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1. Tausta
Keväällä 2019 valmistunut Kirkkonummen pienvesiselvitys (Vuorinen ym.
2019) tuotti runsaasti uutta ja ajantasaista tietoa kunnan pienvesien nyky-
tilasta.

Selvityksessä todettiin kuitenkin myös selviä tietopuutteita, jotka liittyivät
mm. virtavesien kalastoon laajemmin ja eritoten taimenen esiintymiseen.

Tiedot erityisesti Mankinjoen ja Estbyånin vesistöjen virtavesien kalastosta
katsottiin puutteellisiksi. Näille alueille esitettiin sähkökoekalastuksia ka-
laston nykytilan selvittämiseksi.

Tässä selvityksessä pyrittiin selvittämään Mankinjoen vesistön yläjuoksulla
Loojärveen laskevien jokireittien ja toisaalta Estbyånin vesistön kalaston
nykytilaa sähkökoekalastuksilla.

Selvitys on laadittu Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikön
toimeksiannosta.
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Kartta 1. Mankinjoen ja Estbyånin vesistöt ja koealat

Mankinjoen alueen koealat: 1. Kauhalankoski, 2. Forsgårdinkoski, 3. Kakarsberget,
4. Forsdalinkoski, 5. Haapajärvenkoski, 6. Eriksgård, 7. Storåkern, 8. Oitbackan-
koski, 9. Myllypelto, 10. Grantorp

Estbyånin alueen koealat: 11. Bro, 12. Överbynkoski, 13. Kvarntorpsberget, 14. Myl-
lykylä, 15. Heikkilä
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2. Aineisto ja menetelmät

2.1. Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Kirkkonummella läntisellä Uudellamaalla. Sähkö-
koekalastetut kohteet (liitteet 1-2) jakautuvat Mankinjoen ja Estbyånin ve-
sistöihin (kartta 1).

2.1.1. Mankinjoen vesistö
Mankinjoen vesistö sijaitsee Espoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä. Vesis-
tön päähaaran yläjuoksu sijaitsee pitkälti Kirkkonummella (kartta 1).

Loojärvestä mereen laskeva Mankinjoki kerää vetensä pääosin kahden jär-
veen laskevan jokireitin kautta. Kauhalanjoen reitti laskee pohjoisesta
Veikkolan suunnalta ja läntinen Kalakoskibäckenin reitti lännestä Lapinky-
län suunnalta.

Molemmilla jokireiteillä on useita vaellusesteitä, joista osa muodostaa täy-
dellisen nousuesteen. Merestä nousevat vaelluskalat pääsevät Kauhalanjo-
en reitillä Dammenin padolle ja Kalakoskibäckenin reitillä Oitbackan myl-
lypadolle.

Alueen virtavedet virtaavat pääasiassa savimaalla ja ovat varsin reheviä.
Veden väri samenee ja rehevyystaso kasvaa latvoilta Loojärveä kohti.

Taulukko 1. Perustietoja Mankinjoen valuma-alueesta: valuma-alue on tarkistettu
laserkeilausaineiston avulla, maankäyttötiedot on laskettu MAVI:n peltolohkotieto-
jen ja MML:n maastotietokannan perusteella, vesistöaluetunnus ja -nimi ovat
SYKE:n avoin tieto -aineiston mukaiset.

2.1.2. Estbyånin vesistö
Estbyånin vesistö sijaitsee Kirkkonummella ja pieneltä osin Siuntiossa
(kartta 1).

Vesistön päähaara laskee Humaljärvestä mereen. Joen eri osuuksia kutsu-
taan eri nimillä (Estbyån, Hilabäckån, Tollsån, Kvarnbyån, Ingelsån). Suu-
rimpia sivuhaaroja ovat Meikon alueelta vetensä keräävä Korsobäcken ja-
Jolkbyån.

Merestä nousevat vaelluskalat pääsevät päähaarassa Överbyn vesilaitospa-
dolle. Vesistön yläjuoksulla Korsobäckenin Kvarntorpsbergetin putous ja
vanha myllynpaikka muodostaa myös täydellisen nousuesteen.

Alueen virtavedet virtaavat pääasiassa savimaalla ja ovat varsin reheviä.
Veden väri samenee ja rehevyystaso kasvaa latvoilta merta kohti. Poikke-
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uksen muodostaa Korsobäcken, joka on tummavetinen, sillä sen valuma-
alueella on paljon soita ja turvemaita.

Taulukko 2. Perustietoja Estbyånin valuma-alueesta: valuma-alue on tarkistettu
laserkeilausaineiston avulla, maankäyttötiedot on laskettu MAVI:n peltolohkotieto-
jen ja MML:n maastotietokannan perusteella, vesistöaluetunnus ja -nimi ovat
SYKE:n avoin tieto -aineiston mukaiset.

