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• Kaikki jokia koskevat toimet
• Jokikohtaiset esittelyt

ml. raakkujokien nykytila ja tarpeet

2 23.2.2022   |   Emmi Lehkonen Kuva: Emmi Lehkonen



Taustaa ja osallistaminen
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Taustatietoja

• Aikaisemmat hankkeet
• LIFE-hanke vuosituhannen vaihteessa, Pinsiön-Matalusjoen ja Ruonanjoen

kunnostuksia
• Kolmen helmen joet –hanke 2016-2017

• Aikaisemmat selvitykset ja tutkimukset
• Raakkututkimukset
• Sähkökoekalastukset
• Vedenlaadun tarkkailutulokset, redox-mittaukset (pohjasedimentin happiolot)
• Uomakunnostussuunnitelmat ja valuma-aluekunnostussuunnitelmat
• Virtavesi-inventoinnit
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https://www.kolmenhelmenjoet.fi/


Taustatietoja

• Uomakunnostussuunnitelmat
• Kolmen helmen joet –hankkeessa teetetyt suunnitelmat, FCG 2017

‒ Löytyvät hankkeen nettisivuilta

• Pirkanmaan raakkujokien kunnostussuunnitelma, Alleco Oy 2020
‒ Julkaistaan hankkeen aikana mahdollisimman pian

• Valuma-aluekunnostussuunnitelmat
• Kolmen helmen joet –hankkeessa teetetyt suunnitelmat, KVVY 2017

• Lisäksi hankevalmisteluvaiheessa tehty erillisiä tarkasteluja mm.
maatalous- ja metsätaloussektoreiden toimista
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https://www.kolmenhelmenjoet.fi/joet/turkimusojan-pinsion-matalusjoen-ja-ruonanjoen-kunnostussuunnitelmat/


Osallistaminen
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Hankkeen toimet toteutetaan yhteistyössä maa- ja vesialueiden
omistajien kanssa ja heidän suostumuksellaan

Maanomistajille lähetettiin infokirje hankkeesta jo
hakuvaiheessa ja lopulliset suostumukset elvyttämistoimiin
pyydetään hankkeen aikana

Myös sidosryhmäyhteistyö on keskiössä

Kunnat mukana tukemassa ja valvomassa/ohjaamassa
hanketta



Osallistaminen

• Perustetaan jokikohtaiset yhteistyöryhmät vuonna 2022
• Koko hankkeen internet-sivut ja Pirkanmaan omat sivut
• Kokemäenjoen vesiensuojelyhdistys ry:n vetämä raakkuryhmä toimii

ainakin vielä tänä vuonna kaikkia Pirkanmaan raakkujokia
yhdistävänä ryhmänä
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Toimiin tarvittavat suostumukset ja luvat
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Vesialueen omistajien suostumus tarvitaan uomassa tehtäville toimenpiteille
(mm. soraikot, puun lisääminen, vaellusesteiden poisto)

Maa-alueen omistajien suostumus tarvitaan valuma-alueen kunnostustoimille
(mm. kosteikot, pintavalutuskenttä, putkipadot)

Ranta-alueen maanomistajien suostumus tarvitaan suisteiden rakentamiseen
tarvittavien puiden kaatamiseen sekä kivien ottamiseen maa-alueelta

Maanomistajien suostumus tarvitaan läpikulkuun ja työskentelyyn
toimenpiteiden kohdealueilla



Suunnitellut toimet
Pirkanmaalla
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Pirkanmaan raakkujoet

• Pinsiön-Matalusjoki – Hämeenkyrö, Nokia, Ylöjärvi
• Natura 2000 –alue alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa

merkittävästi heikentää

• Ruonanjoki – Hämeenkyrö, Ylöjärvi
• Natura 2000 –alue

• Turkimusoja - Hämeenkyrö
• Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajaamispäätös 2017

‒ Esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty

• Heikentämiskiellot koskevat sekä uomassa että valuma-alueella tehtäviä
toimia
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Metsätalousalueille kohdistuvat
toimet
• Metsätalouden luonnonhoito-

/vesiensuojelusuunnitelma valuma-alueille
• Yhteistyössä maanomistajien kanssa
• Ohjeistusta metsänkäyttöön ottaen

huomioon vesiensuojelu, luontoarvojen
turvaaminen ja elinympäristöjen tilan
parantaminen

• Teetetään vuonna 2022
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Metsätalousalueille kohdistuvat toimet

• Suojavyöhykkeet
• Mahdollista saada korvausta suojavyöhykkeen määräaikaisesta suojelusta

