
   
 
 
     
 

 

 

 

 

 
 

PIRKANMAAN VIRTAVESIEN KUNNOSTUSTALKOOT VUONNA 2020 
 

Vuonna 2020 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää VIRTA-hankkeen ja 
Pohjavesivaikutteiset purot -hankkeen puitteissa vesi- ja maa-alueiden omistajien, kalatalousalueiden ja 
yhteistyökumppanien kanssa virtavesien kunnostustalkootapahtumia. Kunnostustalkoot ovat jatkoa 
vuonna 2013 aloitetulle KVVY:n kunnostustyölle. Tässä vaiheessa vuodelle 2020 on varmistunut 
seitsemän kunnostustalkootapahtumaa. Loppukesän aikana edistetään näiden talkoiden lisäksi kahta 
muuta virtavesikunnostustalkoota, joiden toteutuminen varmistuu syksyn aikana. Virtavesien 
kunnostustalkoot järjestetään edellisvuosien tavoin lauantaisin.  

Talkoo alkavat kohteella klo 11:00. Vuonna 2020 kunnostustalkoiden yhteydessä kohdealueella 
pyritään järjestämään sähkökoekalastusnäytös. Koekalastuksella pyritään selvittämään taimenen 
esiintymistä kunnostettavalla alueella ennen kunnostustoimien toteuttamista. Mikäli tahdot tulla 
seuraamaan koekalastusten toteuttamista kohteella, tule kohteelle klo 10:30. 
 

- 15.8.2020 Myllypuro, Ylöjärvi (Vasamajärventie 26) 
- 22.8.2020 Kyynioja, Nokia (Riistakatu 2)  
- 29.8.2020 Kuivasjoki-Jarvanjoki Huhtakoski, Parkano (Koskirannantie 72)→ UUSI KOHDE! 
-   5.9.2020 Herraskoski, Virrat (Herrasentie 60)  
- 12.9.2020 Taipaleenjoki, Orivesi (Enokunnantie 429) 
- 26.9.2020 Västilänjoki, Orivesi (Löytäneentie 169) 
- 3.10.2020 Kylmänoja, Parkano (Oukarontie 34) 
 

Talkookunnostukset joiden toteutus ei vielä ole varmistunut: 

- 10.10.2020 Eväjärven reitti, Jämsä/Orivesi, (Haukilahdentie 1412)→ UUSI KOHDE! 
- 17.10.2020 Ruotasoja ja Moisionjoki, Lempäälä (Saukonlahdentie 2 ja Tampereentie 144) → UUSI 

KOHDE! 
 
 

Kunnostusten tavoitteena on ennallistaa virtavesiä ja luoda taimenille paremmat lisääntymis- ja 
elinolosuhteet. Uoman harkitulla kiveämisellä puolestaan pyritään muodostamaan kaloille ja ravuille 
suojapaikkoja. 

Jokaiselle talkoolaiselle löytyy varmasti sopivaa tekemistä. Talkoisiin voi osallistua vapaamuotoisesti oman 
aikataulun puitteissa. Erityisesti kannustamme lapsiperheitä tulemaan viettämään lasten kanssa 
mukava päivä virtavesien kunnostamisen merkeissä.  

Varaudu talkoisiin henkilökohtaisella lämpimällä säänmukaisella asustuksella. Tarjoamme kunnostuksessa 
tarvittavat varusteet ja työkalut. Yhteistyökumppaniemme avustuksella tarjoamme talkoolaisille myös 
muonituksen. 

Ilmoitathan tulostasi kuhunkin talkookunnostustapahtumaan suoraan toiminnan organisoijalle 
sähköpostilla (heikki.holsti@kvvy.fi), jotta osaamme varata oikean määrän ruokaa ja juomaa. 

 

 

Ajankohtaisin 

tieto FB-sivuillamme!  