2.2. Sähkökoekalastus
Sähkökoekalastukset tehtiin 4. ja 10.-11.10.2019.  Tutkimuksessa käytettiin
akkukäyttöistä Hans Grassl IG-200-2 -sähkökalastuslaitetta, joka on Suo-
messa yleisesti käytetty laitemerkki ja -tyyppi.

Sähkökoekalastuksesta vastasivat Aki Janatuinen ja Sampo Vainio.

Pyynti toteutettiin kertakalastuksena. Kalastus tapahtui ylävirtaan etene-
mällä. Koealoja ei aidattu pyyntiä varten, joten karkuun päässeistä kaloista
pyrittiin tekemään silmämääräisiä havaintoja ja arvioita.

Saalis nukutettiin MS-222 -liuoksella käsittelyn ajaksi. Saaliista vaelluska-
lat mitattiin ja punnittiin yksilöllisesti, muista lajeista kirjattiin lajikohtai-
sesti kappalemäärä ja yhteispaino. Pituusmittaus tehtiin millimetrin tark-
kuudella ja punnitus gramman tarkkuudella. Saalis vapautettiin lopuksi ta-
kaisin vesistöön.

Koealat mitattiin maastossa mittanauhan avulla. Joissakin kohteissa jou-
duttiin käyttämään apuna myös karttatarkastelua koordinaattipisteiden ja
maastomerkkien perusteella.

Pyyntien tulokset kirjattiin maastossa kenttäkaavakkeisiin, joista ne myö-
hemmin tallennettiin ympäristöhallinnon valtakunnalliseen koekalastusre-
kisteriin.

Veden lämpötila kohteissa vaihteli Mankinjoen vesistössä välillä 5,9–11,0 °
C ja Estbyånin vesistössä välillä 8,1–9,0 ° C.
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3. Tulokset

3.1. Mankinjoen vesistö
Mankinjoen vesistön sähkökoekalastuksissa saatiin saaliiksi yhteensä kuusi
eri kalalajia. Nämä lajit olivat hauki, ahven, kiiski, särki, suutari ja pik-
kunahkiainen tai nahkiainen. Lisäksi saaliiksi saatiin täplärapuja (liite 3).

Taimenia ei saatu saaliiksi yhdeltäkään kalastetuista kymmenestä koealas-
ta.

3.1.1. Kauhalanjoki, Kauhalankoski

Kuva 1. Kauhalanjoen alajuoksu on periaatteessa merestä nousevien vaelluskalojen
saavutettavissa.

Kauhalankoski on välisuvantoineen lähes 300 metriä pitkä kaksiosainen
perattu kivikkoinen koskialue, jonka yläpäässä sijaitsee täydellisen nou-
suesteen muodostava Dammenin pato.

Koeala käsitti alemman koskiosuuden ja valtaosan koskiosuuksien välisestä
suvannosta. Koealan pinta-ala oli 570 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä 8 kiiskeä, 3 haukea, yksi ahven ja yksi
täplärapu (liitteet 4 ja 6).

Taimenista ei tehty havaintoja.



Kirkkonummen kunta Mankinjoen ja Estbyånin vesistöjen sähkökoekalastukset
Silvestris luontoselvitys oy Kirkkonummella vuonna 2019

3.1.2. Kauhalanjoki, Forsgårdinkoski

Kuva 2. Forsgårdinkoski on pitkälti kapea ja kalliopohjainen

Forsgårdin ylempi koski on noin 150 metriä pitkä perattu koski, jonka ran-
nalla on vanhat voimalaitoksen rauniot. Koski on pääosin kalliopohjainen.

Koeala käsitti kosken kivikkoisemman alaosan entiselle padolle saakka.
Koealan pinta-ala oli 120 m2.

Koealalta ei saatu lainkaan saalista (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.

3.1.3. Kakarlammenpuro, Kakarsberget
Kakarlammenpuron alajuoksua Åkerkullan peltoaukean varrella on aikoi-
naan oiottu, mutta puron ylemmät osuudet ovat säilyneet poikkeuksellisen
luonnontilaisena.

Koeala käsitti Kauhalanjoesta ylävirtaan pellon reunassa virtaavaa oiottua
osuutta ja metsän puolella olevaa luonnontilaista kivi- ja sorapohjaista
koskea, joiden väliin jäi pidempi kalastamatta jätetty osuus. Koealan pinta-
ala oli 140 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä yksi hauki ja yksi täplärapu (liitteet 4 ja
6).