‒ Korvauksen määrään vaikuttavat puuston määrä ja sopimuksen kesto

• Raakkujokien varren metsiköt ja suurimpien sivu-uomien varret
• Myös maatalousalueiden suojavyöhykkeet, jos ei mahdollista saada tukia muuta

kautta
• Tavoitteena pitkäkestoiset sopimukset ja pysyvämpi suojelu
• Alueille, joille suojelualueen perustaminen muilla keinoilla ei välttämättä ole

mahdollista
• Tavoitteena leveys 30-50 metriä
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Vapaaehtoinen suojelu METSO-ohjelman kautta

• Valtion rahoittama metsien suojeluohjelma vuosille 2008-2025
• Voit liittää metsäsi METSO-ohjelmaan joko perustamalla yksityisen

suojelualueen tai myymällä metsäsi valtiolle
• Kauppahinta sekä korvaus suojelualueesta ovat verovapaata
• Lue lisää: Metsonpolku.fi https://www.metsonpolku.fi/fi-FI
• PIRELYn yhteyshenkilö: Jyri Pääkkönen

• jyri.paakkonen(at)ely-keskus.fi
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https://www.metsonpolku.fi/fi-FI
mailto:jyri.paakkonen@ely-keskus.fi


Hankkeen toimien seuranta

• Raakku- ja taimenpopulaatioiden sekä elinympäristöjen seuranta
ennen kunnostustoimia ja niiden jälkeen
• Raakkukartoitukset
• Veden laadun mittaukset
• Jatkuvatoimiset virtaamamittaukset
• Sähkökoekalastukset (JYU)
• Redox-mittaukset  (PIRELY ja JYU)
• Lämpötilaloggerit (JYU)
• Naulatestit (JYU)
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Pituudeltaan 13 km
Keskijuoksu hyvin tasainen,
alajuoksu jyrkkä (Leipävuori-Jokisjärvi 40 m)

Koko valuma-alue 48 km²
Lähteikköjä

Joki saa alkunsa Pinsiönharjun
pohjavesiesiintymästä

Uomaa perattu, ruopattu ja muokattu
mm. maankuivatus (1920 ja 1950-luvut)
Myös Iso- ja Pieni-Matalusjärvi kuivatettu

Aikoinaan myllyjä ja sahoja

Suurimmat sivu-uomat
Pertunkorvenoja ja Blummanoja

Täysin luonnontilaisia luontotyyppejä
vain vähän joen varrella
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Pinsiön-Matalusjoen
raakkukanta
• Raakkukantaa on tutkittu 1970-luvulta lähtien
• Raakkukanta on taantunut ja kuoleva

• Vuonna 2019 arvioitiin, että joessa elää 11 000
raakkua

• Määrä on suunnilleen sama kuin vuoden 2011-
2012 tutkimuksessa, mutta vain runsas puolet
siitä mitä raakkukanta oli vuosituhannen
vaihteessa
 Populaation elvyttäminen vielä mahdollista

• Lisääntymisessä ongelmia, elinkierto päättyy
tutkimustiedon valossa nuorsimpukkavaiheeseen
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Pinsiön-Matalusjoen taimenkanta

• Oma luonnonvarainen kanta koski- ja nivaosuuksilla ylä-, keski- ja
alajuoksulla, kanta paikoittain elinvoimainen

• Elinolosuhteita heikentää veden laatu, kuivuus ja vaellusesteet
• Jokiravun palautusistutuksen riskianalyysi 2017

• Epävarma positiivinen tulos rapuruton suhteen, rapukannan palauttaminen ei
suotavaa ennen taimen- ja raakkukantojen elvyttämistä
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Kriittiset ympäristötekijät

• Veden vähyys, altis virtaamavaihteluille
• Myös veden laatu (ravinteet, sameus, kiintoaine,

rauta) ja lämpötila kriittisiä raakun ja taimenen
kannalta

• Voimakkaasti kuormittavia sivuojia
• Vaellusesteet: yläjuoksulla useita, alajuoksulla 2
• Rännimäiset osuudet: eroosio, veden

pidätyskyky heikko
• Raakulle ja taimenelle sopivan habitaatin

paikoittainen puute
• Paikoin riittämätön suojapuusto
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Pinsiön-Matalusjoki: valuma-aluetoimet

• Toimenpiteet keskittyvät muokattuun keski- ja yläosaan
• Tavoitteena valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen sekä

ojaeroosion vähentäminen
• Keinoina:

• Putkipadot
• Pintavalutuskenttä ja kosteikoita
 tasaavat virtaamia, pidättävät vettä ja kiintoainesta, vähentävät eroosiota

• Uoman penkkojen suojaaminen eroosiolta (kasvittuminen, suojaavat maatuvat
rakenteet), mahdollisesti myös kaksitasouomat
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Pinsiön-Matalusjoki: valuma-aluetoimet

• Rantojen suojavyöhykkeet
• Rakennekalkitus pelloilla

• Tavoitteena parantaa savimaiden rakennetta ja vähentää fosforin
huuhtoutumista sekä eroosiohaittoja

• Hyödyn kestoksi on arvioitu 30-50 v
• Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman 2022-2027 materiaaleissa

tarkempaa tietoa soveltuvista alueista
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https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/Pirkanmaa/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus


Pinsiön-Matalusjoki: uomassa tehtävät toimet
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• Puun lisääminen: virranohjaimet ja puusuisteet edesauttavat pohjan
pysymistä hapekkaana sekä lisäävät syvyys- ja virtausnopeusvaihtelua

• “lastentarhojen” eli soveltuvien elinympäristöjen luominen
• Laitosolosuhteissa jokeen palautettavien nuorien jokihelmisimpukoiden

tuottaminen

Raakun elinolosuhteiden parantaminen

• Pienimuotoiset koskikunnostukset, kutusoraikot, puun lisääminen,
vaellusesteiden poisto

Taimenen kutu- ja poikasalueiden parantaminen
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Pituudeltaan 7 km
Virtaamaltaan pieni ja kapea joki
Pudotuskorkeus 36 m, koskia

Lähivaluma-alue noin 26 km²
Koko valuma-alue 96 km²
Lähteikköjä

Vesistä 73 %
tulee Karhejärvestä

Uoma perattu (uitto)
uoma kuitenkin paikoin
lähes luonnontilainen

Purouoman varsien luontotyypit
luonnonsuojelullisesti arvokkaita

Aikoinaan 4 myllyä ja sahaa
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Kuva: Ruonanjoen kunnostussuunnitelma, FCG 2017



Ruonanjoen raakkukanta

• Inventoitiin ensimmäisen kerran 1979, kanta säily vakaana vuoteen
2000 asti (26 000 yksilöä)

• Vuonna 2012-2013 havaittiin raakkukannan taantuneen merkittävästi
 syynä osin kartoitusten virheellinen kohdentuminen

• Vuonna 2019 raakkujen laskennalliseksi määräksi saatiin 45 000
raakkua, esiintymisalueissa tapahtunut vuosien saatossa kuitenkin
muutoksia ja merkittävää paikallista taantumista

• Lisääntymiskykyinen kanta mutta elinvoimaisuudeltaan ei-
elinvoimainen/osin elinvoimainen

• Etelä-Suomessa ainutlaatuisen arvokas raakkupopulaatio
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Ruonanjoen taimenkanta

• Seurattu vuodesta 1998 lähtien
• Käytännössä nousuesteet jakavat taimenkannan 3 osaan

• Ylä- ja alaosa: lisääntyminen onnistuu vain satunnaisesti, taimenkanta heikko,
vuoden 2019 tulokset erityisen huolestuttavia yläosan osalta

• Keskiosa: taimenkanta lisääntyvä, taimenkannan tila kuitenkin heikko

- Jokiravun palautusistutuksen riskianalyysi 2017
• Joessa esiintyy täplärapua mutta myös rapuruttoa, joten takaisinistutus ei ole

tarkoituksenmukaista lähivuosina
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Kriittiset ympäristötekijät

• Sivu-uomat kuormittavat Ruonanjokea ja vaikuttavat joen pohjan
tilaan

• Vaellusesteet:
• 3 täysin/tai osittain kalan kulkemisen estävää (1 luonnollinen)

• Taimenkanta, sovelias kutu- ja suojahabitaatti
• Paikoin riittämätön suojapuusto- ja suojavyöhyke
• Eroosio alajuoksulla

27 23.2.2022   |   Emmi Lehkonen



Ruonanjoki: valuma-aluetoimet

• Putkipadot ja ojien tukkiminen
• Pintavalutuskenttä ja kosteikot
• Rantojen suojavyöhykkeet

• Sopimukset maanomistajien kanssa

• Eroosiosuojaukset
• Rakennekalkitus pelloilla
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Ruonanjoki: uomassa tehtävät toimet

• Raakun elinolosuhteiden parantaminen:
• ”Lastentarhojen” eli soveltuvien elinympäristöjen luominen raakun

poikasille
• Puun lisääminen

‒ Puurakenteet pohjan liettymien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi

• Taimenen elinolosuhteiden parantaminen:
• Pienimuotoiset koskikunnostukset, kutusoraikot
• Vaellusesteiden poisto

29 23.2.2022   |   Emmi Lehkonen



30 23.2.2022   |   Emmi Lehkonen

Pituudeltaan reilut 5 km
Virtaamaltaan pieni ja kapea joki
Pudotuskorkeus 25 m

Lähivaluma-alue noin 7 km²
Koko valuma-alue 20 km²
Lähteikköjä

Vesistä 60-70 %
tulee Järvenkylänjärvestä

Uoma suurelta osin luonnontilainen/
Luonnontilaisen kaltainen

Purouoman varsien luontotyypit
luonnonsuojelullisesti arvokkaita



Turkimusojan raakkukanta
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Laji löydettiin Turkimusojasta vuonna
2014
Raakkuinventointien mukaan
yksilömäärä vajaa 1800
Lisääntyminen onnistuu (glokidioita ja
nuoruusvaiheita havaittu)
Kanta osin-elinvoimainen



Turkimusojan taimenkanta

• Sähkökoekalastusten ja kutupesäinventoinnin perusteella
Turkimusojassa on luonnonvarainen oma taimenpopulaatio

• Turkimusojan taimenen vaelluskäyttäytymisestä ei ole tutkittua tietoa,
todennäköisesti vaeltamaton paikallinen kanta
• Taimenen vaeltavan muodon esiintyminen Turkimusojassa monipuolistaisi

taimenkantaa ja parantaisi Turkimusojan taimenen elinvoimaisuutta.

• Jokiravun palautusistutuksen riskianalyysi 2017
• Joessa esiintyy rapuruttoa, joten takaisinistutus ei ole tarkoituksenmukaista

lähivuosina
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Kriittiset ympäristötekijät

• Turkimusoja on hyvin vähävetinen sekä raakun että taimenen
kannalta

• Vaellusesteet:
• 1 täysin kalan kulkemisen estävä
• viisi kalan kulkua haittaavaa estettä

• Raakulle ja taimenelle sopivan habitaatin määrä ja laatu
• Raakun lisääntymiseen soveltuvan hapekkaan pohjan pinta-ala on liian pieni

ylläpitämään populaatioa pitkällä aikavälillä
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Turkimusoja: valuma-aluetoimet
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• tasaavat virtaamia, pidättävät vettä ja
kiintoainesta, vähentävät eroosiota

Putkipadot ja ojien tukkiminen

Rakennekalkitus pelloilla



Turkimusoja: uomassa tehtävät toimet

• Raakun elinolosuhteiden parantaminen:
• Puun lisääminen (pohjan liettymien vähentäminen)
• ”Lastentarhojen” eli soveltuvien elinympäristöjen luominen raakun

poikasille
• Taimenen elinolosuhteiden parantaminen:

• Kutusoraikot
• Puun lisääminen (suojapaikkojen lisääminen)
• Vaellusesteiden poisto
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Suunnitteilla tänä vuonna



Suunnitteilla vuonna 2022

• Osallistaminen:
• Maanomistajien suostumukset/neuvottelut toimista

‒ Maastokäynnit ja toimien tarkempi suunnittelu yhdessä

• Jokikohtaisten yhteistyöryhmien perustaminen

• Metsätalouden vesiensuojelusuunnitelmien kilpailutus
• Tietopaketti raakuista ja niiden elinympäristövaatimuksista
• Raakku-ilta Nokian kirjastossa 26.4. klo 18-20 (Anni Kytömäki, Osmo

Rauhala, Panu Oulasvirta)

37 23.2.2022   |   Emmi Lehkonen

https://www.annikytomaki.fi/index.php/tapahtumat/icalrepeat.detail/2022/04/26/156/-/yhtae-jalkaa-raakun-kanssa-jokihelmisimpukkatilaisuus-nokian-kirjastossa


Suunnitteilla vuonna 2022

• Kunnostuksia edeltävä tarkkailu
• Veden laadun tarkkailut 2022 vesinäyttein kaikista joista
• Jatkuvatoiminen virtaama- ja veden laadun seuranta Pinsiön-Matalusjoessa ja

Ruonanjoessa
• Raakkukartoitus Turkimusojassa 2022 (Helmi-elinympäristöohjelma)
• Pohjan happiolosuhteiden mittaukset eli redox-mittaukset
• Sähkökoekalastukset
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Kiitos!
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