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1. JOHDANTO                 
 
Siuntionjoki saa alkunsa Vihdin Enäjärvestä ja laskee Siuntion Pikkalanlah-
teen. Joen valuma-alue ulottuu edellä mainittujen kuntien lisäksi myös In-
koon, Kirkkonummen ja Lohjan kuntien alueille. Siuntionjoessa tavataan 
sekä purotaimenia että syksyisin kudulle nousevia meritaimenia (Saura 
2001). 
 
Siuntionjoen koskia on perattu ja mutkia oiottu tukinuiton sekä tulvasuoje-
lun vuoksi. Näihin tarpeisiin pohjautuvia yksittäisiä toimenpiteitä on 1900-
luvulla tehty 36 kappaletta.  
 
Virtapaikkojen vesieliöstön monimuotoisuus on perkausten myötä pienenty-
nyt. Uomien perkuu kasvattaa virtaamavaihteluja ja uomaeroosiota, mikä 
taas johtaa taimenille soveltuvien kutusoraikkojen liettymiseen. 
 
Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2004 tehdylle Siuntionjoen alaosan kunnos-
tustarveselvitykselle (Toivonen 2004). Tavoitteena oli selvittää uittoperka-
uksien joelle aiheuttamat vahingot sekä uomien ennallistamismahdollisuudet 
ja –tarpeet. Ennallistamistöiden tarkoituksena olisi palauttaa joki virta-
vesieliöstön kannalta mahdollisimman monipuoliseen muotoon. 
 
 
 
2. TUTKIMUSALUE 
 
Siuntion kunnan kokonaispinta-ala 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 
2005a). Vihdin kunnan kokonaispinta-ala on 566 neliökilometriä, josta  ve-
sistöjä on 44,9 km², eli 7,9 %. Vuonna 1999 kunnan alueella oli 11 599 heh-
taaria peltoa. Tämä on 20,5 % kunnan kokonais-alasta. Maatiloja Vihdissä 
on 420 kappaletta (Fennica 2005b). Siuntionjoen vesistöalueen pinta-ala on 
487 km2 ja järvisyys 5,2 % (Ekholm 1993). Yli yhden hehtaarin järviä on 74 
kpl (Siuntionjokineuvottelukunta 1989). Pääuomalla on pituutta 34,7 kilo-
metriä, josta  järviosuuksia on 10,2 kilometriä. Siuntionjoen alimman kos-
ken, Sjundbynkosken keskivirtaama aikavälillä 1990-1999 oli 5,5 m3/s 
(Mettinen & Jokinen 2001). Siuntionjoen alajuoksulla virtaamavaihtelu on 
noin 0,2 m³/s – 40 m³/s (Mettinen 2004). 
 
Siuntionjoen valuma-alueen maisemaa hallitsevat laajat peltovainiot, mistä 
myös suurimmat ravinnepäästöt tulevat, sillä yli 80 % ravinteiden kokonais-
kuormituksesta on lähtöisin hajakuormituksesta. Jokivarren suurin piste-
kuormittaja on Nummelan jätevedenpuhdistamo, josta tulee 98 % jäteveden 
pistekuormituksen kokonaismäärästä. (Ranta ym. 2000). Vuosina 2001 ja 
2002 tehtyjen tutkimusten mukaan suurin osa Nummelan jätevedenpuhdis-
tamon kokonaistypestä päätyy Pikkalanlahteen saakka (Mettinen 2004). 
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Siuntionjoen suurimman sivuhaaran, Kirkkojoen haaran ainoa pistekuormit-
taja on Munkkaan jätekeskus, joka sijaitsee Lohjan kaupungissa. (Ranta ym. 
2000). 
 
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailussa arvioitiin, että vuoden 2003 saata-
villa olleiden vedenlaatu- ja virtaamatietojen perusteella joen vuosittainen 
kiintoainevirtaama olisi seuraavanlainen: Palojoki 49 tonnia, Risupakkajoki 
54 tonnia ja Kirkkojoki 521 tonnia. Vastaavasti vuoden 2004 saatavilla ol-
leiden vedenlaatu- ja virtaamatietojen perusteella joen vuosittainen kiinto-
ainevirtaama olisi seuraavanlainen: Palojoki 163 tonnia, Risupakkajoki 266 
tonnia ja Kirkkojoki 2 728 tonnia. (Mettinen 2005).  
 
Jätevedenpuhdistamojen erillisten jätevesitarkkailuraporttien mukaan on 
laskettu, että vuonna 2003 Siuntionjoesta Pikkalanlahteen kulkeutuneen ty-
pen määrä oli 203 kg/vrk ja fosforin 10,9 kg/vrk. Vuoden 2002 typpimäärä 
oli 1 104 kg/vrk ja fosforikuormitus 26,4 kg/vrk. Syy kuormituksen piene-
nemiseen on vuoden 2002 ja alkuvuoden 2003 kuivuus. (Mettinen 2004). 
 
Viljelyvaltaisen Siuntionjoen vesistöalueen ravinnehuuhtoumat olivat siis 
vuonna 2003 huomattavasti vuotta 2002 pienempiä. Vedenlaadultaan Siun-
tionjoen pääuoman vesistö on sijoitettu luokkaan välttävä (Uudenmaan ym-
päristökeskus 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ©Genimap Oy ja MML lupa L4715/02 
 
Kartta 1. Siuntionjoen vesistöalue. 
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2.1 Kalasto ja kalastus 
 
Siuntionjoen kalasto on lajistoltaan runsas, 29 kalalajia tai ekologista rotua 
ja kaksi rapulajia, mutta koostumukseltaan särkikalavoittoista (liite 1). Siun-
tionjokeen ja vesistöalueen järviin on tehty useita kala- ja täplärapuistutuk-
sia viime vuosina (taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Siuntionjoen ja sen järvien kalaistutuksia vuosina 1989 - 
2004. (Ranta. ym. 2000; Linder 2004; Linder 2005). Lyhenteet: 1k = yk-
sikesäinen, 2k = kaksikesäinen, 2v = kaksivuotias, nuo. = ei sukukypsiä 
kaloja, ikää ei tunneta tarkasti, 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 
Enäjärvi 2004  Siika ssp.  1k 5 000 
Huhmarjärvi 2004  Täplärapu  1k 50 
Kypärijärvi 2004  Kuha  1k 400 
Palajärvi 2004  Ankerias  nuo. 1 000 
Palajärvi 2004  Kuha  1k 1 275 
Palajärvi 2004  Siika ssp.  1k 4 120 
Poikkipuoliainen 1992  Kuha  1k 3 334 
Poikkipuoliainen 1997  Kuha  1k 1 400 
Poikkipuoliainen 2001  Kuha  1k 1 085 
Poikkipuoliainen 2003  Kuha  1k 533 
Poikkipuoliainen 2004  Täplärapu  1k 250 
Siuntionjoki 1991  Meritaimen  2v 1 575 
Siuntionjoki 1994  Harjus  1k 3 090 
Siuntionjoki 2001  Harjus  1k 850 
Tervalampi 2004  Täplärapu  1k 250 
Tjusträsk 2000  Karppi  2v 175 
Valkjärvi 2004  Siika ssp.  1k 1 070 
 
Siuntionjokineuvottelukunnan (1989) keräämien tietojen mukaan hauki oli 
1970-luvulla istutetuin kalalaji Siuntionjoen vesistöalueella. Vuoden 1991 
meritaimenistukkaat olivat Isojoen kantaa ja ne istutettiin Pikkalaan, Siun-
tionjoen alaosaan. Siuntionjoen kalastusalueella ei enää toimi ammattikalas-
tajia muuta kuin satunnaisissa hoitokalastushankkeissa (Niinimäki & Kaup-
pinen 2005). Siuntionjoen päähaaran kuusi koskea ja Kirkkojoen haaran 
Kirkko- ja Munksinkosket, sekä Lempansån ja Kvarnbynpuro kokonaisuu-
dessaan ovat Uudenmaan TE-keskuksen määrittämiä lohi- ja siikapitoisten 
vesistöjen koski- ja virtapaikkoja (TE-keskus 2005). Siten ne ovat rauhoitet-
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tuja pilkkimiseltä, onkimiselta sekä läänikohtaisen viehekortin nojalla tapah-
tuvalta kalastukselta.  
 
Kielloista huolimatta Siuntionjoen koskilla kalastetaan ainakin vapavälinein, 
mikä osaltaan saattaa johtua myös kalastajien tietämättömyydestä ja kalas-
tuskieltoalueiden puutteellisista merkinnöistä. 
 
Siuntionjoen suulle perustettu kalaväylä kyllä parantaa taimenten ja siikojen 
nousumahdollisuuksia jokeen. Kalaväylän leveydessä olisi vielä tarkentami-
sen varaa. Sillä jos ja kun osa kaloista ui rannanmyötäisesti kohti Siuntion-
jokisuuta, on niillä suuri vaara tulla pyydetyiksi verkoilla ennen jokeen pää-
syään. Mutta osa kaloista pääsee kyllä jokeenkin asti nousemaan ja tästä on 
yhtenä todisteena Vikträskistä syyskuussa 2005 verkolla saatu 10,6 kilo-
gramman kala, mikä valokuvien perusteella luultavimmin oli lohi (Hakala 
2005).  
 
2.1.1 Taimen 
 
1800-luvulla Siuntionjoesta tiedetään pyydetyn vuosittain kymmeniä ja par-
haina vuosina jopa satoja meritaimenia. Kalojen keskipaino oli parhaimmil-
laan lähellä neljä kiloa. Vielä 1930-luvulla tehdyissä muistiinpanoissa on 
mainintoja Sjundbynkoskesta pyydetyistä lukuisista taimenista. (Segerstråle 
1937). 
 
Siuntionjoen vesistöalueen jokia on sähkökoekalastettu jo vuodesta 1973. 
Näinä vuosina 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 1970-luvulla tehdyissä sähkökoekalastuksissa 
taimenia tavattiin vain Kirkkojoen haaran Munksinkoskesta. (Siuntionjoki-
neuvottelukunta 1989). 
 
Vuodesta 1985 vuoteen 2000 on Kvarnbynkosken ja Passilankosken alueilla 
tehty sekä näkö- että saalishavaintoja lukuisista taimenista, joista suurimmat 
ovat olleet yli 50 sentin mittaisia. Osa näistä kaloista on ollut kirkaskylkisiä 
ja mustapilkkuisia kaloja, joten ne ovat saattavat olla kudulle nousseita me-
ritaimenia. (Saura 2001).  
 
Passilankoskessa talvina 2000 ja 2001 käynyt vapakalastaja oli saanut saa-
liiksi muutamia 35 – 41 sentin mittaisia taimenia. Samalla hän oli tehnyt nä-
köhavaintoja useista pienemmistä taimenista Sågarsforsin padon alapuolisel-
la alueella.   
 
Siuntionjoen taimenista saadut havainnot ovat vähentyneet vuosi vuodelta. 
Sågarsforsin 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-
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liiksi viisi taimenta ja Lempansåsta kaksi taimenta. Alueen muilla koskilla ei 
taimenia tuon vuoden sähkökoekalastuksissa tavattu lainkaan (Ranta ym. 
2000). Vuoden 2003 lokakuussa tehdyissä sähkökoekalastuksissa saatiin 
Kvarnbynkoskesta varma näköhavainto taimenesta kaksi kertaa peräkkäisillä 
kalastuskerroilla (Mettinen 2004) ja kesällä 2004 tehdyissä sähkökoekalas-
tuksissa muutamia taimenia saatiin saaliiksi Kirkkojoen ja Lempansån kos-
kialueilta (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 tallessa olevista viljelykannoista. 
Siuntionjoella tehdyistä taimenistutuksista on merkintöjä jo useiden vuosi-
kymmenien takaa, joten on hankala arvioida kannan geneettistä alkuperää. 
Muun muassa vuonna 1939 on pääuomassa sijaitsevaan Passilankoskeen 
istutettu Vantaanjoen Kylmäojasta peräisin olevia purotaimenen poikasia 
(Marttinen & Koljonen 1989). Passilankosken keskeisen sijainnin vuoksi 
istukkaat ovat voineet levitä mm. ylävirrassa olevaan Kvarnbynpuron haa-
raan, mikä tänäkin päivänä toimii taimenten lisääntymisalueena. 
 
2.1.2 Uhanalaiset kalalajit 
 
Siuntionjoen alueella tavataan ainakin kolmea uhanalaista kalalajia. Nämä 
lajit ovat taimen, kivisimppu ja pikkunahkiainen. Luontodirektiivin II-liite 
(Direktiivi 92/43/ETY) kertoo näistä lajeista seuraavaa: yhteisön tärkeinä 
pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityis-
ten suojelutoimien alueita (Natura 2000-verkosto). Suomella on kuutta 
kalalajia koskeva poikkeama tästä liitteestä II. Nämä lajit ovat nahkiainen, 
pikkunahkiainen, kivisimppu, lohi, rantaneula ja toutain (Suomen ympäris-
tökeskus 2005a). Tällä poikkeamalla kumotaan Suomen velvollisuus perus-
taa suojelualueita edellä mainituille kalalajeille.  
 
 
2.2 Nuuksion kansallispuisto 
 
Nuuksion kansallispuiston luoteisosa ylettyy Siuntionjoen Poikkipuoliaiselle 
saakka, joten osa tämän selvityksen inventointialueista kuuluu  kansallis-
puiston alueeseen. Nuuksion kansallispuisto muodostaa läntisimmän osan 
Nuuksion järviylängöstä, mikä on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan 
tärkein yhtenäinen saloalue. Nuuksion luonnon monimuotoisuus perustuu 
sen eteläiseen sijaintiin sekä rikkonaisen kallioperän luomaan elinympäristö-
jen vaihtelevuuteen ja pienipiirteisyyteen. Kansallispuiston alueelta on ta-
vattu useita kymmeniä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä eläin-, kasvi- ja sie-
nilajeja. (Metsähallitus 2005a). 
Nuuksion kansallispuiston pinta-ala 42 km2 ja se on perustettu vuonna 1994. 
Aluetta hoitaa Metsähallitus. Nuuksion kansallispuisto sijaitsee Kehä III:n 
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pohjoispuolella valtateiden 1 (Turuntie) ja 120 (Vanha Porintie) välissä. 
(Metsähallitus 2005b). 
 
 
 
3. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Siuntionjoen vesistöalueen laajuuden ja aiemmin tehtyjen vastaavanlaisten 
tutkimusten perusteella vesistöalue päätettiin jakaa kahteen osaan, joista  
kesän 2005 aikana inventoitiin yläjuoksun puoli. Raja vedettiin joen keski-
vaiheilla olevan Karhujärven eli Björnträskin, ylä- ja alapuoliseen vesistöön. 
 
Koko alue inventoitiin kävellen. Inventoitua jokivartta kertyi kaikenkaikki-
aan noin 107 kilometriä.  
 
Saadut havainnot kirjattiin juuri Siuntionjoelle räätälöityyn inventointilo-
makkeeseen (liite 2). Se perustuu Karjaanjoki LIFE-hankkeessa 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 2005 oli edelliskesää hieman kuivempi, joten inventointien suorittami-
nen oli tältä osin edellisvuotta helpompaa. 
 
Inventointien aloituksesta lähetettiin tiedote (liite 3) inventointialueen kunti-
en asukkaille. Tiedotteessa oli myös kerrottu asian tiimoilta pidettävän tie-
dotustilaisuuden aika ja paikka. Pidettyyn tilaisuuteen saapuikin parisen-
kymmentä asiasta kiinnostunutta kuntalaista kertomaan omia toiveitaan ja 
kommenttejaan joen tilasta. Tiedote lähetettiin ykkösosoitteettomana, eli 
postin lähettämispalvelun avulla. 
 
Inventointijaksoja viidelle osa-alueelle kertyi kaiken kaikkiaan 133 kappa-
letta (kuva 2). Pituudet näillä jaksoilla vaihtelivat 150 metristä 2 350 metriin 
(liite 4).  
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Kartta 2. Siuntionjoen valuma-alueen inventointikartta. Inventoidut 
alueet (I - V) on rajattu katkoviivoin. Pääuoman numerointi kulkee ylä-
juoksulta alajuoksulle päin ja muiden uomien numerointi alajuoksulta 
yläjuoksulle päin. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET   
 
Maastotyöt tehtiin pääasiassa alku- ja keskikesän aikana. Alkukesällä ranta-
kasvillisuus ei vielä haitannut inventointien tekemistä, joten inventoinnit su-
juivat keskikesää joutuisammin. Kenttätyöt saatiin tehtyä heinäkuun puo-
leenväliin mennessä. Inventointialueet käydään raportissa läpi puroittain, 
yksi osa-alue kerrallaan. Kunkin jakson tunnus on sulkeissa otsikon perässä. 
Jaksojen tunnukset ja numerot on merkitty aluetta kuvaavissa kartoissa. Joen 
rantoja kuvattaessa puhutaan oikean ja vasemman puolen rannasta, jolloin 
jokea on katsottava alavirtaan päin. Toisinaan käytetään myös ilmansuuntia 
apuna kerrottaessa kummalla puolen jokea kyseiset rannanmuodot ovat. 
Kaikki sivu-uomat on kuvattu edeten alajuoksulta latvoille päin. Pääuoma 
on kuvattu yläjuoksulta alajuoksulle, eli Enäjärvestä Karhujärvelle päin. 
 
Jaksojen pituudet on mitattu peruskarttalehdiltä Tamayan digitoivan PLA-
NIX-5000 pinta-alan ja matkan mittarilla eli planimetrillä. 
 
 

4.1 Alue I  
 
Alue I pitää sisällään Risupakkajoen sivuhaaroineen ja rajoittuu etelässä 
Karhujärveen ja Siuntionjoen pääuomaan, Palojokeen. Kohteita tällä alueel-
la on 24, joista 17 kuuluu Risupakkajokeen. Pituutta tällä alueella on 30 ki-
lometriä. Vedenlaatu on pääasiassa välttävää koko inventointialueella.  
   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartta 3. Alue I:n  
inventointijaksojen rajat. 
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4.1.1 Brännträsk-järven laskupuro 
 
Risupakkajoen alaosaan RB 2:n kohtaan vetensä laskeva uoma. Se saa al-
kunsa 2,4 kilometrin päässä sijaitsevasta Brännträsk-järvestä. Vedenlaatu 
ko. järvessä oli silmämääräisesti arvioituna luokkaa tyydyttävä / hyvä. In-
ventointijaksoja tälle uomalle kertyi kolme kappaletta. Uoman keskivaiheil-
la oleva metsäosuus pitää pienen koskipaikan sisällään. Muuten yleisilme on 
hyvin peltovoittoista. 
 
1. Risupakkajoki – Brännträskin tien yläpuoli (BT 1) 
 
Peltojen halki kulkeva 1 100 metrinen osuus. Leveyttä uomalla on noin yksi 
metri. Uoman rannoilla on kolmen metrin suojakaistat. Syvyyttä löytyy par-
haimmillaan puolisen metriä ja virrannopeutta 35 cm/s. Heinikkorantojen 
vuoksi varjostus on vain 10 % luokkaa. Brännträskin tien ja jakson yläosas-
sa kulkevan metsäautotien välissä on pieni ja kivikkoinen virtapaikka. 
 
2. Brännträskin tien yläpuoli – Peltoaukea (BT 2) 
 
Jakson pituus on 650 metriä. Uoma kulkee havumetsän katveessa ja on le-
veydeltään 0,5 - 1 metriä. Varjostusta on 80 % ja syvyyttä noin 20 senttiä. 
Pohjan materiaali on pääasiassa soraa ja kiveä. Metsän keskellä on betoni-
nen siltarumpu, minkä alla 15 sentin putous. Kala ei tästä pääse nousemaan. 
Siltarummulle ei ole metsässä mitään käyttöä. Jakso päättyy pellon reunaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Metsässä oleva siltarumpu. 
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3. Peltoaukea – Brännträsk-järvi (BT 3)  
 
Tämän puron viimeisen jakson pituus on 680 metriä. Uoman leveys alaosas-
sa on yksi metri ja syvyys parhaimmillaan puoli metriä. Uoma kulkee kesan-
topellolla. Vesikasveina sammalta ja ulpukoita. Vesi kulkee osan matkastaan 
pellon alle kaivetussa 9" betoniputkessa. Pellon reunassa asuvan maanomis-
tajan mukaan uomassa näkyy toisinaan ruutanoita. Kalat ovat todennäköi-
simmin peräisin Brännträsk-järvestä. Pellon ja järven välissä on usean met-
rin pudotuksen omaava kivikko. Kalat eivät sitä pääse nousemaan, mutta 
ruutanoista päätellen korkean veden aikaan kalat pääsevät tästä laskeutu-
maan. 
 
4.1.2 Kalliojärvi – Suolampi välipuro (KJ-SL 1) 
 
Välipuro saa alkunsa 73 metrin korkeudella merenpinnasta olevasta Suo-
lammesta. Mittaa purolla on 1 710 metriä. Rannat ovat sekametsää ja puron 
pohja kivikkoista. Leveyttä uomalla on 0,5 - 1 metriä ja syvyyttä alle 20 
senttiä. Tiheän metsän ansiosta varjostus on lähellä 100 %. Alajuoksun 
alimman metsäautotien betoninen siltarumpu estää kalojen nousumahdolli-
suudet. Pohjan materiaaleina uomassa on soraa ja kiviä.  
 
4.1.3 Lieviön haara (LP 1) 
 
Tämä haara on pituudeltaan 2 350 metriä ja kulkee peltojen keskellä. Suoja-
kaistat ovat kolmimetriset ja varjostusta on 10 %. Uomalla on leveyttä 0,5 - 
1 metriä ja syvyyttä alle puoli metriä. Uomassa kulkee melko vähän vettä, 
mutta virtausnopeus on silti parhaimmillaan 15 cm/s. Uoman pohja on savea 
ja virtapaikoissa soraa ja pientä kiveä. Rantojen kasvillisuus on heinää ja 
pajua. Muijalantien siltarumpu estää kalojen nousun ylävirtaan täysin. Tien 
yläpuolella vähävetistä peltouomaa. 
 
4.1.4 Puroniityn sivuhaara (PN 1) 
 
Puroniityn 1 230 metrinen haara yhtyy Risupakkajokeen RB 2:n kohdalla. 
Jokisuussa muutamat koivut varjostavat uomaa ja vedessä kasvaa kellusleh-
tisiä kasveja. Leveyttä jokisuussa on kaksi metriä, mutta ylöspäin mentäessä 
uoma kapenee yhteen metriin. Alaosa on peltouomaa ja varjostusta on 20 %. 
Yläjuoksulla uoman vasen laita reunustaa metsää ja varjostusta on 50 %. 
Virtausnopeus 1 – 5 cm/s. Syvyyttä on 30 – 60 senttiä. Pohja on pääasiassa 
savea ja pohjan päällä 10 – 20 senttiä paksu liejukerros. Yläjuoksulla soraa, 
mutta veden syvyys vain 5 – 10 senttiä. Peltouoman suojakaista on pääasias-
sa kolmimetrinen, mutta paikoin vain yksimetrinen. Uoma alittaa alajuok-
sullaan Yöviläntien. Siltarumpu ei ole nousuesteenä kaloille. 
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4.1.5 Risupakkajoki 
 
Koko inventointialueen suurin sivuhaara. Pituutta sillä on 11,5 kilometriä ja 
lisäksi siihen yhtyy useita sivuhaaroja, joista suurimman pituus on noin neljä 
kilometriä. Risupakkajoki saa alkunsa suoalueilta ja useista eri järvistä. Se 
laskee vetensä Karhujärven pohjoispäähän lähelle Palojokea. Joki on jaettu 
17 osa-alueeseen, mikä sisältää myös suurimmat sivuhaarat. Pääuoma on 
luokiteltu vedenlaadultaan välttäväksi ja yksi sivuhaaroista huonoksi (Uu-
denmaan ympäristökeskus 2005). 
 
1. Karhujärvi - Niemenkyläntie (RB 1) 
 
Jokisuun käsittävän jakson pituus on 440 metriä. Leveyttä sillä on kuusi 
metriä ja syvyyttä yli metrin. Rannoilla kasvaa tupassaroja ja vedessä ilma-
versoisia, irtokellujia, uposlehtisiä sekä kelluslehtisiä kasveja. Pohja on sa-
vea. Rantavesissä muutamia haukia. Veden näkösyvyys on noin 10 senttiä. 
Varjostusprosentti ja virtausnopeus ovat lähellä nollaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Risupakkajoen suu. 
 
2. Niemenkyläntie – Brännträskin sivuhaara (RB2) 
 
Jakson pituus on 860 metriä. Rannat ovat tupassaroja kasvavaa tulvaniittyä, 
jota reunustaa lehtimetsä. Varjostusta uomassa parhaimmillaan 25 %. Uo-
man leveys jakson alaosassa kuusi metriä ja yläosassa kolme metriä. Sy-
vyyttä löytyy toista metriä. Jaksolla ei nousuesteitä kaloille ja rantavesissä 
kaloja näkyikin. Joen pohja on savea. 
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3. Brännträskin sivuhaara – Sähkölinja (RB 3) 
 
Jakson pituus 1 480 metriä. Peltorantainen jakso, mutta muutama pieni met-
säsaareke matkalla. Uoman leveys nelisen metriä ja varjostusprosentti lähel-
lä nollaa. Syvyyttä uomassa on 20 – 50 senttiä. Suojakaista yhden metrin 
levyinen ja rantakasveina heinää. Uoman kasveina ilmaversoisia ja kellus-
lehtisiä lajeja. Tiheä kasvusto haittaa paikoin kalojen mahdollisia vaelluksia. 
Uomassa näkyi haukia. Virtausnopeus lähellä nollaa ja uoman pohja pahoin 
liettynyttä.  
 
4. Sähkölinja – Pohjoishaaran yhtymä (RB 4) 
 
Pääasiassa peltojen keskellä kulkevan jakson pituus on 1 250 metriä. Ran-
noilla kasvaa satunnaisia lehtipuita ja varjostusta on 15 %. Pohja on savea ja 
uomassa kasvaa kelluslehtisiä ja ilmaversoisia kasveja. Leveyttä uomalla on 
1 – 1,5 metriä ja syvyyttä 20 – 50 senttiä. Virtausnopeus on 10 – 15 cm/s. 
Uoman pohja on pahoin liettynyt. Rantojen suojakaistat ovat kolmimetriset. 
Rannoilla merkkejä uomaeroosiosta. Kahvimaantien siltarumpu ei nousues-
teenä kaloille. Jakso päättyy pohjois-eteläsuunnassa laskevan sivuhaaran 
yhtymäkohtaan. 
 
5. Pohjoishaaran yhtymä – Sähkölinja (RB 5) 
 
Rauhoitusalueen halki kulkeva metsäuoma, jolla on pituutta 1 540 metriä. 
Uoma on hyvin mutkitteleva ja leveyttä sillä on kaksi metriä. Syvyyttä par-
haimmillaan puolisen metriä ja virrannopeutta 20 cm/s. Varjostusta uomassa 
on 50 – 75 %. Jakson alaosassa risupatoja. Kahvimaantien yläpuolisella 
osuudella useita sorapohjaisia virtapaikkoja, joiden välissä syviä ja 5 – 6 
metriä leveitä suvantoja. Rannoilla kasvaa lehtipuita ja uomassa myös pal-
jon kiviä.  Jaksolla näkyi kaloja, joiden laji jäi epäselväksi. Olosuhteet otol-
liset myös taimenten elinalueeksi.  