Taimenista ei tehty yhtään havaintoa.
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3.1.4. Kauhalanjoki, Forsdalinkoski

Kuva 3. Kauhalanjoen Forsdalinkoski on perkauksesta huolimatta melko monimuo-
toinen.

Forsdalinkoski on noin 210 metriä pitkä osin perattu koski, jonka keskivai-
heilla on vanhan myllypadon rauniot, jotka saattavat estää liikkumista.
Koski on paikoin hyvin vuolas ja kivikkoinen.

Koeala käsitti kosken alaosan lähes patorauniolle saakka. Koealan pinta-ala
oli 252 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä 11 täplärapua (liitteet 4 ja 6).

Taimenista ei tehty havaintoja.

3.1.5. Kauhalanjoki, Haapajärvenkoski
Haapajärvenkoski on noin 100 metriä pitkä pääosin hiekka- tai sorapoh-
jainen perattu virta-alue Lapinkyläntien kohdalla.

Koeala käsitti lähes koko matalan koskimaisen alueen. Koealan pinta-ala
oli 258 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä kaksi suutaria ja yksi särki (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.
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3.1.6. Kalljärvenoja, Eriksgård

Kuva 4. Kalljärvenojassa on kivikkoista virta-aluetta Eriksgårdin tilan kohdalla.

Kalljärvestä Haapajärveen laskevassa Kalljärvenojassa on Eriksgårdin tilan
kohdalla noin 300 metriä pitkä perattu virta-alue, joka on monin paikoin
hiekka-, sora- ja kivipohjainen.

Koeala käsitti virta-alueen monimuotoisimman osuuden tilan kohdalla.
Koealan pinta-ala oli 180 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä kahdeksan ahventa (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.

3.1.7. Lamminoja, Storåkern
Lamminjärvestä Kalljärveen laskeva Lamminoja kuivui kesän 2019 kui-
vuuden myötä ylä- ja keskijuoksultaan. Puron alajuoksulle purkautuu läh-
teestä vettä, jonka myötä purossa säilyi jatkuva virtaama. Lamminojan ala-
juoksu on pitkälti luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, mutta
pääosin melko hidasvirtainen ja pehmeäpohjainen.

Koeala käsitti lähes koko puron alajuoksun Kalljärven ja Puukontien välillä.
Koealan pinta-ala oli 142 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä 30 ahventa (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.
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3.1.8. Kalakoskibäcken, Oitbackankoski

Kuva 5. Kalakoskibäckenin lähes luonnontilaiset virta-alueet soveltuisivat vaellus-
kalojenkin lisääntymiseen.

Oitbackankoski on noin 230 metriä pitkä osittain sorapohjainen alue, joka
jatkuu Oitbackan myllystä alavirtaan.

Koeala käsitti Lapinkyläntiestä alavirtaan olevaa kivi- ja sorapohjaista
osuutta. Koealan pinta-ala oli 255 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä yksi kiiski ja yksi pikkunahkiaisen tai
nahkiaisen likomato (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.

3.1.9. Kalakoskibäcken, Myllypelto
Myllypellon alueella Kalakoskibäcken virtaa pitkälti luonnontilaisena laak-
son pohjalla mutkitellen. Uomassa on paikoitellen sorapohjaisia virta-
alueita ja pieniä kivikoita.

Koeala käsitti laajan alueen, jossa on virtapaikkojen ohella hitaampivirtais-
ta uomaa. Koealan pinta-ala oli 660 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä kolme haukea (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.
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3.1.10. Tampajanpuro, Grantorp
Tampajasta laskevan Tampajanpuron metsäinen keskijuoksu Sjökullantien
ja Evitskogintien välillä on säilynyt lähes luonnontilaisena.

Koeala käsitti Evitskogintiestä ylävirtaan olevaa luonnontilaista jyrkästi
kiemurtelevaa osin kivi- ja sorapohjaista monimuotoista puro-osuutta.
Koealan pinta-ala oli 154 m2.

Koealalta ei saatu lainkaan saalista (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.

3.2. Estbyånin vesistö
Estbyånin vesistön sähkökoekalastuksissa saatiin saaliiksi yhteensä viisi eri
kalalajia. Nämä lajit olivat taimen, hauki, suutari, kolmipiikki ja nahkiai-
nen. Lisäksi saaliiksi saatiin täplärapuja (liite 3).

