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1. Johdanto 
	

Uudet	kalatalousalueet	aloittivat	toimintansa	vuoden	2019	alussa.	Kalatalousalueilla	on	kalastuslain	35	
§:n	 mukainen	 velvoite	 laatia	 ja	 ottaa	 käyttöön	 alueellaan	 käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelma.	 Suunnitelman	
avulla	 turvataan	 alueen	 kalavarojen	 kestävä	 ja	 monipuolinen	 tuotto	 ja	 käyttö	 sekä	 biologinen	
monimuotoisuus	ja	edistetään	vapaa-ajan	sekä	kaupallisen	kalastuksen	toimintaedellytyksiä.		

Kalastuslain	36	§:ssä	määritellään,	että	käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	tulee	sisältää:		

1)	perustiedot	vesialueiden	ja	kalakantojen	tilasta		

2)	 suunnitelma	 kalastuksen	 kehittämis-	 ja	 edistämistoimenpiteiksi	 ja	 näitä	 koskeva	 tavoitetila	 sekä	
ehdotus	vapaa-ajankalastuksen	yhtenäislupajärjestelmän	kehittämiseksi		

3)	suunnitelma	kalakantojen	hoitotoimenpiteiksi		

4)	 ehdotus	 vaelluskalojen	 ja	 uhanalaisten	 kalakantojen	 elinkierron	 sekä	 muun	 biologisen	
monimuotoisuuden	turvaamiseksi	tarpeellisista	toimenpiteistä		

5)	ehdotus	tarvittaviksi	kalastuksen	alueellisiksi	säätelytoimenpiteiksi		

6)	ehdotus	omistajakorvausten	jakamisesta		

7)	kalataloudellisesti	merkittävien	alueiden	sekä	kaupalliseen	kalastukseen	 ja	kalastusmatkailuun	hyvin	
sopivien	alueiden	määritys		

8)	 kaupalliseen	 kalastuksen	 hyvin	 soveltuvien	 alueiden	 sekä	 kaupalliseen	 kalastukseen	 soveltuvien	
pyydysten	määritys		

9)	suunnitelma	kalastustietojen	seurannan	ja	kalastuksenvalvonnan	järjestämiseksi		

Suunnitelmaa	 laadittaessa	 on	 otettava	 huomioon	 valtakunnalliset	 strategiat.	 Tällaisia	 ovat	
kalatiestrategia	 ja	 kansallinen	 rapustrategia.	 Koskenkylänjoen	 kalatalousalueen	 käyttö-	 ja	
hoitosuunnitelmassa	 on	 lisäksi	 huomioitava	 Kansallinen	 lohi-	 ja	 meritaimenstrategia	 2020	 Itämeren	
alueelle.	

Suunnitelmaa	laadittaessa	on	kuultu	alueen	vesialueen	omistajia,	järjestöjä	ja	muita	sidosryhmiä.		

Tämä	 suunnitelma	 on	määräaikainen,	 voimassa	 korkeintaan	 kymmenen	 vuotta.	 Sitä	 voidaan	 päivittää	
tarvittaessa	esim.	omistajakorvausten	tai	kalastuksen	säätelyn	osalta	kesken	suunnittelukauden,	mikäli	
tilanteet	sitä	vaativat.	Esityksen	muutoksesta	voi	tehdä	joko	kalatalousalue	itse	tai	ELY-keskus.		

Koskenkylänjoen	 kalatalousalueen	 hallitus	 päätti	 13.3.2019	 tilata	 käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelman	
laatimisen	 Itä-Uudenmaan	 ja	 Porvoonjoen	 vesien-	 ja	 ilmansuojeluyhdistys	 ry:ltä.	 Työn	 on	 pääasiassa	
toteuttanut	Sampo	Vainio	kalatalousalueen	hallituksen	ohjauksella.	

ELY-keskus	on	myöntänyt	kalatalouden	edistämismäärärahaa	käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	laadintaan.	

Suunnitelmaraportin	kartoissa	on	käytetty	maanmittauslaitoksen	aineistoa	(2020-2021).	
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2. Koskenkylänjoen kalatalousalue 

2.1 Kalatalousalue 
Kalatalousalue	 on	 julkisoikeudellinen	 yhdistys,	 jonka	 tarkoituksena	 on	 kehittää	 kalataloutta	 alueellaan	
sekä	 edistää	 jäsentensä	 yhteistoimintaa	 kalavarojen	 kestävän	 käytön	 ja	 hoidon	 järjestämiseksi.	
Kalatalousalueen	 jäseniä	 ovat	 alueen	 kalastusoikeuden	 haltijat	 ja	 valtakunnalliset	 kalatalousalan	
organisaatiot.	

Varsinais-Suomen	 ELY-keskus	 päätti	 kalatalousalueen	 rajoista	 13.12.2017	 (VARELY	 4717/5730/2017,	
POSELY/1825/5730-2017).	 Koskenkylänjoen	 kalatalousalue	 –	 Forsbyås	 fiskeriområde	 perustettiin	
29.1.2019	Varsinais-Suomen	ELY-keskuksen	 koolle	 kutsumassa	 kokouksessa.	 Kalatalousalue	muodostui	
pääosin	 aiemmista	 Lapinjärven	 kalastusalueesta	 sekä	 Koskenkylänjoen	 kalastusalueesta.	
Koskenkylänjoen	 kalastusalue	 kuului	 vuodet	 2013-2018	 Itäisen	 Uudenmaan	 kalastusalueeseen.	
Kalatalousalue	on	kaksikielinen.	

2.2 Si jainti  ja asutus 
Koskenkylänjoen	 kalatalousalue	 muodostuu	 pääosin	 Koskenkylänjoen-,	 Loviisanjoen-	 ja	 Taasianjoen	
vesistöistä,	 jotka	 kaikki	 laskevat	 Suomenlahteen	 Loviisan	 kaupungin	 alueella.	 Kalatalousalueen	
pohjoisraja	sijaitsee	Salpausselän	harjulla	Lahdessa	ja	Iitissä	seuraillen	Lahti-Kouvola	maantietä	(valtatie	
12).	 Koskenkylänjoen	 vesistöön	 kuuluva	 Iitin	 Sääskjärvi	 jäi	 Salpausselän	 kalatalousalueeseen	 aiemman	
tiiviin	 yhteistyön	 jatkamiseksi.	 Eteläraja	 muodostuu	 pääasiassa	 Valtatie	 7:stä,	 jolloin	 pieniä	 osia	
vesistöistä	 jää	 Loviisan	 saariston	 kalatalousalueeseen.	 Läntisen	 naapurin	 Musti-Porvoonjoen	
kalatalousalueen	ja	itäisen	Kymijoen	kalatalousalueen	kanssa	ei	ole	yhteisiä	vesistöjä.	Kalatalousalueella	
osittain	sijaitsevat	kunnat	ja	kaupungit	ovat	Loviisa,	Myrskylä,	Lapinjärvi,	Orimattila,	Iitti,	Lahti	ja	Kouvola	
(kartta	1).	

Virtavesien	 lisäksi	 kalatalousalueeseen	 kuuluu	 30	 järveä	 tai	 nimettyä	 lampea.	 Yli	 neliökilometrin	
suuruisia	järviä	on	kahdeksan	kappaletta.	Valuma-alueesta	noin	30	%	on	peltoa	ja	60	%	metsää	(Corine-
aineistot	2012).	

	



	

	 6	

	

Kartta	1.	Koskenkylänjoen	kalatalousalue,	alueen	kunnat	ja	naapurikalatalousalueet.	
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2.3 Vesialueet ja ni iden omistus 
Kalatalousalueen	 vesipinta-ala	 on	 4	667,58	 ha	 (Kalpa)	 ja	 vesialueita	 (kiinteistöjä)	 on	 261	 kpl.	
Järjestäytyneitä	ja	toimivia	osakaskuntia	on	kymmenen	kappaletta	ja	niiden	yhteenlaskettu	vesipinta-ala	
on	3186	hehtaaria	eli	noin	68	%	vesipinta-alasta.	Alle	yhden	hehtaarin	laajuisia	vesialueita	on	noin	sata	
kappaletta.	

Erityisesti	virtavesissä	ja	joissakin	järvissä	vesialueiden	omistus	ja	hallinta	on	pirstaleista.	Virtavesissä	on	
järjestäytyneitä	 osakaskuntia	 vain	 alueilla,	 missä	 virtavesialue	 kuuluu	 järvialueella	 toimivalle	
osakaskunnalle.	Huomattava	määrä	pieniä	vesikiinteistöjä	kuuluu	myös	yksityisille	omistajille.	

	

Omistajat	(Kalpa)	 Kiinteistötunnus	 Kiinteistön	nimi	 Pinta-ala	ha	
Kinttulan	osakaskunta	I	 560-427-876-2	 VESIALUE	-	Pyhäjärvi	 790,13	
Kinttulan	osakaskunta	II	 560-427-876-1	 VESIALUE	-	Villikkalanjärvi,	Säyhtee	 446,40	
Myrskylän	kirkonkylän	osakaskunta	 504-405-876-1	 VESIALUEET	-	Kirkkojärvi,	Syväjärvi,	Sopajärvi	ym.	 367,38	

Artjärven	kylän	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö	 560-425-876-1	
Artjärven	kylän	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö	-	Säyhtee,	
Pyhäjärvi	 364,77	

Ratulan	ja	Hietanan	kylien	yhteinen	vesialue	
ja	vesijättö	 560-876-7-0	

Ratulan	ja	Hietanan	kylien	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö	-	
Villikkalanjärvi,	Säyhtee	 320,54	

Porlammin	vesialueen	osakaskunta	 407-409-876-1	 VESIALUE	-	Pyhäjärvi,	Koskenkylänjoki	 280,46	
Lapinjärven	Vasarankylän	osakaskunta	 407-412-876-1	 VESIALUE	-	Lapinjärvi	 207,38	
Lapinjärven	Ingermaninkylän	osakaskunta	 407-407-876-1	 VESIALUE	-	Lapinjärvi	 171,61	

Villikkalan	kylän	yhteinen	vesialue	ja	
vesijättö	 560-429-876-1	

Villikkalan	kylän	yhteinen	vesialue	ja	vesijättö	-	Villikkalanjärvi,	
Haltia-Köylinjoki	 148,06	

Hallilan	osakaskunta	Myrskylä	 504-401-876-1	 VESIALUE	-	Sulkavanjärvi,	Isojärvi,	Vähäjärvi	 136,10	
Lapinjärven	kirkonkylän	osakaskunta	 407-405-876-1	 VESIALUE	-	Lapinjärvi	 124,89	
Särkjärvi/Myllykylä	 434-484-876-20	 VESIALUE	-	Särkjärvi	 108,12	
Särkjärvi/Petjärvi	 434-487-876-1	 YHTEINEN	VESIALUE	-	Särkjärvi	 78,60	
Särkjärvi	ja	Tervajärvi	 407-402-876-1	 VESIALUE	-	Särkjärvi,		 62,65	
Yksityinen	 434-441-876-3	 VESIALUE	-	Hopjärvi	 32,22	
Metsähallitus	 434-424-13-58	 LILJENDALS	BOSTÄLLSSKOG	 29,69	
Yksityinen	 434-424-876-20	 VESIALUE	-	Hopjärvi		Gåsören	 29,20	
FREDNINGSOMRÅDE	Sävträsket	 434-424-876-1	 RAUHOITUSALUE	-	Sävträsket	 29,02	
Riketräsket	 434-461-876-1	 Riketräsket	 28,13	
yksityinen	 434-470-876-1	 Koskenkylänjoki	Niinikoski-Kuuskoski	 26,45	
Yksityinen	 434-451-1-101	 Koskenkylänjoki,	Kuuskoskenjärvi	 26,25	
Yksityinen	 434-416-876-1	 VESIALUE	-	Hopjärvi	 26,02	
Taasianjoki	Lindkoski	 407-408-876-1	 VESIALUE	-	Taasianjoki	 25,10	
Taasianjoki	Heikinkylä	 407-403-876-1	 BÄCKAR	OCH	Å	-	Taasianjoki	 24,47	
Yksityinen	 434-441-1-48	 Hopjärvi	Stenudd	 24,08	
	

Taulukko	1.	Kalatalousalueen	25	suurinta	vesialuetta.	Vihreällä	pohjalla	olevat	ovat	järjestäytyneitä	osakaskuntia.	

	

2.4 Moottorikäyttörajoitukset 
Kalatalousalueella	on	ympärivuotisia	vesiliikenteen	kielto-	ja	rajoitusalueita	(Väylävirasto	2021).	

Aluksen	kulku	moottorivoimaa	käyttäen	kielletty:		

Myrskylä:	Siippo,	Sopajärvi,	Muttilanjärvi,	Syväjärvi,	Isojärvi,	Vähäjärvi.	Loviisa:	Särkjärvi	

Tehorajoitus	max	5	hv:		

Myrskylä:	Kirkkojärvi,	Sulkavanjärvi.	Lapinjärvi:	Lapinjärvi	
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3. Järvet -  Vesialueiden t i la  ja  käyttö 

3.1. Johdanto - järvet 

	

Kartta	2.	Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	vesistöalueet	ja	järvet.	
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Järvinumero	 Järvi	
Pinta-
ala	ha	 Kunta	 Järjestäytynyt	 Luokitus	

Yleisiä	
rantoja	

rakentamisaste	
0-3	 Huom.	

15.002.1.001	 Skogsträsket	 1,72		 Lapinjärvi	 		 		 		 0	 soistunut	

15.004.1.001	 Järvenmäenlampi	 3,26		 Iitti	 		 		 		 0	 		

15.004.1.002	 Kontjärvi	 5,41		 Kouvola	 		 		 		 3	 		

15.009.1.002	 Tervajärvi	 	16,95	 Loviisa/Lapinjärvi	 		 		 		 1	 		

15.009.1.003	 Kakarträsket	 1,09	 Lapinjärvi	 		 		 		 1	 soistunut	

15.009.1.004	 Särkjärvi	 214,77	 Loviisa/Lapinjärvi	 		 Hyvä	 X	 2	 		

15.009.1.005	 Pitkäjärvi	 4,12	 Loviisa	 		 		 		 0	 		

16.001.1.003	 Björnträsket	 3,10		 Loviisa	 		 		 		 2	 		

16.001.1.004	 Riketräsket	 24,23	 Loviisa	 		 		 		 1	 	(peltoa)	

16.001.1.005	 Kuuskoskenjärvi	 36,25	 Loviisa	 		 		 		 0	 soistunut,	peltoa	

16.002.1.001	 Valkeapäänlampi	 4,92		 Lapinjärvi	 X		 		 		 0	 soistunut,	peltoa	

16.002.1.002	 Syväjärvi	 33,84	 Myrskylä	 X	 Hyvä	 X	 3	 		

16.003.1.001	 Pyhäjärvi	 1298,27	 Orimattila/Lapin-
järvi	 X	 Hyvä	 X	 1	 		

16.003.1.002	 Säyhtee	 206,85	 Orimattila	 X	 Välttävä	 		 1	 		

16.003.1.003	 Villikkalanjärvi	 717,38	 Orimattila	 X	 Välttävä	 X	 1	 		

16.005.1.001	 Sulkavanjärvi	 112,2	 Myrskylä	 X	 Huono	 X	 2	 		

16.005.1.002	 Kirkkojärvi	 158,1	 Myrskylä	 X	 Välttävä	 X	 2	 		

16.005.1.003	 Sopajärvi	 76,15	 Myrskylä	 X	 Välttävä	 		 2	 Luonnonsuojelu-
alue	

16.005.1.004	 Siippo	 11,32	 Myrskylä	 X	 Välttävä	 		 2	 		

16.005.1.005	 Muttilanjärvi	 		 Myrskylä	 X	 		 		 1	 peltoja,	
soistunutta	rantaa	

16.005.1.006	 Pöyrysjärvi	 2,15		 Myrskylä(/Ori-
mattila)	 X	 		 		 0	 soistunut	

16.005.1.007	 Vähäjärvi	 7,08		 Myrskylä	 X	 		 		 2	 		

16.005.1.008	 Isojärvi	 10,04	 Myrskylä	 X	 Hyvä	 		 2	 		

16.008.1.001	 Hopjärvi	 621,93	 Loviisa	 		 Hyvä	 X	 2	 		

16.008.1.002	 Lillsjön	 		 Loviisa	 		 		 		 1	 		

81.027.1.003	 Tenan	 	1,88	 Lapinjärvi	 		 		 		 0	 		

81.027.1.004	 Lapinjärvi	 516,58	 Lapinjärvi	 (X)	 Välttävä	 X	 1	 soistunutta	
rantaa,	peltoa	

81.029.1.002	 Högbergsträsket	 3,51	 Loviisa	 		 		 		 0	 		

	

Taulukko	2.	Kalatalousalueen	järvet.	Tiedot	yleisistä	rannoista,	rakentamisasteesta	ja	huomioista	on	kerätty	
osittain	karttatyöskentelynä.	Tiedoissa	saattaa	olla	puutteita	ja	epätarkkuuksia,	mutta	ne	ovat	suuntaa-
antavia.		
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Itäisellä	Uudellamaalla	 ja	Koskenkylänjoen	kalatalousalueella	on	Suomen	mittakaavassa	vähän	 järviä	 ja	
ne	 ovat	 pääsääntöisesti	 pieniä.	 Savimailla	 sijaitsevat	 järvet	 ovat	 tyypillisesti	 hyvin	 matalia,	 vesi	 on	
savisameaa	ja	rehevöityminen	aiheuttaa	haittaa	kalastolle	ja	virkistyskäytölle.	Poikkeuksia	muodostavat	
esimerkiksi	Artjärven	Pyhäjärvi	 syvyyden	puolesta,	kirkasvetinen	Särkjärvi	 ja	metsäylängöillä	 sijaitsevat	
pienet	järvet	ja	lammet,	jotka	voivat	olla	kirkasvetisiä	tai	humuksen	tummaksi	värjäämiä.	

Viime	 vuosina	 kalatalousalueen	 järvillä	 tehtyjen	 verkkokoekalastusten	 perusteella	 monien	 järvien	
kalasto	 on	 hienoisesti	 särkikalavaltainen.	 Myönteistäkin	 kehitystä	 on	 havaittu,	 mutta	 kalaston	 suuri	
biomassa	ja	pienten	yksilöiden	suhteellinen	osuus	ilmentää	edelleen	ylirehevyyttä.	

Kuhaa	 esiintyy	 ainakin	 seitsemässä	 järvessä	 ja	 se	 on	 näissä	 tavoitelluin	 saalislaji.	 Tärkeitä	 pyyntilajeja	
kalatalousalueen	järvissä	ovat	myös	ahven,	hauki	ja	made.	Kalastuspaine	järvillä	vaihtelee,	mutta	ei	ole	
missään	 hälyttävän	 suuri.	 Pyynti	 on	 enimmäkseen	 virkistyskalastusta	 tai	 kotitarpeiksi	 pyyntiä.	 Alueen	
järvet	eivät	ole	 riittävän	 suuria,	 jotta	niillä	 voisi	 harjoittaa	ammattimaista	 kalastusta.	 Täplärapukannat	
voivat	paikoin	mahdollistaa	myös	myyntiin	tarkoitetun	pyynnin.	

Kalatalouden	näkökulmasta	 alueen	 suurin	 haittatekijä	 on	 järvien	 rehevöityminen,	 joka	 johtuu	pääosin	
alueella	 laajasti	 harjoitettavasta	 maa-	 ja	 metsätaloudesta.	 Peltoja	 on	 erityisesti	 järviin	 johtavien	
virtavesien	 varrella.	Ojaverkosto	on	 kuitenkin	 yleensä	 tiuha	 ja	 kattava	 koko	 valuma-alueella.	 	 Sade-	 ja	
lumien	sulamisvedet	virtaavat	nopeasti	alueen	järviin	ja	jokiin,	jolloin	niiden	mukana	päätyy	vesistöihin	
huomattava	määrä	kiintoainetta,	humusaineita	ja	ravinteita.	

Karjatalouden	 merkitys	 ja	 sen	 aiheuttama	 kuormitus	 on	 viime	 vuosikymmeninä	 huomattavasti	
vähentynyt.	 Uuden	 eläinlähtöisen	 huolenaiheen	 on	 muodostanut	 hanhikantojen	 merkittävä	 kasvu.	
Muuttoaikoina	kalatalousalueen	 järvillä	saattaa	yöpyä	kymmeniä	tuhansia	 lintuja	 ja	ne	viipyvät	alueilla	
viikkoja.	 Hanhien	 aiheuttamaa	 kuormitusta	 on	 selvitetty	 alustavasti	 mm.	 Koskenkylänjoen	 vesistöön	
kuuluvalla	Iitin	Sääskjärvellä	(SYKE	16.12.2020).	Selvityksessä	lintujen	ulosteiden	välitön	vaikutus	veden	
laatuun	jäi	vähäiseksi.	Pohjaan	painuva	uloste	ja	sen	sisältämät	ravinteet	ja	bakteerit	saattavat	kuitenkin	
palautua	 vesimassaan	 tuulten	 sekoittaessa	 vettä	 ja	 lisätä	osaltaan	 järvien	 ravinnekuormaa	pitemmällä	
aikavälillä.	 Kokonaisuudessaan	 lintujen	 ulosteiden	 arvioidaan	 muodostavan	 vain	 pienen	 osan	 järvien	
kokonaisravinnekuormituksesta.	

Järvien	 kalat	 ovat	 haitta-aineiden	 puolesta	 syömäkelpoisia.	 Useammalla	 kalatalousalueen	 järvellä	
ahvenesta	 mitattu	 elohopeapitoisuus	 aiheuttaa	 sen,	 että	 niiden	 kemiallinen	 luokitus	 jää	 hyvää	
huonommaksi.	Elohopeapitoisuus	ei	keskimäärin	kuitenkaan	ylitä	elintarvikkeille	asetettua	laatunormia	
0,5	mg/kg	(Marttila	ja	Roikonen	2016).		

Käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelmassa	 käsitellään	 kalatalousalueen	 kahdeksan	 yli	 neliökilometrin	 (100	 ha)	
kokoista	järveä	erikseen	ja	pienemmät	järvet	ryhmänä.	
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PVM.	 Laji/kanta	 ikä	 KPL	 Järvi	

21.8.2020	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 1324	 Syväjärvi		
9.5.2018	 Planktonsiika	Rautalammin	reitti		 1v	 3250	 Villikkalanjärvi		
9.5.2018	 Planktonsiika	Rautalammin	reitti		 1v	 1750	 Säyhtee		

10.5.2018	 Planktonsiika	Rautalammin	reitti		 1v	 5000	 Pyhäjärvi		
21.8.2018	 Ankerias	Severn,	Englanti		 ka	 1500	 Pyhäjärvi		

26.8.2018	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 1533	 Syväjärvi		
4.7.2017	 Kirjolohi	Ei	tietoa		 2v		 110	 Syväjärvi		

20.9.2017	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 1257	 Syväjärvi		

20.9.2017	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 1092	 Siippo		
20.9.2017	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 1064	 Sopajärvi		

7.10.2017	 Planktonsiika	Rautalammin	reitti		 1k	 733	 Syväjärvi		
30.8.2016	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 1500	 Sopajärvi		

30.8.2016	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 1500	 Siippo		

30.8.2016	 Kuha	Pyhäjärvi		 1k	 900	 Muttilanjärvi		
30.8.2016	 Ankerias	Severn,	Englanti		 ka	 350	 Kirkkojärvi	Kyrkträsket		

30.8.2016	 Ankerias	Severn,	Englanti		 ka	 150	 Syväjärvi		
5.10.2016	 Planktonsiika	Rautalammin	reitti		 1k	 840	 Syväjärvi		
18.8.2015	 Ankerias	Severn,	Englanti		 ka		 1000	 Villikkalanjärvi		

11.9.2015	 Kuha	Painiojärvi		 1k	 835	 Sopajärvi		
5.10.2015	 Planktonsiika	Koitajoki		 1k	 1150	 Syväjärvi		

22.7.2014	 Ankerias	Severn,	Englanti		 ka	 1000	 Hopjärvi	Hopom	träsk		
8.9.2014	 Kuha	Painiojärvi		 1k	 1333	 Sulkavanjärvi		

8.9.2014	 Kuha	Painiojärvi		 1k	 1667	 Syväjärvi		

27.10.2014	 Planktonsiika	Koitajoki		 1k	 500	 Isojärvi	Storträsket		
3.9.2013	 Kuha	Painiojärvi		 1k	 1900	 Syväjärvi		

19.9.2013	 Planktonsiika	Vuoksen	vesistö		 1k	 1585	 Syväjärvi		
22.10.2013	 Kuha	Painiojärvi		 1k	 1000	 Sulkavanjärvi		

	

Taulukko	3.	Kalaistutukset	järviin	vuosien	2013-2020	välisenä	aikana.	(Keltainen	–	Artjärven	järvien	
osakaskunnat,	vihreä	–	Myrskylän	kirkonkylän	osakaskunta.,	harmaa	–	Hallilan	osakaskunta)	
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3.2 Suuret järvet 

3.2.1 Art järven järvet;  Pyhäjärvi ,  Säyhtee,  Vi l l ikkalanjärvi  
	

	

Kartta	3.	Artjätven	järvet	Pyhäjärvi,	Säyhtee	ja	Villikkalanjärvi	ja	järviä	hallinnoivat	osakaskunnat.	Päijät-
Hämeen	puoleiset	osakaskunnat	tekevät	tiivistä	yhteistyötä	ja	lupamyynti	on	yhteistä.	

