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tojen hyväksi. Selvityksen tietoa käytetään kalatalousalueen valmisteilla olevassa käyttö- ja 

hoitosuunnitelman laadinnassa. Selvitys on tehty Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen 
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Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen 

virtavesien ja taimenkantojen  

käyttö- ja hoitosuunnitelma 

 
 

1. Johdanto 
 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) on omalla toimialueellaan tehnyt virtavesien 

ja taimenkantojen tilaselvityksiä. Selvityksiä on tehty kalastusalueiden ja kalatalousviranomaisten 

toimeksiannosta sekä KVVY:n toteuttamien hankkeissa. Esiselvityksen ovat johtaneet KVVY:n organi-

soimien virtavesien kunnostustalkoiden toteuttamiseen Kokemäenjoen vesistöalueella. 

 

KVVY on tehnyt virtavesien ja taimenkantojen tilaan liittyviä selvityksiä Suodenniemen, Mahnalanse-

län-Kirkkojärven ja Vammalan seudun kalastusalueella (Kuva 1.1). Vuonna 2019 Suodenniemen 

kalastusalue, Mahnalanselän-Kirkkojärven ja Vammalan seudun kalastusalue yhdistyivät Kokemä-

enjoen yläosan kalatalousalueeksi. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten Kokemä-

enjoen yläosan kalatalousalue antoi toimeksiannon KVVY:lle kerätä alueen virtavesistä ja taimen-

kannoista oleva tieto yhteen.  

 

Selvityksen tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen yleiskuva toimenpiteitä, joita on tehty virtave-

sien ja niistä riippuvaisten taimenkantojen hyväksi Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella. Selvi-

tyksessä esitetään, miten hoitotoimet eroavat aikaisemmin alueella olleiden kalastusalueilla. Selvi-

tyksen lopuksi esitetään, mitä virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteitä osa-alueilla voitaisiin 

tehdä.  

 

Selvitys perustuu sähkökoekalastusten osalta ympäristöhallinnon koekalastusrekisterin tietoihin sekä 

selvitystä varten saatuihin raportteihin.   
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Kuva 1.1. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue. 
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2. Selvitysalue 
 

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen virtavesien ja taimenkantojen tilaselvityksessä selvitysalue 

on jaettu neljään maantieteelliseen osa-alueeseen valuma-alueen perusteella. Tarkastelussa käy-

dään läpi osa-aluittain, mitä tietoa on virtavesien ja taimenkantojen tilasta. Selvitystyössä keskityttiin 

2010-luvulla toteutettujen virtavesien ja taimenkantojen tilaan koskevien tietojen keräämiseen ja 

analysointiin. 

 

2.1  Osa-alue 1, Mouhijoen-Kiikoisjoen reitti 
Osa-alue 1 kattaa suurimmaksi osaksi vanhan Suodenniemen kalatalousalueella olevat vesistöt, 

jotka sijoittuvat Mouhijoen-Kiikoisjoen valuma-alueelle (Kuva 2.1). Vesireitin yläosassa on Savijoen 

reitti ja Taipaleenjoen reitit, jotka laskevat pieneen Leppälammiin, joka on puolestaan osa Kirkkojär-

veen järviketjureitti. Tämä järviketju laskee lopuksi Mouhijärveen. Mouhijärvestä alkaa Mouhijoki-

Kiikoisjoki. Kiikoisjären jälkeen tämä jokivesistö tunnetaan nimellä Piilijoki. 

 

2.2  Osa-alue 2, Kulovesi, Rautavesi ja Kokemäenjoen yläosa 
Osa-alue 2 kattaa maantieteellisesti suurimman osan Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueesta. 

Osa-alueeseen kuuluvat virtavedet, jotka laskevat suoraan Kuloveteen, Rautaveteen ja Kokemäen-

joen yläosaan (Kuva 2.1). Tähän osa-alueeseen kuuluu myös suuri Saikkalanjoen valuma-alue, joka 

suurimmaksi osaksi kuului ennen Suodenniemen kalastusalueeseen. 

 

2.3  Osa-alue 3, Siuron reitti 
Osa-alue 3 kattaa suurimmaksi osaksi vesialueet, jotka kuuluivat aikaisemmin Mahnalanselän-

Kirkkojärven kalastusalueeseen (Kuva 2.1). Siuronkoskesta Hämeenkyrön Pappilanjoen väliselle Siu-

ron reitille laskee useita pieniä virtavesiä sekä yksi suuri Lavajoen vesireitti. 