Taimenia saatiin saaliiksi neljältä koealalta kaikkiaan viidestä kalastetusta
koealasta. Yhteensä koekalastuksissa saatiin saaliiksi 35 taimenyksilöä, jot-
ka olivat koon perusteella yhtä yksilöä lukuun ottamatta kesänvanhoja (0+)
tai kaksi- (1+) ja kolmekesäisiä (2+) (liitteet 4 ja 5).
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3.2.1. Kvarnbyån, Bro

Kuva 6. Taimenen poikaset muodostivat pääasiallisen kalaston Kvarnbyånin ala-
juoksun virta-alueilla. Kuvan koealalta saatiin kahta nuorinta vuosiluokkaa.

Kvarnbyånin uomaa on siirretty alueella aikoinaan Länsiväylän rakentami-
sen vuoksi. Siirtouoman pohja koostuu monin paikoin hiekasta, sorasta ja
louhekivistä. Alueella on runsaasti koskimaista virta-aluetta.

Koeala käsitti matalan koskimaisen osuuden Jolkbyånin yhtymäkohdasta
ylävirtaan. Koealan pinta-ala oli 115 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä 13 taimenen poikasta, joista 10 arvioi-
tiin kokonsa perusteella kesänvanhaksi (0+) ja kolme kaksikesäiseksi (1+).
Lisäksi saatiin yksi aikuinen nahkiainen (liitteet 4 ja 5).

Varsinaisen koealan lisäksi kalastettiin kursorisesti ylempää Länsiväylän
eteläisen liittymän molemmin puolin olevia virta-alueita, jotta saataisiin
parempi kuva taimenen esiintymisestä ja lisääntymismenestyksestä alueel-
la. Alueella oli melko hyvin ainakin kesänvanhoja (0+) ja kaksikesäisiä (1+)
taimenen poikasia. Tätä vanhempien taimenten esiintymistä ei täydellä
varmuudella havaittu tässä pintapuolisessa tarkistuksessa.

3.2.2. Kvarnbyån, Överbynkoski
Överbynkoski on noin 200 metrin pituinen pitkälti luonnontilainen koski,
joka sijaitsee nousuesteen muodostavasta Överbyn vedenottopadosta ala-
virtaan. Monimuotoisen ja louhikkoisen kosken yläosa on kalliopohjainen,
mutta alempana pohja koostuu kivistä ja sorasta.

Koeala käsitti karkeasti ottaen kosken ylemmän puolikkaan päättyen pa-
don alle, joskaan koealan useassa uomassa virtaavaa alaosaa ei kalastettu
koko leveydeltä. Koealan pinta-ala oli 272 m2.
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Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä kolme taimenen poikasta, jotka arvioi-
tiin kokonsa perusteella kaksikesäiseksi (1+). Lisäksi saatiin neljä täplära-
pua (liitteet 4-6).

Kaikki taimenet saatiin välittömästi padon alla olevalta alueelta, jonne ne
olivat selkeästi hakeutuneet padosta purkautuvan virtaaman houkuttama-
na.

3.2.3. Korsobäcken, Kvarntorpsberget

Kuva 7. Korsobäckenin alajuoksulla on säilynyt lyhyt osuus kivikkoista koskialuetta,
joka on kelvannut taimenten lisääntymisalueeksi.

Korsobäckenissä on Kvarntorpsbergetin kohdalla vanha myllynpaikka, jos-
sa puro putoaa jyrkkänä koskena kalliokönkään ja kivikon läpi. Jyrkkä pu-
tous muodostaa täydellisen nousuesteen. Lyhyen koskialueen alapuolella
puro jatkuu pellonreunaan oiottuna, mutta osin kivi- ja sorapohjaisena.

Koeala käsitti valtaosan jyrkemmästä koskialueesta ja vajaan puolet ala-
puolisesta pellonreunassa virtaavasta osuudesta. Koealan pinta-ala oli 272
m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä 10 taimenta, joista neljä arvioitiin ko-
konsa perusteella kesänvanhaksi (0+), neljä kaksikesäiseksi (1+), yksi kol-
mekesäiseksi (2+) ja yhden sukukypsän naaraan ikää ei pystytty arvioi-
maan. Lisäksi saatiin kaksi haukea (liitteet 4 ja 5).
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3.2.4. Korsobäcken, Myllykylä
Korsobäcken virtaa Myllykylässä Kylänraitin ja Myllykujan välissä perattu-
na, mutta alueella on paikoitellen koskimaista virta-aluetta, jossa uoman
pohja koostuu kivistä, sorasta ja kalliosta.

Koeala käsitti koskimaista ja hidasvirtaista osuutta Kylänraitista alavirtaan.
Koealan pinta-ala oli 332 m2.

Koealalta ei saatu lainkaan saalista (liite 4).

Taimenista ei tehty havaintoja.