Orimattilan	 kaupunkiin	 kuuluvan	 Artjärven	 kolme	 alueellisesti	 suurta	 järveä	 muodostavat	 melko	
yhtenäisen	 kokonaisuuden.	 Järvien	 välillä	 on	 vaellusyhteys	 ja	 niiden	 pinta	 on	 samalla	 tasolla	 eli	 39,8	
metriä	 meren	 pinnan	 yläpuolella.	 Pyhäjärvi	 on	 seudulla	 poikkeuksellinen	 järvi.	 Se	 on	 pinta-alaltaan	
selvästi	kalatalousalueen	laajin	järvi	ja	syvin	kohta	on	68	metriä.	Keskisyvyydeksi	mainitaan	20,8	metriä,	
mikä	koko	Suomen	mittapuulla	on	toiseksi	syvin	järvi.	Säyhteen	ja	Villikkalanjärven	suurimmat	syvänteet	
ovat	noin	kymmenen	metriä.	Koskenkylänjoki	saa	alkunsa	Pyhäjärvestä.	

Artjärven	 järvet	 ovat	 erittäin	 reheviä	 ja	 savisameita.	 Sameus	 johtuu	 sekä	 savihiukkasista,	 että	 levistä.	
Pyhäjärvi	 on	 ekologisen	 luokittelun	 perusteella	 hyvässä	 tilassa,	 mutta	 Säyhtee	 ja	 Villikkalanjärvi	 vain	
välttävässä	tilassa.	Järviä	kuormittavat	nykyisin	pääasiassa	maa-	ja	metsätaloudesta	aiheutuvat	ravinne-	
ja	 kiintoainevalumat.	 Erityisesti	 Villikkalanjärvessä	 ja	 Säyhteessa	 myös	 sisäisellä	 kuormituksella	 on	
merkitystä,	 kun	pohjasedimenteistä	 pääsee	 liukenemaan	 ravinteita	 veteen	hapettomissa	olosuhteissa.	
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Pyhäjärven	 syvänne	on	 laaja	 ja	 sen	vesitilavuus	 suuri.	 Sen	ansiosta	 syvänteen	alusvesi	ei	 yleensä	kärsi	
vakavasta	 hapenpuutteesta	 kevättalvella	 ja	 loppukesällä,	 mikä	 edesauttaa	 järven	 ekologisen	 tilan	
säilymistä	suuresta	kuormituksesta	huolimatta.	

Kalasto	

Artjärven	järvissä	on	monipuolinen	kalasto.	Viimeisimmissä	verkkokoekalastuksissa	tavattiin	12	kalalajia.	
Lisäksi	 järvissä	 esiintyy	 istutettuja	 lajeja	 ja	mahdollisia	 pohjakaloja,	 joita	 ei	 tavata	 verkkokalastuksissa.	
Kuha	 lisääntyy	 luontaisesti	 kaikissa	 järvissä.	 Ainakin	 Villikkalanjärvessä	 kuhan	 arvioidaan	 hyötyneen	
järven	 rehevöitymisestä	 hauen	 ja	 ahvenen	 kustannuksella.	 Järvien	 kalasto	 on	 edelleen	 niukasti	
särkikalavaltaista,	mutta	vahva	kuhakanta	pystyy	ilmeisesti	pitämään	särkikalakantojen	liiallisen	kasvun	
kurissa	(Sairanen	2020).		

Madekannat	 kärsivät	 yleisesti	 jatkuvasta	 rehevöitymisestä.	 Madekannat	 ovat	 ilmeisesti	 heikentyneet,	
mutta	 laji	 kuuluu	 pyynnin	 kohteena	 oleviin	 lajeihin.	 Istutettuja	 lajeja	 ovat	 siika,	 ankerias,	 toutain	 ja	
taimen.	 Toutainta	 saatiin	 saaliiksi	 istutusten	 jälkeisinä	 vuosina.	 Viime	 vuosina	 toutainta	 on	 saatu	 vain	
harvoin	 saaliiksi,	 joka	 saattaa	 viitata	 siihen,	 että	 laji	 ei	 ole	 onnistunut	 lisääntymään	 luontaisesti.	
Taimenta	 on	 kotiutettu	 Villikkalanjärveen	 laskeviin	 puroihin	 ja	 Pyhäjärvestä	 alkunsa	 saavaan	
Koskenkylänjokeen	 (luku	 4.2)	 ja	 näiltä	 alueilta	 lähtee	 pieniä	 määriä	 taimenia	 vaellukselle	 tai	
syönnökselle	alueen	järviin.	Järvissä	esiintyy	täplärapua,	mutta	kannat	ovat	ilmeisesti	heikkoja.	

Istutukset	

Artjärven	 järviin	 on	 viimeisen	 kymmenen	 vuoden	 kuluessa	 istutettu	 planktonsiikaa	 vuonna	 2018	 ja	
Pyhäjärveen	ankeriasta	vuosina	2018	 ja	2015.	Toutaimia	on	 istutusrekisterin	mukaan	 istutettu	vuonna	
2000.	

Kuha	on	järvien	tärkein	pyyntilaji	ja	verkkojen	solmuväliksi	on	määritetty	55	mm.	Sen	vuoksi	esimerkiksi	
siian	 istutuksissa	 tulee	 huomioida,	 saadaanko	 istutusten	 tuotto	 hyödynnettyä	 suurisilmäisillä	 verkoilla	
tai	vastaavasti	muilla	pyydyksillä.	

Ankeriaan	 istuttaminen	 on	 jatkossakin	 mahdollista,	 mutta	 Kuuskosken	 voimalaitokselle	 olisi	 saatava	
aikaiseksi	rakenteet,	jotka	estävät	alaspäin	vaeltavia	kaloja	ajautumasta	voimalaitoksen	turbiineihin.	

Kalastus,	vesien	omistus	ja	kalastusluvat	

Artjärven	 järvissä	 pyynti	 tapahtuu	 pääasiassa	 verkoilla,	 katiskoilla,	 pitkäsiimalla	 ja	 vapavälinein.	
Yleisimmät	 saalislajit	 ovat	 kuha,	 ahven,	 hauki,	 made,	 lahna	 ja	 särki.	 Myös	 ankeriasta	 ja	 toutainta	
tavataan.		

Artjärven	 (Orimattilan)	 puolella	 toimii	 neljä	 osakaskuntaa,	 jotka	 tekevät	 tiivistä	 yhteistyötä	 ja	 niiden	
säännöt	 ja	 lupamyynti	 ovat	 yhteisiä.	 Pyydyslupia	 myydään	 kyläläisille	 ja	 niitä	 myydään	 paikallisessa	
majoitusliikkeessä,	 konehuoltoliikkeessä	 ja	 yksityisen	 henkilön	 toimesta.	 Rysä-	 ja	 verkkokalastus	 on	
kielletty	 kesäkuussa	 pois	 lukien	 ankeriaiden	 pyynti	 pikkurysillä.	 Verkoilla	 on	 55	mm	 solmuvälirajoitus.	
Muita	luvallisia	pyydyksiä	ovat	katiska,	pitkäsiima	ja	polakoukku.	Järville	saa	yhteisen	uisteluluvan,	jota	
myydään	kaikille.	 Järville	 saa	 luvan	myös	uistelukilpailuja	 varten.	 Ravustuslupia	myydään	myös,	mutta	
mertojen	määrä	on	rajoitettu	viiteen	mertaan	henkilöä	kohden.	

Eteläisin	osa	Pyhäjärvestä	kuuluu	Lapinjärven	kuntaan	 ja	vesialuetta	hallinnoi	Porlammin	osakaskunta.	
Porlammin	vesialueelle	on	saatavissa	pyydyslupia.	Lupamyynti	on	siirtynyt	keväällä	2021	kalakortti.com	
–nettikauppaan	 ja	 samalla	 myös	 kalastussäännöissä	 tehtiin	 muutoksia.	 Verkkojen	 solmuvälirajoitus	
nostettiin	55	millimetriin,	joskin	vanhoilla	50	mm	verkoilla	on	siirtymäaika	ja	kuha	on	rauhoitettu	16.5-
15.6	 välisen	 ajan.	 Verkkokalastuslupa	 kattaa	 vain	 järvialueen	 ja	 Koskenkylänjoessa	 ei	 osakaskunnan	
alueella	 saa	 pitää	 verkkoja.	 Myös	 järvessä	 on	 pieni	 pelkästään	 vapakalastukselle	 varattu	 alue,	 ns.	
Selkäkivet.	Ravustaa	voivat	osakkaat,	 kesäasukkaat	 ja	 kyläläiset,	mutta	 lunastettavien	mertojen	määrä	
on	rajoitettu	10	kpl	ruokakuntaa	kohti.	
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Toimenpiteet	kalakantojen	hoitamiseksi	ja	kalastuksen	kehittämiseksi	

Kalastuspaine	 on	 Artjärven	 järvillä	 yleisesti	 ottaen	 melko	 vähäinen,	 eivätkä	 kalakannat	 ole	 uhattuina	
pyynnin	 vuoksi.	 Osakaskuntien	 säännöt	 ja	 käytännöt	 ovat	 toimivia	 kalakantojen	 tilan	 ylläpitämiseksi.	
Säännöt	 olisi	 kuitenkin	 syytä	 yhtenäistää	 Porlammin	 osakaskunnan	 ja	 Artjärven	 osakaskuntien	 kesken	
kalastussääntöjen	selkeyttämiseksi.		

Esitys	yhtenäisistä	säännöistä	ja	luvista:	

• Pyydyslupia	myydään	osakkaille	ja	kyläläisille,	verkkojen	solmuväli	vähintään	55mm.		
• Uistelulupaa	 neljälle	 vavalle	 myydään	 kyläläisille	 ja	 ulkopuolisille.	 Yhteinen	 lupa	 kattaa	 vähintään	

koko	Pyhäjärven	ja	osakaskunnat	sopivat	tulonjaosta	esimerkiksi	pinta-alaan	perustuen.	
• Ravustuslupien	 määrää	 on	 rajoitettu	 (5-10	 kpl),	 mutta	 rajoituksista	 voidaan	 luopua.	 Täplärapuja	

voidaan	ravustaa	sikäli	kuin	pyynti	on	mielekästä.	
• Mikäli	kuhan	rauhoitus	katsotaan	tarpeelliseksi,	on	kuhan	rauhoitusaika	16.5.-15.6.	

Artjärven	järvillä	erittäin	tärkeää	on	ulkoisen	kuormituksen	vähentäminen.	Esimerkiksi	fosforikuormitus	
järviin	 on	 yli	 nelinkertainen	 luonnonhuuhtoumaan	 nähden.	 Kuormitus	 on	 pääasiassa	 peräisin	
maataloudesta,	 mutta	 myös	 metsätaloudella	 ja	 haja-asutuksella	 on	 merkitystä.	 Villikkalanjärvellä	 ja	
Säyhteellä	myös	sisäisellä	kuormituksella	on	merkitystä.	(Hertta)	

Villikkalanjärvellä	seurataan	kalaston	tilaa	koeverkkokalastuksin	kolmen	vuoden	välein.	Koekalastusten	
perusteella	kalaston	osalta	on	saavutettu	hyvä	ekologinen	tila	ja	kalaston	tila	on	muuttunut	parempaan	
suuntaan	 viimeisen	 kymmenen	 vuoden	 kuluessa	 (Sairanen	 2020).	 Veden	 laadun	 suhteen	
Villikkalanjärven	 ja	 Säyhteen	 tila	 on	 vain	 tyydyttävä.	 Rehevöityminen	 vaikuttaa	 kielteisesti	 erityisesti	
made-,	 hauki-	 ja	 ahvenkantojen	 tilaan.	 Koeverkkokalastusten	 tulosten	 perusteella	 on	 tarpeellista	
varautua	toteuttamaan	hoitokalastuksia,	mikäli	kalaston	tilassa	tapahtuu	kielteisiä	muutoksia.	Heikkoja	
hauki-	ja	ahvenkantoja	voitaisiin	vahvistaa	myös	kutualueita	kunnostamalla.	

Pyhäjärvellä	 on	 toteutettu	 koeverkkokalastuksia	 vuosina	 2007,	 2010	 ja	 2016.	 Kalaston	 perusteella	
ekologinen	 luokitus	on	 vuonna	2016	ollut	 hyvä.	 Sitä	 ennen	 luokitus	on	ollut	 jopa	erinomainen,	mutta	
rehevöitymisestä	 hyötyvien	 särkikalojen	 biomassaosuuden	 kasvu	 aiheutti	 tilaluokan	 heikentymisen	
(Sairanen	2016).	Siten	järven	ja	kalaston	tila	uhkaa	heikentyä	ilman	vesiensuojelutoimenpiteitä.	

Kalastuksenvalvonta	

Artjärven	 alueella	 toimii	 tällä	 hetkellä	 yksi	 paikallinen	 valvoja,	mutta	 paikallisia	 valvojia	 olisi	 hyvä	 olla	
vähintään	kaksi.	Lisäksi	kalatalousalueen	valvojat	voivat	tehdä	yhteisiä	katsauksia	järvillä	ja	tarvittaessa	
avustaa	paikallisia	valvojia.	Tällä	hetkellä	valvonnan	taso	on	koettu	riittäväksi.	Valvonnan	tulee	olla	siinä	
määrin	näkyvää,	että	hyvä	tilanne	järvillä	pysyy	yllä	ja	mahdollisiin	ongelmatilanteisiin	voidaan	puuttua.	
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3.2.2 Hopjärvi  –  Hopomträsk 
	

Loviisan	 kaupunkiin	 kuuluvassa	
Liljendalissa	sijaitseva	Hopjärvi	kuuluu	
Koskenkylänjoen	 vesistöön.	 Järvi	 on	
savisamea	 ja	 kärsii	 ajoittain	 sinilevien	
ja	muidenkin	levien	massakukinnoista.	
Ekologisen	 luokituksen	 mukaan	 järvi	
on	 kuitenkin	 hyvässä	 tilassa.	
Luokituksessa	 ei	 kuitenkaan	 ole	 ollut	
kalastoa	 mukana	 ja	 vuonna	 2020	
toteutetun	 suppean	
verkkokoekalastuksen	 perusteella	
järven	 kalasto	 osoittaa	 vain	 välttävää	
ekologista	 tilaa	 (Henriksson	 ja	 Niemi	
2020).	

Kalasto	

Hopjärven	 hoito-	 ja	 koekalastuksissa	
on	 tavattu	 11	 kalalajia.	 Vuoden	 2020	
koeverkkokalastusten	perusteella	järvi	
on	 rehevöityneelle	 järvelle	 tyypillisesti	
särkikalavaltainen.	 Biomassaltaan	
runsaimmat	lajit	olivat	 lahna,	pasuri	 ja	
särki.	Myös	pienten	ahventen	lukumäärä	oli	suuri.	Petomaisia	yli	15	cm	ahvenia	esiintyi	niukasti	ja	järven	
kalastoon	kuuluvaa	haukea	ei	tavattu	lainkaan.	Hoitokalastusnuottauksia	on	tehty	vuosina	2017	ja	2013.	
Saaliit	ovat	olleet	koeverkkokalastuksen	kaltaisia.	Kuha	ja	ahven	lisääntyvät	järvessä	hyvin,	mutta	hauki	
esiintyy	 melko	 harvalukuisena.	 Aiemmin	 esiintynyttä	 kuoretta	 ei	 ole	 tavattu	 viimeisen	 kymmenen	
vuoden	aikana.	Kuore	sietää	rehevöitymistä	kohtalaisesti,	mutta	vaatii	silti	viileää	ja	hapekasta	alusvettä.	
Lämpiminä	 kesinä	 rehevän	 järven	 kuorekanta	 voi	 romahtaa,	 kun	 pintaveden	 lämpötila	 nousee	 liian	
korkeaksi	 ja	alusvedessä	on	 liian	vähän	happea	 (Salminen	 ja	Böhling,	2019b).	Kuoreen	suurin	merkitys	
Hopjärvessä	on	kuhan	ravintokohteena.	

Hopjärvessä	 voi	 vielä	 esiintyä	 jokirapua,	 vaikka	 järvi	 on	 laskupuron	 Ålhusbäckenin	 kautta	 yhteydessä	
Koskenkylänjokeen	 ja	 siten	 täpläravun	 esiintymisalueeseen.	 Ålhusbäckenissä	 ei	 ole	 havaittu	 rapuja	
koekalastusten	yhteydessä.	

Istutukset	

Hopjärveen	 on	 istutettu	 ankeriasta	 vuonna	 2014.	 Muita	 istutuksia	 ei	 viimeisen	 kymmenen	 vuoden	
kuluessa	 tiettävästi	 ole	 tehty.	 Hopjärvi	 sijaitsee	 Kuuskosken	 voimalaitoksen	 yläpuolella.	 Ankeriaan	
istuttaminen	 on	 jatkossakin	 mahdollista,	 mutta	 Kuuskosken	 voimalaitoksella	 olisi	 saatava	 aikaiseksi	
rakenteet,	jotka	estävät	alaspäin	vaeltavia	kaloja	ajautumasta	voimalaitoksen	turbiineihin.	

Kalastus,	vesien	omistus	ja	kalastusluvat	

Hopjärvellä	kalastetaan	enimmäkseen	vapavälinein	ja	pienessä	määrin	verkoilla.	

Hopjärven	vesialueet	on	 jaettu	 ja	 järvellä	on	noin	150	erillistä	kiinteistöä.	 Järvellä	 toimii	hoitoyhdistys,	
jonka	kautta	järven	hoitotoimia	järjestetään.	

	

	

Kartta	4.	Loviisan	Hopjärvi	ja	sen	vesi-	ja	rantakiinteistöt.	
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Toimenpiteet	kalakantojen	hoitamiseksi	ja	kalastuksen	kehittämiseksi	

Hopjärven	rannat	ovat	melko	tiiviisti	rakennettuja	ja	kalastusmahdollisuudet	muille	kuin	ranta-asukkaille	
ovat	 melko	 vähäiset.	 Yleisen	 uimarannan	 ympäristössä	 on	 virkistysaluetta,	 joka	 soveltuu	 myös	
kalastamiseen.	 Jatkossa	 on	 tarpeen	 selvittää,	 voidaanko	 kohdetta	 esitellä	 kalastuskohteena	 ja	 ohjata	
sinne	kalastajia.	

Särkikalavaltaisuuden	 takia	 hoitokalastukset	 voivat	 olla	 tarpeellisia	 jatkossakin.	 Haukikantaa	 tulisi	
vahvistaa	kunnostamalla	 sille	 soveltuvia	kutualueita.	Made	on	mahdollisesti	 taantunut	 rehevöitymisen	
myötä	 ja	 sitä	 voi	 tarvittaessa	 myös	 istuttaa	 petokalakantojen	 vahvistamiseksi.	 Järvellä	 tarvitaan	
lisätutkimuksia	vesistön	tilasta	kokonaisvaltaisesti,	jotta	hoitotoimenpiteet	voidaan	kohdistaa	oikein.	

Rapukannan	 tila	 tulee	 selvittää	 ja	 mikäli	 jokirapuja	 havaitaan,	 tulee	 ryhtyä	 toimenpiteisiin	 kannan	
suojelemiseksi	ja	säilyttämiseksi.	

Kalastuksenvalvonta	

Kalastuksessa	ei	ole	esiintynyt	ongelmia	valvonnan	suhteen.	Alueella	olisi	kuitenkin	hyvä	olla	paikallinen	
valtuutettu	valvoja.	

	

3.2.3 Lapinjärvi  –  Lappträsk 
	

	

Kartta	5.	Lapinjärvi,	rantakiinteistöt	ja	järveä	hallinnoivat	kolme	osakaskuntaa.	

Lapinjärvi	on	sekä	kunnan	että	 järven	nimi.	Kirkonkylä	sijaitsee	aivan	 järven	rannassa.	 Järvi	on	matala,	
keskisyvyydeltään	hieman	alle	kaksi	metriä	ja	voimakkaasti	rehevöitynyt.	Järvi	on	kärsinyt	happikadoista	
ja	 suurin	 osa	 kaloista	 kuoli	 talvella	 2002-2003.	 Ekologisen	 luokituksen	 perusteella	 järvi	 on	 välttävässä	
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tilassa.	Myös	kalaston	perusteella	Lapinjärven	ekologinen	tila	on	välttävä	(Partanen	2019).	Loviisanjoki	
saa	alkunsa	Lapinjärvestä	ja	järven	pintaa	säännöstellään	Loviisanjoessa	olevalla	padolla.	

Kalasto	

Vuosituhannen	 alun	 happikato	mahdollisesti	 hävitti	 joitakin	 yleisiä	 kalalajeja	 ja	 nykyisin	 Lapinjärvessä	
esiintyy	 varmuudella	 vain	 seitsemän	 luontaisesti	 lisääntyvää	 kalalajia.	 Lajit	 ovat:	 särki,	 ahven,	 hauki,	
kiiski,	ruutana,	suutari	ja	kuha.	Kuha	istutettiin	uudelleen	happikatojen	jäljiltä.	

Vuonna	 2019	 toteutetussa	 koeverkkokalastuksessa	 (Partanen	 2019)	 todettiin	 särkien	 ja	 pienten	
ahventen	 suuren	 määrän	 ilmentävän	 rehevöitymistä	 ja	 heikentävän	 järven	 ekologista	 luokitusta.	
Petokaloja	esiintyi	kuitenkin	runsaasti	 ja	kuhan,	hauen	 ja	yli	15	cm	mittaisten	ahventen	osuus	saaliista	
oli	kolmannes.	Kuhakanta	todettiin	vahvaksi	ja	hyvin	lisääntyväksi.	

Lapinjärveen	ei	tiettävästi	ole	tehty	kala-	tai	rapuistutuksia	viimeisen	kymmenen	vuoden	aikana.	

Kalastus,	vesien	omistus	ja	kalastusluvat	

Lapinjärvi	 on	 jaettu	 kolmeen	 osakaskuntaan,	 Vasarankylän-	 (Norrby),	 Kirkonkylän-	 ja	 Ingermaninkylän	
(Ingermansby)	osakaskuntiin.	Osakaskunnat	toimivat	itsenäisinä	ja	aktiivisuus	on	vaihtelevaa.	

Pyydyskalastusta	 on	 melko	 vähän.	 Verkkokalastuksessa	 on	 osakaskuntien	 kesken	 sovittu	 60	 mm	
solmuvälirajoituksesta.	Yleisimmin	järvellä	harjoitetaan	uistelua.	

Toimenpiteet	kalakantojen	hoitamiseksi	ja	kalastuksen	kehittämiseksi	

Lapinjärvellä	 rannalta	 kalastaminen	 ei	 juurikaan	 onnistu	 kaislikoiden	 ja	 soistuneiden	 rantojen	 takia.	
Kunnalla	on	kuitenkin	kalastusranta	kirkonkylän	läheisyydessä	ja	muutamat	muutkin	yleisessä	käytössä	
olevat	rannat	mahdollistavat	kalastuksen	ja	veneen	laskemisen.	Näissä	kohteissa	rannalta	kalastamisen	
mahdollisuuksia	voisi	parantaa.	

Lapinjärvellä	 olisi	 tarpeen	 yhdistää	 osakaskuntien	 toimintaa	 ja	 sääntöjä	 Artjärven	 järvien	 tapaan.	
Osakaskuntien	kokoukset	voisi	pitää	yhdessä,	jolloin	sovittaisiin	yhtenäisistä	säännöistä	ja	käytännöistä.	
Kirkonkylän	 osakaskunta	 on	 myynyt	 lupia	 lisävavoille	 omalle	 vesialueelleen.	 Osakaskuntien	 yhteiselle	
uisteluluvalle	voisi	olla	kysyntää	ja	osakaskunnat	saisivat	siitä	lisätuloa.		