 

2.4 Osa-alue 4, Sammunjoki-Sammaljoki 
Osa-alue 4 on maantieteellisesti erillään muista osa-alueista, sillä tämä vesireitti laskee Kokemäen-

jokeen. Vesireitin yläosat kuuluvat Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueeseen, kun taas alaosa 

kuuluu Loimijoen alueen kalatalousalueeseen (Kuva 2.1).  
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Kuva 2.1. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue virtavesitarkastelun osa-alueet. 
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3. Virtavesien ja taimenkantojen tila 
 

Selvitykseen on koottu tietoa Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen virtavesistä ja niiden tai-

menkannoista. Selvityksessä on listattu osa-alueittain ja vesistöittäin virtavesien ja taimenkantojen 

hoitotoimiin liittyvät toimenpiteet, jotka ovat: virtavesi-inventoinnit, sähkökoekalastukset, taimenen 

mätirasia-istutukset, virtavesien kunnostussuunnitelmat ja virtavesien kunnostustoimet. Tällä tarkaste-

lulla voidaan arvioida, mitä toimenpiteitä Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella on tehty virta-

vesien ja taimenkantojen tilan parantamiseksi 2010-luvulla ja miten toimenpiteet vaihtelevat tarkas-

teltavien osa-alueiden välillä (Kuva 2.1). Kuvaan 3.1 on numeroitu alueen suurimmat virtavedet, 

joiden nimet ja niissä tehdyt toimenpiteet on esitetty myöhemmin esitetyissä taulukoissa. 

 

Virtavesien-inventoinnin tarkoituksena on selvittää kohdevesistön nykytila, vesistössä esiintyvät kalo-

jen nousuesteet ja arvioida vesistön kunnostuksen mahdollisuudet. Vesistön perustilan kartoitus on 

ensimmäinen askel kohti vesistön kunnostustoimien suunnittelua ja niiden toteuttamista. 

 

Sähkökoekalastus on standardoitu menetelmä selvittää virtavesien kalaston tilaa. Sähkökoekalas-

tuksilla voidaan kartoittaa taimenen luontaista esiintymistä virtavesissä, selvittää taimenen mätirasi-

aistutusten tuloksellisuutta ja seurata virtavesien kunnostustoimien vaikutuksia taimenen luontaiseen 

lisääntymiseen ja taimenkannan tilaan. Sähkökoekalastuksia toteutetaan myös taimenten vaellus-

tutkimuksiin liittyen.  

 

Taimenen mätirasiaistutukset on todettu olevan hyvä ja toimiva tapa kotiuttaa taimenkanta vesis-

töihin, josta se on ihmisen toimesta hävinnyt. Niin mäti kuin myös muita taimenistutuksia ei kuiten-

kaan tulisi tehdä vesistöihin, jossa luontaisesti esiintyy taimenta. Istutustoimet saattavat vaarantaa 

taimenkantojen sekoittumisen kautta alkuperäisten taimenkantojen säilymistä.  

 

Virtavesien kunnostussuunnitelmiin pohjautuvat kunnostustoimet ovat ainut tapa, joilla virtavesien 

tila voidaan palauttaa sellaiseksi, että taimenen luontainen elinkierto voi toteutua niissä. Kunnostuk-

silla virtavesiin tehdään taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutusoraikoita, kivetään uomaa taimen-

ten suojapaikkojen muodostamiseksi ja poistetaan vesistössä olevia kalojen nousuesteitä taimenen 

vapaan liikkumisen turvaamiseksi. 
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Kuva 3.1. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella sijaitsevat suurimmat virtavedet. 

 
Taulukko 3.1. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella sijaitsevat suurimmat virtavedet. 

 

Osa-alue 1 Osa-alue 2 Osa-alue 3 Osa-alue 4

1) Lanajoki 20) Savijoki 26) Turkimusoja 37) Sammun-Sammaljoki

2) Pekanoja-Myllyoja 21) Taipaleenjoki 27) Turkkilanjärvenoja

3) Kärppälänjoki 22) Mouhijoki-Kiikoisjoki 28) Harjulanpuro

4) Ekojoki 23) Toijasjoki 29) Hietaanoja

5) Pesurinoja 24) Oksijoki 30) Pinsiö-Matalusjoki

6) Kilpijoki 25) Kuorsumaanoja 31) Lavajoki

7) Malvaanoja 32) Ruonanjoki

8) Luojoki 33) Prentinjoki

9) Kikkelänjoki 34) Myllyoja

10) Vaunujoki 35) Heinoonjoki

11) Rautajoki 36) Kolunoja

12) Heinijärvenoja

13) Nohkuanoja

14) Saikkalanjoki

15) Myllyoja

16) Hiusjoki-Karinjoki

17) Karpalistonjoki

18) Hurjulanpuro

19) Siuronkoski
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3.1 Yleiskuva Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen virtavesien ja 

taimenkantojen tilasta 
 

Yleisesti voidaan todeta, että tarkastelualueen virtavesissä on tehty sähkökoekalastuksia vuosittain 

vuodesta 2008 alkaen (Kuva 3.2). Viimevuosien aikana sähkökoekalastettujen koealojen määrä on 

ollut nousussa saavuttaen noin 15–30 koealaa/vuosi tason. Kahden viimevuoden aikana eniten 

koealoja on sähkökalastettu Siuron reitin osa-alueella. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella on 

ympäristöhallinnon koekalastusrekisterin mukaan yhteensä 81 sähkökoekoekalastusalaa (Kuva 3.3).   

