Pieni lähikalaopas
Salpausselän alueelle

KYMIJÄRVI

2

Pinta-ala: 6,48 km
Suurin syvyys: 11 m
Keskisyvyys: 2,6 m
Rantaviiva: 24,3 km
Korkeustaso: 92,2 m
Valuma-alue: 42 km
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KALASTUS
Yleisimmät kalalajit: Ahven, Hauki, Kuha, Lahna, Suutari, Särki, Säyne.
Merkittävimmät lajit ovat kuha, ahven, särki ja lahna.
Kymijärvellä on melko paljon vapaa-ajankalastusta ja siellä kalastetaan niin verkoilla, katiskoilla,
uistellen kuin erilaisia vieheitä heitellen. Vapaa-ajankalastuksen lisäksi Kymijärvessä suoritetaan
hoitokalastuksia. Näistä huolehtii Nastolan kalastusalueen talkooporukka, joka on jo usean
vuosikymmenen ajan hoitanut Nastolan alueen järviä.
Kokeilemisen arvoisia kohteita
Kymijärven itäpää ja Hähniemi. Toisella puolella Hähniemeä on veneranta ja toisella uimaranta,
molemmat hyviä rantakalastuspaikkoja. Uimarantaa ei tietenkään kannata käyttää kalastukseen,
kun siellä on uimareita, mutta keväällä ja syksyllä uimarannan laituri on käymisen arvoinen
kalapaikka. Varsinkin kun tuuli käy kohti rantaa. Venerannan puoli Hähniemeä toimii talviaikaan
hyvänä pilkkipaikkana, josta saadaan isojakin ahvenia. Samalle alueelle pääsee myös
Kyynärönpohjukasta tai Vanhankartanontien päästä polkua pitkin.
Myllypohja ja Kymijärven länsipää. Tältä alueelta saattaa pilkkijä löytää siimansa päähän kuhan.
Hyviä paikkoja päästä jäälle ovat Kariston uimaranta sekä alueen pohjoispuolella oleva vanha
uimaranta.

ISO-KUKKANEN
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Pinta-ala: 2,52 km
Suurin syvyys: 34 m
Keskisyvyys: 8,75 m
Rantaviiva: 25,35 km
Korkeustaso: 90,5 m
Valuma-alue: 96,35
km

2

HISTORIA
Aikoinaan 1920-luvulla Iso-Kukkasella oli myös säännöllistä laivajunaliikennettä. Alus kulki
päivittäin Ruuhijärveltä Iso-Kukkaselle. Laivajuna nimi tuli siitä, että Iso-Kukkasen ja Salajärven
väliselle kannakselle rakennettiin rautatie, jota myöten laiva vaihtoi järveä oman moottorinsa
voimalla. Alus kuljetti kirkonkylälle sekä rahtitavaraa, että luonnollisesti matkustajia. Nykyään IsoKukkanen on Nastolan järvistä merkittävin monenlaisten virkistyskäyttöjen myötä. Kalastus,
melonta, uinti ja sukellus ovat suosittua järvellä.
KALASTUS
Kalastamaan pääsee uimareiden poissa ollessa, vaikka Pekkalan uimarannalle, mutta varsinkin
talviaikaan Puukkolan saaren pohjoispuoli ja sen lähialueet ovat hyviä pilkkipaikkoja.
Järven itärannalla, Pajulahden urheiluopistoon nähden vastarannalla, sijaitsee Jatankallio ja
Käyrämännynpohja. Alueelle saa talviaikaankin auton parkkiin ja lämpimistä eväistä pitävälle
löytyy myös tulipaikka. Kaloja kannattaa etsiä eri syvyysalueilta.
Iso-Kukkanen on pilkkipaikkana parhaimmillaan lumien lähtiessä pois jään päältä. Paksun lumen
aikaan kalat tuntuvat olevan kateissa.