            Kuva 3. Kahvimaantien yläpuolista soraikkoa. 
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6. Sähkölinja – Myllymäki (RB 6) 
 
Rauhoitusalueen yläosa on mutkittelevaa uomaa, millä on pituutta 870 met-
riä. Rannat ovat tupassaroja ja heinää kasvavaa tulvaniittyä. Uoman leveys 
on 1 – 1,5 metriä ja syvyys alle puoli metriä. Pohjana savea, mutta muuta-
missa pienissä virtapaikoissa myös soraa.  Varjostusta on 20 %. Virtapaik-
kojen virtausnopeus 25 cm/s. Kalliojärven pieni laskupuro (RB 12) laskee 
tälle jaksolle.  
 
7. Myllymäki – Hermanninsuo (RB 7) 
 
Tämä jakso on 2 000 metrin pituinen peltouoma. Suojakaista on kolmimet-
rinen ja varjostusta on 5 %. Pohja on savea ja siellä täällä on pieniä kiviä. 
Pohjassa oli paikoitellen runsaasti puuainesta. Syvyyttä uomalla on puolisen 
metriä. Siltarumpujen alla pieniä kivikkoisia virtapaikkoja, joissa syvyyttä 
alle 10 senttiä. Uoman leveys 1 – 1,5 metriä. Virtausnopeus 5 – 10 cm/s.  
Uoman pohja on pahoin liettynyt ja uomaeroosio on voimakasta. Rantakas-
villisuutena on heinää. 
 
8. Hermanninsuo – Lohjanharjuntie (RB 8) 
 
Peltouoma, mikä on pituudeltaan 2 040 metriä alittaa Lohjanharjuntien kah-
desti ja tällä hetkellä ei estä kalojen kulkua uomassa. Tien jatkuva rakenta-
minen kylläkin muuttaa uoman kulkua jatkuvasti. Leveyttä uomalla on 1 – 
1,5 metriä ja syvyyttä puolisen metriä. Varjostusta on 5 %. Suojakaista on 
kolmen metrin levyinen. Virtausnopeus on suurimmillaan 5 – 10 cm/s. En-
nen Lohjanharjuntien uudistustöiden päättymistä ei lopullista arviota uoman 
kunnosta voida suorittaa. Latvavesillä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mille-
kään kalalajille otollisia elinalueita. Uoman pohja on savea. 
 
9. Lohjanharjuntie – Pohjoinen latvahaara (RB 9) 
 
Peltojen keskellä kulkeva 1 000 metrinen uoma. Latvat todella vähävetisiä. 
Uoman leveys 0,5 metriä ja syvyys 10 cm. Virtausnopeus on alle 5 cm/s. 
Varjostusta 25 % ja suojakaista on kolmimetrinen. Pohjan materiaaleina savi 
ja hiekka. Maa-aines ja tiheä kasvusto muodostavat kaloille ohipääsemättö-
män nousuesteen. 
 
10. Lohjanharjuntie – Läntinen latvahaara (RB 10) 
 
Latvaosan pituus 1 250 metriä. Alaosassa peltoa ja yläjuoksulla myös met-
sää. Nummenkyläntien siltarumpu osittaisena nousuesteenä kaloille. Uoman 
leveys yhden metrin ja syvyys 20 – 30 senttiä. Virtausnopeus on 5 – 10 
cm/s. Matkalla risupatoja. Latvaosuudella pohja on savea ja hiesua. Pohja on 
kokonaan umpeen liettynyt. Uoman rannoilla kasvaa heinää ja lehtipuita. 
Varjostusta rannoilla ei ole. 
 
 



 19

11. Lohjanharjuntie – Takasuon lampi (RB 11) 
 
Idästä päin tuleva, 1 760 metrinen latvahaara. Yhtyy pohjoisen latvahaaran 
kanssa lähes samaan kohtaan. Jakson alaosa peltouomaa ja yläosa metsäuo-
maa. Varjostusta on alaosassa 10 % ja yläosassa 80 %. Metsäosuus on lehti-
puuvoittoista. Uoman leveys on muualla metrin luokkaa ja lammen suulla 
noin kaksi metriä. Maasto on soinen ja uoma risupatojen tukkima. Lohjan-
harjuntien työmaa muokkaa myös tätä uomaa jatkuvasti. 
 
12. Kalliojärven laskupuro (RB 12) 
 
Puro laskee Risupakkajokeen RB 6:n kohdalla ja on pituudeltaan 1 130 met-
riä. Leveyttä sillä on puolisen metriä ja syvyyttä alle 20 senttiä. Uoma kul-
kee sekametsän katveessa. Veden vähyydestä johtuen kaloilla ei ole nousu-
mahdollisuutta Kalliojärveen. Uoman yläosassa kivikkoista pohjaa. Matkal-
la pieni lampi juuri ennen Kalliojärveä. Varjostusta uomassa on 90 %.  
 
13. Pohjoishaaran yhtymä – Kahvimaantien yläpuoli (RB 13) 
 
Risupakkajoesta alkava 1 270 metrinen jakso. Laskee vetensä RB 5:n al-
kuosaan. Uoma kulkee peltojen keskellä ja on leveydeltään 0,5 – 1,5 metriä. 
Syvyyttä on 10 – 30 senttiä. Rannoilla kasvaa heinää ja pajua. Varjostusta 
on 10 – 30 %. Virtausnopeus kiivaimmillaan 15 cm/s. Kahvimaantien ylä-
puolella on puolen metrin pudotus uomassa maa-aineksen sortumisen joh-
dosta. Sen yläpuolella on 30 metriä pitkä kivikkoinen koskiosuus, missä vet-
tä todella niukasti. Koskiosuudella olevan metsäautotien silta ei estä kalojen 
kulkua uomassa. Pohja on alajuoksulla savea ja yläjuoksulla kiveä sekä 
hieman soraa. Jakso RB 16 yhtyy tähän uomaan.  
 

         Kuva 4. Metsäautotien yläpuolinen uoma. 
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14. Kahvimaantien yläpuoli – Moottoritien alapuoli (RB 14) 
 
Metsäuoma, minkä pituus on 1 540 metriä. Varjostusta on 60 % ja syvyyttä 
alle 20 senttiä. Uoman leveys on 0,5 – 1 metriä ja virtausnopeus parhaim-
millaan 10 cm/s. Jakson puolessa välissä olevan autotien siltarumpu on 15 
sentin pudotuksellaan nousueste kaloille matalan veden aikaan. Pohjan ma-
teriaalina uomassa on savi ja paikoitellen on isoja kiviä.  
 
15. Moottoritien alapuoli – Latvavedet (RB 15) 
 
Latvaosan pituus on 1 200 metriä. Uoma alittaa kolme isoa tietä ja lisäksi 
paikalla on tietyömaa. Tällä hetkellä kalat eivät rummuista pääse nousemaan 
ja aluetta muokataan jatkuvasti lisää. Nousuesteinä ovat sekä siltarummut 
että uomaan kasaantunut maa-aines. Tämä peltorantainen uoma (Mäyräoja) 
on leveydeltään 0,5 metriä ja syvyydeltään alle 20 senttiä. Suojakaista on 
kolmimetrinen ja rannoilla kasvaa heinää. Varjostusta on 20 % ja virtausno-
peus on 0 – 5 cm/s.  
 
16. Pohjoishaaran yhtymä – Sähkölinja (RB 16) 
 
RB 13 kohdalle koillisesta laskeva sivuhaara. Uoman latvoilla on Höytiön-
nummen jätevedenpuhdistamo, minkä johdosta veden laatu on luokiteltu 
huonoksi (Uudenmaan ympäristökeskus 2005). Uoma kulkee peltojen kes-
kellä, suojakaistan ollessa kolme metriä. Pituutta sillä on 900 metriä. Muu-
tamia kuusia ja pajuja kasvaa uoman rannoilla. Varjostusta on 10 % ja sy-
vyyttä 20 – 30 senttiä. Uoman leveys on metrin luokkaa ja virtausnopeus 
muutamassa kohtaa jopa 15 cm/s. Nopeavirtaiset savikönkäät saattavat ma-
talan veden aikaan estää kalojen nousun ylävirtaan.  
 
17. Sähkölinja – Latvavedet (RB 17) 
 
Latvaosan pituus 1 800 metriä. Uoman alaosa kulkee pellon reunaa pitkin ja 
yläosa kulkee metsän katveessa. Varjostusta uomassa on 15 – 30 %. Uoman 
leveys on yhden metrin ja virtausnopeus 5 – 15 cm/s. Ojan syvyys on noin 
20 senttiä ja pohja on pahoin liettynyttä. Yläjuoksulla vesi käy vähiin, joten 
kesäaikaan uomassa saattaa kulkea pelkästään jätevedenpuhdistamolta las-
kettua vettä. Tämä uoma ei siis sovellu kalojen elinalueeksi. 
 
4.1.6 Suolampi – Nummijärvi välipuro (SL – NJ 1) 
 
Nummijärvi laskee vetensä Suolampeen, josta se taas kulkeutuu Kalliojär-
ven kautta Risupakkajokeen. Tämä Suolammen ja Nummijärven väli on pi-
tuudeltaan 510 metriä ja pudotuskorkeutta sillä on 4,1 metriä. Uoma kulkee 
sekametsän katveessa ja on leveydeltään 0,5 metriä. Vettä uomassa kulkee 
todella vähän syvyyden ollessa alle 20 senttiä ja virtausnopeus parhaimmil-
laankin vain 5 cm/s.  
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4.2 Alue II 
            
Alue II käsittää inventoidun alueen eteläosan. Se pitää sisällään muun muas-
sa Karhujärven, Storträskin ja Lonoks-järvien ympäristön. Tällä alueella on 
45 kohdetta ja toistakymmentä järveä tai lampea. Pituutta sillä on 33 kilo-
metriä. Vedenlaatu alueella on pääasiassa välttävää, mutta paikoitellen jopa 
hyvää. Pinta-alaltaan tämä on inventoiduista osa-alueista suurin. 
 

      Kartta 4. Alue II:n inventointijaksojen rajat. 
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4.2.1 Alhonsuon puro 
 
Alhonsuon läpi kulkevan uoman pituus on vajaat kaksi kilometriä. Se laskee 
vetensä Petäjärveen. Suolta alkavan uoman kalataloudellinen merkitys on 
alematon. Vanhojen karttojen mukaan tämä uoma saa vetensä Petäjärven 
pohjoispuolella olevasta Ahvenlammesta, mutta käytännössä vesi tulee Ah-
venlampea ympäröivältä suolta. 
 
1. Petäjärvi – Alhonsuo (AP 1) 
 
Pituutta tällä suovaltaisella jaksolla on 1 120 metriä. Uoma kulkee Petäjär-
ventien ali, mutta rumpu ei ole esteenä kaloille. Leveyttä uomalla on neljä 
metriä ja syvyyttä noin metrin. Jokisuussa kasvaa pajukkoa varjostuksen 
ollessa 75 %. Muu osa uomasta kulkee pellolla tai niityllä varjostuksen ol-
lessa 10 %. Peltojen suojakaistat ovat kolmimetriset. Havaittavaa virtausta 
uomassa ei ole. Pohja on savea.  
 
2. Alhonsuo – Latvavedet (AP 2) 
 
Alhonsuon yläpuolinen uoma on todella umpeenkasvanutta ja vähävetistä 
aluetta. Karttojen mukaan uomaan saattaa tulla vettä pohjoisempana sijait-
sevasta Ahvenlammesta, mutta ainakaan inventointiajankohtana ei näin ol-
lut. Uoman leveys alle puoli metriä ja syvyyttä 5 – 15 senttiä. Peltojen suo-
jakaistat ovat yhden ja kolmen metrin levyisiä. Rannoilla kasvaa heinää ja 
varjostus on 25 %. Uoman pohja on savea ja virtausnopeus on 5 – 10 cm/s. 
Pituutta inventoidulla osalla on 780 metriä. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kuva 5. Alhonsuon puron yläosa. 
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4.2.2 Brobackaängen (BBÅ 1) 
 
Tämä 1 500 metrinen oja laskee vetensä Karhujärven eteläpäähän. Leveyttä 
sillä on 0,5 – 1 metriä ja syvyyttä 5 – 15 senttiä. Jokisuuta varjostavat lehti-
puut, mutta muu uoma kulkee peltojen keskellä. Varjostusta uomalla on ala-
osassa 50 % ja yläosassa alle 10 %. Suojakaista on pääosin kolmimetrinen, 
mutta paikoin jopa 15-metrinen. Pohja on savea ja isoja kiviä. Rannoilla 
kasvaa heinää ja satunnaisesti lehtipuita. Virtausnopeus uomassa on 1 cm/s. 
Maanomistajalausunnon mukaan uomassa on vettä keväisin jopa metrin 
paksuudelta, mutta kuivina kesinä virtaus loppuu kokonaan. Oja on perattu 5 
– 6 vuotta sitten ja se on taas paikoitellen kasvamassa umpeen. 
 
4.2.3 Bysån (BÅ 1) 
 
Storträskistä Stora Lonoksiin laskevalla joella on pituutta 800 metriä. Pudo-
tuskorkeutta tällä matkalla on kymmenen senttiä. Joki alittaa Evitskogintien, 
mutta siltarumpu ei ole esteenä kaloille. Uoman leveys on neljä metriä ja 
syvyyttä sillä on 0,5 – 1 metriä. Uoman ylä- ja alaosa ovat lehtimetsän kat-
veessa, varjostuksen ollessa 25 %.  Keskiosassa olevalla peltojaksolla var-
jostus on 10 %. Virtausnopeus on 1 – 2 cm/s. Uomassa kasvaa kelluslehtisiä 
ja ilmaversoisia lajeja. Uomassa oli runsaasti pikkukaloja. 
 
4.2.4 Dammkärrin puro 
 
Dammkärrin puro on jaettu kahdeksaan osaan, joista kaksi on pieniä sivupu-
roja. Pituutta uomalla on neljä ja puoli kilometriä. Se saa alkunsa Yövilän 
Mustassuolta ja laskee vetensä Karhujärven itärannalle. Uoma alittaa Nie-
menkyläntien suurta rumpua pitkin. Inventointipäivänä vesi oli melko kor-
kealla ja todella sameaa, joten kuivana kesäaikana uomassa kulkee huomat-
tavasti vähemmän vettä. 
 
1. Karhujärvi – Niemenkyläntie (DK 1) 
 
Jokisuulla uoman leveys on kolmisen metriä ja syvyys noin metrin. Uoma 
kulkee lehtimetsän katveessa ja on pituudeltaan 600 metriä. Varjostusta on 
50 %. Jakson yläosassa uoman leveys on noin kaksi metriä ja virtausnopeus 
on 15 cm/s. Vesikasveina pääasiassa jokisuulla kasvanut järviruoko. Pohja 
on savea. 
 
2. Niemenkyläntie – Metsänreuna (DK2) 
 
Pellon keskellä kulkeva 690 metrinen jakso. Rannoilla kasvaa pajuja ja tul-
vivan veden vuoksi niitä on myös purossa. Rantojen suojakaista on kolmi-
metrinen ja varjostusta on 50 %. Uomalla on leveyttä 1 – 2 metriä ja syvyyt-
tä puolisen metriä. Virtausnopeus on 10 – 15 cm/s. Pohjan materiaalina on 
savi ja paikkapaikoin on isoja kiviä.  
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Kuva 6. Dammkärrin puron alaosaa. 
 
3. Metsänreuna – Pellonreuna (DK 3) 
 
Tämä lyhyt, vain 160 metrinen jakso kulkee sekametsän keskellä. Uomalla 
on leveyttä 1 – 2 metriä ja syvyyttä 20 – 50 senttiä. Varjostusta on 80 %. 
Virtausnopeus on 15 – 20 cm/s. Metsässä on noin 50 metriä pitkä, ihmisen 
tekemä koskiosuus. Kalliota on räjäytetty, jotta vesi pääsisi paremmin kul-
kemaan. Uoman reunat ovat teräväsärmäisiä kiviä ja uomassa olleet irtoloh-
kareet on nostettu rannoille. Uoman reunat ovat paikkapaikoin hyvin jyrkät 
ja virtaus kiivasta. 
 
4. Pellonreuna – Dammkärrin hiekkatie (DK 4) 
 
Jakson pituus on 1 280 metriä ja se kulkee peltojen keskellä. Jakso DK 8 
laskee vetensä tälle jaksolle. Suojakaista on muualla kolmimetrinen ja ala-
osan oikealla rannalla 15 metrinen. Varjostusta uomassa on 10 %. Rannoilla 
kasvaa heiniä ja pajuja. Uomalla on leveyttä 2 – 3 metriä ja syvyyttä 20 – 50 
senttiä. Virtausnopeus on 5 – 15 cm/s.  Jakson yläosassa olevan tierummun 
alla on muutamien metrien pituinen virtapaikka.  
 
5. Dammkärrin hiekkatie – Falkmäen jyrkänne (DK 5) 
 
Metsän reunassa kulkeva 1 030 metrinen osuus. Uoman vasemmalla rannal-
la kohoaa jyrkänne ja uomaa varjostavat havupuut. Varjostusta on 75 %. 
Leveyttä uomalla on 0,5 – 1 metriä ja syvyyttä 10 – 40 senttiä. Uoman pohja 
on umpeen liettynyt. Virtausnopeus on 3 cm/s. Nousuesteitä matkalla ei ole. 
Täällä vesi on huomattavasti kirkkaampaa kuin alapuolisilla osuuksilla.  
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6. Falkmäen jyrkänne – Latvavedet (DK 6) 
 
Inventoidun latvaosan pituus 600 metriä. Jakson alaosan oikealla rannalla on 
peltoa, mutta muuten uomaa varjostaa havumetsä. Leveyttä uomalla on 0,5 – 
1 metriä ja syvyyttä yläosassa on viitisen senttiä. Uoman pohja on hienoja-
koisen aineksen peittämää. Varjostusta löytyy 40 % ja virrannopeutta 2 – 3 
cm/s. Vähävetisenä aikana uoma kuivuu luultavasti täysin. 
 
7. Niemenkyläntie – Annilan haaran latvat (DK 7) 
 
Dammkärrin eteläinen sivuhaara. Laskee vetensä DK 1:n varrelle. Pituutta 
tällä 0,5 metriä leveällä uomalla on 630 metriä. Alaosa uomasta on pelto-
uomaa ja yläosa metsäuomaa. Pohjan materiaaleina ovat savi ja satunnaiset 
kivet. Rannoilla paikoitellen uomaeroosiota. Alaosan varjostus on 0 % ja 
yläosan 40 %. Virtausnopeus on suurimmillaan 5 cm/s. Syvyyttä osuudella 
on 5 – 10 senttiä. Alaosan pelto-osuuden tiheä kasvillisuus on kaloille ohit-
tamaton nousueste. Myös veden vähyys rajoittaa kalojen liikkuvuutta uo-
massa.  
 
8. Dammkärrin puro – Västergård (DK 8) 
 
Tämä Dammkärrin pohjoinen sivuhaara laskee vetensä jaksolle DK 4. Uo-
man alaosa kulkee peltojen keskellä. Dammkärrin hiekkatien yläpuolella 
pelto jatkuu 50 metriä ja muuttuu sen jälkeen metsäksi. Inventoitu osuus on 
pituudeltaan 730 metriä. Hiekkatien rumpu on kaloille ohitse pääsemätön 
este 20 sentin pudotuksellaan. Peltouoman suojakaistat ovat yhden ja kol-
men metrin levyisiä. Varjostusta on alle 5 %. Leveyttä uomalla on 50 – 70 
senttiä ja syvyyttä noin 20 senttiä. Virtausnopeus on 5 cm/s. Tien yläpuoli-
selta metsäosuudelta tulee hyvin vähän vettä, sillä suuri osa vedestä tulee 
pellon salaojista. 
 
4.2.5 Gillermossen oja  
 
Gillermossen laskee vetensä Bakträskin koilliskulmaan. Tämä uoma kulkee 
Siuntionjoen valuma-alueen itärajalla ja on pituudeltaan puolitoista kilomet-
riä. Se pitää sisällään kaksi haaraa, joista toinen tulee pellolta ja toinen met-
sästä. 
 
1. Bakträsk-järvi – Koillishaara (GM 1) 
 
Koilliseen vievän sivuhaaran pituus on 800 metriä. Jokisuussa kasvaa muu-
tamia lehtipuita. Solvikintien yläpuolella uoma kulkee peltojen keskellä. 
Latvavedet Evitskogintien yläpuolella ovat metsän katveessa. Suojakaistat 
ovat kolmimetriset ja varjostusta on peltoaukealla 5 % ja latvoilla 50 %. 
Uoman leveys alajuoksulla 1,5 metriä ja Evitskogintien yläpuolella noin 
puoli metriä. Pohjan materiaali on alajuoksulla savea ja yläjuoksulla soraa ja 
kiveä.  Uomassa  runsaasti  kaloja  ja  ilmaversoisia  kasveja.  Virtausnopeus 
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10 – 20 cm/s. Yläjuoksun metsäosuudella on noin metrin korkuinen kallio-
köngäs, mikä estää kalan nousun yläjuoksulle. Alajuoksulla uoman syvyys 
on puolisen metriä ja yläosilla vain muutamia senttejä. Jakso GM 2 laskee 
vetensä tälle osuudelle. 

Kuva 7. GM 1:n ja GM 2:n yhtymäkohta. 
 
2. Luoteishaara (GM 2) 
 
Pituudeltaan tämä haara on 730 metriä. Vesi on tällä jaksolla paljon edellistä 
jaksoa kirkkaampaa. Alaosan paljasrantainen peltouoma rajoittuu Evitsko-
gintiehen ja sen yläpuolelta alkaa metsäosuus. Inventointihetkellä peltouoma 
tulvi pahasti. Metsäosuudella varjostusta on 75 % ja syvyyttä alle 20 senttiä. 
Uomassa kasvaa sammalta ja rannoilla havupuita. Uoman leveys on 0,5 – 
1,5 metriä ja virtausnopeus 0 – 15 cm/s. Pohja on hiekkaa, soraa ja kiviä. 
Alin nousueste on metsäautotien siltarumpu. Putous on yli 30 senttiä. Met-
säautotien yläpuolella on pitkä koskiosuus, jossa on useita luonnollisia nou-
suesteitä kaloille, mm. kallioköngäs. Koskiosuuden yläpuolella uoma kulkee 
suvantomaisena ojana metsän siimeksessä. Vetensä tämä uoma saa useista 
pienistä metsäojista. 
 
4.2.6 Hakuträsk – Byträsk-järvien välipuro (HA-BY 1) 
 
Hakuträsket ja Byträsket -järvien välinen laskupuro. Pituutta sillä on 670 
metriä ja pudotusta 2,1 metriä. Puro kulkee Henriksdalintien ali ja siltarum-
pu estää kalojen liikkumisen järvestä toiseen. Leveyttä purolla on puolisen 
metriä ja syvyyttä  10 – 30  senttiä.  Puro kulkee peltojen keskellä ja rannoil-
la  kasvaa  yksittäisiä  lehtipuita.  Varjostusta  on  30 %.  Virtausnopeus  on  
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15 cm/s. Puro on myös osittain umpeenkasvanut. Pellolla on kaksi siltarum-
pua uomassa, mutta ne eivät estä kalojen liikkeitä uomassa.  
 
4.2.7 Hepari – Petäjärven välinen laskupuro (HE-PE 1) 
 
Tällä välipurolla on pituutta 420 metriä ja pudotuskorkeutta sillä on 1,1 met-
riä. Puro on leveydeltään 1,5 – 3 metriä ja sen alaosa on pahoin umpeenkas-
vanut. Puron syvyys on 30 – 50 senttiä ja virtausnopeus on 0 – 10 cm/s. Pu-
rossa näkyi särkikaloja. Puro kulkee peltojen keskellä ja rannoilla kasvaa 
vain muutamia lehtipuita. Suojakaista on kolmimetrinen ja varjostusta on 
alle 10 %. Sjökullantien yläpuolella olevalla pohjapadolla säädellään Hepa-
ri-järven pinnankorkeutta, mutta samalla estetään kalojen kulku järvestä toi-
seen. Padon korkeus kokonaisuudessaan on noin yksi metri. 
 
4.2.8 Harvsån 
 
Lilla Lonoks -järvestä Karhujärven eteläosaan laskeva joki, millä on pituutta 
reilut neljä kilometriä. Pudotuskorkeutta matkalla on vain 90 senttiä. Uoman 
leveys vaihtelee neljästä kahdeksaan metriin. Joki on jaettu neljään osa-
alueeseen. 
 
1. Karhujärvi – Metsänreuna (HÅ 1) 
 
Harvsån alimmalla jaksolla on pituutta 1 670 metriä. Leveyttä uomalla on 
nelisen metriä ja syvyyttä yli metrin. Jokisuussa kasvaa lehtipuita ja ylä-
juoksulla uoman vasemmalla puolella on peltoa. Vedessä kasvaa kelluslehti-
siä kasveja. Pohja on savea ja varjostusta on parhaimmillaan 40 %. Virtaus-
nopeus on 2 –3 cm/s. Harvsintien rumpu ei ole esteenä kaloille.  
 
2. Metsänreuna – Niitty (HÅ 2) 
 
Pituutta tällä ilmeettömällä jaksolla on 460 metriä. Uoma kulkee metsän 
katveessa varjostuksen ollessa 40 %. Uoman pohja on savea ja paikoitellen 
isoja kiviä. Virtausnopeus on 2 – 3 cm/s, mutta matkalta löytyy yksi nope-
ampivirtainen nivapaikka. Leveyttä uomalla on 5 – 8 metriä ja syvyyttä 50 – 
100 senttiä. Uomassa näkyi kaloja.  
 
3. Niitty – Raiviontie (HÅ 3) 
 
Tämän 1 480 metrisen jakson yläosassa on Harvsån ainoa koskipaikka. Se-
kin on kyllä perattu ja uoman kivet on nostettu rannoille. Pituutta sillä on 15 
– 20 metriä ja leveyttä 4 – 5 metriä. Virtausnopeus koskessa on 25 cm/s. 
Uoma kulkee peltojen keskellä ja rannoilla kasvaa muutamia lehtipuita. Var-
jostusta on 25 %  ja suojakaistan leveys on kolme metriä. Syvyyttä uomalla 
on 40 – 80 cm. Raiviontien siltarumpu ei ole nousuesteenä kaloille. Vesi-
kasveina on kelluslehtisiä ja ilmaversoisia kasveja. Jaksoon yhtyy etelästä 
laskeva Kvarnbäcken (KB 1).  



 28

 

Kuva 8. Harvsån koskipaikka. 
 