3.2.5. Jolkbyån, Heikkilä

Kuva 8. Jolkbyånin siirtouoma ei näytä houkuttelevalta, mutta on siitä huolimatta
kelvannut taimenille.

Jolkbyånin uomaa on siirretty alueella 2000-luvun taitteessa Prisman ja
sen paikoitusalueen rakentamisen yhteydessä. Uudessa siirtouomassa on
paikoitellen louhe- ja murskekivestä tehtyjä jyrkempiä kynnyksiä, mutta
valtaosa siitä on melko leveää ja hidasvirtaista.

Koeala käsitti valtaosan siirtouomasta Prisman parkkipaikalle vievästä ties-
tä alavirtaan. Koealan pinta-ala oli 408 m2.

Koealalta saatiin saaliiksi yhteensä yhdeksän taimenta, joista yksi arvioitiin
kokonsa perusteella kesänvanhaksi (0+), viisi kaksikesäiseksi (1+) ja kaksi
kolmekesäiseksi (2+). Yhden mahdollisesti sukukypsän naaraan ikää ei
pystytty varmuudella arvioimaan. Lisäksi saatiin kaksi haukea, yksi suutari
ja yksi kolmipiikki (liitteet 4 ja 5).
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4. Tulosten tarkastelu

4.1. Mankinjoen vesistö

Kuva 9. Mankinjoen vesistössä syksyllä 2019 kalastettujen koealojen yksilötiheydet
lajiryhmittäin. Yhden kerran poistopyyntinä toteutettujen kalastusten poikastiheyt-
tä arvioitiin käyttämällä Bergquistin ym. (2014) eri lajeille antamia pyydystettä-
vyysarvoja.

Virta-alueilla varsin niukka kalasto

Mankinjoen vesistön yläjuoksulla tehtyjen sähkökoekalastusten tulosten
(kuva 9, liitteet 3-4) perustella alueen virtavesien kalalajisto on varsin
niukka.

Särkikalojen ja ahventen osuus koealojen saaliista olisi luultavasti ollut
suurempi, mikäli koekalastukset olisi tehty alkusyksystä lämpimämmän
veden aikaan. Alueen virtavesistä etenkin Kauhalanjoki ja Kalakoskibäcken
ovat varsin reheviä, joka yhdessä latvajärvien kanssa lisää näiden lajien
määrää varsinkin jokivesissä.

Loojärven yläpuolisissa vesissä virta-alueiden lajisto koostuu ilmeisesti lä-
hes yksinomaan yleislajeista, kuten hauesta, ahvenesta, kiiskestä ja särki-
kaloista, joita tavataan lähes kaikkialla seudun seisovissa ja virtaavissa ve-
sissä. Erityisesti virta-alueille tyypillisiä lajeja, kuten kivisimppua ja madet-
ta ei tavattu koekalastuksissa.

Kivisimpun puuttuminen etenkin Kauhalanjoesta on yllättävää, sillä lajia
esiintyy Mankinjoen vesistössä. Koekalastustietojen (mm. Sähkökoekalas-
tusrekisteri 2019) perusteella kivisimppua vaikuttaa kuitenkin esiintyvän
ainoastaan Gumbölenjoen haarassa, sillä lajia ei ole saatu Espoonkar-
tanonkoskesta, Mankinjoen yläjuoksulta tai mistään Loojärveen laskevista
vesistä. Kivisimpun puuttuminen kokonaan näin laajalta alueelta viittaa
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luontaisiin syihin. Saattaa olla, että kivisimppu ei ole vielä levittäytynyt
alueelle. Lajilla on aukkoja sen levinneisyydessä myös muualla läntisellä
Uudellamaalla.

Kalakoskibäckenistä saatiin yksi pikkunahkiaisen tai nahkiaisen toukka-
vaihe. Lajien erottaminen ei käytännössä ole mahdollista näin nuorista yk-
silöistä, joten lajinmääritys jää epävarmaksi. Lienee todennäköisempää, et-
tä kyseessä on pikkunahkiainen, jota tavataan lähes koko maassa kaiken
kokoisissa virtavesissä.

Koekalastusten tulosten valossa molemmat jokireitit vaikuttavat olevan re-
hevyydestään huolimatta ainakin vedenlaadultaan kohtuullisessa tilassa,
sillä rapujen, pikkunahkiaisen ja monessa kohteessa runsaslukuisena tava-
tun purokatkan esiintyminen viittaavat siihen, että olosuhteet mahdollis-
taisivat myös vaelluskalojen lisääntymisen.