KIVIJÄRVI
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Pinta-ala: 2,15 km
Suurin syvyys: 12 m
Keskisyvyys: Rantaviiva: 18,46 km
Korkeustaso: 99,8 m
Valuma-alue: 65,04
km

2

NYKYTILA
Näytteenottotutkimusten mukaan järvi arvioidaan reheväksi ja käyttökelpoisuusluokka on
tyydyttävää tasoa. Näkösyvyys on vaihdellut voimakkaasti mittausaikana. Parhaimmat tulokset
saatiin 1980-luvulla, jolloin näkösyvyys oli yli 2,5m, mutta esim. vuoden 2004 kesällä näkösyvyys
oli alle 1m.
Järven happitilanne on yleisesti ottaen ollut huono koko mittausjakson ajan. Alusvedessä hapen
kyllästysaste on ollut kesäisin lähellä 0% ja kerran on esiintynyt täydellinen happikato. Talvisin
alusveden happi tilanne on vaihdellut voimakkaasti. Vuoden 2003 talvella alusvedestä kului happi
lähes kokonaan loppuun
KALASTUS
Kivijärven länsipää ja Kylänsaari. Kesäaikaan alueella kasvaa todella runsaasti vesikasveja, eikä
kalaan oikein tahdo päästä, kevättä ja aikaista kesää lukuun ottamatta. Silloin saattaa uistimelle
antaa kyytiä isompikin hauki. Talvella alue on pilvisenä päivänä lähes 140-tien viereen asti
harvinaisen hyvä kalapaikka ja Vehkoniemen suuntaisesti veden alla jatkuva matalahko särkkä
alueen todellinen hotspot. Kirkkaana päivänä Kylänsaaren pohjoispuolella oleva syvänne tai saaren
eteläpuolelta hitaasti kohti Kylmästenkalliota syvenevä alue saattaa puolestaan olla toimivampi
paikka. Paikan päälle helpoiten Pyhäntaantieltä, minne autonkin saa tarvittaessa parkkiin.

ARRAJÄRVI JA ARRAJOKI
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Pinta-ala: 9,9 km
Suurin syvyys: 8,96 m
Keskisyvyys: 2,89 m
Rantaviiva: 44,02 km
Korkeustaso: 74,1 m
2
Valuma-alue: 415 km

NYKYTILA
Arrajärvi on melko matala ja lievästi rehevä järvi. Vedessä on lievä humusleima. Näkösyvyys on 2
m. Arrajärvi on kärsinyt mataluudesta, veden huonosta vaihtuvuudesta, liiallisesta
vesikasvillisuudesta, vinoutuneesta kalaston rakenteesta, levähaitoista ja alusveden
hapettomuudesta kerrostuneisuuskausina. Järven käyttökelpoisuus on tyydyttävä/ välttävä.
Arrajärven vedenlaatuun ja kalastoon vaikuttaa voimatalouden säännöstely. Järvessä on suoritettu
hoitokalastuksia.
KALASTUS
Tärkeimmät saaliskalat ovat kuha ja hauki. Järven luontaiseen kalalajistoon kuuluvat ainakin särki,
ahven, lahna, pasuri, salakka, kiiski, hauki, ruutana, suutari ja sorva.
Järveen on istutettu kuhaa, järvitaimenta, harjusta, planktonsiikaa, haukea ja toutainta.
Arrajoen rantaan on tehty onkikilpailuja varten oikein numeroidut onkipaikat. Paikalla voi käydä
onkimassa myös kilpailujen ulkopuolella. Kaloja alueella on parhaiten keväällä, kun yläpuolella
olevasta Sylvöjärvestä lähtee jäät. Paikan päälle pääsee Arramajantietä pitkin ja auton voi
tarvittaessa jättää ladon kohdalla, tien oikealla puolella olevalle levikkeelle. Levikkeeltä lähtee
polku, joka kulkee peltopalstojen välistä joen rantaan parhaille paikoille. Lajikirjoon kuuluvat
lahna, ahven, särki, salakka, kiiski ja sorva.

VESIJÄRVI, Kirkkoselkä
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Pinta-ala: 107,5 km
Suurin syvyys: 42 m
Keskisyvyys: 6,09 m
Rantaviiva: 227,31 km
Korkeustaso: 81,4 m
2
Valuma-alue: 515 km