4. Raiviontie – Lilla Lonoks-järvi (HÅ 4) 
 
Tämä lehtimetsän keskellä kulkeva osuus on pituudeltaan 730 metriä. Var-
jostusta sillä on 50 %. Uoma on leveydeltään 5 – 6 metriä ja syvyydeltään 
50 – 100 senttiä. Uoman pohja on savea ja vedessä kasvaa kelluslehtisiä ja 
ilmaversoisia lajeja. Virtausnopeus on 2 – 3 cm/s. Jokisuussa kasvaa järvi-
kaislaa. 
 
4.2.9 Johannesbergin oja (JB 1) 
 
Oja on pituudeltaan 1 200 metriä ja se laskee Storträsk-järven länsipuolelle. 
Rannat ovat peltoa ja suojakaista on vain metrin levyinen. Leveyttä ojalla on 
1 – 1,5 metriä ja syvyyttä alle puoli metriä. Rannoilla kasvaa heinää ja var-
jostusta ei juuri ole. Jokisuulla oleva peltotie tukkii ojan täysin. Vesi siirre-
tään tien ohi pumpuilla, sillä tiessä ei ole rumpua laisinkaan. Näin ollen 
ojaan kulkeutuva kiintoaines ei pääse valumaan järveen. Yläjuoksulla olevat 
kaksi tietä eivät rajoittaisi kalojen kulkua. Pohjan materiaali ojassa on savea.  
 
 
4.2.10 Kvarnbäcken 
 
Kvarnbäcken saa alkunsa Munkträsk-järvestä ja yhtyy Harvsåniin noin viisi 
kilometriä alempana. Uoma on jaettu kymmeneen jaksoon, joista viisi en-
simmäistä on Kvarnbäckeniä (KB) ja viisi seuraavaa Stennbäckeniä (SB).  
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1. Harvsån – Evitskogintien yläpuoli (KB 1) 
 
Sivu-uoman alajuoksu on pituudeltaan 440 metriä. Jokisuussa suojakaista on 
15-metrinen ja ylempänä kolmimetrinen. Varjostusta on alajuoksulla 75 % 
ja muualla 10 %. Uoman leveys on 0,5 – 1 metriä ja syvyyttä sillä on 20 – 
50 senttiä. Pohja on savea ja ilmaversoiset kasvit tukkivat uoman paikoitel-
len lähes täysin. Virtausnopeus on 5 – 10 cm/s. Evitskogintien siltarumpu ei 
nousuesteenä kaloille.  
 
2. Evitskogintien yläpuoli – Metsänreuna (KB 2) 
 
Tällä jaksolla on pituutta 560 metriä ja uomalla leveyttä 1 – 2 metriä. Uo-
man oikealla rannalla on metsää ja vasemmalla peltoa. Suojakaista on kol-
mimetrinen. Varjostusta on metsäisen rannan johdosta 20 – 40 %. Virtaus-
nopeus on 5 – 10 cm/s ja syvyys alle 40 senttiä. Peltouomassa oleva tierum-
pu estää kalojen nousun ylävirtaan matalan veden aikaan. Pudotusta sillä on 
kymmenen senttiä. Uomassa kasvaa ilmaversoisia vesikasveja.  
 
3. Metsänreuna – Pellonreuna (KB 3) 
 
Metsän halki kulkeva 360 metrinen osuus. Varjostusta sillä on 50 % ja sy-
vyyttä 20 – 30 senttiä. Uomalla on leveyttä 1,5 – 2 metriä ja siinä kasvaa 
uposlehtisiä ja pohjaversoisia kasveja. Varsin moni-ilmeinen jakso. Vedessä 
on paljon uomaan kaatuneita puita ja virrannopeudessa suuria vaihteluja. 
Virtausnopeus 5 – 15 cm/s. Pohjan materiaaleina pääasiassa sora ja kivet. 
Hyvin luonnontilainen uoma. 
 
4. Pellonreuna – Östermalmintie (KB 4) 
 
Peltojen halki kulkeva 1 020 metrinen osuus. Rantojen suojakaistat ovat 
kolmimetriset ja niillä kasvaa lehtipuita. Varjostusta tällä 1,5 metriä leveällä 
uomalla on 10 – 40 %. Pohjan materiaalina on savi ja paikkapaikoin myös 
erikokoiset kivet.  Syvyyttä uomalla on alle puoli metriä.  Virtausnopeus on 
5 – 15 cm/s. Byträsk-järven laskupuro (KB 5) laskee vetensä tälle jaksolle. 
Östermalmintien siltarumpu ei ole nousuesteenä kaloille.  
 
5. Byträsk-järven laskupuro (KB 5) 
 
Tämä laskupuro on pituudeltaan 550 metriä. Se kulkee peltojen halki välillä 
kolmen ja välillä viidentoista metrin suojakaistan turvin. Varjostusta sillä on 
paikoin  10 %  ja paikoin  75 %.  Leveyttä uomalla on 0,5 metriä ja syvyyttä 
5 – 25 senttiä. Virtausnopeus on 5 – 10 cm/s. Järven luusuassa kasvaa ilma-
versoisia kasveja.  
 
4.2.11 Kurssikeskuksen puro (KKP 1) 
 
Evitskogissa sijainneen Aktiivi-instituutin läheltä laskeva vähävetinen oja. 
Pituutta inventoidulla osalla on 780 metriä. Alaosa kulkee pellon halki var-
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jostuksen ollessa 10 %. Yläjuoksulla on metsää ja varjostusta on 50 %. Sy-
vyyttä ojalla on 5 – 20 senttiä ja leveyttä alle metrin. Rannoilla kasvaa lehti-
puita ja jokisuussa järviruokoa. Harvsintien siltarummun alla on kymmenen 
sentin pudotus, mitä kalat eivät pääse nousemaan millään vedenkorkeudella. 
Uoman pohja on kauttaaltaan savea.  
 
4.2.12 Kurkvikenin laskuoja (KV 1) 
 
Uoma kulkee golfkentän läpi ja laskee vetensä Bakträsk-järven itäosaan. 
Varjostusta yläjuoksulla on 0 %. Alajuoksulla uoma kulkee metsän katvees-
sa varjostuksen ollessa 90 %. Inventoidun osuuden pituus on 370 metriä. 
Leveyttä uomalla on 0,5 – 1,5 metriä ja syvyyttä 20 – 50 senttiä. Virtausno-
peus on kiivaimmillaan 5 cm/s. Pohjan materiaalina on savi ja Volsintien 
kohdalla sora. Volsintien rumpu on korkean veden aikaan osittainen ja mata-
lan veden aikaan totaalinen nousueste kaloille ja sen yläpuolella oleva poh-
jakynnys myös. Matalalla vedellä kalat eivät yläjuoksulle pääse. Jokisuulle 
on kaivettu muutamia pieniä lampia ojan välittömään läheisyyteen.  
 

4.2.13 Kvarnån 
 
Tämä uoma on viisi kilometriä pitkä ja saa alkunsa Petäjärvestä. Vetensä se 
laskee Stora Lonoks -järven koillisosaan. Se on jaettu seitsemään alueeseen, 
joista kaksi on sivuhaaroja. Korkean veden aikaan myös Saarlammi ja 
Lammi laskevat vetensä tähän uomaan. Kesäisen inventointiajankohdan 
vuoksi uomaan tuli vettä vain Petäjärvestä.  
 
1. Stora Lonoks -järvi – Metsänreuna (KÅ 1) 
 
Jakso on pituudeltaan 1 380 metriä. Jokisuussa kasvaa lehtipuita ja muuten 
uomaa reunustavat pellot. Jokisuussa varjostusta on 40 % ja muualla ei juuri 
lainkaan. Osuus on osittain umpeenkasvanut. Uoma on leveydeltään 3 – 4 
metriä ja syvyydeltään 50 – 100 senttiä. Pohja on savea ja Kylmäläntien ala-
puolella olevassa virtapaikassa kiveä. Virtausnopeus on tien alapuolisessa 
virtapaikassa 15 – 20 cm/s ja muualla alle 5 cm/s. Uomassa kaloja ja ilma-
versoisia kasveja. Kylmäläntien siltarumpu ei ole esteenä kaloille.  
 
2. Metsänreuna – Pellonreuna (KÅ 2) 
 
Jakson pituus 390 metriä. Uoman vasemmalla puolella on metsää ja oikealla 
peltoa. Suojakaista on kolmen metrin levyinen. Varjostusta on parhaimmil-
laan 50 %. Uoma on kolme metriä leveä ja 50 – 100 senttiä syvä. Vedessä 
kasvaa kelluslehtisiä lajeja. Yksitoikkoisen näköinen uoma, mutta kaloja 
näkyi vedessä. Jakso KÅ 7 laskee vetensä tähän uomaan. Uoman pohja on 
savea. 
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Kuva 9. KÅ 1:n virtapaikka Kylmäläntien alapuolella. 
 
3. Pellonreuna – Metsänreuna (KÅ 3) 
 
Peltojen halki kulkeva 1 930 metrinen osuus. Paikkapaikoin uoman vasem-
malla rannalla kasvaa puita, mutta varjostusta on alle 5 %. Pohja on savea ja 
vedessä kasvaa kelluslehtisiä kasveja. Suojakaistan leveys vaihtelee yhden 
ja kolmen metrin välillä ja rannoilla kasvaa heinää. Leveyttä uomalla on 
kaksi metriä ja syvyyttä 30 – 50 senttiä. Virtausnopeus on kiivaimmillaan 10 
cm/s. Jaksolle laskee Saarlammesta tuleva pieni oja.  
 
4. Metsänreuna – Kylmäläntie (KÅ 4) 
 
Tämän 740 metrisen jakson alaosassa on pieni metsäosuus, mutta muuten 
uoma kulkee peltojen reunoilla. Syvyyttä uomalla on 20 – 50 senttiä ja leve-
yttä 1 –3 metriä. Kylmäläntien alapuolelle asti uoma on savipohjaista ja hi-
dasvirtaista ojaa. Jakso KÅ 6 laskee tälle osuudelle. Jakson yläosassa, juuri 
Kylmäläntien alapuolella on 15 metrin mittainen koskiosuus. Pudotusta tällä 
koskella on yli kolme metriä, joten kalat eivät siitä pääse nousemaan. Kos-
ken alla olikin paljon särkikaloja uomassa. Heti tien alla on metrin korkui-
nen kiviköngäs, minkä yli vesi juoksee. Pohja on tällä kohtaa kivikkoinen ja 
virtausnopeus on 10 – 30 cm/s. Koskipaikassa kasvaa sammalta ja alajuok-
sulla kelluslehtisiä lajeja. Varjostusta uomassa on noin 15 %. 
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     Kuva 10. KÅ 4:n koskiosuus. 
 
5. Kylmäläntie – Petäjärvi (KÅ 5) 
 
Kvarnån ylimmän osan pituus on 700 metriä. Jakso on hyvin kivikkoinen ja 
uoma kulkee havumetsän katveessa. Pohjan materiaaleina ovat hiekka, sora 
ja kaikenkokoiset kivet. Leveyttä uomalla on 1 – 2 metriä ja syvyyttä noin 
puoli metriä. Yläjuoksulla olevan järven alapuolella on suvanto, millä on 
leveyttä 8 – 10 metriä ja syvyyttä yli metrin. Virtausnopeus vaihtelee 5 – 15 
cm/s välillä. Jaksolla oli paljon kaloja, joista suurimmat havaitut 25 – 30 
sentin mittaisia. Jokisuussa 10 –15 sentin kynnys, mutta luonteensa vuoksi 
se ei ole nousuesteenä kaloille millään vedenkorkeudella. Varjostusta on 60 
% ja uomassa oli myös paljon puunrunkoja.  
 
6. Lammin sivuhaara (KÅ 6) 
 
Lammijärvestä laskeva oja. Pituudeltaan se on 1 360 metriä ja se yhtyy 
Kvarnåniin KÅ4:n kohdalla. Uoma kulkee pellonreunoja myötäillen. Var-
jostusta on 10 %. Uoman leveys on 0,5 metriä, syvyys alle 20 senttiä ja vir-
tausnopeus parhaimmillaan 5 cm/s. Jaksolla useita siltarumpuja, mitkä estä-
vät kalojen nousun ylävirtaan. Myös tiheä kasvusto estää kalojen liikkeet 
uomassa. Ojanvarren maanomistajan mukaan uoma kuivuu normaalikesinä 
täysin. 
 
7. Kvarnån eteläinen sivuhaara (KÅ 7) 
 
KÅ 2:n osuudelle vetensä etelästä laskeva sivuhaara. Inventoidun osan pi-
tuus  on  940  metriä.  Uoma  kulkee  peltojen  keskellä  varjostuksen  olles-
sa 20 %. Uomassa kasvaa ilmaversoisia kasveja ja rannoilla heinää. Leveyt-
tä sillä on 0,5 metriä ja syvyyttä 5 – 15 senttiä. Ojassa oleva siltarumpu es-
tää kalojen nousun yläjuoksulle, mutta myös tiheä kasvusto ja veden vähyys 
tekevät saman. 
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4.2.14 Lonoksån (LÅ 1) 
 
Stora Lonoks -järvestä Lilla Lonoks -järveen laskeva joki. Pituutta tällä kuu-
si metriä leveällä joella on 950 metriä. Pudotusta matkalla ei ole käytännös-
sä lainkaan. Rannat ovat yleisimmin peltoa, varjostuksen ollessa 0 %. Va-
semmalla rannalla on satunnaisia pieniä metsäjaksoja, jolloin varjostusta on 
15 %. Uomassa kasvaa ilmaversoisia ja kelluslehtisiä lajeja. Virtausnopeus 
on 1 cm/s. Pohja on savea ja hiesua. Syvyyttä löytyy toista metriä. Rantojen 
suojakaistat ovat kolmen metrin levyiset. 
 

4.2.15 Mustjärvi – Bakträsk-järven välipuro  
 
Inventointialueen kaakkoiskulmassa oleva Mustjärvi laskee vetensä Bakt-
räsk-järven kaakkoiskulmaan. Pituutta välipurolla on noin kilometri ja se on 
jaettu kahteen jaksoon. Pudotuskorkeutta tällä matkalla on yksi metri. Must-
järven itä- ja länsiranta kuuluvat Meikon luonnonsuojelualueeseen. 
 
1. Bakträsk-järvi – Metsänreuna (MJ 1) 
 
Välipuron alemmalla jaksolla on pituutta 580 metriä. Leveyttä uomalla on 
1,5 – 3 metriä. Jokisuussa on varjostusta 25 % ja pellolla 0 %. Syvyys vaih-
telee jokisuun yli metristä yläjuoksun kahteenkymmeneen senttiin. Jo-
kisuussa kasvaa upos- ja kelluslehtisiä kasveja sekä järviruokoa. Jokisuussa 
paljon ahvenia ja särkiä. Jakson puolessa välissä oleva siltarumpu ei ole es-
teenä kaloille, mutta uoman tiheä kasvusto saattaa haitata kalojen nousua. 
Virtausnopeus uomassa on 1 – 10 cm/s. Pellonreunojen suojakaistat ovat 
kolme metriä leveitä. 
 
2. Metsänreuna – Mustjärvi (MJ 2) 
 
Välipuron ylempi jakso kulkee metsän halki ja on pituudeltaan 330 metriä. 
Varjostusta sillä on 75 % ja syvyyttä 20 – 50 senttiä. Pohjan materiaaleina 
ovat hiekka, sora ja kivet. Uomassa on myös paljon puuainesta. Uomalla on 
leveyttä 0,5 – 1 metriä ja virtausnopeus on 10 – 15 cm/s. Matkalla on muu-
tamia risupatoja, mitkä ovat osittaisia nousuesteitä kaloille. Myös jokisuun 
tiheä kasvusto saattaa haitata kalojen kulkua. Uomassa näkyi ahvenia koko 
jakson matkalta. 
 
4.2.16 Stenbäcken  
 
Munkträsk-järven ja Kvarnbäckenin välissä virtaa kaksi ja puoli kilometriä 
pitkä Stenbäcken. Se on inventointeja varten jaettu viiteen osa-alueeseen. 
Uoma on paikoitellen hyvin luonnontilaisen oloinen.  
 
1. Östermalmintie – Pellonreuna (SB 1) 
 
Tämä alin jakso kulkee metsän keskellä ja on pituudeltaan 750 metriä. Var-
jostusta sillä on 75 % ja leveyttä 1 – 2 metriä. Virtausnopeus on 5 cm/s ja 
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syvyys 30 – 50 senttiä. Pohjan materiaaleina ovat hiesu, hiekka ja erikokoi-
set kivet. Rannoilla kasvaa sekametsää. Jakso on hyvin luonnonmukainen 
nopeine virtapaikkoineen ja rauhallisine nivoineen.  
 
2. Pellonreuna – Metsäautotie (SB 2) 
 
Jakson pituus 690 metriä. Osuus kulkee peltojen halki ja varjostusta on par-
haimmillaan 30 %. Vasemman puolen rannalla on paikoitellen sekametsää. 
Uomalla on leveyttä yksi metri ja syvyyttä 30 – 50 senttiä. Virtausnopeus on 
10 – 15 cm/s. Matkalla on muutamia uomaan juuttuneita risukoita mitkä 
toimivat osittaisina nousuesteinä kaloille.  
 
3. Metsäautotie – Pellonreuna (SB 3) 
 
Metsän halki kulkeva osuus, jolla on pituutta 500 metriä. Uoman leveys on 
0,5 – 1,5 metriä ja syvyyttä sillä on 10 – 20 senttiä. Virtausnopeus on 10 
cm/s ja pohja on savinen ja kivikkoinen. Rannoilla kasvaa havupuita ja var-
jostusta on 75 %. Hyvin luonnontilaisen oloinen jakso vaihtelevine virtauk-
sineen. 
 
4. Pellonreuna – Metsänreuna (SB 4) 
 
Jakson oikea ranta on kokonaan peltoa, mutta vasemmalla syrjällä on toisi-
naan myös puita. Metsäautotien rumpu on osittaisena nousuesteenä kaloille 
matalan veden aikaan. Pudotusta rummun alla on kymmenen senttiä. Varjos-
tusta tällä 170 metrisellä jaksolla on parhaimmillaan 30 %. Uoman syvyys 
jakson ala- ja yläosassa on 20 senttiä ja puolivälissä jopa 50 senttiä. Leveyt-
tä uomalla on 0,5 – 1 metriä ja virrannopeutta 5 – 15 cm/s. Pelto-ojassa on 
lähes metrin korkuinen kiviköngäs, mikä estää kalan nousun yläjuoksulle.  
 
5. Metsänreuna – Munkträsk-järvi (SB 5) 
 
Stenbäckenin ylimmän jakson pituus on 260 metriä. Jakson alussa on tie-
rumpu, minkä alla on 30 sentin putous. Kalat eivät pääse tästä nousemaan 
lainkaan.  Rummun  yläpuolelta  alkaa  metsäosuus,  missä  varjostusta  on 
100 %. Uoman leveys on 20 – 80 senttiä ja syvyys 5 – 20 senttiä. Lisäksi 
uoman alaosa on  umpeenkasvanut. Pohjan materiaaleina on sora ja eriko-
koiset kivet. Virtausnopeus on 10 cm/s. Kuivina kesinä vesi saattaa loppua 
uomasta kokonaan.  
 

4.2.17 Törnäsin oja (TN 1) 
 
Tällä ojalla on pituutta 320 metriä ja se laskee Storträskin etelärannalle. 
Uoma kulkee metsän siimeksessä, varjostuksen ollessa 90 %. Kalan mahdol-
linen nousu katkeaa ojan ylittävän tien siltarumpuun. Pudotuskorkeutta on 
vain reilut viisi senttiä. Veden vähyyden ja rummun kaltevuuden vuoksi ka-
lat eivät siitä pääse nousemaan kuin ehkä tulva-aikana. Ojalla on leveyttä 
0,5 – 1 metriä ja syvyyttä 5 – 20 senttiä. Pohja on kivikkoinen ja virtausno-
peus on 10 cm/s.  
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4.3 Alue III 
 
Tämä alue pitää sisällään suurimman osan tänä kesänä inventoidusta Siun-
tionjoen pääuomasta. Alue III alkaa Tervalammen alapuolelta ja päättyy 
Karhujärven yläpuolelle. Pääuomaa tällä alueella on neljän ja puolen kilo-
metrin verran. Alueeseen kuuluvat muun muassa Palojärvi ja Palojoki koko-
naisuudessaan. Erillisiä jaksoja tällä alue kolmella on 22 kappaletta ja pi-
tuutta 13 kilometriä. Lisäksi siihen kuuluu myös puolen tusinaa järveä. Palo-
joessa sijaitseva Palokoski on koko tämänvuotisen inventointialueen pisin 
koski ja se on pituudeltaan 450 metriä (Siuntionjokineuvottelukunta 1989). 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
                  Kartta 5. Alue III:n inventointijaksojen rajat.  
 

4.3.1 Hiirlahden oja (HL 1) 
 
Palojärven Hiirlahteen vetensä laskeva oja. Pituutta sillä on 770 metriä ja 
leveyttä 0,5 – 1,5 metriä. Uoma kulkee sekametsän katveessa. Ojan syvyys 
on 5 – 20 senttiä ja virtausnopeus alle 3 cm/s. Varjostusta on täydet 100 %. 
Pohjan materiaalina on pääasiallisesti savi, mutta myös jonkin verran sora. 
Uoman ylittävän tien siltarumpu ei ole nousuesteenä kaloille, kun taas maa-
aineksen kertyminen uomaan on.  
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4.3.2 Hepulanlahden oja (HO 1) 
 
Tämä oja laskee vetensä Hiirlahden itäpuolella olevaan Hepulanlahteen. In-
ventoidulla osuudella on pituutta 610 metriä. Karttojen perusteella uomaan 
saattaa tulla vettä myös lähellä olevasta Ahvenlammesta, mutta ainakaan 
inventointiajankohtana asia ei näin ollut. Nyt vesi tulee Palojärven metsätien 
itäpuolella olevan niityn ojista. Tien länsipuoleinen osuus kulkee sekamet-
sän katveessa, varjostuksen ollessa 90 %. Tien itäpuoleisella osuudella suo-
jakaista on osittain kolmen ja osittain 15 metrin levyinen. Varjostusta tällä 
osalla on 40 – 70 %. Pohjan materiaaleina on savea, hiekkaa, soraa ja pieniä 
kiviä. Syvyyttä ojalla on 5 – 40 senttiä ja leveyttä 0,5 – 1 metriä. Virtausno-
peus ojassa on 0 – 5 cm/s. 
 
4.3.3 Kypärinoja 
 
Kypärinoja alkaa Valkjärvestä, mistä se laskee Kypärijärveen. Kypärijärves-
tä oja jatkaa matkaansa kohti Palojärven eteläpäätä. Oja on jaettu kahteen 
osa-alueeseen, joiden yhteispituus on noin kilometri. Pudotuskorkeutta koko 
matkalla on 13,2 metriä.  
 
1. Palojärvi – Kypärijärvi (KO 1) 
 
Laskuojan pituus on 560 metriä ja pudotuskorkeutta on 1,2 metriä. Uoma on 
1 – 1,5 metriä leveä ja 5 – 20 senttiä syvä. Se kulkee metsäalueen halki ja 
varjostusta on 75 %.  Ojan pohja on pääasiassa savea ja hiesua. Vain muu-
taman prosentin verran on soraa joukossa. Uoman muutamassa kohtaa kas-
vaa harvakseltaan kelluslehtisiä lajeja. Virtausnopeus vaihtelee 0 – 10 cm/s 
välillä. Vesi on kirkasta ja uomassa näkyi kaloja (ahvenia) Kypärijärven 
suulla.  
 
2. Kypärijärvi – Valkjärvi (KO 2) 
 
Näiden järvien välinen osuus on pituudeltaan 300 metriä. Pudotuskorkeutta 
matkalla on 12 metriä. Uomassa ei käytännössä katsoen virtaa vettä lain-
kaan. Vain Kypärijärven suulla on uomassa hieman vettä. Leveyttä ojalla on 
alle puoli metriä ja varjostusta 60 %. Uoman pohja on savea ja rannat seka-
metsää.  
 
4.3.4 Leppäoja (LEO 1) 
 
Leppäoja laskee vetensä Kypärijärven länsiosaan. Inventoitu uoma on pi-
tuudeltaan 520 metriä ja leveyttä sillä on 0,5 metriä. Oja kulkee sekametsän 
keskellä ja varjostusta on 80 %. Vettä ojassa on 10 – 20 senttiä ja virtausno-
peus on alle 5 cm/s. Uoma kulkee Kypärijärventien ali esteettä, mutta uo-
massa oleva tiheä kasvillisuus ja vähäinen vesimäärä estävät kalojen nousun 
uomaan. Pohja on savea. 
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4.3.5 Lemmoon oja 
 
Huhmarjärven pohjoisosaan laskeva oja. Pituutta sillä on noin yksi kilometri 
ja se on jaettu kahteen jaksoon. Lemmoon ojaan lännestä yhtyvä peltouoma 
on täysin umpeenkasvanut oja. 
 
1. Huhmarjärvi – Pellonreuna (LO 1) 
 
Jaksolla on pituutta 490 metriä ja se kulkee havumetsän lävitse. Varjostusta 
sillä on 75 %. Uoma alittaa Pohjois-Huhmarintien ja tähän myös kalan nou-
su päättyy. Siltarummuista ei mene yhtään vettä, vaan kaikki vesi tulee silta-
rumpujen ali. Uomassa on muutenkin erittäin vähän vettä. Leveyttä uomalla 
on 0,5 – 1 metriä ja syvyyttä 5 – 20 senttiä. Virtausnopeus on kiivaimmil-
laan 5 cm/s. Pohjan materiaaleina ovat hiesu, hiekka, sora ja erikokoiset ki-
vet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Pohjois-Huhmarintien siltarummut. 
 
2. Pellonreuna – Latvavedet (LO 2) 
 
Latvavedet kulkevat kokonaan peltojen keskellä. Pituutta uomalla on 550 
metriä ja leveyttä 0,5 metriä. Rannoilla kasvaa heinää, suojakaistan ollessa 
metrin levyinen. Uomalla on syvyyttä 5 – 15 senttiä ja virtausnopeutta 0 – 3 
cm/s. Tiheä kasvusto on vallannut uoman ja varjostusta on 0 %.  
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4.3.6 Männistön oja (MO 1) 
 
Tämän ojan inventoidun osan pituus on 450 metriä. Vetensä se laskee Palo-
järven koillisosaan. Leveyttä tällä pelto-ojalla on 0,5 metriä ja syvyyttä 5 – 
20 senttiä. Virtausnopeus on alle 5 cm/s. Rantojen suojakaista on kolmimet-
rinen ja varjostusta on 20 %. Rannoilla kasvaa heinää ja pajuja. Uomassa 
oleva tiheä kasvusto ja veden vähyys heikentävät kalojen nousumahdolli-
suuksia uomassa. Uoma alittaa Palojärven metsätien esteettä.  
 