Lapinjärvellä	 suurin	 kalastusta	 ja	 kalakantoja	 haittaava	 tekijä	 on	 ravinnekuormituksen	 aiheuttama	
rehevöityminen	ja	kalakantojen	särkikalavaltaistuminen.	Ulkoisen	kuormituksen	vähentämiselle	on	suuri	
tarve.	Sisäistä	kuormitusta	voitaisiin	vähentää	hoitokalastuksilla,	joilla	särjen,	suutarin,	kiisken	ja	pienten	
ahventen	biomassaa	pienennettäisiin.	Lapinjärven	kunnostamisesta	ja	käytöstä	on	laadittu	suunnitelma	
(Paavilainen	2008),	jota	on	päivitetty	kunnan	tilauksesta	(FCG	Suunnittelu	ja	tekniikka	Oy	2020).	Vuonna	
2021	 käynnistyi	 Itä-Uudenmaan	 ja	 Porvoonjoen	 vesien-	 ja	 ilmansuojeluyhdistyksen	 vetämä	
kunnostushanke,	jossa	käytännön	toimia	aletaan	toteuttaa.	

Kalastuksenvalvonta	

Lapinjärvellä	 toimii	 tällä	 hetkellä	 yksi	 paikallinen	 valvoja.	 Järvellä	 on	 ollut	 luvattomia	 pyydyksiä	 ja	
uistelussa	 on	 käytetty	 luvattomia	 lisävapoja.	 Paikallisia	 valvojia	 olisi	 hyvä	 olla	 vähintään	 kaksi	 ja	
kalatalousalueen	muiden	valvojien	on	tarpeen	olla	avustamassa	ajoittain.	
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3.2.4 Särkjärvi  
Loviisan	 ja	 Lapinjärven	 kunnissa	
sijaitseva	 Särkjärvi	 kuuluu	 Taasianjoen	
vesistöön.	 Kirkasvetisenä	 ja	
vähäravinteisena	 Särkjärvi	 poikkeaa	
kalatalousalueen	 muista	 suuremmista	
järvistä.	 Ekologisen	 luokittelun	
perusteella	Särkjärvi	on	hyvässä	tilassa.	

Kalasto	

Vuonna	 2011	 toteutetun	
koekalastuksessa	(Savola	2011,	Hagman	
2012)	 tavatut	 kalalajit	 olivat	 ahven,	
hauki,	särki,	salakka	ja	kiiski.	Järveen	on	
istutettu	 siikaa	 1990-luvulla.	 Ilmeisesti	
siika	 on	 onnistunut	 myös	 lisääntymään	
järvessä,	 sillä	 tiettävästi	 pilkkijät	 ovat	
edelleen	 siikoja	 saaneet.	 Kantaa	
kuitenkin	 vaivaa	 siian	 rakkoloisio.	
Järvessä	 tiettävästi	 esiintyy	 rapuja,	
mutta	laji	ei	ole	tiedossa.	

Kalastus,	vesien	omistus	ja	kalastusluvat	

Särkjärvellä	 kalastetaan	 pääasiassa	
vapavälinein.	 Järven	 kolme	
osakaskuntaa	 eivät	 ole	 järjestäytyneitä	
eikä	pyydyslupia	myydä.	Järvellä	toimii	
kuitenkin	aktiivinen	hoitoyhdistys,	joka	
toimii	 järven	 hyvän	 tilan	
säilyttämiseksi.	

Toimenpiteet	kalakantojen	hoitamiseksi	ja	kalastuksen	kehittämiseksi	

Särkjärvellä	on	runsaasti	rakennettua	rantaa	ja	järvi	tarjoaa	hyvät	kalastusmahdollisuudet	lähinnä	ranta-
asukkaille.	 Järvellä	 on	 kaksi	 uimarantaa,	 joiden	 läheisyydessä	 kalastaminen	 rannalta	 onnistuu	 jossain	
määrin.	Uimarantojen	pysäköintialueet	olisi	 tarpeen	aurata	 talvella,	 jotta	pilkkijät	 ja	muut	 talviliikkujat	
pääsevät	järvelle	ilman,	että	pysäköinti	aiheuttaa	ongelmia.	

Mikäli	 kalastusmahdollisuuksia	 katsotaan	 tarpeelliseksi	 parantaa	 kalaistutuksin,	 on	 siika	 mahdollinen	
laji.	 Istutusten	 suunnittelussa	 tulee	 huomioida	 nykyinen	 mahdollinen	 siikakanta.	 Kuha	 ei	 juurikaan	
sovellu	 kirkasvetiseen	 ja	 suhteellisen	matalaan	 järveen.	Ankerias	 voisi	myös	menestyä	 järvessä	 ja	 sillä	
olisi	mahdollisuus	lähteä	kutuvaellukselle.	Mikäli	ankeriaita	istutetaan,	on	tarpeen	varmistaa,	että	kalat	
pääsevät	turvallisesti	laskeutumaan	laskupurossa	olevan	vanhan	myllypadon	yli.	

Järvessä	 esiintyvä	 rapulaji	 tulee	 selvittää.	 Särkjärvi	 voi	 toimia	 jokiravun	 elinalueena,	 sillä	
Särkjärvenpuron	 sijainti	 ja	 viimeistään	Myllylammen	 pato	 estävät	 joen	 täplärapujen	 ja	 järven	 rapujen	
kohtaamisen.	

Kalastuksenvalvonta	

Kalastuksen	 määrä	 ja	 valvonnan	 tarve	 on	 ilmeisen	 vähäistä.	 Kalatalousalueen	 valvojien	 tulee	 pitää	
tilannetta	silmällä	esimerkiksi	yhteistyössä	hoitoyhdistyksen	kanssa.	

	

Kartta	6.	Särkjärvi	ja	sen	rantakiinteistöt.	Järvellä	on	kolme	
osakaskuntaa,	mutta	mikään	niistä	ei	ole	järjestäytynyt.	
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3.2.5 Kirkkojärvi  -  Kyrkträsket 
Myrskylän	
kuntakeskukselle	
keskeinen	Kirkkojärvi	on	
melko	 matala,	 rehevöi-
tynyt	 ja	 kärsii	 levä-
kukinnoista.	 Ekologisel-
ta	 luokitukseltaan	
Kirkkojärvi	 kuuluu	
luokkaan	välttävä.	

Kalasto	

Kirkkojärven	
kunnostussuunnitelman	
(Hagman,	2009)	mukaan	
Kirkkojärvessä	 esiintyviä	
kalalajeja	 ovat	 kuha,	
ahven,	 kiiski,	 hauki,	
lahna,	 särki,	 pasuri,	
salakka,	 ruutana,	
suutari,	 sorva,	 made	 ja	
ankerias.	 Järven	 kalakanta	 on	 ollut	 erittäin	 särkikalavaltainen	 ja	 jopa	 90	 %	 1990-luvun	 lopun	
hoitokalastussaaliista	oli	lahnaa.	

Järvellä	on	toteutettu	hoitokalastusnuottauksia	vuosina	2012,	2013,	2017	ja	2018.	Valtaosa	saaliista	on	
edelleen	ollut	lahnaa.	Osa	lahnoista	on	suurikokoisia	ja	siten	ravinnosta	ei	ilmeisesti	ole	pulaa.	Muutoin	
saalis	on	koostunut	kuhasta,	hauesta,	ahvenesta,	kiiskestä,	särjestä,	salakasta	ja	ruutanasta.	

Järven	 kuha-	 ja	 haukikannat	 ovat	 vahvoja	 ja	 kuhan	 lisääntyminen	 vaikuttaa	 onnistuvan	 hyvin.	 Järven	
ahvenkanta	on	kuitenkin	heikko.	

Istutukset	

Kirkkojärveen	on	viimeisen	kymmenen	vuoden	kuluessa	istutettu	ankeriasta	vuonna	2016.	

Kalastus,	vesien	omistus	ja	kalastusluvat	

Myrskylän	kirkonkylän	osakaskunta	hallinnoi	koko	järveä	ja	osakaskunta	toimii	aktiivisesti.	

Pyydyslupia	myydään	 vain	 osakaskunnan	 alueella	 asuville	 tai	 kiinteistön	 omistaville	 henkilöille	 ja	 niitä	
myydään	 mm.	 paikallisessa	 rautakaupassa.	 	 Kirkkojärvessä	 verkkokalastus	 kielletty	 1.4.-30.9.2020		
välisenä	 aikana.	 Verkon	 solmuvälikoko	 tulee	 olla	 vähintään	 55mm.	 Muita	 luvallisia	 pyydyksiä	 ovat	
katiska	 ja	 pitkäsiima.	 Lisävavoille	 on	 mahdollisuus	 saada	 lupia	 ja	 vapalupaa	 myydään	 myös	
osakaskunnan	ulkopuolisille.	Ravustuslupia	myydään	myös,	mutta	mertojen	määrä	on	rajoitettu	viiteen	
kappaleeseen	ruokakuntaa	kohti.	

Toimenpiteet	kalakantojen	hoitamiseksi	ja	kalastuksen	kehittämiseksi	

Järveen	kohdistuva	kuormitus	on	suurta	 ja	 talvisen	happikadon	 ja	kalakuolemien	 riski	on	huomattava.	
Kirkkojärvellä	ollaan	aloittamassa	kunnan	vetämää	kunnostushanketta.	

Kalastuksenvalvonta	

Kirkkojärvellä	 toimii	 kaksi	 kalatalousalueen	 valtuuttamaa	 kalastuksenvalvojaa,	mikä	on	hyvä	 ja	 riittävä	
määrä.		

Kartta	7.	Myrskylän	Kirkkojärvi	kuuluu	kokonaisuudessaan	Myrskylän	
kirkonkylän	osakaskunnalle.	Asutus	on	tiivistä	järven	ympäristössä.	
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3.2.6 Sulkavanjärvi  -  Sulkavaträsket 
Myrskylän	 Sulkavanjärvi	 on	
keskisyvyydeltään	 2,6	 m	 ja	 syvin	 kohta	
on	 5,5	 metriä.	 Järvi	 kärsii	 suuresta	
ravinnekuormituksesta.	 Ekologiselta	
luokitukseltaan	 järven	 tila	 on	 huono,	
mutta	 kalastoa	 ei	 ole	 tutkittu	
luokituksen	yhteydessä.	

Kalasto	

Sulkavanjärvellä	 on	 tehty	
hoitokalastusnuottauksia	 vuosina	 2012,	
2014,	 2016	 ja	 2018.	 Saaliissa	 esiintyvät	
kalalajit	 ovat	 olleet	 kuha,	 hauki,	 lahna,	
ahven,	 särki,	 kiiski,	 pasuri,	 salakka	 ja	
ruutana.	 Saaliin	 joukossa	 on	 ollut	
suurikokoisiakin	 haukia	 ja	 kuhia.	 Järven	
ahvenkanta	 sen	 sijaan	 vaikuttaa	
heikolta.	

Nuottaussaaliista	 suurin	 osa	 on	 ollut	
lahnaa,	 mutta	 osassa	 nuottasaaliita	
myös	 salakka,	 särki	 ja	 ruutana	 ovat	
muodostaneet	ison	osan	saaliista.	

Kuhan	 luontainen	 lisääntyminen	
vaikuttaa	 hyvin	 epäsäännölliseltä.	 Järvessä	 esiintyi	 sukukypsiä	 kuhia	 jo	 vuoden	 2012	 nuottauksessa,	
mutta	 poikasia	 ei	 tavattu.	 Kuhan	 kesänvanhoja	 luonnonpoikasia	 tavattiin	 nuottauksissa	 muutamia	
vuonna	 2014	 ja	 hieman	 runsaammin	 vuonna	 2016.	 Vuonna	 2014	 saaliissa	 on	 voinut	 olla	 istutettuja	
poikasia.	Vuoden	2018	saaliissa	kesänvanhoja	kuhia	ei	taaskaan	esiintynyt.	

Istutukset	

Istutusrekisterin	mukaan	Sulkavanjärveen	on	2000-luvun	aikana	istutettu	kuhaa	vuosina	2013	ja	2014.	

Kalastus,	vesien	omistus	ja	kalastusluvat	

Sulkavanjärvi	 kuuluu	 kokonaisuudessaan	 Hallilan	 osakaskuntaan.	 Osakaskunta	 myy	 vuosittain	 jonkin	
verran	katiska-,	 verkko-	 ja	 vapalupia.	 Lupia	 saa	 lunastaa	Koukjärven	höyläämöltä	 tai	 yksityisen	myyjän	
kotoa.	

Toimenpiteet	kalakantojen	hoitamiseksi	ja	kalastuksen	kehittämiseksi	

Kuhan	 tuki-istutukset	 ovat	 mahdollisesti	 tarpeellisia	 Sulkavanjärvessä.	 Ongelmallista	 on,	 että	 ennen	
istutuspäätöstä	 ei	 todennäköisesti	 voida	 selvittää	 luontaisen	 lisääntymisen	 onnistumista.	
Kuhavuosiluokkien	syntymistä	tulisi	seurata	hoitokalastusten	yhteydessä	tai	verkkokoekalastuksin.	

Veden	laadun	ja	yleisten	kalastusmahdollisuuksien	parantaminen	ovat	keskeisiä	toimenpiteitä.	

Kalastuksenvalvonta	

Sulkavanjärvellä	 ei	 ole	 toiminut	 osakaskunnan	 valtuuttamia	 valvojia.	 Valvonnan	 tarve	 on	 koettu	
vähäiseksi,	mutta	alueella	on	 tarpeen	olla	 vähintään	paikallinen	yhdyshenkilö,	 joka	 toimii	 yhteistyössä	
kalatalousalueen	valvojien	kanssa.	

Kartta	8.	Myrskylän	Sulkavanjärvi	ja	sen	rantakiinteistöt.	
Järvi	kuuluu	kokonaisuudessaan	Hallilan	osakaskuntaan.	
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3.3 Pienet järvet ja lammet 
Kalatalousalueen	pienet	järvet	ja	lammet	ovat	hyvin	erityyppisiä.	Veden	laatu,	rantojen	rakentamisaste	
ja	virkistyskäyttö	vaihtelevat	suuresti.	Pieniä	järviä	on	tyypitelty	karkeasti	eri	ominaisuuksien	perusteella	
taulukossa	2.	

Virkistyskäyttöjärvet	

Myrskylän	 Syväjärvi	 on	 pienistä	 järvistä	 ainoa,	 jossa	 on	 yleistä	 rantaa	 ja	 järvi	 voidaan	 luokitella	
hyväkuntoiseksi.	 Syväjärvellä	 on	 uimaranta	 ja	 sen	 lähellä	 yleistä	 rantaa,	 joka	 mahdollisesti	 sopii	
yleiskalastuskohteeksi.	 Syväjärven	 rannat	 ovat	 muutoin	 suurelta	 osin	 rakennettuja.	 Syväjärveen	 on	
istutettu	viimeisen	kymmenen	vuoden	kuluessa	kuhaa,	planktonsiikaa,	ankeriasta	ja	kirjolohta.		

Loviisan	Riketräsket	 ja	Myrskylän	Siippo	ja	Muttilanjärvi	ovat	asutuksen	 läheisiä	 ja	hyvin	saavutettavia,	
mutta	 järvet	 kärsivät	 suuresta	 ravinnekuormituksesta	 ja	 huonosta	 veden	 laadusta.	 Siippoon	 ja	
Muttilanjärveen	 on	 istutettu	 kuhaa	 muutaman	 kerran	 viimeisen	 kymmenen	 vuoden	 kuluessa.	 Myös	
valtakunnalliseen	 lintuvesien	 suojeluohjelmaan	 kuuluva	Myrskylän	 Sopajärvi	 sopii	 tähän	 järviryhmään.	
Veden	laadun	parantaminen	on	näissä	järvissä	keskeistä	kalastusmahdollisuuksien	parantamiseksi.	

Mökkijärvet	

Osalla	 kalatalousalueen	 pieniä	 järviä	 rantojen	 rakentamisaste	 on	 huomattavan	 korkea	 ja	 valtaosa	
ainakin	virkistyskäyttöön	ja	kalastukseen	soveltuvista	rannoista	on	piha-alueita.	Mikäli	yleisiä	rantoja	ei	
ole,	ovat	kalastusmahdollisuudet	muille	kuin	ranta-asukkaille	vähäisiä.	

Korkea	 rantojen	 rakentamisaste	 on	 ainakin	 Loviisan	 Björnträsketillä	 ja	 Kouvolan	 Kontjärvellä.	
Kohtalaisen	suuri	rakentamisaste	on	myös	Myrskylän	Vähäjärvellä	ja	Isojärvellä.	

Myrskylän	Isojärveen	on	istutettu	viimeisen	kymmenen	vuoden	kuluessa	planktonsiikaa	vuonna	2014.	

Erämaiset	järvet	

Monet	kalatalousalueen	pienistä	 järvistä	ovat	metsäalueilla	 ja	niillä	on	erämaisia	piirteitä.	Veden	 laatu	
on	pääsääntöisesti	hyvä.	Kalastusta	harjoittavat	 lähiseutujen	asukkaat	 ja	mahdollisesti	 juuri	 rauhallisia	
kalastuskohteita	etsivät	retkeilijät.	Kalastus	on	yleensä	melko	vähäistä,	mutta	todennäköisesti	sopivalla	
tasolla	kalakantojen	ja	ympäristön	kantokyvyn	suhteen.	

Erämaisia	järviä	ovat:	

Loviisa:	Högbergsträsket,	Pitkäjärvi,	Lillsjön	(soistunut),	Tervajärvi	

Lapinjärvi:	Kakarträsket,	Tenan,	Skogsträsket	(soistunut)	

Myrskylä:	Pöyrysjärvi	(soistunut)	

Iitti:	Järvenmäenlampi	

Rehevät	lintujärvet	

Rehevät	 lintujärvet	 voivat	 olla	 tärkeitä	 kalojen	 lisääntymisalueina	 tai	 niillä	 voidaan	 harjoittaa	 myös	
kalastusta,	vaikka	 järvet	ovat	enimmäkseen	matalia	 ja	vesikasvillisuuden	valtaamia.	Reheviä	 lintujärviä	
ovat	 pääsääntöisesti	 Koskenkylänjoen	 yhteydessä	 olevat	 lammet	 tai	 joen	 laajentumat.	 Myrskylän	
Sopajärvi	 on	 rauhoitettu	 linnustonsuojelualueeksi.	 Lintujärvet	 toimivat	 myös	 tärkeinä	 kalojen	
lisääntymisalueina	ja	liiallisen	umpeenkasvun	estäminen	ja	vesiensuojelutoimet	ovat	tarpeellisia.	

Loviisa:	Kuuskoskenjärvi,	Sävträsket	

Lapinjärvi:	Valkeapäänlampi	

Myrskylä:	Sopajärvi	
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Kalastus	ja	kalastusluvat	pienillä	järvillä	

Pienillä	 järvillä	 kalastus	 on	 pääsääntöisesti	 pienimuotoista	 vapakalastusta.	 Myrskylän	 kirkonkylän	
osakaskuntaan	 kuuluu	 useampia	 pieniä	 järviä	 ja	 niihin	 on	mahdollista	 saada	myös	 pyydyslupia.	Myös	
Hallilan	 osakaskuntaan	 kuuluviin	 Isojärveen	 ja	 Vähäjärveen	 Myrskylässä	 on	 mahdollista	 saada	
osakaskunnan	lupia.	

Toimenpiteet	kalakantojen	hoitamiseksi	ja	kalastuksen	kehittämiseksi	pienillä	järvillä	

Yleisiä	 kalastusmahdollisuuksia	 tarjoavat	 paremmin	 alueen	 suuremmat	 järvet.	 	 Niillä	 on	
veneenlaskupaikkoja,		yleisiä	rantoja	ja	muita	kohteita,	jotka	tarjoavat	kalastusmahdollisuuksia	muillekin	
kuin	ranta-asukkaille.	Kuitenkin	myös	pienten	järvien	on	tarpeen	tarjota	kalastusmahdollisuuksia	ranta-
asukkaita	 laajemmin.	 Pienistä	 järvistä	 vain	 Syväjärvellä	 on	 yleistä	 rantaa,	 jossa	 esimerkiksi	 lasten	
kalastusmahdollisuuksia	 voidaan	 järjestää.	 Erämaisten	 järvien	 kohdalla	 tulee	 selvittää,	 voidaanko	
johonkin	 kohteeseen	 järjestää	 nykyistä	 parempia	 virkistyskalastusmahdollisuuksia	 esimerkiksi	
kulkureittejä	parantamalla.	

Kalakantojen	hoidon	tulee	pääosin	perustua	luontaiseen	lisääntymiseen.	Vähemmän	reheviin	järviin	on	
mahdollista	 istuttaa	 siikaa,	 vaikka	 se	ei	pystyisikään	 luontaisesti	 lisääntymään.	Kirjolohen	 istuttaminen	
on	myös	mahdollista,	mikäli	ne	eivät	pääse	 leviämään	muualle	 vesistöön.	Muiden	 lajien	kohdalla	 kuin	
taulukossa	5	s.	41	mainittujen	kohdalla	tulee	hakea	istutuslupa	ELY-keskukselta.	

Osa	 pienistä	 järvistä	 on	 siinä	 määrin	 eristyneitä,	 että	 niissä	 voi	 vielä	 esiintyä	 jokirapua	 tai	 niihin	 on	
mahdollista	kotiuttaa	jokirapukanta.	Rapukantojen	tila	tulee	selvittää	ennen	istutuspäätöksiä.	

Kalastuksenvalvonta	

Pienillä	 järvillä	 saalismäärät	 ovat	 pieniä	 eikä	 salakalastukselle	 tai	 –ravustukselle	 ole	 nykyisellään	
merkittäviä	 kannustimia.	 Järvillä	 pidetään	 yllä	 yleistä	 valvontaa	 ja	 pyritään	 tehostamaan	 valvontaa,	
mikäli	valvonnan	tarpeessa	ilmenee	muutoksia.	
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4. Virtavedet -  Vesialueiden t i la  ja  käyttö 

4.1 Johdanto -virtavedet 
Kalatalousalueella	on	kolme	mereen	 laskevaa	 jokea,	Koskenkylänjoki,	Loviisanjoki	 ja	Taasianjoki.	Kaikki	
joet	 ovat	 vaelluskaloille	 merkittäviä,	 mutta	 nykyisellään	 vain	 Koskenkylänjoki	 on	 luokiteltu	
vaelluskalavesistöksi.	Kalatalousalueeseen	ei	kuulu	muita	mereen	 laskevia	pienempiä	vesistöjä,	sillä	ne	
jäävät	Loviisan	saariston	kalatalousalueen	puolelle.	

Virtavesien	 kunnostamisella	 ja	 esimerkiksi	 taimenen	 kotiutusistutuksilla	 on	 saavutettu	 hyviä	 tuloksia	
kalatalousalueen	 vesistöissä.	 Silti	 haittatekijöitä	 ja	 uhkakuvia	 esiintyy	 runsaasti.	 Virtavesien	 kalastolle	
aiheuttaa	 haittaa	 suuri	 hajakuormitus	 ja	 ajoittaiset	 korkeat	 kiintoainepitoisuudet.	 Tehokas	
peruskuivatus	valuma-alueilla	aiheuttaa	myös	pienempien	uomien	kuivumista	tai	vähävetisyyttä	kuivien	
kausien	 aikana.	 Kalatalousalueella	 on	 vain	 yksi	 vesivoimalaitos,	 mutta	 vanhemmat	 mylly-	 tai	
saharakenteet	 näkyvät	 edelleen	 monilla	 koskialueilla.	 Koskia	 on	 myös	 perattu	 peruskuivatuksen	 ja	
tukinuiton	 tarpeisiin	 ja	 kalojen	 elinympäristöt	 ovat	 laajasti	 kunnostustarpeessa.	 Ilmastonmuutos	 tulee	
todennäköisesti	 lisäämään	 kuormitusta	 ja	 sillä	 on	 kielteisiä	 vaikutuksia	 kalastoon.	 Muutoksia	 voivat	
tuoda	myös	 uudet	 eläinlajit.	 Harmaahaikara	 on	 jo	 yleisesti	 nähty	 laji	 koskipaikoilla	 ja	merimetsoja	 on	
havaittu	joki-	ja	järvialueilla.	

 
	

Kartta	9.	Koskenkylänjoen	kalatalousalueeseen	kuuluvat	Koskenkylänjoen-,	Loviisanjoen-	ja	
Taasianjoen	vesistöt.	Pieniä	osia	vesistöistä	kuuluu	naapurikalatalousalueisiin.	Koskenkylänjoen	
vesistö	on	määritetty	vaelluskalavesistöksi.	(Katso	myös	kartta	10	s.	37).	
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Kalatalousalueen	 kaikkiin	 jokiin	 on	 kotiutettu	 taimenta	 jo	 reilun	 vuosikymmenen	 ajan.	 Istutukset	 on	
pääsääntöisesti	 tehty	 mäti-istutuksin.	 Myös	 pieniä	 määriä	 kuoriutettuja	 ruskuaispussipoikasia	 (=vk-
vastakuoriutunut)	 on	 käytetty.	 Koskenkylänjokeen	 on	 istutettu	 myös	 kasvatettuja	 taimenen	 ja	 lohen	
poikasia.	