Taimen uupuu Loojärven yläpuolisista vesistä

Mankinjoen vesistössä on säilynyt geneettisesti alkuperäinen meritaimen-
kanta, jonka lisääntyminen on toistaiseksi rajoittunut vesistön alajuoksulle
(Koljonen ym. 2013, Janatuinen ym. 2015).

Ennen Espoonkartanonkosken patoamista meritaimen on noussut Man-
kinjokea pitkin vesistön latvoille ja Loojärven yläpuoliset koskirikkaat lat-
vavedet ovat olleet aikoinaan todennäköisesti tärkeitä lajin lisääntymisalu-
eita (Vuorinen ym. 2019).

On pidetty mahdollisena, että jossain Loojärven yläpuolisissa virtavesissä
olisi teoriassa saattanut säilyä patoamisesta ja perkauksista huolimatta
pieni paikallinen taimenkanta (Vuorinen ym. 2019). Alueella nyt tehtyjen
koekalastusten perusteella vaikuttaa siltä, että tällaisen taimenkannan säi-
lyminen on hyvin epätodennäköistä, sillä koekalastukset kattoivat laajasti
alueen virtavedet ja niiden keskeisimmät koskialueet.

Loojärven yläpuolisille jokireiteille Kauhalanjokeen ja Kalakoskibäckeniin
on suositeltu tehtäväksi siirtoistutuksia vesistön alajuoksulta, mikäli tai-
menkantojen katsotaan hävinneen (Janatuinen ym. 2015). Nyt tehtyjen
koekalastusten perusteella voidaan katsoa, että mahdollisten siirtoistutus-
ten suunnittelulle ja toteuttamiselle ei ole esteitä.

Asia on hyvä huomioida Kirkkonummi-Siuntionjoen ja Helsinki-Espoon
kalatalousalueiden tulevissa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa Mankinjoen
vesistöä koskevilta osin.
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4.2. Estbyånin vesistö

Kuva 10. Estbyånin vesistössä syksyllä 2019 kalastettujen koealojen yksilötiheydet
lajiryhmittäin. Yhden kerran poistopyyntinä toteutettujen kalastusten poikastiheyt-
tä arvioitiin käyttämällä Bergquistin ym (2014) eri lajeille antamia pyydystettä-
vyysarvoja.

Taimen virta-alueiden valtalaji

Estbyånin vesistössä tehtyjen sähkökoekalastusten tulosten (kuva 10, liit-
teet 3-4) perustella taimen muodostaa valtaosan koekalastettujen virta-
alueiden kalastosta. Muita kalalajeja saatiin vain hyvin niukasti. Särkikalo-
jen ja ahventen osuus koealojen saaliista olisi luultavasti ollut suurempi,
mikäli koekalastukset olisi tehty alkusyksystä lämpimämmän veden aikaan.

Virta-alueiden muu kalalajisto koostuu todennäköisesti yleislajeista, kuten
hauesta, ahvenesta, kiiskestä, särkikaloista ja piikkikaloista, joiden runsau-
teen vaikuttavat Humaljärven ja merialueen läheisyys sekä vuodenaika.
Erityisesti virta-alueille tyypillisiä lajeja, kuten kivisimppua ja madetta ei
tavattu koekalastuksissa.

Kivisimpun puuttuminen liittyy todennäköisesti laajempaan aukkoon lajin
levinneisyydessä, sillä läntisellä Uudellamaalla sitä tavataan tiettävästi vain
Siuntionjoen, Karjaanjoen, Fiskarsinjoen ja Kiskonjoen vesistöistä. Laji
puuttuu ilmeisesti lukuisista pienemmistä rannikkoalueen vesistöistä, ku-
ten Estbyånin vesistöstä.

Kvarnbyånista saatiin koekalastuksissa yksi aikuinen merestä kudulle
noussut nahkiainen (kuva 11). Havainto vahvistaa nahkiaisen kuuluvan
Estbyånin vesistön kalastoon. Nahkiaisen esiintymisestä ei aiemmin ollut
varmuutta (Vuorinen ym. 2019).
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Kuva 11. Kvarnbyånin alajuoksulta saatiin saaliiksi aikuinen merestä jokeen nous-
sut nahkiainen. Lajin kutu ajoittuu etelärannikolla yleensä toukokuulle, mutta val-
taosa yksilöistä nousee jokiin jo edellisenä syksynä.

Saaliiksi saatujen taimenten ikä

Saaliiksi saatujen taimenten pituusjakauma oli kolmehuippuinen (kuva 12).
Kesänvanhat (0+, n. 80-100 mm, 15 kpl) sekä kaksikesäiset poikaset (1+, n.
120-200 mm, 15 kpl) muodostivat selkeästi omat ryhmänsä.