NYKYTILA JA HISTORIA
Järveä rajaa etelässä ensimmäinen Salpausselkä ja pohjoisessa toinen Salpausselkä. Vesijärven
vedet valuvat pohjoiseen Vääksynjokea ja kanavaa pitkin Päijänteeseen ja lopulta Kymijokea pitkin
Suomenlahteen. Vesijärven pinta-ala on 10 751,4 ha, mikä Suomen järvien pinta-ala tilastossa
riittää sijalle 43.
Vesijärvi on erityisen suuri, jos sen pinta-alan suhteuttaa valuma-alueen kokoon. Itse järvi peittää
noin 21 % sen valuma-alueesta. Pieni valuma-alue tekee järvestä haavoittuvaisen, varsinkin jos
sillä sattuu sijaitsemaan teollisuutta ja tiheää asutusta. Vesijärvi oli erittäin rehevöitynyt 1960- ja
1970-luvuilla runsaan teollisuuden ja asutuksen jätevesikuormituksen vuoksi. Sittemmin kuormitus
on vähentynyt ja Vesijärven tila on parantunut.
Ihminen on monella muullakin tavalla muuttanut Vesijärveä. Järven pintaa on laskettu, Vääksyn
kanava kaivettu, pohjavedenottamoita on useita ja vettä on jopa johdettu toiseen vesistöön,
Porvoonjokeen.
Vuoden 2008 ekologisen tilan luokituksessa Vesijärven eteläisimmät osat, Enonselkä, Komonselkä
ja Laitialanselkä, luokiteltiin tyydyttäviksi ja pohjoinen Kajaanselkä hyväksi.
Tilanne ei aina ole ollut näin hyvä. 1960- ja 1970-luvuilla runsas kuormitus rehevöitti Vesijärveä
pahoin. Kuormitus väheni jo 1970-luvun aikana, mutta järven tila vain paheni 1980-luvulla mm.
runsaiden sinileväkukintojen ja sisäisen kuormituksen takia.
Lopulta Vesijärven tilan kehitys saatiin käännettyä kohti parempaa. Päästöjen vähenemisen lisäksi
siihen on vaadittu lukuisia kunnostushankkeita. Erityisen merkittävää on ollut laaja Vesijärven
suojelemiseksi syntynyt kansalaisten ja paikallisten yhteisöjen vapaaehtoistoiminta. Vesijärven yhä
jatkuvaa toipumista edistää nykyisin niin rekisteröity yhdistys kuin säätiökin.
KALASTUS
Vesijärven kalakannan lajikirjo on melko runsas ja kohtuullisen helposti tavoitettavia lajeja ovat
ainakin ahven, hauki, kuha, lahna, salakka, suutari, sorva ja särki. Ankerias on koko järven alueella
normaalia yleisempi, ja sitä pyydetään perinteisesti etenkin Kirkkoselän ja Laitialanselän alueella.
Kirkkoselkä on veneellä liikkuvalle etenkin haukiapaja, josta suuremmat hauet löytää paremmin
reilun matkaa kaislikoiden ulkopuolelta. Pölkynsalmi on puolestaan tunnettu kuhapaikka, josta
pohjaa pitkin jigiin tarttuu usein myös vauraampia ahvenenkörmyjä.
Parhaat onkipaikat löytyvät laivalaiturilta sekä Kotoniemen uimarannalta. Uimaranta ei tietenkään
sovellu kalastukseen kun siellä on uimareita, mutta keväällä ja syksyllä uimarannan laituri on
käymisen arvoinen kalapaikka ja talvella siitä pääse helposti jäälle. Talvella kalat saattavat löytyä
hyvinkin pienistä painanteista, sillä Kirkkoselkä kaikkiaan on melko tasasyvä alue (2-2,5 m).
Talvella toinen käymisen arvoinen paikka on Kutajärvi, jonne kesäisin on lähes mahdotonta päästä
kalastamaan ilman venettä. Kutajärvi on kauttaaltaan matala ja vettä on puolesta metristä 1,5
metriin. Pilkkiessä kannattaa varustautua leveäteräisellä kairalla ja puruperukkeella, sillä
Kutajärvessä on paljon haukia ja niiden keskikoko normaalia suurempi.

ALASENJÄRVI

2

Pinta-ala: 2,86 km
Suurin syvyys: 15 m
Keskisyvyys: 5,9 m
Rantaviiva: 12,12 km
Korkeustaso: 95,4 m
2
Valuma-alue: 15 km