Katso myös virtavesien ja taimenkantojen 

hoitotoimenpiteistä kertovia esittelyvideoita 

KVVY:n Virtavesi Youtube-kanavalta! 

https://www.youtube.com/channel/UC9URukluRSJHNS7eGjp63eg
https://www.facebook.com/kvvyry/


   
 
 
     
 

PIRKANMAAN VIRTAVESIEN KUNNOSTUSTALKOIDEN  
KOHDEVESISTÖT VUONNA 2020 
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Västilänjoki 

Kyynioja 
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Herraskoski 
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MYLLYPURON (YLÖJÄRVI) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 15.8.2020  

 

Ylöjärven taajama-alueella sijaitsevan Myllypuron kunnostukset ja taimenkannan hoitotoimet ovat 

edenneet vauhdikkaasti yhteistyökumppaneilta saadun tuen siivittäminä. Kunnostuksia on tehty 

vuosittain vuodesta 2015 alkaen.  

Ennen kunnostusten aloittamista Myllypuro virtavesi-inventoitiin ja sähkökoekalastettiin vuonna 

2014 KVVY:n toimesta. Inventoinnin perusteella vesistö soveltui hyvin taimenen lisääntymis- ja 

poikastuotantovesistöksi. Sähkökoekalastusten perusteella vesistössä ei esiintynyt enää 

luontaisesti taimenta, vaikka huhut näin kertoivatkin. Taimenkannan palauttamiseksi aloitettiin 

istutustoimet mätirasiamenetelmällä vuonna 2015 ja istutuksia on toteutettu vuosittain. Mäti-

istutuksissa on käytetty vuosittain 2,5 litraa mätiä, jotka on jaettu viiteen eri istutuspaikkaan. 

Istutusten tuloksellisuutta on seurattu sähkökoekalastuksilla. Koekalastukset ovat osoittaneet 

istutusten onnistuneen erittäin hyvin, minkä ansiosta vesistössä esiintyy monen eri ikäluokan 

taimenia. On todennäköistä, että ensimmäisistä istutuksista peräisin olevan taimenet saavuttivat 

sukukypsyyden syksyllä 2019 ja näin ollen luontainen lisääntyminen on käynnistynyt purossa. 

Kunnostustalkoiden aikana tehtyjen lukuisten lisääntymisalueiden ansiosta taimenella on nykyisin 

hyvät lisääntymisolosuhteet purossa.  

Myllypurossa käynnistettiin taimenten vaellustutkimus vuonna 2018. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää PIT-merkkilaitteistolla vaeltavatko Myllypurossa syntyneet taimenet Näsijärveen 

syönnökselle ja palaavatko nämä takaisin synnyinpuroon lisääntymään syksyllä. 

 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Myllypurolle omilla tai kimppakyydeillä (Vasamajärventie 26).  

Kunnostuksia jatketaan samalla alueella kuin vuonna 2019. Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan 

osallistumisestaan allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään 12.8. (ke) mennessä. Kunnostukset 

alkavat kohteella klo 11:00 ja loppuvat klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti.  

Myllypuron mätirasiaistutuksista, sähkökoekalastuksista ja talkookunnostuksista on koostettu 
esittelyvideoita KVVY:n Virtavesi Youtube-kanavalle. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

Myllypuro, Myllyhermannin alue 15.8.2020 

 Vasamajärventie 26 

 

 



   
 
 
     
 

 
 

 

KYYNIOJA (NOKIA) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 22.8.2020   

 
Nokian taajama-alueella virtaavat Laajanoja ja Kyynioja sähkökoekalastettiin KVVY:n toimesta 

vuonna 2018. Koekalastusten tarkoituksena oli selvittää vesistöissä elävien taimenkantojen 

nykytila. Kesä 2018 oli ennätyskuuma ja -kuiva, millä arvioitiin olleen negatiivisia vaikutuksia 

purojen taimenkantoihin. Sähkökalastuksilla saatiin kuitenkin ilahduttavia tuloksia, sillä 

molemmista puroista saatiin vaikeista ympäristöolosuhteista huolimatta taimenia saaliiksi. 

Koekalastusten perusteella taimenten luontainen lisääntyminen on selvästi vahvempaa 

Laajanojassa kuin Kyyniojassa.  