Taimen	mäti-vk	kpl	 2021	 2020	 2019	 2018	 2017	 2016	

Koskenkylänjoki,	
pääuoma	ja	purot	 16	400	 21	100	 17	600	 -	 9600	 4350	

Myrskylänjoki	ja	
Karsoja	

9000	 20	800	 3800	 10	440	 1600	 4900	

Villikkalanjärven	joet	 7200	 11	200	 7650	 11660	 4800	 3525	

Loviisanjoki	 3600	 8800	 13	200	 11	660	 3200	 1400	

Taasianjoki	ja	
sivupurot	 10	425	 33	500	 25	100	 27	940	 14	700	 11	460	

Taimen	1-vuotias	 		 		 		 		 		 		

Koskenkylänjoki	 		 		 		 		 2870	 5815	

Lohi	1-vuotias	 		 		 		 		 		 		

Koskenkylänjoki	 		 		 		 		 2015	 		

Lohi	mäti	 		 		 		 		 		 		

Koskenkylänjoki	 19	400	 		 		 		 		 		

	

Taulukko	4.	Virtavesiin	tehdyt	mäti-istutukset,	vastakuoriutuneiden	poikasten	istutukset	ja	poikasistutukset	
vuosina	2016-2021.	

	

4.2 Koskenkylänjoki  

4.2.1 Vesistö 
Koskenkylänjoki	 saa	 alkunsa	 Pyhäjärvestä	 Lapinjärven	 Porlammilla	 ja	 joki	 laskee	 Pernajanlahden	
pohjukkaan	Loviisassa.	Joki	on	rajana	myös	Myrskylän	kunnalle	ja	suurin	sivujoki	Myrskylänjoki	sijaitsee	
lähes	 kokonaan	 Myrskylän	 kunnan	 puolella.	 Vesistön	 latvoilla	 Orimattilassa	 on	 kolme	 suurempaa	
latvajokea,	Haltia-Köylinjoki,	Litinjoki	ja	Lanskinjoki,	jotka	kaikki	laskevat	Villikkalanjärveen.	

Koskenkylänjoen	 pääuoman	 pituus	 on	 noin	 38	 kilometriä	 ja	 valuma-alueen	 koko	 on	 noin	 895	 km2.	
Koskenkylänjoen	vesistö	kuuluu	pääsääntöisesti	Koskenkylänjoen	kalatalousalueeseen,	mutta	joen	kaksi	
alinta	 koskea,	 Forsbynkoski	 ja	 Hammarkoski,	 kuuluvat	 Loviisan	 saariston	 kalatalousalueeseen.	
Latvavesissä	Lanskinjoen	alkulähteenä	toimiva	Iitin	Sääskjärvi	kuuluu	Salpausselän	kalatalousalueeseen.	

Koskenkylänjoki	 on	 pintavesityypiltään	 keskisuuri	 savimaiden	 joki.	 Ekologiselta	 tilaltaan	 joki	 on	
Pyhäjärvestä	 Liljendaliin	 asti	 tyydyttävässä	 tilassa	 ja	 Liljendalista	merelle	 välttävässä	 tilassa.	 Sivujoista	
Myrskylänjoki	 on	 luokiteltu	 tyydyttäväksi	 ja	 siihen	 laskeva	 Karsoja	 välttäväksi.	 Villikkalanjärveen	
laskevista	joista	Haltia-Köylinjoki	on	luokiteltu	tyydyttäväksi	ja	Lanskinjoki	välttäväksi.	
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Koskenkylänjokeen	 johdetaan	 yhdyskuntajätevesikuormitusta	 Myrskylän,	 Porlammin	 ja	 Liljendalin	
jätevedenpuhdistamoilta.	 Suurin	 ravinnekuormittaja	 on	 kuitenkin	 peltoviljely.	 Joen	 vedessä	 on	 aina	
samea	sävy,	kuten	alkulähteessä	Pyhäjärvessä.	Sateisina	aikoina	vesi	värjäytyy	voimakkaan	savisameaksi.						

Vaelluskaloilla	 on	 mahdollisuus	 nousta	 merestä	 Pyhäjärveen	 ja	 edelleen	 Villikkalanjärven	 jokiin.	
Koskenkylänjoen	alajuoksun	Kuuskoskessa	sijaitsee	vesistön	ainoa	voimalaitos,	mutta	sen	yhteyteen	on	
rakennettu	 luonnonmukainen	 kalatie	 vuonna	 2008.	 Ylempänä	 joessa	 sijaitsevien	 Mickelspiltomin	 ja	
Kartanonkosken	 vanhojen	myllypatojen	 yhteyteen	on	myös	 rakennettu	 kalatiet	 vuosina	2006	 ja	 2010.	
Jokisuussa	sijainnut	Forsbynkosken	pato	purettiin	jo	vuonna	1993	(Lempinen	2013).	Myrskylänjoessa	ei	
ole	 varsinaisia	 patoja,	mutta	 Jaakkolankosken	 pohjakynnys	 ja	 Kirkkojärven	 luusuassa	 oleva	 pohjapato	
saattavat	 haitata	 kalojen	 vaelluksia.	 Kirkkojärven	 ja	 Sopajärven	 välisessä	 joessa	 ja	 Lanskinjoen	 Ala-
Myllykoskessa	on	vanhat	myllypadot,	jotka	estävät	kalojen	vaelluksen	ylävirtaan.	

Koskenkylänjoessa	 toteutettiin	 viranomaisten	 työnä	 mittavia	 koskikunnostushankkeita	 vuosina	 2006-
2010.	Tuolloin	kunnostuksia	tehtiin	Hammarkoskessa,	Sävträsketin	Kvarnforsissa	(jatkossa	Sävträskfors),	
Mickelspiltomin	 Kvarnforsissa,	 Sahankoskessa,	 Käkikoskessa,	 Kartanonkoskessa,	 Kylmäkoskessa	 ja	
Luukkukoskessa.	 Villikkalanjärveen	 laskevissa	 joissa	 tehtiin	 Artjärven	 kunnan	 vetämissä	 hankkeissa	
pohjakynnyksiä,	 eroosiosuojausta	 ja	 muita	 vesiensuojelutoimia	 2000-luvun	 alkupuolen	 hankkeissa.	
Pienempiä	 kalataloudellisia	 kunnostuksia	 on	 toteutettu	 Itä-Uudenmaan	 ja	 Porvoonjoen	 vesien-	 ja	
ilmasuojeluyhdistyksen	 ja	 Koskenkylänjoen	 kalastusalueen	 vetämissä	 hankkeissa.	 Kunnostuskohteita	
ovat	 tähän	 asti	 olleet	 Träskbäcken-Nyängsbäcken,	 Ålhusbäcken,	 Myrskylänjoen	 Pyörölammenkoski,	
Lähdeoja,	Karsojan	Kylmäsuontienkoski,	Litinjoenkoski	ja	Köylinjoen	Köylinkoski.	

Perkauksia	on	tehty	 laajasti	 ja	suurimmat	perkaushankkeet	ovat	olleet	pääuoman	järjestelyhanke	mm.	
Sävträsketin	 alueella	 1980-luvulla,	 Myrskylänjoen	 perkaus	 1950-60-luvuilla	 ja	 Myrskylän	 Kirkkojärven	
molemmin	puolin	toteutetut	järjestelyt.	

Lapinjärven	ja	Myrskylän	kunnilla	ja	Loviisan	kaupungilla	on	kalataloudellinen	tarkkailuvelvoite.	

4.2.2 Kalasto ja  istutukset 
Taimen	

Koskenkylänjoen	 alkuperäinen	 taimenkanta	 on	 tiettävästi	 hävinnyt	 patoamisen	 ja	 muiden	
ympäristömuutosten	johdosta.	Jokeen	istutettiin	Isojoen	ja	Ingarskilajoen	kantaa	olevia	taimenia	1980-	
ja	1990-luvuilla.	Istutusten	jälkeen	tavattiin	myös	luonnonpoikasia,	jotka	mahdollisesti	olivat	istukkaiden	
jälkeläisiä.	 Lisääntyminen	 todennäköisesti	 hiipui	 pois,	 koska	myöhemmin	 alueelta	 ei	 tavattu	 taimenta	
ennen	 uusia	 istutuksia.	 Villikkalanjärveen	 laskeviin	 jokiin	 istutettiin	 taimenta	 vuonna	 1997	 (Lempinen	
2001),	mutta	taimenta	ei	näistäkään	vesistöistä	tavattu	kymmenkunta	vuotta	myöhemmin	toteutetuissa	
sähkökoekalastuksissa.	

Koskenkylänjoen	 kalastusalue	 toteutti	 ensimmäiset	 kotiutusistutukset	 mäti-istutuksin	 2000-luvun	
alkupuolella	ja	mäti-istutuksia	on	tehty	eri	vesistönosiin	näihin	päiviin	asti.	Koskenkylänjoen	pääuomaan	
on	 satunnaisesti	 istutettu	 myös	 taimenen	 joki-	 tai	 vaelluspoikasia,	 jotka	 vuodesta	 2010	 lähtien	 ovat	
olleet	eväleikattuja.	

Istutusten	 myötä	 taimen	 on	 kotiutunut	 eri	 alueille	 Koskenkylänjoen	 vesistöön,	 mutta	 luontainen	
lisääntyminen	 on	 enimmäkseen	 melko	 heikkoa	 ja	 epäsäännöllistä.	 Meritaimenista	 on	 varmoja	
näköhavaintoja	Kuuskosken	kalatiessä	ja	kalatien	yläpuolella	Myrskylänjoessa.	Todennäköisiä	havaintoja	
on	kalatien	yläpuolelta	myös	Porlammin	alueelta.	

Sähkökalastuksissa	 luonnonkudusta	 peräisin	 olevia	 poikasia	 on	 tähän	 mennessä	 saatu	 pääuoman	
koskista	Kartanonkoskesta,	Seppäläis-Huopinkoskesta,	Mickelspiltomin	Kvarnforsista,	Sävträskforsista	ja	
Kuuskoskesta.	 Myös	 Loviisan	 saariston	 kalatalousalueen	 puolelle	 jäävistä	 koskista	 on	 saatu	 taimenen	
luonnonpoikasia	(Lempinen	2013).	
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Sivujoista	 luonnonpoikasia	on	tavattu	alajuoksun	Nyängsbäckenistä	 ja	Myrskylänjoen	alajuoksulta	sekä	
Villikkalanjärveen	laskevista	joista	Köylinjoesta	ja	Litinjoesta.	

Hauki,	ahven	ja	made	

Hauki,	 ahven	 ja	 made	 ovat	 yleisiä	 joessa	 esiintyviä	 kalalajeja	 ja	 myös	 saalislajeja.	 Pyynnin	 tai	 saaliin	
määrästä	 ei	 ole	 tietoja	 saatavilla.	 Kutualueina	 toimivien	 purojen	 aikoinaan	 tehdyt	 perkaamiset	 ja	
tulvarantojen	kuivattamiset	voivat	edelleen	haitata	lisääntymistä.	

Särkikalat	

Tärkeimmät	 saaliskalat	 särkikaloista	 ovat	 särki	 ja	 turpa.	 Ainakin	 salakka,	 lahna	 ja	 pasuri	 sekä	
todennäköisesti	 suutari	 kuuluvat	 näiden	 lisäksi	 lajistoon.	 Vimpa	 nousee	 nykyisin	 ainakin	 Kuuskoskelle	
asti	ja	kalatie	mahdollistaa	lajin	nousun	ylemmäksikin	jokeen.	

Kuha	

Kuhaa	 laskeutuu	 Pyhäjärvestä	 jokeen	 ja	 sitä	 myös	 pyydetään	 vapavälinein	 joen	 yläjuoksulta.	
Merialueelta	 nousee	 kuhaa	 Koskenkylänjoen	 alajuoksulle,	 mutta	 todennäköisesti	 se	 ei	 nouse	
Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	puolelle.	

Ankerias	ja	nahkiainen	

Ankeriasta	 on	 istutettu	 Kirkkojärveen,	 Syväjärveen,	 Pyhäjärveen	 ja	 Hopjärveen.	 Näistä	 istutuksista	
peräisin	 olevia	 ankeriaita	 on	 tavattu	 myös	 jokialueelta.	 Nahkiaista	 ei	 Koskenkylänjoesta	 ole	
koekalastuksissa	tavattu,	mutta	todennäköisesti	 lajia	nousee	jokeen	vähäisissä	määrin	kuten	muihinkin	
alueen	jokiin.	

Lohi	

Lohta	 istutettiin	 Koskenkylänjokeen	 vaellus-	 ja	 jokipoikasina	 vuosina	 2007-2013	 ja	 pieni	 erä	 vuonna	
2017.	Lohen	mäti-istutuksia	tehtiin	vuosina	2009	ja	2011.	Istutettuja	poikasia	tavattiin	istutusten	jälkeen	
sähkökalastuksissa	 vaihtelevasti.	 Forsbynkoskesta	 saatiin	 vuonna	 2012	 kaksi	 kesänvanhaa	 lohen	
luonnonpoikasta,	mutta	muutoin	takaisin	nousseista	lohista	ei	ole	saatu	havaintoja.	

Siika	

Koskenkylänjoessa	 tehtiin	 siianpoikasten	 haavipyyntiä	 kunnostushankkeen	 yhteydessä	 vuosina	 2007-
2012.	Vain	yksi	poikanen	tavoitettiin,	joten	lisääntyminen	on	ilmeisesti	hyvin	vähäistä	(Lempinen	2013).	
Vaikka	 kunnostushankkeen	 yksi	 tarkoitus	 oli	 siian	 lisääntymisen	 edistäminen,	 ei	 hankkeeseen	 liittynyt	
kotiutusistutuksia.	 Koskenkylänjoen	 alajuoksulle	 istutettiin	 yksi	 erä	 vastakuoriutuneita	 siikoja	 vuonna	
2016.	Ei	ole	 tiedossa,	nouseeko	 jokeen	nykyisin	vaellussiikoja	kutemaan	tai	pääseekö	siika	nousemaan	
alajuoksun	koskista	ylemmäksi	jokeen.	

Rapukannat	

Koskenkylänjoessa	 esiintyy	 pyyntivahva	 täplärapukanta	 laajalla	 alueella.	 Sivujoista	 täplärapua	 esiintyy	
ainakin	 Myrskylänjoen	 alajuoksulla.	 Muissa	 sivujoissa	 tai	 Villikkalanjärveen	 laskevissa	 joissa	 ei	
rapukannoista	ole	tietoa.	Vesistössä	ei	tunneta	yhtään	varmistettua	jokiravun	esiintymää.	

Vieraslajit	

Koskenkylänjoessa	 oli	 aikaisemmin	 ”kalastuspuistoja”	 ja	 jokeen	 istutettiin	 kirjolohia	 kalastajien	
pyydettäviksi.	Uusia	 istutuksia	 ei	 ole	 tehty	enää	pitkään	aikaan.	Myrskylän	 kalahautomolta	 karanneita	
pieniä	kirjolohia	on	tavattu	Karsojasta.	

Karsojassa	on	tavattu	myös	kalahautomolta	karanneita	kesän	ja	kahden	kesän	ikäisiä	(Saimaan)	nieriöitä.	
Nieriä	ei	ole	vieraslaji,	mutta	se	ei	kuulu	Koskenkylänjoen	vesistön	alkuperäiseen	 lajistoon.	Nieriöitä	ei	
ole	kerrottu	saadun	saaliiksi	eikä	lajilla	ole	edellytyksiä	kotiutua	vesistöön.	
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4.2.3 Kalastus ja  kalastusluvat 
Koskenkylänjoessa	harjoitetaan	lähinnä	vapakalastusta,	katiskakalastusta	ja	ravustusta.	

Koskenkylänjoki	 on	 määritetty	 vaelluskalavesistöksi.	 Koski-	 ja	 virta-alueilla	 on	 mahdollista	 harjoittaa	
viehekalastusta,	 mutta	 siihen	 tarvitsee	 vesialueen	 omistajan	 luvan.	 Viehekalastusta	 pääsee	
harjoittamaan	 Porlammin	 osakaskunnan	 alueella,	 missä	 suurin	 osa	 pääuoman	 koskista	 sijaitsee.	
Keskijuoksun	 tai	 sivujokien	 koskialueille	 ei	 ole	 lupia	 myynnissä.	 Kuuskosken	 kalatien	 kohdalla	 kaikki	
kalastus	on	kielletty	200	metriä	molempiin	suuntiin.	

4.2.4 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi  
Taimenkantojen	vahvistaminen	

Koskenkylänjoen	vesistössä	on	voimakkaasti	panostettu	 taimenkannan	kotiuttamiseen	kunnostuksin	 ja	
istutuksin.	Luontaista	poikastuotantoa	tapahtuu	useilla	alueilla,	mutta	poikasmäärät	ovat	olleet	vähäisiä.	
Vaikka	 pääuoman	 koskia	 on	 kunnostettu,	 tulee	 koskissa	 edelleen	 lisätä	 ja	 parantaa	 kutusoraikoita	 ja	
erityisesti	pienpoikasille	soveltuvia	alueita	(Vainio	ym.	2017).	Näitä	alueita	voidaan	erityisesti	kunnostaa	
Sävträskforsiin,	 Mickelpiltomin	 Kvarnforsiin,	 Sahankoskeen,	 Käkikoskeen,	 Kartanonkoskeen	 ja	
Kylmäkoskeen.	 Kunnostamattomista	 koskista	 parannustarvetta	 on	 Seppäläis-Huopinkoskessa	 ja	
Lapiokoskessa.	

Kuuskosken	 kalatien	 toimintaa	 selvitetään	 seurantatutkimuksilla.	 Jatkossa	 on	 tarpeen	 selvittää,	
millaisilla	rakenteilla	alaspäin	vaeltavia	kaloja	voidaan	estää	joutumasta	voimalaitoksen	turbiineihin.	

Alajuoksun	puroista	Träskbäcken-Nyängsbäcken	–purovesistössä	 taimen	on	 istutusten	 ja	kunnostusten	
myötä	saatu	 lisääntymään	luontaisesti	viime	vuosina	ja	puron	kutupaikkoja	tulee	pitää	yllä	 ja	parantaa	
lisäsoraistuksin.	 Valuma-alueen	 itäreunalla	 sijaitsevan	 harjun	 soranottohankkeet	 vaikuttavat	 ilmeisesti	
puron	 virtaamiin	 ja	 veden	 laatuun,	 joten	 uusia	 lupia	 myönnettäessä	 on	 arvioitava	 ja	 seurattava	
vaikutuksia	myös	Nyängsbäckenissä.	

Myrskylänjoessa	 on	 kaksi	 merkittävää	 koskialuetta,	 Pyörölammenkoski	 ja	 Jaakkolankoski,	 jotka	
molemmat	 on	 perattu	 ja	 oikaistu	 joen	 laajan	 perkaushankkeen	 yhteydessä.	 Alemmassa	
Pyörölammenkoskessa	 on	 tehty	 pienimuotoista	 kunnostamista.	 Koskessa	 on	 havaittu	 kudulla	 sekä	
paikallisia	taimenia	että	meritaimenia,	mutta	poikasia	on	tavattu	vain	vähäisiä	määriä.	Jaakkolankoskeen	
on	aloitettu	taimenen	kotiutusistutukset	vasta	vuonna	2018.	Koskien	ennallistaminen	ei	ole	mahdollista,	
mutta	 molemmissa	 koskissa	 tulee	 toteuttaa	 perusteellinen	 kalataloudellinen	 kunnostus	
vesistöjärjestelytyön	 jäljiltä.	 Myrskylänjoen	 yläjuoksulla	 merkityksellinen	 kohde	 on	 Koukjärvenkoski,	
jossa	tulee	tehdä	kunnostustoimia.	Lisäksi	tärkeä	vesistö	on	Myrskylänjoen	yläjuoksulle	laskeva	Karsoja	
ja	sen	sivupuro	Lähdeoja.	Molemmissa	puroissa	on	taimenelle	soveltuvia	 lisääntymisalueita	 ja	puroihin	
on	kotiutettu	taimenta.	

Lähdeojan	 kautta	 virtaa	 Karsojaan	 ja	 edelleen	 Myrskylänjokeen	 merkittävästi	 pohjavettä.	 Tuottoisan	
lähteen	yhteyteen	on	päätetty	perustaa	vedenottamo,	joka	aloittaa	toimintansa	vuonna	2024.	Lähteen	
varassa	toiminut	Myrskylän	kalahautomo	joutuu	lopettamaan	toimintansa,	koska	lähteestä	ei	riitä	vettä	
molemmille	 toimijoille.	 Vedenottamolle	 on	 määrätty	 velvollisuus	 tarkkailla	 kalastovaikutuksia	 ja	
kalatalousmaksu.	 Tärkeintä	 olisi	 kuitenkin,	 että	 kuivina	 ja	 lämpiminä	 kausina	 Lähdeojan	 viileää	 vettä	
pääsee	virtaamaan	Karsojaan	ja	edelleen	Myrskylänjokeen.	

Villikkalanjärveen	 laskevista	 joista	 Haltia-Köylinjoessa	 merkittävimmät	 koskialueet	 ovat	 Sammalkoski,	
Köylinjoen	 Köylinkoski	 ja	 Haltiajoen	 Niinikoski.	 Sammalkoskessa	 ja	 Köylinkoskessa	 on	 tehty	
kunnostustoimia,	mutta	kaikkia	koskia	ja	muutamia	pienempiä	virta-alueita	tulee	edelleen	kunnostaa.		

Litinjoella	kunnostustarpeessa	olevia	kohteita	ovat	joen	alajuoksun	virta-alueet	ja	latvan	Katajakoski.	

Lanskinjoella	 kokeelliset	 taimenen	mäti-istutukset	 eivät	 ole	 olleet	 kovin	 tuloksellisia	 ja	 istutustoiminta	
on	 toistaiseksi	 keskeytetty.	 Mäti-istutusta	 vaikeuttivat	 useampana	 vuotena	 vaikeat	 jää-	 tai	
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tulvaolosuhteet,	 eikä	 mätirasioita	 saatu	 sijoitettua	 optimaalisille	 paikoille.	 Istutustoimintaa	 voidaan	
jatkaa	 esimerkiksi	 käyttämällä	 ruskuaispussipoikasia	 ja	 seuraamalla	 istutusten	 tuloksellisuutta.	
Lanskinjoella	 on	 tarpeen	mahdollistaa	 kalojen	 vaellukset	 Ala-Myllykosken	 padon	 ohi.	 Kalataloudellisia	
kunnostuksia	 tulee	 tehdä	 Myllykoskilla	 ja	 latvan	 Kuivannonjoki	 tulee	 inventoida	 mahdollisten	 virta-
alueiden	kartoittamiseksi.	

Muiden	vaelluskalakantojen	huomioiminen	

Koskenkylänjoessa	 on	muista	 vaelluskaloista	 tavattu	 ankeriasta,	 lohta,	 vaellussiikaa	 ja	 vimpaa.	 Lisäksi	
nahkiaisen	 esiintyminen	 on	 todennäköistä.	 Vimpakanta	 vahvistuu	 todennäköisesti	 ilman	 erityisiä	
lisätoimenpiteitä.	Siian	esiintymistä	joessa	tulee	selvittää	ja	lajin	kotiuttamista	tai	kannan	vahvistamista	
tulee	edistää	yhdessä	Loviisan	saariston	kalatalousalueen	kanssa.	

Ankeriaan	 suojelussa	 on	merkittävää,	 että	 kalojen	 joutumista	 Kuuskosken	 voimalaitoksen	 turbiineihin	
estetään.	

Lohi	 on	 onnistunut	 lisääntymäänkin	 Koskenkylänjoen	 alajuoksulla	 Forsbynkoskessa.	 Luontaisen	
lohikannan	 muodostuminen	 on	 epävarmaa,	 mutta	 osa	 Koskenkylänjoen	 koskista	 mahdollistaa	
jokipoikasten	istuttamisen	ja	tarjoaa	tarvittaessa	soveltuvaa	koskialuetta	vaelluspoikaseksi	kasvamiseen.	

Suvantoalueiden	kalaston	hoito	

Hauki-	 ja	 ahvenkantojen	 tilaa	 ei	 tunneta	 kovinkaan	 hyvin.	 Tulva-alueiden	 kuivattamisen	 myötä	
molempien	 lajien	 lisääntymisalueet	 ovat	 vähentyneet	 huomattavasti.	 Samoin	 tärkeinä	
lisääntymisalueina	 toimivat	 joen	 laajentumat	 ovat	 kasvaneet	 suurelta	 osin	 umpeen.	 Erityisesti	
ahvenkantoja	 tulisi	 vahvistaa	 lisääntymispuroja	 ja	 joen	 laajentumia	 kunnostamalla.	 Hauki	
todennäköisesti	 hyötyy	 samoista	 toimenpiteistä.	 Haukikantojen	 erityinen	 vahvistaminen	 joessa	 on	
hieman	 ristiriitainen	 tavoite,	 sillä	 vahvat	 haukikannat	 suvantoalueilla	 voisivat	 vähentää	 mereen	
pääsevien	 taimenten	 vaelluspoikasten	 määrää.	 Kuhaa	 laskeutuu	 joen	 yläosalle	 Pyhäjärvestä	 ja	
mahdollisesti	 nousee	 alajuoksulle	 merestä.	 Lisääntymistä	 jokialueilla	 ei	 tapahdu	 lainkaan	 tai	 se	 on	
vähäistä	eivätkä	kuhakannat	tarvitse	erityisiä	toimenpiteitä	jokialueilla.	

