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Yhteenveto  
 

 

Kokemäenjoen vesistöalueen virtavesien ja taimenkantojen hoitotyö otti merkittävän askeleen 

eteenpäin vuonna 2018, kun Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY Yhdistys) 

käynnisti pirkanmaalaisten kuntien, kalatalousalueiden, yritysten ja Pohjois-Savon ELY-keskuk-

sen taloudellisella tuella nelivuotisen VIRTA-hankkeen (2018–2021). Hankkeen tavoitteena oli 

kokonaisvaltaisesti edistää ja toteuttaa virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimia sekä kerätä 

tietoa kunnostustoimien vaikutuksista. VIRTA-hankkeen myötä kunnostus- ja hoitotoimet lisään-

tyivät merkittävästi Kokemäenjoen vesistöalueella. Hyvin aloitettu hoitotyö sai jatkoa vuonna 

2022, kun alueella käynnistettiin jatkohanke (VIRTA2-hanke 2022–2025) työn jatkuvuuden tur-

vaamiseksi. 

 

VIRTA2-hankkeen lisäksi Kokemäenjoen vesistöalueella kalatalousalueet ja muut toimijat teke-

vät omia virtavesikunnostuksia ja taimenkantojen hoitotoimia. KVVY Yhdistys pyrkii VIRTA2-

hankkeessa tekemään kalatalousaluekohtaisia yhteenvetoraportteja alueella tehdyistä virta-

vesien ja taimenkantojen hoitotoimista sekä alueen virtavesissä tehtyjen sähkökoekalastusten 

tuloksista. Raportti sisältää ne toimenpiteet, joita KVVY Yhdistys on ollut toteuttamassa yhteis-

työssä kalatalousalueiden ja osakaskuntien kanssa. 

  

Tämä raportti sisältää vuonna 2022 Längelmäveden kalatalousalueen  virtavesissä tehdyt vir-

tavesien ja taimenkantojen hoitotoimet sekä sähkökoekalastusten tulokset.  
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Längelmäveden kalatalousalueen virtave-

sien ja taimenkantojen hoitotoimet sekä  

sähkökoekalastusten tulokset vuonna 2022 
 

1. Johdanto 
 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY Yhdistys) tavoitteena on auttaa kalatalous-

alueita, osakaskuntia ja paikallisia ihmisiä virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteiden toteut-

tamisessa. Vuosien aikana KVVY:n organisoima hoitotyö on lisääntynyt ja edistynyt merkittävästi Ko-

kemäenjoen vesistöalueella. Kunnostuskohteita on inventoitu säännöllisesti lisää ja toimenpiteet ovat 

edenneet tehokkaasti esiselvityksistä (kartoittavat sähkökalastukset ja virtavesi-inventoinnit) virtave-

sikunnostusten toteuttamiseen.  

 

KVVY on tehnyt tiivistä yhteistyötä Längelmäveden kalatalousalueen kanssa kalatalousalueella sijait-

sevien virtavesien ja taimenkantojen tilan parantamiseksi (taulukko 1.1). Kangasalan ja Oriveden kau-

pungit ovat myös olleet tukemassa taloudellisesti toimenpiteiden toteuttamista VIRTA- ja VIRTA2-

hankkeiden kautta. Jämsän kaupunki on puolestaan tukenut taloudellisesti Jämsän alueella Hallissa 

sijaitsevissa virtavesissä tehtyjä toimenpiteitä.  

 

Lähes kaikki suurimmat Längelmäveteen laskevat virtavedet on virtavesi-inventoitu ja sähkökoeka-

lastettu erityisesti taimenkannan esiintymisen selvittämiseksi. Vesistöissä, joista taimenkanta puuttuu, 

on aloitettu taimenen kotiutusistutukset mätirasiamenetelmällä. Mätirasiaistutuksia on tehty yhteensä 

neljällä vesiretillä (taulukko 1.1). Esiselvitykset ovat johtaneet kunnostustoimien toteuttamiseen ja ka-

lojen nousuesteiden poistamiseen. 

  

Vuonna 2022 Längelmäveden alueen virtavesissä tehdyt taimenkantojen ja virtavesien hoitotoimet 

suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Längelmäveden kalatalousalueen, osakaskuntien ja Pohjois-

Savon ELY-keskuksen kanssa.  Kalatalousalue haki ja sai Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousvi-

ranomaiselta avustusta alueella tehtävien sähkökoekalastusten toteuttamiseen. Sähkökoekalastuk-

set, tulosten tallentaminen ja tämä raportti on tehty tämän Längelmäveden kalatalousalueen saa-

malla avustuksella. Muut alueella tehdyt virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet on tehty KVVY 

Yhdistyksen toteuttaman VIRTA2-hankkeen puitteissa.   