 

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella taimenen kotiutusistutukset mätirasiamenetelmällä on 

aikaisempina vuosina ollut varsin vähäistä ja epäsäännöllistä (Kuva 3.4). Vuosina 2017, 2018 ja 2019 

istutuksissa käytetyn mädin määrä (8 l) on ollut muita vuosia selvästi korkeampi, mikä johtuu ELY-

keskuksen kalatalousmaksuvaroilla toteutetuista taimenen mäti-istutuksista. Istutuksia on tehty Kulo-

veden-Rautaveden-Kokemäenjoen osa-alueella Kikkelänjokeen ja Rautajokeen sekä Sammun-

Sammaljokeen. Mouhijoen-Kiikoisjoen reitille ja Siuron reitin osa-alueille ei ole toteutettu taimenen 

mätirasiaistutuksia. 

 

Virtavesien kunnostuksia on toteutettu vähän 2010-luvulla Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueel-

la (Kuva 3.5). Vuosina 2012 ja 2013 Sammun-Sammaljoella toteutettiin koneellinen kalataloudellinen 

kunnostus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Vuonna 2013 Rautajoella ja vuonna 2014 Kik-

kelänjoella puolestaan järjestettiin kunnostustalkoot. Siuron reitin Lavajoen Rokkakoskella ja Pilpuan-

koskella pidettiin vuonna 2019 kaksi kunnostustalkoo tapahtumaa.  

 

 

 
Kuva 3.2. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella sähkökoekalastettujen koealojen määrät. 
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Kuva 3.3. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella on 81 sähkökoekalastusalaa  

(tilanne 10.12.2019). 
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Kuva 3.4. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella toteutetut taimenen mätirasiaistutukset (mäti 

litraa).  

 

 

 
Kuva 3.5. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella toteutetut virtavesien kunnostukset (kpl). 
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3.2 Osa-alue 1, Mouhijoen-Kiikoisjoen reitti 
 

Mouhijoen-Kiikoisjoen reitin osa-alueella on tehty osa-alueittaisessa vertailussa vähiten toimenpiteitä 

virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteitä. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että alueella ei to-

teuteta vesistöjen kuormittajien kalataloudellisia velvoitetarkkaluita, joissa sähkökoekalastus olisi 

seurantamenetelmänä. Tarkkailujakson aikana alueella on toteutettu kahden vesistön virtavesi-

inventointi ja sähkökoekalastuksia on toteutettu vuosina 2016, 2017 ja 2018 (Taulukko 3.2). Alueen 

virtavesissä ei ole tehty kunnostustoimia tai taimenen kotiutusistutuksia mätirasiamenetelmällä.  

 

Mouhijoen-Kiikoisjoen Kiikoiskoskessa ja Putajankoskessa on toteutettu sähkökoekalastuksia Sata-

kunnan kalatalouskeskuksen toimesta vuosina 2000, 2001, 2002, 2003 ja 2005. Sähkökalastuskilla saa-

tiin taimenia saaliiksi lähes vuosittain molemmista koskialueilta. Vuonna 2017 Kiikoiskosken ja Puta-

jankosken sähkökoekalastuskissa ei taimenia saatu saaliiksi, eikä alueen muidenkaan virtavesien 

koekalastuksissa taimenia ole saatu saaliiksi (Taulukko 3.3) (Holsti 2016, Holsti 2017 ja Holsti 2018). 

Koekalastusrekisterin mukaan Mouhijoen-Kiikoisjoen osa-alueella on yhteensä 14 sähkökoekalastus-

alaa. Sähkökoekalastusten tulosten perusteella alueella ei esiinny luontaisesti taimenta tai taimen-

kanta on niin heikko, että se ei ole tullut esille koekalastuksissa. 

 

 
Taulukko 3.2. Mouhijoen-Kiikoisjoen reitin osa-alueella tehdyt virtavesien ja taimenkantojen hoito-

toimet. 

 
 

 
Taulukko 3.3. Virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteet virtavesikohteittain Mouhijoen-

Kiikoisjoen reitillä. 

 
 

Osa-alue 1

Mouhijoki-Kiikoisjoki Toimenpide 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osa-alue 1 yhteensä Virtavesi-inventointi 2

Sähkökoekalastus (koealoja) 6 4 4

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

Osa-alue 1

Mouhijoki-Kiikoisjoki Toimenpide 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20) Savijoki Virtavesi-inventointi 1

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 4

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

21) Taipaleenjoki Virtavesi-inventointi 1

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 2

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

22) Mouhijoki-Kiikoisjoki Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 4

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

23) Toijasjoki Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 2

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

24) Oksijoki Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 2

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

25) Kuorsumaanoja Virtavesi-inventointi

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus
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3.3 Osa-alue 2, Kulovesi, Rautavesi ja Kokemäenjoen yläosa 
 

Kuloveden, Rautaveden ja Kokemäenjoen yläosan osa-alue on maantieteellisesti suurin selvitykses-

sä tarkasteltavista osa-alueista. Osa-alueella toteutetaan kalataloudellisia velvoitetarkkailuita ja 

alueella on kalatalousmaksuvaroja, joilla voidaan selvittää ja parantaa virtavesien ja taimenkanto-

jen tilaa.  