4.3.7 Nygårdin oja (NO 1) 
 
Tällä ojalla on pituutta 340 metriä. Se laskee vetensä Kypärijärven pohjois-
osaan. Uomalla on leveyttä 0,5 – 1,5 metriä. Syvyyttä jokisuussa on puoli 
metriä ja hiekkatien yläpuolella 5 – 15 senttiä. Vesi ei liiku uomassa lain-
kaan. Uoman rannoilla kasvaa muutamia lehtipuita ja heinää. Varjostusta on 
10 %. Pohjan materiaali uomassa on savi. Uomassa oli useita kuolevia ja jo 
kuolleita särkikaloja! 
 
4.3.8 Palojoki 
 
Palojoki on Siuntionjoen pääuomaa ja se saa alkunsa Palojärven eteläpäästä. 
Vetensä Palojoki laskee Karhujärven pohjoispäähän. Pituutta sillä on noin 
neljä kilometriä. Palojoki on jaettu kuuteen jaksoon ja inventointisuunta on 
ylhäältä alaspäin. Palojoessa on vain yksi koski, Palokoski. Putouskorkeutta 
tällä koskella on 12 metriä 450 metrin matkalla (Siuntionjokineuvottelukun-
ta 1989). Kosken rannalla on myös vanhan rakennuksen kivijalan jäänteet. 
Rakennuksen jäänteet saattavat kuulua Palokoskessa 1800-luvun alussa ol-
leeseen sahaan. 
 
1. Palojärvi – Palokosken alapuoli (PJ 1) 
 
Pituutta tällä metsän keskellä kulkevalla koskijaksolla on 510 metriä. Var-
jostusta sillä on 75 %. Uomalla on leveyttä 2 – 4 metriä ja syvyys vaihtelee 
30 – 70 sentin välillä. Kosken puolivälin paikkeilla olevassa pienessä su-
vannossa saattaa olla vieläkin syvempää. Joen pohja on kauttaaltaan soraa ja 
erikokoista kiveä. Virtausnopeus vaihtelee 15 – 30 cm/s välillä. Kosken ylä-
osassa on noin 1,5 metrin pudotus lyhyellä matkalla laakeiden kallioiden yli. 
Matalalla vedellä tämä kohta saattaa estää jopa lohikalojen nousun ylävir-
taan. Kosken alaosa on yläosaa monimuotoisempaa. Alaosassa on pieni saa-
reke keskellä jokea. Alajuoksulla soran osuus lisääntyy ja uomassa kasvaa 
myös kasveja, mm. sammalta ja ilmaversoisia lajeja. Myös pieniä kaloja oli 
uomassa paljon. Joen oikealla rannalla on merkkejä vanhasta sivu-uomasta, 
mikä on nyt kuivillaan.  
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            Kuva 12. Palokosken yläosaa. 
 
2. Palokosken alapuoli – Pellonreuna (PJ 2) 
 
Palokosken alapuolisen nopeavirtaisen nivaosuuden pituus on 470 metriä. 
Virtausnopeus on 10 – 20 cm/s ja pohjan materiaaleina ovat hiekka, sora se-
kä isot kivet. Joella on leveyttä 3 – 5 metriä ja syvyyttä 30 – 60 senttiä. Oi-
kealla rannalla on peltoa ja vasemmalla sekametsää. Jakso päättyy kohtaan, 
missä joen vasemman rannan metsä vaihtuu pelloksi. Varjostusta uomassa 
on 25 %. Uoman kasvillisuutena on muun muassa kellus- ja uposlehtisiä la-
jeja sekä pohjaversoisia kasveja. Kaloja uomassa oli paljon. Jaksolla näkyi 
myös hyvin paljon pikkujärvisimpukoita (Anadonta piscinalis).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Kuva 13. Palokosken alapuolista uomaa. 
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3. Pellonreuna – Metsänreuna (PJ 3) 
 
Tällä jaksolla on pituutta 500 metriä. Peltojen halki kulkevalla uomalla on 
vain 10 % varjostusta. Rannoilla on kolmen metrin suojakaistat ja niillä kas-
vaa heinää. Joella on leveyttä 2 – 4 metriä ja syvyyttä 30 – 60 senttiä. Joen 
pohja on savea ja vedessä kasvaa ilmaversoisia lajeja. Jakso on suvanto-
maista osuutta, mutta välillä virtausnopeus on jopa 15 cm/s. Ei nousuesteitä 
kaloille.  
 
4. Metsänreuna – Sähkölinja (PJ 4) 
 
Pituutta tällä peltojen halki menevällä jaksolla on 1 270 metriä. Uoman le-
veys on 3 – 6 metriä ja syvyys 50 – 70 senttiä. Matkalla olevan suvannon 
leveys on noin kymmenen metriä ja syvyys metrin luokkaa. Varjostusta on 5 
% ja vesikasveina kelluslehtisiä ja ilmaversoisia lajeja. Rantoja reunustavat 
välillä kolmen metrin suojakaistat, välillä viidentoista metrin suojavyöhyk-
keet. Rannoilla kasvaa  heinää. Virtausnopeus on 5 – 15 cm/s.  
 
5. Sähkölinja – Pellonreuna (PJ 5) 
 
Tällä jaksolla joen vasemmalla rannalla kasvaa sekametsää ja oikealla ran-
nalla heinää. Jakson pituus on 400 metriä. Joen oikeanpuoleisella rannalla 
on osittain kolmen ja osittain viidentoista metrin levyiset suojavyöhykkeet. 
Varjostusta uomassa on 25 %. Leveyttä joella on 4 – 6 metriä ja syvyyttä 40 
– 80 senttiä. Joen pohja on savea ja vedessä kasvaa kelluslehtisiä lajeja. Vir-
tausnopeus tällä ilmeettömällä jaksolla on 5 – 10 cm/s.  
 
6. Pellonreuna – Karhujärvi (PJ 6) 
 
Palojoen alimman jakson pituus on 870 metriä. Leveyttä joen alajuoksulla 
on 3 – 5 metriä ja syvyyttä lähes metrin. Virtausnopeus on muualla 5 cm/s ja 
Niemenkyläntien yläpuolella olevassa virtapaikassa ja alapuolisessa koskes-
sa 20 – 30 cm/s. Joki kulkee peltojen keskellä ja suojakaistat ovat osittain 
kolmen ja osittain viidentoista metrin levyiset. Varjostusta tällä savipohjai-
sella uomalla on 10 %. Kosken alapuolisessa suvannossa oli paljon pieniä 
särkikaloja. Koski ei ole esteenä kalojen nousulle. 
 

4.3.9 Siuntionjoki, Tervalammen alapuoli 
 
Siuntionjoen pääuomaa Tervalammelta Huhmarjärvelle. Jokiosuuden pituus 
on vajaat kaksi kilometriä ja pudotusta sillä on 1,2 metriä. Uoma on melko 
ilmeetöntä nivaa ja suvantoa, mutta joen keskivaiheilla, Tervalammentien 
alapuolella on lyhyt koskipaikka. Osuus on jaettu kolmeen jaksoon ja inven-
tointisuunta on yläjuoksulta alaspäin.  
 
1. Tervalampi – Tervalammentie (SJ 5) 
 
Tämän peltojen halki kulkevan jakson pituus on 850 metriä. Uomalla on le-
veyttä 3 –5 metriä ja syvyyttä 40 – 100 senttiä. 
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Jokisuussa on Tervalammen pohjapato, mikä on tehty betonista ja kivestä. 
Pituutta sillä on kolme metriä ja pudotuskorkeutta puolisen metriä. Matalan 
veden aikaan se toimii nousuesteenä kaloille. Uoman rannoilla on vaihtele-
vasti sekä kolmen metrin suojakaistoja että 15 metrin suojavyöhykkeitä. 
Rannoilla kasvaa lehtipuita ja varjostusta on 20 %. Uomassa kasvaa ilma-
versoisia sekä kellus- ja uposlehtisiä kasveja. Tervalammentien siltarummut 
eivät estä kalojen nousua. 

      Kuva 14. Tervalammen pohjapato. 
 
2. Tervalammentie – Virtapaikan alapuoli (SJ 6) 
 
Tämän lyhyen virtaosuuden pituus on 220 metriä. Uoma on 2 – 4 metriä le-
veä ja syvyyttä sillä on puolisen metriä. Virtausnopeus jaksolla on 10 – 15 
cm/s. Uoman pohja on savea ja isoja kiviä. Virtapaikan niskalla on kivistä 
tehty pohjakynnys. Se ei kuitenkaan estä kalojen vaellusta uomassa. Jakson 
rannoilla kasvaa lehtipuita ja varjostusta on 20 %. Näkyvää vesikasvillisuut-
ta uomassa ei ole.  
 
3. Virtapaikan alapuoli – Huhmarjärvi (SJ 7) 
 
Tämän mutkittelevan jakson pituus on 730 metriä. Uoma kulkee pääasiassa 
sekametsän katveessa, varjostuksen ollessa 10 – 20 %.  Uoman pohja on sa-
vea ja vedessä kasvaa kelluslehtisiä ja ilmaversoisia kasveja. Syvyyttä uo-
malla on 50 – 100 senttiä ja leveyttä 3 –5 metriä. Virtausnopeus tällä jaksol-
la on alle 5 cm/s. Jokisuussa kasvaa hyvin paljon kaislaa, mutta se ei kuiten-
kaan tuki uomaa.  
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4.3.10 Siuntionjoki, Huhmarjärven alapuoli 
 
Siuntionjoen pääuoma Huhmarjärveltä Palojärvelle. Jokiosuudella on pituut-
ta puolitoista kilometriä ja pudotusta 3,6 metriä. Joki kiemurtelee metsän 
reunassa ja alittaa matkalla sekä Vanhan Turuntien että Valtatie I:n. Valtatie 
I:n alapuolella on Palojärvenkoski, missä on aikoinaan toiminut mylly. 
 
1. Huhmarjärvi – Valtatie I (SJ 8) 
 
Jakson pituus on 1 040 metriä. Uoma alittaa sekä Vanhan Turuntien että Pa-
lajärventien. Kumpikaan alitus ei estä kalojen kulkua uomassa. Jokisuussa 
on Huhmarjärven pohjapato, mikä on tehty betonista ja kivistä. Pituutta sillä 
on vain muutama metri ja pudotuskorkeutta noin 30 senttiä. Pato ei estä ka-
lojen vaelluksia uomassa. Joki kulkee sekametsän katveessa ja varjostusta 
on 50 %. Joella on leveyttä 4 – 7 metriä ja syvyyttä noin metri. Joen pohja 
on savea, hiesua ja paikoitellen isoja kiviä. Virtausnopeus vaihtelee 0 – 10 
cm/s välillä. Vesikasvillisuutena näkyi kelluslehtisiä ja ilmaversoisia lajeja.  
 
2. Valtatie I – Palojärvi (SJ 9) 
 
Tämän jakson pituus on 510 metriä. Valtatien alapuolella on Palojärvenkos-
ki, millä on pituutta 40 metriä ja pudotuskorkeutta noin kolme metriä. Kalat 
eivät tästä pääse nousemaan, sillä vesi tulee laakean kallion yli millä on pi-
tuutta toista metriä. Koskiosuus on kivikkoista ja uomassa on myös vanhan 
myllyn betoniset jäänteet. Uomalla on leveyttä 3 – 8 metriä ja syvyyttä 50 – 
100 senttiä. Rannoilla kasvaa lehtipuita ja varjostusta on 15 %. Virtausno-
peus koskessa on 25 – 30 cm/s ja alajuoksulla lähes nolla. Pohjan materiaali 
alajuoksulla on savi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
         Kuva 15. Palojärvenkoski. 
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4.3.11 Sukoin oja (SO 1) 
 
Tämä oja saa alkunsa Kortesuolta ja se laskee vetensä Palojärven koillis-
osaan. Inventoidun uoman pituus on 540 metriä ja leveys puolisen metriä. 
Ojan alaosa kulkee pellon halki ja yläosa kulkee metsässä. Varjostusta on 
näin ollen alaosassa 10 % ja yläosassa 60 %. Alaosassa uoman materiaalina 
on savi ja yläosassa sora ja isot kivet. Vettä uomassa on 5 – 10 senttiä ja vir-
tausnopeus on 5 – 10 cm/s. Kalojen mahdollinen nousu päättyy viimeistään 
Palojärven metsätien siltarumpuun, minkä alla on kymmenen sentin pudo-
tus. Tien yläpuolisella osuudella veden syvyys oli alle viisi senttiä. 
 
4.3.12 Vatilammen laskupuro (VLP 1) 
 
Tämä puro saa alkunsa Vatilammesta ja laskee vetensä pääuomaan PJ 4:n 
kohdalle. Pituutta sillä on 510 metriä. Puro kulkee havumetsän keskellä ja 
varjostusta on 90 %. Uoman pohja on soraa ja kiviä. Syvyyttä sillä on 5 – 15 
senttiä. Virtausnopeus tässä 0,5 – 1 metriä leveässä uomassa on 10 – 20 
cm/s. Uoman kivillä kasvaa sammalta. Palokoskentien yläpuolelta alkaa 
jyrkkä mäki, mitä pitkin puro laskee. Pudotusta tällä 40 – 50 metrin matkalla 
on kymmenkunta metriä, joten kalat eivät tästä kykene nousemaan.  

               Kuva 16. Vatilammen laskupuro. 
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4.4 Alue IV 
 
Alue IV pitää sisällään kymmenkunta järveä ja vajaat kaksi kilometriä pää-
uomaa. Alueen uomien kokonaispituus on yli 12 kilometriä. Alueen suurin 
järvi on Poikkipuoliainen. Pinta-alaa tällä järvellä on 1,97 km² ja suurin sy-
vyys 5,1 metriä (Siuntionjokineuvottelukunta 1989). Alueen pohjoisosa on 
koko Siuntionjoen valuma-alueen pohjoisin osa. Alue IV on jaettu 27 jak-
soon, joista neljä kuuluu pääuomaan (SJ 1 – SJ 4). Tämän alueen kaakkois-
osa sijaitsee Nuuksion kansallispuiston laitamilla, joten seuraavat inventoin-
tijaksot kuuluvat kansallispuiston alueeseen. LP 1, ML 1, ML 2, SL 1, Te-
Ku 4 ja VL 1. Myös jakson RL 3 yläosa kuuluu Nuuksion kansallispuiston 
alueeseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kartta 6. Alue IV:n inventointijaksojen rajat. 
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4.4.1 Kaitlammen puro  
 
Kaitlammen pohjoispäästä Poikkipuoliaisen itärannalle laskeva puro. 
 
1. Ruuhilammen puro – Mäyrälampi (KL 1) 
 
Tämä puro saa alkunsa Mäyrälammesta ja laskee Ruuhilammen puroon RL 
2:n kohdalla. Mäyrälampi sijaitsee hyvin korkealla kukkulalla. Jaksolla on 
pituutta 1 220 metriä ja leveyttä uomalla on noin metri. Uoman alaosa on 
peltouomaa ja yläosa metsäuomaa. Varjostusta alaosassa on 10 % ja ylä-
osassa 75 %.  Peltouomassa on puusta tehty pieni pohjapato, mikä ohjaa ve-
det pieneen altaaseen uoman vieressä. Kalat eivät tästä pääse nousemaan.  
 
 

          Kuva 17. Peltouoman pohjapato. 
 
Tällä jaksolla on pudotusta noin kymmenen metriä, joten uoman jyrkkä met-
säosuus on kaloille ohitse pääsemätön este.  
 
2. Mäyrälampi – Kaitlampi (KL 2) 
 
Näiden kahden lammen välinen uoma on 360 metriä pitkä ja pudotusta sillä 
on 2,5 metriä. Uoma on noin kolme metriä leveä ja 10 – 80 senttiä syvä. 
Uomassa on kolme totaalista nousuestettä kaloille. Alin on tierumpu, minkä 
alla on metrin korkuinen pudotus. Keskimmäinen on 30 sentin pohjapato ja 
ylin on 1,5 metrin putous uomassa. Vaellusesteet ovat kiveä ja betonia. Uo-
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man pohja on muilta osin savea ja isoja kiviä. Jokisuilla kasvaa kelluslehti-
siä ja ilmaversoisia lajeja.  
 
4.4.2 Liukoin puro (LP 1) 
 
Tämä uoma laskee Liukoin lammesta Ruuhilampeen. Pituutta tällä uomalla 
on 410 metriä ja pudotusta 7,1 metriä. Uoma kulkee havumetsän katveessa 
ja  vettä  siinä  on  3 – 10 senttiä.  Uoman  leveys  on  0,5  metriä  ja  varjos-
tus 100 %. Virtausnopeus on alle 3 cm/s. Uoman alaosassa on kymmenen 
metriä pitkä koskiosuus, millä on pudotusta kaksi metriä. Kalat eivät tästä 
pääse nousemaan. Uoman yli menevän metsäautotien yläpuolella on jyrkkä 
rinne mistä vesi valuu. Kalat eivät tästäkään pääse nousemaan.  
 
4.4.3 Myllyjoki 
 
Myllyjoki on Siuntionjoen valuma-alueen pohjoisin uoma. Se saa alkunsa 
Katinhännänsuon turvetuotantoalueelta ja laskee Poikkipuoliaisen pohjois-
osan Elimäenlahteen. Inventoidun alueen kokonaispituus on vajaat puoli-
toista kilometriä ja se on jaettu kahteen jaksoon.  
 
1. Elimäenlahti – Pellonreuna (MJ 1) 
 
Osuus kulkee lehtimetsän keskellä. Varjostusta on 75 %. Pituutta sillä on 
860 metriä ja leveyttä 1 – 1,5 metriä. Uoman syvyys on 10 – 20 senttiä ja 
virtausnopeus on 10 cm/s. Metsäautotien siltarumpu ei ole nousuesteenä ka-
loille. Pohja on savea ja hiesua. Siellä täällä on isoja kiviä ja veteen kaatu-
neita puita. Vesikasvina on palpakkoa. Uoman pohja on pahoin liettynyt.  
 
2. Pellonreuna – Sähkölinja (MJ 2) 
 
Myllyjoen yläosalla on pituutta 490 metriä. Uoma kulkee pellon reunassa ja 
on leveydeltään yhden metrin luokkaa. Rannan suojakaista vaihtelee yhden 
ja kolmen metrin välillä. Rannoilla kasvaa heinää. Syvyyttä uomalla on 15 – 
50 senttiä ja virtausnopeus on nolla. Jaksolle yhtyy useita pienempiä ojia, 
joista uoma saa vetensä. Uoman pohja on savea ja kauttaaltaan tummanvih-
reän levän peitossa. Myös jonkin verran palpakkoa kasvaa uomassa. Uoman 
ylimmät latvat ovat suota. 
 
4.4.4 Mustalampi – Kaitlampi välioja 
 
Tämä reilun kilometrin pituinen oja saa periaatteessa alkunsa sekä Musta-
lammesta että Ahvenistonsuolta. Inventointivaiheessa vettä ei kuitenkaan 
tullut niin korkealta yläjuoksulta, vaan vesi tulee uoman suorantaisesta maa-
perästä. Inventoinneissa oja jaettiin kahteen jaksoon. Oja laskee Kaitlammen 
eteläpäähän. Korkeuseroa näillä kahdella järvellä on kymmenen metriä. 
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1. Kaitlampi – Suon reuna (ML 1) 
 
Ojan alemman jakson pituus on 730 metriä. Leveyttä sillä on 0,5 – 1 metriä 
ja syvyyttä 5 – 30 senttiä. Uoma kulkee havumetsän katveessa varjostuksen 
ollessa 90 %. Pohjana on hiesua, soraa ja erikokoisia kiviä. Virtausnopeus 
uomassa on 5 cm/s. Metsäautotien rumpu katkaisee kalan nousumahdolli-
suuden, sillä siltarummun alla on 20 sentin putous. Noin 50 metriä tiestä 
ylöspäin on vielä 60 sentin korkuinen köngäs, mitä kala ei myöskään pääse 
nousemaan.  
 
2. Suon reuna – Latvavedet (ML 2) 
 
Pituutta osuudella on 490 metriä. Uoman rannat ovat suota ja varjostusta on 
60 %. Leveyttä uomalla on alle puoli metriä ja pohja on sammalta ja savea. 
Vettä uomassa on 5 – 20 senttiä. Vesi ei liiku uomassa lainkaan. Yläjuoksul-
la uoma haarautuu kahteen osaan. 
 
4.4.5 Myllyoja 
 
Myllyoja laskee vetensä Tervalammen pohjoispäähän. Uoma on kaksihaa-
rainen ja pituutta niillä on yhteensä kaksi ja puoli kilometriä. Uoma on jaettu 
viiteen jaksoon, joista suurin osa kulkee peltojen halki. Uoma alittaa matkal-
la Tervalammentien. 
 
1. Tervalampi – Tervalammentie (MO 1) 
 
Tällä jaksolla on pituutta 590 metriä. Jokisuussa kasvaa lehtipuita ja varjos-
tusta on 50 %. Muuten uoma kulkee peltojen halki. Suojakaistat ovat kol-
men metrin levyiset ja varjostusta on 5 %. Pohja on savea ja paikoitellen 
myös kiveä. Rannoilla kasvaa heinää. Syvyyttä jaksolla on 20 – 50 senttiä ja 
leveyttä 1 – 2 metriä. Tervalammentien ja peltotien siltarummut eivät ole 
esteinä kaloille. Uoman pohja on pahoin liettynyt. 
 
2. Tervalammentie – Pellonreuna (MO 2) 
 
Tämä jakso kulkee sekametsän katveessa ja on pituudeltaan 370 metriä. 
Uomalla on leveyttä metrin verran ja syvyyttä 10 – 20 senttiä. Virtausnope-
us uomassa on 5 – 10 cm/s ja varjostus 80 %. Pohjan materiaaleina ovat sa-
vi, sora ja erikokoiset kivet. Metsän keskellä on pieni koskiosuus, millä on 
syvyyttä 10 – 15 senttiä. Elinympäristö saattaisi soveltua taimenelle jakson 
monipuolisuuden vuoksi. 
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          Kuva 18. Myllyojan alajuoksua. 
 
3. Pellonreuna – Metsänreuna (MO 3) 
 
Tämä jakso käsittää Myllyojan läntisen sivuhaaran alaosan. Uoma kulkee 
peltojen keskellä ja on pituudeltaan 1 300 metriä. Rantojen suojakaistat ovat 
kolmimetrisiä ja niillä kasvaa heinää. Varjostusta uomassa on 5 %. Leveyttä 
uomalla on  0,5 – 1  metriä ja syvyyttä  10 – 20  senttiä.  Virtausnopeus on  
5 cm/s. Pohja on savea ja soraa. Hyvin ilmeetön jakso. Myllyojan pohjoinen 
sivuhaara (MO 5) yhtyy tälle jaksolle. Jaksolla olevan tien siltarumpu ei ole 
esteenä kaloille. 
 
4. Länsihaaran latvavedet (MO 4) 
 
MO 3:n yläpuolisen osuuden pituus on 160 metriä. Uoma kulkee alussa 15 
metrin suojavyöhykkeen ja lopussa metsän katveessa. Varjostusta tällä jak-
solla on 75 %. Leveyttä uomalla on 20 – 100 senttiä ja syvyyttä 5 – 15 sent-
tiä. Virtausnopeus on alle 5 cm/s. Uoman tiheä kasvusto ja matala vesi ovat 
osittaisina nousuesteinä kaloille. Pohja on savea, soraa ja pientä kiveä. 
 
5. Pohjoinen sivuhaara (MO 5) 
 
Myllyojan pohjoinen sivuhaara on pituudeltaan 1 030 metriä. Leveyttä uo-
malla on 0,5 metriä ja se yhtyy Myllyojaan MO 3:n kohdalla. Uoman alaosa 
on peltouomaa ja yläosa metsäuomaa. Varjostusta alaosassa on 0 % ja ylä-
osassa 75 %. Alaosan rannoilla kasvaa heinää ja yläosassa sekametsää. Vir-
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tausnopeus on alle 5 cm/s ja veden syvyys on 5 senttiä. Pohja on savea, so-
raa ja pieniä kiviä. Metsän reunassa kulkevan tien rumpu estää kalojen nou-
sun yläjuoksulle. Yläjuoksulla on vielä toinen tierumpu, mikä estää kalojen 
nousun.  
 
4.4.6 Palorinteen oja (PR 1) 
 
Tervalammen eteläpäähän laskevan ojan pituus on 480 metriä. Se kulkee 
peltojen keskellä ja on leveydeltään puoli metriä. Rantojen suojakaistat ovat 
kolmimetriset ja rannoilla kasvaa heinää. Varjostusta on näin ollen vain 5 %. 
Vesi ei liiku uomassa lainkaan ja syvyyttä on 5 – 15 senttiä. Veden vähyys 
ja tiheä kasvillisuus estävät kalojen nousun uomaan. Uoman pohja on savea.  
 
4.4.7 Ruuhilammen laskupuro 
 
Tämä uoma alkaa Ruuhilammen pohjoispäästä ja laskee Poikkipuoliaisen 
itäsyrjälle. Pituutta sillä on puolitoista kilometriä ja sen on jaettu kolmeen 
jaksoon. Pudotuskorkeutta sillä on 20,2 metriä. Suurien korkeuserojen vuok-
si kaloilla ei ole nousumahdollisuuksia latvavesiin. Puro myös alittaa mat-
kalla Järventaustantien. Myös Kaitlammesta laskeva puro yhtyy tähän pu-
roon. Tämä puro on luokiteltu laadultaan tyydyttäväksi (Uudenmaan ympä-
ristökeskus 2005). 
 
1. Poikkipuoliainen – Järventaustantie (RL 1) 
 
Jakson pituus on 250 metriä. Puro kulkee lehtimetsän katveessa ja varjostus-
ta on 50 %. Puron pohja on savea ja soraa. Syvyyttä sillä on puolisen metriä 
ja leveyttä 2 – 4 metriä. Vesikasveina on muun muassa uposlehtisiä ja ilma-
versoisia lajeja. Tien alapuolella on pieni sorapohjainen virtapaikka. Silta-
rumpu ei estä kalojen nousua uomassa. Virtausnopeus on 5 – 15 cm/s.  
 
2. Järventaustantie – Metsänreuna (RL 2) 
 
Puro kulkee peltojen halki tällä osuudella. Pituutta sillä on 440 metriä ja le-
veyttä 1 – 2 metriä. Suojakaista on kolmimetrinen ja rannoilla kasvaa hei-
nää. Varjostusta on 10 % ja syvyyttä 15 – 40 senttiä. Virtausnopeus tällä 
jaksolla on 5 cm/s. Puron pohja on savea ja vedessä kasvaa uposlehtisiä ja 
ilmaversoisia lajeja. Tiheä kasvusto haittaa paikoitellen kalojen mahdollisia 
liikkeitä uomassa.  
 
3. Metsänreuna – Ruuhilampi (RL 3) 
 
Ruuhilammen laskupuron ylimmän jakson pituus on 680 metriä. Puro kul-
kee havumetsän keskellä ja maaston korkeuserot ovat suuria. Purolla on le-
veyttä 0,5 – 1 metriä ja syvyyttä 5 – 25 senttiä. Varjostusta on 60 %. Pohja 
on hiekkaa, soraa ja savea. Vedessä kasvaa uposlehtisiä kasveja. Virtausno-
peus vaihtelee 0 – 20 cm/s välillä. Jakson loppupuolella on useita kymmeniä 
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metrejä pitkä koskiosuus, millä on pudotuskorkeutta noin 15 metriä. Kosken 
alla oleva metsäautotie ei estä kalojen kulkua uomassa, mutta itse koskea 
kalat eivät pääse nousemaan. Ruuhilammen suulla näkyi uomassa kaloja.  
 