NYKYTILA
Järven vesi on kirkasta ja on laadultaan yksi parhaista Lahden seudun pienjärvistä. Järvi on
kuitenkin arka ulkoiselle kuormitukselle. Järvi rehevöityminen alkoi näkyä 1970-luvulla ja 1980luvulla järven tila heikkeni voimakkaasti. Tuolloin oli kesäisin voimakkaita sinileväkukintoja ja
alusveden happitilanne oli heikko. Lisäksi esimerkiksi muikun kannat romahtivat. 1970-luvulla
järveä alettiin suojella ja kaupunginhallitus myönsi määrärahan edistämään laadittavaa
kuormitustutkimusta. Tutkimuksen mukaan ulkoisen kuormituksen oli laskettava jopa 40%, jotta
rehevöityminen saataisi kuriin.
Järven valuma-alueen kiinteistöille tehtiin jätevesihuollon saneeraus 1970- ja 1980-lukujen
vaihteessa. Tällöin myös mattojen pesu järvellä kiellettiin ja uudisrakentamiselle asetettiin
vesiensuojelumääräyksiä. Näiden toimien seurauksena järven tila kohentui jo 1980-luvulla.
Kuitenkin 1990-luvulle tultaessa järvi alkoi jälleen rehevöityä ja syksyllä 1989 järvellä oli voimakas
sinileväkukinto. Tällöin esiintyi myös myrkyllisiä leväkukintoja.
Vuosina -97 ja -05 Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus suoritti kartoituksen, joissa
tarkistettiin järven valuma-alueella olevien kiinteistöjen jätevesihuolto ja muu toiminta. Järven
lounaiskulmassa on vielä nykyäänkin toimintoja, joiden aiheuttamaa kuormitusta voitaisiin
pienentää. Kyseisellä alueella sijaitsee ratsastustallit ja golfkenttä, joiden kuormitus kohdistuu
Takkulan ojaan ja sitä kautta Alasenjärveen. Lisäksi vanhojen kesämökkien saneeraustoimet ja
muuttaminen ympärivuotiseen käyttöön ovat aiheuttaneet ongelmia.
KALASTUS
Järvessä elää mm. särki, salakka, kuha, hauki, muikku, siika ja kiiski. Vuosien varrella siihen on
myös istutettu kuhaa, rapuja ja siikaa. Valtalajit ovat kuitenkin särki, ahven ja hauki.
Alasenjärvi on pilvisellä kelillä hyvä tai jopa erinomainen pilkkijärvi ja kalat on kirkkaallakin kelillä
melko helppo tavoittaa syvänteistä. Avoveden aikaan kalastamiseen tarvitsee käytännössä
veneen. Kevään ja syksyn viileän veden aika on paras haukisesonki. Järvessä elelee melko isojakin
haukia, mutta valtaosa saaliista on alle 2-kilon painoisia.
Kalastamaan järvelle pääsee Alasenjärven monilta uimapaikoilta, joihin pääsee usealla eri
bussilinjalla ja saa tarvittaessa jätettyä autonkin parkkiin. Uimarannalla kalastaminen kannattaa
ajoittaa sellaiseen vuoden aikaan, ettei siellä ole uimareita.
Herrasmanninkärjen pohjoisranta on nopeasti syvenevä ja Kaarlaaksonkadun päässä oleva
uimaranta syvenee puolestaan loivasti. Paksun lumen aikana saattaa kalat löytää helpommin
Kaarlaakson päästä, lumettomana aikana puolestaan Herrasmannin suunnalta.

TIILIJÄRVET

(Iso-Tiilijärvi)
2
Pinta-ala: 0,51 km
Suurin syvyys: 15 m
Keskisyvyys: Rantaviiva: 3,65 km
Korkeustaso: 144 m
Valuma-alue: -

NYKYTILA
Tiilijärvet sijaitsevat ensimmäisellä Salpausselällä Hollolan kuntakeskuksen välittömässä
läheisyydessä. Iso-Tiilijärvi on alin kolmen Tiilijärven ketjussa: etelästä siihen laskevat VähäTiilijärvi ja Keski-Tiilijärvi. Iso-Tiilijärven vesi on poikkeuksellisen kirkasta niukkaravinteisuutensa
vuoksi ja sen näkösyvyys on yleensä 3–7 metriä. Tämän vuoksi kohde sopii erinomaisesti myös
snorkkelisukeltamiseen.
Järven itärannalta, uimarannalta lähdettäessä viistosti kohti Tiirismaan mastoa löytyy järven syvin
kohta, lähdemonttu noin 13 metrin syvyydessä.
Järven pohjalla isoina saarekkeina ahvenruohoa, joiden seasta löytyy ahvenparvia ja muutamia
haukiakin.
KALASTUS
Tiilijärvistä parhaiten kalastukseen soveltuu Vähä Tiilijärvi, jossa on myös alueen suosituin
uimaranta. Uimarantaa ei tietenkään kannata käyttää kalastukseen silloin, kun siellä on uimareita,
mutta keväällä ja syksyllä uimarannan laituri on käymisen arvoinen kalapaikka. Järvessä elää
valtalajeina särki, ahven ja hauki, joiden lisäksi järveen istutetaan siikaa.
Talvella kalat löytää pienen järven syvimmältä kohdalta, mutta siikoja pilkkivän kannattaa etsiä
aktiivisia kaloja koko järven alueelta. Välillä siiat löytyvät aivan rannasta, joskus taas keskeltä
järveä heti jääkannen alapuolelta.