 

Lähes kaikki Kulo- ja Rautaveteen laskevat virtavedet on virtavesi-inventoitu vuonna 2007 (Rajala ja 

Halonen 2007). Saikkalanjoen yläpuolella oleva Myllyoja ja Hiusjoki-Karinjoki inventoitiin puolestaan 

vuonna 2012 (Alajoki ja Holsti 2012). Lanajoki inventoitiin uudestaan 2017, minkä yhteydessä se myös 

sähkökoekalastettiin (Holsti 2018). 

 

Sähkökoekalastuksia alueella on tehty kohtalaisesti vuosittain. Eniten koealoja sähkökalastettiin 

vuonna 2017, kun koekalastuksia toteutettiin Lanajoen lisäksi Hiusjoessa-Karinjoessa, Myllyojassa se-

kä kalataloudellisena velvoitetarkkailuina Ekojoessa (Taulukko 3.4). Vuonna 2018 toteutettiin sähkö-

koekalastuksia Kikkelänjoessa ja Rautajoessa, joilla selvitettiin taimenen mätirasiaistutusten tulokselli-

suutta. Vuonna 2018 on sähkökoekastettu myös pieni Harjulanpuro, joka laskee Melon padon ala-

puolelle. Koekalastusrekisterin mukaan Kuloveden, Rautaveden ja Kokemäenjoen yläosan osa-

alueella on yhteensä 30 sähkökoekalastettua koealaa (Kuva 3.3). Osa-alueella on paljon virtavesiä, 

joissa ei ole toteutettu sähkökoekalastuksia. 

 

Koska vain pieni osa Kuloveden, Rautaveden ja Kokemäenjoen yläosan osa-alueen virtavesissä on 

toteutettu sähkökoekalastuksia, ei voida tarkalleen arvioida taimenen luontaista esiintymistä näissä. 

Alueella tehtyjen koekalastusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Suonojärvestä alkunsa 

saavassa ja Kuloveden Sarkolanlahteen laskevassa Lanajoki on tämän hetken tiedon mukaan ainut 

virtavesi, jossa taimen esiintyy luontaisesti (Holsti 2018). Taimenista otettujen DNA näytteiden perus-

teella vesistössä oleva taimenkanta voidaan luokitella eriytyneeksi. Sähkökoekalastuksilla taimenia 

on saatu saaliiksi vuonna 2019 Rautajoesta ja Kikkelänjoesta. Taimenet ovat peräisin alueella teh-

dyistä mätirasiaistutuksista. Sähkökalastuksilla on saatu taimenia saaliiksi myös Siuronkoskesta, jotka 

ovat pääosin istutuksista peräisin. 

 

Alueella on toteutettu vähän virtavesien kunnostustoimia. Kalatalousmaksuvaroilla kunnostuksia on 

tehty kunnostustaloilla vuonna 2013 Rautajoella ja vuonna 2014 Kikkelänjoella. Vuosina 2012 ja 2013 

Pekanojaa ja Myllyojaa avattiin liettymisen ja uoman umpeenkasvun takia. 

 

 
Taulukko 3.4. Kuloveden, Rautaveden ja Kokemäenjoen yläosan osa-alueella tehdyt virtavesien ja 

taimenkantojen hoitotoimet. 

 
 
 

 

 

 

Osa-alue 2

Kuolovesi-Rautavesi-Kokemäenjoki Toimenpide 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osa-alue 2 yhteensä Virtavesi-inventointi 14 2 1

Sähkökoekalastus (koealoja) 1 3 2 3 1 17 1 8

Mätirasia-istutus (mäti l) 2 4 4 4

Kunnostussuunnitelma 5

Kunnostus 1 2 1
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Taulukko 3.5. Virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteet virtavesikohteittain Kuloveden, Rau-

taveden ja Kokemäenjoen yläosan osa-alueella. 

 

Osa-alue 2

Kuolovesi-Rautavesi-Kokemäenjoki Toimenpide 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1) Lanajoki Virtavesi-inventointi 1 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 8

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus (kpl)