4.4.8 Siuntionjoki 
 
Siuntionjoen pääuoman pituus on tällä alueella vajaat kaksi kilometriä. Se 
saa alkunsa Poikkipuoliaisen eteläpäästä ja laskee Tervalammen pohjois-
osaan. Vedenlaatuluokitukseltaan tämä osuus kuuluu luokkaan välttävä 
(Uudenmaan ympäristökeskus 2005). Joki on jaettu neljään jaksoon. Poikki-
puoliaisen pohjapato on ainoa virtapaikka koko matkalla, joten jokiuoma on 
tällä kohtaa hyvin ilmeetöntä. Pohjapato on heti Järventaustantien alapuolel-
la. Inventointisuunta on yläjuoksulta alavirtaan päin. 
 
1. Poikkipuoliainen – Pellonreuna (SJ 1) 
 
Osuuden pituus on 560 metriä. Heti jokisuulla oleva pohjapato on tehty ki-
vestä ja betonista. Se ei haittaa kalojen nousua uomassa. Padon alapuolisen 
virtapaikan pituus on 5 – 6 metriä. Muu osa uomasta on savipohjaista ja hi-
dasvirtaista peltouomaa. Virtausnopeus padon alla on noin 15 cm/s. Uomalla 
on leveyttä 3 – 8 metriä ja syvyyttä 10 – 100 senttiä. Rannoilla kasvaa heiniä 
ja pajuja. Varjostusta on parhaimmillaan 25 %. Joessa kasvaa kelluslehtisiä 
ja ilmaversoisia lajeja. Uomassa näkyi ahvenia ja särkikaloja sekä padon 
ala- että yläpuolella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19. Poikkipuoliaisen pohjapato. 
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2. Pellonreuna – Metsäsaareke (SJ 2) 
 
Jakson pituus on 500 metriä. Joella on leveyttä 3 –4 metriä ja syvyyttä puo-
lisen metriä. Se kulkee peltojen keskellä ja suojakaistat vaihtelevat kolmen 
ja 15 metrin välillä. Rannoilla kasvaa pajuja ja heinää. Varjostusta on 25 %. 
Joen pohja on savea ja siinä kasvaa kelluslehtisiä ja ilmaversoisia lajeja. 
Havaittavaa virtausta vedessä ei ole. Jaksolla olevan hiekkatien silta ei ole 
nousuesteenä kaloille. Hyvin vähäilmeinen jakso. 
 
3. Metsäsaareke – Työlaitoksen jätevedenpuhdistamo (SJ 3) 
 
Tämän lyhyen jakson pituus on vain 150 metriä. Yläosan metsäsaarekkeen 
jälkeen se kulkee peltojen keskellä aina jätevedenpuhdistamolle saakka. 
Suojakaistat ovat kolmimetrisiä. Leveyttä joella on viitisen metriä ja syvyyt-
tä alle puoli metriä. Joen pohja on savea ja siinä kasvaa kelluslehtisiä ja il-
maversoisia kasveja. Havaittavaa virtausta vedessä ei ole. Uomassa näkyi 
pieniä kaloja. Varjostusta on alle 10 %. 

Kuva 20. Siuntionjoen pääuomaa. 
 
4. Työlaitoksen jätevedenpuhdistamo – Tervalampi (SJ 4) 
 
Tällä alimmalla jaksolla on pituutta 670 metriä. Joen oikealla rannalla on 
peltoa, missä on välillä kolmen metrin suojakaista ja välillä 15 metrin suoja-
vyöhyke. Vasen ranta on lehtimetsää. Uoman leveys on 5 – 7 metriä ja var-
jostusta on 15 %. Joen pohja on savea ja siitä kasvaa kelluslehtisiä ja ilma-
versoisia lajeja. Virtausnopeus on olematonta. Hyvin ilmeetön jakso.  
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4.4.9 Saarlammen laskupuro (SL 1) 
 
Tämä laskuoja on pituudeltaan 1 120 metriä ja se yhtyy Kurjolammen las-
kupuroon. Se kulkee kuivan havumetsän keskellä ja pudotusta sillä on lähes 
seitsemän metriä. Ojalla on leveyttä 1 – 1,5 metriä ja syvyyttä 5 – 20 senttiä. 
Pohja on savea ja siinä kasvaa kellus- ja uposlehtisiä lajeja. Metsän keskellä 
oleva virtapaikka on kolmisenkymmentä metriä pitkä ja pudotuskorkeutta 
sillä on viitisen metriä. Varjostusta ojalla on 90 %. Uoma alittaa Lammin-
pääntien esteettä. Kalat eivät Saarlampeen pääse nousemaan suurten korke-
userojen takia.  
 
4.4.10 Tervalampi – Kurjolampi välipuro  
 
Kurjolammen eteläpäästä Tervalammen eteläpäähän laskevalla välipurolla 
on pituutta reilut kolme kilometriä ja pudotuskorkeutta 22,1 metriä. Uomas-
sa kulkee todella vähän vettä kesäisin, mutta maanomistajalausunnon mu-
kaan uomassa on havaittu muutamina keväinä haukia (Ohrankämmen 2005). 
Kurjolammen vesi on luokiteltu laadultaan tyydyttäväksi (Uudenmaan ym-
päristökeskus 2005). 
 
1. Tervalampi – Mökkitie (TeKu 1) 
 
Tällä peltojen halki kulkevalla jaksolla on pituutta 580 metriä. Uoma alittaa 
Vanhan Myllytien esteettä. Rantoja reunustavat vaihtelevasti kolmen metrin 
suojakaistat ja 15 metrin suojavyöhykkeet. Rannoilla kasvaa heinää ja lehti-
puita. Varjostusta on 50 %. Uomassa kasvaa uposlehtisiä lajeja. Syvyyttä 
ojalla on 15 – 50 senttiä ja leveyttä metrin verran. Ojan pohja on savea ja 
osittain myös soraa. Virtausnopeus on 10 – 15 cm/s. Jakson yläosassa ole-
van mökkitien siltarummun alapuolella on 15 senttimetrin putous. Kala pää-
see nousemaan tästä vain korkean veden aikaan.  
 
2. Mökkitie – Metsänreuna (TeKu 2) 
 
Pääosin lehtimetsän katveessa kulkeva osuus, millä on pituutta 580 metriä. 
Uoman länsirannalla on paikoitellen peltoa. Uomalla on varjostusta 60 % ja 
syvyyttä 15 – 25 senttiä. Pohja on pääosin savea. Soraa on noin 20 %. Leve-
yttä uomalla on yhden metrin verran ja virtausnopeus on 10 cm/s. Hyvin il-
meetön jakso.  
 
3. Metsänreuna – Pato (TeKu 3) 
 
Myös tämä osuus kulkee metsän katveessa, mutta luonne on täysin erilainen. 
Uoman pohja on hiekkaa, soraa ja kiviä. Virtaus on nivoineen ja virtapaik-
koineen hyvin vaihtelevaa. Jaksolla on pituutta 200 metriä. Maanomistaja-
lausunnon mukaan uoman vesi oli tällä hetkellä tavallista korkeammalla 
(Ohrankämmen 2005). Syvyyttä uomassa on 5 – 30 senttiä ja varjostusta 70 
%. Uomalla on leveyttä metrin verran ja virtausnopeus on 10 – 15 cm/s. Jak-
son yläosassa on kolmen metrin korkuinen pato. Se on tehty betonista ja ki-
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vistä. Padon yläpuolelle on muodostunut lampi ja lammen rannalla on mök-
ki. Kalat eivät tästä enää pääse nousemaan. Jakso on hyvin luonnonmukai-
nen aina padolle saakka.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Kuva 21. Padon alapuolista uomaa. 
 
4. Pato – Puusilta (TeKu 4) 
 
Jaksolla on pituutta 1 120 metriä. Uoma kulkee sekametsän katveessa ja var-
jostusta on 75 %. Padon yläpuolella oleva lampi on arviolta 1,5 metriä syvä 
ja kymmenen metriä leveä. Pohja on savea ja uoma on muutenkin melko il-
meetön. Leveyttä sillä on yhden metrin verran ja syvyyttä 30 – 50 senttiä. 
Virtausnopeus on alle 5 cm/s. Uoman eteläpuolella sijaitsevalta Orhissuolta 
tulee pieni laskuoja pääuomaan ja toinen, kaakosta tuleva sivu-uoma on tä-
täkin kuivempi. Pääuoman oikealla puolella on lähdepohjainen lampi, mistä 
hyvän vesitilanteen aikaan valuu vettä pääuomaan.  
 
5. Puusilta – Kurjolampi (TeKu 5) 
 
Tämä jakso päättyy Kurjolammen eteläpäähän ja sillä on pituutta 830 met-
riä. Uoman pohja on savea, hiekkaa ja paikkapaikoin soraa. Syvyyttä sillä on 
5 – 20 senttiä ja varjostusta 50 %. Uoman leveys on puolisen metriä ja vir-
rannopeutta on alle 5 cm/s. Jakso alittaa Lamminpääntien kahdesti ja mo-
lemmilla kerroilla ilman esteitä. Teiden väliseltä osuudelta on puut kaadettu 
pois  ja  tilalle  on  istutettu  koivuja.  Ne  varjostavat  uomaa  parhaimmil-
laan 30 %. Kurjolammen suulla näkyi kaloja.  
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4.4.11 Valklammen haara (VL 1) 
 
Tämä osuus saa alkunsa Kurjolammen itäpuolella olevasta Valklammesta. 
Se laskee Saarlammen (SL 1) ojan kautta TeKu 5:een. Uoma kulkee havu-
metsän katveessa ja varjostusta on 90 %. Leveyttä uomalla on alle puoli 
metriä ja syvyyttä viitisen senttiä. Metsäkoneella uoman läheisyydessä teh-
dyt  kaivuutyöt  ovat  umpeuttaneet  koko  uoman.  Pituutta  tällä  uomalla 
on 1 090 metriä. 
 
 
4.5 Alue V 
 
Inventointialueen viides ja viimeinen osa-alue. Se käsittää Nummelan Enä-
järven ympäristön sekä Siuntionjoen pääuoman ylimmän osan, eli Hulttilan-
joen. Inventoituja jaksoja tällä alueella on 16 kappaletta ja yhteispituutta 
näillä on 11 kilometriä. Enäjärven länsipuolella sijaitsee Nummelan kunnan 
taajama ja järven eteläpuolella kulkee Porintie. 

 

 
              Kartta 7. Alue V:n inventointijaksojen rajat. 
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4.5.1 Hulttilan sivuhaara (HH 1) 
 
Tämä pellon keskellä kulkeva uoma on 640 metriä pitkä ja laskee vetensä 
Hulttilanjokeen HJ 2:n kohdalla. Rantojen suojakaistat ovat yhden metrin 
levyiset ja varjostusta uomassa ei juuri ole. Pohja on savea ja vedessä kasvaa 
ilmaversoisia kasveja sekä irtokeijujia. Pinnalla kelluva pikkulimaska (Lem-
na minor) peittää uoman paikoitellen kokonaan. Rannoilla kasvaa heinää. 
Leveyttä uomalla on 1 – 2 metriä ja syvyyttä 20 – 50 senttiä. Uoman vesi ei 
virtaa lainkaan. Hulttilantie estää kalojen nousun ylävirtaan. Tien yläpuoli-
nen osuus on pahoin umpeenkasvanutta peltouomaa.  
 

4.5.2 Hulttilanjoki 
 
Hulttilanjoki saa alkunsa Enäjärven koillisosasta ja laskee vetensä Poikki-
puoliaisen länsireunalle. Pituutta tällä joella on reilut kaksi kilometriä ja pu-
dotuskorkeutta 30 senttiä. Joki kulkee suurimman osan matkastaan peltojen 
keskellä ja alittaa matkalla myös Tervalammentien (tie 1215). Jokeen yhtyy 
pohjoisesta yksi isompi sivuhaara ja tämän lisäksi vielä pari pienempää uo-
maa. Hulttilanjoen vesi on laatuluokitukseltaan välttävä (Uudenmaan ympä-
ristökeskus 2005). 
 
1. Enäjärvi – Pellonreuna (HJ 1) 
 
Tällä 150 metrisellä jaksolla Hulttilanjoki alittaa Tervalammentien ja pienen 
pihatien. Teiden välissä on koko Hulttilanjoen ainoa virtapaikka. Virran nis-
kalla on betoninen pohjapato, missä on V-kirjaimen muotoinen juoksu-
tusaukko. Pudotusta tämän padon alla on 15 senttiä. Se on matalalla vedellä 
osittainen nousueste joillekin kalalajeille. Itse koskiosuus on 15 – 20 metriä 
pitkä kivikkoinen osuus. Muu osa jokea on savipohjaista nivaa. Virtausno-
peus on koskessa 20 cm/s ja muualla 5 cm/s. Joella on leveyttä 2 – 4 metriä 
ja  syvyyttä  20 – 80  senttiä.  Rannoilla  kasvaa  lehtipuita  ja  varjostusta  
on 60 %. Padon yläpuolisella osalla on muutamia veneitä rannoilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kuva 22. Enäjärven pohjapato. 
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2. Pellonreuna – Hulttilan sivuhaara (HJ 2) 
 
Tämä osuus kulkee peltojen keskellä ja on pituudeltaan 900 metriä. Se päät-
tyy HH 1:n yhtymäkohdan alapuolelle. Myös pohjoisesta tuleva Ojakkalan 
sivuhaara laskee tälle jaksolle. Joki on 2 – 3 metriä leveä ja 20 – 50 senttiä 
syvä. Pohja on savea ja vedessä kasvaa ilmaversoisia kasveja. Rannoilla on 
kolmen metrin suojakaistat ja niillä kasvaa heinää ja pajuja. Varjostusta on 
10 %. Virtausnopeus on 1 – 5 cm/s. 
 
3. Hulttilan sivuhaara – Poikkipuoliainen (HJ 3) 
 
Hulttilanjoen alaosalla on pituutta 1 200 metriä ja joki on 3 – 4 metriä leveä. 
Se kulkee peltojen halki ja rannoilla on 1 – 3 metrin suojakaistat, joilla kas-
vaa heinää. Varjostusta on alle 5 %. Pohja on savea ja vedessä kasvaa kel-
luslehtisiä ja ilmaversoisia kasveja. Pohjassa näkyy paikkapaikoin tumman-
vihreää levää. Syvyyttä joella on 50 – 100 senttiä. Jokisuulla kasvaa erittäin 
paljon järviruokoa, mikä osittain kertoo jokiveden ravinnepitoisuudesta. Jo-
en yli menevän pihatien siltarummut eivät estä kalojen kulkua uomassa. 
 
4.5.3 Isoniitun haara (IO 1) 
 
Enäjärven kaakkoisosassa oleva lyhyt, 200 metrinen peltouoma. Rantojen 
suojakaistat ovat kolmimetriset ja niillä kasvaa heinää ja pajuja. Jokisuulla 
on pieni metsäalue, jossa ojan varjostus on  75 %.  Muualla varjostusta on 
25 %. Pohja on savea ja ojassa kasvaa kelluslehtisiä kasveja. Leveyttä ojalla 
on 0,5 – 1,5 metriä ja syvyyttä 20 – 50 senttiä. Havaittavaa virtausta ojassa 
ei ole.  Oja päättyy Lusilantielle. Tien yläpuolinen oja on täytetty pelloksi, 
joten sitä ei enää ole. 
 
4.5.4 Kurjenpellon haara (KPH 1) 
 
Tämä oja laskee vetensä Hulttilanjokeen HJ 3:n kohdalle. Ojan pituus on 
vain 480 metriä, sillä pihatien yläpuolinen oja on täytetty pelloksi. Leveyttä 
tällä ojalla on alle puoli metriä ja syvyyttä 5 – 25 senttiä. Rannoilla on 1 – 3 
metrin suojakaistat ja varjostusta ei ole. Ojan pohja on savea ja oja on paik-
kapaikoin täysin umpeenkasvanut. Vesi ei virtaa ojassa lainkaan.  
 
4.5.5 Lusilan oja 
 
Enäjärven itäsyrjällä oleva kaksihaarainen oja on jaettu kolmeen jaksoon. 
Jaksot 1 ja 2 ovat eteläisestä haarasta ja jakso 3 on pohjoisesta haarasta. Oja 
alittaa Lusilantien jaksolla 1. Todella kuiva uoma, mutta etelähaarassa on 
silti pieni lampare matkalla. 
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1. Enäjärvi – Lampare (LO 1) 
 
Jakson pituus on 420 metriä. Ojassa on kaloille riittävästi vettä vain aivan 
jokisuussa. Ojassa oleva maa-aines ja veden vähyys lopettavat kalojen mah-
dollisen nousun jo ensimetreille. Jokisuussa kasvaa lehtipuita ja tien yläpuo-
lella on peltouomaa. Rannoilla on 15 metrin suojavyöhykkeet. Varjostusta 
on 80 %. Ojalla on leveyttä 0,5 – 1 metriä ja syvyyttä alle 20 senttiä. Ojan 
pohja on savea ja soraa. Tien yläpuolella olevassa, 15 metriä pitkässä lam-
messa on vettä 0,5 – 1 metriä ja leveyttä sillä on 8 metriä. Kalat eivät lam-
peen asti pääsen nousemaan.  

 Kuva 23. Lusilan ojan alajuoksua. 
 
2. Lampare – Latvavedet (LO 2) 
 
Inventoidun osuuden pituus on 340 metriä. Oja kulkee peltojen keskellä ja 
suojakaista on kolmimetrinen. Varjostusta on 0 % ja kasvillisuutta uomassa 
todella paljon. Vettä on 5 – 10 senttiä ja ojalla on leveyttä alle puoli metriä. 
Vesi ei liiku uomassa lainkaan. Pohja on savea ja vettä on todella vähän. 
 
3. Pohjoishaara (LO 3) 
 
Ojan alaosassa on peltoa ja yläjuoksulla metsää.  Varjostusta on alaosassa 
10 % ja yläosassa 75 %. Syvyyttä ojalla on kymmenisen senttiä ja leveyttä 
alle puoli metriä. Jakson alussa on siltarumpu, minkä alla on puolen metrin 
pudotus. Kala ei tästä pääse nousemaan. Rummun yläpuolella on hyvin vä-
hän vettä ja virtausnopeus on nolla. Tämän haaran pituus on 180 metriä. 
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4.5.6 Ojakkalan haara 
 
Tämä haara on jaettu kahteen jaksoon ja se on yhteispituudeltaan reilut kaksi 
kilometriä. Uoma alittaa sekä Hulttilantien että Nummenrannantien. Uomas-
sa on myös suuri tekolampi. Tämä uoma laskee vetensä Hulttilanjokeen HJ 
2:n kohdalle. Uoma kulkee koko matkansa peltojen halki.  
 
1. Hulttilanjoki – Tekolammen pato (OH 1) 
 
Uomalla on leveyttä 1 – 1,5 metriä ja pituutta 1 050 metriä. Rantojen suoja-
kaistat ovat kolmimetriset ja varjostusta on 5 %. Syvyyttä uomalla on 20 – 
50 senttiä. Hulttilantien siltarummut eivät ole nousuesteinä kaloille. Jakso 
päättyy 2,5 – 3 metriä korkeaan patoon uomassa. Tämä kivistä kasattu pato 
estää kalojen kulun uomassa. Pohjoisesta laskeva sivuhaara on pahoin um-
peenkasvanut ja lähes kuivillaan. Pituutta tällä sivuhaaralla on 440 metriä. 
 
2. Tekolammen pato - Latvavedet (OH 2) 
 
Latvaosuuden pituus on 1 200 metriä. Osuuden alaosassa on pato ja sen ylä-
puolella patoallas. Altaalla on leveyttä 10 – 20 metriä ja pituutta satakunta 
metriä. Varjostusta ojassa on alle 10 %. Rannoilla ei ole rakennuksia. Altaan 
yläpuolinen uoma on 0,5 – 1 metriä leveä ja syvyyttä sillä on 5 – 15 senttiä. 
Virtausnopeus on olematonta. Ylävirtaan mentäessä uoma on lähes kuivil-
laan. Uoman pohja on savea. 
 

Kuva 24. Ojakkalan haaran patoallas. 
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4.5.7 Ridalin haara (RH 1) 
 
Enäjärven eteläosan Ridalinlahteen vetensä laskeva uoma.  Pituutta sillä on 
2 000 metriä. Uoma on 1 – 2 metriä leveä ja syvyyttä sillä on alaosassa 20 – 
60 senttiä ja Porintien yläpuolisessa osassa 5 – 20 senttiä. Uoma kulkee pel-
tojen halki ja vain jokisuussa kasvaa uomaa varjostavia puita. Pelto-
osuudella varjostusta on 5 %. Jokisuussa eleli myös paljon ahvenia ja pieniä 
särkikaloja. Rantojen suojakaistat ovat kolmimetrisiä ja niillä kasvaa heinää. 
Uoman pohja on savea ja pientä kiveä. Virtausnopeus uomassa on 0 – 10 
cm/s. Porintien siltarumpu ei estä kalojen nousua, mutta Huhdanmäentien 
rumpu osittain estää. Huhdanmäentien yläpuolella vesi käy todella vähiin ja 
Pillistöntien yläpuolella vesi loppuu lähes kokonaan. Tiheä kasvusto on tuk-
kinut uoman yläjuoksun kokonaan. 

         Kuva 25. Huhdanmäentien siltarumpu. 
 

4.5.8 Torholan oja 
 
Tämä uoma on pituudeltaan reilut kaksi ja puoli kilometriä ja se on jaettu 
neljään jaksoon. Uoma alittaa Porintien ja yläjuoksulla on myös pieni lampi. 
Alaosa ja yläosa uomasta kulkevat peltojen halki, mutta keskivaiheilla on 
pieni metsäosuus. Vetensä tämä uoma laskee Enäjärven eteläosan Reuhoon-
lahteen. 
 
1. Enäjärvi – Sivuhaaran yhtymä (TO 1) 
 
Tämä jakso kulkee peltojen halki ja pituutta sillä on 850 metriä. Uoma alit-
taa Lusilantien ja Hurrin pihatien esteettä. Jokisuussa kasvaa puita, mutta 
muuta uomaa reunustavat 1 – 3 metrin suojakaistat. Suojakaistoilla kasvaa 
heinää ja paikoin myös pajuja. Varjostus vaihtelee 0 – 30 % välillä. Jo-
kisuussa veden syvyys on metrin luokkaa ja muualla 20 – 80 senttiä. Uo-



 60

massa kasvaa upos- ja kelluslehtisiä sekä ilmaversoisia kasveja. Vesikasvit 
tukkivat uoman paikoitellen lähes kokonaan, mutta pidättävät kiintoainesta 
kohtalaisen hyvin. Leveyttä tällä uomalla on 2 – 5 metriä, mutta virtausta ei 
juuri lainkaan. Hurrin pihatien yläpuolisessa uomassa on kiinteä pumppura-
kennelma mahdollista kasteluveden ottoa varten. Jakson loppuosaan lännes-
tä laskeva sivu-uoma on kuivillaan.  
 
2. Sivuhaaran yhtymä – Metsänreuna (TO 2) 
 
Myös tämä jakso kulkee peltojen keskellä. Uoma jakaantuu alaosassa kah-
teen haaraan ja yhtyy ylävirrassa taas yhdeksi. Pituutta jaksolla on 540 met-
riä ja uomalla on leveyttä 1 – 2 metriä. Rannoilla on 1 – 3 metrin suojakais-
tat, joilla kasvaa heinää. Varjostusta on 10 %. Uoma on 40 – 60 senttiä syvä 
ja siinä kasvaa kelluslehtisiä ja ilmaversoisia kasveja. Havaittavaa virtausta 
uomassa ei ole. Vesi on tällä jaksolla hyvin savista.  

Kuva 26. Torholan ojaa. 
 
3. Metsänreuna – Metsälampi (TO 3) 
 
Tällä 870 metrisellä osuudella uoma alittaa Porintien. Tierumpu ei estä kalo-
jen nousua ylävirtaan. Uomalla on leveyttä metrin verran ja syvyyttä 20 – 40 
senttiä. Rannat ovat sekametsää ja varjostusta on 75 %. Pohja on savea ja 
isoja kiviä. Virtausnopeus on alle 5 cm/s. Porintien yläpuolella on kaksi 
metsätietä, joiden ali uoma kulkee. Molempien teiden siltarummut ovat nou-
suesteinä kaloille. Metsälampi sijaitsee näiden teiden välissä. Lammella on 
leveyttä viitisen metriä ja pituutta 25 metriä. Syvyyttä sillä on ehkä 1,5 met-
riä.  
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4. Metsälampi – Latvavedet (TO 4) 
 
Metsätien yläpuoliset latvavedet kulkevat peltojen keskellä. Syvyyttä ojassa 
on alle kymmenen senttiä. Leveyttä sillä on 20 – 40 senttiä ja varjostusta 
parhaimmillaan 20 %. Pohja on savea ja virtausta on 1 – 2 cm/s. Inventoidun 
osuuden pituus on 470 metriä. Korkean veden aikaan ojaan saattaa tulla vet-
tä läheiseltä Lapinsuolta. 
 
 
 
5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
Tässä osiossa haetaan ratkaisuja kullakin jaksolla havaittuihin epäkohtiin. 
Lähtökohtina ovat ihmisten aikaansaamien nousuesteiden ohittaminen tai 
poistaminen ja taimenille soveltuvien lisääntymis- ja elinalueiden luominen. 
Muutamille kohteille ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa minkään näköisiä 
kunnostustoimia. Nämä jaksot on silti toimenpide-ehdotuksissa mainittu. 
Yksittäisistä kunnostustoimista useimmin mainittuja ovat suojavyöhykkei-
den perustaminen ja luonnonmukaisen vesirakentamisen periaattein tehdyt 
taimenen viihtyvyyttä parantavat toimenpiteet. Lisätietoja suojavyöhykkeis-
tä saa suojavyöhykeoppaasta (Vilonen ym. 2002). Luonnonmukaisesta vesi-
rakentamisesta kerrotaan lisää Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa 
oppaassa (Jormola ym. 2003). 
 
 
5.1 Alue I 
 
5.1.1 Brännträsk-järven laskupuro 
 
1. Risubackaån – Brännträskin tien yläpuoli (BT 1) 
 
Jakson alaosa soveltuu varauksin jo nyt 0+ ja 1+ -ikäisille taimenille. Uo-
man rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet tai vähintään lisätä uomaa 
varjostavaa kasvillisuutta. Uoman pohjalle pitäisi kaivaa alivirtaamauoma. 
Tien alla olevaan virtapaikkaan pitäisi tuoda muutamia suurempia kiviä an-
tamaan kaloille suojapaikkoja. Tien yläpuolista virtapaikkaa soraistamalla 
saataisiin luotua elinalueita ensikesäisille taimenille ja jopa kutupaikkoja 
emokaloille. Jokisuuhun pitäisi kaivaa laskeutusallas kalanpoikasten talveh-
timisen helpottamiseksi. 
 
