen  alueella  tulisi  myös  tehdä  myös  valumaalueen  kunnostus
suunnitelma, mutta tämä selvitys ei ole taimenkannan elvyttämisen kannalta
etusijalla.

7. YHTEENVETO

Tukinuiton  vuoksi  tehdyt uittoperkaukset ovat aiheuttaneet  haittaa Suomen
joille  ja niiden eliöstöille. Uittoperkausten Siuntionjoelle aiheuttamien hait
tojen selvittämiseksi  ja uomien kunnostusmahdollisuuksien kartoittamiseksi
Uudenmaan ympäristökeskus päätti tehdä Siuntionjoen vesistöalueelle kun
nostustarveselvityksen. Vesistöalueen laajuuden vuoksi kunnostustarveselvi
tys  päätettiin  tehdä  kahdessa  osassa,  joista  ensimmäinen  tehtiin  vuonna
2004. Se käsittää Siuntion Karhujärven alapuolisen vesistöalueen ja selvitys
perustuu kesällä 2004  tehtyyn pääuoman  ja sivuuomien kartoitukseen.  In
ventointeja  tehtäessä  otettiin  huomioon  erityisesti  taimenten  elinmahdolli
suuksia heikentävät tekijät. Samalla selvitettiin merestä nousevien taimenten
mahdollisuuksia  päästä  lisääntymisalueilleen  pääuomaan  ja  sen  sivupuroi
hin.

Siuntionjoen pääuomalla on pituutta noin 35 kilometriä,  josta kesällä 2004
inventoitiin 19 kilometriä. Pääuoman alaosan lisäksi inventoitiin Siuntionjo
en  suurin  sivuhaara,  Kirkkojoen  haara,  kokonaisuudessaan.  Näiden  lisäksi
inventoitiin  kaikki  pääuoman  alaosaan  ja  Kirkkojoen  haaraan  yhteydessä
olevat sivuhaarat  ja purot. Näitä pienempiä kohteita oli yhteensä 29 kappa
letta. Inventoitavat kohteet jaettiin työn helpottamiseksi jaksoihin, joita ker
tyi  kaiken  kaikkiaan 152  kappaletta.  Inventoitujen  jaksojen  kokonaispituu
deksi  saatiin 157 kilometriä,  josta 30 kilometriä  inventoitiin meloen. Loput
127 kilometriä inventoitiin rantoja pitkin kävellen. Kentällä kerättyjen tieto
jen tallentamisessa käytettiin hyväksi Siuntionjoelle  räätälöityä  inventointi
lomaketta, maastokarttoja sekä digitaalikameraa.

Siuntionjoen  valumaalueesta  lähes  30  prosenttia  on  valjastettu  maanvilje
lyyn  ja se näkyy vääjäämättä myös vedenlaadussa. Siuntionjoen pääuoman
vedenlaatu  on  sijoitettu  luokkaan  välttävä  ja  Kirkkojoen  haarassa  luokitus
on  tätäkin  huonompi. Suojavyöhykkeitä on perustettu vain  murtoosa siitä,
mihin olisi mahdollisuus. Tämän vuoksi maataloudesta johtuva hajakuormi
tus on Siuntionjoen alueella varsin suurta.  Inventoidulla alueella on kolme
varsin  merkittävää  nousuestettä,  mitkä  haittaavat  kalojen  vaellusta  joessa.
Ne ovat  jokisuussa sijaitseva Pikkalan pato; pääuomassa, 18 kilometriä  jo
kisuusta  oleva  Sågarsforsin  voimalaitospato,  sekä Kirkkojoen  haarassa,  19
kilometrin päässä jokisuusta olevat Munksin padot.