2) Pekanoja-Myllyoja Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus 1 1

3) Kärppälänjoki Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

4) Ekojoki Virtavesi-inventointi 1

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 3 3 3

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

5) Pesurinoja Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

6) Kilpijoki Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

7) Malvaanoja Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

8) Luojoki Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus

9) Kikkelänjoki Virtavesi-inventointi 1

Taimen peräisin mäti-istutuksista Sähkökoekalastus (koealoja) 3

Mätirasia-istutus (mäti l) 2 2 2

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus 1

10) Vaunujoki Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus

11) Rautajoki Virtavesi-inventointi 1

Taimen peräisin mäti-istutuksista Sähkökoekalastus (koealoja) 2

Mätirasia-istutus (mäti l) 2 2 2 2

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus 1

12) Heinijärvenoja Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

13) Nohkuanoja Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

14) Saikkalanjoki Virtavesi-inventointi 1

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

15) Myllyoja Virtavesi-inventointi 1

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 1

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

16) Hiusjoki-Karinjoki Virtavesi-inventointi 1

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 6 1

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

17) Karpalistonjoki Virtavesi-inventointi

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

18) Hurjulanpuro Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 3

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

19) Siuronkoski Virtavesi-inventointi

Taimen peräisin istutuksista Sähkökoekalastus (koealoja) 1 2

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus
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3.4 Osa-alue 3, Siuron reitti 
 

Siuron reitin osa-alueella virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteitä on tehty vähän 2010-

luvun alkuvuosina. Toimenpiteiden määrä on kuitenkin lisääntynyt viimevuosien aikana (Taulukko 

3.6). Alueella tehdyt hoitotoimet ovat pääosin liittyneet alueella sijaitseviin raakkuvesistöjen tilan 

parantamiseen.   

 

Virtavesi-inventointeja on toteutettu vuonna 2015 Turkimusojalla (Holsti ja Väisänen 2015), vuonna 

2017 Ruonanjoella ja Pinsiö-Matalusjoella (Nuottajärvi 2017) ja vuonna 2018 Lavajoella. Turkimusojal-

le, Ruonanjoella ja Pinsiö-Matalusjoella on laadittu kunnostussuunnitelmat mutta kunnostustoimia ei 

vielä ole toteutettu (Nuottajärvi 2017). Alueen ainoat kunnostustoimet on tehty vuonna 2019 Lava-

joen Rokkakoskella ja Pilpuankosella. 

 

Sähkökoekalastuksia on alueella toteutettu eniten vuosina 2018 ja 2019, kun Siuron reitille laskevia 

virtavesiä on koekalastettu taimenen esiintymisen kartoittamiseksi. Vuonna 2018 koekalastuksia teh-

tiin viidessä virtavedessä ja vuonna 2019 kolmessa virtavesistössä (Taulukko 3.7). Koekalastusrekiste-

rin mukaan Siuron reitin osa-alueella on yhteensä 30 sähkökoekalastusalaa. Alueelle on vielä varsin 

paljon pieniä virtavesiä, joista ei ole toteutettu koekalastuksia ja siksi näiden vesistöjen kalataloudel-

linen tieto on puutteellista. 

 

Siuron reitin osa-alue poikkeaa selvityksen muista osa-alueista taimenen esiintymisen suhteen. Säh-

kökoekalastusten perusteella Siuron reitillä on ainakin 4 vesistä, jossa taimenta esiintyy luontaisesti 

(Taulukko 3.7). Lavajoen koskialueiden sähkökoekalastuksilla alueen koealoilta on saatu saaliiksi 

vain yksi taimen, joten tämän vesistön taimenkannan tila on heikko. Turkimusojassa, Ruonanojassa 

sekä Pinsiön-Matalusjoessa esiintyy DNA näytteiden perusteella geeniperimältään eriytyneitä tai-

menkantoja, joita voidaan pitää kohtalaisen elinvoimaisina. Sähkökoekalastuksia on tehty Siuron 

reitille laskevassa Hietaanojan vuonna 2018 ja Prentinjoessa 2019. Vesistöistä ei saatu taimenia saa-

liiksi, vaikka paikallisten ihmisten mukaan vesistöissä on aikaisemmin esiintynyt taimenta. 

 

 
Taulukko 3.6. Siuron reitin osa-alueella tehdyt virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siuron reitti

Toimenpide 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osa-alue 3 yhteensä Virtavesi-inventointi 1 2 1

Sähkökoekalastus (koealoja) 7 3 13 16

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma 3

Kunnostus 2
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Taulukko 3.7. Virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteet virtavesikohteittain Siuron reitillä. 

 
 

 

 

3.5 Osa-alue 4, Sammunjoki-Sammaljoki 
 

Sammunjoki-Sammaljoki kuuluu yläosaltaan Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueeseen ja ala-

osaltaan vesistön kuuluu Loimijoen alueen kalatalousalueeseen.  

 

Sammunjoessa-Sammaljoessa on tehty kohtalaisen paljon virtavesien ja taimenkantojen hoitoon 

liittyviä toimenpiteitä. Sähkökoekalastuksia on tehty suurimmaksi osaksi alueella olevien kalatalou-

dellisiin velvoitteisiin liittyen. Kunnostuksia ja taimenen mätirasia-istutuksia on tehty puolestaan vesis-

tökuormittajien kalatalousmaksuvaroilla. 