2. Brännträskin tien yläpuoli – Peltoaukea (BT 2) 
 
Jakso soveltuu nykykunnossaan 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. 
Inventointihetkellä vettä oli sateitten vuoksi riittävästi, mutta loppukesällä 
tilanne saattaa olla toinen. Metsässä olevan siltarummun alapuolisia virta-
paikkoja pitäisi soraistaa. Näin saataisiin luotua kutupaikkoja taimenille ja 
paremmat elinolosuhteet ensikesäisille taimenenpoikasille. Jaksolle pitäisi 
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kaivaa muutama syvempi kuoppa kalanpoikasten talvehtimista ajatellen. 
Tierummun yläpuolella ei tarvetta kunnostuksiin. 
 
3. Peltoaukea – Brännträsk-järvi (BT 3)  
 
Sammalpohjaisena ja suojattomana uomana soveltuu huonosti kalojen elin-
alueeksi. Näiden seikkojen ja edellisen jakson nousuesteen vuoksi ei tarvetta 
kunnostuksille. 
 
5.1.2 Kalliojärvi – Suolampi välipuro (KJ-SL 1) 
 
Seuraavista kunnostustoimista ei ole hyötyä, jos taimen ei nouse Kalliojär-
veen asti. Jakson alaosan siltarummun alapuolisen uoman vedenpintaa pitäi-
si pohjakynnyksillä nostaa. 20 – 30 sentin pinnankorkeuden nostolla saatai-
siin kalat nousemaan siltarummusta läpi. Metsäosuus soveltuu jo nyt kai-
kenkokoisten taimenenpoikasten elinalueeksi. Myös talvehtimiseen soveltu-
via suvantoja on jaksolla riittävästi. Metsän keskellä on muutama jyrkempi 
pudotus ja näitä paikkoja voisi kiveämällä hieman loiventaa kalojen nousun 
turvaamiseksi. 
 
5.1.3 Lieviön haara (LP 1) 
 
Tämä avoin ja vähävetinen pelto-oja soveltuu huonosti taimenten elinalu-
eeksi. Suojavyöhykkeet perustamalla saataisiin vedenlaatua hieman paran-
nettua. Taimenten elinalueeksi tästä ojasta ei kyllä sittenkään ole.  

 Kuva 27. Lieviön haaran nousueste. 
 
5.1.4 Puroniityn sivuhaara (PN 1) 
 
Uoman rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeiden pe-
rustamisen jälkeen uoma pitäisi imuruopata ainakin Yöviläntien yläpuolisel-
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ta osaltaan. Tämän jälkeen metsän reunassa olevia virtapaikkoja pitäisi kive-
tä ja soraistaa. Näiden toimien jälkeen jakso soveltuisi elinalueeksi kaiken-
kokoisille taimenenpoikasille ja syksyisistä vesimääristä riippuen myös ku-
tupaikaksi. 
 
5.1.5 Risupakkajoki 
 
1. Karhujärvi - Niemenkyläntie (RB 1) 
 
Jokisuulla pitäisi varjostusta lisätä. Rantojen leveiden tupassaravyöhykkei-
den vuoksi puiden istuttaminen saattaa olla mahdotonta. Kosteissa oloissa 
viihtyvät pensaat saattaisivat menestyä rannoilla. Samalla ne antaisivat hie-
man varjostusta joelle. Tupassaravyöhykkeitä ei saisi rannoilta poistaa, sillä 
ne toimivat kevät- ja syystulvien aikaan tulvaniittyinä. Jakso toimii lähinnä 
nousuväylänä taimenille. 
 
2. Niemenkyläntie – Brännträskin sivuhaara (RB2) 
 
Jakson alaosalle samat toimenpiteet kuin edellisellekin jaksolle. Yläosan 
rannoille puolestaan voidaan istuttaa uomaa varjostavia puita. Lisäksi 
Brännträskin laskupuron suulle pitäisi kaivaa kuoppa, kuten kohdassa BT 1 
todettiin. Jakson yläosan peltorannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. 
Soveltuu vain nousuväyläksi taimenille. 
 
3. Brännträskin sivuhaara – Sähkölinja (RB 3) 
 
Jakson alaosalle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja lisätä uoman varjostus-
ta. Keskivaiheilla olevan metsäosuuden kortteikkoon tulisi niittää kapea 
väylä, mitä pitkin vesi virtaisi nykyistä paremmin. Näin aikaansaatu virtaus-
nopeuden kasvu vaikeuttaisi vesikasvien juurtumista. Tälle kohtaa voisi tu-
keista ja isoista kivistä rakentaa virranohjaimia. Uomaa muokattaessa pitäisi 
ottaa huomioon kuivaksi kaudeksi tarvittava alivirtaamauoma. Kunnostus-
töiden jälkeen alue soveltuisi aikuisten taimenten levähdyspaikaksi.  
 
4. Sähkölinja – Pohjoishaaran yhtymä (RB 4) 
 
Rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja uoman varjostusta pitäisi lisä-
tä. Varsinkin pahoin liettyneeseen yläosaan pitäisi rakentaa kivistä ja tukeis-
ta virranohjaimia. Kahvimaantien alapuolella olevaa virtapaikkaa pitäisi ki-
vetä suurilla, yli 0,5 metriä halkaisijaltaan olevilla kivillä. Näiden toimien 
jälkeen jakso soveltuisi 2+ -ikäisten ja sitä vanhempien taimenten elinalu-
eeksi. Pohjoishaaran yhtymäkohtaan pitäisi rakentaa laskeutusallas, kuten 
kohdassa RB 13 todetaan. 
 
5. Pohjoishaaran yhtymä – Sähkölinja (RB 5) 
 
Kahvimaantien ylä- ja alapuolella on muutamia risupatoja, mitkä pitäisi pi-
kimmiten poistaa. Jakson alaosan uoma pitäisi myös ruopata vesisyvyyden 
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lisäämiseksi. Uomassa oleva puuaines pitäisi jättää paikoilleen. Uoman ve-
denlaatu pitäisi tutkia ja Kahvimaantien yläpuolisella osalla tehdä sähkö-
koekalastuksia. Näin saataisiin selville mitä lajeja jaksolla on. Virtapaikko-
jen soraistuksella saataisiin luotua lisää kutualueita taimenille. Kunnostus-
toimien jälkeen voisi joen omaa kantaa olevia taimenia tai mätiä istuttaa täl-
le alueelle. 
 
6. Sähkölinja – Myllymäki (RB 6) 
 
Rannoille pitäisi istuttaa uomaa varjostavaa puustoa. Pieniä virtapaikkoja 
pitäisi kivetä ja soraistaa. Pehmeäpohjaisille alueille ja Kalliojärven lasku-
puron kohdalle pitäisi kaivaa muutama syvempi kuoppa kalanpoikasten tal-
vehtimista varten. Kunnostusten jälkeen alue soveltuisi 0+ ja 1+ -ikäisten 
taimenten elinalueeksi. 
 
7. Myllymäki – Hermanninsuo (RB 7) 
 
Pehmeät ja jyrkät rantapenkat pitäisi muokata loivemmiksi uomaeroosion 
vähentämiseksi. Ojan kesävedenpinnan yläpuolelle pitäisi muotoilla tulva-
tasanne. Avoimille rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Myös ojaa 
varjostavaa puustoa pitäisi istuttaa rannoille. Pohjaan kertynyt liete pitäisi 
paikka paikoin poistaa ojassa olevan puuaineksen esiin saamiseksi. Silta-
rumpujen alla olevia virtapaikkoja pitäisi muokata niin, että kalat pääsisivät 
rummuista läpi myös matalan veden aikaan. Soveltuu lähinnä nousuväyläksi 
taimenille. 
 
8. Hermanninsuo – Lohjanharjuntie (RB 8) 
 
Kolmen metrin levyinen suojakaista pitäisi laajentaa suojavyöhykkeeksi. 
Lohjanharjuntien rakennusjätteet pitäisi poistaa uomasta. Rakennustyömaa 
on vielä kesken, joten muita kunnostustoimenpiteitä ei tälle jaksolle pysty 
vielä ehdottamaan. Tulevia toimenpiteitä voisi olla kalan nousun turvaami-
nen sekä uoman kiveäminen ja soraistus.  
 
9. Lohjanharjuntie – Pohjoinen latvahaara (RB 9) 
 
Kuivina aikoina uoman vesi loppuu luultavasti kokonaan. Kunnostustoi-
menpiteiksi riittää näin ollen suojavyöhykkeiden perustaminen rannoille.  
 
10. Lohjanharjuntie – Läntinen latvahaara (RB 10) 
 
Tämä osuus kannattaa kunnostaa vasta, kun jakson RB 8 työmaa on saatu 
valmiiksi ja jakso soveltuu kalojen nousuun. Lohjanharjuntien ja Nummen-
kyläntien väliselle osuudelle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Rannoille 
pitäisi istuttaa uomaa varjostavaa puustoa. Nummenkyläntien alapuolelle 
pitäisi rakentaa pohjakynnys vedenpinnan nostamiseksi siltarummussa. Ve-
denpintaa pitäisi nostaa 15 – 20 senttiä, joten voi olla tarpeen rakentaa kak-
sikin kynnystä. Osa uomassa olevista risupadoista pitäisi poistaa, etteivät ne 
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padottaisi vettä liikaa. Uoman pohjalle pitäisi  kaivaa monttuja kalojen 
elinympäristön monipuolistamiseksi. Tämän jälkeen uomaa pitäisi kivetä ja 
soraistaa. Kunnostustoimien jälkeen jakso soveltuisi 0+ ja 1+ -ikäisten tai-
menten elinalueeksi.  
 
11. Lohjanharjuntie – Takasuon lampi (RB 11) 
 
Myös tämän jakson kunnostustoimenpiteiden suosittelemista haittaa Loh-
janharjuntien työmaa. Jakson alaosan rannoille pitäisi kuitenkin perustaa 
suojavyöhykkeet uomaan valuvan kiintoaineksen vähentämiseksi. Jakson 
yläosan suopohjan kunnostus on arveluttavaa, joten siellä ei ole tarvetta 
kunnostustoimiin. Jakson yläosa soveltuu nykykunnossaan 2+ -ikäisten tai-
menten elinalueeksi, mutta niillekin huonosti. 
 
12. Kalliojärven laskupuro (RB 12) 
 
Jakson alaosaan tulisi kaivaa muutama syvempi kuoppa. Uomaa kiveämällä 
pienillä kivillä saataisiin luotua elinalueita 0+ -ikäisille taimenille. Tämä 
varauksin, sillä kuivina kesinä saattaa tämän nykyisellään hyvin matalan 
uoman vesi loppua kokonaan. Nousuväylää Kalliojärvelle asti on käytännös-
sä lähes mahdotonta toteuttaa. 
 
13. Pohjoishaaran yhtymä – Kahvimaantien yläpuoli (RB 13) 
 
Jakson alaosan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja jokisuulle kai-
vaa laskeutusallas. Rannoille pitäisi myös istuttaa ojaa varjostavaa kasvilli-
suutta. Kahvimaantien yläpuolisen uoman pudotus pitäisi kivetä niin, että 
kala pääsisi siitä nousemaan. Vähän veden aikaan nousu saattaa silti olla 
mahdotonta. Jakson yläosaan pitäisi kaivaa kaloille soveltuvia monttuja. 
Kunnostustoimien jälkeen jakson alaosa soveltuisi kulkuväyläksi kaloille 
ainakin korkean veden aikaan ja yläosa 0+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. 
 
14. Kahvimaantien yläpuoli – Moottoritien alapuoli (RB 14) 
 
Ojan pohjalle pitäisi kaivaa muutamia kuoppia. Pohjalle kerääntynyttä lietet-
tä pitäisi poistaa imuruoppaamalla kuoppien yläpuolisilta osuuksilta. Jakson 
keskivaiheilla oleva siltarumpu pitäisi poistaa ja tilalle rakentaa silta. Sillan 
alapuoliseen virtapaikkaan olisi mahdollista luoda pieni kutualue taimenille 
ja sen alapuolelle pieni monttu. Monttu toimisi 0+ -ikäisten taimenten elin-
alueena talvisin. 
 
15. Moottoritien alapuoli – Latvavedet (RB 15) 
 
Moottoritien työmaan vuoksi kunnostusehdotusten antaminen on mahdoton-
ta. Ainoa tällä hetkellä tehtävä toimenpide olisi koko Mäyräojan matkalle 
perustettavat suojavyöhykkeet.  
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Kuva 28. Moottoritien työmaan siltarumpuja. 
 
16. Pohjoishaaran yhtymä – Sähkölinja (RB 16) 
 
Uoman rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Uoman alaosaan pitäisi 
kaivaa laskeutusallas, jotta Risupakkajokeen kulkeutuvan kiintoaineksen 
määrää saataisiin vähennettyä. Huonon vedenlaadun vuoksi ei tarvetta muil-
le kunnostustoimenpiteille. 
 
17. Sähkölinja – Latvavedet (RB 17) 
 
Puhdistamon ja Vanhan Turuntien väliselle osuudelle voisi harkita puhdis-
tettujen jätevesien jälkikäsittelykenttää. Vastaava menetelmä on käytössä 
ainakin Rukan jätevedenpuhdistamolla Kuusamossa ja Mellanaavan jäteve-
denpuhdistamolla Ivalossa (Suomen Ympäristökeskus 2005b). Näin voitai-
siin minimoida Höytiönnummen jätevedenpuhdistamolta tulevien päästöjen 
valuminen Risupakkajokeen.  
 
5.1.6 Suolampi – Nummijärvi välipuro (SL – NJ 1) 
 
Virtakutuiset kalalajit eivät pääse Suolampeen saakka, joten se rajoittaa tä-
män välipuron kunnostustarvetta. Uoma on myös hyvin luonnontilainen, 
joten ei tarvetta kunnostustoimenpiteisiin. 
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5.2 Alue II 
 
5.2.1 Alhonsuon puro 
 
1. Petäjärvi – Alhonsuo (AP 1) 
 
Uoma soveltuu nykykunnossaan nousuväyläksi taimenille. Yläjuoksulla ei 
kylläkään ole taimenille soveltuvia elinalueita.  
 
2. Alhonsuo – Latvavedet (AP 2) 
 
Koko jakson rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Umpeenkasvanut 
uoma sitoo tehokkaasti ravinteita, joten uomassa kasvavia kortteikkoja ei ole 
syytä poistaa. Ei kalataloudellista merkitystä. 
 
5.2.2 Brobackaängen (BBÅ 1) 
 
Uoman rannoille pitäisi ehdottomasti perustaa suojavyöhykkeet. Uomalla ei 
kalataloudellista merkitystä. 
 
5.2.3 Bysån (BÅ 1) 
 
Storträskin ja Evitskogintien väliselle osuudelle pitäisi tuoda suuria kiviä ja 
ehkä jopa suistepuita jokea elävöittämään. Evitskogintien pohjoispuolella 
oleva virtapaikka pitäisi kivetä 30 – 50 senttiä halkaisijaltaan olevilla kivillä. 
Kivien välit pitäisi soraistaa. Näin saataisiin luotua kutupaikka taimenille ja 
kohtalaiset elinolosuhteet 0+ -ikäisille taimenille. Virtapaikan pidentäminen 
kiveämällä toisi elintilaa myös 1+ -ikäisille taimenille. Alajuoksulle pitäisi 
perustaa suojavyöhykkeet ja rannoille istuttaa varjostavaa kasvillisuutta. 
Alajuoksua voisi elävöittää suistepuilla. Alajuoksu soveltuu vain nousu-
väyläksi taimenille. 
 
5.2.4 Dammkärrin puro 
 
1. Karhujärvi – Niemenkyläntie (DK 1) 
 
Jakson alaosaa pitäisi monipuolistaa isoilla kivillä sekä lieko- ja suistepuilla. 
Jakson yläosan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja rannoille istut-
taa varjostavaa kasvillisuutta. Niemenkyläntien alapuolinen virtapaikka pi-
täisi kivetä ja soraistaa. Näin saataisiin luotua taimenille sopiva kutupaikka 
tälle jaksolle. Näiden toimien jälkeen jakso soveltuisi kulku- ja levähdyspai-
kaksi aikuisille taimenille. Osuutta matalan veden aikaan tarkasteltaessa saa-
taisiin selville riittävätkö olosuhteet 1+ ja sitä nuorempien taimenenpoikas-
ten elinalueeksi. Myös näitä vanhemmat taimenet saattaisivat viihtyä varsin-
kin jakson yläosassa.  
 



 68

2. Niemenkyläntie – Metsänreuna (DK2) 
 
Jakson alaosassa olevaa kivikkoa pitäisi soraistaa ja paikalle tuoda myös li-
sää kiviä. Koko osuutta voisi monipuolistaa suurilla, yli 40 senttiä hal-
kaisijaltaan olevilla kivillä sekä liekopuilla. Näillä toimilla jakso soveltuisi 
2+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. Alajuoksun virtapaikka soveltuisi tällöin 
myös 0+ ja 1+ -ikäisille taimenille.  
 
3. Metsänreuna – Pellonreuna (DK 3) 
 
Jakso soveltuu jo nyt kaikenkokoisten taimenenpoikasten elinalueeksi. Elin-
oloja voisi vielä parantaa kiveämällä metsässä olevaa virtapaikkaa lähes ko-
ko matkaltaan. Kutualueiksi soraistettavia paikkoja ovat kosken niska ja ala-
osa. Kosken alaosassa oleva suuri risupato pitäisi osittain purkaa. Osa puu-
aineksesta pitäisi jättää uomaan tuomaan suojaa sekä kaloille että pohja-
eläimille. Kunnostukseen voi käyttää uoman rannoilla olevia teräväreunaisia 
kiviä, mutta parempaan lopputulokseen päästäisiin käyttämällä muualta tuo-
tua pyöreämpikulmaista kiveä. 
 
4. Pellonreuna – Dammkärrin hiekkatie (DK 4) 
 
Tämän pelto-ojan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Rannoille pi-
täisi istuttaa ojaa varjostavaa kasvillisuutta. Ojanpohjalle olisi myös kaivet-
tava alivirtaamauoma. Ojaa voisi kaivuutöiden jälkeen monipuolistaa ki-
veämällä. Dammkärrin pihatien alapuolinen virtapaikka pitäisi kivetä noin 
kymmenen metrin matkalta. Virtapaikan niskalle voisi soraistamalla saada 
kutupaikan taimenille. Virtapaikan alapuolelle pitäisi kaivaa syvempi kuop-
pa, minkä reunat tuettaisiin suurilla kivillä. Tämän jälkeen uoma sopisi kai-
kenikäisten taimenenpoikasten elinalueeksi ympäri vuoden.   
 
5. Dammkärrin hiekkatie – Falkmäen jyrkänne (DK 5) 
 
Uoman pohjalle pitäisi kaivaa muutamia monttuja. Rantojen luonteen joh-
dosta pohjasta saattaa löytyä vettynyttä puuainesta, mikä pitäisi jättää uo-
maan tuomaan kaloille ja pieneliöille suojaa. Jos puuainesta on paljon,  koko 
jakson imuruoppaus voisi olla hyödyllistä. Jaksolla olevat pienet virtapaikat 
pitäisi ruoppauksen jälkeen soraistaa. Jaksolle voisi myös tuoda halkaisijal-
taan 10 – 40 senttisiä kiviä. Kunnostusten jälkeen jakso soveltuisi alle 2+ -
ikäisten taimenten elinalueeksi.  
 
6. Falkmäen jyrkänne – Latvavedet (DK 6) 
 
Lännenpuoleiselle rannalle olisi perustettava suojavyöhyke tai vähintään is-
tutettava uomaa varjostavia puita. Muuten tälle jaksolle olisi tehtävä samat 
kunnostustoimenpiteet kuin jaksolle DK 5. 
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7. Niemenkyläntie – Annilan haaran latvat (DK 7) 
 
Uoman rannoille olisi perustettava suojavyöhykkeet. Jokisuulle pitäisi ra-
kentaa laskeutusallas, jotta Karhujärveen valuvan kiintoaineksen määrää 
saataisiin pienennettyä. Ei kalataloudellista merkitystä. 
 
8. Dammkärrin puro – Västergård (DK 8) 
 
Ojan rannoille olisi perustettava suojavyöhykkeet. Ei kalataloudellista mer-
kitystä. 
 
5.2.5 Gillermossen oja  
 
1. Bakträsk-järvi – Koillishaara (GM 1) 
 
Solvikintien ja Evitskogintien väliselle osuudelle pitäisi perustaa suoja-
vyöhykkeet ja rannoille istuttaa ojaa varjostavaa kasvillisuutta. Ojassa ole-
vaa kasvillisuutta pitäisi harventaa ja pohjaan kaivaa muutamia kuoppia. 
Ojan tukkivaan kortteikkoon pitäisi niittää vesikasvillisuudesta vapaa väylä. 
Kiveämällä varsinkin luoteesta tulevan sivuhaaran suuta saataisiin jaksoa 
monipuolistettua. Pohjakynnyksillä pitäisi nostaa Evitskogintien alapuolista 
vedenpintaa, jotta kalat pääsisivät myös vähän veden aikaan siltarummusta 
läpi. Latvavesiä pitäisi monipuolistaa kuoppia kaivamalla. Näin myös ve-
sisyvyyttä saataisiin lisättyä. Yläjuoksulla olevan kalliokönkään alapuoli 
pitäisi soraistaa edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen. Näillä toimilla 
saataisiin luotua kutupaikka taimenille ja riittävät elinolosuhteet kaikenko-
koisille taimenenpoikasille.  

      Kuva 29. Gillermossen metsäautotien siltarumpu. 
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2. Luoteishaara (GM2) 
 
Evitskogintien alapuoliselle osuudelle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. 
Ojaan olisi myös hyvä kaivaa muutamia monttuja. Evitskogintien yläpuoli 
soveltuu jo nyt 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. Metsäautotien sil-
tarummun alapuolta soraistamalla saataisiin luotua myös kutupaikka tai-
menille. 
 
5.2.6 Hakuträsk – Byträsk-järvien välipuro (HA-BY 1) 
 
Tälle jaksolle pitäisi kaivaa muutama monttu ja Henriksdalin tien rumpu pi-
täisi kaivaa syvemmälle. Uoman rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet 
ja istuttaa varjostavaa puustoa. Uomaa pitäisi monipuolistaa kiveämällä ja 
soraistamalla. Nämä toimet kannattaa tehdä vain jos virtakutuiset kalat pää-
sevät nousemaan Byträsk-järveen saakka (katso KB 5). 
 
5.2.7 Hepari – Petäjärven välinen laskupuro (HE-PE 1) 
 
Sjökullantien yläpuolella oleva pohjapato pitäisi purkaa ja tilalle rakentaa 
tekokoski. Koski pitäisi suunnitella niin, ettei Hepari-järven vedenpinta las-
ke, mutta kalat pääsevät siitä kulkemaan. Koskesta saisi tulla mahdollisim-
man pitkä, jolloin siihen syntyisi myös suojapaikkoja kaloille. Uoman kas-
villisuuden joukkoon pitäisi niittää vesikasveista avoin väylä. Rannoille kai-
vattaisiin suojavyöhykkeitä ja uomaa varjostavaa puustoa. Kunnostusten jäl-
keen tekokoski soveltuisi 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten elinalueeksi ja ehkä 
myös emotaimenten kutupaikaksi.  
 
5.2.8 Harvsån 
 
1. Karhujärvi – Metsänreuna (HÅ 1) 
 
Joen länsirannalla olevan pellon reunaan pitäisi perustaa suojavyöhyke ja 
istuttaa siihen uomaa varjostavaa puustoa. Liekopuilla ja isoilla kivillä saa-
taisiin jokiosuutta hieman monipuolistettua. Soveltuu lähinnä taimenten 
nousuväyläksi.  
 
2. Metsänreuna – Niitty (HÅ 2) 
 
Tällä jaksolla on yksi virtapaikka. Se on tämän jakson ensimmäisen mökin 
kohdalla alavirrasta ylöspäin kuljettaessa. Tuohon kohtaan pitäisi tuoda 
muutama suuri kivi ja niiden alapuolelle kaivaa pieni kuoppa. Näin saatai-
siin tehtyä isommalle kalalle yksittäinen hyvä suojapaikka. Muuta uomaa 
voisi monipuolistaa isoilla kivillä ja liekopuilla. Soveltuu muilta osin vain 
taimenten nousuväyläksi. 
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3. Niitty – Raiviontie (HÅ 3) 
 
Jakson alaosan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa uomaa 
varjostavia puita. Jokea voisi monipuolistaa suurilla kivillä ja liekopuilla. 
Raiviontien alapuolen koskipaikka pitäisi kivetä uudelleen rannoille noste-
tuilla kivillä. Koskeen pitäisi saada myös muutamia yli metrin halkaisijal-
taan olevia kiviä elävöittämään virtaa. Kiveämisen ja kivien alapuolille teh-
tyjen monttujen jälkeen koskipaikka pitäisi soraistaa. Näin saataisiin luotua 
useita kutupaikkoja taimenille ja elinalueita kaikenkokoisille taimenenpoi-
kasille. Kosken rannoille pitäisi myös istuttaa uomaa varjostavaa puustoa.  
 
4. Raiviontie – Lilla Lonoks -järvi (HÅ 4) 
 
Jokiosuus soveltuu vain kalojen nousuväyläksi Lilla Lonoks -järveen. Ei tar-
vetta kunnostustoimenpiteille. 
 
5.2.9 Johannesbergin oja (JB1) 
 
Tiepato estää ojaan valuvan kiintoaineksen valumisen Storträsk-järveen, ei-
kä ojan yläjuoksulla ole kaloille sopivia elinalueita. Ojan rannoille pitäisi 
perustaa suojavyöhykkeet. Ei tarvetta muille kunnostustoimenpiteille. 
 
5.2.10 Kvarnbäcken 
 
1. Harvsån – Evitskogintien yläpuoli (KB 1) 
 
Uoman pelto-osuudelle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Rannoille pitäisi 
istuttaa uomaa varjostavaa kasvillisuutta. Jakson yläosassa olevaan kortteik-
koon pitäisi niittää kapea väylä, jossa riittää vettä myös alivirtaaman aikaan. 
Uomaa saisi monipuolistettua kiveämällä sitä paikoitellen. Jakso soveltuu 
nousuväyläksi  taimenille  ja  kunnostusten  jälkeen  myös  elinalueeksi  1+  
-ikäisille taimenille.  
 
2. Evitskogintien yläpuoli – Metsänreuna (KB 2) 
 
Jakson alaosassa olevan siltarummun alle pitäisi rakentaa pohjakynnys ve-
denpinnan nostamiseksi siltarummussa. Rummun voisi ehkä myös poistaa 
kokonaan uomasta. Uoman vasemmalle rannalle pitäisi perustaa suoja-
vyöhyke ja istuttaa sinne uomaa varjostavia puita. Virtausten monipuolista-
miseksi pitäisi uomaan tuoda isoja kiviä ja liekopuita. Jakso soveltuu kun-
nostusten jälkeen taimenten nousuväyläksi ja jotenkuten myös 2+ -ikäisten 
taimenten elinalueeksi. 
 