Vuonna 2019 tehtiin merkittävä havainto Kyyniojan ja Laajanojan taimenten 

vaelluskäyttäytymisestä, kun Pyhäjärvestä saaliiksi saatujen (ja vapautettujen) taimenten DNA-

näytteet määritettiin. Osoittautui, että kaksi saaliiksi saadusta taimenesta oli peräisin Nokian 

taajama-alueen puroista. Tulos osoitti, että osa Laajanojan ja Kyyniojan taimenista lähtee 

syönnösvaellukselle Pyhäjärveen. Havaintoa voidaan pitää poikkeuksellisena, mikä kannustaa 

viemään virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteitä eteenpäin myös muissa Pyhäjärveen 

laskevissa virtavesissä. 

Kyyniojan taimenkannan vahvistamiseksi järjestettiin ensimmäiset kunnostustalkoot vuonna 2019. 

Talkoissa rakennettiin Kyyniojan keskiosaan taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutualueita. 

Alkukesällä 2020 ennallistettiin puolestaan koneellisesti yhteistyössä Nokian kaupungin, 

Leppäkosken sähkön ja KVVY:n kanssa Kyyniojasta alue, jonka tila oli heikentynyt taajama 

rakentamisen myötä.  

Vuonna 2020 kunnostustalkoilla on tarkoitus jatkaa Kyyniojan kunnostustoimia. Kunnostustalkoot 

pidetään Kyyniojan yläosalla. Talkoissa rakennetaan taimenelle soveltuvia lisääntymisalueita sekä 

kivetään uomaa maltillisesti suojapaikkojen muodostamiseksi.  

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Kyyniojalle (Riistakatu 2) omilla tai kimppakyydeillä. Porintien 

eteläpuolella on suuri parkkialue, jonne talkoolaisia pyydetään tulemaan. Talkoolaisia pyydetään 

ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään 19.8. (ke) mennessä. 

Kunnostukset alkavat kohteella klo 11:00 ja loppuvat klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi 

puitteissa. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 



   
 
 
     
 

KYYNIOJA 22.8.2020 
RIISTAKATU 2 

 

 

 

Parkkipaikka 



   
 
 
     
 

 

                                                  
 

 
KUIVASJOKI-JARVANJOKI HAUTALANKOSKI (PARKANO) 

KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 29.8.2020   
 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on Parkanon ja Kihniön sekä Kyrösjärven 

kalastusalueen kanssa yhteistyötä Ikaalisten reitin virtavesien ja taimenkantojen parantamiseksi. 

Virta-hankkeessa sekä Pohjavesivaikutteiset purot -hankkeessa alueella olevien virtavesien tilaa on 

kartoitettu virtavesien inventoinneilla sekä taimenen esiintymistä ja taimenkantojen tilaa 

sähkökoekalasuksia. Esiselvitykset ovat johtaneet kunnostustoimien toteuttamiseen niin 

Kyrösjärveen laskevissa virtavesissä kuin Parkanon alueen virtavesissä. 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys virtavesi-inventoi Parkanon Kuivasjärveen laskevan 

virtavesistön vuonna 2019. Inventoinnin jälkeen toteutettiin sähkökoekalastuksia niin Kuivasjärven 

yläpuoleisissa virtavesissä (Venesjoki, Isonahonjoki ja Vatajanjoki) kuin myös Kuivasjärvestä 

lähtevässä Kuivasjoessa-Jarvanjoessa. Kuivasjärven yläpuoleisista virtavesistä ei saatu taimenia 

saaliiksi. Kuivasjoen-Jarvanjoen alimmalta koskialueelta Hautalankoski saatiin puolestaan vain yksi 

taimen saaliiksi. Tulos oli erittäin huono, sillä oletuksena oli, että vuosituhannen vaihteessa 

kalataloudellisesti kunnostetussa joessa olisi hyvät lisääntymis- ja elinolosuhteet taimenille. 

Taimenesta otetun DNA-näytteiden perusteella osoittautui, että yksilö oli samaa kantaa 

istutuksissa eniten käytetyn Rautalammin reitin taimenkannan kanssa. Saatu taimen oli näin ollen 

istuttujen yksilöiden jälkeläinen. Koekalastukset tulokset osoittivat, että taimenkannan tila on 

Kuivasjärven reitillä heikko.  