Siuron reitti

Toimenpide 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

26) Turkimusoja Virtavesi-inventointi 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 3

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus

27) Turkkilanjärvenoja Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 2

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

28) Harjulanpuro Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 1

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

29) Hietaanoja Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 4

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

30) Pinsiö-Matalusjoki Virtavesi-inventointi 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 4 1 6

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus

31) Lavajoki Virtavesi-inventointi 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 5

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus 2

32) Ruonanjoki Virtavesi-inventointi 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 3 5

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma 1

Kunnostus

33) Prentinjoki Virtavesi-inventointi

Ei taimenta Sähkökoekalastus (koealoja) 5

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

34) Myllyoja Virtavesi-inventointi

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

35) Heinoonjoki Virtavesi-inventointi

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

36) Kolunoja Virtavesi-inventointi

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus

37) Kolunoja Virtavesi-inventointi

Sähkökoekalastus (koealoja)

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma

Kunnostus
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Koekalastusrekisterin mukaan Sammunjoessa-Sammaljoessa on yhteensä 7 sähkökoekalastus-

koealaa. Koealat sijaitseva vesistön ala- ja keskiosalla, joten ne eivät varsinaisesti sijaitse Kokemäen-

joen yläosan kalatalousalueelle (Kuva 3.3). Sähkökoekalastuksia on tehty kohtalaisen säännöllisesti 

tarkkailujakson aikana (Taulukko 3.8). Taimenen mätirasiaistutusten tuloksellisuutta on selvitetty vuo-

sina 2017 ja 2018 tehdyillä sähkökoekalastuksilla. Mätirasia-istutukset näyttävät tuottavan tulosta, 

sillä taimenia saatiin saaliiksi kaikilta neljältä koekalastetulta alueelta (Kivinen 2018). 

 

Sammunjoella-Sammaljoella kunnostuksia on tehty vuosina 2012 ja 2013, kun joen ala- ja keskiosan 

virta- ja koskialueen kunnostettiin koneellisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. 

 

 
Taulukko 3.8. Sammun-Sammaljoella tehdyt virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet. 

 
 

 

 

4. Johtopäätökset 
 

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella on yhteensä 81 sähkökoekalastettu koealaa. Alueella 

on varsin paljon taimenen elinympäristöksi soveltuvia pieniä virtavesiä, joiden kalaston tilaa tai tai-

menen mahdollista esiintymistä ole selvitetty sähkökoekalastuksilla. Viimeisten kahden vuoden ai-

kana sähkökoekalastettujen vesistöjen ja koealojen määrä on kasvanut, mikä on antanut uutta 

tietoa taimenen esiintymisestä. 

 

Sähkökalastusten perusteella taimenkannan tilaa voidaan pitää heikkona Kokemäenjoen yläosan 

kalatalousalueella. Osa-alueiden välisessä tarkastelussa eniten taimenta esiintyy Siuron reitin osa-

alueen virtavesissä ja taimenkantojen tilaa näissä vesistöissä voidaan luonnehtivan olevan kohtalai-

sen elinvoimainen. Toisaalta on hyvä huomioida, että alueella olevista Prentinjoesta ja Hietaanojas-

ta taimenia ei saatu saaliiksi sähkökoekalastuksilla, vaikka paikallisten ihmisten mukaan taimen olisi 

näissä vesistöissä aikaisemmin esiintynyt luontaisesti. Tämä havainto ilmentää taimenkannan taan-

tumista alueella. 

 

Kuloveden, Rautaveden ja Kokemäenjoen yläosan osa-alueella on vain yksi vesistö (Lanajoki), jossa 

luontaisesti esiintyy taimenta. Sähkökoekalastusten perusteella taimenen esiintyy Lanajoessa vain 

lyhyellä rajatulla alueella joen alaosassa. Lanajoen taimenkannan säilyttämiseksi ja sen tilan paran-

tamiseksi tulisi nopeasti tehdä toimenpiteitä.  

 

Taimenen mätirasia-istutusten ansiosta taimenta esiintyy nykyisin Rautaveteen laskevassa Rautajo-

essa ja Kokemäenjokeen laskevassa Kikkelänjoessa. Näiden vesistöjen taimenkannan tilan vahvis-

tamiseksi tulisi kotiutusistutuksia jatkaa. Samalla alueella aloitettuja kunnostustoimia tulisi viedä 

eteenpäin. Kunnostustoimien tavoitteena on luoda näihin vesistöihin olosuhteet, että kotiutettava 

taimenkanta onnistuisi lisääntymään jatkossa vesistössä itsenäisesti. 