Kolmannessa ryhmässä (n. 220-280 mm, 4 kpl) kolme pienintä yksilöä oli-
vat todennäköisesti kolmekesäisiä (2+). Suurin yksilöistä (280 mm, 216 g)
saattoi olla jo neljäkesäinen (3+), sillä se oli mahdollisesti sukukypsä naa-
ras.

Suurin osa saaliiksi saaduista taimenista oli pituudeltaan alle 200 mm pi-
tuisia poikasia. Pisin saaliiksi saatu taimen oli pituudeltaan 496 mm.
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Kuva 12. Estbyånin vesistöstä koekalastusten yhteydessä syksyllä 2019 pyydettyjen
taimenten pituusjakauma. Kesänvanhoista yksilöistä (0+) koostuviksi arvioidut pi-
tuusluokat on esitetty sinisenä, kaksikesäisistä (1+) koostuvat punaisena ja tätä
vanhemmista yksilöistä (> 1+) koostuvat pituusluokat ruskeina ja mustana.

Kuva 13. Estbyånin vesistöön tehdyt taimenen kotiutusistutukset vuosina 2008-
2019. Istukkaat silmäpisteasteella olevaa mätiä tai vastakuoriutuneita poikasia.
Tiedot vuosilta 2008-2014: Janatuinen (2014).
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Saaliiksi saatujen taimenten alkuperä

Estbyånin vesistöön ei ole tehty vuosina 2014-2018 lainkaan taimenen ko-
tiutusistutuksia. Keväällä 2019 vesistön latvoille Korsobäckenin yläjuoksul-
le ja Meikonpuroon tehtiin kertaluontoinen mäti-istutus (kuva 13).

Syksyllä 2019 sähkökoekalastuksissa saaliiksi saaduista yksilöistä valtaosa
(n. 120-280 mm, 19 kpl) ei kokonsa perusteella sopinut yhteenkään tunnet-
tuun istutukseen, eivätkä yksilöt myöskään ulkoisten tuntomerkkiensä pe-
rusteella vaikuttaneet poikasistukkailta.

Ylimmät kesänvanhat (0+) taimenen poikaset saatiin saaliiksi Korsobäcke-
nin alajuoksulta, reilu kaksi kilometriä alavirtaan lähimmästä istutuspai-
kasta. On hyvin epätodennäköistä, että nämä poikaset olisivat olleet peräi-
sin keväällä tehdyistä mäti-istutuksista. Alueella havaittiin koekalastuksen
yhteydessä myös muutamia mahdollisia viimevuotisia kutupesiä. Useam-
paa eri vuosiluokkaa edustaneet yksilöt ja kutupesähavainnot tukevat sitä
oletusta, että kyseiset kesänvanhat (0+) saaliiksi saadut poikaset olivat syn-
tyneet luonnossa.

Koekalastuksissa saadut taimenet olivat yhtä yksilöä lukuun ottamatta to-
dennäköisesti villejä luonnonkudusta Estbyånin vesistössä syntyneitä yksi-
löitä.

Saaliiksi saaduista taimenista ainoastaan Korsobäckenin alajuoksulta saatu
kookkain yksilö (496 mm) voidaan arvioida varmuudella istutetuksi.

Yksilön ulkomuoto oli siisti, mutta sen selkäevä oli jonkin verran rutussa,
joka viittaisi myöhempään istutusalkuperään. Kalataloushallinnon istutus-
rekisterin perusteella läheiseen Humaljärveen on istutettu 2016 4-vuotiaita
järvitaimenia. Saaliiksi saatu yksilö on todennäköisimmin peräisin tästä is-
tutuserästä, vaikkakin sen kasvu vaikuttaa melko niukalta istukkaiden kes-
kipituuden huomioiden. Niukkaa kasvua voi selittää se, että yksilö on kute-
nut ainakin kerran istutuksen jälkeen.

Vesistön taimenkannan nykytila

Koekalastusten tulokset vahvistavat aiempaa näkemystä siitä, että Estbyå-
nin vesistön alajuoksulle on vähitellen kotiutumassa luonnonvarainen me-
ritaimenkanta. Säännöllistä taimenen luontaista lisääntymistä on tapahtu-
nut viime vuosina ainakin Kvarnbyånin ja mahdollisesti myös Jolkbyånin
alajuoksulla.

Nyt tehtyjen ja aiempien sähkökoekalastusten (Sähkökoekalastusrekisteri
2019) perusteella taimenen luontaista lisääntymistä on tapahtunut Kvarn-
byånin ja Jolkbyånin alueella nyt ainakin kolmena tai neljänä peräkkäisenä
vuotena (vuosiluokat 2016/2017- 2019.