Särkikalat	 menestyvät	 nykytilanteessakin.	 Kalastukselle	 merkittäviä	 lajeja	 ovat	 lähinnä	 särki,	 turpa	 ja	
lahna.	

Veden	 laadun	 parantaminen	 ravinne-	 ja	 kiintoainekuormaa	 pienentämällä	 on	 oleellista	 lähes	 kaikille	
joen	kalalajeille.		

Ravut	

Täplärapukanta	pyritään	pitämään	terveenä	ja	tuottavana	riittävän	pyynnin	avulla.	

4.2.5 Toimenpiteet kalastuksen kehittämiseksi  
Porlammin	 alueen	 koskikalastus	 perustuu	 alueella	 esiintyviin	 luonnonvaraisiin	 kaloihin,	 kuten	 kuha,	
turpa,	ahven,	hauki	ja	taimen.	Kalastusta	alueella	tulee	kehittää	harkiten	ja	ohjatusti,	sillä	alueen	kosket	
ovat	tärkeitä	taimenen	lisääntymisalueita	ja	taimenkanta	on	vasta	kehittymässä	alueelle.	

Keskijuoksulla	 Mickelpiltomin	 Kvarnfors	 soveltuu	 kalastamiseen	 ja	 sen	 voisi	 liittää	 Porlammin	 lupa-
alueeseen.	 Koskelle	 ei	 kuitenkaan	 nykyisin	 ole	 lupaa	 saatavilla	 osakaskuntien	 järjestäytymättömyyden	
takia.	

Joen	 suvantoalueille	 tulisi	 perustaa	 kalastuskohteita,	 joihin	 kalastajia	 voidaan	 ohjata.	 Erityisesti	 olisi	
tarve	 löytää	 sopiva	 kalastuskohde	 alajuoksulta,	 jotta	 kalastajia	 voidaan	 ohjata	 pois	 Kuuskosken	
kalatiealueelta.	
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Kalastuksenvalvonta	

Kalastuksenvalvonnassa	 keskeinen	 kohde	 on	 Kuuskoski,	 jossa	 luvatonta	 kalastusta	 harjoitetaan	
voimalaitoksen	 ja	 kalatien	 alapuolella.	 Taimenen	 kutualueita	 ja	 vaellusreittejä	 tulee	 valvoa	 erityisesti	
syksyisin.	Ravustusaikaan	tulee	valvoa,	että	pyydykset	ovat	luvallisia.	

	

4.3 Lovi isanjoki  

4.3.1 Vesistö 
Loviisanjoki	 saa	 alkunsa	 Lapinjärvestä.	 Joki	 laskee	 Loviisanlahden	 pohjukkaan	 kaupungin	 keskusta-
alueella.	Loviisanjoessa	on	yksi	hieman	suurempi	sivupuro,	Hardombäcken.	

Loviisanjoen	 pääuoman	 pituus	 on	 noin	 25	 kilometriä	 ja	 valuma-alueen	 koko	 on	 noin	 117	 km2.	
Loviisanjoen	 vesistö	 kuuluu	 käytännössä	 kokonaan	 Koskenkylänjoen	 kalatalousalueeseen,	 vain	 aivan	
joen	suisto	kuuluu	Loviisan	saariston	kalatalousalueeseen.	

Loviisanjoki	 on	 pintavesityypiltään	 pieni	 savimaiden	 joki.	 Ekologiselta	 tilaltaan	 joki	 on	 tyydyttävässä	
tilassa,	 vaikka	 alkulähteenä	 toimiva	 Lapinjärvi	 ja	 joen	 laskupaikka	 Loviisanlahti	 ovat	 vain	 välttävässä	
tilassa.	 Joki	saa	 jonkin	verran	vettä	 lähteistä	Kvarnbackenin	 ja	Hardombäckenin	alueilta,	millä	on	suuri	
merkitys	kalastolle	vähävetisinä	aikoina.	Yleisesti	joen	vedessä	on	aina	samea	sävy	Lapinjärveltä	lähtien.	
Suuremmilla	virtaamilla	joen	vesi	on	voimakkaan	savisameaa.	

Loviisanjokeen	 johdetaan	 yhdyskuntajätevesikuormitusta	 Lapinjärven	 koulutuskeskuksen	
puhdistamolta.	

Vuosina	 2020-2021	 toteutetaan	 mittava	 perkaushanke	 Kvarnbackenin	 ja	 Loviisan	 kaupungin	 välillä.		
Perkaushankkeen	mainitaan	huomioivan	ympäristöarvot	ja	jopa	parantavan	niitä,	mutta	työn	aikaiset	ja	
lyhytaikaisemmat	haitalliset	vaikutukset	veden	laatuun	ovat	erittäin	suuret,	ennen	kuin	kasvillisuus	ehtii	
palautua	 kaivetuille	 alueille.	 Rakenteelliset	 vaikutukset	 kalastoon	 voivat	 olla	 pitkäaikaisia	 sillä	
elinympäristöjä	 häviää	 ja	 joen	 virtaamat	 äärevöityvät,	 eli	 tulvahuiput	 kasvavat	 ja	 kuivan	 ajan	
alivirtaamat	pienentyvät.	Sivupuroista	Hardombäcken	perattiin	jo	aiemmin.	

Vaelluskaloilla	 on	 mahdollisuus	 nousta	 merestä	 Lapinjärven	 säännöstelypadolle	 asti.	 Kvarnbackenissa	
sijaitsevasta	 padosta	 on	 settilankut	 poistettu	 ja	 kaloilla	 on	mahdollisuus	 nousta	 patoaukosta.	 Virtaus	
kapeassa	 aukossa	 on	 kuitenkin	 ajoittain	 erittäin	 voimakas	 ja	 se	 rajoittaa	 ainakin	 useiden	 kalalajien	
liikkumista	vesistössä.	

Perkauksia	Loviisanjoessa	on	aiemminkin	tehty	laajasti.	Uoma	on	monin	paikoin	alavalla	peltoaukealla	ja	
varjostuksen	 puuttuessa	 umpeenkasvu	 on	 voimakasta.	 Aluksi	 meneillään	 oleva	 perkaus	 voi	 parantaa	
kalojen	 vaellusmahdollisuuksia.	 Joen	 leveyttä	 on	 kuitenkin	 paikoin	 kasvatettu	 huomattavasti	 ja	
umpeenkasvu	voi	tapahtua	uudelleen	nopeasti.	

Loviisanjoessa	on	kalataloudellisesti	kunnostettu	joen	alaosalla	olevaa	Kaupunginkoskea.		

Loviisanjoen	 perkaushankkeelle	 on	 määrätty	 määräaikainen	 tarkkailuvelvoite,	 jossa	 tehdään	
koeravustuksia,	sähkökoekalastuksia	ja	pohjaeläinselvityksiä.	

4.3.2 Kalasto ja  istutukset 
Taimen	

Luontaisen	 taimenen	 esiintymisestä	 Loviisanjoessa	 ei	 ole	 tietoja	 eikä	 taimenta	 todettu	 esiintyvän	
vuonna	2009	toteutetussa	kalastoselvityksessä	(Vainio	2009).	Taimenen	kotiuttaminen	jokeen	aloitettiin	
vuonna	2010.	Istutukset	olivat	tuloksellisia	ja	sittemmin	taimen	on	lisääntynyt	luontaisesti	jo	useampana	
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vuonna	 Kvarnbackenin	 kylän	 kohdalla	 olevassa	 koskessa.	 Syksyllä	 2020	 todettiin	 taimenen	 luontaista	
lisääntymistä	tapahtuneen	myös	Loviisan	keskustan	koskessa.	

Muut	kalalajit	

Hauki	 ja	made	ovat	sähkökalastuksissa	olleet	Loviisanjoen	yleisimmät	kalalajit.	Myös	särkeä	ja	ahventa	
on	 tavattu	 useasti,	 Lapinjärvessä	 yleinen	 suutari	 on	 tavattu	 joitakin	 kertoja	 ja	 ankerias	 kerran.	 Joesta	
puuttuvat	 	 alueelle	 tyypilliset	 virtavesien	 lajit	 kuten	 kivennuoliainen,	 kivisimppu	 ja	 turpa.	 2000-luvun	
alkupuolella	esiintyneet	happikadot	ovat	mahdollisesti	karsineet	lajistoa.	

Rapukannat	

Loviisanjoessa	 tavattiin	 jokirapua	 ainakin	 vuoteen	 2015	 asti	 ja	 sen	 jälkeen	 rapukannan	 epäiltiin	
tuhoutuneen.	 Vuoden	 2017	 koeravustuksessa	 tavattiin	 täplärapuja.	 Todennäköisesti	 jonkun	 yksityisen	
henkilön	tekemästä	laittomasta	istutuksesta	peräisin	olevat	täpläravut	ovat	kantaneet	rapuruttoa,	jonka	
seurauksena	jokirapukanta	hävisi.	Täplärapuja	on	mahdollisesti	istutettu	useampaan	kohteeseen.	(Niemi	
ja	Anttila-Huhtinen	2017).	

Vieraslajit	

Loviisanjoessa	ei	täpläravun	lisäksi	ole	havaittu	tai	sinne	ei	ole	istutettu	muita	vieraslajeja.	

4.3.3.  Kalastus ja  kalastusluvat 
Loviisanjoessa	 kalastus	 on	 ollut	 vähäistä	 vapa-	 ja	 katiskakalastusta.	 Avoimilla	 alueilla	 uoman	
umpeenkasvu	on	rajoittanut	kalastusmahdollisuutta.	Aiemmin	jokirapua	pyydettiin	yleisesti.	

4.3.4.  Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi  
Loviisanjokeen	 on	 kotiutettu	 taimenta	 ja	 se	 on	 onnistunut	 lisääntymään	 luontaisesti	 kahdessa	 eri	
koskessa.	 Joessa	 on	 kolme	 merkittävää	 koskialuetta,	 Loviisan	 keskustan	 koski	 joen	 alajuoksulla,	
Kvarnforsen	keskijuoksulla	ja	Kvarnbackenin	koski	joen	yläosalla.	Näiden	lisäksi	on	muutamia	pienempiä	
virtapaikkoja,	 jotka	 soveltuvat	 taimenen	 kutu-	 ja	 elinalueiksi.	 Virta-alueet	 ovat	 suhteellisen	
hyväkuntoisia	 elinympäristöjä	 ja	 vaadittavat	 kunnostustoimet	 ovat	 melko	 pienimuotoisia.	 Loviisan	
keskustan	 kosken	 itäiseen	 pääuomaan	 tulee	 kunnostaa	 kutusoraikoita	 ja	 Kvarnbackenin	 koskialueella	
tulee	purkaa	osa	padosta	ja	parantaa	yläosan	kutusoraikoita.	Keskijuoksun	Kvarnforsenissa	tulee	tehdä	
perusteellisempaa	kunnostusta.	

Täplärapukannan	vahvuutta	ei	 tunneta.	Aloitettu	perkaushanke	hävittää	täplärapujen	elinalueita	 ja	voi	
heikentää	 rapujen	 lisääntymismahdollisuuksia.	 Siksi	 joessa	 tulisi	 ravustaa	 voimakkaasti	 ja	 pyrkiä	
poistamaan	mahdollisimman	suuri	määrä	täplärapuja.	Mikäli	täpläravut	eivät	vielä	ole	ehtineet	kunnolla	
kotiutua	 vesistöön	 ja	 perkaus	 heikentää	 lisääntymisolosuhteita,	 voitaisiin	 täpläravut	 onnistua	 vielä	
hävittämään	ja	Loviisanjokeen	olisi	jossain	vaiheessa	mahdollista	palauttaa	jokirapu.	

Loviisanjoen	 perkaushankkeessa	 on	 perattu	 yli	 puolet	 joen	 uoman	 pituudesta.	 Tulvarannat	 tulevat	
vähentymään	ja	virtaamat	äärevöitymään,	jolloin	tulva-ajat	lyhenevät	ja	kesäaikaiset	alivirtaamat	tulevat	
pienenemään.	 Hanke	 sisältää	 pieniä	 kompensaatiotoimia,	 mutta	 ne	 ovat	 pinta-aloiltaan	 ja	
vaikutuksiltaan	 marginaalisia.	 Perkauksen	 aiheuttama	 muutos	 uomassa	 on	 niin	 suuri,	 että	 vaikutusta	
kalakantoihin	 ei	 voi	 vielä	 ennustaa.	 Siten	 vaikutusta	 kalakantoihin	 tulee	 seurata	 ja	 tehdä	
korjaustoimenpiteitä	seurannan	pohjalta.	

4.3.5.  Toimenpiteet kalastuksen kehittämiseksi  
Loviisanjoessa	 merkittävin	 pyyntimuoto	 on	 ollut	 ravustus.	 Jokirapukannan	 menetyksen	 ja	 täpläravun	
ilmestymisen	sekä	meneillään	olevan	perkaushankkeen	myötä	rapusaaliita	ei	ole	odotettavissa	vuosiin.	

Kalastus	 on	 ollut	 pienimuotoista	 katiskapyyntiä.	 Vapakalastus	 on	 onnistunut	 vain	 pienessä	 osassa	
vesistöä	 umpeenkasvun	 vuoksi.	 Perkaus	 voi	 tuoda	 lyhytaikaisen	 parannuksen	
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vapakalastusmahdollisuuksiin,	 mutta	 todennäköisesti	 umpeenkasvu	 avoimilla	 ja	 valoisilla	 alueilla	
tapahtuu	melko	nopeasti.	

Kalastus	 Loviisanjoessa	 on	 aiemminkin	 ollut	 vähäistä.	 Loviisanjoesta	 voi	 muodostua	 arvokas	
poikastuotantoalue	Suomenlahden	meritaimenelle,	mikäli	 joen	perkaushankkeen	vaikutukset	eivät	ole	
liian	radikaaleja.	Sikäli	kalastuksen	määrää	ei	ole	tarvetta	erityisesti	kasvattaa.	

Kalastuksenvalvonta	

Kalastuksenvalvonnalla	 tulee	 erityisesti	 pyrkiä	 turvaamaan	 taimenkannan	 kehitys.	 Keskeisiä	
valvontakohteita	 ovat	 Loviisan	 keskustan	 koski,	 Kvarnforsen	 ja	 Kvarnbacken.	Myös	 kalojen	 vaellus	 on	
turvattava.	Rapukannan	romahduksen	takia	ravustusta	ei	toistaiseksi	juuri	harjoiteta.	

	

4.4 Taasianjoki  

4.4.1 Vesistö 
Taasianjoen	 alkulähteet	 sijaitsevat	 Iitissä	 Kausalan	 kirkonkylän	 seudulla	 sekä	 Kouvolan	 puolella	
Kontjärvessä.	 Keskijuoksulla	 joki	 virtaa	 Lapinjärven	 kunnan	 ja	 alajuoksulla	 Loviisan	 kaupungin	 alueilla.	
Joki	laskee	Loviisan	Kullanlahteen.	

Taasianjoen	pituus	on	noin	80	km	ja	valuma-alueen	pinta-ala	on	noin	530	km2.	Alimmat	kymmenkunta	
kilometriä	joesta	kuuluu	Loviisan	saariston	kalatalousalueeseen.	

Taasianjoki	on	pintavesityypiltään	keskisuuri	savimaiden	joki.	Ekologiselta	tilaltaan	joki	on	keskijuoksulla	
tyydyttävässä	 tilassa.	 Lindkosken	 ja	 Haapa-Kimolan	 välinen	 joki	 sekä	 Virmajoki	 ovat	 luokitukseltaan	
välttävässä	 tilassa.	 Yleisesti	 joen	 vedessä	 on	 aina	 samea	 sävy	 ja	 suuremmilla	 virtaamilla	 joen	 vesi	 on	
voimakkaan	 savisameaa.	 Joen	 keskijuoksulla	 on	 ilmennyt	 happikadosta	 johtuvia	 kalakuolemia	 ainakin	
vuosina	2013	ja	2014.	

Taasianjokeen	 johdetaan	 yhdyskuntajätevesikuormitusta	 Lapinjärven	 kirkonkylän	 puhdistamolta.	
Valuma-alueella	 on	 Ruskeasuon	 turvetuotantoalue,	 josta	 valumavedet	 tulevat	 Taasianjoen	
keskijuoksulle	 Djupbäckeniä	 pitkin.	 Suurin	 ravinne-	 ja	 kiintoainekuormitus	 on	 peräisin	 maa-	 ja	
metsätaloudesta.	

Taasianjoki	 sijaitsee	 laajalla	 alavalla	 tasangolla	 eikä	 valuma-alueella	 juurikaan	 ole	 järviä.	 Joella	 on	
luontaisestikin	 erittäin	 suuret	 virtaamavaihtelut,	 joita	 valuma-alueen	 ojitukset	 ovat	 voimistaneet	
entisestään.	 Laajojen	 tulvavahinkojen	 vuoksi	 joella	 on	 toteutettu	 1990-luvulla	 mittava	
vesistöjärjestelyhanke.	Pääosin	Lapinjärven	kunnan	alueella	toteutetussa	hankkeessa	jokea	on	perattu	ja	
suoristettu	kymmenien	kilometrien	matkalla	ja	joen	kosket	on	muutettu	pohjakynnyksiksi.	

Taasianjoessa	 on	 vaellusesteitä	 vain	 latvavesien	 puroissa	 ja	 alajuoksulla	 Särkjärvenpurossa.	
Vaelluskaloilla	 on	 mahdollisuus	 nousta	 joen	 pääuoman	 latvoille	 ja	 merkittävimpiin	 sivupuroihin	
Taasianojaa	lukuunottamatta.	Joen	rehevyys	ja	koskien	muuttaminen	lyhyiksi	pohjapadoiksi	on	kuitenkin	
vaikeuttanut	 erityisesti	 taimenen	 kotiutumista	 vesistöön.	 Kalataloudellisia	 kunnostustoimia	 on	 tehty	
pääuomassa	Fallforsenissa	ja	Nyforsenissa	sekä	sivupuroista	Lappbäckenissä,	Virmajoessa	ja	Kaalijoessa.	

Taasianjoen	 valuma-alueella	 sijaitsevalla	 Vapo	 Oy:n	 Ruskeasuon	 turvetuotantoalueella	 on	
tarkkailuvelvoite,	 joka	 sisältää	 sähkökoekalastuksia	 ja	 koeravustuksia	 joka	 kolmas	 vuosi.	 Lapinjärven	
kunnan	jätevedenpuhdistamolla	ei	tiettävästi	ole	tarkkailuvelvoitetta.	
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4.4.2 Kalasto ja  istutukset 
Taimen	

Taasianjoessa	 ei	 esiintynyt	 luontaisia	 taimenkantoja	 2000-luvun	 alkupuolella	 ja	 ensimmäiset	
kotiutusistutukset	tehtiin	Lapinjärven	Lappbäckeniin	ja	Virmajokeen	vuonna	2008.	Sittemmin	istutuksia	
on	tehty	muutamiin	pääuoman	koskiin,	Iitin	puoleisiin	latvapuroihin	ja	Särkjärven	laskupuroon.	

Istutukset	 puroihin	 ovat	 olleet	 pääsääntöisesti	 onnistuneita.	 Pääuoman	 koskissa	 kokonaiskalamäärät	
olivat	aluksi	suuria	eikä	taimen	menestynyt	 lajien	välisessä	kilpailussa	kovin	hyvin	edes	kunnostetuissa	
koskissa.	 Vuosien	 2013	 ja	 2014	 kalakuolemien	 jälkeen	 istutukset	 onnistuivat	 paremmin,	 koska	 muu	
kalasto	oli	merkittävästi	vähentynyt.	

Taasianjoen	 vesistössä	 on	 vasta	 joitakin	 kertoja	 selvitetty	 taimenen	 luontaista	 lisääntymistä	 eikä	
lisääntymistä	vielä	ole	todettu.	

Hauki,	ahven	ja	made	

Hauki	ja	ahven	ovat	merkittävimmät	pyynnin	kohteena	olevat	kalalajit.	Molempia	lajeja	esiintyy,	mutta	
kannat	mahdollisesti	kärsivät	rehevöitymisestä	 ja	tulva-alueiden	puuttumisesta.	Made	esiintyy	yleisesti	
koskien	sähkökalastussaaliissa,	mutta	pyyntiä	ei	tiettävästi	juuri	harjoiteta.	

Särkikalat	

Tärkeimmät	saaliskalat	särkikaloista	ovat	särki	ja	turpa.	Ainakin	salakka,	lahna,	pasuri	ja	suutari	kuuluvat	
näiden	 lisäksi	 lajistoon.	Vimpa	esiintyy	 todennäköisesti,	 vaikka	 sitä	 ei	 ole	 tavattu	 sähkökoekalastusten	
saaliissa	vuoden	2013	kalakuolemien	jälkeen.	

Ankerias	ja	nahkiainen	

Nahkiainen	 on	 tavattu	 sähkökalastusten	 yhteydessä	 vuonna	 2011	 ja	 nahkiaisia	 havaittiin	 Pukaron	
korkeudella	 asti	 vesistöjärjestelytyön	 aikana	 (Lempinen	 2010).	 Keskijuoksun	 hapettomuusjaksot	 ja	
kalakuolemat	 ovat	 todennäköisesti	 vaikuttaneet	myös	 joessa	 eläviin	 likomatoihin	 ja	 nahkiaiskanta	 on	
taantunut	 tuolloin.	 Ankeriasta	 ei	 ole	 tavattu,	 mutta	 esiintyminen	 on	 mahdollista,	 koska	 ankeriaita	
istutetaan	joen	edustan	merialueelle.	

Siika	

Taasianjokeen	 kotiutettiin	 vaellussiikaa	 2000-luvun	 alkupuolella	 kompensaationa	 perkaushankkeesta	
aiheutuneista	haitoista	(Lempinen	2010,	Haikonen	2007).	Seuranta	oli	melko	 lyhytaikaista	eikä	siikojen	
nousemisesta	 jokeen	 ole	 nykyisin	 tietoa.	 Parhaat	 siialle	 soveltuvat	 koskialueet	 sijaitsevat	 joen	
alajuoksulla.	 Pitkäkoski	 olisi	 mahdollinen	 kutualue	 Koskenkylänjoen	 kalatalousalueen	 puolella,	 mikäli	
siika	pääsee	nousemaan	sinne	asti.	

Rapukannat	

Taasianjokeen	 kotiutettiin	 täplärapu	 perkaushankkeen	 jälkeen	 1990-luvulla	 kompensaationa	
kaivamisesta	aiheutuneille	haitoille.	Joessa	eli	tuolloin	vielä	jokirapuja	ja	jokirapuja	ja	täplärapuja	saatiin	
aluksi	samanaikaisesti.	Sittemmin	jokirapu	on	vesistöstä	tiettävästi	hävinnyt.	Mahdollisesti	rapurutto	on	
päässyt	leviämään	joen	ravuissa	ja	täpläravut	ovat	nykyisin	kroonisen	rapuruton	kantajia.	

Vieraslajit	

Taasianjoen	vesistöön	ei	ole	istutettu	tai	siellä	ei	ole	havaittu	vierasperäisiä	kalalajeja	ja	siten	täplärapu	
on	ainoa	haitalliseksi	todettu	vieraslaji.	Hopearuutanaa	on	kuitenkin	tavattu	joen	edustan	merialueelta.	
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4.4.3 Kalastus ja  kalastusluvat 
Taasianjoessa	 merkittävin	 pyyntimuoto	 on	 ravustus.	 Myös	 vapa-	 ja	 katiskakalastusta	 harjoitetaan	
yleisesti.	Tärkeimmät	saalislajit	ovat	hauki,	ahven	ja	särki.	(Haikonen	2007).	

Joen	 järjestelyhankkeessa	 kunnostettiin	 kalastuspaikkoja	 pohjapatojen	 yhteyteen,	 mikä	 ainakin	
väliaikaisesti	lisäsi	kalastuksen	määrää	joessa.	Tuon	ajan	jälkeen	kalastusaktiivisuus	on	ilmeisesti	hieman	
laskenut,	mihin	ovat	vaikuttaneet	mm.	joen	kalakuolemat.	

4.4.4 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi  
Taimenen	 kotiuttamista	 Taasianjoen	 pääuoman	 koskiin	 ovat	 haitanneet	 alhaiset	 happipitoisuudet,	
kalakuolemat	ja	 ilmeisen	kova	lajien	välinen	kilpailu	suuresta	särkikalamäärästä	johtuen.	Pohjapadoiksi	
rakennetut	 kosket	 eivät	 kunnostuksista	 huolimatta	 ilmeisesti	 tarjoa	 kovin	 hyviä	 mahdollisuuksia	
taimenen	menestymiselle.	 Taimenkannan	kotiuttamista	vesistöön	kuitenkin	 jatketaan	 ja	merkittävässä	
roolissa	ovat	sivupurot	Lappbäcken	ja	Virmajoki	Lapinjärvellä	sekä	Raajoki	ja	Kaalijoki	Iitissä.	