Taimenen luontaisen lisääntymisen parantamiseksi KVVY järjestää vuonna 2020 ensimmäiset 

kunnostustalkoot Hautalankoskella yhteistyössä Linnankylän osakaskunnan, Parkanon-Kihniön 

kalastusalueen (nyk. Ikaalisten reitin kalatalousalue) ja Parkanon kaupungin kanssa. 

Kunnostustoimien tavoitteena on luoda koskialueelle useita taimenen lisääntymiseen soveltuvia 

kutusoraikoita. 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Västilänjoen alaosan ylittävälle sillalle (KOSKIRANNANTIE 72) 

omilla tai kimppakyydeillä. Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 

allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään 26.8. (ke) mennessä. Kunnostukset alkavat kohteella klo 

11:00 ja loppuvat klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi puitteissa. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 



   
 
 
     
 

KUIVASJOKI-JARVANJOKI HAUTALANKOSKI 29.8.2020 
 KOSKIRANNANTIE 72 

 

 



   
 
 
     
 

 
 
           
 

 
HERRASKOSKI (VIRRAT)  

KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 5.9.2020   

 
Virtain kaupungin välittömässä läheisyydessä sijaitseva Herraskoski on Virtain Urheilukalastajien 

ylläpitämä erityiskalastuskohde. Herraskoski on kunnostettu kalataloudellisesti 1990-luvulla. 

Virtain Urheilukalastajat ovat ohjanneet kalastusta koskella siten, että kalastus huomioi vaeltavan 

järvitaimenen elinvaatimukset. Virtain Urheilukalastajat ovat tukeneet myös taimenkannan tilaa 

taimenen mätirasiaistutuksilla. KVVY on seurannut yhteistyössä Virtain Urheilukalastajien ja Virtain 

kalastusalueen kanssa Herraskosken taimenkannan tilaa sähkökoekalastuksilla.  

Vuonna 2018 Virtain kaupunki toteutti Herraskosken yläpuolella sijaitsevan Horhankosken 

kalataloudellisen kunnostuksen, joka paransi merkittävästi järvitaimenen lisääntymis- ja 

elinmahdollisuuksia tällä alueella. Vuonna 2019 Herraskoskella järjestettiin ensimmäiset 

kunnostustalkoot, joiden aikana koskeen rakennettiin kuusi taimenen lisääntymiseen soveltuvaa 

kutusoraikkoa. Vuonna 2020 järjestettävillä kunnostustalkoilla on tarkoitus jatkaa alueella 

taimenen kutualueiden parantamista. Enne talkookunnostusten jatkamista KVVY:llä on toteuttaa 

koskessa sähkökoekalastukset kunnostustoimien vaikutusten arvioimiseksi. 

 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Herraskoskelle (HERRASENTIE 60) omilla tai kimppakyydeillä. 

Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään 

2.9. (ke) mennessä. Kunnostukset alkavat kohteella klo 11:00 ja loppuvat klo 18:00. Voit osallistua 

oman aikataulusi mukaisesti. 

 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

HERRASKOSKI 5.9.2020 
 HERRASENTIE 60 

 

 



   
 
 
     
 
 

                                                  
 

TAIPALEENJOEN REITIN (ORIVESI) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 12.9.2020   

 

Längelmäveden kalastusalue ja Längelmäveden alueella olevat osakaskunnat ovat aktiivisesti 

pyrkineet parantamaan alueella olevien virtavesien ja taimenkantojen tilaa. Längelmäveteen 

laskevien virtavesien tilaa on selvitetty viimevuosien aikana KVVY:n toimesta virtavesi-

inventoinneilla ja taimenen esiintymistä on kartoitettu sähkökoekalastuksilla.  

 

Oriveden kaupungin pohjoispuolella sijaitsevalla Taipaleenjoen reitillä toteutettiin 

sähkökoekalastustutkimus vuonna 2016. Koekalastusta oli tukemassa Längelmäveden 

kalastusalueen, Onnistaipaleen osakaskunnan ja Oriveden kaupungin lisäksi Pirkanmaan 

Perhokalastajat ry. Koekalastus osoitti, että vesireitin alimmalla koskialueella elää luontainen 

taimenkanta, mutta reitin yläosan koskista (Hyttöskoski ja Sahankoski) taimenia ei saatu saaliiksi. 

