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1 Johdanto
Vantaanjoen vesistö on yksi Suomen tärkeimmistä Suomenlahteen laskevista erittäin uhanalaisen (Hyvärinen ym. 2019) mereen vaeltavan taimenen (Salmo trutta L.) elinalueista. Vesistöalueella on tehty laajoja viranomaiskunnostuksia vuosituhannen vaihteen molemmin puolin sekä
tämän jälkeen monin paikoin ennallistavia huolto- ja kunnostustoimia muiden tahojen toimesta.
Vedenlaadun ja taimenen elinolosuhteiden kohenemisen myötä on taimenkannan tilaa saatu
parannettua. Kalastoa on seurattu sähkökoekalastuksilla kunnostusten jälkeen, mutta esimerkiksi lisääntymisalueiden kunnon seuranta on jäänyt hyvin vähäiseksi.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) toteutti virtavesi-inventointeja vuosina 2019 ja 2020 lähes neljässäkymmenessä eri uomassa eri puolilla Vantaanjoen valuma-aluetta. Inventoinnit tehtiin osana yhdistyksen hanketta, jonka tavoitteena oli Vantaanjoen sivu-uomien lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi ja niiden pohjalta tehtävän taimenen poikastuotantopotentiaalin arvioiminen koko vesistöalueella. Muita Vantaanjoen valumaalueen koski- ja virtakohteita on inventoitu jo vuosina 2014–2018 (kuva 1). Aikaisempien inventointien tulokset on esitetty VHVSY:n raporteissa 24/2015, 2/2017, 19/2017, 21/2017 ja
20/2018 (Leinonen 2015; Leinonen & Tolvanen 2017; Sivonen & Leinonen 2017a ja 2017b; Sivonen ym. 2018).
Hankkeessa kartoitettiin ensisijaisesti koski- ja virta-alueiden rajat, taimenen lisääntymiseen soveltuvat soraikot, vaellusesteet sekä suuntaa antavasti mahdolliset simpukkaesiintymät. Tämän
lisäksi arvioitiin lisääntymisalueiden yleiskunto ja huoltotarve sekä kirjattiin mahdolliset parannustoimet. Raportissa on esitetty maastossa kerättyjä kalahavaintoja, sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen ylläpitämistä koekalastusrekisteristä ja kalahavainnot.fipalvelusta poimittuja tietoja lohikalojen esiintymisestä alueella. Lisäksi raportissa on esitetty kutualueisiin liittyviä tietoja, jotka pohjautuvat vanhoihin viranomaiskunnostussuunnitelmiin, Virtavesien hoitoyhdistys ry:n tiedotteisiin ja henkilökohtaisiin tiedonantoihin, siltä osin kuin niitä
on ollut saatavilla raportin kirjoitushetkellä.
Vuosina 2019 ja 2020 inventointeihin saatiin tukea Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämistä vesienhoidon edistämisen määrärahoista. Aiempien vuosien inventointeihin on saatu
avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämistä kalastonhoitomaksuvaroista ja Vantaanjoen sekä Helsinki-Espoon kalastusalueilta.
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Kuva 1. Jokitalkkari-hankkeessa vuosina 2014–2019 inventoidut alueet.
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2 Inventointimenetelmät
Virtavesi-inventointi tehtiin kävelemällä uoman vartta ja uomassa kahlaamalla, edeten pääosin
ylävirrasta alavirran suuntaan. Inventoinnit tehtiin touko-heinäkuussa alivirtaama-aikana, jolloin
näkyvyys joen pohjaan oli hyvä. Kaikki koskialueet ja niistä löydetyt soraikot on numeroitu siten,
että numerointi kasvaa alavirtaan kuljettaessa. Inventoidut alueet kattoivat koko jokiuoman tai
suurimman osan jokiuomasta. Kartta- ja ilmakuvatarkastelujen tai muun paikallisen tiedon perusteella saatettiin jokiuomista jättää inventoimatta alueita, jos ne sijaitsivat hyvin tasaisessa
ympäristössä, tai tiedossa oli, ettei alueella ole minkäänlaisia virtapaikkoja.
Inventoinnin yhteydessä kartoitetut virtapaikat valokuvattiin ja merkittiin karttaan. Lisäksi virtaaluekokonaisuuksille määritettiin Trout Habitat Score (THS) -muuttujan mukaisesti uoman leveys, varjostusprosentti, keskimääräinen syvyysluokka ja virrannopeus sekä kolme vallitsevinta
pohjan raekokoluokkaa (taulukko 1) (ICES 2011; Pederssen ym. 2017).
Lähtökohtaisesti soraikkojen inventoinneissa keskityttiin laajempiin (>5 m2), yhtenäisiin soraikkoalueisiin, mutta mikäli ne puuttuivat, kirjattiin tiedot myös ainakin yhdestä pienemmästä alueesta per koski. Kutemiseen soveltuvien soraikkojen yhteispinta-ala on siten vähimmäisarvio lohikalojen kutuun soveltuvan pohjan määrästä. Inventoiduista lohikalojen lisääntymiseen sopivista kutusoraikoista mitattiin selkeästi yhtenäisen sora-alueen kokonaispinta-ala (m2), syvyydet
(cm) soraikon etu- ja takareunasta, etäisyys (cm) soraikon keskeltä lähimpään näkösuojaan, etäisyys (m) poikasalueisiin, veden lämpötila (°C) soraikon pinnalla sekä soraikon sisällä mahdollisten pohjaveden purkupisteiden havaitsemiseksi, sorapatjan keskimääräinen paksuus (cm) ja sorapatjan tiiveys (cm). Lisäksi vuoden 2019 inventoinneissa mitattiin virrannopeus (cm/s) soraikon keskellä (6 sekunnin keskiarvo), mutta laiterikon ja korvaavan laitteen toimitusvaikeuksien vuoksi mittauksia ei tehty 2020.
Soraikon tiiveys mitattiin 2019 ja 2020 inventoinneissa Farm Comp Wile -maantiiveysmittarilla.
Mittauksessa mittaria painettiin soraikon sisälle 250 PSI paineella (pieni kärki) ja mittarin varren
uppoama syvyys kirjattiin ylös sentin tarkkuudella. Ennen vuotta 2019 tiiveysmittaus on tehty
noin 16 mm levyisellä pyöreällä harjaterästangolla ”kevyesti painaen, kunnes soraikko vastustaa
työntöä selkeästi”. Maantiiveysmittarilla tehdyt mittauksissa tulokset ovat standardisoidumpia
ja siksi keskenään paremmin vertailukelpoisia.
Soraikon sisällä virtaavan veden lämpötila mitattiin sedimenttimittauksiin tarkoitetulla lämpömittarilla noin 10–20 cm soraikon sisältä. Lisäksi arvioitiin koko soraikon soveltuvuutta lohikalojen (taimen, lohi, harjus) kutualueena (huono, keskinkertainen, hyvä) sekä lähimpien poikasalueiden laatua (huono, välttävä, hyvä, erinomainen). Eri raekokojen prosentuaaliset osuudet soraikoilta arvioitiin 5 %:n tarkkuudella. Raekokojen luokittelussa käytettiin muunnettua Wentworth-asteikkoa (Heggenes 1988) (taulukko 2), jota on käytetty mm. keskisen Suomen alueella
tehtyjen taimenen kutupesäkartoitusten yhteydessä (Syrjänen ym. 2013).
Soraikon kokonaispinta-alasta arvioitiin lisäksi kutemiseen sopivan alueen pinta-ala. Kutemiseen
sopiva pinta-ala kattoi vain sora-alueet, joissa oli kutemiseen sopivan kokoista soraa sekä syvyys
ja virrannopeus olivat sopivat, eivätkä esimerkiksi isot kivet olleet esteenä. Arviot poikasalueiden laadusta tai soraikon kutemiseen sopivan alueen koosta ovat subjektiivisia. Soraikkojen
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muodot ja sijainnit sekä koski- ja virta-alueiden sijainnit tallennettiin paikkatieto-ohjelmaan.
Koski- ja virta-alueiden rajat ovat suuntaa- antavia ja ne voivat muuttua virtaaman mukana.
Sellaisilla alueilla, jotka olivat ennakkotietojen mukaan aktiivisen kunnostuksen kohteena, ei yksittäisten soraikkojen tietoja kerätty, vaan soraikkojen keskimääräinen pinta-ala ja lukumäärä
kirjattiin ylös koskialueen inventoinnin yhteydessä. Tarkkojen soraikkokohtaisten tietojen tallentamista ei pidetty mielekkäänä, koska tiedot olisivat todennäköisesti muuttuneet jo saman
kesän aikana.
Inventoidut soraikot olivat pääosin sellaisia, joista vähintään pienillä huoltotoimenpiteillä voisi
saada kutemiseen sopivia alueita. Sora-alueita, jotka sijaitsivat syvässä vedessä tai muuten hitaassa virrassa (esimerkiksi tulvan alavirran puoleiseen monttuun huuhtomat sorat), ja jotka
vaatisivat suuria huoltotoimenpiteitä, ei inventoitu tarkemmin. Soraikoista arvioitiin myös niiden huoltotarve ja kirjattiin mahdolliset ensisijaiset huoltotoimenpiteet. Soraikon huoltotarpeen/huoltosuosituksen arvioinnissa on kiinnitetty huomiota soraikon tämänhetkiseen tilaan,
sen potentiaaliin, läheisiin poikasalueisiin ja osin myös huollon vaativaan työmäärään. Siten soveltuvuudeltaan hyväksikin arvioidulle soraikolle on voitu esittää huoltosuositus.
Havaitut vaellusesteet kuvattiin ja niiden sijainnit tallennettiin paikkatieto-ohjelmaan. Nousuesteistä määritettiin niiden tyyppi (tukkipato, tierumpu, luonnon putous, liian matala väylä tms.)
ja nousuesteen pysyvyys (pysyvä, ajoittainen). Lisäksi arvioitiin nousuesteen täydellisyys (liikkuminen täysin mahdotonta, liikkuminen mahdollista kalan koosta tai virtaamasta riippuen). Lisäksi soraikoilta ja niiden läheisyydestä etsittiin simpukoita vesikiikareiden avulla.

Taulukko 1. Virta-alueen pohjan kolmen vallitsevan raekokoluokan koon arvioinneissa käytetty asteikko
THS-luokitukseen. Sorarae mitataan suurimman halkaisijan mukaan. Muokattu julkaisusta Bergquist ym.
2014.

Luokka

Halkaisija (mm)

Luokka

Halkaisija (mm)

1
2
3
4
5

< 0,2
0,2 ─ 2
2 ─ 20
20 ─ 100
100 ─ 200

6
7
8
9

200 ─ 300
300 ─ 400
400 ─ 2000
> 2000

Taulukko 2. Sorarakeiden koon arvioinneissa käytetty muunnettu Wentworth–asteikko. Sorarae mitataan suurimman halkaisijan mukaan. Muokattu julkaisusta Syrjänen ym. 2013.

Luokka

Halkaisija (mm)

Luokka

Halkaisija (mm)

1
2
3
4

<2
2─8
8,1 ─ 16
16,1 ─ 32

5
6
7
8

32,1 ─ 64
64,1 ─ 128
128,1 ─ 256
256,1 ─ 512
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3 Inventoidut alueet
3.1

Palojoki

Palojoki on toisen jakovaiheen uoma, joka yhtyy Vantaanjoen päähaaraan Nurmijärvellä, hieman Nurmijärven ja Tuusulan kuntarajasta pohjoiseen. Palojoki saa alkunsa Hyvinkään taajamasta Martin ja Tehtaan alueen soilta, joista alavirtaan uoma on osittain perattu, suoristettu ja
putkitettu. Palojoki on inventoitu aiemmin Hyvinkään taajamasta alavirtaan vuonna 1999, jolloin
inventoinnista koostettiin raportti silloiselle Uudenmaan Työ- ja Elinkeinokeskukselle (Vainio
1999). Tuolloin joessa ei tiettävästi esiintynyt lainkaan taimenia, mutta harjuksista tehtiin useita
havaintoja (Vainio 1999). Vuoden 1999 inventoinnin jälkeen Virtavesien hoitoyhdistys ry (myöhemmin Virho ry.) ryhtyi kunnostamaan Palojokea ja istuttamaan taimenia koko joen matkalle.
Sittemmin Palojokeen on luotu suuria määriä uusia taimenille soveltuvia kutu- ja poikasalueita.
Nykyään taimenia tavataan koko joen matkalla aina Hyvinkään taajamasta joen alaosille asti
(Tolvanen & Hyrsky 2019).
Vuoden 2019 inventoinnissa käytettiin pohjatietoina Sampo Vainion laatimaa inventointiraporttia (Vainio 1999) sekä Virho ry:n Kari Stenholmin antamia tiedonantoja. Palojoen koski- ja virtaalueita kirjattiin yhteensä 36 kappaletta. Kutusoraikkoja Palojoesta löydettiin yhteensä 76 kappaletta, joista suurimman osan pääteltiin olevan peräisin Virho ry:n tekemistä kunnostuksista.
Inventoinnin aikana Palojoen virtaama oli suhteellisen alhainen. Monet Palojoen kunnostussoraikoita olivat paksuja ja mattomaisia. Tämän ja alhaisten virtaamaolosuhteiden vuoksi huomattava osuus soraikoista oli kuivilla ja paikoitellen hyvin tiivistyneitä. Kari Stenholmin suullisen
tiedonannon mukaan kaikki Palojoessa Hyvinkäällä sijaitsevat, pois lukien Juvankosken kunnostussoraikot, kuohkeutettiin inventoinnin jälkeen syksyllä 2019. Pääsääntöisesti Palojoen kaikki
inventoidut virtapaikat soveltuvat hyvin lohikalojen lisääntymiseen. Palojokea voikin pitää yhtenä koko vesistöalueen merkittävimpänä meritaimenen lisääntymisalueena, mutta tiettävästi
meritaimenia ei tavata säännöllisesti Jäniksenlinnan yläpuolisilla alueilla (Kari Stenholm suullinen tiedonanto 2019). Yläosilla elää kuitenkin runsaasti vaeltamattomia taimenia, joten merivaelteisten kalojen nousu alueelle lienee vain ajan kysymys.
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3.1.1

Hyvinkään alue

Kuva 2. Palojoen yläosan inventoidut virta-alueet.

Taajama-alue
Palojoen latva virtaa Palopuro nimisenä uomana Hyvinkään taajaman sisällä. Uoma on avoimena
Tehtaansuon alueella, minkä jälkeen se virtaa osittain putkitettuna Pavinmäenkadun/Torikadun
alituksesta eteenpäin. Inventointi aloitettiin Tehtaansuon metsässä sijaitsevasta lammesta alavirtaan edeten. Ensimmäinen havaittu koskipaikka sijaitsi välittömästi Torikadun alittavan putken yläpuolella. Koskesta löydettiin yksi Virho ry:n lohikalojen kutuun soveltuva soraikko.
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Palojoen ylin koskipaikka sijaitsee Torikadun luoteispuolella Kehrääjänpuiston kohdalla. Vähäkadun alitusputki jakaa Kehrääjänpuiston koske kahteen osaan. Vähäkadun yläpuolella havaittiin kaksi soraikkoa, joista ylempi oli pahasti liettynyt. Alempi soraikko on paremmassa kunnossa
ja rannalla olevan kunnostussoran perusteella siihen on lisätty soraa lähivuosina.

Kuva 3. Palopuron Tehtaansuolta laskevan osuudella
havaittu pieni soraikko ja virta-alue.

Kumpikin soraikko on tiettävästi Virho ry:n rakentama ja koskea on kunnostettu myös lisäämällä
poikaskiveä Virho ry:n toimesta. Lisäksi Virho ry on istuttanut Tehtaansuon ja Hyvinkään taajaman alueelle vastakuoriutuneita taimenen poikasia yhteensä 8 700 kappaletta vuosien 20042007 aikana.
Kalojen liikkumista saattaa ajoittain haitata tiealitusten rumpujen suulle kertyvät tukokset. Inventoinnin aikaan Sillankorvankadun alitusputken suulle oli kertynyt runsaasti puuta ja roskaa,
jotka raivattiin pois käsin (kuva 4). Syksyllä 2019 Kehrääjänpuiston koskella tehdyssä sähkökalastuksessa saatiin saaliiksi kolme taimenen kesänvanhaa (0+) poikasta (Tolvanen & Hyrsky
2019).
Kehrääjänpuistosta alavirtaan joki virtaa Sillankorvankadun myötäisesti osittain putkessa, kunnes se alittaa junaradan ja jatkaa etelään kohti Palopuron kylää. Sillankorvankadun varrella on
kaksi pientä koskipaikkaa, joista toinen sijaitsee Gigantin myymälän ja toinen autopesulan kohdalla. Kummastakaan koskesta ei löydetty kutemiseen hyvin soveltuvaa soraa, mutta koskista
löytyi hienojakoista soraa sekä soran ja hiekan sekoitusta. Alavirrassa sijaitsevan autopesulan
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läheisyydessä uomaan on johdettu runsaasti hulevesiputkia ja pohja oli hienojakoisen hiekan ja
lietteen peittämä. Alueella kuitenkin havaittiin pieni 3–5 taimenen parvi.

Kuva 4. Kehrääjänpuiston kosken alapuolella olevan tien alitusputkien suut ennen (vas.) ja jälkeen (oik.)
niihin kertyneen puun ja roskien poiston jälkeen.