Ahvenen	ja	hauen	kutumenestyksestä	tarvitaan	lisää	tietoa.	Kutualueita	voidaan	kunnostaa	esimerkiksi	
perkaushankkeen	yhteydessä	jätettyihin	vanhoihin	joen	mutkiin	ja	sivupuroihin.	

Kalakantojen	menestyksen	kannalta	keskeistä	on	keskijuoksulla	esiintyneiden	happikatojen	estäminen.	
Syytä	 selvitetään	 ELY-keskuksen	 toimesta	 mm.	 jatkuvatoimisen	 happimittarin	 avulla.	 Lapinjärven	
Kirkonkylän	 puhdistamon	 katsotaan	 olevan	 käyttöikänsä	 päässä	 eikä	 puhdistusprosessi	 enää	 vastaa	
nykyvaatimuksia.	Siten	puhdistustehon	parantaminen	on	oleellista	Taasianjoen	tilan	parantamiseksi.	

4.4.5 Toimenpiteet kalastuksen kehittämiseksi  
Taasianjoella	 on	 kunnostettu	 kalastusrantoja	 pohjapatojen	 yhteyteen	 ja	 kalastusmahdollisuudet	 ovat	
siinä	mielessä	hyvät	ja	kalastuspaineeseen	nähden	riittävät.	

Kalastuksen	kohteena	olevat	lajit	ovat	pääsääntöisesti	hauki,	ahven	ja	turpa.	Toutaimen	kotiuttamisesta	
kalastusta	lisäävänä	tekijänä	voidaan	harkita,	mikäli	toutainta	ylipäätänsä	on	saatavilla	istukkaaksi.	

Taasianjoella	 ei	 ole	 järjestäytyneitä	 osakaskuntia	 ja	 pyydyskalastusta	 ja	 ravustusta	 voivat	 harjoittaa	
vesialueiden	osakkaat.	Yhteystietojen	merkitseminen	pyydyksiin	ja	rapumertoihin	on	oleellista.	

Kalastuksenvalvonta	

Taasianjoella	 valvotaan	 pääasiassa	 kalastonhoitomaksun	 suorittamista	 ja	 pyydysmerkintöjä	 erityisesti	
ravustuksen	osalta.	
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5. Kalakantojen ja kalastuksen tavoiteti lat  ja osatavoitteet 
	

Kalakannoille	ja	kalastukselle	asetettuja	tavoitteita	on	kuvattu	vesistökohtaisissa	luvuissa.	Tähän	lukuun	
on	koottu	vesistöille	yhteisiä	yleisiä	tavoitetiloja,	osatavoitteita	ja	tavoitteiden	seurantaa.	

	

OSATAVOITE	 1.	 Keskeisten	 saalislajien	 kannat	 ovat	 elinvoimaisia	 ja	 perustuvat	 pääasiassa	 luontaiseen	
lisääntymiseen.	

KEINOT:	 Kalastusta	 säädellään	 paikallisesti	 kalakantojen	 tila	 tuntien	 etenkin	 kuhakannan	 omaavissa	
järvissä.	

Hauen	 ja	 ahvenen	 lisääntymismahdollisuuksia	 parannetaan	 tarvittaessa	 kunnostuksilla.	Madekantojen	
tilaa	pidetään	silmällä.	

MITTARIT:	 Toteutumista	 arvioidaan	 asiantuntija-arviona.	 Arviossa	 pohjana	 käytetään	 saatavissa	 olevia	
koekalastustietoja,	hoitokalastusten	tuloksia	tai	haastattelutuloksia.	

	

OSATAVOITE	2.	Alueen	vesistöt	tarjoavat	laajasti	kalastusmahdollisuuksia	ja	kalastus	sekä	kalakantojen	
hyödyntäminen	säilyvät	aktiivisena.	

KEINOT:	Parannetaan	 ja	 ylläpidetään	 tiedotusta	kalastusmahdollisuuksista,	 saatavilla	olevista	 luvista	 ja	
kalastussäännöistä.	 Tiedotusta	 hoidetaan	mm.	 nettisivujen	 kautta,	 lupamyynnin	 yhteydessä,	 valvojien	
toimesta	maastossa	ja	asentamalla	tiedotteita	tai	opastetauluja	kalastuskohteisiin.	

Kalastamiseen	soveltuvien	rantojen	sijaintia	kartoitetaan	ja	selvitetään	mahdollisuudet	ohjata	kalastajia	
näihin	 kohteisiin.	 Kalastusmahdollisuuksia	 edesautetaan	 kalastusta	 helpottavilla	 rakenteilla	 ja	
esimerkiksi	mahdollisuus	veneiden	vuokraukseen	selvitetään.	

Hyväkuntoisten	 vesistöjen	 suojelu	 ja	 huonompikuntoisten	 parantaminen	 ovat	 keskeisiä	 niin	
kalakannoille	kuin	kalastajillekin.	

	

Vesistöjen	ja	kalastuksen	tavoitetila	

Kalatalousalueen	järvet	ja	joet	tarjoavat	hyvät	edellytykset	vapaa-ajan	kalastukseen	sekä	ravustukseen.	
Vesistöt	tarjoavat	kalastusmahdollisuuksia	erityisesti	paikallisille	asukkaille,	mutta	kalavedet	tarjoavat	
houkuttelevia	kalastusmahdollisuuksia	myös	alueella	vieraileville.		

Luontaiset	kalakannat	ovat	elinvoimaisia	ja	tuottavat	toivottua	saalista.	Kalastuksenohjauksella,	neuvonnalla,	
kunnostustoiminnalla	ja	valvonnalla	huolehditaan	kalakantojen	kestävyydestä	ja	vaelluskalakantojen	sekä	
uhanalaisten	kalakantojen	elpymisestä.	

Vesistöjen	rehevöitymiskehitys	saadaan	pysäytettyä	ja	veden	laatu	alkaa	parantua.	

Kalatalousalueen	toiminta	tukee	ja	hyödyttää	osakaskuntien	toimintaa.	Kalatalousalue	kehittää	vesistöjen	
kalakantoja	kokonaisuutena	ja	huolehtii	valtuuksiensa	puitteissa	niistä	vesialueista,	jotka	eivät	ole	
järjestäytyneet.	
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MITTARIT.	 Toteutumista	 arvioidaan	 toteutuneiden	 toimenpiteiden	 perusteella	 hallituksen	 toimesta	 ja	
asiantuntija-arvioina	 saatujen	 koekalastustietojen	 ja	 saalistietojen	 perusteella.	 Lupamyynnin	 ja	
vesistöjen	tilan	kehitystä	(laatuluokitukset,	tarkkailutulokset)	seurataan.	

	

OSATAVOITE	3.	Järjestäytymisaste	kasvaa.	

KEINOT:	 Kannustetaan	 järjestäytymättömiä	 osakaskuntia	 järjestäytymään	 tai	 pienten	 vesialueiden	
omistajia	 siirtämään	 niille	 kuuluvat	 kalavarojen	 hoitoa	 ja	 kalastuksen	 järjestämistä	 koskevat	 tehtävät	
toimiville	osakaskunnille	tai	kalatalousalueelle.	Näin	kalastuksen	ja	ravustuksen	järjestäminen	helpottuu,	
erilaisten	kunnostustoimien	toteuttaminen	saadaan	mahdolliseksi	ja	kalastuksenvalvonnan	edellytykset	
paranevat.	

MITTARIT:	Seurataan	järjestäytymisasteen	kehitystä.	

	

OSATAVOITE	4.	Kalastuksenvalvonta	on	riittävää.	

KEINOT:	 Kalatalousalueella	 on	 riittävästi	 sekä	 paikallisia	 valvojia	 että	 koko	 alueella	 toimivia	 valvojia.	
Valvonta	 on	 riittävää	 turvaamaan	 kestäviä	 kala-	 ja	 rapukantoja	 sekä	 vaelluskalakantojen	 kehittymistä.	
Valvontatyöhön	kuuluu	myös	kalastajien	opastus,	neuvonta	ja	valistustyö.	

MITTARIT:	Toteutumista	arvioidaan	asiantuntija-arvioina	ja	kalastuksenvalvojien	palautteen	perusteella.	

	

OSATAVOITE	5.	Rapukantoja	hyödynnetään.	

KEINOT:	Olemassa	olevia	täplärapukantoja	hyödynnetään	riittävällä	pyynnillä.	 Jokiravun	esiintymistä	 ja	
lajin	säilyttämismahdollisuuksia	alueella	selvitetään.	

MITTARIT:	Asiantuntija-arviot	ja	ravustuslupien	myynti.	

	

	

	

	

Vaelluskalakantojen	tavoitetilat	

Taimenkannat	vahvistuvat	ja	kannat	saavuttavat	tilan,	jossa	laji	on	elinvoimainen.	

Vaellussiian	nousua	kalatalousalueen	jokiin	selvitetään.	Vaellussiika	alkaa	lisääntyä	luontaisesti		
Koskenkylänjoessa	ja	mahdollisesti	myös	Taasianjoessa.	

Ankeriaita	pyydetään	pienimuotoisesti,	mutta	myös	luontaiselle	kannalle	arvokkaita	kookkaita	ja	vanhoja	
yksilöitä	pääsee	lähtemään	kutuvaellukselle.	

Nahkiaisten	esiintymistä	selvitetään	ja	mahdollisen	kannan	vahvistumista	pyritään	turvaamaan.	

Koskenkylänjoen	vuolaisiin	koskiin	voidaan	istuttaa	lohen	jokipoikasia	kasvamaan	vaelluspoikasiksi.	Vaikka	
istutukset	tehdään	kalastuksen	tukemiseksi,	palaa	lohia	sukukypsinä	takaisin	jokeen.	

Vimpakannat	vahvistuvat	elinvoimaisiksi	vaellusesteiden	poistuttua	ja	lajia	pyydetään	ruokakalaksi.	
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OSATAVOITE	6.	Kalojen	vaellusmahdollisuuksia	parannetaan.	

KEINOT:	 Kalatalousalueen	 vesistöissä	 on	 pieniä	 patoja	 ja	 vaellusta	 haittaavia	 keinotekoisia	 rakenteita,	
joiden	yhteydessä	kalojen	vaellusmahdollisuuksia	parannetaan.	

Kuuskosken	voimalaitoksen	yhteydessä	suunnitellaan	kalojen	alaspäin	vaeltamisen	turvaavia	rakenteita.	

Kalatalousalue	myötävaikuttaa	kunnostushankkeiden	toteuttamiseen.	

MITTARIT:	Asiantuntija-arviot.	

	

OSATAVOITE	7.	Lohikalojen	ja	erityisesti	taimenen	lisääntymismenestys	paranee	ja	elinalue	laajenee.	

KEINOT:	 Koskenkylänjoen	 pääuoman	 kertaalleen	 kunnostetuissa	 koskissa	 parannetaan	 kutu-	 ja	
pienpoikasalueiden	laatua.	

Pienissä	virtavesissä	jatketaan	taimenen	kutu-	ja	poikasalueiden	kunnostamista.	

MITTARIT:	 Asiantuntija-arviot	 kunnostusten	 toteutumisen,	 sähkökoekalastusten	 ja	 kudunseurannan	
pohjalta.	

	

OSATAVOITE	8.	Vaelluskalojen	kulku	lisääntymis-	ja	kasvualueiden	välillä	turvataan.	

KEINOT:	 Tarvittavien	 kalastusrajoitusten	 laadinnassa	 ja	 kalastuksenvalvonnassa	 tehdään	 yhteistyötä	
Loviisan	saariston	kalatalousalueen	kanssa.	

MITTARIT:	 Asiantuntija-arviot	 kalatietutkimusten,	 kudunseurannan	 ja	 jokien	 edustalla	 tapahtuvan	
kalastuksen	perusteella.	

	

OSATAVOITE	9.	Loviisanjokeen	muodostunutta	taimenkantaa	suojellaan	soveltuvalla	
rauhoituspäätöksellä.	

KEINOT:	Loviisanjokeen	ja	sen	edustan	merialueelle	haetaan	ELY-keskukselta	soveltuva	rauhoituspäätös.	
Taimenkannan	 kehittymistä	 seurataan	 ja	 myönteisessä	 tapauksessa	 joki	 pyritään	 luokittelemaan	
vaelluskalavesistöksi.	
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6. Vesialueiden käytön alueel l inen suunnittelu ja 
yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueel la 

6.1.  Kalataloudell isesti  merkittävät alueet 
	

	

Kartta	10.	Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	kalataloudellisesti	arvokkaat	alueet.	

Koskenkylänjoen	vesistö.	1.	Träskbäcken-Nyängsbäcken.	Taimenen	lisääntymisalue.	2.	Kuuskoski.	Kalatie,	
kunnostettu	sivu-uoma.	3.	Sävträskfors.	Kunnostettu	koski.	4.	Pyörölammenkoski	ja	Mickelspiltominkoski.	
Kunnostettua	koskialuetta,	merkittävä	laaja	virta-alue.	5.	Jaakkolankoski.	Pitkä	yhtenäinen	virta-alue.	6.	
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Koukjärvenkoski.	Merkittävä	koski	Myrskylänjoessa.	7.	Karsoja	ja	Lähdeoja.	Kosket	taimenen	
lisääntymisalueita,	merkittävä	pohjavesivaikutus	Lähdeojan	kautta.	8.	Porlammin	kosket.	Useita	perättäisiä	
koskia,	useita	kunnostettu.	9.	Haltia-Köylinjoen	Sammalkoski	ja	Litinjoen	alajuoksu.	Merkittäviä	
koskialueita.	10.	Niinikoski.	Merkittävä	koskialue	Haltiajoessa.	11.	Köylinkoski.	Merkittävä	koskialue	
Köylinjoessa.	12.	Katajakoski.	Merkittävä	koskialue	Litinjoessa.	

Loviisanjoen	vesistö.	13.	Loviisan	keskustan	koski.	Merkittävä	kaksihaarainen	koskialue.	14.	Kvarnforsen.	
Merkittävä	koskialue.	15.	Kvarnbackenin	koski	ja	virta-alueet.	Merkittävä	virta-alue	ja	
pohjavesivaikutteinen	alue.	

Taasianjoen	vesistö.	16.	Pitkäkoski.	Merkittävä	laaja	virta-alue.	17.	Nyforsen.	Kunnostettu	koski.	18.	
Fallforsen.	Kunnostettu	koskialue.	19.	Lappbäcken.	Taimenen	kotiuttamisalue.	20.	Virmajoki	–	
Finnbacksbäcken.	Taimenen	kotiuttamisalue.	21.	Raajoki.	Taimenen	kotiuttamisalue.	22.	Kaalijoki.	
Taimenen	kotiuttamisalue.	

Kalastuksen	kannalta	merkittävimmät	järvet:	23.	Kirkkojärvi.	24.	Pyhäjärvi.	25.Villikkalanjärvi.	26.	
Lapinjärvi.	

	

6.2. Kaupall iseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja ni i l lä käytettävät 
pyydykset 

Kalatalousalueen	järvet	ovat	suhteellisen	pieniä	eivätkä	kalatalousalueen	vesistöt	ole	hyvin	kaupalliseen	
kalastukseen	soveltuvia.	

Osakaskuntien	 olisi	 hyvä	 sallia	 esimerkiksi	 ammattimainen	 hoitokalastus,	 jossa	 hoitokalastaja	 saisi	
myydä	tai	hyödyntää	poistettavan	saaliin.	

Mikäli	 täplärapukanta	 on	 riittävän	 vahva	 pyydettäväksi	 myyntiin	 asti,	 voidaan	 kaupallista	 ravustusta	
harjoittaa	vesialueen	omistajan	luvalla.	

	

6.3. Kalastusmatkai luun hyvin soveltuvat alueet 
ELY-keskuksen	 luvalla	 oppaat	 voivat	 viedä	 korkeintaan	 kuuden	 hengen	 ryhmiä	 kalaan.	 Osakaskunnat	
voivat	 myöntää	 lupia	 myös	 suuremmille	 ryhmille.	 Kalatalousalueella	 ei	 toistaiseksi	 ole	 järjestetty	
opastettua	 kalastustoimintaa.	 Alueen	 suurten	 järvien	 kuha-,	 hauki-	 ja	 ahvenkannat	 voisivat	 kuitenkin	
tarjota	 mahdollisuuksia	 opastettuun	 kalastustoimintaan.	 Opastetuilla	 kalastusmatkoilla	 saaliiksi	
otettavien	 kuhien	 ja	 haukien	määrä	on	 yleensä	 rajoitettu	 ja	 toiminnan	 vaikutukset	 kalakantoihin	 ovat	
vähäiset.		

Kaikki	kalatalousalueen	suuret	järvet	(>1	km2/luku	3.2.)	soveltuvat	kalastusmatkailuun.	Talviaikaan	myös	
osa	 erämaisista	 järvistä	 voi	 soveltua	 kalastusmatkailuun.	 Rantarakentamista	 on	 hyvin	 vähän	 tai	 ei	
lainkaan	 Högbergsträsketillä,	 Tenanilla,	 Järvenmäenlammella,	 Pitkäjärvellä	 ja	 Tervajärvellä.	 Kaikissa	
näissä	ei	välttämättä	ole	riittävää	kalakantaa	mielekästä	kalastusmatkailua	varten.	

Vaelluskalavesistöjen	 koski-	 ja	 virta-alueille	 ei	 toistaiseksi	 ohjata	 kalastusta	 nykyistä	 enempää,	 jotta	
heikot	taimenkannat	vahvistuisivat.		

	

6.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 
Kalatalousalueella	 on	 saatavissa	 Artjärven	 osakaskuntien	 yhteinen	 viehekalastuslupa	 lisävavoille	
Villikkalanjärvelle,	 Säyhteelle	 ja	 Pyhäjärvelle.	 Lupa	 ei	 kata	 Porlammin	 osakaskunnan	 vesialueita	
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Lapinjärven	kuntaan	kuuluvassa	osassa	järveä.	Kalastajien	kannalta	olisi	selkeämpää,	että	osakaskunnat	
yhtenäistäisivät	vapaluvat	siten,	että	kummankin	osakaskunnan	luvat	kattavat	koko	Pyhäjärven.	

Porlammin	 osakaskunnan	 vapalupa	 kattaa	 koskialueet	 Koskenkylänjoessa.	 Kalastukseen	 sopiva	 koski	
olisi	myös	Mickelspiltomin	Kvarnfors,	jonka	voisi	liittää	Porlammin	lupa-alueeseen.	Kvarnforsin	kahdesta	
osakaskunnasta	kumpikaan	ei	ole	aktiivinen	tällä	hetkellä	ja	päätöstä	ei	sikäli	voi	vielä	tehdä.	

Kalatalousalueella	 Artjärven	 kolme	 järveä	 muodostavat	 yhden	 kokonaisuuden	 ja	 muut	 alueen	 suuret	
järvet	 ovat	 selkeästi	 omia	 kokonaisuuksiaan.	 Tästä	 syystä	 pidetään	 mielekkäänä,	 että	 kalastuslupien	
myynnistä	 vastaavat	paikalliset	 osakaskunnat	 siten,	 että	 yhteisen	 järven	 tai	 järviryhmän	osakaskunnat	
tekevät	tiivistä	yhteistyötä.	

Paikallisten	 kalastuslupien	 hankinnan	 helppous	 vaihtelee	 ja	 soveltuvien	 lupien	 osalta	 tulisi	 ottaa	
käyttöön	lupamyynti	myös	kaupallisten	palveluiden	kautta.	

Pyydyskalastukseen	 tai	 ravustukseen	 oikeuttavat	 luvat	 on	 pääsääntöisesti	 varattu	 vesialueiden	
osakkaille	tai	 järvien	ranta-asukkaille.	Uutena	asiana	tulisi	käsitellä	talvisen	täkykalastuksen	eli	 ismeten	
mahdolliset	 lisäluvat.	 Ismete-kalastus	 on	 sallittua	 yhdellä	 vavalla	 kalastonhoitomaksuun	 perustuen,	
mutta	 usein	 pyynnissä	 halutaan	 käyttää	 useampaa	 vapaa,	 jolloin	 lisävavoille	 tarvitsee	 vesialueen	
omistajan	luvan.	

Koskenkylänjoen	 koskilla	 on	 tärkeä	 rooli	 vaelluskalojen	 poikastuotantoalueina,	 joten	 koski-	 ja	 virta-
alueille	tulee	ohjata	kalastusta	harkiten	ja	vain	vähäisessä	määrin.	

Lupamyynti	 tulee	 olla	 selkeästi	 esillä	 kalatalousalueen	 ja	 mahdollisesti	 alueen	 kuntien	 kotisivuilla	 ja	
tiedon	ajantasaisuudesta	tulee	huolehtia	niin	kalatalousalueen	kuin	osakaskuntien	toimesta.	

	

6.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
Kalavesien	 omistus	 on	 osassa	 kalatalousaluetta	 erittäin	 pirstaleista.	 Pienten	 omistusyksiköiden	
aktivoiminen	 tai	 yhdistäminen	 on	 erittäin	 hankalaa	 ja	 kallista	 nykyisen	 lainsäädännön	 puitteissa.	
Erityisesti	virtavesissä	keskeisten	pienten	osakaskuntien	tulisi	kuitenkin	järjestäytyä,	vuokrata	vesialueet	
tai	 siirtää	 toiminnat	kalatalousalueelle.	Tämä	olisi	oleellista	kalastuksen	 ja	 ravustuksen	 järjestämiseksi,	
kunnostuslupien	saamiseksi	ja	kalastuksenvalvonnan	järjestämiseksi.	

Pyhäjärvellä	 Artjärven	 osakaskuntien	 ja	 Porlammin	 osakaskunnan	 kesken	 olisi	 tarpeen	 yhtenäistää	
sääntöjä	ja	mahdollistaa	ainakin	yhtenäisluvalla	uistelu	ilman	vesialueella	olevia	rajoja.	

Lapinjärvellä	 toimii	 kolme	 osakaskuntaa,	 jotka	 voisivat	 tehdä	 yhteistyötä	 Artjärven	 osakaskuntien	
tapaan.	 Särkjärvellä	 on	 kolme	 järjestäytymätöntä	 osakaskuntaa,	 joiden	 tulisi	 järjestäytyä	 ja	 sopia	
yhteistyöstä.	Hopjärvellä	vesialueita	on	noin	150	kappaletta	 ja	 järvellä	on	oleellista	vahvistaa	yhteisen	
hoitokunnan	roolia.	

Loviisan	saariston	kalatalousalueen	kanssa	tulee	yhteistyössä	kehittää	alueen	vaelluskalakantoja.	Jokien	
poikastuotantoa	 pyritään	 tehostamaan	 kunnostustoimin	 ja	 toisaalta	 riittävän	 emokalamäärän	
pääseminen	 jokiin	 on	 turvattava	 merialueella.	 Jokien	 kautta	 tulevan	 kuormituksen	 vähentäminen	 on	
oleellista	merialueen	lahtien	tilan	parantamiseksi.	
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7. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi  ja  kalastuksen 
kehittämiseksi  

7.1.  Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi  
Kalatalousalueen	 kuhajärvillä	 tulee	 siirtyä	 solmuväliltään	 vähintään	 55	 mm	 verkkoihin	 viimeistään	
vuonna	 2024.	 Luonnonvaraiset	 kuhakannat	 esiintyvät	 Villikalanjärvessä,	 Säyhteessä,	 Pyhäjärvessä,	
Kirkkojärvessä,	 Hopjärvessä	 ja	 Lapinjärvessä.	 Sulkavanjärvessä	 on	 tavattu	 luonnonkudusta	 peräisin	
olevia	 poikasia,	 joskin	 lisääntyminen	 on	 ollut	 satunnaista.	 Istutettuna	 kuhaa	 esiintyy	 Syväjärvessä,	
Muttilanjärvessä	 ja	 Sopajärvessä.	 Rajoitukset	 voidaan	 toimeenpanna	 osakaskuntien	 toimesta	
lupamyynnin	yhteydessä	tai	tarvittaessa	ELY-keskuksen	päätöksellä.	

Kuhan	 rauhoitusaika	 on	 käytössä	 Artjärven	 järvillä.	 Osakaskunnat	 päättävät	 rauhoitusajan	
tarpeellisuudesta,	 mutta	 olisi	 hyvä	 noudattaa	 samaa	 ajankohtaa	 koko	 alueella.	 Eteläisessä	 Suomessa	
kuhan	kutu	alkaa	yleensä	toukokuun	puolella	ja	soveltuva	ajankohta	on	esimerkiksi	16.5.-15.6.	