VINKKEJÄ MATKAAN
PAINOUISTIN
Lämpimän kesäajan valtakala useimmissa Salpausselän alueen vesissä on kuha, jonka tavoittaa
järveltä parhaiten uistelemalla. Mikäli kuha ei nappaa pinnasta, niin kokeile käyttää painouistinta
sivutapissa apuna. Se on usein muuttanut tyhjän kalapäivän paremmaksi. Muista, että useammalla
vavalla tapahtuva uistelu vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksun
suoritettuaan (maksullinen vain 18-64 –vuotiaille) saa yhdellä vavalla kalastessaan pitää normaalin
vieheen lisäksi myös painouistinta. Painouistimelle sopiva sivutapsin pituus on 60-70cm ja
perävaappuun puolestaan vavan mittainen siima. Paras solmu sivutapsin tekemiseen on UNI-toUNI –solmu. Vaihtoehtoisesti voi käyttää vaikka MIG-hitsauslangasta taivutettua kolmioleikaria.
ONGEN KOHO, KOUKKU JA PAINOTUS
Perinteinen punavalkoinen koho ei useinkaan ilmaise herkimpiä tärppejä. Mikäli ei halua ostaa
hieman kalliimpia puikkomallisia ”kilpakohoja”, voi perinteistäkin kohoa parantaa painottamalla.
Lisäämällä siimaan pari pientä lyijyhaulia saadaan koho uimaan normaalia syvemmällä, jolloin sen
herkkyys hieman paranee. Ongen ottavuutta voi edelleen parantaa myös vaihtamalla koukku
pienempään. Mikäli koukkua pienentää selvästi eikä kastematoa saa enää kiinnitettyä koukkuun
järkevästi, kannattaa syötiksi vaihtaa esimerkiksi kärpäsentoukka.
KELAUSNOPEUS JA -TYYLI
Kelausnopeutta ja –tyyliä, tai ehkä ennemminkin uistimen uintinopeutta ja –tyyliä, kannattaa
vaihdella, jos saalista ei ala kuulua. Erilaisiin tilanteisiin sopii usein erilainen uittonopeus ja
uintityyli. Kylmässä vedessä hidas ja monotoninen uintinopeus, hyvin pienellä uinnilla (esim.
painottamaton jigipyrstö/ kumikala) toimii usein parhaiten. Lämpimässä vedessä puolestaan
nopea ja vaihteleva uintinopeus, laajalla potkulla tai liikkeellä (reilusti painotettu jigipyrstö/
jatkovaappu).
VIEHEEN VÄRI JA KIMALLUKSEN MÄÄRÄ
Värivalintaan vaikuttaa usein moni tekijä, eikä kukaan ole vielä keksinyt lopullista ratkaisua tähän
arkiseen pulmaan. Kannattaa myös muistaa, etteivät kalat tiedä näistä säännöistä mitään ja
poikkeus vahvistaa säännön.
Usein perussäännöksi annetaan lämpimään keliin lämpimiä värejä (esim. vihreä, punainen,
kultainen) ja kylmään keliin kylmiä värejä (sininen, valkoinen, hopea). Toisaalta hyvällä syönnillä
saattavat ärsykevärit antaa paremmin saalista, ja heikolla syönnillä puolestaan luonnollisen
sävyiset vieheet. Kimalteiden määrän on useimmiten havaittu olevan tekemisissä valoisuuden
mukaan – mitä kirkkaampi keli, sitä vähemmän kimalteita.
Kaiken tämän lisäksi on varmasti jokaisella omia luottovärejä, jotka ovat ainakin toimineet itselle.
Useimmiten se riittää.