Kuva 5. Sillankorvankadun myötäisesti virtaavan osuudella Palojoki virtaa ajoittain puiden suojassa ja
ajoittain tien ja parkkialueiden muodostamien aukeiden läpi.
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Autopesulan jälkeen Palojoki virtaa junaradan myötäisesti ja lopulta sen ali. Junaradan ja Martinlehdon asuinalueen välissä jokikäytävä on pahasti roskaantunut ja uomassa on runsaasti roskien ja puujätteen muodostamia patoja. Osa rytöpadoista purettiin käsin, mutta kaikkien patojen purkaminen katsottiin liian työlääksi tehtäväksi inventoinnin yhteydessä.
Jokikäytävän aluskasvillisuus koostuu liki täysin jättipalsamista (Impatiens glandulifera) ja nokkosista. Alitusputken alapuolella on lyhyt koskialue, josta löydettiin yksi laaja 30 m2 kutusoraikko. Alueella ei ollut lohikalojen lisääntymiseen soveltuvia alueita, mutta yksi arviolta 0+ ikäinen taimen havaittiin Palopuroon idästä yhtyvässä uomassa Teletappipuiston alueella.
Junaradan alituksen jälkeen joessa on koskialue, josta löydettiin suuri 30 m2 laajuinen, osittain
hiekoittunut kutusoraikko. Kosken rannoilla havaittiin paljon ruosteisia pohjaveden purkautumiskohtia. Koskessa havaittiin useita 10-15 cm taimenia sekä yksi noin 40 cm taimen.

Metsä-Kaltevan alue
Hyvinkään taajamasta alavirtaan Metsä-Kaltevan alueella sijaitsee Verstaankoskeksi nimetty
virta-alue, jota Virho ry on kunnostanut mittavasti. Alueelle on myös istutettu vuonna 2005
1 200 kappaletta vastakuoriutuneita taimenen poikasia. Vuonna 2014 tehdyssä sähkökalastuksessa poikastiheydet ovat olleet huomattavan korkeita (169,8 kpl/aari). Vuoden 2019 VHVSY:n
koekalastuksessa taimentiheys oli myös korkea (40,9 kpl/aari). Kunnostetun koskialueen alapuolelta löydettiin myös kaksi pienempää virta-aluetta, joita ei ole tiettävästi kunnostettu. Toinen
alueista puuttuu myös Vainion (1999) alkuperäisestä Palojoen inventoinnista.
Alue on uoman hyvän varjostuksen ja virrannopeuden puolesta erittäin potentiaalinen, ja koskessa on yhteensä kuusi kappaletta kunnostuksista peräisin olevia laajoja 10-55 m2 kutusoraikoita. Laajimmat soraikot koostuvat useammasta perättäisestä sorakummusta. Ylemmistä
kummuista kudun aikana liikkeelle lähtevä sora päätyy todennäköisesti täydentämään alapuolista sorakumpua.
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Kuva 6. Verstaankosken virta-alue on hyvin varjostettu ja alueelta löytyi runsaasti kutemiseen erinomaisesti soveltuvia kutusoraikkoja.

Kosken kunnostuksessa on keskitytty kutusoraikkojen rakentamiseen, sillä rantapenkereillä on
paikoitellen runsaasti kosken vanhoja kiviä, joiden uomaan palauttamiselle ei Stenholmin tiedonannon mukaan saatu lupaa. Kivien palauttaminen uomaan saattaisi parantaa kosken poikastuotantoa, sillä poikasalueet koostuvat nykyisellään pääuomin rantojen tarjoamasta suojasta ja
jossain määrin rantakivikoista. Soraikkojen hyvästä virtausnopeudesta huolimatta soraikot ovat
yllättävän tiivistyneitä (tiiveys 2-10 cm), eivät kuitenkaan silminnähden kiintoaineen täyttämiä.
Kari Stenholmin suullisen tiedonannon mukaan soraikot kuohkeutetaan ennen syksyn kutuaikaa. Kuohkeutus saattaisi olla tarpeetonta, jos soraikoille tulevaa virtausta kiihdytettäisiin rannoilta löytyvien virranohjauskivien ja -puiden avulla.
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Verstaankosken alapuolella sijaitsevia kahta muuta virtapaikkaa ei ole tiettävästi kunnostettu,
eikä niistä löydetty kutemiseen soveltuvia soraikkoja. Virtapaikkojen välistä raivattiin roskien ja
puuaineksen muodostama tukos. Lisäksi maastosta ja uomasta kerättiin runsaasti lähialueen yritysten pihoilta ja rakennustyömailta peräisin olevia roskia.

Kuva 7. Verstaankosken alueelta kerättyjä roskia, jotka kosken
viereinen yritys toimitti myöhemmin kaatopaikalle.

Kivimäen/Palopuron alue
Kivimäen alueen ylin koski, Kivimäenkoski, saa alkunsa Palopuron lammesta, joka on muodostunut, kun Palojoki on aikoinaan padottu maanomistajan itse rakentamalla padolla. Pato on sittemmin korvattu kalatienä toimivalla tekokoskella vuonna 2007, jonka rakennustöistä vastasivat
maanomistaja ja Virho ry (VESTY-järjestelmän tiedot).
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Kuva 8. Lammesta laskeva tekokoski oli inventoinnin aikaan
täysin jättipalsamin valtaama.

Koski on hyvin rantakasvillisuuden varjostama, lammen ympäristössä ja kosken alaosista löydettiin runsaasti muoviroskaa, kuten shampoopulloja. Kalatien rannat ja osittain myös uoma ovat
jättipalsamin peittämiä. Kosken alaosassa pajut ja muut puut/pensaat kaareutuvat paikoitellen
puron poikki, tarjoten erittäin hyvän varjostuksen.
Kosken kutusoraikot (5 kpl) ovat pääasiassa hyvässä virtauksessa, mutta joistakin soraikoista isot
osuudet olivat inventoinnin aikaan kuivilla, yhden soraikon ollessa käytännössä täysin kuivilla.
Soraikot ovat tiettävästi muodostuneet kalatiehen käytetystä kunnostussorasta, joka on huuhtoutunut virran mukana alemmas uomaan. Kyseinen soraikko on korkean tulvan aikana todennäköisesti seisovassa vedessä, joten sen ei voida katsoa soveltuvan lohikalojen lisääntymiselle.
Soraikossa on arviolta noin 36 m2 x 0,58 m ≈ 20 m3 soraa, eli noin yhden kuorma-autokuorman
verran. Suuren kiviainesmäärän vuoksi on mahdollista, että soraikko on muodostunut kaatamalla sora rekka-autosta suoraan uomaan. Muiden soraikkojen kohdalla syiksi soran kuivumiselle arveltiin veden alhaista korkeutta ja sorapatjan paikoitellen tarpeettoman suurta paksuutta. Sora oli kaikilla soraikoilla melko tiivistynyttä ja osittain hiekan täyttämää. Kosken loppuliu’usta löytynyt hienojakoinen soraikko poikkesi ulkonäöltään selkeästi kosken muista soraikoista ja sen arveltiin olevan kosken alkuperäistä luonnonsoraa.
Kosken poikasalueet ovat erinomaiset, koostuen monipuolisesta kivikosta, rantapenkereistä,
uomaan kaatuneesta puuaineksesta, sekä kosken vierellä virtaavasta pienestä sivu-uomasta. Soraikkojen runsaan määrän, hyvän varjostuksen ja erinomaisten poikasalueiden vuoksi koskea
voidaan pitää hyvin potentiaalisena taimenen lisääntymisalueena.

VHVSY Raportti 18/2020

- 15 -

Kuva 9. Kivimäenkosken alaosalla sijaitseva soraikko, joka oli inventoinnin aikaan liki täysin kuivana.

Kivimäenkosken alapuolella Palojoki virtaa peltoaukean läpi. Peltoaukealla on yhteensä kolme
virtapaikkaa, joista löydettiin yhteensä neljä rakennettua kutusoraikkoa. Virtapaikkojen varjostus vaihteli hyvin varjostetusta täysin aukeaan. Alueelle rakennetut soraikot olivat osittain saven
täyttämiä ja tiivistyneitä. Osaan soraikoista oli levittäytynyt kasvillisuutta, joka on tukkinut soraikon juurillaan. Syynä soraikkojen tiivistymiselle on saattanut olla soramaton paksuudesta johtuva padotus alhaisemman virtaaman aikana. Soraikkojen silmämääräisesti huonosta kunnosta
huolimatta alueella havaittiin useampia taimenen poikasia.
Kivimäen alueesta alavirtaan Knehtilän luomutilan peltoaukean kohdalle on Virho ry:n toimesta
rakennettu kaksi pitkää soraikkoaluetta, joissa on yhteensä 10 kappaletta kutusoraikkoja (Kari
Stenholm kirj. tiedonanto 2020). Alueella tiettävästi esiintyy taimenta. Peltoaluetta ei inventoitu, sillä alue on karttatarkastelun perusteella hyvin tasainen maastoltaan eikä Vainion inventointiraportin perusteella ollut oletettavaa, että alueella olisi soraa.
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Kuva 10. Kivimäen peltoaukean hyväkuntoinen soraikko, jonka alavirran puolelta puuttuvat poikasalueet (vas.)
ja Kivimäen peltoaukean tiivistynyt soraikko, joka on muuttunut vesikasvillisuuden kasvualustaksi (oik.).

Juvankoski
Juvankoski (tunnetaan myös nimellä Lustmanninkoski) virtaa Perä-Laavolan alueella peltojen
keskellä jäävän metsän siimeksessä. Virho ry on kunnostanut aluetta mittavasti ja alueella on
toteutettu sähkökalastuksia vuosina 2009, 2010 ja 2011 Luonnonvarakeskuksen ja Virho ry:n
toimesta. Koekalastuksissa koskessa on esiintynyt runsaasti eri-ikäisiä taimenia ja niitä havaittiin
runsaasti myös inventoinnin aikana kesällä 2019. Inventoinnin aikana havaittiin myös runsaasti
purokatkoja (Gammarus pulex). Alueelle on istutettu taimenia Virho ry:n toimesta vuonna 2006,
jolloin koskeen istutettiin 3 000 vastakuoriutunutta taimenen poikasta.
Juvankoski poikkeaa selkeästi Palojoen ylemmistä virtapaikoista kokonsa ja geologiansa puolesta. Virta-alue on pitkä ja melko jyrkkä ja paikoitellen koski virtaa kalliojyrkänteen vieressä.
Kosken itärannalla on hakkuaukko, joka ulottuu uomaan asti kosken ylä- ja keskiosalla. Koskessa
on yhteensä kymmenen kappaletta 4-69 m2 laajuisia kunnostussoraikkoja. Kunnostussoraikkojen lisäksi kosken loppuliu’usta löydettiin yksi 137 m2 laajuinen luonnon soraikko, joka koostui
hienojakoisesta sorasta ja soveltui lähinnä harjuksen kutualustaksi.
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Kuva 11. Yllä: Juvankoski virtaa kalliojyrkänteen vieressä ja osittain sen alla. Alla: Koskeen asti ulottuva
hakkuuaukea virta-alueen keskivaiheilla.

Kunnostetut soraikot olivat kahta lukuun ottamatta hyvässä kunnossa, mutta miltei kaikissa soraikoissa jokin osa oli kuivilla. Syynä kuivumiselle oli yläpuolisen Kivimäenkosken tapaan useimmiten sorapatjan tarpeettoman suuri paksuus, joka johtaa veden pinnan laskun myötä kuivumisen lisäksi myös kiintoaineen kertymiseen soraikon sisälle. Yhden kosken keskivaiheilla sijaitsevan soraikon katsottiin olevan huollon tarpeessa. Kyseinen soraikko padotti alapuolisen pienen
poikasuoman kuivaksi. Huoltotoimenpiteenä soraikko tulisi ohentaa ja vesittää virranohjauskivien avulla. Muiden kosken soraikkojen katsottiin olevan hyvässä tai erinomaisessa kunnossa
kutupaikan laadun, läheisten poikasalueiden sekä suojapaikkojen puolesta.
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Kuva 12. Juvankoskelta löydetty erittäin hyvälaatuinen kutusoraikko, joka on sittemmin luonnontilaistunut uomaan
kaatuneiden puiden ansiosta.

Juvankosken alue oli tarkoitus inventoida 4.7.2019, mutta veden havaittiin olevan alivirtaamasta
huolimatta hyvin sameaa ja kosken kivet olivat saven tahrimia (kuva 13). Syyksi paljastui kosken
niska-alueella vastikään tehty ruoppaus ja hakkuu. Ruoppauksesta ilmoitettiin Hyvinkään ympäristökeskukselle ja ELY-keskuksen vesilainvalvoja varmisti, että kyseessä on paikallisen ojitusyhtiön toteuttama luvallinen toimenpide, jonka tavoitteena oli uoman vetävyyden parantaminen.
Aiempi ruoppaus oli toteutettu ELY-keskuksen tietojen mukaan 1970-luvulla. Ruopattu alue sijaitsi pääasiassa kosken yläpuolisessa suvannossa, mutta ruoppauksen myötä yksi kosken niskalle rakennettu soraikko tuhoutui osittain. Ruoppausta varten puron ranta oli hakattu paljaaksi
ja ruopatut massat läjitetty puron rannalle. Inventointia jatkettiin neljää päivää myöhemmin,
jolloin vesi oli jälleen kirkastunut ja koskialue vaikutti palautuneen ennalleen (kuva 14).
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A

B

Kuva 13. A. Juvankosken yläpuolinen hakkuu- ja ruoppausalue heinäkuussa 2019. B. Saven tahrima kosken kivi noin 150 metriä ruoppausalueesta alavirtaan.

Kuva 14. Juvankosken niska-alue pian ruoppauksen jälkeen (vas.) ja neljä päivää myöhemmin, jolloin veden samennus oli väistynyt.
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3.1.1

Keskiosa

Kuva 15. Palojoen keskiosan inventoidut virta-alueet.

Työväentalon koski
Jokelan taajaman ja Juvankosken välisellä alueella Palojoessa ei ole merkittäviä lohikalojen lisääntymisalueita, vaikkakin alueella on tiettävästi yksi kaasuputkilinjauksen yhteydessä rakennettu soraikko sekä yksi pieni sillan muodostama virtapaikka. Jokelan taajaman alueella koski ja
virta-alueita on yhteensä seitsemän kappaletta, joista kuusi sellaisia, joissa on lohikalojen kutemiseen soveltuvaa sorapohjaa. Koskista ylin on Jokelan työväentalon vieressä sijaitseva Työväentalon koski, jota Virho ry on aiemmin kunnostanut. Alueelle on vuonna 2006 istutettu 2 000
vastakuoriutunutta taimenen poikasta Virho ry:n toimesta.
Työväentalon koski on yleispiirteiltään hyvin matala, pusikoitunut ja kivikkoinen. Koskesta löydettiin yhteensä kahdeksan kutusoraikkoa, joista valtaosan katsottiin soveltuvan enintään kohtalaisesti lohikalojen kutuun. Pääsyynä huonoon soveltumiseen on soraikkojen liiallisesta paksuudesta johtuva veden mataluus ja kasvillisuuden, etenkin jättipalsamin levittäytyminen soraikoille. Osa soraikoista vaikutti siltä, että ne olisivat huuhtoutuneet ylävirrasta ja kerääntyneet
kasoiksi kosken mataliin kohtiin. Inventoinnin aikana vallinnut alivirtaama saattoi kärjistää
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tilannetta, mutta vastaavat virtaamaolosuhteet ovat mahdollisia myös talviaikana, jolloin mäti
mahdollisesti jäätyisi soraikkoihin ainakin joinakin vuosina.

Kuva 16. Esimerkki Työväentalon kosken soraikosta, josta iso osuus on jäänyt kuiville ja kasvillisuuden, etenkin jättipalsamin, valtaamaksi.

Kosken poikasalueet koostuvat hyvin monipuolisesta pienten uomien muodostamasta verkostosta, jossa on runsaasti poikaskivikkoa ja puuainesta. Koskessa on vain vähän kookkaammille
kaloille soveltuvia monttuja, mutta kosken saarten penkat ja uomaan kaatuneet puut tarjoavat
jonkin verran suojaa. Kosken ympäristö ja etenkin sen alaosa on huomattavan roskaantunutta.
Alue on ollut roskaantunut ilmeisesti jo kahdenkymmenen vuoden ajan, sillä roskaisuudesta on
mainittu myös Vainion 1999 raportissa. Alueelle tulisi järjestää erilliset siivoustalkoot, joiden yhteydessä tulisi kitkeä alueella kasvavat jättipalsamit.

Ratasillan koski
Työväentalon koskelta alavirtaan seuraava virtapaikka sijaitsee Jokelan vankilan läheisyydessä,
kohdassa, jossa Palojoki virtaa junaradan ali. Koskea ei ole kunnostettu ja ratasillan virtapaikka
muodostuukin lähinnä kahdesta sepelistä ja suuremmista kivistä rakennetuista pohjakynnyksistä. Junaradan alla pohja on melko tasainen ja sepelin peittämä. Radan alla on kuitenkin muutama monttu, jossa on tilaa myös kookkaammille merikaloille. Kunnostussoran puuttumisesta
huolimatta alueella tehtiin runsaasti näköhavaintoja eri-ikäisistä taimenen poikasista. Junaradan
alapuolella havaittiin suuri noin 160 cm mittainen kutupesä, jonka ympäristössä nähtiin runsaasti 0+ ikäisiä taimenia sekä purokatkoja. Pesän suuri koko viittaisi siihen, että paikalle on kutenut kookas merivaelluksen tehnyt taimen.
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Jokelan vanhan puhdistamon alue
Junaradan alapuolella, Jokelan vanhan puhdistamon ympäristössä on yhteensä neljä koskialuetta, joista yksi sijaitsee puhdistamon vanhan purkuputken yläpuolella. Koskista alimmassa on
koekalastusrekisterin mukaan toteutettu sähkökalastuksia vuosina 2006, 2008 ja 2010. Kaikilla
koekalastuskerroilla alueella havaittiin taimenia, mutta ainakin yksi taimenista oli istutuksista
peräisin. Kaikki neljä koskea ovat kunnostamattomia, mutta uoma ei vaikuta siltä, että se olisi
perattu tukinuittoa varten. Varsinaiset kutusoraikot sijaitsevat alimmassa virtapaikassa, josta
löydettiin jonkin verran luontaista alkuperää olevaa sorapohjaa.