3. Metsänreuna – Pellonreuna (KB 3) 
 
Taimenia ajatellen ensiluokkaisessa kunnossa oleva jakso. Muutama syvem-
pi kuoppa pitäisi kaivaa kalojen talvehtimista helpottamaan. Kuoppien kai-
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vaminen tälle osuudelle käy parhaiten miesvoimin. Kunnostustoimien jäl-
keen alueelle voisi yrittää kotiuttaa joen omaa kantaa olevia taimenia. 
 
4. Pellonreuna – Östermalmintie (KB 4) 
 
Uoman rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja varjostavaa puustoa 
pitäisi lisätä. Pahoin liettyneeseen uomaan pitäisi kaivaa muutamia monttu-
ja. Kunnostustoimia tehtäessä olisi otettava huomioon alajuoksulla oleva 
hyvin luonnontilainen koskiosuus. Jakso soveltuu lähinnä nousuväyläksi 
taimenille. 
 
5. Byträsk-järven laskupuro (KB 5) 
 
Jakson yläjuoksulla, suojavyöhykkeen keskellä oleva pieni virtapaikka so-
veltuu nykykunnossaan 0+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. Puron peltoran-
noille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja niille istuttaa uomaa varjostavaa 
puustoa. 
 
5.2.11 Kurssikeskuksen puro (KKP 1) 
 
Uoman alaosan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Vähävetisyyten-
sä vuoksi ei kalataloudellista arvoa. 
 
5.2.12 Kurkvikenin laskuoja (KV 1) 
 
Tällä golfkentän halki kulkevalle ojalle ei tarvetta, eikä mahdollisuutta kun-
nostuksiin. 
 
5.2.13 Kvarnån 
 
1. Stora Lonoks -järvi – Metsänreuna (KÅ 1) 
 
Koko jaksolle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa niille uomaa var-
jostavaa puustoa. Jakson keskivaiheilla oleva umpeen kasvava peltouoma 
pitäisi ruopata tai niittää. Uomaan pitäisi muotoilla alivirtaamauoma ja ke-
sävedenpinnan yläpuolella tulvatasanne. Uoman ilmettä voisi monipuolistaa 
suurilla kivillä ja liekopuilla. Näiden toimien jälkeen jakson alaosa soveltui-
si 2+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. Kylmäläntien alapuolista virtapaikkaa 
pitäisi kivetä lisää ja soraistaa noin kymmenen metrin matkalta. Näin saatai-
siin luotua kutupaikkoja taimenille ja elinalueita 0+ ja 1+ -ikäisille tai-
menenpoikasille. 
 
2. Metsänreuna – Pellonreuna (KÅ 2) 
 
Uoman oikean puolen rannalle pitäisi perustaa suojavyöhyke. Osuudelle pi-
täisi tuoda liekopuita ja suuria kiviä taimenten suojapaikoiksi. Jakso sovel-
tuu lähinnä nousuväyläksi taimenille. 
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3. Pellonreuna – Metsänreuna (KÅ 3) 
 
Koko jakso kaipaa suojavyöhykkeitä ja varjostavia puita rannoilleen. Ojaan 
pitäisi kaivaa muutamia monttuja ja matalille osille alivirtaamauoma. Näin 
tehdessä alkaa alivirtaamauoma aikaa myöten mutkitella ja jaksosta saadaan 
enemmän luonnontilaisen näköinen. Soveltuu lähinnä nousuväyläksi tai-
menille. 
 
4. Metsänreuna – Kylmäläntie (KÅ 4) 
 
Koko jaksolle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja rannoille istuttaa uomaa 
varjostavaa kasvillisuutta. Uoman etelärannan metsästä voisi tuoda muuta-
mia rankoja uomaan virtaa elävöittämään. KÅ 6:n yhtymäkohtaan pitäisi 
rakentaa laskeutusallas pelloilta tulevan kiintoaineksen vähentämiseksi. 
Kylmäläntien alla olevaa koskipaikkaa pitäisi pidentää ja kivetä uudelleen. 
Kiveämisen jälkeen koskipaikka pitäisi soraistaa ja tehdä näin taimenille so-
pivia kutupaikkoja. Heti tien alla oleva kallioköngäs on jyrkkä, luonnonmu-
kainen nousueste, joten sen ohittaminen ei luultavasti ole tarpeen. Kos-
kiosuuden rannoille pitäisi istuttaa penkkoja sitovia pensaita ja uomaa var-
jostavia puita. Näiden toimien jälkeen jakson yläosa soveltuisi taimenten 
kutualueeksi sekä 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. 
 
5. Kylmäläntie – Petäjärvi (KÅ 5) 
 
Heti Kylmäläntien yläpuolella on 2+ ja sitä vanhemmille taimenille soveltu-
via elinalueita. Jakson keskivaihe sopii lähinnä taimenten nousuväyläksi. 
Jakson yläosassa, juuri ennen järveä olevan virtapaikan alle saisi soraista-
malla tehtyä kutupaikan taimenille. Uoman yläosaa kiveämällä saataisiin 
lisää elinalueita myös 0+ ja 1+ -ikäisille taimenille. Tämän jakson kunnos-
tustoimenpiteet kannattaa tehdä vain jos kala pääsee nousemaan Kylmälän-
tien alapuolisen kalliokönkään yli. 
 
6. Lammin sivuhaara (KÅ 6) 
 
Koko jakson matkalle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Jaksolla ei ole kala-
taloudellista merkitystä. 
 
7. Kvarnån eteläinen sivuhaara (KÅ 7) 
 
Jaksolla ei kalataloudellista merkitystä, mutta uoman rannoille pitäisi perus-
taa suojavyöhykkeet. 
 
5.2.14 Lonoksån (LÅ 1) 
 
Tämän joen rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa niille uo-
maa varjostavaa kasvillisuutta. Osuus toimii kalojen kulkuväylänä Lonoks-
järvien välillä. 
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5.2.15 Mustjärvi – Bakträsk-järven välipuro  
 
1. Bakträsk-järvi – Metsänreuna (MJ 1) 
 
Koko jakso jokisuuta lukuun ottamatta kaipaa suojavyöhykkeitä rannoilleen. 
Myös varjostavaa puustoa pitäisi istuttaa uoman rannoille. Uomaan pitäisi 
niittää vesikasveista vapaa väylä, jotta uoman umpeenkasvu hidastuisi. Uo-
maa pitäisi myös kivetä virtauksen monipuolistamiseksi. Jakso soveltuu lä-
hinnä nousuväyläksi taimenille. 
 
2. Metsänreuna – Mustjärvi (MJ 2) 
 
Jaksolla olevat risupadot pitäisi poistaa. Osa puuaineksesta tulisi jättää uo-
maan  suojaa  antamaan.  Pohjan  kiveämisellä  voitaisiin  lisätä  0+  ja  1+   
-ikäisten taimenten viihtyvyyttä alueella. Myös jokisuun ylitiheää kasvustoa 
pitäisi harventaa niittämällä. 
 
5.2.16 Stenbäcken  
 
1. Östermalmintie – Pellonreuna (SB 1) 
 
Jaksolla olevia nopeampivirtaisia paikkoja voisi soraistaa ja näiden alla ole-
viin nivapaikkoihin voisi tehdä muutamia syvempiä monttuja. Näiden toimi-
en jälkeen alueelle voisi yrittää kotiuttaa joen omaa kantaa olevia taimenen-
poikasia. Soveltuu jo nyt 0+ ja 1+ -ikäisille taimenille. Ja edellä mainittujen 
kunnostusten jälkeen myös 2+ -ikäisille taimenille. 
 
2. Pellonreuna – Metsäautotie (SB 2) 
 
Uomaan pitäisi kaivaa muutamia monttuja ja rannoille pitäisi perustaa suo-
javyöhykkeet. Suojavyöhykkeille olisi istutettava penkkoja sitovia pensaita 
ja uomaa varjostavia puita. Uomassa olevat juurakot pitäisi osittain poistaa. 
Uomaa pitäisi myös monipuolistaa liekopuilla ja kivillä. Näiden toimien jäl-
keen jakso soveltuisi 1+ ja 2+ -ikäisten taimenten elinalueeksi.  
 
3. Metsäautotie – Pellonreuna (SB 3) 
 
Jakson alaosassa olevan siltarummun alle pitäisi rakentaa pohjakynnys ve-
denpinnan nostamiseksi siltarummussa. Tien yläpuolella olevaa kivikkoista 
osuutta pitäisi lisäsoraistaa. Jakson yläosan savipohjainen uoma pitäisi imu-
ruopata alkuperäisen sorapohjan palauttamiseksi. Jakson yläosaa pitäisi 
myös hieman kivetä halkaisijaltaan 20 – 40 senttisillä kivillä. Näiden toimi-
en jälkeen jakso soveltuisi entistä paremmin 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten 
elinalueeksi.  
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4. Pellonreuna – Metsänreuna (SB 4) 
 
Uoman oikealle rannalle olisi perustettava suojavyöhyke. Sille olisi istutet-
tava rantoja sitovia pensaita ja uomaa varjostavia puita. Jakson puolessa vä-
lissä olevalle kalliokönkäälle ei veden vähyyden takia kannata ohitusta ra-
kentaa. Jaksolla ei kalataloudellista merkitystä. 

Kuva 30. Stenbäckenin yläjuoksua. 
 
5. Metsänreuna – Munkträsk-järvi (SB 5) 
 
Veden vähyyden takia tällä jaksolla ei ole kalataloudellista merkitystä. 
 
5.2.17 Törnäsin oja (TN 1) 
 
Kalan nousu tyrehtyy viimeistään jaksolla olevan hiekkatien siltarumpuun, 
mitä ei veden vähyyden vuoksi pysty kiertämään. Joten uomalla ei ole kala-
taloudellista merkitystä. 
 
 
5.3 Alue III 
 
5.3.1 Hiirlahden oja (HL 1) 
 
Tällä savipohjaisella metsäojalla ei ole kalataloudellista merkitystä. 
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5.3.2 Hepulanlahden oja (HO1 ) 
 
Jakson yläosan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet koko matkalle. 
Osuudella ei kalataloudellista merkitystä. 
 
5.3.3 Kypärinoja 
 
1. Palojärvi – Kypärijärvi (KO 1) 
 
Rantojen luonteen johdosta uomassa saattaa olla puuainesta pohjalla, mutta 
se on liettynyt piiloon. Kypärijärven alapuolella oleva kivikko pitäisi muo-
kata kaloille paremmin sopivaksi. Kivien väliin pitäisi myös tuoda soraa ja 
jaksolle asettaa liekopuita ja suuria kiviä. Puut ja kivet elävöittäisivät virran 
kulkua ja paikkapaikoin myös syventäisivät uomaa. Näiden toimien jälkeen 
alue soveltuisi alle 2+ -ikäisten taimenten elinalueeksi.  
 
2. Kypärijärvi – Valkjärvi (KO 2) 
 
Tällä jaksolla ei ole kalataloudellista merkitystä. 
 
5.3.4 Leppäoja (LEO 1) 
 
Tälläkään vähävetisellä ja savipohjaisella uomalla ei ole kalataloudellista 
merkitystä. 
 

5.3.5 Lemmoon oja 
 
1. Huhmarjärvi – Pellonreuna (LO 1) 
 
Pohjois-Huhmarintien alapuoliselle osalle pitäisi kaivaa muutamia monttuja. 
Tämän jälkeen osuus pitäisi kivetä ja soraistaa. Heti tien alle voisi saada luo-
tua hieman nopeampivirtaisemman paikan mikä pitäisi myös soraistaa. Näi-
den toimien jälkeen tien alapuolinen osuus soveltuisi 0+ ja 1+ -ikäisten tai-
menten elinalueeksi ja runsassateisina syksyinä ehkä myös kutualueeksi. 
Tien yläpuolisella osalla ei tarvetta kunnostuksille. 
 
2. Pellonreuna – Latvavedet (LO 2) 
 
Jakson rannoille kuten myös lännestä tulevan sivuhaaran rannoille pitäisi 
perustaa suojavyöhykkeet. Ei kaloille soveltuvia elinalueita, joten ei tarvetta 
muille kunnostustoimenpiteille. 
 
5.3.6 Männistön oja (MO 1) 
 
Jälleen yksi kalataloudellisesti merkityksetön oja. Ojan rannoille pitäisi pe-
rustaa suojavyöhykkeet, mutta ei tarvetta muille kunnostustoimenpiteille. 
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5.3.7 Nygårdin oja (NO 1) 
 
Tälle jaksolle ei kannata suunnitella kunnostustoimenpiteitä ennen kuin on 
selvitetty, minkä vuoksi ojassa oli niin paljon kuolevia ja jo kuolleita särkiä. 
 
5.3.8 Palojoki 
 
Palojoki kuuluu Siuntionjoen pääuomaan, joten se inventoitiin yläjuoksulta 
alaspäin. Palokoskesta on tavattu taimenia ja sinne on myös istutettu harjuk-
sia. Koskiosuus pitäisi sähkökoekalastaa ennen kunnostustoimiin ryhtymis-
tä. Palokosken alapuolella oli paljon simpukoita, joten myös vuollejokisim-
pukkaa (Unio crassus) pitäisi etsiä ennen kunnostustoimiin ryhtymistä. 
 
1. Palojärvi – Palokosken alapuoli (PJ 1) 
 
Palokosken niskaa pitäisi soraistaa kutupaikan luomiseksi. Uomasta pois 
nostetut kivet pitäisi palauttaa jokeen. Jaksolla olevien useiden koskipaikko-
jen niskat pitäisi soraistaa kutupaikoiksi. Noin 100 metriä kosken niskalta 
alaspäin olevan suvannon ylä- ja alapuolella on osittaiset nousuesteet mata-
lalla vedellä, mitkä pitäisi kiveämällä loiventaa kalan nousun varmistami-
seksi. Jaksolla olevien vapaa-ajan asuntojen rannoilla näkyi katiskoita, joi-
den käyttö on ehdottomasti kiellettävä, jos jaksolla tavataan lohensukuisia 
kaloja. Kovimman koskiosuuden alapuolisia mietovirtaisempia osia pitäisi 
lisäsoraistaa. Jokeen pitäisi tuoda myös suuria, yli 60 senttiä halkaisijaltaan 
olevia kiviä kalojen suojapaikoiksi. Jos alueelta ei tavata lohensukuisia kalo-
ja tai niitä on hyvin vähän, niin jaksolle voitaisiin kotiuttaa joen omaa kan-
taa olevia taimenia. Jakso soveltuu kunnostustoimien jälkeen erittäin hyvin 
taimenten kutualueeksi ja kaikenkokoisten taimenenpoikasten elinalueeksi. 
Soveltuu myös aikuisten purotaimenten elinalueeksi. 
 
2. Palokosken alapuoli – Pellonreuna (PJ 2) 
 
Joen oikean puoleiselle rannalle pitäisi perustaa suojavyöhyke ja rannalle 
istuttaa uomaa varjostavaa puustoa. Jokeen pitäisi tuoda suuria, yli 60 sent-
tiä halkaisijaltaan olevia kiviä jaksoa monipuolistamaan. Myös liekopuilla 
voisi uomaa monipuolistaa ja näiden alapuolelle voisi kiveämällä luoda  1+ 
-ikäisille taimenille soveltuvia elinalueita. Kunnostustoimien jälkeen jakso 
soveltuisi erittäin hyvin 1+ ja 2+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. Myös ai-
kuiset purotaimenet ja harjukset saattaisivat viihtyä tällä alueella. 
3. Pellonreuna – Metsänreuna (PJ 3) 
 
Joen rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet sekä istuttaa niille uomaa 
varjostavaa kasvillisuutta ja puustoa. Jaksolla olevia nopeampivirtaisia koh-
tia pitäisi kivetä suurilla kivillä. Näin saataisiin luotua levähdyspaikkoja ku-
temaan nouseville taimenille. Myös uomaan laitetut liekopuut lisäisivät ka-
lojen ja pieneliöiden viihtyvyyttä alueella. Jakso soveltuu taimenen nousu-
väyläksi ja osittain myös 2+ -ikäisten taimenten elinalueeksi.  
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4. Metsänreuna – Sähkölinja (PJ 4) 
 
Tämän jakson pelto-osuuksille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Rannoille 
pitäisi istuttaa uomaa varjostavia puita ja penkkoja sitovaa kasvillisuutta. 
Joen itärannalla olevat muutamat suuret kivet pitäisi laittaa uomaan. Joen-
pohjan monipuolisuutta voisi lisätä myös uomaan laitettavilla liekopuilla. 
Kunnostustoimien jälkeen jakso soveltuisi 2+ -ikäisten ja sitä vanhempien 
taimenten elinalueeksi.  
 
5. Sähkölinja – Pellonreuna (PJ 5) 
 
Joen oikealle rannalle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet koko matkalle. Ran-
noille pitäisi istuttaa uomaa varjostavaa puustoa. Soveltuu lähinnä nousu-
väyläksi taimenille. 
 
6. Pellonreuna – Karhujärvi (PJ 6) 
 
Koko jakson rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa rannoille 
uomaa varjostavaa puustoa. Niemenkyläntien yläpuolinen virtapaikka pitäisi 
niittää auki ja sen jälkeen kivetä suurilla kivillä. Tien alla olevaan koskeen 
pitäisi palauttaa rannoille nostetut kivet. Kosken niskalle pitäisi soraistamal-
la tehdä kutupaikka taimenille. Kosken alapuolista suvantoa kiveämällä li-
sättäisiin 2+ -ikäisten ja sitä vanhempien taimenten viihtymistä alueella. Su-
vanto toimisi myös talvehtimisalueena taimenenpoikasille. 
 
5.3.9 Siuntionjoki, Tervalammen alapuoli 
 
1. Tervalampi – Tervalammentie (SJ 5) 
 
Koko jakson rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Myös uomaa var-
jostavaa kasvillisuutta pitäisi lisätä. Tervalammen betonisen pohjapadon 
alapuoli pitäisi kivetä niin, että kalat pääsevät kulkemaan siitä myös matalan 
veden aikaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi kahden – kolmen kivistä tehdyn 
pohjakynnyksen tekoa nykyisen yhden sijaan, jolloin pohjapadon alapuoli-
nen vedenpinta nousisi. Tervalammentien yläpuolella olevaa nopeavirtaista 
paikkaa pitäisi kivetä suurilla kivillä. Näin luotaisiin levähdyspaikkoja jo-
keen nouseville taimenille. Muu jakso soveltuu lähinnä nousuväyläksi tai-
menille. 
 
2. Tervalammentie – Virtapaikan alapuoli (SJ 6) 
 
Koko jakso pitäisi kivetä erikokoisilla kivillä. Jokeen pitäisi muotoilla kivi-
rykelmiä ja yksittäisiä suuria kiviä kalojen asentopaikoiksi. Kivirykelmien 
alle voisi soraistamalla saada aikaiseksi taimenille sopivia kutupaikkoja. 
Myös liekopuita olisi suotavaa käyttää kunnostuksia tehtäessä. Jakson oike-
an puolen rantaa leventämällä ja kiveämällä saataisiin luotua elinpaikkoja 
alle 1+ -ikäisille taimenille. Kunnostusten jälkeen jakso soveltuu kaiken-
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ikäisten taimenenpoikasten elinalueeksi. Myös aikuiset purotaimenet saattai-
sivat viihtyä alueella.  
 
3. Virtapaikan alapuoli – Huhmarjärvi (SJ 7) 
 
Joen rannoille pitäisi lisätä varjostavaa kasvillisuutta. Ei tarvetta muille 
kunnostustoimenpiteille. 
 
5.3.10 Siuntionjoki, Huhmarjärven alapuoli 
 
1. Huhmarjärvi – Valtatie 1 (SJ 8) 
 
Huhmarjärven pohjapadon rannoille pitäisi istuttaa uomaa varjostavaa kas-
villisuutta. Myös Vanhan Turuntien alapuolelle pitäisi istuttaa uomaa varjos-
tavaa puustoa. Valtatie 1:n kohdalla olevaa kalliopohjaista uomaa pitäisi ki-
vetä. Näin saataisiin luotua suojapaikkoja 2+ -ikäisille ja sitä vanhemmille 
taimenille. 

 Kuva 31. Huhmarjärven pohjapato. 
 
2. Valtatie 1 – Palojärvi (SJ 9) 
 
Palojärvenkosken niskan soraistuksella saataisiin luotua kutupaikka tai-
menille. Taimenten nousua pitäisi helpottaa joko rakentamalla ohitusuoma 
kalliokönkään ohi tai vastaavasti loiventamalla ja pidentämällä koko koskea. 
Näiden töiden jälkeen koko koskiosuus pitäisi soraistaa ja kivetä taimenen-
poikasten viihtyvyyden parantamiseksi. Ennen kunnostuksiin ryhtymistä oli-
si otettava huomioon myös Museoviraston kanta kosken rannalla olevien 
myllynraunioiden vuoksi. Kunnostustoimien jälkeen tämä jakso soveltuisi 
taimenten kutualueeksi ja kaikenkokoisten taimenenpoikasten elinalueeksi.  
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5.3.11 Sukoin oja (SO 1) 
 
Uoman pelto-osan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Palojärven 
metsätien alapuolinen osa soveltuu välttävästi 0+ -ikäisten taimenten elin-
alueeksi. Uoman alaosaa pienillä kivillä kiveämällä saataisiin kalojen elin-
oloja hieman parannettua. Veden vähyyden vuoksi näiden kunnostustoimien 
tarpeellisuus jää kyseenalaiseksi. 
 
5.3.12 Vatilammen laskupuro (VLP 1) 
 
Palokoskentien alapuolinen uoma pitäisi kivetä ja soraistaa siten, että se so-
veltuisi taimenen kutualueeksi. Heti tierummun alla olevaan virtapaikkaan 
voisi muotoilla kutusoraikon ja tämän alapuolelle kaivaa muutaman syvem-
män montun. Jakson alaosa soveltuisi näin sekä kutualueeksi, että 0+ -
ikäisten taimenten elinalueeksi. Palokoskentien yläpuolisella uomalla ei tar-
vetta kunnostuksille.  
 
 
5.4 Alue IV 
 
5.4.1 Kaitlammen puro 
 
1. Ruuhilammen puro – Mäyrälampi (KL 1) 
 
Jakson alaosan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Hyvin jyrkän 
maaston vuoksi ei tarvetta kalataloudellisille kunnostuksille. 
 
2. Mäyrälampi – Kaitlampi (KL 2) 
 
Padoilla pidetään Kaitlammen pinnankorkeus tietyllä tasolla, joten raken-
nelmia ei voida purkaa. Patojen muuttaminen kalojen vaelluksille sopivaksi 
olisi sekä kallista että turhaa. Järvissä asuville kalalajeille uoman avaamises-
ta ei olisi mainittavaa hyötyä, sillä niissä ei tavata virtakutuisia lajeja. Joten 
jaksolla ei ole tarvetta kunnostuksille.  
 

5.4.2 Liukoin puro (LP 1) 
 
Järvien välinen pudotuskorkeus on hyvin suuri ja uomassa ei mene vettä 
juuri lainkaan. Joten ei tarvetta kunnostustoimenpiteille. 
5.4.3 Myllyjoki 
 
1. Elimäenlahti – Pellonreuna (MJ 1) 
 
Osa uomaan kasaantuneesta puuaineksesta pitäisi poistaa, muttei kaikkea. 
Puista pitäisi rakentaa virranohjaimia uomaan, jotta virtaukset muodostaisi-
vat uomaan monttuja. Jaksolle pitäisi tuoda kiviä ja soraa uomaa monipuo-
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listamaan. Jakson kiivaimpiin virtapaikkoihin voisi ruoppauksen jälkeen 
saada tehtyä kutupaikkoja taimenille. Kunnostusten jälkeen jakso soveltuisi 
myös 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. Näitä kunnostuksia ei kui-
tenkaan kannata toteuttaa, jollei yläjuoksulta tulevaa kiintoainekuormitusta 
saada pienennettyä. 
 
2. Pellonreuna – Sähkölinja (MJ 2) 
 
Uoman rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Jakson alaosan pellon-
reunaan pitäisi tehdä laskeutusallas. Tällä jaksolla ei ole kalataloudellista 
merkitystä, mutta alapuolisella jaksolla merkitystä voisi olla sitäkin enem-
män.  
 
5.4.4 Mustalampi – Kaitlampi välioja 
 
1. Kaitlampi – Suon reuna (ML 1) 
 
Uomassa kulkee vettä todella vähän ja kalojen viihtyvyyden kannalta otolli-
simmat alueet ovat jakson yläosassa olevan kalliokönkään yläpuolella. Joten 
jaksolla ei ole tarvetta kalataloudellisiin kunnostuksiin. 

     Kuva 32. Väliojan matalaa uomaa. 
 
2. Suon reuna – Latvavedet (ML 2) 
 
Kalojen tavoittamattomissa oleva osuus, missä ei ole ihmisten kätten jälkiä. 
Ei siis tarvetta kunnostuksiin. 
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5.4.5 Myllyoja 
 
1. Tervalampi – Tervalammentie (MO 1) 
 
Uomaa pitäisi monipuolistaa montuilla ja suurilla kivillä. Rannoille pitäisi 
perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa niille uomaa varjostavaa kasvillisuutta. 
Jakso pitäisi muokata sellaiseksi, että taimen pääsisi siitä nousemaan myös 
vähän veden aikaan.  
 
2. Tervalammentie – Pellonreuna (MO 2) 
 
Jakson savipohjaisia osuuksia pitäisi paikoitellen syventää. Tämän jälkeen 
kivikkoiset virtapaikat pitäisi soraistaa ja kaivetut montut kivetä. Näiden 
toimien jälkeen jakso soveltuisi taimenten kutualueeksi ja kaikenikäisten 
taimenenpoikasten elinalueeksi. Edellä mainittuja kunnostustoimenpiteitä ei 
kuitenkaan kannata tehdä, ellei yläjuoksulta tulevaa kiintoainekuormitusta 
saada pienennettyä.  
 
3. Pellonreuna – Metsänreuna (MO 3) 
 
Uoman rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Ei tarvetta muunlaisille 
kunnostuksille. Soveltuu välttävästi 1+ ja 2+ -ikäisten taimenten elinalueek-
si. 
 
4. Länsihaaran latvavedet (MO 4) 
 
Jaksolla ei kalataloudellista merkitystä ja rannoilla on suojavyöhykkeet. Jo-
ten ei tarvetta kunnostuksille. 
 
5. Pohjoinen sivuhaara (MO 5) 
 
Vähävetisyytensä vuoksi ei tarvetta kunnostuksille. Uoma kaipaa rannoil-
leen suojavyöhykkeitä. 
 
5.4.6 Palorinteen oja 
 
Lähes kuivillaan oleva oja, mutta tarvitsee kyllä suojavyöhykkeet rannoil-
leen. Ei tarvetta muunlaiselle kunnostukselle. 
 

