
   
 
 
     
 

 

 

 

PIRKANMAAN VIRTAVESIEN TALKOOKUNNOSTUKSET VUONNA 2016 
 

Vuonna 2016 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää vesi- ja maa-alueiden omistajien, 
kalastusalueiden sekä yhteistyökumppanien kanssa viisi virtavesien talkookunnostustapahtumaa. 
Kunnostustoimet ovat jatkoa esiselvityksille, joita on tehty kohdevesistöissä ennen kunnostustoimien 
toteuttamista. Kunnostusten tavoitteena on ennallistaa virtavesiä ja luoda näin taimenille paremmat 
lisääntymis- ja elinmahdollisuudet. Uoman harkitulla kiveämiselle puolestaan pyritään muodostamaan 
sekä kaloille, että ravuille suojapaikkoja. 

Kutusoraikoiden teolla pyritään vahvistamaan taimenen luontaista lisääntymistä koskessa. 
Talkookunnostuksilla on tarkoitus myös monipuolistaa uomaa. Jokaiselle talkoolaiselle löytyy varmasti 
sopivaa tekemistä. Talkoisiin voi osallistua vapaamuotoisesti oman aikataulun puitteissa.   

Syksystä 2016 näyttäisi tulevan kiireinen talkookunnostusten osalta, joten tule kantamaan ”kivesi 
koskeen” ja siten parantamaan alueemme virtavesien ja taimenkantojen tilaa! Ilmoitathan tulostasi 
kuhunkin talkookunnostustapahtumaan suoraan toiminnan organisoijalle, jotta osaamme varautua 
muonitukseen. 
 

Ilmoittautumiset sähköpostiin: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

Vilppulankoski 

Loppiskoski 

Myllypuro 

Sikojoki 

Suninkoski 

 

Ajankohtaisin 

tieto FB-sivuillamme! Katso 

myös kunnostustoimien 

esittelyvideoita KVVY:n 

Youtube-kanavalta! 

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


   
 
 
     
 

                                                 TOIMINTAA TUKEMASSA:  

                                

VILPPULANKOSKEN ERITYISKALASTUSKOHDE 
 
 

 

VILPPULANKOSKEN (MÄNTTÄ-VILPPULA) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 3.9.2016  

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä Vilppulankosken 

kalastusjärjestelyistä vastaavan tahon kanssa koskella talkookunnostustapahtuman. Kunnostukset 

ovat jatkoa vuonna 2015 aloitetuilla kunnostuksille.  

Vilppulankoski on yksi Pohjois-Pirkanmaan erityiskoskikalastuskohteista, jossa kalastusta on pyritty 

järjestämään siten, että se huomioisi paremmin taimenen luontaisen elinkierron. Vilppulankosken 

taimenkannan tilaa seurataan kolmen vuoden välein tehtävillä sähkökoekalastuksilla. Vuonna 

2014 tehdyillä sähkökoekalastuksilla havaittiin, että taimen lisääntyy luontaisesti koskessa, mutta 

taimenenpoikasten tiheydet jäivät vaatimattomalle tasolle. Viideltä koealalta saatiin saaliiksi 

yhteensä 15 kpl 0+ ikäistä taimenta. Kunnostustoimilla pyritään parantamaan koskialueella 

taimenen kutusoraikoita luontaisen lisääntymisen parantamiseksi. 

 

Varauduthan talkoisiin sopivan lämpöisillä 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 Vilppulankoskelle omilla tai kimppakyydeillä (Koskentie 28). 

Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään 

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

oman aikataulusi mukaisesti.  

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

VILPPULANKOSKI 2016  

 

 

 



   
 
 
     
 

                                                           TOIMINTAA TUKEMASSA:  

                                        
 

           
 
 

LOPPISKOSKEN (TAMPERE) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 10.9.2016   

 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen, 

osakaskuntien ja Näsijärven lohikalayhdistyksen kanssa Loppiskoskella 

kunnostustalkootapahtuman. Kunnostukset ovat jatkoa vuonna 2014 vesistön yläosassa 

sijaitsevan Myllyojan kunnostuksille.  

 

Asuntilanjoen reitti virtavesi-inventoitiin ja sähkökoekalastettiin Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistyksen toimesta vuonna 2015. Vesistö osoittautui ympäristöolosuhteiltaan 

erittäin hyväksi taimenta ajatellen. Vesistössä on useita virta- ja koskialueita, joiden kunnostuksilla 

voidaan merkittävästi parantaa taimenen luontaista lisääntymistä alueella. Vesistössä ei ole 

merkittäviä nousuesteitä, joten järvivaelteisen taimenen luontaiselle elinkierron toteutumiselle on 

hyvät lähtökohdat.  

 

Varauduthan talkoisiin sopivan lämpöisillä 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 Loppiskoskelle omilla tai kimppakyydeillä (Loppisjärventie 208). 

Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään  

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

oman aikataulusi mukaisesti. 

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

LOPPISKOSKI 2016  

 

 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

 

                                                           TOIMINTAA TUKEMASSA:  

                                     
 

   ja   Ylöjärven vesien osakaskunta 

 

 

MYLLYPURON (YLÖJÄRVI) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 17.9.2016  

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen, 

Ylöjärven vesien osakaskunnan ja Näsijärven lohikalayhdistyksen kanssa Myllypurolla 

talkookunnostustapahtuman. Kunnostukset ovat jatkoa vuonna 2015 aloitetuille kunnostuksille.  

 

Myllypuro virtavesi-inventoitiin ja sähkökoekalastettiin vuonna 2014 KVVY:n toimesta. 

Inventoinnin perusteella vesistö soveltuu hyvin taimenen lisääntymis- ja poikastuotantovesistöksi. 