Kuva 17. Jokelan vankilan alapuolinen virtapaikka, joka virtaa pääosin junaradan sillan alla.
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Kuva 18. Perkaamatonta uomaa Jokelan vanhan puhdistamon purkupaikasta ylävirtaan.

Kuva 19. Luonnonsoraikko Jokelan vanhan puhdistamon läheisyydessä sijaitsevalla koskipaikalla.

Jäniksenlinna
Jäniksenlinnassa Palojoki virtaa Jäniksenlinnan harjun ja pohjavesialueen läpi. Pohjavesivaikutus
näkyy alueella selkeästi punaisena rautaoksidina pohjassa, sekä uoman vieressä pulppuavina
lähteinä. Monissa kohdin vedenlämpötilat olivat huomattavasti alhaisempia soraikkojen sisällä
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kuin niiden päällä. Alueella on yhteensä neljä koskipaikkaa, joista kolmelle Virho ry on toteuttanut virtavesikunnostuksia.
Alueelle tehdyissä kunnostuksissa on nähtävästi keskitytty rakentamaan dyynin tai harjanteen
muotoisia kutusoraikkoja, mutta paikoitellen uoman vanhat poikaskivet on jätetty rannalle, eikä
poikasalueita ole rakennettu kaikille koskialueille. Alueella on runsaasti myös luontaista harjusoraa, joka eroaa ulkonäöltään selkeästi kunnostussorasta. Kunnostussora on pääsääntöisesti tasakokoisempaa, selkeästi tummempaa ja pyöreämpää kuin alueen oma sora.
Koskipaikoista ylin on hyvin pienipiirteinen ja lähinnä kunnostussorasta rakennettujen harjanteiden muodostama nivamainen virta-alue. Koskessa on yhteensä kaksi kutusoraikkoa, jotka
molemmat Virho ry:n rakentamia harjanne-tyyppisiä soraikkoja. Alueella on hyvin vähän poikaskivikkoa ja alue on heikosti varjostettu. Koskessa ilmeisesti aiemmin olleet kivet ovat edelleen
kosken itärannalla, mistä niiden siirtäminen uomaan olisi helppoa (kuva 20). Alkuperäisen kunnostuksen lupaprosessin yhteydessä kivien siirrolle ei kuitenkaan saatu lupaa (Kari Stenholm kirj.
tiedonanto 2020).

Kuva 20. Kosken kiviä, jotka on oletettavasti siirretty rannalle uoman perkauksen yhteydessä. Kivien siirto
uomaan olisi helppo lisäkunnostustoimi muutoin melko monotonisen virtauksen monipuolistamiseksi.

Alavirtaan kuljettaessa seuraava koskialue poikkeaa ylemmästä selkeästi. Kosken pohja koostuu
täysin kutusorasta ja poikaskivikosta, selkeimpien yhtenäisten soramattojen ollessa kosken niskalla. Niskaa ja loppuliukua lukuun ottamatta koski on hyvin matala, eikä tarjoa suojaa suuremmille kaloille.
Kosken keskellä on useita kunnostusoran muodostamia saarekkeita, jotka kasvoivat inventoinnin aikana luhtalemmikkiä (Myosotis scorpioides). Kosken alapuolella on jonkin verran uomaan
kaatunutta puuta, mikä monipuolistaa muutenkin hyviä poikasalueita entisestään. Kosken itäranta on jyrkkä ja siinä kasvavat puut tarjoavat jonkin verran varjostusta. Länsiranta on hakkuuaukea, minkä vuoksi koskialue on poikkeuksellisen avoin. Hakkuujälki ulottuu uomaan asti.
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Pian koskialueen alapuolelta alkaa toinen lyhyt virta-alue, jossa on kaksi Virho ry:n tekemää soraikkoa sekä yksi luonnonsoraikko. Poikasalueet ovat kohtalaiset, mutta koskialueelta puuttuu
selvät poikaskivet, jotka tarjoaisivat suojaa ja monipuolistaisivat virtaa. Uomassa kasvavat puut
kuitenkin varjostavat runsaasti sekä luovat piilopaikkoja isommillekin kaloille. Alimmassa soraikossa havaittiin selvästi erottuva kutukuoppa, jota on todennäköisesti useampana vuonna
kaivettu taimenemojen toimesta.

Kuva 21. Jäniksenlinnan koskialueella kasvoi runsaasti luhtalemmikkiä.

Jäniksenlinnan alin virta-alue on pitkä, matala ja luonnonsorasta koostuva virta-alue, jonka
pohja koostuu suurimmaksi osaksi pienestä harjusorasta. Uomaa reunustaa useita pohjaveden
purkautumiskohtia, minkä takia vesi on kirkasta ja kylmää. Soraikkojen sisälämpötilat olivat paikoitellen selvästi matalampia kuin veden lämpötila. Virta-alueella on runsaasti puuta ja laajat
lisääntymisalueet, mutta ei juurikaan suurempia kiviä. Inventoitaessa havaittiin muutamia taimenen kesänvanhoja poikasia.
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Kuva 22. Jäniksenlinnan alaosilla Palojoki virtaa matalana harjusoraikkojen läpi. Uomaan purkautuvan pohjaveden takia vesi on kirkasta ja kylmää. Kuvan vasemmasta reunasta on juuri kävelty
ylävirtaan, minkä takia pohjasta on noussut kiintoainesta veteen.

3.1.2

Alaosa

Kuva 23. Palojoen alaosan virta-alueet.
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Rannikonmäki
Rannikonmäellä, Hynnänkorventien molemmin puolin, sijaitsee pitkä, yli 600 metrin pituinen
monipuolinen koskialue. Vuosituhannen alkupuolella alueella tehtiin Vantaanjoen kalataloudellisen tarkkailuohjelman mukaisia koekalastuksia ja tarkkailuvelvoitteen loputtua Rannikonmäellä on toteutettu mittavia lisäkunnostuksia Virho ry:n toimesta. Vuoden 2019 inventoinnin aikaan rannalla olikin kasa kunnostukseen käytettävää soraa. Koekalastusten perusteella koskialueella esiintyy runsaasti taimenia ja kivisimppuja. Inventoitaessa havaittiin useita taimenia sekä
yksi kuollut täplärapu. Virho ry:n havaintojen mukaan alueella kutee meritaimenia vuosittain
(Kari Stenholm kirj. tiedonanto 2020).
Koskialue jakaantuu kolmeen kiivasvirtaisempaan osaan ja kahteen niiden väliseen suvantomaisempaan alueeseen. Monin paikoin uoma virtaa asuntojen pihojen vierestä, jolloin puiden varjostus on vähäisempää. Uomanleveys vaihtelee noin kolmesta metristä kahdeksaan ja virta-alueella on useampia uoman kahtia jakavia pieniä saaria. Poikasalueita on runsaasti ja soraa löytyy
useamman selvän soraikon lisäksi runsaasti myös isompien kivien välistä. Soraikkoja määritettiin
inventoinnissa 15 kappaletta, joiden yhteispinta-ala oli 432 m2. Kutemiseen hyvin soveltuvaa
soraikkoa oli tästä 267 m2.
Nykyisellään Rannikonmäki soveltuu erinomaisesti taimenen lisääntymisalueeksi. Lisäksi kosken
alaosaan laskeva Männistönoja on karttatarkastelun perusteella meritaimenten käyttämä kutupuro.

Kuva 24. Hynnänkorventien alapuolella asuinrakennuksen
hoidettu piha-alue ulottuu aivan Palojoen rantaan.
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Reilun kilometrin päässä Rannikonmäen koskialueesta sijaitsee kaksi lyhyttä virta-aluetta asuntojen vieressä metsän suojassa. Näistä ylemmän alueen jakaa kahtia saari. Alueen niskalla on
ohuelti soraa sekä hyvät poikasalueet ja alaosalla sijaitsee suuri soramatto. Alapuolinen virtaalue on hieman huonompi, vaikka sieltäkin löytyy pieniä määriä soraa useammasta kohtaa.

Riitamäen ja Kallelan alue
Rannikonmäen jälkeen Palojoki virtaa Riitamäen ja Kivimäen rinteiden välissä. Pienessä kanjonissa on kolme lyhyttä virta-aluetta, joissa kaikissa on hyvin sammalpeitteistä poikaskiveä ja
kutusoraa sekä kaatuneita puita. Kahdella alemmalla alueella havaittiin taimenen kesänvanhoja
poikasia sekä kutemisen merkkejä soraikoilla, mikä kertoo alueiden hyvästä soveltuvuudesta taimenien lisääntymiseen. Alimmalta virta-alueelta löydettiin myös kuollut hauenpoikanen. Soraikkoja määritettiin olevan yhteensä 180 m2 verran ja ne jakautuivat hyvin tasaisesti kaikille kolmelle virta-alueelle. Kaikki alueen kutusoraikot ovat Virho ry:n rakentamia (Kari Stenholm kirj.
tiedonanto 2020).

Kuva 25. Riitamäen ja Kivimäen välissä Palojoessa sijaitsee kolme hyvää taimenen lisääntymisaluetta.

Kallelan alueella, hieman Uotinojan ja Palojoen yhtymäkohdan alapuolella sijaitsee hyvin lyhyt
perattu virta-alue, jonka kohdalla virta kulkee ränninä kosken läpi. Rännin keskellä on kuitenkin
noin 16 m2 kokoinen soraikko, jonka sorat ovat Virho ry:n kunnostuksen jäljiltä. Nykyisellään
alue ei ole kovin potentiaalinen, mutta kiviä siirtämällä ja korkeammalla vedenkorkeudella reunojen poikasalueiden vesittyessä taimen voisi lisääntyä paremmin. Virta-alueen ylä- sekä alapuolella on suvantomaisempaa, ulpukoita ja kortetta kasvavaa vesialuetta. Soraikon luota löydettiin inventoinnin aikana hyvin hajonnut simpukankuori.
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Kuva 26. Uotinojan alapuolella Palojoki virtaa rännimäiseksi perattuna koskena.

Noin 150 metriä alavirtaan edellisestä virta-alueesta sijaitsee vanha puusilta, jonka tasalta alkaa
Virho ry:n kunnostama koskialue. Kosken kivet ovat vielä osittain perkauksen jäljiltä kasoissa,
mutta muodostavat silti hyvät poikasalueet runsaine vesisammalineen. Paikalle tuodut sorat
ovat isona ja paksuna mattona kosken niskalla ja niiden päällä on poikaskivikkoa. Pienellä virtaamalla suuri osa sorasta oli kuivilla (kuva 27). Kosken keskiosan jakaa kahtia pieni saari, jonka
länsipuolella on vähävetinen sivu-uoma. Pääuoma on syvempi ja siinä sijaitseva monttu tarjoaa
suojaa isommille kalalle. Koskelta havaittiin inventoinnin aikana taimenen kesänvanhoja poikasia sekä yksi kivisimppu.
Kosken alapuolella on lyhyt suvantomaisempi alue, joka päättyy pohjakynnyksen jälkeiseen jyrkkään koskialueeseen. Alapuolinen koskialue on lyhyt ja alaspäin levenevä. Kosken yläosassa on
runsaasti suuria sammaleisia kiviä ja alaosaan on valunut kaikki sora. Kosken loppuliu’ussa sora
on paksuna mattona kovassa virrassa, kun uoma kaventuu taas normaaliin leveyteensä. Suurella
osalla kosken alapuolisesta soraikosta kasvaa heinää ja muita kasveja, eikä se ole sen takia lisääntymiseen sopivaa. Lisäksi kivissä havaittiin kasvavan tavallista runsaammin viherlevää. Kosken kivikkoista kynnystä avattiin inventoinnin aikaan hieman kalannousun helpottamiseksi.
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Kuva 27. Kallelan alueen ylemmän kynnyskosken keskellä on pieni saari, jonka sivulta virtaa kohtuullisen
vähävetinen sivu-uoma. Päävirran puoleisesta soraikosta (kuvan vasen reuna) suurin osa oli inventoinnin
aikaan kuivilla.

Kallela-Vantaanjoki välinen alue
Kallelan jälkeen Palojoki virtaa vielä reilu kahdeksan kilometriä mutkitellen ennen kuin liittyy
Vantaanjokeen. Pääasiassa alaosalla jokimaasto on tasaisempaa peltomaisemaa. Jokeen liittyy
muutama pienempi puro, kuten mahdollisesti kalataloudellisesti mielenkiintoisin on Mustoja,
jonka alaosalta on vuoden 2017 sähkökalastuksissa havaittu taimenen poikasia (Haikonen &
Happo 2017).
Itse Palojoen alaosassa on kaksi virta-alueita, joista ylempi sijaitsee Siippoontien alapuolella Vasikkahaanmäen kohdalla. Alue on hyvin lyhyt, mutta paikalle on ilmeisesti rakennettu kohtalaisen kokoinen kutusoraikko. Virtaus soraikon kohdalla on kuitenkin hidas, eikä lähiympäristössä
ole kunnollisia poikasalueita muutamaa isompaa kiveä ja puunkappaletta lukuun ottamatta.
Alaosan virtapaikoista toinen sijaitsee Palojoentien kohdalla uomaa pitkin noin kilometrin verran ylävirtaan kohdasta, jossa Palojoki liittyy Vantaanjokeen. Alueella on sillan rakentamisesta
peräsin olevia kiviä ja sepeliä, mutta alue ei sovellu lohikalojen lisääntymiseen. Paikalla sijaitsee
Vantaanjoen yhteistarkkailun vedenlaadun tarkkailupiste.

3.2

Kytäjoen valuma-alue

Varsinainen Kytäjoki saa alkunsa Kytäjärvestä ja se virtaa loivana peltoaukeiden keskellä. Itse
Kytäjoessa ei ole koski- tai virtapaikkoja. Inventoinneissa keskityttiin Kytäjokeen laskevaan Keihäsjokeen ja Kytäjärveen laskeviin Koirajokeen, Mustajokeen, Myllärinojaan sekä Hirvijärven ja
Suolijärven välissä virtaavaan Väliojaan. Lisäksi inventoitiin Keihäsjoen sivupuro Kolisevanoja ja
Mustajoen sivupurot Hietolamminoja, Hietojanoja ja Kupparoja.

VHVSY Raportti 18/2020

- 31 -

Kuva 28. Kytäjoen ja Paalijoen valuma-alueilla inventoidut uomat.
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3.2.1

Keihäsjoki

Keihäsjoki on noin 21 kilometriä pitkä ja se saa alkunsa Keihäsjärvestä ja laskee Kytäjokeen. Yläosillaan joki kulkee usean lammen lävitse ja peltojen läheisyydessä. Kulmalan alueella uoma on
kuitenkin luonnontilainen ja mutkittelee runsaasti metsän keskellä. Ylin varsinainen virta-alue
löytyy Iso-Paunin pellon jälkeen, jossa pellonreunan vieressä on lyhyt kivinen, mutta perattu ja
hieman ruopattu alue. Paikalta löytyy kaksi pientä soraikkoa, jotka olivat hyvin tiiviitä.
Ensimmäinen Keihäsjoen selvä koskialue sijaitsee Forsbackan lammen alapuolella. Lammen pohjapadosta alkaa noin 50 metrin pituinen hyvin kivikkoinen koski, jonka kivet ovat osittain peräisin
maanomistajan tekemästä pohjapadosta. Paikalla on aikaisemmin sijainnut mylly. Poikasalueet
ovat hyvät, alueella on runsaasti vesisammalta sekä kutusoraa, joka oli kuitenkin suurelta osin
kuivilla inventointien aikaan. Kosken vesi oli yläpuolisesta lammesta johtuen lämmintä muuhun
jokeen verrattuna.
Alavirrassa joki kulkee mansikkaviljelmien vieressä. Jokeen on rakennettu kasteluvedenottoa
varten kaksi pohjapatoa, joista toinen on hiekkasäkeistä ja toinen kivistä tehty. Kivinen pohjapato estää kalannousun matalan veden aikana. Koivistontien sillan kohdalla sijaitsee rakennettu
virta-alue, jossa on runsaasti soraa ja poikaskiviä. Tien alittava rumpu on syvä ja suojaisa, eikä
sen keskivaiheilla ole ollenkaan kiviä. Virta-alue on muuten hyvin avoin. Alueella ei havaittu kaloja.

Kuva 29. Koivistontien mansikkatilan kivinen pohjapato estää kalankulun matalan virtaaman aikana
(vas.). Koivistontien virta-alue on avoin ja kivinen (oik.)

Kolisevanojan liityttyä Keihäsjokeen alkavat Virho ry:n kunnostamat ja rakentamat virta-alueet,
joita on kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta hieman alle 600 metrin matkalla. Kaikki virta-alueet
soveltuvat hyvin taimenen elin-, lisääntymis- kuin poikasalueiksi. Inventointien aikana näillä alueilla havaittiin useita eri-ikäisiä taimenia. Kunnostuksissa on ansiokkaasti hyödynnetty kivimateriaalin lisäksi myös puuta ja kunnostusalueille on sijoiteltu yksittäisiä sammaleen peittämiä kiviä.
Sammaleisten kivien tarkoituksen on oletettavasti nopeuttaa virtavesiekosysteemin kannalta
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elintärkeän purosammaleen levittäytymistä paljaille kunnostuskiville. Alue on aktiivisen kunnostustoiminnan kohteena ja siten jatkuvassa muutoksessa. Tämän takia alueen kutusoraikoista ei
kirjattu erillisiä tietoja vaan inventoinnissa keskityttiin virta-aluekokonaisuuksien THS-luokituksen mukaisten muuttujien ja virta-alueiden rajojen dokumentointiin.
Kunnostettujen alueiden alapuolella sijaitsee yksi lyhyt luonnontilainen virta-alue, jossa ei ole
ollenkaan kiviä vaan vain runsaasti puuta ja hiekkaa. Jokipellon alueelta Keihäsjoki kulkee hidasvirtaisena lukuisten peltojen ja soiden lävitse, kunnes se laskee Kytäjokeen.