Verkkokalastusta	 ei	 juurikaan	 ole	 harjoitettu	 virtavesissä.	 Koskenkylänjoessa	 ei	 saa	 kalastaa	 verkolla	
15.8.-30.11	 välisellä	 ajalla	 vaelluskalavesistömääritelmän	 perusteella	 ja	 Porlammin	 osakaskunnan	
alueelle	 jokialueelle	 ei	 myönnetä	 verkkokalastuslupaa.	 Verkkokalastus	 on	 tarpeellista	 kieltää	
Koskenkylänjoessa	ja	Loviisanjoessa	ympärivuotisesti	vaelluskalakantojen	kehittymisen	turvaamiseksi	ja	
kalatalousalue	tulee	hakemaan	ELY-keskukselta	päätöstä	verkkokalastuskiellon	asettamisesta.	

Koskenkylänjoen	 vesistössä	 tulee	 määrittää	 vesistön	 koski-	 ja	 virta-alueet	 ja	 merkitä	 ne	
kalastusrajoitus.fi-palveluun.	

Suurikokoiset	 hauet,	 ahvenet	 ja	 kuhat	 ovat	 tärkeitä	 erityisesti	 rehevien	 järvien	 ravintoketjuissa	 ja	 ne	
tuottavat	 runsaasti	 poikasia,	 joilla	 on	 paremmat	 selviytymismahdollisuudet	 erityisesti	 lisääntymisen	
kannalta	 huonoina	 vuosina.	 Suosituksena	 on,	 että	 yli	 90	 cm	 hauet,	 40	 cm	 ahvenet	 ja	 65	 cm	 kuhat	
vapautetaan.	

Loviisanjokeen	 istutetut	 taimenet	 ovat	 onnistuneet	 lisääntymään	 luontaisesti	 joessa.	 Loviisanjoen	
taimenkannan	 kehitys	 tulee	 turvata	 soveltuvilla	 rauhoituspäätöksillä	 joessa	 sekä	 joen	 edustan	
merialueella	ja	mahdollisesti	luokitella	vaelluskalavesistöksi	tulevaisuudessa.	

Koska	rauhoitetut	taimenet	ovat	todennäköisiä	saaliskaloja	koskialueilla,	suositellaan	viehekalastuksessa	
väkäsettömien	koukkujen	käyttöä.	

Taimenkantojen	 kehitystä	 ja	 kalastajamääriä	 koskialueilla	 seurataan	 ja	 jatkossa	 päätetään	
syysrauhoituksen	tarpeellisuudesta	ja	kahlauskiellosta.	

	

7.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 
Virtavesissä	 vaelluskalakantojen	 elvyttäminen	 on	 keskeinen	 tavoite.	 Kunnostustarpeet	 ja	 ensisijaiset	
toimenpiteet	esitellään	jokikohtaisissa	luvuissa.	

Kuuskosken	 kalatien	 toimintaa	 selvitetään	 seurantatutkimuksilla.	 Jatkossa	 on	 tarpeen	 selvittää,	
millaisilla	rakenteilla	alaspäin	vaeltavia	kaloja	voidaan	estää	joutumasta	voimalaitoksen	turbiineihin.	

Enin	 osa	 kalatalousalueen	 järvistä	 kärsii	 rehevöitymisestä	 tai	 se	 on	 keskeinen	 uhka	 veden	 laadulle.	
Kalatalousalueen	 mahdollisuudet	 ja	 resurssit	 puuttua	 maa-alueilta	 tulevaan	 hajakuormitukseen	 ovat	
vähäiset.	 Kalatalousalue	 pyrkii	 kuitenkin	 mahdollisuuksien	 mukaan	 kannustamaan	 ja	 osallistumaan	
ravinnekuormitusta	vähentäviin	toimenpiteisiin.		

Uuden	ja	vaikutuksiltaan	vielä	tuntemattoman	uhkakuvan	muodostavat	alueella	runsastuneet	tai	uudet	
lintulajit.	 Järvillä	 viipyy	 muuttoaikoina	 jopa	 kymmeniä	 tuhansia	 hanhia	 ja	 niiden	 ulosteilla	 voi	 olla	
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merkitystä	 järvien	 ravinnekuormitukseen.	 Jokialueilla	 on	 havaittu	 harmaahaikaroiden	 asettuneen	
taimenten	 lisääntymisalueille	 ja	merimetsoja	on	 tavattu	myös	 sisävesistöissä.	 Lintujen	 vaikutuksista	 ja	
mahdollisesti	tarvittavista	haittojen	torjuntakeinoista	on	tarpeen	saada	lisää	tietoa.	

Rehevien	 järvien	 kalakannat	 voivat	 ravinnekuormituksen	 jatkuessa	 kääntyä	 särkikalavaltaisiksi	 tai	
kalaston	 ikärakenne	 vinoutuu	 siten,	 että	nuoret	 ja	 pienikokoiset	 ikäluokat	ovat	 yliedustettuina.	 Pohjia	
tonkivat	 kookkaat	 lahnat	 ja	 suutarit	 voivat	myös	 runsastuessaan	muodostaa	ongelmia	 veden	 laadulle.	
Kalatalousalue	 avustaa	 osakaskuntia	 mahdollisten	 hoitokalastusten	 toteuttamisessa	 tai	 petokalojen	
lisääntymisalueiden	kunnostamisessa.	

Kalatalousalue	kerää	eri	lähteistä	tietoa	kalojen	lisääntymisalueina	toimivista	puroista	ja	kosteikoista	ja	
avustaa	kunnostushankkeiden	toteuttamisessa	resurssiensa	mukaan.	

	

7.3. Suunnitelma istutuksista 
Istutuksia	on	 tehty	kalatalousalueen	 järviin	melko	vähän	viimeisen	vuosikymmenen	kuluessa.	Kuha	on	
kotiutunut	 hyvin	 useimpiin	 kalatalousalueen	 suurempiin	 järviin	 eikä	 tuki-istutuksille	 enää	 ole	 ollut	
tarvetta.	Rehevissä	järvissä	muiden	lajien	istutukset	eivät	yleensä	ole	tuottaneet	toivottua	tulosta.	

Järvialueiden	 luontaisten	 kalalajien	 lisääntymisedellytykset	 pyritään	 ensisijaisesti	 turvaamaan	 esim.	
parantamalla	 vedenlaatua	 ja	 lisääntymisalueiden	 tilaa.	 Petokalojen	 tuki-istutukset	 voivat	 kuitenkin	
väliaikaisena	 toimenpiteenä	 olla	 tarpeellisia.	 Vieraita	 kalalajeja	 (kirjolohi,	 karppi)	 istutetaan	 vain	
erityisesti	perustellusta	syystä.	

Virtavesien	 lohikalakannat	 eivät	 ole	 vielä	 kestävällä	 tasolla,	 joten	 tuki-istutuksia	 ja	 kotiutusistutuksia	
uusille	alueille	on	tarpeen	vielä	jatkaa.	

KALALAJI	 KANTA/REUNAEHDOT	-	JÄRVET	 KANTA/REUNAEHDOT	-	VIRTAVEDET	
Taimen	 		 Ingarskilajoen	kanta	
Lohi	 		 Koskenkylänjoki,	Kymijoen	kanta	
Harjus	 		 Jokikutuinen	kanta	(esim.	Rautalammin	reitti)	
Siika	 Eteläinen	kanta	 Kymijoki	
Kirjolohi	 "Ei	vaellusmahdollisuutta"	 		
Kuha	 Eteläinen	kanta	 		

Ankerias	

Ei	toistaiseksi	Kuuskosken	
voimalaitoksen	yläpuolelle	
(*katso	perustelut)	 		

Made	 Eteläinen	kanta	 		
Hauki	 Eteläinen	kanta	 		
	

Taulukko	5.	Lajikohtaiset	suunnitelmat	ja	perustelut.	Taulukon	lajeille	ei	tarvita	ELY-keskuksen	erillistä	
istutuslupaa.	

Taimen.	 Taimenta	 on	 istutettu	 kotiutustarkoituksessa	 kaikkiin	 kalatalousalueen	 virtavesiin.	 Istutuksia	
jatketaan	 edelleen	 kantojen	 vahvistamiseksi.	 Istutuksissa	 voidaan	 käyttää	 kaikkia	 ikäluokkia	 mädistä	
vaelluspoikasiin.	Istutuksissa	käytetään	Ingarskilajoen	kantaa.	

Lohi.	 Koskenkylänjoen	 pääuomaan	 voidaan	 istuttaa	 Kymijoen(/Neva)	 kantaa	 olevaa	 lohta.	 Pääuoman	
vuolaista	koskista	erityisesti	Käkikoski,	Sahankoski,	Mickelspiltomin	Kvarnfors	ja	Sävträskfors	soveltuvat	
lohen	jokipoikasille.	
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Harjus.	 Harjusistutukset	 Uudellamaalla	 ovat	 tuottaneet	 melko	 heikosti	 tulosta.	 Heikkoa	 luontaista	
lisääntymistä	 on	 tapahtunut	 paikoin,	 mutta	 kanta	 on	 jollain	 tapaa	 muodostunut	 vain	 muutamiin	
kohteisiin.	Jatkuva	 istuttaminen	voi	 ilmeisesti	pitää	yllä	myös	pientä	 luonnonlisääntymistä.	Harjuksesta	
ei	katsota	aiheutuvan	haittaa	ja	sitä	voidaan	istuttaa	kalastuksen	tukemiseksi.	

Kuha.	 Kuha	 lisääntyy	 tiettävästi	 jo	 lähes	 kaikissa	 niissä	 kalatalousalueen	 järvissä,	 missä	 kuhalle	 on	
luontaiset	 edellytykset	menestyä.	 Sulkavanjärvessä	 kuhan	 lisääntyminen	 on	 ilmeisesti	 onnistunut	 vain	
satunnaisesti	 ja	 tuki-istutuksille	 on	 edelleen	 tarvetta.	 Kuhaa	 on	 istutettu	myös	muutamiin	 pienempiin	
järviin	ja	sitä	voidaan	jatkaa,	mikäli	aiemmat	tulokset	ovat	olleet	onnistuneita.		

Siika.	 Planktonsiikaa	 voidaan	 istuttaa	 sille	 soveltuviin	 karumpiin	 järviin.	 Kuhajärvissä	 siirrytään	
solmuväliltään	 vähintään	 55	 mm	 verkkoihin,	 jolloin	 on	 mahdollista,	 että	 siikaistutuksien	 tuottoa	 ei	
saataisi	hyödynnettyä.	Jokiin	voidaan	istuttaa	vaellussiikaa.	

Ankerias.	 Ankeriasta	 voidaan	 istuttaa	 kalatalousalueen	 vesistöihin.	 Koskenkylänjoen	 Kuuskosken	
voimalaitoksen	 kohdalla	 tulee	 ratkaista,	 miten	 alaspäin	 vaeltavia	 ankeriaita	 estetään	 joutumasta	
voimalaitoksen	turbiineihin*.	

Toutain.	Toutainta	esiintyy	vähäisessä	määrin	Koskenkylänjoen	vesistössä.	Toistaiseksi	lajin	esiintymistä	
ei	vahvisteta	tuki-istutuksin.	

Made.	 Madekannat	 ovat	 paikoin	 taantuneet	 ja	 ilmeisin	 syy	 on	 rehevöityminen,	 joka	 haittaa	 mateen	
lisääntymistä.	Madetta	voidaan	istuttaa	hävinneen	kannan	palauttamiseksi	tai	vahvistamiseksi.	

Hauki.	Hauki	esiintyy	kaikissa	kalatalousalueen	vesissä.	Mikäli	haukikanta	on	taantunut,	sille	on	yleensä	
syy	ympäristössä.	Haukikantoja	elvytetään	pääsääntöisesti	kutualueita	kunnostamalla,	mutta	 istutuksia	
voidaan	käyttää	väliaikaisena	toimenpiteenä.	

Kirjolohi.	 Kirjolohta	 istutettiin	 aikanaan	 Koskenkylänjokeen	 kalastuspuistojen	 ylläpitämiseksi.	
Toistaiseksi	 kalastuspuistoja	 ei	 olla	 palauttamassa	 eikä	 kirjolohi-istutuksille	 virtavesissä	 ole	 tarvetta.	
Kirjolohta	 voidaan	 harkiten	 istuttaa	 sellaisiin	 järviin	 tai	 lampiin,	mistä	 kirjolohet	 eivät	 todennäköisesti	
vaella	muualle	vesistöön.	

Karppi.	 Karppi	 voi	 sopia	 joihinkin	alueen	pieniin	 järviin	 tai	 lampiin,	 josta	 se	ei	 pääse	 vaeltamaan	pois.	
Istuttamiseen	tulee	hakea	ELY-keskuksen	lupa.		

Ravut.	 Täplärapua	 ei	 saa	 istuttaa	 eikä	 siirtää	 uusille	 alueille.	 Jokirapua	 voidaan	 istuttaa	 eristyksissä	
oleviin	 järviin,	 missä	 jokiravut	 eivät	 kohtaa	 jokivesissä	 eläviä	 täplärapuja.	 Loviisanjokeen	 voidaan	
palauttaa	 jokirapukanta,	 mikäli	 täplärapu	 ei	 ole	 päässyt	 kotiutumaan	 vesistöön.	 Jokirapuistutuksia	 ei	
tule	tehdä	ennen	kuin	mahdollisesta	täplärapukannasta	saadaan	tietoa.	Jokirapuistutuksille	tulee	hakea	
lupa	ELY-keskuksesta.	

	

7.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi  
Suuremmilla	 järvillä	 voisi	 olla	 veneitä	 vuokrattavana.	 Venevuokrausta	 voisivat	 hoitaa	 esimerkiksi	
osakaskunnat,	hoitokunnat	tai	yhdistykset.	

Lapsille	 soveltuvia	 kalastuskohteita	 ja	 esimerkiksi	 onkilaitureita	 olisi	 hyvä	 olla	 eri	 puolilla	
kalatalousaluetta.	 Tärkeitä	 ovat	 erityisesti	 sellaiset	 alueet,	 missä	 onkimista	 on	 aiemmin	 harjoitettu	
koskialueilla,	mutta	se	ei	enää	ole	mahdollista	vaelluskalavesistömäärityksen	takia.	Koululaisille,	nuorille	
ja	 erityisryhmille	 järjestetään	 kalastustapahtumia	 kalatalousalueen	 omien	 hankkeiden	 puitteissa	 tai	
yhteistyökumppaneiden	kanssa.	

Koskenkylänjoella	on	mahdollisuus	koskikalastukseen	seitsemällä	Porlammin	osakaskunnalle	kuuluvalla	
koskella.	 Koskikalastus	 on	 nykyisellään	 melko	 vähäistä,	 mikä	 edesauttaa	 alueen	 taimenkannan	
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kehittymistä.	 Kalastuksen	määrää	 ei	 ole	 erityisesti	 tarpeen	 kasvattaa	 esim.	 pyyntiin	 tarkoitetun	 kalan	
istuttamisella	 tai	 kohteen	 erityisellä	 markkinoinnilla.	 Myös	 Mickelspiltomin	 Kvarnfors	 Myrskylän	 ja	
Loviisan	 rajalla	 sopisi	 kalastamiseen.	 Kosken	 osakaskunnat	 eivät	 kuitenkaan	 ole	 järjestäytyneitä	 ja	
kalastusmahdollisuus	 tulee	 selvittää.	 Koskenkylänjoen	 alimmilla	 koskilla	 Loviisan	 saariston	
kalatalousalueen	puolella	on	kalastuksen	mahdollistava	erityiskalastusalue.	

Alueella	on	jonkin	verran	vuokramökkejä.	Osakaskunnat	voisivat	myydä	mökkiin	kuuluvaa	pyydyslupaa,	
jota	 vuokraajat	 saisivat	 käyttää.	 Lupa	 selventäisi	 myös	 vuokraajille,	 millaiseen	 kalastukseen	 heillä	 on	
oikeus.	

Osakaskuntien	tulisi	huomioida	 luvat	talviseen	täkykalastukseen	eli	 ismeteen.	 Ismeteä	varten	voitaisiin	
kehittää	myös	kalatalousalueen	yhtenäislupa.	

Lupamyynnin	tiedotusta	tulee	parantaa	esimerkiksi	kalatalousalueen	kotisivujen	kautta.	Lupien	myyntiä	
tulisi	laajentaa	nettipalveluihin.	

	

7.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan 
järjestämisestä 

Kalatalousalueella	 ei	 ole	 omia	 resursseja	 erityisen	 oman	 seurantaohjelman	 toteuttamiseen,	 joten	
kalasto-	 ja	 kalastustietoja	 kerätään	 saatavilla	 olevista	 lähteistä.	 Kalatalousalue	 kokoaa	 alueeltaan	
saatavissa	 olevan	 seurantatiedon	 ja	 se	 esitetään	 tai	 luetteloidaan	 toimintakertomuksissa.	
Kalatalousalueella	on	meneillään	seuraavia	seurantaohjelmia:	

• Koskenkylänjoen	 kalataloudellinen	 yhteistarkkailu	 (Lapinjärven	 kunta/Myrskylän	 kunta/Loviisan	
kaupunki)	

• Ruskeasuon	turvetuotantoalueen	kalataloudellinen	tarkkailu,	Taasianjoki	(Vapo	Oy)	
• Loviisanjoen	perkauksen	määräaikainen	kalataloudellinen	tarkkailu	(Ojitusyhteisö).	
• Villikkalanjärven	 verkkokoekalastus	 3	 vuoden	 välein,	 Pyhäjärven	 verkkokoekalastus	 6-v	 välein,	

(LUKE/VPD)	

Osakaskunnat	 ja	 hoitoyhdistykset	 teettävät	 verkkokoekalastuksia	 ja	 hoitokalastuksia,	 joista	 saadaan	
kerättyä	tietoja	järvien	kalakannoista.	Osakaskunnilta	pyydetään	yhteenvedot	lupamyynnistä	vuosittain,	
jotta	voidaan	seurata	kalastuksen	määrää	ja	muutoksia.	Myös	kalastuksenvalvojilta	saatavia	vuosittaisia	
raportteja	käytetään	seurantaan.	

Itä-Uudenmaan	 ja	 Porvoonjoen	 vesien-	 ja	 ilmansuojeluyhdistyksen	 vetämät	 Joki-	 ja	
Vesistötalkkarihankkeet	 ovat	 tuottaneet	 tietoa	 erityisesti	 virtavesien	 kalakannoista.	 Nykyinen	 hanke	
päättyy	vuoden	2021	loppuun	ja	kalatalousalue	pitää	tärkeänä,	että	hanketoiminta	alueella	jatkuu.	

Luonnonvarakeskus	 tekee	 vesipuitedirektiiviin	 liittyviä	 sähkökoekalastuksia	 Koskenkylänjoen	
Forsbynkoskessa	 ja	Taasianjoen	Holmankoskessa.	Kosket	sijaitsevat	Loviisan	saariston	kalatalousalueen	
puolella,	mutta	antavat	tietoa	vesistön	tilasta.	

8. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
Kalastuksenvalvonnan	tarkoituksena	on	valvoa	kalastuslain	 ja	–asetuksen	säännösten	 ja	ELY-keskuksen	
vahvistamien	 alueellisten	 kalastusmääräysten	 sekä	 paikallisten	 säännösten	 noudattamista.	 Valvonnan	
kohteena	 ovat	myös	 paikalliset	 ja	 valtakunnalliset	 kalastusluvat.	 Virtavesissä	 on	 panostettu	 erityisesti	
taimenkantojen	 kotiuttamiseen.	 Uhanalaisen	 ja	 rauhoitetun	 kalalajin	 kannan	 elvytystyössä	
kalastuksenvalvonnalla	on	merkittävä	rooli.	
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Kalatalousalueen	 järvillä	 valvotaan	 mm.	 pyydysten	 luvallisuutta	 ja	 pyydysmääriä,	 vapakalastuksen	
luvallisuutta,	alamittasäädöksiä	ja	rauhoitusaikojen	noudattamista.		

Virtavesissä	 keskeinen	 tavoite	 on	 vaelluskalakantojen	 elvyttäminen.	 Valvontaa	 kohdistetaan	
kutuvaelluksen	 turvaamiseen	 ja	 eri	 kalalajien	 rauhoitusaikojen	 noudattamiseen.	 Koski-	 ja	 virta-alueilla	
valvotaan	lupia,	alamittasäädöksiä	ja	estetään	rauhoitettujen	kalalajien	pyyntiä.	Valvojien	tärkeä	tehtävä	
on	opastaa	ja	valistaa	kalastajia	vaelluskalakantojen	elvyttämisestä.	

Keskeinen	 valvontapaikka	on	Kuuskosken	 kalatie,	missä	 luvatonta	 kalastusta	esiintyy	eniten.	 Yhteistyö	
Loviisan	saariston	kalatalousalueen	valvojien	kanssa	on	oleellista,	jotta	vaelluskalat	pääsevät	mereltä	ja	
jokien	alajuoksuilta	Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	puolelle.	

Ravustuskaudella	 valvotaan,	 että	 pyydyksissä	 on	 tarpeelliset	 merkinnät,	 jotta	 ravustusoikeus	 voidaan	
osoittaa.	

Järvet	tai	järviryhmät	ovat	selkeästi	omia	kokonaisuuksiaan	ja	siksi	on	tärkeää,	että	kullakin	alueella	on	
oma	 paikallinen	 valvoja	 tai	 vähintään	 yhdyshenkilö,	 joka	 seuraa	 kalastuksen	 määrää	 ja	 ilmoittaa	
mahdollisista	 ongelmista	 alueen	 valvojille.	 Vuonna	 2020	 kalatalousalueella	 oli	 kuusi	 valtuutettua	
paikallista	valvojaa.	

Kalatalousalue	tarvitsee	myös	valvojia,	jotka	toimivat	koko	alueella.	Heidän	tehtävänään	on	valvoa	niitä	
vesiä,	 joilla	 ei	 toimi	 osakaskuntia	 ja	 paikallisia	 valvojia.	 He	myös	 avustavat	 paikallisia	 valvojia	 tarpeen	
vaatiessa.	 Vesistötalkkari-hankkeelta	 on	 hankittu	 kalastuksenvalvontaa	 ostopalveluna	 ja	 valtuutettuna	
on	ollut	kaksi	henkilöä.	

Paikalliset	valvojat	toimivat	omilla	vesialueillaan	talkoilla	ja	heille	maksetaan	kulukorvauksia,	hankitaan	
varusteita	 ja	mahdollisuuksien	mukaan	koulutusta.	Koska	osa	valvojista	toimii	 laajemmalla	alueella,	on	
valvontaa	mahdollisesti	tarpeen	hankkia	myös	jatkossa	ostopalveluna.	Kalatalousalue	käyttää	valvonnan	
rahoittamiseen	 omia	 varojaan	 mahdollisuuksien	 mukaan,	 valvontaan	 haetaan	 avustuksia	 ja	
osakaskuntien	toivotaan	myös	panostavan	yhteiseen	valvontaan.	

Valvontaa	 johtaa	 ja	 valvojien	 yhdyshenkilönä	 toimii	 kalatalousalueen	 toiminnanjohtaja	 tai	 erikseen	
sovittava	 valvontakoordinaattori.	 Valvojilla	 on	 nykyisin	 yhteydenpitoa	 varten	 WhatsApp-ryhmä.	
Yhteydenpitoa	 jatketaan	Whatsapp-palvelussa	 tai	 vastaavassa	 palvelussa.	 Hallitus	 ja	 toiminnanjohtaja	
seuraavat	 valvonnan	 toteutumista	 valvojilta	 ja	 paikallisilta	 asukkailta	 saadun	palautteen	perusteella	 ja	
pyrkivät	korjaamaan	mahdolliset	puutteet	tai	ohjaamaan	resursseja	muuttuvien	tarpeiden	mukaan.	

Valvojat	kirjaavat	seuraavat	asiat	kalatalousalueen	käyttöön:	

• Valvonta-ajat	
• Tavattujen	kalastajien	ja	tarkastettujen	pyydysten	lukumäärä	
• Epäiltyjen	rikkomusten	lukumäärä	
• Näyttömääräysten	lukumäärä	
• Tutkintapyyntöjen	lukumäärä	
• Huomautusten	lukumäärä	

Kalatalousalue	kokoaa	tiedoista	yhteenvedon,	 jonka	avulla	valvonnan	tarvetta	 ja	resurssien	riittävyyttä	
voidaan	 arvioida.	 Alustavasti	 selvitetään	 tarve	 ja	 valvojien	 halukkuus	 sähköisen	 valvontatyökalun	
käyttöönottoon.	 	
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9. Vael luskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen 
monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä 
	

Laji	 luokka	2019	 luokka	2010	

ankerias	 äärimmäisen	
uhanalainen	 erittäin	uhanalainen	

taimen	
erittäin	uhanalainen	 äärimmäisen	

uhanalainen	(merivaelteiset	kannat)	

merialueen	vaellussiika		 erittäin	uhanalainen	 erittäin	uhanalainen	

planktonsiika	 vaarantunut	 vaarantunut	
lohi		

vaarantunut	 vaarantunut	
(Itämeren	lohikannat)	
harjus	

vaarantunut	 silmälläpidettävä	(sisävesissä	65	o	00´N	
leveyspiirin	eteläpuolella)	
toutain		 silmälläpidettävä	 silmälläpidettävä	
nahkiainen	 silmälläpidettävä	 silmälläpidettävä	
made	 silmälläpidettävä	 elinvoimainen	

	

Taulukko	6.	Kalatalousalueella	esiintyvät	uhanalaiset	kalalajit	ja	niiden	luokituksissa	tapahtuneet	
muutokset	2010-2019.	(http://kalahavainnot.luke.fi/kalalajitieto/suomen-uhanalaiset-kalat).	