Siuntionjoen  valumaalueelle  tulisi  tehdä  kunnostussuunnitelma  ja  suoja
vyöhykeselvitys. Näiden valmistuttua tulisi vesistöalueella aloittaa suositus
ten  mukaiset  kunnostukset.  Keväällä  2004  valmistuneen  Sågarsforsin  ja
Munksin patojen kalatievaihtoehtojen esiselvityksen perusteella olisi  laadit
tava näille kohteille kalateiden varsinaiset toteuttamissuunnitelmat. Pikkalan
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padon omistavan yhtiön kanssa olisi keskusteltava taimenen syksyisen kutu
nousun  mahdollistavista  ratkaisuista.  Helpoin  ratkaisu  olisi  patoluukkujen
aukipitäminen  taimenen kutuvaelluksen ajan, mutta pidempiaikaista ratkai
sua  varten  pitäisi  Pikkalan  padolle  tehdä  kalatievaihtoehtojen  esiselvitys.
Sen perusteella ratkaistaisiin tälle kohtaa rakennettavan kalatien tyyppi sekä
rakentamisesta syntyvät kustannukset.

Kvarnbynpuron  ja  muiden  Siuntionjoen  alueella  olevien,  potentiaalisten
taimenpaikkojen  seuranta  vuosittaisilla  sähkökoekalastuksilla  olisi  tarpeel
lista  kannan  kehityksen  seuraamiseksi.  Taimenen  lisääntymisen  turvaami
seksi  Siuntionjoen  lohi  ja  siikapitoisiksi  luokiteltujen  virtapaikkojen  ran
noille  pitäisi  pystyttää  kalastuskiellosta  kertovat kyltit.  Lisäksi  Kirkkojoen
haaran  alaosan  pieniin  virtapaikkoihin  ja  Kälan  padon  alapuoliseen  virta
paikkaan  pitäisi  saada  pysyvä  kalastuskielto.  Vikträskjärvessä  tapahtuvaa
syksyistä  verkkokalastusta  olisi  rajoitettava,  jotta  taimenet  pääsisivät  nou
semaan  kutualueilleen.    Kalastuksenvalvontaa  olisi  myös  tehostettava  niin
joella, alueen järvillä kuin Pikkalanlahden jokisuullakin.
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LIITTEET

Liite 1. SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KALASTO
JA RAVUT (Siuntionjokineuvottelukunta 1989).

Pikkunahkiainen Lampetra planeri

Ankerias Anquilla anquilla
Hauki Esox lucius
Kirjolohi* Oncorhynchus mykiss
Planktonsiika* Coregonus pallasi
Järvisiika* Coregonus oxyrhynchus
Peledsiika* Coregonus peled
Meritaimen Salmo trutta m. trutta
Purotaimen Salmo trutta m. fario
Harjus* Thymallus thymallus
Kuore Osmerus eperlanus
Sulkava Abramis ballerus
Lahna Abramis brama
Salakka Alburnus alburnus
Pasuri Abramis bjoerkna
Ruutana Carassius carassius
Karppi* Cyprinus carpio
Säyne Leuciscus idus
Särki Rutilus rutilus
Sorva Scardinius erythrophthalmus
Suutari Tinca tinca
Vimpa Vimba vimba
Toutain* Aspius aspius
Piikkimonni* Ameiurus nebulosus
Made Lota lota
Kivisimppu Cottus gobio
Kiiski Gymnocephalus cernuus
Ahven Perca fluviatilis
Kuha Sander lucioperca
Rapu Astacus astacus
Täplärapu* Pacifastacus leniusculus
Kymmenpiikki** Pungitius pungitius

* istutettu laji
** oma havainto
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Liite 2. SIUNTIONJOEN KUNNOSTUSTARVESELVITYKSEN
             INVENTOINTILOMAKE

Inventoija(t):_______________________________________  Pvm.__________
Kohde kartalla:_____________________________________  Valokuvat:___________kpl
Osaalue:____________ Kohdenro:___________________ Nro: __________ __________
Kohde raportissa:____________________________________        Alueen pituus:__________m

