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Mustijoki ja 
Mäntsälänjoki



Entinen 
meritaimenjoki

Tyysterinkoski 1930-luku

Vekkoski, Porvoo 1890

Kalkinoja, Pornainen



Voimalaitokset ja padot

Ilmakuva: © Antti Kilpeläinen

- Kilpilahden teollisuusalueen 
tarpeisiin rakennettu Brasaksen

vesilaitospato sulki joen 

vaelluskaloilta vuonna 1965 

- Padon yhteyteen rakennettiin 

kalatie vuonna 1995.
- Kalatie toimii hyvin, mutta mm. 

siika ei nouse siitä

- Patoallas peittää alleen kolme 

joen alinta koskea



Tyysterinkoski/Tjusterbyforsen
- järjestelypato tulvasuojelutarpeisiin 
rakennettiin 1960-luvun lopussa. Muutti 

kosken virtausolosuhteet.
- Uusi voimalaitos rakennettiin 2000-luvun 

alussa.
- Ehdollinen kalatievelvoite, 
vaelluskalatutkimus käynnissä



Laukkoski, Jokimäen voimalaitos

Porvoon Energia Oy laaditutti suunnitelmat uudesta voimalaitoksesta ja kalatiestä, mutta luopui 
hankkeesta vuonna 2010. Vakkolan Voima Oy on saneerannut vanhan voimalan. Nykytilanne 
mahdollistaa luonnonmukaisen kalatieratkaisun, mutta padon purkaminen on parempi ratkaisu.



Lahankoski - Voimalaitos uusittu 2000-luvulla

- kalatien sallimisvelvoite
- kaksi erillistä vaellusestettä (tarvitaan kaksi kalatietä)
- rakentamispäätös yhdessä Halkiankosken kalatien kanssa

Ilmakuva: © Antti Kilpeläinen



Halkiankoski

- oli aikanaan eteläisen Suomen 
korkein luonnonputous, nyt 

voimakkaasti muutettu

- kalatien rakentaminen haastavaa, 
mutta mahdollista



Latvavesien padot 

Nummistenkoski

Saarenjoki



Mäntsälän Myllykoski

2019



Joen ja valuma-alueen 
perkaukset



Koskikuvaukset

-sijainti
-yleiskuvaus

-kalaistutukset
-kunnostukset

-kalastus
-toimenpidesuositukset



Purojen kuvaukset

-sijainti
-yleiskuvaus

-kalaistutukset
-kunnostukset

-kalastus
-toimenpidesuositukset



Mustijoen kalasto - kuvaukset 39 kalalajin havainnoista ym.

- ravut



Mustijoen kalasto - vaelluskaloja



Mustijoen kalasto - tyypillisiä kalalajeja



Taimen
-alkuperäinen
-istutettu



Vaelluskalojen palauttaminen
Esimerkkinä Laukkoski, kalatie-ehdotus (mieluummin padon purku)

Ilmakuva: © Antti Kilpeläinen



Halkiankoski, kalatie-ehdotus

Ilmakuva: © Antti Kilpeläinen



Kalataloudellinen kunnostaminen

Lukkokoski 2017



Lukkokosken kunnostustalkoot 2017



Lukkokoski

Ennen kunnostusta
- ”kivet penkalla”

Kunnostuksen 
jälkeen
- vesipinta-alaa 

laajennettu
- suojakiviä lisätty
- kunnostettu 

kutusoraikoita



-Purot merkittäviä 
lisääntymis- ja elinalueita
-Puroissa paljon 
kunnostustarvetta



Nummistenkoski, kunnostusehdotus



Nummistenkoski, kunnostusehdotus



Hirvihaarankoski, kunnostusehdotus



Hirvihaarankoski, kunnostusehdotus



Mustijoki, 
latvavedet

-ei luonnonkoskia jäljellä, 
yhdeksän pohjapatoa

-viittä pohjapatoa 

luonnonmukaistettu



Kalastus 
Mustijoessa



Kalastussäännöt

Mustijoki luokiteltu vaelluskalavesistöksi

- Onkiminen koski- ja virta-alueilla 
kielletty, suvannoissa sallittu

- Viehekalastukseen saatavilla yhtenäislupa
- Muuhun kalastukseen ja ravustukseen 

vesialueen omistajan lupa
- Verkkokalastuksessa rajoituksia



Mustijoen viehekalastuslupa

-Kattaa kaikki koski- ja virta-alueet Mäntsälässä ja 

Pornaisissa
-Lupatuloilla istutetaan kirjolohia osaan koskia

-Lupa-aluetta pitää yllä Musti-Porvoonjoen
kalatalousalue

-vuonna 2019 myyty noin 300 kalastuslupaa (n. 5000€)



Vaelluskalavesistön
koski- ja virta-

alueiden

määrittely

- esitys koski- ja virta-alueista
- rajoittaa yleiskalastusoikeuksia

- samat kuin Mustijoen erityislupa-
alueen rajat

- voidaan tallentaa kalastusrajoitus.fi –
palveluun
- palvelee kalastajia

- selkeyttää kalastuksenvalvontaa



Kiitos!


