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”Lähihistoriaa”

 1998 – 2002 edellinen ”ennallistamishanke” osana laajempaa Life-
hanketta

 Toimenpiteet painottuivat jokiuomaan ja sen voimakkaimmin 
maankuivatuksen yhteydessä peratuille koskialueille raakun 
esiintymisalueen ylä- ja alapuolelle. 

 Raakku- ja taimentutkimukset vuosina 2011 – 2013

 Raakkujen inventointi ja ympäristöhavainnot

 Sähkökoekalastukset 

 Glokidiotutkimukset (toukkien tuotanto / taimenien infektoituminen)

 Redox potentiaalin mittaukset (pohjasedimentin happiolot)

Kuva Alleco Oy, raportti 2013



 Tuloksia ja johtopäätöksiä

- Raakkukannan kehitys n. 20 000 
(1999) > n. 10 000 (2012).

- Taimenkanta on elinvoimainen ja 
taimenen lisääntyminen onnistuu 
melko tasaisesti.

- Glokidiotuotanto toimii > taimenet 
infektoituvat > glokidiot eivät selviä 
aikuisiksi simpukoiksi irtauduttuaan 
isäntäkalasta.

- Pohjasedimentin kunto (happiolot) ei 
mahdollista simpukan 
nuoruusvaiheiden kehittymistä 
aikuisiksi simpukoiksi.

- Ongelmien ydin on valuma-alueella 
(veden laatu ja –määrä).

Kuva Alleco Oy, raportti 2013

Kuva Alleco Oy / Kala- ja vesitutkimus 

Oy:n raportti 2012



Miten tästä eteenpäin?

 Kolmen helmen joet 

 Alueen kuntien Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven yhteinen 

hanke - vetäjänä Hämeenkyrön kunta

 Erinomainen esimerkki kuntien vastuunotosta 

 Monitavoitteinen, vesien tilaa, lajisuojelua, 

ympäristötietoutta ja maaseudun elinvoimaa lisäävä hanke

 Laaja asianosaisyhteistyö, sidosryhmien ja 

asiantuntijoiden kuuleminen



 Pirkanmaan ELY-keskus

 Osarahoittaja (E-vastuualue)

 Vedenlaadun tehostettu seuranta vuonna 2016 osana 

vesistöjen tilan seurantaa. 

 Mukana asiantuntijana 

 Teetetään vuonna 2017 hankkeesta erillisenä selvityksenä 

hankeen tavoitteita tukeva ympäristövirtaamaselvitys kaikilla 

kolmella (tiedossa olevalla…) Pirkanmaan raakkujoella.



Ympäristövirtaamaselvitys

 Ympäristövirtaama käsitteenä

- Ympäristövirtaaman keskeisenä ajatuksena on joen 
ekosysteemin turvaaminen tai palauttaminen mahdollisimman 
luonnontilaiseksi.

- Ympäristövirtaamaan liittyviä menetelmiä käytetään 
rutiininomaisesti vesivarojen hallinnassa ainakin 30 maassa ja 
määrä kasvaa vuosittain

 ”Riittävä virtaama joen ekosysteemin turvaamiseksi tai 
palauttamiseksi mahdollisimman luonnonmukaiseksi ”

 ” Määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti riittävä virtaama, jotta 
joen ekosysteemin hyvä tila turvataan ”

 ” Luonnontilaiselle jokialueelle tyypillisten ominaispiirteiden 
säilyttäminen tai palauttaminen taikka yksityiskohtaisesti 
uhanalaisten kalalajien eloonjäämismahdollisuuksien 
parantaminen ”



Selvityksen sisällöstä

 Virtaaman vaikutus jokihabitaattiin ja erityisesti uhanalaisten lajien 

ympäristövaatimuksiin > Suotuisan suojelun tason säilyttäminen

 Tarkastelussa otetaan huomioon mahdollisimman kattavasti 

veden laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät:

 Vedenotto (Pinsiön vedenottamo, Julkujärvi, muu?)

 Jokiuoman perkaukset

 Matalusjärvien kuivatus

 Valuma alueen ojitukset

 Valuma-alueen maankäyttö

 Eri kuormituslähteiden vaikutus vedenlaatuun

 Ilmastonmuutos?

 Joen vedenlaatu ja virtaamat määräytyvät sen valuma alueen ja 

siellä harjoitettavan / harjoitetun toiminnan perusteella. 

 Paljon on muuttunut viimeisen 70 vuoden aikana.



Kiitos