Kuva 30. Keihäsjoen kunnostettua uomaa, jossa monipuolisesti puuainesta sekä
sammaleisia kiviä.

Kolisevanoja
Kolisevanoja on Keihäsjokeen laskeva sivupuro. Puro on lähdepohjainen ja erittäin kirkasvetinen. Vanhan Arlammintien lammen pato muodostaa täydellisen nousuesteen puron yläosiin,
mutta padon alapuolella sijaitsee pitkä Keihäsjokeen asti ulottuva virta-alue, joka on monipuolinen ja soveltuu hyvin taimenen lisääntymiseen. Virho ry on rakentanut virta-alueelle noin 35
3–5 neliön kokoista soraikkoa ja niiden yhteyteen poikaskivikoita.
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Kuva 31. Kolisevanojan padon alapuolinen virta-alue on kunnostettu mittavasti.

3.2.2

Koirajoki

Koirajoki on noin 25 kilometrin pituinen joki, joka laskee Kytäjärveen sen lounaiskulmasta. Joki
saa alkunsa noin 4,5 kilometriä Läyliäisistä lounaaseen sijaitsevalta Isosuolta. Joen alkulähteen
kohdalla on Isosuon turvetuotantoalue. Joki virtaa pääasiassa peltomaisemissa ja sen vesi on
väriltään tummaa latva-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen takia. Inventoinneissa löydettiin yhteensä 16 virtapaikkaa ja neljä kalojen liikkumista vaikeuttavaa nousuestettä.
Koirajoen yläosa virtaa suokuivatuksien takia suoristettuna noin kahden metrin levyisenä. Ensimmäinen, noin 190 metriä pitkä virtapaikka sijaitsee Luonnonperintösäätiön omistamalla YliMyllyn luonnonsuojelualueella. Alueella on useita kutusoraikoita ja poikaskivikoita, mutta pohja
on paikoitellen turpeen peitossa.
Alavirrassa, noin 350 metrin päässä sijaitsee kaksi muuta lyhyttä koskea, jotka ovat pituudeltaan
noin 80 metriä ja 130 metriä. Näiden jälkeen sijaitsee vielä lyhyt, pohjakynnyksen muodostama
virtapaikka, joka ei kuitenkaan muodosta kunnollista koskea. Noin viidensadan metrin päässä
sijaitsee vielä pidempi, noin 360 metrin pituinen koskipaikka.
Yläosien virtapaikat ovat hyvin varjostettuja ja voisivat soveltua poikasalueiksi isoine kivineen,
vaikka jokea onkin luultavasti jonkin verran perattu. Turvetuotannon vaikutus on silminnähtävää
ja joen pohjassa on paljon turvesedimenttiä ja vesi on väriltään lähes mustaa. Yläosien kivikossa
oli havaittavissa pieniä sammaltupsuja. Soraa ei ylemmillä virta-alueilla ollut kuin hieman paikoitellen alaosalla.
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Kuva 32. Ylimmät virta-alueet voisivat soveltua hyvin lohikalojen poikasalueiksi, mutta latva-alueen turvetuotannon vuoksi pohjassa on paljon turvesedimenttiä ja vesi on värjäytynyt lähes mustaksi.

Seuraavat virtapaikat sijaitsevat ovat noin 9 kilometrin päästä sijaitsevat Ryssänlimpunkosket,
jotka ovat muista koskipaikoista poiketen merkitty myös maastokarttaan. Joki virtaa alueella
noin 4,5 metriä leveänä ja varjostus on hyvä uoman ympärillä kasvavan puuston vuoksi. Myös
soraa löytyy runsaasti koko ensimmäisen virta-alueen matkalta ja toisesta paikoitellen. Uoma
on kuitenkin rännimäinen ja koskien kaikki kivet ovat rannalla korkeina perkuuvalleina. Itse uomassa ei ole miltei yhtäkään veden pintaan asti ulottuvaa kiveä. Vesisammalta esiintyy runsaasti. Joen vesi on hyvin tummaa ja virta-alueen puolessa välissä on isoja osittain uomaan kaatuneita puita.

Kuva 33. Ryssänlimpunkoski on rännimäinen ja perattu, pintakiviä on vähän. Virta-alueella on myös
useita isoja uomaan kaatuneita puita.
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Seuraava virtapaikka löytyy heti Patojantammen lammen alapuolelta. Patojantammen lampi on
muodostunut joen rannalla olevan vanhan sahan yhteyteen rakennetun padon yläpuolelle. Itse
pato muodostaa täydellisen nousuesteen kaloille (kuva 34). Padon alapuolella on jyrkkä ja kivikkoinen, noin 130 metriä pitkä koski, jossa joki kulkee kahdessa uomassa noin 4,8 metriä leveänä.
Kosken alapuolella olevan autotien alla on syvempi sorapohjainen alue, joka jatkuu alavirtaan.
Koskialueen alapuolella on puurytöä sekä jonkin verran soraa heikossa virrassa. Uoman ympärillä on selkeä perkuuvalli. Vesi on edelleen tummaa ja humuksista. Alavirrasta metsäalueelta
löydettiin myös hiekkasäkeistä tehty pohjapato.

Kuva 34. Patojantammen pato muodostaa selkeän nousuesteen kaloille, ja padon
alla on jyrkkä ja kivikkoinen, kahdessa uomassa virtaava koski. Kosken alapuolelta
löytyy syvempi, perattu alue.

Patojantammen koskialueesta noin kilometri alavirtaan sijaitsee seuraava lyhyt noin 30 metrin
pituinen virta-alue, juuri ennen Inhantammen patoallasta, joka laskee lampeen kolmessa uomassa pienten saarekkeiden väleistä. Koskialueen yläosaa on perattu, mutta alaosasta löytyy
hyvää sammaleista kivikkoa. Soraa ei kuitenkaan juuri ole. Uomanleveys on noin neljä metriä.
Potentiaalisemmat lohikalojen lisääntymis- ja poikasalueet löytyvät vasta patoaltaan alapuolelta
Inhantammenkoskesta. Inhantammenkoski on kivikkoinen, jyrkähkö, noin 200 metriä pitkä
koski, jonka alapuolelta löytyy laajoja soraikoita virta-alueen keskivaiheilla kutusoran rapautuessa maastosta. Kosken alapuolella on pieni lampi ja nousuesteen muodostava pato, jonka alapuolella on noin 170 metriä pitkä sorapohjainen koski. Vaikka isoimmat kivet on luultavasti perattu uomasta, on virtapaikkojen kivikko monipuolista. Ylempi koskialue sisältää myös runsaasti
syvempiä monttuja, pienen välisuvannon sekä runsaasti puuainesta. Koirajoen vesi on myös tällä
alueella hyvin humuksista ja tummaa.
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Kuva 35. Inhantammen lammen pato (vas.) ja Inhantammenkosken alapuolinen pienempi pato (oik.)
muodostavat nousuesteet kaloille.

Inhantammesta 1,2 kilometriä alavirtaan on 17 metrin pituinen, peltojen keskellä virtaava viisi
metriä leveä koskipaikka, josta löytyy hyvin erikokoista kivikkoa, mutta ei soraa. Kivet ovat peräisin läheiseltä pellolta. Myös varjostus virtapaikalla on heikko, joten soveltuvuus lohikalojen
lisääntymisalueeksi on huono. Seuraava hyvin lyhyt, noin 8,8 metriä leveä virtapaikka sijaitsee
1,5 kilometriä alavirtaan. Virtapaikan pohja muodostuu kuitenkin lähinnä sedimentistä ja varjostus on huono, joten paikka ei ole potentiaalinen lohikalojen poikasalue. Tästä noin 600 metriä
alavirtaan peltojen keskellä sijaitsee paikallisen maanomistajan rakentama tekokoski. Koirajoki
mutkittelee luonnollisesti noin viiden metrin levyisenä. Poikasalueet ovat virta-alueella kohtalaiset, mutta virtaus on melko voimakas ja varjostus heikkoa ympäröivien peltojen vuoksi. Paikasta voisi saada paremman varjostuksen lisäämisellä sekä puumateriaalilla. Maanomistajalla
on myös vireillä uuden tekokosken rakentaminen heti nykyisen virtapaikan alapuolelle.
Koirajoen kaksi alinta lyhyttä, 25 sekä 15 metrin pituista virtapaikkaa sijaitsevat noin 600 metrin
päässä toisistaan noin 1,2 kilometriä ennen joen laskua Kytäjärveen. Ensimmäinen virtapaikka
on saven ja soran sekoituksesta muodostunut kynnys, jonka kohdalla Koirajoki virtaa pellon vieressä. Poikasalueet ovat välttävät, mutta isompia kiviä ei alueelta löydy. Noin 600 metrin päässä
sijaitseva, lyhyestä pohjakynnyksestä muodostuva alempi virtapaikka ei muodosta kunnollista
koskea. Viimeisillä virtapaikoilla Koirajoki virtaa noin viisi metriä leveänä.

3.2.3

Mustajoki

Mustajoki on noin kahdeksan kilometrin pituinen joki, joka laskee Kytäjärven luoteiskulmaan.
Joki saa alkunsa Patakallion yläpuolelta useista metsä- ja pelto-ojista. Joen vesi on joen nimen
mukaisesti hyvin tummaa. Joki on yläosiltaan kapea, reilun metrin levyinen, ja kulkee kalliojyrkänteen vieressä suuren hakkuualueen reunustamana.
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Mustakoskenmäkien kohdalla on kaksi virta-aluetta, jotka koostuvat osittain räjäytetyistä kivilohkareista ja mahdollisesti kalliosta rapautuneesta kivestä. Virta-alueen vieressä on myös huomattavan suuri kasa räjäytettyä ja räjäyttämätöntä kiveä. On mahdollista, että uomaa on hiljattain ruopattua ja alueella olleita siirtolohkareita on räjäytetty. Metsähakkuu ulottuu uomaan
asti kummallakin puolella jokea.

Kuva 36. Ylimmät virta-alueet ovat kapeita eikä lohikalojen lisääntymiseen potentiaalisia, mutta niiden
alapuolelta löytyy kaksi huomattavasti parempaa virta-aluetta. Vasemmalla kuva ylimmiltä alueilta ja
oikealla metsätien alapuoliselta virta-alueelta, jonka ympäriltä on osa metsästä hiljattain hakattu.

Uoma on hakkuun jäljiltä avoin ja vain rantakasvillisuuden ja nuorien puiden varjostama. Virtaalueet ovat kohtuullisen jyrkkiä ja niiltä löytyy hieman pientä soraa ja hiekkaa, mutta ei selviä
lohikaloille lisääntymiseen soveltuvia alueita.
Seuraavat virta-alueet löytyvät hieman alempaa Heinisuon pellon jälkeen ennen joen ylittävää
metsätietä. Inventoinnin aikaan luonnontilaisella ylemmällä virta-alueella vettä oli vähän ja virtaus oli hidasta. Poikasalueet ovat alueella hyvät virta-alueen koostuessa erikokoisista kivistä,
puuaineksesta sekä vesisammalista. Uomanleveys on hieman yli kaksi metriä ja varjostus on
hyvä metsän keskellä ja uoman reunoilla kasvavien saniaisten ansiosta. Soraa ei ylemmällä virtaalueella ollut kuin hieman alaosalla.
Metsätien alapuolisella, aiempaa huomattavasti pidemmällä ja jyrkemmältä virta-alueella lisääntymiseen soveltuvaa soraa löytyy monesta kohdin. Peltoaukean kohdalla pohja on täysin
soran peittämää. Virta-alueen yläosalla on hakkuuaukea, mutta uoma on kohtuullisen hyvin rantakasvillisuuden varjostama. Kivissä kasvaa sekä sammalta että rihmalevää ja virta-alueella on
muutamia syvempiä monttuja, jotka tarjoavat kaloille suojaa. Peltoaukean kohdalla uomassa
kasvaa runsaasti ilmaversoista kasvillisuutta. Tämän jälkeen virta-alue jatkuu loivempana.
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Pellolle johtavan tien kohdalla on betoninen tierumpu, joka estää matalalla vedellä kalankulun
ylävirtaan. Alueella havaittiin runsaasti sammakoita, mutta ei lainkaan kaloja.

Kuva 37. Mustakoskenmäet paikan kohdalla Mustajoen etelärannalla havaittiin suuria määriä räjäytettyä
kivimateriaalia.

Kuva 38. Peltoaukealla kulkevassa uomassa on runsaasti pienempää soraa.

Mustajokeen liittyy Korvenoja niminen sivupuro Peltomäen alueella. Liittymäkohdassa sijaitsee
lyhyt, noin 50 metrin pituinen virta-alue ja sen alapuolella Mustajoentien kohdalla on toinen
reilun sadan metrin pituinen virta-alue. Kumpikaan alueista ei ole kalataloudellisesti merkittävä.
Uoma kulkee pellonreunaa pitkin osittain perattuna uomanleveyden ollessa kaksi metriä ylemmällä alueella ja kaventuen tien läheisyydessä. Ylemmällä virta-alueella on kohtuullisesti
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kivikkoa ja myös Korvenojan alaosa on kivikkoinen. Paikallisen asukkaan mukaan kohdalla on
ollut koski, ennen kuin yläpuolelle rakennettiin lampi. Kummassakaan uomassa ei ole lohikalojen
lisääntymiseen tarvittavaa soraa. Alemmalla virta-alueella on myös kivikkoa ja hieman soraakin,
todennäköisesti ainakin osittain tierummun rakentamisen seurauksena. Kasvillisuutta on molemmilla alueilla runsaasti. Paikallisen asukkaan mukaan alueella on esiintynyt aikanaan haukia,
mateita ja naapurin kasvatusaltaasta karanneita kirjolohia.
Peltomäen jälkeen Mustajoki virtaa useiden peltojen läpi. Viitalan jälkeen Yläkosken kohdalla
uoma muuttuu luonnontilaisemmaksi sen kiemurrellessa metsäalueen läpi ennen Ihanaistentietä. Yläkosken virta-alue on noin 80 metriä pitkä ja sijoittuu maatilan rakennukselle johtavan
sillan alapuolelle ja sen alapuolisen hakkuuaukean reunaan. Kosken keskiosa on hieman hidasvirtaisempi, mutta myös kivikon peittämä. Virta-alueelta löytyy rapautunutta soraa kivien seasta, mutta ei kunnollisia yhtenäisiä soraikoita. Kivissä kasvaa vesisientä ja sammalta, joka on
värjäytynyt hyvin tummaksi Mustajoen vedestä.
Yläkosken jälkeen ennen Ihanaistentietä alkaa pitkälti luonnontilaisen näköinen, pitkä ja monimuotoinen koskialue. Ennen kyseistä Koskimäenkoskea on vielä lyhyt luonnontilainen virtapätkä
koskien välissä, jossa on paljon kivikkoa ja pientä soraa kivien alla ja niiden välissä.

Kuva 39. Yläkoski (vas.) sen alapuolinen lyhyt virta-alue (oik.).

Koskimäenkoski on Mustajoen merkittävin ja lohikalojen lisääntymisen kannalta merkittävin
koskialue. Kosken yläosassa on vanhan padon rauniot ja uoma on hyvin jyrkkä, ja osittain kalojen
nousun estävä, ainakin matalammalla vedellä. Metsän keskellä asuinrakennuksen vieressä virtaava alue on hyvin kivikkoinen ja uomassa on runsaasti puunrunkoja. Alaosassa Mustajoki jakautuu kahteen erilliseen uomaan, jotka liittyvät toisiinsa tien kohdalla. Tien ali joki kulkee suuren rummun läpi, jonka pohja on hiesua. Uoman reunat ovat hiekkaiset ja sanikkaisten
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peittämät. Virrannopeus vaihtelee reilun kahdensadan metrin matkalla yläosan kiivaasta keskiosan suvantomaisen alueen hitaaksi ja alaosaan taas nopeammaksi.
Inventoinnin aikaan Koskimäenkoskessa vettä oli paikoitellen vähän ja suuri osa kivistä oli veden
pinnan yläpuolella. Koskialueelta puuttuvat kunnolliset soraikot, joita löytyy vain kaksi pientä
niin koskialueen keski- kun alaosasta. Soraikot ovat sekoitus hienoa ja hieman karkeampaa soraa. Oletettavasti soraikot soveltuvat hyvin puronieriöiden lisääntymiseen, mutta mahdollisesti
myös pienemmille taimenyksilöillekin. Koskimäenkoski sähkökoekalastettiin inventointien jälkeen syksyllä 2019, jolloin saaliiksi saatiin hauenpoikasia, ahvenia sekä yksi 23-senttinen puronieriä (Tolvanen & Hyrsky 2019).

Kuva 40. Koskimäenkoski. Kuva on otettu syyskuussa sähkökalastuksen yhteydessä.

Ihanaistentien jälkeen Mustajoki virtaa golfkentän vieressä Kenkiäntielle asti ja sen jälkeen suoraan Kytäjärveen. Tällä matkalla siihen liittyy Kupparoja sekä Hietalamminoja, johon on hieman
ennen Mustajokeen laskemista liittynyt Hietojanoja. Kupparoja laskee jokeen hyvin kapeana purona, joka kuitenkin erottuu hyvin huomattavasti kirkkaamman vetensä takia. Hietalamminojan
liittymiskohdan alapuolella sijaitsee pieni suhteellisen hidasvirtainen virta-alue, jossa on kivikkoa ja alaosalla myös pieni soraikko. Virta-alueen keskiosassa on monttu, joka tarjoaa suojaa
uoman kivien ja puiden lisäksi. Alueelta havaittiin runsaasti golfpalloja sekä kala, joka oli todennäköisesti puronieriä.