Selvityksen perusteella Myllykoskessa oleva pato arvioitiin muodostavan taimenille nousuesteen.  

EKOenergian ympäristörahaston antaman taloudellisen tuen avulla Taipaleenjoen Myllykoskessa 

oleva pato purettiin elokuussa 2018. Samana syksynä alueella järjestettiin ensimmäiset 

kunnostustalkoot ja kunnostustoimintaa jatkettiin vuonna 2019. Vuosina 2018 ja 2019 taimenen 

kutualueita tehtiin Hyttöskoskeen ja Sahankoskeen sekä Myllykosken niskalle. Vuonna 2020 

järjestettävillä kunnostuksilla taimenen kutualueita tehdään Myllykosken keski- ja alaosalle. 

VIRTA-hankkeessa sähkökalastuksilla selvitetään tulevina vuosina nousuesteen poiston ja 

kutualueiden kunnostusten vaikutuksia taimenkannan tilaan. 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Taipaleenjoen reitin Myllykoskelle (ENOKUNNANTIE 429) 

omilla tai kimppakyydeillä. Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 

allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään 9.9. (ke) mennessä. Kunnostukset alkavat kohteella klo 

11:00 ja loppuvat klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi puitteissa. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

TAIPALEENJOEN REITTI,  
MYLLYKOSKI 12.9.2020 
 ENOKUNNANTIE 429 

 

 

Myllykoski 



   
 
 
     
 
 

                                                  
 

VÄSTILÄNJOEN (ORIVESI) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 26.9.2020   

 

Längelmäveden pohjoisosaan laskee useita virtavesiä joissa sähkökalastuksen mukaan esiintyy 

luontaisesti taimenta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on virtavesi-inventoinut 

viimeisten 5 vuoden aikana lähes kaikki suurimmat jokivesistöt ja kartoittanut 

sähkökoekalastuksilla alueen virtavesien taimenkantojen tilaa. Vuonna 2020 alueelta inventoidaan 

Länkipohjassa oleva pieni Oinasoja, joka on purokokoluokan vesistö. 

Iso-Löytänä -järvestä alkunsa saava Västilänjoki virtavesi-inventoitiin ja sähkökalastettiin KVVY:n 

toimesta vuonna 2015. Joki on kunnostettu kalataloudellisesti 1990-luvulla, mutta sen kalakannan 

tilasta ja taimenen esiintymisestä ei ollut tarkempaa tietoa. Hieman yllättäen sähkökoekalastukset 

osoittivat, että vesistössä esiintyy heikko taimenkanta. Vesistössä olevien nousuesteiden takia 

taimenia saatiin saaliiksi vain joen ylimmiltä sähkökoekalastusaloilta. 

KVVY toteutti yhteistyössä Västilän kylän yhteisen vesialueen osakaskunnan ja Längelmäveden 

kalastusalueen kanssa Västilänjoella ensimmäiset kunnostustalkoot vuonna 2019. Kunnostuksissa 

rakennettiin taimenen kutusoraikoita joen ala- ja keskiosalle. Vuonna 2020 kunnostustalkoissa 

rakennetaan kutualueita joen yläosalle. Kunnostustalkoiden lisäksi KVVY pyrkii toteuttamaan 

Västilänjoessa koneellisia kunnostuksia, joilla muutetaan kahta jyrkkää koskialuetta kalojen 

liikkumisen helpottamiseksi.  