 

Mouhijoen-Kiikoisjoen reitin osa-alueen taimenkannan nykytila on erittäin heikko. Aikaisemmin, kun 

Kiikoiskoski ja Putaankoski toimivat erityiskalastuskohteena ja alueelle toteutettiin taimenistutuksia, 

Sammun-Sammaljoki

Toimenpide 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37) Sammun-Sammaljoki Virtavesi-inventointi

Sähkökoekalastus (koealoja) 4 3 2 11 2 4 4 4

Mätirasia-istutus (mäti l) 1 1 1 1 3 4 4 4

Kunnostussuunnitelma 2

Kunnostus 1 1

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


16 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | kvvy.fi 

taimenia saatiin saaliiksi näistä koskista myös sähkökoekalastuksilla. Erityiskalastuskohteen toiminnan 

hiivuttua ja istutusten loputtua sähkökalastuksilla ei enää ole saatu taimenia saaliiksi näiltä koskialu-

eilta. Taimenkannan taantumisen taustalla on oletettavasti lisääntymisalueiden puuttuminen tai 

niiden huono kunto. Sähkökalastuksilla taimenia ei ole saatu saaliiksi myöskään Mouhijoen-

Kiikoisjoen reitin yläosan virtavesistä. 

 

Sammunjoen-Sammaljoen ala- ja keskiosalla virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet ovat eden-

neet vuosien aikana. Pääosa hoitotoimista on tehty kalataloudellisten velvoitetarkkailuilla ja kalata-

lousmaksuvaroilla. Alueella tehdyt kunnostukset sekä viimeaikaiset taimenen mätirasiaistutukset 

näyttäisivät tuottavan tulosta, sillä alueella vuonna 2018 tehdyillä koekalastuksilla on saatu mäti-

istutuksista peräisin olevia taimenen poikasia saaliiksi (Kivinen 2018).  

 

  

 

5. Esitys virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteistä 
 

Osa-alue 1, Mouhijoen-Kiikoisjoen reitti 

 

Mouhijoen-Kiikoisjoen reitillä virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet kannattaisi kohdentaa Kii-

koiskoskeen ja Putajankoskeen, jossa tiettävästi aikaisemmin esiintyi taimenta. Taimenkannan tilan 

hoitotoimet tulisi ensisijaisesti keskittää näissä koskissa taimenen kutualueiden kunnostuksiin, sillä ole-

tettavasti kutualueiden heikkotila tai puute, johti aikaisemmin alueelle esiintyneen taimenkannan 

taantumiseen. Koska alueelta ei saatu taimenia saaliiksi viime sähkökoekalastusten yhteydessä, 

alueelle voidaan toteuttaa samanaikeisesti kunnostustoimien kanssa taimenen mätirasiaistutuksia. 

Istutusten tuloksellisuutta olisi hyödyllistä seurata sähkökoekalastuksilla. 

 

Mouhijoen-Kiikoisjoen reitin yläosalla sijaitseva Taipaleenjoki soveltuu veden virtaamaltaan ja sen 

laadultaan, uoman rakenteeltaan ja vesistön pudotuskorkeudeltaan taimenen elinalueeksi. Toi-

menpiteinä ovat Taipaleenjoen keskikohdassa olevan padon muuttaminen kalojen kuljettavaksi 

sekä kunnostustoimet, jolla muodostetaan alueelle taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutusoraikoi-

ta. Koska sähkökalastuksilla alueelta ei ole saatu taimenia saaliiksi, voidaan kotiutusistutukset aloit-

taa mätirasiamenetelmällä. Istutusten tuloksellisuutta tulisi seuratta sähkökoekalastuksilla.  

 

 

Osa-alue 2, Kulovesi-Rautavesi-Kokemäenjoki 

 

Virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimia tulisi ensisijaisesti tehdä Lanajoessa, joka on alueen ainut 

vesistö, jossa taimenta esiintyy luontaisesti. Joen alaosassa sijaitseva Tarkan myllyn pato tulisi muut-

taa taimenten vapaasti kuljettavaksi. Taimenen luontaisen lisääntymisen parantamiseksi alueelle 

voidaan rakentaa taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutualueita. Lanajoen keski- ja yläosalla on 

paljon taimenen lisääntymiseen ja elinympäristöksi soveltuvia virta- ja koskialueita, joista sähkökalas-

tuksilla ei kuitenkaan ole saatu taimenia saaliiksi. Lanajoen keski- ja yläosalla olevat koskialueet esi-

tetään kunnostettavan ja taimen voitaisiin kotiuttaa näille alueille siirtoistutuksella, jossa joen ala-

osassa olevia yksilöitä siirretään joen keski- ja yläosalle. Ennen siirtoistutuksiin ryhtymistä joen keski- ja 

yläosalla taimenen lisääntymisalueet tulisi olla kunnossa niin, että siirrettävät yksilöt voivat alueella 

lisääntyä.  
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Sähkökalastusten perusteella Kikkelänjoen ja Rautajoen taimenen mäti-istutukset näyttävät tuotta-

van tulosta, joten sekä mäti-istutuksia että kunnostustoimia tulisi jatkaa näissä vesistöissä luontaisesti 

lisääntyvän taimenkannan muodostamiseksi. 

 

Saikkalanjoen reitillä Hiusjoen-Karinjoen alaosan Jyränkoskessa on pato, joka on totaalinen nousues-

te kaloille. Padon muuttaminen kalojen kuljettavaksi mahdollistaisi tämän hienon ja pitkän virtavesis-

tön palauttamisen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantovesistöksi. Vesistön vedenlaadun riittä-

vyyttä taimenen luontaisen lisääntymisen onnistumiseksi voitaisiin selvittää koeluontoisilla mätirasiais-

tutuksilla ja niiden jälkeen tehtävillä sähkökoekalastuksilla. 