Kupparoja, Hietojanoja ja Hietalamminoja
Kupparoja on lyhyt Mustajokeen laskeva puro, joka saa alkunsa Hyvinkään Salomäen alueelta.
Kupparojaa käytetään välillä myös nimityksenä Mustajoesta. Puro on yläosiltaan hyvin kapea ja
vähävetinen ainakin kesäkuukausina. Uskilantien pohjoispuolella sijaitsee ainoa varsinainen
virta-alue, jossa uoma luonnontilainen ja monipuolisesti kivien, soran ja puumateriaalin peittämä. Vähäisen vesimäärän takia Kupparoja ei kuitenkaan ole todennäköisesti kalataloudellisesti potentiaalinen puro. Virta-alueen alapuolinen tierumpu rajoittaa kalankulkua ainakin matalan virtaaman aikaan.
VHVSY Raportti 18/2020

- 42 -

Hietojanoja saa alkunsa usealta suolta valuvien vesien yhtyessä suuremmaksi puroksi. Erillisten
ojien lisäksi uomaan valuu pohjavettä useammasta lähteestä. Hietojanojassa on useita pienempiä virta-alueita, joista löytyy myös hienoa soraa. Luonnontilaisessa purossa havaittiin puronieriä, jolle puron habitaatti vaikutti sopivan erinomaisesti. Vesimäärä Hietojanojassa oli kohtuullinen verrattuna lähialueen muihin puroihin, todennäköisesti johtuen runsaasta pohjavesivaikutuksesta.
Hietojanoja laskee Hietalamminojaan, joka nimensä mukaisesti laskee Hietalammista Mustajokeen. Inventoinnin aikaan luonnontilainen Hietalamminoja oli vähävetinen ja yläosiltaan pitkälti
umpeenkasvanut. Puron vesi oli paikoitellen seisovaa tai hyvin hidasvirtaista ja levättynyttä. Hietalamminojan alaosilta löytyy muutamia koskimaisia kivikkoisia kohtia, jotka olivat täysin kuivia.
Puron alaosa virtaa golfkentällä muokattuna, leveänä ja hidasvirtaisena usean tierummun ja
golfkentän vesiesteen lävitse. Nämä tierummut estävät kalankulun täysin pienillä virtaamilla,
mutta puron vesimäärän perusteella uoma ei ylä- ja keskiosiltaan sovellu kalojen ympärivuotiseksi elinalueeksi. Puron alaosalla havaittiin yksittäinen puronieriä.

Kuva 41. Hietojanoja on luonnontilainen ja kalataloudellisesti hyvin potentiaalinen puro. Siellä esiintyy inventointien perusteella kuitenkin puronieriää (oik.), joka on haitallinen vieraslaji.
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Kuva 42. Hietalamminojan inventoinnin aikana täysin kuivilla oleva koskialue.

3.2.4

Myllärinoja

Myllärinlammista vedet laskevat Myllärinojaa pitkin Kytäjärveen noin puolentoista kilometrin
pituista uomaa pitkin. Inventoitu Myllärinojan uoma oli kesällä 2019 suurelta osin täysin kuiva.
Myllärinlammista alavirtaan vettä oli uomassa noin 120 metrin matkalla. Tässä osassa havaittiin
runsaasti kaloja, joiden arveltiin olevan puronieriöitä. Alempana uomassa vettä oli paikoitellen
hieman, mutta se ei silminnähden virrannut. Uomassa on muutamat kivikkoiset koskentapaiset
alueet, jotka olivat täysin kuivia. Kenkiäntien pohjoispuolella virratessaan Myllärinojassa on
myös kivikkoista uomaa, mutta ei varsinaista virta-aluetta.
On oletettavaa, että Myllärinojan kalasto on täysin peräisin Myllärinlammesta, sillä kalojen vaellus sen ja Kytäjärven välillä on monen esteen takia mahdotonta ja uoma kuivuu kesäisin ainakin
osittain. Korkeiden virtaamienkin aikaan kalankulun estää jyrkkä isoista lohkareista koostuva
alue Kenkiäntien eteläpuolella tien alittavan tierummun alapuolella.
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Kuva 43. Myllärinoja oli inventoinnin aikaan monelta osin kuivunut (vas.). Pienen virtaaman lisäksi Kenkiäntien tierummun alapuolinen kivikko estää kalankulun (oik.).

3.2.1

Välioja

Välioja on Hirvijärvestä Vatsianjärven kautta Suolijärveen virtaava puro, jossa on yksi varsinainen, noin 400 metriä pitkä koskialue, Kenkiänkoski. Kenkiänkoski alkaa Hirvijärven Kenkiänlahden luusuasta ja jatkuu Ali-Kenkiän alueen peltoon asti. Virta-alueen yläosaan liittyy Myllylammista valuva pieni uoma. Kosken yläpäässä on HSY:n varavesijärjestelmään kuuluva säännöstelypato, joka muodostaa täydellisen nousuesteen vaelluskaloille. Virta-alue kulkee myös Kenkiäntien alitse, jonka jälkeinen jyrkkä pudotuskorkeus suurien kivilohkareiden ja vähäisen vedenmäärän kanssa estää kalankulun. Lisäksi tien alla on kalankulun estäviä rautakehikkoja, joista
osa on kuitenkin huuhtoutunut virran mukana.
Säännöstelypadon alla uoma on hyvin kivikkoinen ja virtaus monipuolinen, mutta lisääntymiseen soveltuvaa kutusora puuttuu. Sillan alla on hieman sepelimäistä soraa, joka soveltuu huonosti lisääntymiseen. Virta-alueen alaosilla on useampia laajoja pienestä sorasta ja hiekasta
koostuvia soraikkoja, mutta isommat kivet puuttuvat. Uoma on alaosiltaan matalampaa. Poikasalueet sijoittuvat soraikkojen yläpuolelle, jossa sijaitsee myös suvantomaisemmalla alueella
yksi syvä monttu. Montusta saatiin myöhemmin syksyllä tehdyssä sähkökalastuksessa saaliiksi
ahvenia. Uoma on hyvin varjostettu yläosiltaan, mutta alaosilla etelärannan puut on hiljattain
hakattu ja uoman varjostus on vähäinen. Virta-alueen alaosasta alkaa ruovikkomainen alue, kun
uoma jatkaa kulkuaan peltojen välissä. Syksyn 2019 sähkökoekalastuksessa alueelta saatiin ahventen lisäksi pieni hauki (Tolvanen & Hyrsky 2019).

VHVSY Raportti 18/2020

- 45 -

Kuva 44. Virta-alueen alaosaan oli kasautunut puurytö, joka padotti vettä ja esti kalankulun ylemmille
kutusoraikoille (vas.). Rytö aukaistiin inventoinnin yhteydessä (oik.)

3.3

Selänoja

Selänoja on Hausjärvellä sijaitseva noin 1,9 kilometrin pituinen puro, joka saa alkunsa Brusilansuolta Selänojan kylän itäpuolelta ja joka laskee Vantaanjokeen Selänojantieltä kääntyvän Kannelmajantien päässä. Selänoja virtaa pääasiassa peltojen halki, mutta kaikki inventoinneissa löydetyt viisi virtapaikkaa sijaitsevat, alinta paikkaa lukuun ottamatta, talousmetsän ympäröimissä
maisemissa. Virho ry on kunnostanut kaikkia inventoituja Selänojan virtapaikkoja. Alue on aktiivisen kunnostustoiminnan kohteena ja siten jatkuvassa muutoksessa. Tämän takia alueen kutusoraikoista ei kirjattu erillisiä tietoja, vaan inventoinnissa keskityttiin virta-aluekokonaisuuksien
dokumentointiin.
Ensimmäinen, 75 metrin pituinen virtapaikka sijaitsee noin 1,1 kilometrin päässä Brusilansuolta
ja alkaa Vanhuhdantien alittavasta putkesta. Heti putken jälkeen puro muuttuu luonnonmukaisemmaksi, soralla täytetyksi, noin 1,8 metriä leveäksi koskeksi, josta löytyy monipuolista poikaskivikkoa. Varjostus on paikoitellen heikkoa.
Seuraava noin 90 metrin pituinen virtapaikka sijaitsee noin 650 metriä alavirtaan, ja alkaa hieman ennen Selänojantien siltaa. Sillan alus on täynnä soraa, ja soraikoita löytyy myös sillan alapuolelta, tosin ne ovat sedimentin täyttämiä. Poikasalueet ovat kohtuulliset, mutta paikan varjostus on todella huono. Selänojan uomanleveys on tällä ja kahdella viimeisellä virtapaikalla 2–
2,5 metriä. Purosätkintä kasvaa pohjalla runsaasti (kuva 47).
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Seuraavalta vain 50 metrin päässä sijaitsevalta 140 metriä pitkältä koskialueelta löytyy myös
monipuolisesti kivikkoa ja soraa, vaikkakin puro onkin tässä kohtaa kohtuullisen hidasvirtainen.

Kuva 45. Vanhuhdantien läheinen virtapaikka on hyvin varjostettu yläosiltaan ja
juuri kunnostettu.

Kuva 46. Selänojantien sillan ja sen alapuolinen virta-alue ovat kohtuullisen hidasvirtaisia

Hienojakoista kiintoainesta on hitaan virtauksen vuoksi pohjassa paljon. Tiheä kasvillisuus ja puroa ympäröivä puusto luovat hyvän varjostuksen.
Tästä seuraava, noin 125 metriä pitkä virtapaikka alkaa kivistä tehdyllä isommalla koskella, alittaa Lähdetien ja virtaa pellon reunaa noin kilometrin päässä ennen laskua Vantaanjokeen. Aikaisemmin paikalla oli täydellisen nousuesteen muodostama pato, jonka Virho ry purki ja muutti
koskimaiseksi alueeksi (Kari Stenholm kirj. tiedonanto 2020). Puron penkat ja erilliset
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kivisaarekkeet kiihdyttävät veden virtausta, tehden alueen sopivaksi lohikalojen poikasille. Pohjalla on myös paljon soraa.

Kuva 47. Lähdetien vieressä on puretun padon muodostama koski (vas). Selänojassa kasvaa runsaasti
sätkintä useilla virta-alueilla (oik).

Selänojan alin virtapaikka sijaitsee paikallisen kennelkerhon tilojen vieressä. Alue on lyhyt, sorapohjainen ja runsaasti sätkintä kasvava, mutta ei yhtä hyvin soveltuva lohikalojen lisääntymiseen
kuin Selänojan muut alueet.

Kuva 48. Selänojan inventoidut virta-alueet.

VHVSY Raportti 18/2020

- 48 -

3.4

Herajoki ja Epranoja

Herajoki saa alkunsa suurilta suoalueilta ja virtaa yläosissaan suoristettuna peltojen keskellä.
Epranoja yhtyy Herajokeen Hämeenlinnanväylän länsipuolella ja joki virtaa moottoritien ali putkessa. Moottoritien itäpuolella Merkoksen ostoskeskusalueella Herajoessa on kaksi Virho ry:n
rakentamaa ja kunnostamaa virtapaikkaa, jotka soveltuvat hyvin lohikalojen lisääntymis- ja elinalueiksi. Alueella oleva syvemmät montut ja isot tierummut tarjoavat suojaa myös vanhemmille
kaloille. Merkoksen alueella Herajoki virtaa suurten parkkipaikkojen vieressä ja uomassa on huomattavan paljon roskia ja vaarallista jätettä, kuten elektroniikkaromua. Tämä on yllättävää, sillä
vieressä on elektroniikkaliike, johon jätteet voi viedä kierrätettäväksi ilmaiseksi. Jätteen määrä
johtunee ihmisten piittaamattomuudesta eli vanhojen laitteiden epäonnistuneesta kierrätyksestä.
Muita varsinaisia virta-alueita Herajoessa ei ole. Joki virtaa hiljalleen tasaisten peltojen ja suoalueen läpi ennen liittymistään Vantaanjokeen.

Kuva 49. Herajoen ja Epranojan virta-alueet.
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Kuva 50. Merkoksen alueella Herajoessa on hyvin paljon roskia ja suurikokoista jätettä.

Herajokeen yhtyvä Epranoja on suurelta osin hyvin varjostettu ja uomaltaan monipuolinen puro,
jossa vesi virtaa nopeasti miltei koko uoman matkalla. Purossa ei ole juurikaan varsinaisia suvantoja. Suvantojen puuttumisen vuoksi yksittäisten virta-alueiden rajaaminen ei ole yksiselitteistä. Inventoinnin yhteydessä varsinaisiksi koski- ja virta-alueiksi merkittiin alueet, joissa vesi
virtasi voimakkaasti pidemmällä matkalla, ja jotka sisälsivät kivikkoisia koskipaikkoja. Tällaisia
alueita katsottiin olevan purossa yhteensä viisi kappaletta. Lohikalojen lisääntymis- ja poikasalueita löytyy Epranojasta runsaasti, joista osa on peräisin kunnostuksista. Kunnostuksia on tehty
niin viranomaistoimintana kuin Virho ry:n toimesta.
Alue on aktiivisen kunnostustoiminnan kohteena ja siten jatkuvassa muutoksessa. Tämän takia
alueen kutusoraikoista ei kirjattu erillisiä tietoja, vaan inventoinnissa keskityttiin virta-aluekokonaisuuksien dokumentointiin. Epranojan taimenkanta eroaa geneettisesti Vantaanjoen vesistön
alempien osien taimenkannoista ja sen arvioidaan sisältävän geneettistä materiaalia Vantaanjoen sittemmin sukupuuttoon kuolleesta alkuperäisestä meritaimen kannasta (Koljonen ym.
2015).
Hirvijärventien ja Hiivolantien välisen lammen yläpuolella Epranoja levenee hyvin kapeasta, noin
parinkymmenen sentin leveydestä reiluun kahteen metriin. Hieman ennen lampea sijaitsee yksi
matala virta-alue, joka on pääosin hidasvirtainen, mutta hyvin kivikkoinen ja varjostettu. Poikasalueet ovat hyvät, mutta lisääntymiseen soveltuvia soraikkoja on vain hyvin hidasvirtaisissa
kohdissa virta-alueen yläpuolella.
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Kuva 51. Epranojan kunnostettu soraikko.

Hirvijärventien yläpuolinen lampi on padottu, mutta lammen ohi on Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta rakennettu paikoitellen hyvinkin jyrkkä luonnonmukainen kalatie. Kalatiessä on
hieman lisääntymiseen soveltuvaa soraa, mutta paremmin soraa löytyy kalatien alapuoliselta,
reilu sata metriä pitkältä Virho ry:n kunnostamalta virta-alueelta, joka kulkee Hirvijärventien
alitse.
Alaosillaan Epranoja virtaa kahden luonnonsuojelualueen läpi, joiden molempien alueella on
Virho ry:n kunnostettuja virtapaikkoja. Pidempi monipuolinen virta-alue kattaa koko alemman
luonnonsuojelualueen matkan. Kormutien pohjoispuolella on myös yli puoli kilometriä pitkä
virta-alue, joka jatkuu aina Herajokeen asti. Kaikki virta-alueet soveltuvat taimenen elinalueiksi
ja sisältävät kutuun soveltuvaa sorapohjaa.
Epranojassa havaittiin inventointien aikana runsaasti taimenia. Yläosilla havaittiin kuoriutuneita
poikasia soraikkojen päällä ja alempana myös vanhempia yksilöitä. Lisäksi purossa havaittiin paljon kutevia pikkunahkiaisia.
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Kuva 52. Epranojan luonnonsuojelualueella kutevat nahkiaiset.

3.5

Paalijoki

Paalijoki laskee Riihimäeltä Paalijärvestä Vantaanjokeen Hyvinkään alueelle noin kymmenen kilometrin pituisena. Joki virtaa peltojen ja metsän keskellä sekä alaosissaan kapeassa kalliojyrkänteiden muodostamassa Paarijoen kanjonissa, jossa joen merkittävimmät koskialueet myös
sijaitsevat. Virho ry on suorittanut kalataloudellisia kunnostuksia Paalijoella vuosina 2002–2005
sekä 2010–2011 ja istuttanut taimenia jokeen vuosina 2002–2007 (noin 21 000 kpl) ja lohia
vuonna 2002. Paalijoella on tehty koekalastuksia ainakin vuosina 2001, 2004, 2007, 2009–2010
ja 2012–2013 Virho ry:n ja RKTL:n toimesta.
Paalijoki kärsii ajoittaisesta kuivuudesta yläpuolisen Paalijärven pinnan laskiessa järven luusuassa sijaitsevan betonisen pohjapadon reunan alapuolelle. Kuivan kesän takia vuoden 2019 inventointien aikana joen vesimäärä olikin vähäinen. Tämä näkyi usealla virta-alueella ja vaikutti
hieman esimerkiksi arvioitujen virta-alueiden pituuksiin.
Paalijoen ylimmät virta-alueet sijaitsevat alle kilometrin päässä Paalijärvestä kohdassa, jossa joki
virtaa peltojen välisessä metsäkaistaleessa noin 270 metrin verran Lepomäen lähellä. Ylemmän
virta-alueen yläosassa on joen ylittävä puusilta, jonka yläpuolelta havaittiin inventoinnin aikana
särkien ja ahventen sekaparvi. Molemmat virta-alueet ovat monimuotoisia, kunnostettuja
(Virho ry) ja lisääntymiseen sopivaa soraa on alueella runsaasti. Poikasalueet ja uoman varjostus
ovat hyvät. Uomassa on runsaasti poikaskiviä, vesisammalta ja puuainesta. Inventoinnin aikaan
veden virtaus oli hidasta ja suuri osa kivistä ja soraikoista oli veden pinnan yläpuolella. Suuremmalla vedenkorkeudella virta-alueet voivat olla yhteneväiset, mutta inventoinnin aikana niiden
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välillä oli noin 60 metrin hyvin hidasvirtainen, lähes seisovan veden alue. Alemmalla virta-alueella havaittiin hauen poikanen.