	

Taimenkantojen	vahvistaminen	ja	kotiuttaminen	kalatalousalueen	virtavesiin	on	ollut	keskeinen	tavoite	
reilun	 kahden	 vuosikymmenen	 ajan.	 Kotiutus-	 ja	 tuki-istutusten	 lisäksi	 virtavesiä	 on	 kunnostettu	 ja	
kunnostuksia	jatketaan.	Kalastusta	on	suurelta	osin	sopeutettu	taimenkantojen	suojelua	silmällä	pitäen.		

Ankeriasta	 voi	 edelleen	 istuttaa	 kaikkiin	 alueen	 järviin.	 Ankerias	 menestyy	 alueella	 ja	 osa	 yksilöistä	
päässee	 aikanaan	 vaeltamaan	 kohti	 kutualueita.	 Kuuskosken	 voimalaitoksen	 kohdalla	 pyritään	
ratkaisemaan,	miten	kaloja	estetään	päätymästä	voimalaitoksen	turbiineihin.	

Vaellussiian	 ja	nahkiaisen	esiintyminen	kalatalousalueen	vesissä	tunnetaan	huonosti.	Molempien	 lajien	
osalta	 pyritään	 selvittämään	 esiintymistä.	 Siian	 osalta	 tärkeimmät	 kutualueet	 sijaitsevat	 jokien	
alajuoksuilla	 Loviisan	 saariston	 kalatalousalueeseen	 kuuluvissa	 koskissa,	mutta	mahdollisia	 kutualueita	
on	myös	Koskenkylänjoen	kalatalousalueen	puolella.	

10. Täpläravun ja muiden vieraslaj ien huomioon ottaminen 
toimenpiteissä 

Täplärapu	esiintyy	 laajalla	alueella	Koskenkylänjoen	ja	Taasianjoen	vesistöissä.	Alueen	täplärapukannat	
kantavat	todennäköisesti	rapuruttoa	ja	siitä	syystä	vesistöissä	esiintyneet	jokirapukannat	ovat	kokonaan	
hävinneet.	 Rapuja,	 pyydyksiä	 ja	muita	 pyyntitarvikkeita	 tulee	 aina	 käsitellä	 ruttotartunnan	 leviämisen	
estävällä	tavalla.	Vesistöihin	kuuluu	muutamia	eristyneitä	järviä	(luku	3.3.),	missä	jokiravun	esiintyminen	
tai	 jokiravun	kotiuttaminen	olisi	vielä	mahdollista.	Rapukantoja	ja	rapujen	vaellusmahdollisuutta	järviin	



	

	 46	

tulee	 selvittää,	 mutta	 mikäli	 rapukannan	 tilaa	 ei	 tunneta,	 pidetään	 järveä	 jokiravun	 mahdollisena	
elinalueena.	

Loviisanjokeen	 täplärapu	 ilmestyi	 vasta	 joitakin	 vuosia	 sitten	 ja	 sen	myötä	 hävisi	 joen	 jokirapukanta.	
Mikäli	täplärapukanta	ei	vielä	ole	kunnolla	päässyt	kotiutumaan	ja	joen	perkaushanke	aiheuttaa	ravuille	
merkittävää	 haittaa,	 voisi	 täpläravun	 saada	 vielä	 hävitettyä	 vesistöstä.	 Paikallisia	 toimijoita	 tulee	
kannustaa	ravustamiseen	ja	mahdollisten	täplärapujen	poistamiseen	tulevina	vuosina.	

Kirjolohia	 ei	 ole	 istutettu	 kalatalousalueen	 vesiin	 reiluun	 vuosikymmeneen.	 Karsojasta	 on	 tavattu	
Myrskylän	kalahautomolta	peräisin	olevia	kirjolohen	poikasia.	Näiden	joukossa	ei	 ilmeisesti	ole	koiraita	
eikä	 karkulaisista	 ole	 todettu	 aiheutuneen	 haittaa.	 Hautomon	 toiminta	 on	 loppumassa	 lähivuosina.	
Kirjolohta	 voidaan	 istuttaa	 eristyneisiin	 vesistöihin	 perustellusta	 syystä,	 mutta	 muutoin	 kirjolohta	 ei	
toistaiseksi	istuteta.	

Joihinkin	alueen	järviin	on	istutettu	peledsiikaa,	mutta	sitä	ei	enää	suositella	istutettavaksi.	Karpin	osalta	
hyötyjä	ja	haittoja	on	tarpeen	arvioida	tapauskohtaisesti.	

Hopearuutanaa	 ei	 toistaiseksi	 ole	 tavattu	 kalatalousalueen	 vesistöissä.	 Tavattaessa	 hopearuutanaa	 ei	
saa	laskea	takaisin.	

Alueella	tavattavista	uusista	vieraslajeista	on	tärkeää	ilmoittaa	vieraslajit.fi-sivustolle.	

11. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen 
omistajakorvauksi in käytettävän osuuden jakamiseksi  

Kalatalousalueelta	 ei	 ole	 käytettävissä	 numeerisia	 tietoja	 kalastuksesta	 ja	 jakoperusteet	 pohjaavat	
paikallistuntemukseen	alueesta.	Suosittuja	kalastuskohteita	ovat	erityisesti	Villikkalanjärvi,	Lapinjärvi	 ja	
Kirkkojärvi.	Artjärven	järvistä	Villikkalanjärvi	on	tällä	hetkellä	vetovoimaisin	kalastuskohde.	Lapinjärvellä	
ja	 Kirkkojärvellä	 on	 myös	 mahdollisuus	 veneen	 laskuun	 ja	 keskeinen	 sijainti	 toimii	 houkuttelevana	
tekijänä.	Myös	Syväjärvellä	kalastusta	on	keskimääräistä	enemmän	aktiivisen	istutus-	ja	hoitotoiminnan	
vuoksi.	

Virtavesillä	 kalastus	 on	 huomaamattomampaa	 mutta	 vähäisen	 pinta-alan	 ja	 runsaan	 rantapituuden	
vuoksi	Koskenkylänjoella	 ja	Taasianjoen	keskijuoksulla	kalastuspaine	hehtaaria	kohden	on	oletettavasti	
keskimääräisesti	 järviä	 suurempi.	 Pienten	 pinta-alojen	 vuoksi	 jokialueille	 ei	 juurikaan	 jää	 mitään	
jaettavaa,	mitä	on	tarpeen	kompensoida	kalavesien	hoitotoiminnan	ylläpitämiseksi.	

Korvausvarat	jaetaan	KALPA-palvelua	käyttäen	luokkiin	0-5:	

Alueen	perusarvo	on	kaksi	(2)	–kohtalainen	kalastusrasitus.	

Koskenkylänjoki	(pois	lukien	koski-	ja	virta-alueet)(5)	–suuri	kalastusrasitus	

Villikkalanjärvi,	Lapinjärvi,	Kirkkojärvi,	Syväjärvi	(4)	–melko	suuri	rasitus	

Hopjärvi,	Säyhtee,	Pyhäjärvi,	Taasianjoki	(keskijuoksu)	(3)	–keskimääräinen	kalastusrasitus	

Kalastuskieltoalueet	 ja	 vaelluskalavesistön	 koski-	 ja	 virta-alueiksi	 määritettävät	 kohteet	 saavat	
automaattisesti	arvon	nolla	(0)	–ei	kalastusrasitusta.	

12. Alueel l inen edunvalvonta 
Kalatalousalue	ottaa	kantaa	ja	antaa	lausuntoja	vesistöihin,	kalakantoihin	tai	kalastukseen	vaikuttavissa	
asioissa.	
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Kalatalousalue	 osallistuu	 kalataloudellisen	 alueellisen	 yhteistyöryhmän	 toimintaan.	 Kalatalousalue	 on	
jäsenenä	Uudenmaan	kalatalousyhteisöjen	liitossa.	

Kalatalousalue	 pyrkii	 osaltaan	 vaikuttamaan	 kalataloudellisten	 velvoitetarkkailujen	 toteutumiseen	 ja	
sisältöön	 siten,	 että	 ne	 antavat	 mahdollisimman	 hyvän	 kuvan	 tarkkailualueesta	 ja	 tietoa	 voidaan	
hyödyntää	kalatalousalueen	kala-	ja	rapukantojen	seurannassa.	

13. Suunnitelma viestinnästä 
Kalatalousalueen	 keskeinen	 viestintäkanava	 on	 oma	 kotisivu,	 jossa	 on	 oleellisia	 tietoja	
kalatalousalueesta.	 Kotisivulta	 on	 saatavissa	 käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelma	 sekä	 yleiskokousten	
pöytäkirjat.	

Kotisivu	 palvelee	 myös	 osakaskuntien	 tiedotusta.	 Osakaskunnilta	 on	 oleellista	 saada	 sivuille	
lupamyyntiin	liittyvät	tiedot	ja	osakaskunnat	voivat	tiedottaa	ajankohtaisista	asioista.	

Kalastusesitteistä	ja	maastoon	sijoitettavista	opasteista	päätetään	toimintasuunnitelmissa.	

Kalatalousalueen	hallitus	ja	kalastuksenvalvojat	hoitavat	sisäistä	viestintää	sähköpostitse,	puhelimitse	ja	
kirjeitse.	Valvojilla	on	keskinäinen	WhatsApp-	tai	vastaava	ryhmä.		

14. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 
Käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelman	 toteuttamisesta	 vastaavat	 yhdessä	 kalatalousalue,	 kalastusoikeuden	
haltijat	 ja	 viranomaiset.	 Osakaskuntien	 ja	 yksityisten	 vesialueiden	 omistajien	 on	 järjestettävä	 oman	
vesialueensa	kalastusta	ja	hoitoa	käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	mukaisesti	ja	viranomaisten	on	otettava	
suunnitelman	linjaukset	huomioon.	

ELY-keskus	toimeenpanee	sellaiset	alueelliset	säätelytoimenpiteet,	joiden	soveltaminen	edellyttää	ELY:n	
päätöstä.	

Käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelman	 toimeenpano	 vaatii	 riittävän	 rahoituksen.	 Sen	 tunnettavuutta	 ja	
vaikuttavuutta	pyritään	lisäämään	alueellisesti	suunnitelmassa	asetettujen	tavoitteiden	saavuttamiseksi.	

Toimeenpano	toimintasuunnitelmien	kautta	

Toimeenpanoon	liittyy	vuosittain	tarkentuvia	käytännöntoimia,	joita	ovat	mm:	

• Rahoituksen	järjestäminen	
• Kalastussääntöjen	kokoaminen	
• Kunnostusten	järjestäminen	
• Istutukset	
• Yhteistyö-	ja	palvelusopimusten	teko	
• Viestintä	
• Kalastuksenvalvonta	
• Edunvalvonta	(mm.	lausunnot,	työryhmiin	osallistuminen)	
• Seuranta	

Käytännöntoimet	 kuvataan	 vuosittain	 toimintakertomuksissa.	 Jatkuva	 toimenpiteiden	 seuranta	 auttaa	
käyttö-	ja	hoitosuunnittelun	vaikuttavuuden	arvioinnissa	ja	suunnitelman	päivityksessä	(luku	15).	
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Tehtävä	
Aikataulu	

Yhteistyötahot	
Seuranta,	
mittarit	

Kalastus	 		 		 		
Tiedotusta	kalastusluvista,	-mahdollisuuksista	ja	-
säännöistä	parannetaan.	Tiedotusta	hoidetaan	mm.	
kotisivujen	kautta,	valvojien	toimesta	maastossa	ja	
asentamalla	tiedotteita	tai	opastetauluja	
kalastuskohteisiin.	

2022	!	 Osakaskunnat,	hoitoyhdistykset,	
kalastuksenvalvojat	

Hallitus	seuraa	ja	arvioi	
tavoitteiden	edistymistä.	

Tiedotetaan	veneenlaskupaikoista	ja	mahdollisuus	
veneen	vuokraukseen	selvitetään.	

2022	!	 Osakaskunnat,	
Vesistötalkkarihanke,	
hoitoyhdistykset,	muut	yhdistykset	

		

Nykyisten	kalastukseen	soveltuvien	yleisten	
rantojen	sijainti	kartoitetaan	ja	selvitetään	
mahdollisuudet	uusien	kohteiden	perustamiseen.	
Kalastusmahdollisuuksia	edesautetaan	kalastusta	
helpottavilla	rakenteilla.	

2022	!	 Osakaskunnat,	
Vesistötalkkarihanke,	
hoitoyhdistykset,	muut	yhdistykset,	
kunnat.	

		

Lapsille	ja	nuorille	järjestetään	kalastustapahtumia	
mm.	yhteistyössä	koulujen	ja	kerhojen	kanssa.	

vuosittain	 Osakaskunnat,	
Vesistötalkkarihanke,	
hoitoyhdistykset,	muut	yhdistykset	

		

Kalastuksenvalvonnalla	turvataan	kestävät	kala-	ja	
rapukannat	sekä	vaelluskalakantojen	kehittyminen.	

vuosittain	 Kalastuksenvalvojat,	osakaskunnat,	
vesistötalkkarihanke	

		

Kalakannat	 		 		 		

Kalojen	vaellusyhteyksiä	parannetaan	jäljellä	olevien	
esteiden	yhteydessä.	Kuuskosken	voimalaitoksella	
selvitetään	alaspäin	vaeltavien	kalojen	turvaamista.	

2023	!	 ELY-keskus,	voimalaitosyhtiö,	
hankkeet	

Käytetään	asiantuntija-
arviota.	

Jatketaan	pienten	virtavesikohteiden	kunnostamista	
ja	taimenkannan	elvytystyötä.	

2022	!	 Vesistötalkkarihanke,	osakaskunnat	 		

Koskenkylänjoen	kunnostettujen	koskien	
täydennyskunnostukset.	

2023	!	 ELY-keskus,	Vesistötalkkarihanke,	
osakaskunnat	

		

Kalastuksensäätelypäätösten	haku	ELY-keskuksesta	
(Loviisanjoen	rajoitukset,	verkkokalastuskiellot,	
solmuvälirajoitukset,	rauhoitusajat)	

2022	!	 Osakaskunnat,	hoitoyhdistykset	 		

Selvitetään	vaelluskalojen	kuten	siian,	ankeriaan,	
lohen,	nahkiaisen	ja	vimman	esiintymistä	
kalatalousalueella.	

2023	!	 Vesistötalkkarihanke,	LUKE,	Loviisan	
saariston	kalatalousalue	

Asiantuntija-arviot	
koekalastusten	ja	muiden	
havaintojen	pohjalta.	
Mahdolliset	
erillishankkeet.	

Jokiravun	esiintymistä	ja	lajin	
säilyttämismahdollisuuksia	alueella	selvitetään.	

	2022	!	 Osakaskunnat,	
Vesistötalkkarihanke,	
hoitoyhdistykset	

	

Istutukset	toteutetaan	suunnitelmassa	mainittuja	
periaatteita	noudattaen.	

vuosittain	 Osakaskunnat,	
Vesistötalkkarihanke,	
hoitoyhdistykset	

		

Yhteistoiminta	 		 		 		

Osakaskuntien	yhteystietojen	ja	lupamyynnin	
päivittäminen	kalatalousalueen	kotisivuille.	

2022	!	 Osakaskunnat	 		

Pyritään	aktivoimaan	vähäisen	toiminnan	
osakaskuntia	tai	siirtämään	kalaveden	hoitoa	
koskevat	tehtävät	kalatalousalueelle.	

2022	!	 Osakaskunnat,	muut	
vesienomistajat	

		

Tehdään	yhteistyötä	Loviisan	saariston	kta:n	kanssa	
vaelluskalakantojen	elvytystyössä	ja	yhteisten	
virtavesien	valvonnassa.	

2022	!	 Loviisan	saariston	kalatalousalue,	
kalastuksenvalvojat	

		

	

Taulukko	7.	Käyttö-	ja	hoitosuunnitelman	toimeenpano.	
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15. Vaikuttavuuden arviointi  ja  suunnitelman päivitys 
Käyttö-	 ja	 hoitosuunnitelman	 vaikuttavuutta	 arvioidaan	 osatavoitteiden	 toteutumisen	 tai	 edistymisen	
perusteella.	 Arviointia	 tehdään	 vuosittain,	 mutta	 suunnitelmakauden	 puolivälissä	 (2026)	 ja	 lopulla	
(2030)	tehdään	laajemmat	arvioinnit.	Toiminnanjohtaja	esittelee	arviointien	tulokset	vuosikokouksissa	ja	
toimintakertomuksissa.	

Arviointiin	 vaikuttaa	 merkittävästi	 se,	 että	 kalatalousalueella	 ei	 itsellään	 ole	 resursseja	 teettää	
tutkimuksia	 tai	 selvityksiä	 seurantatietojen	 keräämiseksi.	 Tiedon	 saanti	 on	 suurelta	 osin	 riippuvaista	
osakaskunnista,	alueella	toimivista	hankkeista	ja	viranomaisten	toimenpiteistä.	

OSATAVOITE	 1.	 Kalakantojen	 tilaa	 seurataan	 saatavissa	 olevien	 koekalastustietojen,	
hoitokalastustietojen	ja	paikallisten	kalastajien	tietoja	hyödyntäen.	Kalatalousalue	avustaa	osakaskuntia	
neuvonnalla	kalakantojen	hoitotoimenpiteissä.	

OSATAVOITE	 2.	 Kalastusmahdollisuuksien	 parantamista	 seurataan	 mm.	 kalastuskohteiden	
perustamisella,	 venevuokrauksen	 toteutumisella	 ja	 tiedotuksen	 parantumisella	 kotisivuilla	 tai	
maastossa.	 Pyydyskalastuksen	 määrää	 seurataan	 osakaskunnilta	 vuosittain	 pyydettävien	
lupamyyntitietojen	 yhteenvetojen	 pohjalta.	 Kalatalousalue	 voi	 edesauttaa	 konkreettisia	 toimenpiteitä	
omilla	 hankkeilla,	 toimimalla	 yhteistyökumppaneiden	 kanssa	 ja	 esimerkiksi	 avustamalla	 osakaskuntia	
lupamyynnin	järjestämisessä.	

OSATAVOITE	 3.	 Osakaskuntien	 järjestäytymistä	 tai	 tehtävien	 siirtoa	 seurataan	 toteutuneiden	
toimenpiteiden	 pohjalta.	 Keskeisten	 alueiden	 osalta	 arvioidaan	 kalatalousalueen	
vaikutusmahdollisuuksia	järjestäytymishalukkuuteen.	

OSATAVOITE	4.	Kalastuksenvalvonnan	osalta	 tarkastellaan	valvonnan	kattavuutta	 ja	valvojilta	 saatavaa	
palautetta	vuosittain.	Kattavan	valvonnan	toteuttamiseksi	pyritään	varaamaan	riittävästi	resursseja.	

OSATAVOITE	5.	Rapukantojen	tilasta	kerätään	tietoja	saatavilla	olevista	lähteistä	sitä	mukaa,	kun	uutta	
tietoa	kertyy.	Rapukantaselvitys	voidaan	myös	sisällyttää	johonkin	hankkeeseen.	

OSATAVOITE	 6.	 Merkittävimmät	 vaellusesteet	 on	 esitetty	 jokikohtaisissa	 luvuissa	 ja	 Kuuskosken	
voimalaitoksen	 yhteydessä	 on	 tarve	 suunnitella	 ja	 toteuttaa	 kalojen	 alaspäin	 vaeltamisen	 turvaavia	
rakenteita.	 Kalatalousalue	 pitää	 jatkuvasti	 esillä	 näiden	 kunnostuskohteiden	 tarpeellisuutta	 ja	 tekee	
yhteistyötä	 hankkeiden,	 viranomaistahojen	 tms.	 tahojen	 kanssa,	 jotka	 voivat	 edesauttaa	 tavoitteen	
saavuttamista.	

OSATAVOITE	 7.	 Virtavesikunnostusten	 edistymistä	 seurataan	 ja	 kootaan	 kunnostustiedot	
vuosikertomuksiin.	Keskeisessä	roolissa	ovat	yhteistyökumppaneiden	hankkeet.	

OSATAVOITE	 8.	 Vaelluskalojen	 noususta	 jokiin	 saadaan	 tietoa	 Kuuskosken	 kalatieseurannasta	 (haettu	
rahoitusta	2020	ja	2021)	ja	Loviisanjoen	perkauksen	määräaikaisesta	tarkkailusta.	Lisäksi	tietoa	voidaan	
saada	esim.	Vesistötalkkarihankkeen	toimenpiteistä.	

OSATAVOITE	 9.	 Loviisanjoessa	 käynnistynyttä	 taimenen	 luontaista	 lisääntymistä	 pyritään	 turvaamaan	
tarkoituksenmukaisilla	 rajoituksilla.	 Yksi	 mahdollisuus	 on	 joen	 luokitteleminen	 vaelluskalavesistöksi.	
Soveltuvimmista	 toimenpiteistä	 käydään	 keskustelua	 paikallisten	 tahojen,	 Loviisan	 saariston	
kalatalousalueen	ja	viranomaisten	kanssa.	

VIESTINNÄSSÄ	avainasemassa	on	alueen	kotisivujen	aktiivinen	päivitys	sekä	lisätiedon	kerryttäminen	ja	
sitä	arvioidaan	vuositasolla.	

Jos	 kalatalousalue	 katsoo	 suunnittelukaudella	 tapahtuneen	 sellaisia	 oleellisia	muutoksia,	 jotka	 estävät	
osatavoitteiden	toteutumista	tai	niitä	ei	ole	mielekästä	tavoitella,	tekee	kalatalousalue	aloitteen	käyttö-	
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ja	 hoitosuunnitelman	 muuttamiseksi.	 Suunnitelmaa	 voidaan	 päivittää	 myös	 uuden	 tutkimus-	 tai	
seurantatiedon	perusteella.	
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17. L i itteet 

Kalalaji	
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et
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Ta
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nj
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i	

Jä
rv
ia
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ee
t	

Nahkiainen	 (X)	 		 		 		 X	 		

Pikkunahkiainen	 X	 		 		 		 X	 		

Ankerias	 X*	 		 X*	 X*	 		 X*	

Hauki	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Lohi	 X*	 		 		 		 		 		

Taimen	 X	 X	 X	 X	 X*	 		

Kirjolohi	 *	 X*	 		 		 		 X*	

Siika	 		 		 		 		 		 X	

Nieriä	 		 *	 		 		 		 		

Kuore	 		 		 		 		 		 X	

Särki	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Turpa	 X	 X	 		 		 X	 		

Sorva	 		 		 		 		 		 		

Toutain	 X	 		 		 		 		 *	

Suutari	 (X)	 		 		 X	 		 X	

Törö	 		 		 		 		 		 		

Salakka	 X	 X	 X	 		 X	 X	

Lahna	 X	 X	 		 		 		 X	

Pasuri	 X	 		 		 		 X	 X	

Vimpa	 X	 		 		 		 X	 		

Ruutana	 (X)	 		 		 		 		 X	

Hopearuutana	 		 		 		 		 		 		

Karppi	 		 		 		 		 		 *	

Kivennuoliainen	 X	 X	 X	 		 X	 		

Made	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Kivisimppu	 X	 X	 X	 		 		 		

Ahven	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Kuha	 X	 		 		 		 		 X	

Kiiski	 X	 X	 X	 		 X	 X	
		 		 		 		 		 		 		

Lajeja	yhteensä	 21	 12	 10	 7	 13	 15	
X-lajeja	=	esiintyy	(todettu	v.	2010-2020)	 16	 11	 9	 6	 12	 13	

X*-lajeja=esiintyy	istutettuna	 2	 1	 1	 1	 1	 2	

(X)-lajeja=	esiintyy	ilmeisesti	 3	 0	 0	 0	 0	 0	

*	=	istutettu,	ei	välttämättä	tavata	enää	 		 1	 		 		 		 2	

	 	 	 	 	 	 	Jokirapu	 		 		 		 		 		 		

Täplärapu	 X	 X	 (X)	 X	 X	 X	
	

Liite	1.	Taulukko	8.	Kalatalousalueella	tavatut	kalalajit.	