 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Västilänjoen alaosan ylittävälle sillalle (LÖYTÄNEENTIE 169) 

omilla tai kimppakyydeillä. Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 

allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään 23.9. (ke) mennessä. Kunnostukset alkavat kohteella klo 

11:00 ja loppuvat klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

VÄSTILÄNJOKI 26.9.2020 
 LÖYTÄNEENTIE 169 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

 

                                                  
 

 
KYLMÄNOJA (PARKANO) 

KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 3.10.2020   

 
Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Parkanon alueella on pieniä pohjavesivaikutteisia puroja, joiden on 

sähkökoekalastuksilla todettu olevan erittäin tärkeitä elinalueita taimenille. Taimenista otettujen 

DNA-näytteiden avulla on saatu selville, että näissä puroissa elää perimältään selvästi muista 

taimenkannoista eroavia taimenkantoja. Taimenkantojen säilymiseksi ja kantojen tilan 

parantamiseksi näiden pienten purovesistöjen esteettömyys tulisi turvata. Pienissä vesistöissä 

olevat pienetkin kalojen nousuesteet voivat merkittävästi vaikeuttaa heikkojen taimenkantojen 

elinmahdollisuuksia. 

Parkanon Vääräjokeen laskee pieni pohjavesivaikutteinen puro. Paikallisen asukkaan aloitteesta 

purossa toteutettiin kartoittavia sähkökoekalastuksia vuonna 2015 taimenen esiintymisen 

selvittämiseksi. Yllättäen purosta saatiin koekalastuksilla saaliiksi pieniä alle 10 cm pituisia 

taimenen poikasia, mikä ilmensi taimenen luontaisen lisääntymisen onnistumista purossa. 

Taimenhavainto johti ensimmäisiin kunnostustoimiin kun Vuokon luonnonsäätiön ja Pirkanmaan 

ELY-keskuksen avustuksella puron alaosassa oleva vanhat ja taimenen kulkua estävät tierummut 

korvattiin suurella tierummulla. Tierummun uusimisesta on koostettu video KVVY:n Virtavesi 

Youtube-kanavalle. Kunnostustoimet saivat jatkoa vuonna 2019, kun purossa järjestettiin 

ensimmäiset kunnostustalkoot Pohjavesivaikutteiset purot –hankkeen puitteissa, jota on 

tukemassa Pirkanmaan ELY-keskus. Leppäkosken sähkö on ollut tukemassa taloudellisesti myös 

Ikaalisen ja Parkanon alueen virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimien toteuttamista.  

Vuonna 2020 järjestettävän kunnostustalkoon tavoitteena on jatkaa taimenen kutualueiden 

kunnostamista Kylmänojassa. Taimenten suojapaikkojen muodostamiseksi uomaa kunnostetaan 

lisäämällä uomaan puuainesta. 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Kylmänojalle (OUKARONTIE 34) omilla tai kimppakyydeillä. 

Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle  

s-postilla viimeistään 30.9. (ke) mennessä. Kunnostukset alkavat kohteella klo 11:00 ja loppuvat 

klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 



   
 
 
     
 

KYLMÄNOJA 3.10.2020  
OUKARONTIE 34 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

 

                                                  
 

 
EVÄJÄRVEN REITTI () 

KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 10.10.2020   

 
Hallin (Jämsä) Eväjärvestä alkava ja Längelmäveden pohjoisosaan laskeva Eväjärven reitti on 

erittäin hieno vesistö kokonaisuus, joka sisältää pieniä järviä ja niiden välissä olevia virtavesiä. 

Eväjärven reitin virtavedet kunnostettiin kalataloudellisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta 

vuosina 2014–2015. Eväjärven, Korven-Kalkun ja Vilkkilän osakaskunnat ovat aktiivisesti pyrkineet 

parantamaan vesireitin ja siinä esiintyvän taimenkannan tilaa. Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys on vesialueiden omistajien, Längelmäveden kalatalousalueen sekä Oriveden 

ja Jämsän kaupunkien tuella toteuttanut alueella sähkökoekalastuksia, joilla on seurattu 

kalataloudellisesti kunnostetun vesistön taimenkannan tilan kehitystä. 

Eväjärven reitillä tehtävillä kunnostustalkoilla pyritään kunnostamaan ja parantamaan 

koneellisesti kunnostettujen virta- ja koskialueilla taimenen kutusoraikoita. Talkookunnostuksilla 

huolletaan edellisen kunnostushankkeen aikana tehtyjä soraikoita sekä muodostetaan uusia 

kutualueita alueille, josta ne puuttuvat. Eväjärven reitin ensimmäiset kunnostustalkoot pyritään 

järjestämään vuonna 2020. 