Kuva 53. Paalijoen yläosan virta-alueet.

Virta-alueiden jälkeen Paalijoki virtaa useiden peltojen halki ja metsän reunassa tai kapean metsäkaistaleen sisällä luonnontilaisena. Muutaman tierummun kohdalta löytyy hieman tavallista
enemmän virtausta ja hieman sepelin muodostamaa soraikkoa, mutta seuraava varsinainen
virta-alue sijaitsee Anttilassa. Asuinrakennuksen viereinen, noin 60 metrin pituinen virta-alue on
perattu. Alueelta löytyy lisääntymiseen soveltuvaa soraa, mutta ne sijaitsevat pääasiassa huonoilla paikoilla. Virta-alueella on muutamia syvempiä kohtia, joissa vettä oli inventoinninkin aikaan runsaasti. Näiden lisäksi uoman varjostus sekä puunrungot tarjoavat isommillekin kaloille
suojaa. Uoman leveys vaihtelee lyhyelläkin alueella 3–6 metrin välillä. Sekä virta-alueen ylä- että
alapuolella uoma on suurelta osin umpeenkasvanut. Poikasalueet ovat kohtuullisen hyvät,
mutta paikallinen asukas kertoi, että ei ole havainnut alueella kaloja.
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Kuva 54. Paalijoen ylimmät virta-alueet olivat inventoinnin aikaan hyvin hidasvirtaisia joen matalan virtaaman takia. Vasemmalla alueista ylemmän yläosan kivikkoa ja oikealla alemman alueen kuivilla olevia
soraikkoja.

Anttilan jälkeen Paalijoki virtaa lukuisten peltoalueiden halki kohti kanjonia. Kanjonin yläosassa
sijaitsee noin 150 metriä pitkä Virho ry:n kunnostama virta-alue, jonka yläosista löydettiin kolme
rakennettua soraikkoa savipatjan päällä. Uoman reunassa on runsaasti isompaa kiveä, jotka olisi
hyvä siirtää uomaan sen monimuotoisuuden ja poikasalueiden parantamiseksi. Kari Stenholmin
suullisen (2020) tiedonannon mukaan kivien palauttamiseen uomaan ei saatu maanomistajan
lupaa. Kosken jälkeen Paalijoki virtaa kanjonissa luonnontilaisen näköisenä. Muutamassa kohdassa savipohjaisessa uomassa on lyhyellä matkalla isompia kiviä sekä pienempää soraa, jossa
kasvaa kasvillisuutta.
Paalijoen merkittävimmät koskialueet sijaitsevat Paalijoen kanjonissa Usminkallion kohdalla. Inventoidessa näitä eroteltiin toisistaan neljä kappaletta, joista viimeisin sijaitsee noin 200 metriä
ennen Usmintien tierumpuja. Kanjonin kosket ovat kunnostettuja, joissa on runsaasti erikokoisia
kiviä ja soraikkomattoja. Uomassa on lisäksi useita monttuja, jotka ympäröivät puuston ohella
tarjoavat suojapaikkoja kaloille. Uoma on paikoitellen hyvin kapea ja suuresta kivimäärästä johtuen suurempien kalojen liikkuminen ei ole paikoin mahdollista matalan veden aikana. Ylimmältä koskelta havaittiin inventoitaessa todennäköinen taimen, mikä kertoo aikaisempien alueella tehtyjen sähkökoekalastuksien lisäksi hyvästä soveltuvuudesta lohikalojen lisääntymisalueeksi.
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Kaksi alempaa virta-aluetta ovat hieman ylempiä syvempiä ja hidasvirtaisempia. Suuri osa kivistä
sijaitsee rannan reunoilla ja osassa virta-aluetta kasvaa vesikasvillisuutta kuten ulpukoita. Sorapatjat olivat inventoinnin aikaan suurimmaksi osaksi kuivilla. Alemman virta-alueen jälkeen
joessa on kivistä rakennettu pohjapato. Epätäydellisyytensä takia se ei kuitenkaan estä täysin
kalankulkua.

Kuva 55. Paalijoen kanjonin kunnostetuilla koskialueilla on runsaasti suurta kivikkoa. Kunnostussoraa on
sekä suurempina mattoina että kivien välissä.

Kuva 56. Paalijoen kanjonin alapuolisilla virta-alueilla kasvoi runsaasti vesikasvillisuutta.
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Paalijoen alittaessa Usmintien kahdessa suuressa tierummusta jokiuoma on suurelta osin umpeenkasvanut. Hieman ennen Vantaanjokeen liittymistä uoman alittaessa Mustankiventien
joessa on vielä lyhyt virta-alue, jonka kivikko ja sepeli on todennäköisesti pääasiassa peräisin
tierummun ja tien rakentamisesta.

Kuva 57. Kivinen pohjapato hieman ennen Usmintien tierumpuja ei estä täysin kalankulkua, mutta vaikeuttaa sitä.

Kuva 58. Paalijoen alaosan ja Vapunojan virta-alueet.
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3.6

Erkylänlukkojenpuro ja Vapunoja (Sveitsinpuro)

Erkylänlukkojenpuro on noin 3,6 km mittainen puro, joka virtaa Riihimäen etelärajan läheisyydessä ja laskee Vantaanjokeen Hähäänkosken yläpuolelle. Puro saa alkunsa Holinlähteistä, joita
on ennen käytetty Hyvinkään kaupungin vedenottoon. Virho ry on kunnostanut aktiivisesti Erkylänlukkojenpuroa vuodesta 2006. Erkylänlukkojenpuro on tiettävästi koko vesistön ylin alue,
jossa meritaimenet kutevat säännöllisesti (Kari Stenholm kirj. tiedoksianto 2020).
Vapunoja, eli Sveitsinpuro saa alkunsa Sveitsin luonnonsuojelualueen lähteiköstä Hyvinkäällä.
Puro virtaa metsä- ja peltoalueiden läpi noin kahden kilometrin mittaisena ja laskee Vantaanjokeen noin puolitoista kilometriä Vanhanmyllynkoskesta ylävirtaan. Virho ry on kunnostanut Vapunojaa 2010 alkaen, mutta kunnostukset ovat sittemmin lopetettu puron muuttuneiden virtausolosuhteiden vuoksi (Kari Stenholm kirj. tiedoksianto 2020).
Molemmat purot inventoitiin kevyesti olemassa olevien tietojen perusteella tarkempien virtaalueiden ja ympäristötekijöiden selvittämiseksi, mutta erillisiä soraikkoja ei mitattu tai merkitty.

Kuva 59. Erkylänlukkojenpuron virta-alueet. Vapunojan virta-alueet on esitetty kuvassa 58.
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Erkylänlukkojenpurosta määritettiin viisi virta-aluetta, joista kaksi olivat hyvin lyhyitä ja yksi yläosan alue taas huomattavan pitkä. Ylin alueista on osittain luonnontilainen, kun taas muut ovat
täysin kunnostettuja. Kunnostetut alueet sijaitsevat alaosalla lähellä Vantaanjoen yhtymäkohtaa. Niissä jokaisessa on runsaasti kutemiseen soveltuvia soraikkoja sekä poikaskivikkoa. Suuremmat kivet ja syvemmät kohdat soveltuvat hyvin vanhempien kalojen suojapaikoiksi. Alaosalla purolla on leveyttä hieman alle kolme metriä, yläosalla noin vain noin metri. Puron kaikki
virta-alueet soveltuvat hyvin lohikalojen lisääntymiseen. Erkylänlukkojenpuroa seurataan ja lisäkunnostetaan aktiivisesti Virho ry:n toimesta, ja havaintojen mukaan merivaelteiset taimenet
kutevat purossa onnistuneesti vuosittain (Kari Stenholm kirj. tiedoksianto 2020).

Kuva 60. Erkylänlukkojenpuron kunnostetuilla alueilla uomassa on monenkokoista kiveä.

Vapunojasta määritettiin kaksi Virho ry:n soraistamaa ja kiveämää virta-aluetta. Toinen näistä
sijaitsee puron yläosalla Sveitsinpuistossa ja toinen moottoritien alapuolella pihapiirissä. Alaosan alueella on aikaisemmin havaittu runsaasti taimenia. Maanomistajan mukaan nykyisin veden määrä on vähentynyt eikä alueella ole enää näkynyt kaloja.
Puron virtaama on vähentynyt huomattavasti entisestä Hyvinkään rakennettua Sveitsiin vedensuodatuslaitoksen, jonka jälkeen kaupunki alkoi käyttämään aluetta vedenottoon. Vedenoton
käynnistyttyä Sveitsin alueella Hyvinkää luopui vedenotosta Erkylänlukkojen alueella, minkä
seurauksena Erkylänlukkojenpuron virtaamaolosuhteet muuttuivat vakaammiksi (Kari Stenholm
kirj. tiedoksianto 2020). Varsinkin Vapunojan yläosalla veden määrä oli inventoinnin aikana kaloille riittämätön.
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Kuva 61. Sveitsinpuiston virta-alue on hyvin matala veden vähyyden takia.
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3.7

Marjomäenoja

Marjomäenoja saa alkunsa Ridasjärven länsipuoleisella sijaitsevasta Tynintien lähteiköstä. Pohjavettä purkautuu puroon useammasta eri tihkupinnasta, jotka synnyttävät useita pieniä uomia,
jotka yhtyvät lopulta yhdeksi puroksi. Pian yhtymisen jälkeen puro muodostaa pienen mutta
kohtuullisen syvän lammen, jossa havaittiin useampi täysikasvuinen puronieriä. Ensimmäiset
pienemmät kalayksilöt havaittiin noin 100 metriä lammesta ylävirtaan.
Lammen jälkeen Marjomäenoja virtaa kapeana niitty- ja hakkuuaukeiden poikki. Purossa on tällä
alueella useampi jyrkkä noin 40–80 cm korkuinen kynnys, jotka estävät kalojen liikkumisen ylävirtaan. Inventoinnin aikaan purossa havaittiin runsaasti pieniä kaloja, joiden arveltiin olevan
puronieriän 0+ poikasia. Kalojen määrä moninkertaistui jokaisesta kynnyksestä alavirtaan kuljettaessa. Poikasia näkyi kymmenittäin aina kun uomaan kurkisti rannalta.
Hakkuuaukean jälkeen puro kulkee yhden lammen läpi ja sivuaa toista kaivettua lampea. Puro
laskee ylempään lampeen putkessa, joka muodostaa täydellisen nousuesteen. Putken alapuolisessa lammessa havaittiin useampi puronieriä.

Kuva 62. Marjomäenojan virta-alueet ja nousuesteet.
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Lampien jälkeen alkaa suurempi koskialue löytyy Juurakon kohdalta. Juurakon koskialue kulkee
rakennetun lammen vierestä noin kahden metrin levyisenä. Kosken keskivaiheilla oleva betonin
siltarumpu toimii osittaisena nousuesteenä. Sekä rummun ylä- että alapuolelta löytyy kutemiseen soveltuvat soraikot sekä kohtuulliset poikasalueet, jotka koostuvat suuremmista kivistä ja
uomassa olevasta puuaineksesta. Kosken yläpuolella havaittiin aikuisia puronieriöitä ja kosken
alaosalla runsaasti puronieriän poikasia.

Kuva 63. Marjomäen yläosilla on useita kynnysten ja lammen putken muodostamia nousuesteitä.

Juurakonkosken jälkeen Marjomäenoja virtaa suorana ja puiden varjostamana peltoaukean
halki. Seuraavat virtapaikat sijaitsevat Tynilässä. Lisääntymisalueet ovat kohtuulliset metsän varjostamassa purouomassa, jossa on monipuoliset poikasalueet ja vaihteleva habitaatti. Usean tierummun kohdalla on soraläikkiä ja niiden luota havaittiin suurempia puronieriäyksilöitä. Ennen

Kuva 64. Tynilässä sijaitsevat virta-alueet olivat monipuoliset.
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Panninjokeen yhtymistä Marjomäenojassa on vielä kaksi selkeää virtapaikkaa, jotka molemmat
sijaitsevat lampien yhteydessä. Molemmat virta-alueet ovat lyhyitä, mutta niistä löytyy hieman
soraa ja alemmasta jopa kohtuulliset poikasalueet. Alemman alueen yläpuolella on muovitettu
pohjapato, joka voi matalalla vedenkorkeudella muodostaa nousuesteen. Kalankulun estää kuitenkin Marjomäenojaan hieman ennen Panninjokeen liittymistä rakennettu pato jo aiemmin.
Panninjoessa itsessään ei ole virta-alueita karttatarkastelun mukaan, vaan se virtaa tasaisessa
maastossa pellon keskellä. Tietojen perusteella ei nähty tarpeelliseksi inventoida joen yläosia
tarkemmin.
Marjomäenojan uoma on suurilta osin luonnontilainen ja kaloja havaittiin inventointien aikana
hyvin paljon. Untolaan asti kaikki havaitut kalat olivat varmuudella puronieriöitä. Havaintojen
takia sähkökoekalastuksia ei pidetty tarpeellisena.

3.8

Aulinjoki

Aulinjoki laskee Sykäristä Ridasjärveen 5,5 kilometrin pituisena jokena. Uoma kulkee aluksi suoristettuna peltojen keskellä, mutta muuttuu mutkittelevaksi ja luonnotilaisemmaksi lähempänä
Ridasjärveä. Uoman varrella on useita pieniä lampia, joissa kasvaa runsaasti makrofyyttejä. Aulinjoki oli paikoitellen hyvin rehevöityneen näköinen ja joesta ei löydetty inventoinneissa lohikalojen lisääntymisalueiksi sopivia virta-alueita tai soraikkoja. Aulinjoen lisäksi inventoitiin Tervalamminoja, joka laskee Tervalammista Sykäriin. Purostakaan ei löytynyt lohikaloille sopivia lisääntymisalueita.

Kuva 65. Aulinjoessa ja Tervalamminojassa ei ole virta-alueita.

VHVSY Raportti 18/2020

- 62 -

3.9

Matkunoja

Nurmijärvellä sijaitseva Matkunoja on noin 6,5 kilometriä pitkä puro, joka saa alkunsa Matkunsuolta ja laskee Kyläjokeen. Matkunojan alaosaa on viranomaiskunnostettu vähäisesti 2000-luvun alkupuolella sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toimesta kerran sen jälkeen. Uoma on suurelta osin luonnontilainen.

Kuva 66. Matkunojan ja Kopunojan virta-alueet.

Yläosissa Matkunoja kulkee usean lammen lävitse ennen kuin kolme haaraa yhdistyvät Rajamäen jätevedenpuhdistamon kohdalla. Yläosan länsihaarat keräävät runsaasti hulevesiä asuinalueilta, kun taas itähaaran vedessä ja erityisesti pohjassa näkyy yläpuolisen suon ojitusten vaikutus. Itähaarassa Kiljavantien kohdalla sijaitsevan virtapaikan luonnonsoraikot ovat turpeen
täyttämiä, ja kivien pinnalla on paksu kerros orgaanista materiaalia. Kiljavantien alittava tierumpu muodostaa nousuesteen kaloille ja kerää runsaasti puurytöä. Alueen vesi on suolta tulevan turvekuorman vuoksi silmiinpistävän ruskeaa.
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Kuva 67. Matkunojan yläosan itähaarassa Kiljavantien alapuolella näkyy turpeen vaikutus.

Rajamäen jätevedenpuhdistamon alapuolella, Matkunojan alittaessa junaradan, sijaitsee 50
metrin pituinen virta-alue metsän keskellä. Uomassa on runsaasti puuta, ja pohja koostuu pääosin hiekasta ja hienosta sorasta. Rannoilta purkautuu pohjavettä uomaan. Puro jatkuu luonnontilaisena mutta hidasvirtaisena Urttilankulman alueelle, josta löytyy kaksi hyvin kivistä virtapaikkaa. Alueella on hyvät olosuhteet taimenenpoikasille, syvempiä kohtia isommille kaloille ja
vesisammalia, mutta lisääntymiseen soveltuvia soraikkoja ei juurikaan.

Kuva 68. Junaradan alapuolinen virta-alueen pohja koostuu pääasiassa hiekasta ja pienestä sorasta.
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Hieman Kopunoja liittymäkohdan yläpuolella on matala luonnontilainen virta-alue, joka koostuu
suurista kivistä. Alaosalla on myös hieman lisääntymiseen soveltuvaa soraa. Kopunojan liittymisen jälkeen uomasta löytyy yksittäisiä kivikkoisia alueita ennen Koivumäentietä, mutta näiden
kohdalla veden virtaus on hyvin hidasta.

Kuva 69. Kopunojan yläpuolinen virta-alue.

Koivumäentien kohdalla sijaitsee Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) kunnostama virta-alue,
josta kartoitettiin myös viisi erillistä soraikkoa. Alueella havaittiin useita taimenia ja harjuksia
sekä kutupesiä, mikä kertoo sen hyvästä soveltuvuudesta lohikaloille. Soraa on alueella hyvin,
mutta suurempien kivien määrä on vähäinen. Puuta löytyy runsaasti sekä sillan ylä- että alapuoliselta osuudelta. Alapuolella pajukko tukkii osittain uomaa.

Kuva 70. Koivumäentien virta-alueella on useita soraikkoja, joilla havaittiin kutupesiä (vas.). Ruohosuontien sillan kohdalle on toteutettu viranomaiskunnostus (oik.).