 

Kuloveden, Rautaveden ja Kokemäenjoen yläosan osa-alueella on useita virtavesiä, joissa ei ole 

toteutettu sähkökoekalastuksia. Vesistöjen kalakantojen ja taimenen esiintymisen selvittämiseksi 

alueen virtavesissä tulisi toteuttaa kartoittavia sähkökoekalastuksia. 

 

 

Osa-alue 3, Siuron reitti 

 

Viimevuosien aikana Siuron reille laskevissa virtavesissä on tehty kartoittavia sähkökoekalastuksia. 

Alueella on vielä pieniä virtavesiä, joiden kalaston tilasta ja taimenen mahdollisesta esiintymisestä ei 

ole tietoa. Kartoittavia sähkökoekalastuksia olisi hyödyllistä jatkaa tulevina vuosina tällä osa-

alueella. 

 

Vesistöissä, joissa esiintyy sekä raakkua että taimenta ei ole toteutettu kunnostustoimia taimenkan-

nan tilan parantamiseksi. Raakun isäntälajina toimivan taimenkannan vahvistuminen auttaa myös 

raakkukantojen säilymistä. Taimenen lisääntymisalueiden kunnostuksia tulisi viedä eteenpäin Turki-

musojalla, Ruonanjoella ja Pinsiön-Matalusjoella sekä näiden pienissä sivuhaaroissa.  

 

Prentinjoen sähkökalastuksissa ei saatu vuonna 2019 taimenia saaliiksi, vaikka alueen maanomista-

jat tiesivät kertoa, että taimenista tehtiin näköhavaintoja vielä vuonna 2017. Oletettavasti vuonna 

2018 vallinnut poikkeuksellisen kuivat kesänaikaiset olosuhteet ovat heikentäneet vesistön taimen-

kannan tilaan niin, että koekalastuksissa ei saatu yhtään taimenta saaliiksi. Prentinjoessa olisi hyvä 

toteuttaa lisää sähkökoekalastuksia taimenen esiintymisen varmistamiseksi ja samalla viedä eteen-

päin kunnostustoimia, joilla parannetaan vesistössä mahdollisesti vielä esiintyvät taimenkannan li-

sääntymistä. 

 

Nokian Linnavuoressa sijaitsevassa Hietaanojassa on paikallisten ihmisten mukaan aikaisemmin 

esiintynyt taimenta, mutta vuoden 2018 koekalastuksissa taimenia ei saatu alueelta saaliiksi. Kun-

nostustoimilla ja siirtoistutuksilla tämä pieni vesistö voitaisiin palauttaa taimenvesistöksi. Kunnostus-

toimet tulisi aloittaa vesistön alaosasta, jossa sijaitsee kalojen nousueste. Nousuesteen yläpuolella on 

pieni suvanto, joka on liettynyt ja umpeenkasvanut voimakkaasti. Myös suvanto vaatii kunnostus-

toimia. Hietaanojaan tulisi tehdä taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutualueita. Edellä mainittujen 

kunnostustoimien jälkeen olisi mahdollista toteuttaa Hietaanojaan taimenen siirtoistutuksia, jossa 

Siuron reitin alueen muista taimenvesistöistä siirrettäisiin tähän vesistöön. 
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Osa-alue 4, Sammunjoki-Sammaljoki 

 

Sammunjoen-Sammaljoen ja sen taimenkannan hoitotoimet ovat edenneet hyvin vuosien. Kalata-

loudellisia kunnostuksia tulisia jatkaa Sammunjoen-Sammaljoen keski- ja yläosalla, jossa kunnostus-

toimia ei vielä ole tehty. Koneellisesti kunnostettujen koskialueiden taimenen kutusoraikoitten tilaa 

voisi selvittää ja alueella voisi toteuttaa lisäsoraistuksia, mikäli tarve tälle on tarvetta.  

 

Sammunjoen-Sammaljoen yläosassa ei ole tehty sähkökoekalastuksia, eikä vesistön yläosaa ole 

tiettävästi virtavesi-inventoitu kunnostusmahdollisuuksien selvittämiseksi (Taulukko 3.4). On mahdollis-

ta, että Sammunjoen-Sammaljoen yläosassa tai siihen laskevissa pienissä sivu-uomissa voisi olla tai-

menelle soveltuvia elinympäristöjä. Näiden virtavesien tilan ja kalaston selvittäminen antaisi uutta 

tausta tietoa Sammunjoen-Sammaljoen alaosasta alkaneille kunnostustoimille ja toimenpiteitä voisi 

mahdollisuuksien mukaan tehdä myös joen yläosalla. 

 

 

Laatinut: 

Limnologi, MMM  Heikki Holsti 
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