KOHDE: Pääuoma, Sivuuoma, Jokisuu/Luusua, Järven laskupuro, muu:________

LUONNE: Koski, Niva, Suvanto, Peltouoma, Metsäuoma, Kalliouoma, muu:_____

SUOJAKAISTALE:  1m 3m 15m ei ole

POHJAN LAATU: Savi, hiesu, hiekka, sora, pienet kivet, isot kivet, karike

VARJOSTUS: ______% SYVYYS:  <20, <50, <100, >100 cm

KASVILLISUUS: Ranta O:_________ V:________            Vesi:________________

VIRTA: Uoman leveys:______  _______cm/s ______l/s

VAELLUSESTE: Putous____cm Tierumpu: halkaisija_____cm
 Pato_____cm Koski: pituus____m pudotus_____m

ESTEEN KUVAUS:  Risu, pohja, setti, luukku
betoni, puu, kallio, metalli, maaaines, kivilatomus, tiheä kasvusto

ESTEEN LAATU: Kaloille: täysi este, osittainen este. Este joillekin eläinlajeille _________

MUU ONGELMA: Laskuoja, liettyminen, jv lasku, sortuma, avohakkuu, perkuu, muu____

HAITTALUOKITUS:  0: ei haittaa vesiluonnolle, 5: keskinkertainen haitta, 10: paha haitta____

RATKAISUEHDOTUS: Esteen purku, kiveäminen, ohitusuoma, kynnys,
imeytyskenttä, istutukset, ruoppaus, montut, niitto

ARVIO KUNNOSTUKSEN Suuri hyöty, kohtalainen hyöty,
ODOTETUSTA HYÖDYSTÄ: vähäinen hyöty, ei hyötyä
(kaloille)

MUUTA HUOMIOITAVAA: LUONNOS:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
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Liite 3. Siuntion kunnan asukkaille lähetetty tiedote tulevasta
kunnostustarveselvityksestä.

Tiedote
Arvoisa vastaanottaja

Uudenmaan  ympäristökeskus  selvittää  tänä  kesänä  mahdollisuuksia  parantaa  taimenten  elinolosuhteita
Siuntionjoen alaosan vesistöalueella (katso liitteenä olevaa karttaa). Tarkoituksena on tehdä suunnitelma,
jossa  kartoitetaan  vesistöalueen  nykytilaa  ja  kehittämismahdollisuuksia.  Suunnitelma  valmistuu  syksyllä
2004.

Nykyisin joen taimenkanta on heikko. Muissa vesistöissä tehdyistä tutkimuksista saatujen tulosten perus
teella on kuitenkin oletettavaa, että taimenkantaa voidaan vahvistaa parantamalla taimenten elinolosuhtei
ta ja vaellusmahdollisuuksia.

Suunnitelmaan  liittyvät  inventoinnit  maastossa  toteutetaan  toukokuun  ja  heinäkuun  välisenä  aikana.
Suunnitelman tekemisen aikana kuullaan myös Siuntion kalastusaluetta, jokivarren maanomistajia ja vesi
alueen  omistajia,  jotta  kaikkien  tarpeet  ja  toiveet  taimenkannan  ja  joen  kehittämisestä  tulevat  otetuksi
huomioon suunnitelmassa mahdollisimman hyvin.

Asian  tiimoilta  järjestetään  tiedotustilaisuus  Sjundbyn  kartanon  kokoustiloissa  17.5  2004  klo.14.00  sekä
17.00. Tervetuloa.

Tämä tiedote on lähetetty  jokivarren maanomistajille  ja vesialueen omistajille Siuntionjoen alaosan vesis
töalueella.

Työn  toteutuksesta  vastaa  Uudenmaan  ympäristökeskuksen  ympäristönhoidon  ja  vesien  käytön  osasto.
Maastoinventoinnit tekee Iktyonomiopiskelija Ville Toivonen.

Lisätietoja suunnitelmasta tai inventoinneista saatte tarvittaessa alla olevasta numerosta.