 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Kylmänojalle (HAUKILAHDENTIE 1412) omilla tai 

kimppakyydeillä. Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle  

s-postilla viimeistään 7.10. (ke) mennessä. Kunnostukset alkavat kohteella klo 11:00 ja loppuvat 

klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

EVÄJÄRVEN REITTI 10.10.2020  
HAUKILAHDENTIE 1412 

 

 



   
 
 
     
 

 

 

                                                  
 

RUOTASOJAN (SAUKONLAHDENTIE 2) JA  
MOISIONJOEN (TAMPEREENTIE 144) 

KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 17.10.2020   
 

Lepäälässä sijaitsee Kuokkalankosket, joka on Pirkanmaan suosituimmista erityiskalastuskohteista. 

Kuokkalan-Kuljun osakaskunta on määrätietoisella työllä kehittänyt koskialueen 

kalastusmahdollisuuksia ja samalla toteuttanut alueella taimenen mätirasiaistutuksia ja edistänyt 

kunnostuksia, joilla on parannettu taimenen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä ja 

elinmahdollisuuksia. 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys toteutti Kuokkalan-Kuljun osakaskunnan kanssa 

vuonna 2014 sähkökoekalastus selvityksen, jolla selvitettiin mätirasiaistutusten tuloksellisuutta 

Kuokkalankoskessa sekä taimenen luontaista esiintymistä Ruotasojassa ja Moisionjoessa. 

Ruotasoja-Moisoinjoki muodostavat hienon virtavesikokonaisuuden, joka kerää vetensä 

Vuoreksen ja Hervannan alueelta. Tämä vesireitti laskee lopuksi Kuokkalankoskeen. 

Ruotasojasta ei sähkökalastuksilla saatu yhtään taimenta saaliiksi. Moisionjoen alimmalta 

koskialueelta taimenia saatiin saaliiksi vain yksi yksilö. Koekalastukset osoittavan, että vesireitin 

taimenkanta oli erittäin heikko, vaikka vesireitillä on paljon taimenen lisääntymiseen ja 

elinalueeksi soveltuvia virta- ja koskialueita.  

Ruotasojan-Moisionjoen vesireitin tilan parantamista on alettu edistämään, kun vuonna 2014 

valmistui Insinööritoimisto Jami Ahon laatima Moisionjoen ja Moisionlammen 

kunnostussuunnitelma. Kunnostukset ottivat ison askeleen eteenpäin, kun Moisionlammen 

Suojeluyhdistys ry sai päätökseen voimakkaasti umpeenkasvaneen Moisionlammen 

kunnostamisen vuonna 2020. Moisiolammen kunnostamisen edesauttaa myös vesireitin virta- ja 

koskialueiden sekä taimenkannan hoitotoimien toteuttamista. 

Ruotasojan-Moisionjoen virtavesien kunnostukset pyritään aloittamaan kunnostustalkoilla vuonna 

2020. Kunnostustalkoilla rakennetaan Ruotasojaan ja Moisionjokeen taimenen lisääntymiseen 

soveltuvia kutualueita. Kunnostukset pyritään aloittamaan vesireitin yläosalta Ruotasojasta ja 

tulevina vuosina vesireitillä siirrytään alaspäin. 

Varaudu talkoisiin lämpöisellä ja säänmukaisella vaatetuksella. Ota mukaan myös kumisaappaat ja 

sopivat työvaatteet. Kahluuhousut ovat hyvät, mutta eivät pakolliset. Järjestämme 

talkootapahtumaan työkalut ja tarvikkeet sekä pientä evästystä. 

Talkoolaisia pyydetään saapumaan Ruotasojalle (SAUKONLAHDENTIE 2) omilla tai kimppakyydeillä. 

Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle  

s-postilla viimeistään 14.10. (ke) mennessä. Kunnostukset alkavat kohteella klo 11:00 ja loppuvat 

klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti. 
 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 



   
 
 
     
 

RUOTASOJAN (SAUKONLAHDENTIE 2) JA  
MOISIONJOEN (TAMPEREENTIE 144) 17.10.2020  
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