Koivumäentien jälkeen Matkunojan meanderoiva uoma kulkee metsän keskellä aina Kyläjokeen
saakka. Pohja on pääasiassa hiesua ja savea. Ruohosuontien kohdalla on tehty viranomaiskunnostus vuosituhannen alkupuolella ja uomassa on suurempia kiviä lyhyellä matkalla. Pienempiä
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poikaskiviä ei juurikaan ole ja alueen soraikot koostuvat pääasiassa sepelistä. Kunnostetun alueen yläpuolelta uomaa on myös suoristettu.
Viidensadan metrin päästä Ruohosuontiestä löytyy puron alittavan Gasumin kaasuputken rakentamisen seurauksena tehty tekokoski. Virta-alue koostuu pääasiassa sorasta ja poikaskivikosta, joissa kasvaa runsaasti palpakkoa. Alueella on havaittu syksyisin runsaasti kutukaloja. Palpakoiden poisto ja puumateriaalin lisäys voisivat parantaa aluetta entisestään.

3.9.1

Kopunoja

Kopunoja on Matkunojaan laskeva sivupuro. Puro on alaosiltaan luonnontilainen, mutta ylempänä uoma kulkee monihaaraisena usean padotun lammen lävitse. Uoman varrelta havaittiin
runsaasti lähteikköjä, joiden alueelta puroa ympäröivä metsä oli osittain hakattu pois aivan uomaan asti.
Kopunojasta inventointiin kaksi virta-aluetta, joista ylempi sijaitsee länsihaarassa padotun lammen alapuolella ja alempi lähellä Matkunojan yhtymäkohtaa. Molemmat virtapaikat ovat hyvin
kivikkoisia, mutta lisääntymiseen soveltuvaa soraa ei juurikaan ole.

Kuva 71. Kopunojan alempi virtapaikka.
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3.10

Vaaksinoja ja Liimaniitunoja

Vaaksinoja laskee Vaaksinjärvestä Luhtajokeen noin viiden kilometrin pituisena. Tällä matkalla
puro kulkee usean piha-alueen läpi, joihin on uomaa patoamalla rakennettu pieniä lampia. Vaaksinojasta inventoitiin vain kaksi kivikkoista virta-aluetta. Lukuisten pohjapatojen ja muiden kalankulun estävien rakennelmien takia Vaaksinojalla ei ole nykyisellään potentiaalia lohikalojen
lisääntymisalueeksi. Vapaammalla alaosalla uoma on suoristettu ja kulkee peltojen välissä. Inventoinnin aikana Vaaksinojassa nähtiin vain yksi kala, joka oli todennäköisesti peräisin Vaaksinjärvestä.

Kuva 72. Vaaksinojan ja Liimaniitunojan virta-alueet.

Liimaniitunoja liittyy Vaaksinojaan hieman ennen Luhtajokea. Puro inventoitiin vain alaosiltaan
osana VHVSY:n maanläjityshankkeen tutkimusalueiden valintaa. Alaosilta löydettiin kaksi lyhyttä
kynnysten muodostamaa virta-aluetta talojen pihapiiristä. Molempien alueiden pohjan kivet
vaikuttivat olevan osittain muualta, todennäköisesti tien rakentamisen yhteydessä, tuotuja.
Kumpikaan alueista ei soveltunut kovinkaan hyvin lohikalojen lisääntymiseen sellaisenaan hitaan virrannopeuden ja pienen kaltevuuden takia. Liimaniitunoja on kuitenkin yläosiltaan huomattavasti paremmin soveltuvaa ja luonnontilaisempaa aluetta karttatarkastelun ja lyhyen
maastokäynnin perusteella. Näitä alueita ei kuitenkaan vielä inventoitu, sillä puro virtaa luonnonsuojelualueen keskellä, eikä alueella voinut liikkua kesäaikaan kasvillisuutta vaurioittamatta.
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3.11

Krapuoja

Krapuoja on Tuusulan Nahkelassa Vantaanjokeen laskeva puro, joka saa alkunsa Rusutjärven
länsipuolisilta pelloilta. Puron yläosa virtaakin suurimmaksi osin peltojen läpi ja uomaan valuu
vettä muutamilta suoalueilta. Alaosiltaan Krapuoja on jokimainen ja uoma kulkee leveässä purolaaksossa lehtometsän halki mutkittelevana ja pitkälti luonnontilaisena. Tämä vajaan kilometrin mittainen osuus purosta on rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi (Lammi ym. 2018) ja alueella
sijaitsee kaikki puron merkittävät virtapaikat. Näitä virtapaikkoja on kunnostettu Virho ry:n toimesta vuosina 2014 ja 2016, jolloin soraistettiin yhteensä 79 m2 verran taimenelle sopivia kutualueita. Virho ry on myös tehnyt puroon taimenen kotiutusistutuksia ainakin vuosina 1996,
1998–2001, 2003 ja 2005 (Janatuinen 2012).

Kuva 73. Krapuojan virta-alueet. Puretut kivipadot on merkitty karttaan nousuesteinä.

Vuoden 2019 kesäkuussa inventoinnin aikaan vesimäärä purossa oli vähäinen. Alivirtaaman aikaan osa inventoiduista soraikoista oli kuivilla ja kalankulku muutaman kivikkoisen koskialueen
läpi ei ollut mahdollista. Kaikki inventoidut virta-alueet sijaitsevat lähellä Krapuojan purku-uomaa Vantaanjokeen. Niiden yläpuolella uoma on hidasvirtainen ja kelluslehtisten ja ilmaversoisten makrofyyttien peittämä, kunnes se kapenee pienemmäksi puroksi. Krapuojan yläosissa
uoma on monin paikoin lähes umpeenkasvanut ja tierummut muodostavat nousuesteitä kaloille. Osalla alueista vettä on kuitenkin riittävästi kaloille ja paikallisten asukkaiden mukaan alueella esiintyy ainakin pikkunahkiaisia.
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Ylin inventoitu virta-alue on lyhyt ja virrannopeudeltaan lohikaloille riittämätön. Uoman suurimmat kivet on perattu reunoihin ja alueen ainoan soraikko on peitetty suurilla kivillä. Pieni osa
näkyvästä soraikosta on tiivistä ja sen kohdalla virtaus on heikko. Lyhyeltä virta-alueelta löydettiin inventoinnin yhteydessä kuollut pikkunahkiainen ja alueen yläpuolella havaittiin kala, joka
oli todennäköisesti törö. Tämän virtapaikan ja sen alapuolisten virtapaikkojen välistä sekä näiden välistä havaittiin yhteensä kaksi kivipatoa, jotka muodostivat matalan veden aikaan nousuesteen vaelluskaloille. Kivet oli mahdollisesti aseteltu paikalle sorsastukseen hyvin sopivan altaan luomiseksi. Molemmista padoista siirrettiin muutama kivi syrjään kalankulun mahdollistamiseksi.
Krapuojan muut seitsemän virta-aluetta sijaitsevat kilometrin etäisyydellä Vantaanjoesta. Joen
halkovan Vantaan yksityistien leikkauksen yläpuolella (tien eteläpuolella) on näistä kaksi virtaaluetta ja neljä sen ja Krapuojanpolun välisellä osuudella. Kahdesta virta-alueesta ylemmällä on
runsaasti soraa ja poikasille sopivaa poikaskivikkoa sekä pieni sivu-uoma, mutta alivirtaama-aikaan virrannopeus oli jokaisen soraikon kohdalla riittämätön. Uoman pohjoisranta on selvästi
virran syömä, joten voidaan olettaa, että lisääntymisaikaan vettä on riittävästi. Virta-alue on
noin 24 metriä pitkä ja kunnostettu. Alueelta löydettiin noin 50 m2 verran soraikkoja, joista lisääntymiseen soveltuvaksi arvioitiin noin 30 m2, osittain alivirtaaman takia.
Alapuolinen virta-alue on hyvin samankaltainen kuin edellinen. Virtaus on soraikkojen kohdalla
parempi, mutta veden vähyyden takia suuri osa alueen kivistä on osittain pinnan yläpuolella.
Virta-alue on noin 20 metriä pitkä, kunnostettu ja hyvin puiden varjostama. Poikasalueet ovat
hyvät ja soraa löytyy noin 73 m2 verran. Näistä arvioitiin lisääntymiseen soveltuvan 32 m2. Muuten virta-alue koostuu pääosin isommasta kivestä ja uomaan kaatuneista puista. Uoman pohjoisrannasta vesi on vienyt runsaasti maa-ainesta puiden juurien alta.

Kuva 74. Vantaan yksityistien yläpuoliset virta-alueet olivat inventoinnin aikaan hidasvirtaisia ja paikoitellen suuri osa kunnostussorasta oli kuivilla. Ylempi alueista vasemmalla ja alempi oikealla.
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Vantaan yksityistien alapuolella sijaitseva koskialue on kunnostettu ja monipuolinen alue erilaisine kohtineen. Virta-alue on yli 80 metriä pitkä. Uoman vieressä kulkee polku tulvatasanteella
ja kalliolla on pieni nuotiopaikka.
Koskialue on sähkökoekalastettu Virho ry:n toimesta vuosina 2013 ja 2015 sekä VHVSY:n toimesta vuonna 2019. Saaliiksi on saatu runsaasti taimenia, kivisimppuja sekä lisäksi muutamia
ahvenia. Saaliiksi saadut taimenet ovat olleet eri ikäluokista, ja kesänvanhojen taimenten esiintymisestä kaikilla kalastuskerroilla voidaan todeta alueella tapahtuvan säännöllistä taimenen lisääntymistä.

Kuva 75. Yksityistien alapuolinen koskialue sähkökoekalastuksien aikaan syyskuussa
2019.

Kaksi seuraavaa virta-aluetta ovat lyhyempiä ja hyvin kivikkoisia. Inventoinnin aikaan vähäisellä
vedellä suuret kivikot ja uomaan kaatuneet puut estivät kalankulun ja veden virtaus oli hidasta.
Molemmilla virta-alueilla aukaistiin uomaa sen verran, että kalankulku oli mahdollista myös matalan veden aikaan. Ylemmällä alueella tämä tapahtui pääuoman kiviä siirtämällä ja alemmalla
alueella puuaineksen muodostamaa estettä raivaamalla. Ylemmän alueen sivu-uomassa on runsaasti kunnostussoraa, joka oli inventoinnin aikaan suurelta osin kuivilla. Alemmalla alueella oli
soraa hieman vähemmän, mutta vettä oli hieman paremmin mahdollisesti rantapenkereltä purkautuvan pohjaveden ansiosta. Korkean veden aikaan molempien virta-alueiden poikasalueet
ovat hyvät.
Kahden lyhyen alueen alapuolella sijaitsee noin 80 metriä pitkä kunnostettu virta-alue, jonka
niskalla ja yläosissa on runsaasti soraikkoja. Näistä kolmasosa oli inventoinnin aikaan vedenpinnan yläpuolella tai muuten kutuun soveltumattomia. Virta-alueen alaosissa on hyvät poikasalueet, eli paljon puuainesta ja poikaskivikkoa. Uoma on hyvin varjostettu, mutta paikoitellen hidasvirtainen alivirtaaman aikaan. Inventoinnin yhteydessä alueella havaittiin kivisimppu.
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Kuva 76. Inventoinnin aikaan uoma kulki kapeana kivikkojen reunaa pitkin suurimman osan virta-alueesta ollessa kuivana (vas.). Varsinkin kuiville jääneessä sivu-uomassa oli runsaasti kunnostussoraa (oik.).
Virta-alueen pääuomaa avattiin kalankulun mahdollistamiseksi.

Vantaanjokea lähin virta-alue muodostuu Krapuojanpolun alittavan tierummun kohdan kivikosta ja rummun aikaansaamasta virtauksesta. Rummun alapuolella on syvä monttu, jonka alapuolella on pieni karkeasta sorasta muodostunut soraikko. Pohja on muuten kauttaaltaan savea.
Tierumpu muodostaa nousuesteen osan aikaa vuodesta, jolloin vesi virtaa rummun alitse ja kalankulku ei onnistu. Tierummusta on ilmoitettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kesällä
2019, jonka lisäksi rummun vaihtotarpeesta on keskusteltu WWF Suomen K-kalapolut hankkeen
koordinaattorin kanssa keväällä 2020.

Kuva 77. Vesi virtaa kokonaan Krapuojanpolun tierummun alitse
pienellä virtaamalla.
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3.12

Ohkolanjoen sivupurot

Ohkolanjoki on Keravanjoen sivuhaara, joka sijaitsee Mäntsälässä ja on inventoitu VHVSY:n toimesta vuonna 2017 (Sivonen & Leinonen 2017b). Joessa ei koekalastusten perusteella ole enää
taimenkantaa. Vuoden 2020 inventoinneissa keskityttiin Ohkolanjokeen laskeviin potentiaalisimmilta vaikuttaviin puroihin, jotka valittiin osittain koskia kuvaavien paikannimien perusteella
(”Metsäkoski”, ”Koskela”, ”Lehtokoski”). Kaikki inventoidut purot, Hakkarinojaa lukuun ottamatta, sijaitsevat Haarajoen padon lisäksi myös Ohkolanjoen Antinollinmäen alapuolisen vanhan myllypadon yläpuolella, eli eivät ole merivaelteisen taimenen saavutettavissa Haarajoen padon purkamisen jälkeenkään.

Hakkarinoja
Hakkarinoja on reilu kuusi kilometriä pitkä puro, joka laskee Ohkolanjokeen Mäntsälässä. Puro
inventoitiin vuonna 2019 Alhonkulmantieltä alavirtaan osana VHVSY:n maanläjityshankkeen tutkimusalueiden valintaa. Yläosaa ei kuitenkaan ehditty inventoimaan vielä osana tätä hanketta.
Karttatarkastelun perusteella voidaan hyvin olettaa, että yläosissa on lisää lohikalojen lisääntymiseen soveltuvia virta-alueita.

Kuva 78. Hakkarinojan virta-alueet. Puron yläosia ei inventoitu.

VHVSY Raportti 18/2020

- 72 -

Alhokulman eteläpuolella sijaitsee noin 500 metrin pituinen Lehtokoski. Koskialue koostuu neljästä erillisestä virta-alueesta, joiden välissä on pienet hidasvirtaisemmat suvantoalueet. Uoma
on suurelta osin luonnontilainen, mutta paikoitellen koskialueen kiviä on hieman siirretty padottamaan vettä ja uoman yli on rakennettu puusta kaksi ylityspaikkaa. Koskialue sijaitsee kokonaisuudessaan viereisen maatilan tontilla, ja uoman länsirannalla on liki koko matkalla laitumen sähköaita melkein uomassa kiinni. Lehtokoskeen laskee kaksi pientä ojaa ja itärannalta löytyy yksi lähde sekä polku, jonka varrella on nuotiopaikka.
Lehtokoski on runsaskivinen, monipuolinen virta-alue metsän suojassa. Alueelta löytyy runsaasti
puuta, sammaleisia kiviä ja lohikalojen lisääntymiseen tarvittavia soraikkoja. Uomanleveys on
hieman alle kolme metriä. Inventoinnin aikaan puro oli vähävetinen, kohtuullisen samea ja paikoitellen hidasvirtainen. Lohikalojen lisääntymisalueena se on kuitenkin hyvin potentiaalinen
luonnontilaisuutensa sekä esimerkiksi hyvien poikasalueiden ja suojaisuuden takia. Kosken keskivaiheilla havaittiin yksi kala, joka oli todennäköisesti kivennuoliainen. Alueella ei välttämättä
ole paikallista taimenkantaa, mutta Haarajoen padon purkamisen jälkeen Hakkarinojan seurannassa Lehtokosken virta-alue soveltuu hyvin sähkökoekalastuksen koealaksi.

Kuva 79. Lehtokosken yläosalla rakennusten lähistöllä on muutamia kivistä koottuja patoja. Keskiosalla
sijaitsee suurin osa soraikoista.

Noin kilometri Lehtokosken alapuolella sijaitsee parinsadan metrin pituinen virta-alue joen ylittävän metsätien kohdalla. Tierummun alapuolella on hieno luonnontilainen virta-alue, josta löytyy hyvät talvehtimis-, kutu ja poikasalueet. Uoman yli on kaatunut useita puita, joiden rungot
tarjoavat suojaa ja paikoitellen hieman padottavat vettä. Virta-alueen alapuolella uoma on metsän keskellä hidasvirtainen koko matkan Keravanjokeen asti. Välissä Hakkarinoja kulkee useamman tierummun läpi.
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Kuva 80. Lehtokosken alapuolisella Pärnälän virta-alueella pohja on paikoitellen täynnä soraa.

Leppäalhonoja
Leppäalhonoja virtaa yläosiltaan kapeana suurelta osin peltojen keskellä. Kivistönkulmantien
yläpuolella on muutamia lyhyitä kivikkokohtia uomassa, joissa virta on kuitenkin hidasta. Ainoa
virta-alue sijaitsee tien alapuolella. Tämä kartallakin Metsäkoskeksi nimetty alue on pitkä ja hyvin kivikkoinen, sammaleinen ja monipuolinen. Luonnonsoraa koskesta löytyy paikoitellen kivien
välistä raekoon ollessa pääasiassa pientä. Yläosillaan koski kulkee kahdessa uomassa ennen viereisen talon pihapiiriin saapumista. Kosken alapuolella uoma syvenee ja meanderoi voimakkaasti avoimemmassa maastossa. Tältä alueelta tehtiin myös kalahavainto. Metsäkosken jälkeen Leppäalhonoja virtaa pellon läpi Ohkolanjokeen pajupuskien hidastamana.

Kuva 81. Leppäalhonojan Metsäkoski.
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Kuva 82. Leppäalhonojan voimakkaasti meanderoivaa luonnontilaista uomaan Metsäkosken alapuolisella niityllä.