Taimenen luontaista lisääntymistä on tapahtunut myös vesistön yläjuok-
sulla ainakin kolmena peräkkäisenä vuotena (vuosiluokat 2017-2019).

Estbyånin vesistöön vuosina 2008-2013 tehdyt taimenen kotiutusistutuk-
set tehtiin hyvin pienillä istukasmäärillä (kuva 13), eivätkä istutusalueet ol-
leet kaikilta osin istukkaiden selviämisen kannalta erityisen hyvälaatuisia
elinympäristöjä. Tätä taustaa vasten taimenkannan kotiutuminen on jos-
sain määrin yllättävää. Samalla se kuitenkin kertoo myös siitä, että Estbyå-
nin vesistö soveltuu vedenlaatunsa ja muidenkin tekijöidensä osalta jo ny-
kytilassaan paikoitellen taimenen luontaiseen lisääntymiseen.

Vaikka taimenen luontaista lisääntymistä tapahtuu todennäköisesti use-
ammallakin eri virta-alueella Estbyånin vesistössä, niin poikastiheydet ovat
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ainakin syksyn 2019 koekalastuksen perusteella toistaiseksi vielä varsin
pieniä (kuva 14). Ainoastaan Kvarnbyånin alajuoksulla taimenen poikasti-
heys oli kohtuullisen korkea.

Kuva 14. Arvioidut taimenen poikastiheydet Estbyånin vesistössä syksyllä 2019 ka-
lastetuilla koealoilla. Yhden kerran poistopyyntinä toteutettujen kalastusten vuoksi
poikastiheyttä arvioitiin käyttämällä Bergquistin ym. (2014) taimenen poikasille
antamia pyydystettävyysarvoja (0+ = 0,48 ja > 0+ = 0,55).

Säännöstely ja virta-alueiden tila rajoittavat taimenen lisääntymistä

Taimenen poikastuotanto on todennäköisesti rajoittunut Estbyånin vesis-
tössä edelleen varsin rajallisille alueille, joissa olosuhteet ovat parhaiten la-
jin lisääntymiseen soveltuvia.

Esimerkiksi Kvarnbyånin Överbynkoski soveltuu jo nykytilassaan sinänsä
erinomaisesti taimenen kutu- ja poikastuotantoalueeksi, mutta vedenoton
seurauksena koskeen riittävä alivirtaama on kuivina vuosina ja ajanjaksoi-
na hyvin niukka, eikä riitä vesittämään kuin osan uomasta. Maanomistajan
mukaan koskialue on tämän vuoksi ajoittain laajalti kuivillaan. Tähän viit-
taa myös koekalastusten heikko tulos Överbynkoskesta.

Muualla vesistössä taimenen poikastuotantoa rajoittaa eniten sopivien li-
sääntymisalueiden puute. Kutuun soveltuvia karkeasta sorasta koostuvia
pohjia ja poikasille suojaa tarjoavia kivikoita on hyvin niukasti, sillä vesis-
tön alkuperäiset virta-alueet on monin paikoin perattu kokonaan pois. Vir-
ta-alueiden palauttaminen ja kunnostaminen hyödyttäisi taimenen ohella
muitakin vaelluskaloja ja yleisemmin virtavesiluontoa.
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Salakalastus muodostaa uhan taimenkannan säilymiselle

Estbyånin vesistössä vuosittain kutevien taimenemojen määrä on todennä-
köisesti yhä hyvin pieni. Karkeasti arvioituna korkeintaan muutamia kym-
meniä sukukypsiä yksilöitä.

Osa yksilöistä lähtee poikasvaiheen jälkeen syönnösvaellukselle merialueel-
le ja osa jää jokivesistöön kasvamaan sukukypsäksi. Lisääntymiseen osal-
listuu merivaelluksen tehneitä ja paikallisia yksilöitä. Tätä tukevat myös ai-
emmin tehdyt havainnot kutupesistä (Vuorinen ym. 2019).

Vähälukuinen vasta kotiutumassa oleva taimenkanta ei kestä minkäänlais-
ta salakalastusta joessa tai jokisuulla.

Koekalastusten yhteydessä havaittiin, että ainakin Kvarnbyånin alajuoksul-
la jokivarteen oli tallattu polkuverkosto, joka viittasi nimenomaan salaka-
lastukseen taimenpitoisilla virta-alueilla. Kvarnbyånin alueella tapahtuu
yhden maanomistajan mukaan myös salaravustusta.

Asia olisi hyvä huomioida Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen tu-
levassa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ja alueella tehtävässä kalastuksen-
valvonnassa.
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