Meddelande
Bästa mottagare

Nylands  miljöcentral  utredar  denna  sommar  möjligheterna  att  förbättra  levnadsförhållandena  för  öring  i
Sjundeå  å  och dess bifåror  (se bifogade karta). Miljöcentralen  har  för  avsikt  att  göra  upp  en plan  för  att
kartlägga förhållandena i ån och hur dessa kan förbättras. Planen skall vara färdig hösten 2004.

I dag är öringsstammen i ån inte livskraftig. På basis av undersökningar som gjorts i andra vattendrag kan
man  anta  att  det  är  möjligt  att  förstärka  öringsstammen  genom  att  förbättra  dess  livsmiljö  och  van
dringsbetingelser.

Den plan som nu utarbetas bygger på inventeringar i terrängen, som görs  i maj och juli. Under sommaren
kommer miljöcentralen också att diskutera med Sjundeå fiskeområde samt med mark och vattenägarna
längs ån för att få kännedom om och kunna beakta alla behov och önskemål gällande öringsstammen och
ån när planen utarbetas.

Vi skall ordna ett informationsmöte i Sjundbygårds mötesplats på måndag
17.5 2004 klockan 14.00 och 17.00. Välkommen.

Det här meddelandet sänds till markägarna längs Sjundeå å och till alla vattenägare inom åns tillrinnings
område.

Avdelningen för miljövård och nyttjande av vattenresurserna vid Nylands miljöcentral ansvarar för projek
tet.  Iktyonomstuderande Ville Toivonen kommer att utarbeta planen och utföra terrängarbetet samt stå till
tjänst med ytterligare uppgifter om planen och inventeringarna i terrängen, tfn. 020 4903136.

Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,

Ville Toivonen
Uudenmaan ympäristökeskus
020 4903136, 0405790179 tai ville.toivonen@ymparisto.fi

Postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki, Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Puhelin: vaihde 020 490 101,
telekopio: 020 490 3200
Postadress: PB 36, 00521 Helsingfors, Besöksadress: Stinsgatan 14, Telefon: växel 020 490 101,
telefax: 020 490 3200

mailto:ville.toivonen@ymparisto.fi
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ETÄISYYDET SIUNTIONJOELLA ALUEITTAIN       LIITE 4

ALUE I   14 185 metriä

BB1        525  LT1        680
    2          550             2          560
    3       1 045              3      1 460
    4       2 055              4         540
    5       1 345              5         375
    6       1 470              6         425
    7       1 055              7         840
    8          950            Yht.   4 880
  Yht.    8 995

LaLä     310

ALUE II      42 445 metriä

KJ1      1 090 KKP1     790
    2          765              2          135
    3          390              3          475
Yht.      2 245              4          570
                                    5          870
KKÅ1  1 310              6          235
    2       1 030              7          975
    3          930              8          500
    4          720              9       1 020
    5       1 300            10          390
Yht.      5 290            11          840
                                  12       1 540
KR1     1 600            13          760
    2       1 050            14       1 280
    3          710            15          760
Yht.      3 360            16       1 230
                                  17          550
LSO1   1 070            18          525
    2         380          Yht.     13 445
    3         900
    4      1 780 MO1    1 190
Yht.     4 130               2       2 200
                                    3       1 075
LÅ1     1 870              4          525
    2         430               5          210
    3         600               6          270
    4         365               7          640
    5         760            Yht.     6 110
Yht.     4 025

MM1      850

NB1     1 500
   2        1 490
Yht.      2 990

INVENTOIDUN ALUEEN PITUUS
KOKONAISUUDESSAAN  157 105 METRIÄ

ALUE III      44 915 metriä

KJ4         565 GB1       735
   5           440               2          885
   6        1 500              Yht.   1 620
   7        1 910
   8        2 350   MB1    2 140
   9        1 380               2        2 980
Yht.      8 145               3        1 205
                                     4        1 315
AB1     2 900               5           340
   2       1 540                6           970
   3       2 320                7        1 560
   4       1 440                8        1 090
   5       2 140                9           870
   6       1 530              10           750
   7       2 100            Yht.     13 220
   8       2 360
   9          880 SP1       3 630
Yht.   17 210