Sähkökoekalastusten perusteella vesistössä ei esiintynyt enää luontaisesti taimenta, vaikka huhut 

näin kertoivatkin. Taimenkannan palauttamiseksi aloitettiin istutustoimet mätirasiamenetelmällä 

kevättalvella 2015. Sähkökoekalastusten perusteella ensimmäisen vuoden istutukset onnistuivat 

poikkeuksellisen hyvin, sillä parhaimmalta noin 100 m2 koealalta saatiin saaliiksi peräti 82 kpl 0+ 

ikäistä taimenen poikasta. Istutuksia jatkettiin myös vuonna 2016 ja tavoitteena on, että 

istutustoimia jatketaan vielä 3–4 vuotta uuden taimenkannan muodostamiseksi. Mäti-istutukset 

on toteutettu yhteistyössä KVVY:n, Näsijärven kalastusalueen, Näsijärven Lohikalayhdistyksen ja 

Ylöjärven vesien osakaskunnan kanssa. Taimenen luontaisen lisääntymisen parantamiseksi 

Myllypurossa järjestettiin ensimmäiset kunnostustalkoot vuonna 2015.  

 

Varauduthan talkoisiin sopivan lämpöisillä 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 (Kaukolantie 2). 

Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään  

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

oman aikataulusi mukaisesti.  

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 



   
 
 
     
 

Myllypuro 2016 

 



   
 
 
     
 
 

 

                             
 

 

 

SIKOJOEN (PIRKKALA) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 24.9.2016  

 

Tampereen Pyhäjärven aluetta voidaan pitää haastavana ympäristönä taimenen luontaisen 

elinkierron toteutumisen kannalta. Tampereelta Lempäälän kautta aina Vanajanselälle ulottuva 

reittivesi voidaan kuitenkin katsoa soveltuvan ainakin kohtalaisesti järvivaelteisen taimenen 

syönnösalueeksi. Tällä vesireitillä sijaitsee myös Kuokkalankoski, jotka on suosittu 

erityiskalastuskohde. Alueella olevien virtavesien tilaa on kartoitettu virtavesi-inventoinneilla 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toimesta Tampereen, Ylöjärven, Nokian ja 

Pirkkalan alueella. Alueen taimenkantojen tilaa on kartoitettu myös sähkökoekalastuksilla. 

Selvitysten perustella reitille laskevat pienvedet on ihmistoiminnan seurauksena voimakkaasti 

muutettu ja luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja ei ole tai niiden tila on erittäin heikko. 

 

Pirkkalassa sijaitsevaan Sikojokeen ja sen suurimpaan sivuhaaraan, Keskisenojaan, on 

istutustoimilla pyritty kotiuttamaan taimen. Sähkökalastukset ovat osoittaneet, että istukkaat ovat 

kotiutuneet vesistöön. Vuonna 2016 tehtävillä kunnostustoimilla pyritään muodostamaan 

taimenelle soveltuvia kutusoraikoita luontaisen lisääntymisen käynnistämiseksi.  

 

Varauduthan talkoisiin sopivan lämpöisillä 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 Sikojoen kohtaamispaikalle (Lentoasemantie 356) omilla tai 

kimppakyydeillä. Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle  

s-postilla viimeistään 21.9 mennessä (ke). Kunnostukset alkavat kohteella klo 11:00 ja loppuvat 

klo 18:00. Voit osallistua oman aikataulusi mukaisesti.  

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 

 

 

 



   
 
 
     
 

Sikojoki 2016 

 

 

 

Tapaamispaikka 



   
 
 
     
 
 

 

                                    
 

          Vatulan osakaskunta   ja    Kyrösjärven kalastusalue 

 

 

 

 

JYLLINJOEN SUNINKOSKEN (IKAALINEN) 
KUNNOSTUSTALKOOT LAUANTAINA 1.10.2016   

 

Jyllinjoki on yksi suurimmista jokivesistöistä, joka laskee Kyrösjärveen. Jyllinjoki saa osan 

vedestään pienistä sivuhaaroista, jotka saavat alkunsa Hämeenkankaan ja Vatulanharjun 

pohjavesialueilta. Pohjavesien vaikutuksen ansiosta alueella on hyvät lisääntymismahdollisuudet 

järvivaelteiselle taimenelle.  

 

Vuonna 2014 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toteuttamilla 

sähkökoekalastuksilla todettiin taimenen luontaista lisääntymistä Jyllinjoen kahdella alimmalla 

koskialueella (Suninkoski ja Särkikoski). Tämän havainnon innoittamana Jyllinjoen Särkikoskella 

toteutettiin ensimmäiset talkookunnostukset vuonna 2015. Kunnostuksen päätavoitteena oli 

muodostaa alueelle taimenen lisääntymiselle soveltuvia kutusoraikoita. Vuonna 2016 

kunnostustoimintaa jatketaan Suninkoskella. Pitkäaikaisena tavoitteena on Jyllinjoen 

taimenkannan luontaisen lisääntymisen vahvistaminen ja luontaisen elinkierron palauttaminen 

virtavesien lisääntymisalueiden ja syönnösalueen (Kyrösjärvi) välille. 

 

Varauduthan talkoisiin sopivan lämpöisillä 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 Suninkoskelle omilla tai kimppakyydeillä (Pitkäkoskentie 265). 

Talkoolaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan allekirjoittaneelle s-postilla viimeistään  

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

oman aikataulusi mukaisesti.  

 

Ilmoittautumiset: heikki.holsti@kvvy.fi 

 



   
 
 
     
 

Suninkoski 2016 

 

 

 

Särkikoski 

Suninkoski 