5.4.7 Ruuhilammen laskupuro 
 
Tämän välipuron loppukesän vesitilanne olisi tarkistettava ennen kunnostus-
toimiin ryhtymistä. 
 
1. Poikkipuoliainen – Järventaustantie (RL 1) 
 
Puron pohjalle olisi muotoiltava alivirtaamauoma. Tämän jälkeen Järven-
taustantien alapuolista virtapaikkaa olisi kivettävä noin kymmenen metrin 
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matkalta. Muutaman kiven alapuolelle pitäisi muotoilla pieni kuoppa. Virta-
paikkaan pitäisi soraistamalla tehdä taimenille sopiva kutupaikka. Koko jak-
soa pitäisi myös monipuolistaa uomaan laitettavilla isoilla kivillä ja lieko-
puilla. Näiden toimien jälkeen jakso soveltuisi paitsi lisääntymispaikaksi, 
myös 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten elinpaikaksi. 
 
2. Järventaustantie – Metsänreuna (RL 2) 
 
Tälle osuudelle olisi kaivettava muutamia syvempiä alueita ja rannoille olisi 
perustettava suojavyöhykkeet. Kaivuutöiden jälkeen osuutta olisi kivettävä 
suurehkoilla, halkaisijaltaan 30 – 50 senttisillä kivillä. Näiden toimien jäl-
keen jakso soveltuisi 1+ ja 2+ -ikäisten taimenenpoikasten elinalueeksi. 
 
3. Metsänreuna – Ruuhilampi (RL 3) 
 
Jakson alaosa aina metsäautotielle saakka pitäisi kaivaa monipuolisemmak-
si. Uomaa kiveämällä saataisiin aikaiseksi suojapaikkoja taimenille. Uomas-
sa oleva puuaines pitäisi palauttaa uomaan kaivuutöiden jälkeen. Metsäauto-
tien yläpuolelta alkavan virtapaikan alaosasta pitäisi poistaa kiviä. Näin saa-
taisiin uoman virtausta parannettua ja tähän voisi soraistamalla rakentaa ku-
tupaikan taimenille. Jakson jyrkällä yläosalla ei tarvetta kunnostuksille. 
Kunnostustoimien jälkeen jakso soveltuisi sekä kutualueeksi että kaikenko-
koisten taimenenpoikasten elinalueeksi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Kuva 33. Ruuhilammen laskupuro. 
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5.4.8 Siuntionjoki 
 
1. Poikkipuoliainen – Pellonreuna (SJ 1) 
 
Poikkipuoliaisten betoninen pohjapato pitäisi purkaa ja tilalle rakentaa ko-
konaan kivistä tehty pohjakynnys. Kalojen nousun varmistamiseksi ja Poik-
kipuoliaisen vedenkorkeuden säilyttämiseksi voi olla tarpeen rakentaa kaksi 
peräkkäistä pohjakynnystä. Kynnysten väli ja alapuoli pitäisi kivetä, jolloin 
saataisiin luotua riittävät elinolosuhteet 1+ ja 2+ -ikäisille taimenenpoikasil-
le. Koko jakson peltorantaisille alueille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja 
istuttaa niille jokea varjostavaa puustoa. 
 
2. Pellonreuna – Metsäsaareke (SJ 2) 
 
Koko jakson matkalle olisi perustettava suojavyöhykkeet. Tämä jokiosuus 
toimii ainoastaan kulkuväylänä kaloille. Ei tarvetta muille kunnostustoi-
menpiteille. 
 
3. Metsäsaareke – Työlaitoksen jätevedenpuhdistamo (SJ 3) 
 
Yhtenevät kunnostustoimenpiteet edellisen jakson kanssa. 
 
4. Työlaitoksen jätevedenpuhdistamo – Tervalampi (SJ 4) 
 
Joen oikealle rannalle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Koko osuuden mat-
kalle pitäisi istuttaa uomaa varjostavaa kasvillisuutta. Toimii ainoastaan 
kulkuväylänä taimenille.  
 
5.4.9 Saarlammen laskupuro (SL 1) 
 
Tällä jyrkkäpudotuksisella jaksolla ei tarvetta kunnostuksille. Kalat eivät 
Saarlampeen asti pääse nousemaan. 
 
5.4.10 Tervalampi – Kurjolampi välipuro  
 
1. Tervalampi – Mökkitie (TeKu 1) 
 
Jakson rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Talojen pihoilta kulkevan 
uoman rannoille pitäisi istuttaa varjostavaa kasvillisuutta. Vanhan myllytien 
alapuolista virtapaikkaa pitäisi kivetä taimenenpoikasten viihtyvyyden var-
mistamiseksi. Jakson yläosassa olevan pihatien rumpu pitäisi poistaa ja tilal-
le rakentaa silta. Sillan alle saisi rakennettua pienen koskipaikan, mihin tai-
menilla olisi mahdollisuus kutea. Näin myös nousueste tulisi poistettua uo-
masta. Edullisempi kunnostusehdotus olisi siltarummun alle tehtävä pohja-
kynnys, mutta tällöin ei saataisi rakennettua kutupaikkaa mahdollisille tai-
menille. 
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2. Mökkitie – Metsänreuna (TeKu 2) 
 
Uoman rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Jakso soveltuu lähinnä 
nousuväyläksi taimenille. Ei tarvetta muihin kunnostuksiin. 
 
3. Metsänreuna – Pato (TeKu 3) 
 
Jakso soveltuu nykykunnossaan 0+ ja 1+ -ikäisten taimenten elinalueeksi. 
Jaksolle pitäisi miesvoimin kaivaa muutamia syvempiä kuoppia, mitkä pitäi-
si kivetä pienillä kivillä. Näin helpotettaisiin taimenenpoikasten talvehti-
mismahdollisuuksia ja luotaisiin elinpaikkoja myös 2+ -ikäisille taimenille. 
Jos uoman vesitilanne on syksyisin riittävä, niin jaksolle voisi harkita joen 
omaa kantaa olevien taimenenpoikasten istuttamista. Jakson yläosassa ole-
van padon yläpuolella ei juurikaan ole potentiaalisia poikastuotantoalueita, 
joten sen purkamisesta saatava hyöty jäisi minimaaliseksi.  
 
4. Pato – Puusilta (TeKu 4) 
 
Jakso  soveltuu  nousuväyläksi  taimenille  ja  osittain  jopa  elinalueeksi  2+ 
-ikäisille taimenille. Padon vuoksi kalat eivät vain tänne pääse nousemaan, 
joten ei tarvetta kunnostuksille.  
 
5. Puusilta – Kurjolampi (TeKu 5) 
 
Hieman edellistä jaksoa paremmin taimenenpoikasille soveltuva jakso. So-
veltuu nykykunnossaan osittain 0+ ja 1+ -ikäisille taimenenpoikasille. Uoma 
on suorassa yhteydessä Kurjolampeen, mutta alajuoksulla olevan padon 
vuoksi ei tarvetta kunnostuksille. 
 

5.4.11 Valklammen haara (VL 1) 
 
Hyvin kuiva ja metsätyömaan runtelema uoma. Ei tarvetta kunnostuksille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   Kuva 34. Valklammen uoma. 
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5.5 Alue V 
 

5.5.1 Hulttilan sivuhaara (HH 1) 
 
Ojalla ei ole kalataloudellista merkitystä. Rannoille pitäisi perustaa suoja-
vyöhykkeet ja ojan suulle kaivaa laskeutusallas. Näin saataisiin Hulttilanjo-
keen valuvaa kiintoainekuormitusta pienennettyä. 

               Kuva 35. Hulttilan sivuhaara. 
 

5.5.2 Hulttilanjoki 
 
Tämä joki kuuluu Siuntionjoen pääuomaan, joten se on inventoitu yläjuok-
sulta alajuoksulle päin. Se alkaa Siuntionjoen ylimmästä järvestä, Numme-
lan Enäjärvestä,  ja laskee Poikkipuoliaiseen. 
 
1. Enäjärvi – Pellonreuna (HJ 1) 
 
Tervalammentien alapuolella oleva betoninen pohjapato pitäisi poistaa. Ti-
lalle pitäisi rakentaa kaksi kivistä pohjakynnystä, jotta Enäjärven vedenkor-
keus säilyisi. Padon alapuolinen virtapaikka pitäisi kivetä ja soraistaa noin 
20 metrin matkalta. Virtapaikkaan pitäisi myös kaivaa muutamia monttuja. 
Myös liekopuita voisi käyttää uoman rakentamisessa ja näiden alle saisi teh-
tyä kutupaikkoja taimenille. Pihatien alapuoliselle osuudelle pitäisi tuoda 
muutamia suuria, noin metrin halkaisijaltaan olevia kiviä. Näiden toimien 
jälkeen jakso soveltuisi taimenten kutupaikaksi ja kaikenikäisten taimenen-
poikasten elinpaikaksi.  
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2. Pellonreuna – Hulttilan sivuhaara (HJ 2) 
 
Jaksolle pitäisi kaivaa muutamia syvempiä osuuksia kalojen elinoloja hel-
pottamaan. Rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa niille jokea 
varjostavaa kasvillisuutta. Jakso soveltuu vain kalojen nousuväyläksi. 
 
3. Hulttilan sivuhaara – Poikkipuoliainen (HJ 3) 
 
Koko jaksolle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa niille jokea varjos-
tavaa kasvillisuutta. Kurjenpellon kohdalla oleva metalliromu pitäisi poistaa 
uomasta. Jakso soveltuu vain nousuväyläksi kaloille. 
 
5.5.3 Isoniitun haara (IO 1) 
 
Oja kaipaisi rannoilleen suojavyöhykkeitä. Ei tarvetta muunlaisille kunnos-
tustoimenpiteille. Ei kalataloudellista merkitystä. 
 
5.5.4 Kurjenpellon haara (KPH 1) 
 
Myös tämä oja kaipaisi rannoilleen suojavyöhykkeitä. Ei tarvetta muunlai-
sille kunnostustoimenpiteille. Ei kalataloudellista merkitystä. 
 
5.5.5 Lusilan oja 
 
1. Enäjärvi – Lampare (LO 1) 
 
Lusilantien yläpuolella olevan lampareen yhteyteen saisi rakennettua pinta-
valutuskentän. Näin saataisiin Enäjärveen valuvan kiintoaineksen ja ravin-
teiden määrää vähennettyä. Jaksolla ei kalataloudellista merkitystä.  
 
2. Lampare – Latvavedet (LO 2) 
 
Ojan rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Ojalla ei kalataloudellista 
merkitystä. 
 
3. Pohjoishaara (LO 3) 
 
Ei kalataloudellista merkitystä eikä tarvetta kunnostuksille. 
 
5.5.6 Ojakkalan haara 
 
Tähän uomaan ei saa tehtyä taimenille suotuisia oloja edes kunnostamalla. 
Uoma on kuitenkin hyvin pitkä ja rannat ovat pääasiassa peltoja, joten ennen 
Hulttilanjokea uomaan olisi syytä kaivaa laskeutusallas. Näin saataisiin 
Hulttilanjokeen kulkeutuvan kiintoaineksen määrää pienennettyä. 
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1. Hulttilanjoki – Tekolammen pato (OH 1) 
 
Tälle jaksolle pohjoisesta yhtyvän sivuhaaran suulle pitäisi kaivaa laskeu-
tusallas. Edellä mainitut toimenpiteet olisi tehtävä vain jos Ojakkalan pää-
haaran suulle ei saada vastaavia toimenpiteitä tehtyä. Rannoille pitäisi myös 
perustaa suojavyöhykkeet. 
 
2. Tekolammen pato - Latvavedet (OH 2) 
 
Rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Patoa ei ole kalataloudellisista 
syistä syytä purkaa, sillä yläjuoksulla ei ole kaloille soveltuvia elinalueita. 
Joten ei tarvetta kunnostuksille.  
 
5.5.7 Ridalin haara (RH 1) 
 
Tässä ojassa oli paljon särkikaloja, mutta taimenille soveltuvaa elinympäris-
töä siinä ei ollut. Koko jakson matkalle pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. 
Porintien alapuolinen uoma toimii osittain laskeutusaltaana. Ojan suulle teh-
ty pintavalutuskenttä vähentäisi Ridalinlahteen valuvan kiintoaineksen ja 
ravinteiden määrää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kuva 36. Ridalin haaran umpeenkasvanutta uomaa. 
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5.5.8 Torholan oja 
 
Tällä ojalla ei ole kalataloudellista merkitystä ja myöskään perkauksia täällä 
ei ole tehty. Tämän ojan kunnostustoimilla pyritään siis ainoastaan vähen-
tämään Enäjärveen valuvan kiintoaineksen ja ravinteiden määrään. 
 
1. Enäjärvi – Sivuhaaran yhtymä (TO 1) 
 
Jokisuulle pitäisi kaivaa pintavalutuskenttä. Koko jakson rannoille pitäisi 
perustaa suojavyöhykkeet ja istuttaa niille uomaa varjostavaa puustoa. Vesi-
kasvillisuus sitoo uomassa kulkevaa kiintoainesta, joten sitä ei ole syytä 
poistaa. 
 
2. Sivuhaaran yhtymä – Metsänreuna (TO 2) 
 
Jakson rannoille kuten myös lännestä laskevan sivuhaaran rannoille pitäisi 
perustaa suojavyöhykkeet. 
 
3. Metsänreuna – Metsälampi (TO 3) 
 
Tällä metsän halki kulkevalla jaksolla ei tarvetta kunnostustoimenpiteille. 
 
4. Metsälampi – Latvavedet (TO 4) 
 
Latvaosuuden rannoille pitäisi perustaa suojavyöhykkeet. Ei tarvetta muille 
kunnostustoimenpiteille. 
 
 
 
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 järvien omaa, sisäistä kuormitusta. 
 
Siuntionjoen vedenlaatua voitaisiin suuresti parantaa varsinkin hajakuormi-
tusta pienentämällä. Tietoa voisi jakaa esimerkiksi suojavyöhykeoppaan 
muodossa (Valpasvuo-Jaatinen 2004). Koko vesistöalueella tulisi viipymättä 
tehdä suojavyöhykeselvitys ja tämän jälkeen puuttua selvityksessä ilmennei-
siin 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-
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lastusta suoritetaan riittävän tehokkaasti, sitä paremmaksi mereen laskevan 
veden laatu muuttuu. Esimerkiksi Siuntion Karhujärvellä on hoitonuottauk-
sia suoritettu jo vuodesta 1996 (Penttilä 2002). 
 
Koskipaikkojen kalastuskieltoalueet pitäisi ehdottomasti merkata joen ran-
taan kalastuskieltokyltein. Tällä hetkellä ne löytyvät Uudenmaan TE-
keskuksen internetsivuilta. Ilman rantaan pystytettyjä opastustauluja ei voi-
da olettaa ihmisten tietävän koskialueilla voimassa olevasta kalastuskiellos-
ta. Myös valvontaa pitäisi tehostaa, sillä tällä hetkellä sekä verkko- että vie-
hekalastajat rikkovat kalastuslain asetuksia Siuntionjoella. Joen heikon tai-
menkannan vuoksi kaikenikäiset lohikalat pitäisi joessa ja pääuoman järvillä 
rauhoittaa useammaksi vuodeksi. Asiasta olisi syytä tiedottaa siten, että rau-
hoituksesta myös tiedettäisiin. 
 
Koko inventointialueen tärkeimpiä kunnostuskohteita ovat pääuoman koski-
jaksojen lisäksi pienet sivupurot, mitkä osittain jo nyt voisivat toimia tai-
menenpoikasten elinalueina. 
 
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuja sekä kalataloustarkkailuja on viime 
vuosina tehnyt Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Tarkkailututkimuk-
set tuottavat luotettavaa tietoa joen tilan ja taimenkannan kehityksestä. Koe-
kalastukset ja vedenlaadun seuranta kannattaa tulevaisuudessakin pitää tark-
kailussa mukana joen tilan ja taimenkannan kehityksen seuraamiseksi. 
 
Siuntionjoen alueella tulisi myös tehdä myös valuma-alueen 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 
(Toivonen 2004) ja jälkimmäinen vuonna 2005. Vuoden 2005 selvitys käsit-
tää Siuntion Karhujärven yläpuolisen vesistöalueen ja selvitys perustuu ke-
sällä 2005 tehtyyn pääuoman ja sivu-uomien kartoitukseen. Inventointeja 
tehtäessä otettiin huomioon erityisesti taimenten elinmahdollisuuksia hei-
kentävät tekijät. Samalla selvitettiin merestä nousevien taimenten mahdolli-
suuksia päästä lisääntymisalueilleen pääuomaan ja sen sivupuroihin. 
 
Siuntionjoen pääuomalla on pituutta noin 35 kilometriä, josta kesällä 2005 
inventoitiin 16 kilometriä. Pääuoman yläosan lisäksi inventoitiin kaikki sii-
hen yhteydessä olevat sivuhaarat ja purot. Näitä pienempiä kohteita oli yh-
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teensä 49 kappaletta. Inventoitavat kohteet jaettiin työn helpottamiseksi jak-
soihin, joita kertyi kaiken kaikkiaan 133 kappaletta. Inventoitujen jaksojen 
kokonaispituudeksi saatiin 107 kilometriä. Kentällä kerättyjen tietojen tal-
lentamisessa käytettiin hyväksi Siuntionjoelle räätälöityä inventointiloma-
ketta, maastokarttoja sekä digitaalikameraa. 
 
Siuntionjoen valuma-alueesta lähes 30 prosenttia on valjastettu maanvilje-
lyyn ja se näkyy vääjäämättä myös vedenlaadussa. Siuntionjoen pääuoman 
vedenlaatu on sijoitettu luokkaan välttävä. Suojavyöhykkeitä on perustettu 
vain murto-osa siitä, mihin olisi mahdollisuus. Tämän vuoksi maataloudesta 
johtuva hajakuormitus on Siuntionjoen alueella varsin suurta. Inventoidulla 
alueella on yksi merkittävä nousueste, mikä haittaa kalojen vaellusta pää-
uomassa. Se on Palojärvenkosken myllyn jäänteet, mitkä sijaitsevat Palojär-
ven yläpuolella. 
 
Siuntionjoen valuma-alueelle tulisi tehdä kunnostussuunnitelma ja suoja-
vyöhykeselvitys. Näiden valmistuttua tulisi vesistöalueella aloittaa suositus-
ten mukaiset kunnostukset. Siuntionjoen pääuoman alaosa pitäisi saattaa sii-
hen tilaan, että syksyisin merestä kudulle nousevat taimenet saavuttaisivat 
myös Karhujärven yläpuolisella vesistöalueella olevat lisääntymisalueet. 
 
Siuntionjoen alueella olevien potentiaalisten taimenpaikkojen seuranta vuo-
sittaisilla sähkökoekalastuksilla olisi tarpeellista kannan kehityksen seuraa-
miseksi. Taimenen lisääntymisen turvaamiseksi Siuntionjoen lohi- ja siika-
pitoisiksi luokiteltujen virtapaikkojen rannoille pitäisi pystyttää kalastuskiel-
losta kertovat kyltit.  Kalastuksenvalvontaa olisi myös tehostettava sekä 
joella että alueen järvillä. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KALASTO 
JA RAVUT (Sundström 1991). 
 
 
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 
Osa-alue:____________Kohdenro:___________________Nro:__________-__________ 
Kohde raportissa:_________________________________ Alueen pituus:_________ m 
 
KOHDE: Pääuoma, Sivu-uoma, Jokisuu/Luusua, Järven laskupuro, muu:________ 
 
LUONNE: Koski, Niva, Suvanto, Peltouoma, Metsäuoma, Kalliouoma, muu:_____ 
 
SUOJAKAISTA: 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, maa-aines, kivilatomus, tiheä kasvusto 
 
ESTEEN LAATU:  Kaloille: täysi este, osittainen este. Este joillekin eläinlajeille ____ 
 
MUU ONGELMA: Laskuoja, liettyminen, j-v lasku, sortuma, avohakkuu, perkuu, muu__ 
 
HAITTALUOKITUS: 0: ei haittaa vesiluonnolle, 5: keskinkert. 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. Tiedote

 
       Arvoisa vastaanottaja 

 
Uudenmaan ympäristökeskus selvittää tänä kesänä mahdollisuuksia parantaa taimenten elinolosuhteita Siuntion-
joen yläosan vesistöalueella. Tarkoituksena on tehdä suunnitelma, jossa kartoitetaan vesistöalueen nykytilaa ja 
kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2005.  
 
Nykyisin joen taimenkanta on heikko. Muissa vesistöissä tehdyistä tutkimuksista saatujen tulosten perusteella on 
kuitenkin oletettavaa, että taimenkantaa voidaan vahvistaa parantamalla taimenten elinolosuhteita ja vaellusmah-
dollisuuksia. 
 
Suunnitelmaan liittyvät inventoinnit maastossa toteutetaan toukokuun ja heinäkuun välisenä aikana. Suunnitelman 
tekemisen aikana kuullaan myös Siuntion kalastusaluetta, jokivarren maanomistajia ja vesialueen omistajia, jotta 
kaikkien tarpeet ja toiveet taimenkannan ja joen kehittämisestä tulevat otetuksi huomioon suunnitelmassa mahdol-
lisimman hyvin.  
 
Asian tiimoilta järjestetään tiedotustilaisuus Vihdissä, Tervalammen kylätalo Sampolassa 27.5 2005 
klo.14.00. Tervetuloa. 
 
Tämä tiedote on lähetetty jokivarren maanomistajille ja vesialueen omistajille Siuntionjoen yläosan vesistöalueella. 
Työn toteutuksesta vastaa Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönhoidon ja vesien käytön osasto. Maas-
toinventoinnit tekee Iktyonomiopiskelija Ville Toivonen. Lisätietoja suunnitelmasta tai inventoinneista saatte tarvit-
taessa alla olevasta numerosta.   

 
 

     
 
 

 
      Meddelande 

 
       Bästa mottagare 

 
Nylands miljöcentral utredar denna sommar möjligheterna att förbättra levnadsförhållandena för öring i Sjundeå å 
och dess bifåror. Miljöcentralen har för avsikt att göra upp en plan för att kartlägga förhållandena i ån och hur des-
sa kan förbättras. Planen skall vara färdig hösten 2005. 
 
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 vandringsbetingelser. 
 
Den plan som nu utarbetas bygger på inventeringar i terrängen, som görs  i maj och juli. Under sommaren kom-
mer 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 utar-
betas. 
 
Vi skall ordna ett informationsmöte i Vihti, Sampolas byhus på fredag 27.5 2005 klockan 14.00. Välkom-
men. 
 
Det här meddelandet sänds till markägarna längs Sjundeå å och till alla vattenägare inom åns tillrinningsområde. 
Avdelningen för miljövård och nyttjande av vattenresurserna vid Nylands miljöcentral ansvarar för projektet. Iktyo-
nomstuderande Ville Toivonen kommer att utarbeta planen och utföra terrängarbetet samt stå till tjänst med ytter-
ligare uppgifter om planen och inventeringarna i terrängen. 

 
Ystävällisin terveisin,  Ville Toivonen Uudenmaan ympäristökeskus 

  Med vänlig hälsning, 020 4903136, 040-5790179 tai ville.toivonen@ymparisto.fi 
 
 
 

Postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki, Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Puh: vaihde 020 490 101,  Tele-  kopio: 
020 490 3200. 
Postadress: PB 36, 00521 Helsingfors, Besöksadress: Stinsgatan 14, Tel: växel 020 490 101, telefax: 020 490 
3200. 
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       Liite 4. 

SIUNTIONJOEN YLÄOSAN INVENTOINTIJAKSOJEN PITUUDET. 
           
ALUE I    ALUE II       ALUE III   
                 
BT 1 1 100  AP 1 1 120   KB 3 360  HL 1 770 
BT2 650  AP 2 780   KB 4 1 020  HO 1 610 
BT3 680  BBÅ 1 1 500   KB 5 550  KO 1 560 
KJ-SL 1 1 710  BÅ 1 800   KKP 1 780  KO 2 300 
LP 1 2 350  DK 1 600   KV 1 370  LEO 1 520 
PN 1 1 230  DK 2 690   KÅ 1 1 380  LO 1 490 
RB 1 440  DK 3 160   KÅ 2 390  LO 2 550 
RB 2 860  DK 4 1 280   KÅ 3 1 930  MO 1 450 
RB 3 1 480  DK 5 1 030   KÅ 4 740  NO 1 340 
RB 4 1 250  DK 6 600   KÅ 5 700  PJ 1 510 
RB 5 1 540  DK 7 630   KÅ 6 1 360  PJ 2 470 
RB 6 870  DK 8 730   KÅ 7 940  PJ 3 500 
RB 7 2 000  GM 1 800   LÅ 1 950  PJ 4 1 270 
RB 8 2 040  GM 2 730   MJ 1 580  PJ 5 400 
RB 9 1 000  HA-BY 1 670   MJ 2 330  PJ 6 870 
RB 10 1 250  HE-PE 1 420   SB 1 750  SJ 5 850 
RB 11 1 760  HÅ 1 1 670   SB 2 690  SJ 6 220 
RB 12 1 130  HÅ 2 460   SB 3 500  SJ 7 730 
RB 13 1 270  HÅ 3 1 480   SB 4 170  SJ 8 1 040 
RB 14 1 540  HÅ 4 730   SB 5 260  SJ 9 510 
RB 15 1 200  JB 1 1 200   TN 1 320  SO 1 540 
RB 16 900  KB 1 440        VLP 1 510 
RB 17 1 800  KB 2 560   YHT. 33 150      
SL-NJ 1 510          YHT. 13 010 
             
YHT. 30 560          
             
ALUE IV    ALUE V    Jaksojen pituudet ilmaistaan kymmenen 
          metrin tarkkuudella. Yksikkönä taulukoissa  
KL 1 1 220  HH 1 640  on metri.     
KL 2 360  HJ 1 150       
LP 1 410  HJ 2 900       
MJ 1 860  HJ 3 1 200  Jaksojen lukumäärä eri alueilla on 
MJ 2 490  IO 1 200  seuraava:    
ML 1 730  KPH 1 480   ALUE I  24 KPL  
ML 2 490  LO 1 420   ALUE II  44 KPL  
MO 1 590  LO 2 340   ALUE III  22 KPL  
MO 2 370  LO 3 180   ALUE IV  27 KPL  
MO 3 1 300  OH 1 1 050   ALUE VI  16 KPL  
MO 4 160  OH 2 1 200       
MO 5 1 030  RH 1 2 000   YHT.  133 KPL  
PR 1 480  TO 1 850       
RL 1 250  TO 2 540       
RL 2 440  TO 3 870       
RL 3 680  TO 4 470       
SJ 1 560            
SJ 2 500  YHT. 11 490       
SJ 3 150          
SJ 4 670          
SL 1 1 120     INVENTOIDUN ALUEEN   
TE-KU 1 580     KOKONAISPITUUS ON : 101 070  
TE-KU 2 580        metriä  
TE-KU 3 200          
TE-KU 4 1 120          
TE-KU 5 830          
VL 1 1 090          
             
YHT. 12 860          
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