 FJ1      1 090

ALUE IV      19 700 metriä

SJ4        990 KP1        810
   2         770             2           330
   3      1 470             3           450
   4      1 250             4           910
   5         660             5           375
   6         660             6           620
   7         490             7           790
   8         630          Yht.      4 285
   9         830
  10      1 430  KJ1        800
  11         330
  12      1 715   LK1         380
  13         390
Yht.    11 615  PJ1         290

TB1         560   STLT       170

TL1      1 600

ALUE V      35 860 metriä

SJ14     1 280  BSB1   1 360
  15       1 050             2        1 280
  16       1 330             3        1 400
  17       1 370             4           840
  18       2 570             5        2 175
Yht.      7 600             6        1 575
                                   7           800
BB1      2 050          Yht.      9 430
   2           830
   3           740 KB1       895
Yht.      3 620             2        1 680
                                   3           830
BMB1     480             4           980
   2           430           Yht.     4 385
   3           925
   4           705 RB1     1 015
   5           340             2           750
   6        2 140             3           535
Yht.      5 020             4        1 060
                                   5           730
LM1       390              6           725
                                 Yht.     4 815
SB1         600
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Liite 5. Suomen Natura 2000 –kohteet / Uudenmaan ympäris
tökeskus, Siuntionjoen Natura 2000 –alueilla tavattavat lajit

Luontodirektiivin
liitteen II lajit: saukko  Lutra lutra

kivisimppu  Cottus gobio

Lintudirektiivin
liitteen I linnut: kuningaskalastaja  Alcedo atthis

laulujoutsen  Gygnus gygnus

Muuta lajistoa: purotaimen  Salmo trutta m.fario

meritaimen  Salmo trutta m.trutta

vimpa  Vimba vimba

purosätkin  Ranunculus aquatilis

suomenlumme  Nymphaea tetra
goma
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Behovsutredning för restaurering av Sjundeå ås nedre del

Sammandrag Rensningen  av  Sjundeå  ås  avrinningsområde  till  fördel  för  flott
ningen  har  orsakat  skada  både  för  ån  och  för  dess  organismer.
Nylands miljöcentral beslöt att göra en behovsutredning för restau
rering av vattendraget dels för att klarlägga skadorna som uppstått
pga. rensning, dels för att utreda möjligheterna att restaurera fåror
na.  År  2004  gjorde  man  en  behovsutredning  för  restaurering  av
områdena nedströms Björnträsk i Sjundeå. Utredningen baserar sig
på kartläggning av huvudfåran och biflöden under sommaren 2004.
I  inventeringarna  tog  man  speciellt  i  beaktande  faktorer  som  för
sämrar öringens levnadsförhållanden.

På  forskningsområdet  inventerades  29  biflöden  eller  bäckar  samt
Sjundeå  ås  huvudfåra  nedströms  från  Björnträsk  till  havet.  De
inventerade områdenas sammanlagda längd är ca 157 km.

Enligt  utredningen  finns  det  behov  av  skyddszoner  längs  vatten
dragen.  Det  borde  göras  en  utredning av  behovet  av  skyddszoner
på  Sjundeå  ås  avrinningsområde.  Dessutom  rekommenderas  bla
restaureringsåtgärder  för  att  förbättra  öringens  levnadsförhållan
den.  En  av  de  viktigaste  åtgärderna  är  att  hålla  dammluckorna
öppna på dammen vid Sjundeå ås mynning under öringens  lektid
eller att alternativt bygga en fiskväg runt dammen.

Nyckelord restaurering av vattendrag, åar, öring, Sjundeå å, Sjundeå
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