Kylmäoja (Ohkola)
Ohkolan Kylmäojasta inventointiin yksi kivikkoinen virta-alue Eerola-Kortistontien yläpuolella.
Alueen pohja oli savinen, eikä lisääntymiseen soveltuvaa soraa juurikaan ollut. Hallitsevana raekokona olivat suuret lohkareet. Virtausnopeus oli alueella keskimäärin hidasta uoman kulkiessa
metsän keskellä. Inventointien perusteella Kylmäojalla ei ole suurta potentiaalia lohikalojen lisääntymisalueena.

Veteläsuolta laskeva puro
Veteläsuolta laskevasta purosta inventoitiin yksi luonnontilainen, mutta hidasvirtainen virtaalue Koskelan kohdalta. Kyseessä oli hyvin kivikkoinen, mutta inventointien aikaan lähes kuiva
koski, jossa oli runsaasti vesisammalia ja paikoin paljaskalliota. Maanomistajan mukaan koski on
kuivunut ainakin kesällä 2019. Veteläsuonpuron alaosilla sijaitsee useita lampia, joita on myös
maanomistajan mukaan padottu. Inventointien perusteella puro soveltuu huonosti taimenen
lisääntymisalueeksi vesimääränsä vuoksi.
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Kuva 83. Ohkolan Kylmäojan (vas.) ja Veteläsuon Koskelan (oik.) virta-alueet.

Kuva 84. Ohkolanjoen alueen inventoitujen sivupurojen virta-alueet.

VHVSY Raportti 18/2020

- 76 -

3.13

Isokydönpuro

Isokydönpuro on Järvenpäässä Pellonkulman asuinalueen eteläpäässä alkunsa saava noin kolmen kilometrin pituinen Keravanjokeen laskeva puro. Puro saa vetensä Laurilantien pohjoispuolella sijaitsevan metsän ojista ja sekä muutamista alempana sijaitsevista metsä- sekä peltoojista. Puro virtaa latvoillaan pääasiassa peltojen keskellä kasvillisuuden ympäröimänä, ja laskee
yksityiseen, patoamalla muodostettuun erittäin rehevöityneeseen lampeen. Lammesta puro virtaa metsän keskellä aina Lahdentielle ja Vanhalle Lahdentielle asti, joiden ali Isokydönpuro virtaa
putkessa. Teiden alitusten jälkeen puro virtaa Lemmenlaakson luonnonsuojelualueen etelärajaa
mukaillen Sipoontien läheisyydessä, jossa se laskee lopulta Keravanjokeen.

Kuva 85. Isokydönpuron virta-alueet.

Isokydönpurosta löydettiin inventoinneissa yhteensä kuusi virtapaikkaa. Ylin, noin 30 metriä
pitkä virtapaikka sijaitsee heti rehevöityneen lammen padon alapuolella, jossa Isokydönpuro virtaa noin kaksi metriä leveänä. Virtapaikan alaosassa on padosta huuhtoutunutta soraa, mutta
pohja on sedimentin peitossa. Isoja kiviä ei juurikaan virtapaikalla ole ja varjostus on heikkoa.
Lammen alapuolinen pato muodostaa nousuesteen kaloille.
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Kuva 86. Lammen pato muodostaa nousuesteen ja saa aikaan alapuolisen virta-alueen, jossa on paikoitellen kasautuneena pientä soraa.

Lammen alapuolisen kosken jälkeen Isokydönpuro virtaa metsämaisemissa Terholan kuntoradan läheisyydessä aina Helsinki-Lahti moottoritielle asti. Tältä noin kilometrin pituiselta alueelta
löytyy kolme hyvin lyhyttä, alle kahdenkymmenen metrin pituista virtapaikkaa. Näistä ylimmästä
löytyy hieman soraa pohjasta, mutta muuten alue ei ole potentiaalinen lohikalojen lisääntymiseen. Kahdella alemmalla alueella on runsaammin suurempaa kiveä, jotka ovat osittain hautautuneet pehmeään pohjaan. Virrannopeus on alueilla hidasta. Alin virtapaikoista koekalastettiin
syksyllä 2020 ilman saalista. Purossa esiintyi kuitenkin runsaasti purokatkoja. Virtapaikan alapuolella sijaitsee pieni kivipato.

Kuva 87. Terholan alin virta-alue koekalastettiin syksyllä 2020 ilman saalista. Sen alapuolella sijaitsee pieni kivistä koottu pato, joka ei kuitenkaan kokonaan estä kalankulkua

Isokydönpuron alittaessa Peikkometsäntien, hieman ennen junaradan alitusta, alkaa seuraava
noin 440 metrin pituinen, monipuolinen virta-alue. Yläosan kivikko koostuu pääosin junaradan
rakennuksesta tulleesta kulmikkaasta kivestä. Alaosalta löytyy myös luonnonsoraa.
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Uomanleveys on hieman alle kaksi metriä. Vesi virtaa virta-alueella putkissa sekä junaradan että
moottoritien ali. Moottoritien alituksen jälkeen putken tasalta on jyrkkä pudotus uomaan suurten padottavien kivien ja betonilaatan kautta, mikä muodostaa täydellisen nousuesteen kaikille
kaloille (kuva 88). Tämän jälkeen virta-alue kulkee luonnontilaisena useamman kalliokynnyksen
yli. Alaosilta löytyy muutamia isoja soraikkoja, runsaasti puuta. Poikasalueet eivät kuitenkaan
ole soveltuvimmat virran ollessa liian kiivasta. Virta-alue päättyy Vanhan Lahdentien alittavan
putken päähän.
Isokydönpuron viimeinen ja koko puron lohikalojen kannalta potentiaalisin virtapaikka sijaitsee
noin 40 metrin päässä Keravanjoesta, Lemmenlaakson luonnonsuojelualueen rajan tuntumassa
metsikössä. Noin 25 metrin pituisessa, melko nopeavirtaisessa luonnontilaisessa koskessa on
hyvät ja monipuoliset kivikot, paljon puuta. Uomaan rapautuu soraa runsaasti maastosta. Virtapaikka on hyvin varjostettu. Koskialueen alapuolella on rytöjä ja alueen yläpuolella puronvarsi
on todella vaikeakulkuinen.
Kaksi alinta virta-aluetta sähkökoekalastettiin syksyllä 2020. Alemmalta paikalta saatiin saaliiksi
yksi kesänvanha taimen.

Kuva 88. Moottoritien alapuolinen pudotus muodostaa täydellisen nousuesteen (vas.). Sen alapuolisella virta-alueella on muutamia kalliokynnyksiä (oik. ylä). Alimmalta virta-alueelta (oik. ala)
saatiin koekalastuksessa saaliiksi yksi taimen.
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3.14

Myllypuro, Kerava

Myllypuro on Keravalla sijaitseva Keravanjoen sivupuro. Yläosaltaan uoma kulkee kapeana, savipohjaisena, suoristettuna ja hidasvirtaisena useiden peltoaukeiden lävitse ennen Kytömaan
asuinaluetta. Vasta asuinalueen jälkeen, Koivulantien alapuolella, Myllypuro mutkittelee luonnontilaisena ja suojaisana metsän keskellä. Koivulantien puro alittaa putkessa, jonka yläosan
kalterit keräävät runsaasti oksia ja muuta ylävirrasta ajelehtivaa tavaraa.
Koivulantien alapuolisella alueella sijaitsee viisi virta-aluetta, jotka ovat kaikki kohtalaisen lyhyitä. Ylin alue on pisin, mutta se kärsii vähävetisyydestä inventoinnin perusteella, jolloin suurin
osa kivistä oli täysin kuivilla. Soraa ja poikaskivikkoa löytyy jokaiselta alueelta, mutta virrannopeus ei ole kutemiseen riittävää kuin muutamilla paikoilla. Paikoitellen uomaa tukkivat runsaat
pajupensaikot.

Kuva 89. Keravan Myllypuron virta-alueet.

Metsän jälkeen Myllypuron alittaessa peltotien kahdessa tierummussa uoma kulkee hetken Lahden moottoritien suuntaisesti ennen sen alitusta. Tällä alueella on kaksi lyhyttä virtapaikkaa,
joiden kivet ovat suurelta osin peräisin tien pengerryksestä. Alueella on hieman soraa, mutta ei
juurikaan potentiaalia toimia lisääntymisalueena. Moottoritien alituksen jälkeen Myllypuro liittyy Keravanjokeen.
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Myllypurosta sähkökoekalastettiin kaksi eri virta-aluetta Koivulantien alapuolelta. Kummastakin
saatiin saaliiksi kivennuoliaisia ja ylemmältä paikalta myös yksi made. Koekalastuksien ja inventointien havaintojen perusteella Myllypurossa ei nykyisellään esiinny taimenta, mutta purossa
on potentiaalia toimia taimenen lisääntymisalueena tulevaisuudessa, sillä purossa ei ole varsinaisia nousuesteitä. Taimenen kannalta suurimmat haasteet ovat vesimäärän vähyys ja virtaalueiden hidas virrannopeus. Taimenten puuttuminen ei ollut yllättävää, sillä Keravanjoen Tikkurilankosken yläpuolisten alueiden taimenkanta on nykyisellään erittäin heikossa tilassa, eikä
merivaelluksen tehneistä taimenista ole tehty varmoja havaintoja Vantaan Pikkukosken yläpuolisilla alueilla.

Kuva 90. Koivulantien alapuolisella virta-alueella vesimäärä oli vähäinen niin inventointien kuin sähkökoekalastuksienkin aikana.
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Kuva 91. Myllypuron uoma on suurelta osin vaikeakulkuista kasvillisuuden takia. Soraikot sijaitsevat
pääosin liian hitaassa virrassa.

Kuva 92. Myllypuron alin virtapaikka moottoritien vieressä koostui tien rakennukseen käytetyistä kivistä.
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3.15

Kylmäoja ja Rekolanoja

Keravanjoen sivupurot Kylmäoja sekä Rekolanoja inventoitiin aikaisempien raporttien (mm. Janatuinen 2017a ja 2017b; Fontell & Räsänen 2018; Koivula 2018; Kuusela & Suomela 2019) ja
tietojen pohjalta muita puroja kevyemmin. Valmiiksi tiedettyjen virta-alueiden koot ja THS-menetelmän mukaiset ympäristömuuttujat määritettiin maastokäynneillä niiltä osin kuin tiedoissa
oli puutteita, mutta esimerkiksi soraikkoja ei erikseen mitattu tai merkitty, sillä ne on käsitelty
kattavasti edellä mainituissa raporteissa.
Inventointien perusteella Kylmäojassa (kaikkine haaroineen) on 24 ja Rekolanojassa (latvahaarat
Vallinoja ja Savionoja mukaan luettuna) 17 virta-aluetta. Molemmat purot soveltuvat erinomaisesti lohikalojen lisääntymiseen ja niissä on toteutettu useita purokunnostuksia esimerkiksi
Virho ry:n, Vantaan kaupungin purotalkkareiden ja Finavian toimesta.
Kylmäojan kalastoa tarkkaillaan Helsinki-Vantaan lentoaseman tarkkailuohjelman mukaisesti
osana Vantaanjoen yhteistarkkailua, Rekolanojan ollessa vertailualueena. Molemmissa puroissa
esiintyy säännöllisesti taimenia ja niihin nousee merestä taimenia kutemaan.

Kuva 93. Sekä Kylmäoja että Rekolanoja ovat kaupunkipuroja, jotka virtaavat suurelta osin
aivan asuinalueiden ja kulkuväylien vierellä. Kuva on Rekolanojasta Korson Ankkapuiston
lampien alapuoliselta virta-alueelta.
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Kuva 94. Suuri osa Rekolanojan ja Kylmäojan virta-alueista on kunnostettuja. Kuva on Kylmäojalta Simonlaaksosta, jossa sijaitsee Vantaanjoen yhteistarkkailun sähkökoekalastusala.

Kuva 95. Rekolanojan yläosan eli Vallinojan ja Savionojan inventoidut virta-alueet ja nousuesteet.
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Kuva 96. Rekolanojan keskiosan (Korsonojan) inventoidut virta-alueet.

Kuva 97. Rekolanojan alaosan inventoidut virta-alueet.
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Kuva 98. Kylmäojan yläosan inventoidut virta-alueet ja haarat.

Kuva 99. Kylmäojan alaosan ja Kirkonkylänojan inventoidut virta-alueet.
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3.16

Krakanoja ja Kirkonkylänoja

Krakanoja ja Kirkonkylänoja inventoitiin kesällä 2020 kevyesti valmiiksi olleiden tietojen perusteella THS-määrityksiä varten. Puroista määritettiin virta-alueet, mutta ei erillisiä soraikkoja.
Krakanoja (Veromiehenkylänpuro, Pakkalanpuro) laskee Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelta
Vantaanjokeen Ruutinkosken alapuolelle. Tällä välillä sijaitsee kymmenen virta-aluetta, jotka
ovat lähes kaikki lyhyitä. Lisäksi yläosalla sijaitsee kaksi Finavian mittapatoa, jotka muodostavat
nousuesteet aivan puron yläosaan. Krakanoja kulkee suurelta osin hyvin varjostettuna metsän
keskellä, minkä takia uomassa on myös useampia puiden muodostamia rytöjä. Virta-alueet sopivat pääosin hyvin lohikalojen lisääntymiseen ja poikasalueita löytyy kiitettävästi. Puroa on kunnostettu muun muassa Vantaan kaupungin ja Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran
(SKES ry) toimesta.

Kuva 100. Krakanojan monelta virta-alueelta löytyy runsaasti lohikalojen kutemiseen soveltuvaa soraa.

Kirkonkylänoja on Keravanjoen sivupuro, joka sijaitsee nimensä mukaisesti Vantaan Kirkonkylässä teollisuusalueiden läheisyydessä. Puro saa alkunsa Helsinki-Vantaan lentokentän alueelta.
Kirkonkylänojasta inventoitiin neljä virta-aluetta, joista alimmat kolme ovat verrattain lyhyitä ja
heikommin lohikaloille soveltuvia. Ylin Tikkurilantien vieressä sijaitseva virta-alue taas on noin
550 metriä pitkä, hyvin varjostettu ja ympäristöoloiltaan monipuolinen ja vaihteleva. Kirkonkylänojassa on inventointien perusteella erittäin runsaasti taimenia, vaikka uoma kulkee suuren
osan putkissa teiden ali. Puro on kärsinyt Lentokentältä tulevasta glykolikuormituksesta, minkä
vuoksi taimenen kutu on usein epäonnistunut, vaikka puroon on noussut joitain pääasiassa mereen istutettuja meritaimenia. Puro soveltuu hyvin varsinkin taimenille, kunhan vedenlaatu pysyy hyvänä.
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Kuva 101. Kirkonkylänojassa Tikkurilantien alapuolisen virta-alueen pohja on liki kauttaaltaan soraa.

Kuva 102. Krakanojan inventoidut virta-alueet. Kirkonkylänojan inventoidut virta-alueet on esitetty kuvassa 99.
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3.17

Longinoja

Koillis-Helsingissä virtaava Longinoja on Suomen tunnetuin taimenpuro ja mereltä katsottuna
ensimmäinen Vantaanjoen sivupuro. Puroa on kunnostettu ja kunnostetaan sekä seurataan jatkuvasti niin puroaktiivien, Virho ry:n kuin Luonnonvarakeskuksenkin toimesta. Tämän takia Longinojan inventointi tehtiin hyvin kevyesti, ja valmiiksi tiedettyjen virta-alueiden koot ja THS-menetelmän mukaiset ympäristömuuttujat määritettiin maastokäynneillä vain niiltä osin, kuin tiedoissa oli puutteita. Esimerkiksi soraikkoja ei erikseen mitattu tai merkitty. Inventointien perusteella Longinojassa on 14 virta-aluetta, joista kaikki soveltuvat erinomaisesti lohikalojen lisääntymiseen.

Kuva 103. Longinojan virta-alueet.
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4 Yhteenveto
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden tukemassa hankkeessa kartoitettiin
vuosien 2019 ja 2020 aikana 215 uutta virta-aluetta lähes neljästäkymmenestä eri uomasta ja
lisäksi tarkennettiin useita aikaisempien vuosien alueita. Tämän raportin lisäksi hankkeessa laadittiin 2014–2020 kerättyjen inventointiaineistojen pohjalta koko Vantaanjoen vesistöalueen
taimentuotantopotentiaalia ja taimenkannan tilaa käsittelevä julkaisu. Hankkeen jälkeen kaikki
Vantaanjoen vesistöalueen suurimmat joet on inventoitu. Pienempiä, mahdollisesti kalataloudellisesti merkittäviä puroja on valuma-alueella, etenkin Nurmijärven kunnan alueella, vielä
muutamia inventoimatta.
Kaikkiaan Vantaanjoen vesistöstä on kartoitettu yli 43 hehtaarin verran virta-alueita, jotka pääsääntöisesti kaikki sopivat vähintäänkin kohtuullisesti taimenen lisääntymisalueiksi. Inventointitiedot ovat pyydettäessä saatavilla viranomaiskäyttöön paikkatietoaineistona VHVSY ry:ltä.
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Virtavesi-inventoinnit Vantaanjoen vesistössä vuosina
2019 ja 2020
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toteutti virtavesi-inventointeja vuosina 2019 ja 2020 lähes neljässäkymmenessä eri uomassa eri puolilla Vantaanjoen valuma-aluetta. Inventoinnit tehtiin osana Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden tukemaa hanketta,
jonka tavoitteena oli Vantaanjoen sivu-uomien lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi ja niiden pohjalta tehtävän
taimenen poikastuotantopotentiaalin arvioiminen koko vesistöalueella.
Raportissa esitellään inventoiduista alueista tehdyt havainnot, virta-alueiden sijainnit sekä arvioit niiden sopivuudesta
lohikalojen lisääntymisalueiksi.
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