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


2 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | kvvy.fi 

Taulukko 1.1. Längelmäveden kalatalousalueella olevat virtavedet, joissa on tehty virtavesien ja taimenkanto-

jen hoitotoimia. 

 

Längelmäveden kalastusalue

Vesistö Toimenpide 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1) Eväjärven teitti Virtavesi-inventointi

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 9 3 2

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1 1

2) Pääskylänjoen reitti Virtavesi-inventointi

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 3

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

3) Västilänjoen reitti Virtavesi-inventointi 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 6 2 1

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1 1

4) Äväntäjärven reitti Virtavesi-inventointi 1

Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja) 6

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

5) Leppähampaanjoen reitti alaosa Virtavesi-inventointi

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 2 2 3 3 1

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1 1 1

6) Kooninjoen reitti Virtavesi-inventointi 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 2 6

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

7) Taipaleenjoen reitti Virtavesi-inventointi

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 3 1 7

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 2 1 1

8) Myllyoja (Keljonjärvi) Virtavesi-inventointi 1

Taimenen kotiutettu mätirasialla Sähkökoekalastus (koealoja) 4 4 6 5 5 6

Mätirasia-istutus (mäti l) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1

9) Juupajoki, Huikonjoki, Rauhianoja, Tulusoja Virtavesi-inventointi

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 7 2

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

10) Vesijärveen laskevat purot Virtavesi-inventointi

Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja) 5 2 2

Taimenen kotiutettu mätirasialla Mätirasia-istutus (mäti l) 1

Saappaanpohjanoja Kunnostussuunnitelma/kunnostus

11) Sahajoki + sivu-uomat Virtavesi-inventointi

Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja) 5 7

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

12) Oinasoja Virtavesi-inventointi 1

Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja) 5 4 5

Taimenen kotiutettu mätirasialla Mätirasia-istutus (mäti l) 2,5 2,5

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

13) Kuhmajärven laskupuro Virtavesi-inventointi 1

Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja) 5 1

Mätirasia-istutus (mäti l)

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1

14) Vuorijärvenoja (Eväjärveen laskeva) Virtavesi-inventointi

Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja) 2 2

Taimenen kotiutettu mätirasialla Mätirasia-istutus (mäti l) 1

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

Toimenpide 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Virtavesi-inventointi 1 1 1 1 1 1

Sähkökoekastetut vesistöt 1 2 1 1 3 1 3 1 9 7 7

Mätirasia-istutus vesistös 1 1 1 2 4

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1 1 1 2 4 4 2

Virtavesi-inventointi (kpl) 1 1 1 1 1 1

Sähkökoekalastusalojen määrä (kpl) 2 5 4 6 11 9 17 16 30 22 24

Mätirasia-istutus (litraa) 2,5 2,5 2,5 5 7

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1 1 2 2 4 4 2

Vesistöjen määrä jossa toimenpiteitä tehtiin

Toimenpiteiden yhteismäärä
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Kuva 1.1. Längelmäveden kalatalousalueen virtavedet, joissa tehtiin virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimia 

vuonna 2022. 
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1.1 Taimenen mätirasiaistutukset 
 

Mätirasiaistutusten tavoitteena on luoda uusia taimenkantoja vesistöihin, joista taimenkannat ovat 

hävinneet tai joista ne puuttuvat. Jotta kotiutettava taimenkanta kykenisi ylläpitämään kantaansa 

istutusten jälkeen, mätirasiaistutuksia tulisi tehdä vuosittain 6–7 vuoden ajan. Vuosittain käytettävän 

mätimäärän tulisi olla riittävä istutusvasteen saamiseksi. KVVY:n toteuttamissa istutuksissa mätiä on 

laitettu vähintään 2,5–3 litraa istutusvesistöä kohden vuodessa. Ennen mäti-istutusten aloittamista is-

tutusvesistö olisi syytä virtavesi-inventoida ja sähkökoekalastaa. Esiselvitysten avulla pystytään arvioi-

maan vesistön soveltuvuutta taimenen elinalueeksi ja selvittämään, onko vesistössä järvi- tai meriva-

elteisen taimenen elinkiertoa vaikeuttavia nousuesteitä. Sähkökoekalastuksilla selvitetään, esiintyykö 

vesistössä luontaisesti taimenta. Jos vesistössä esiintyy taimenta, mäti-istutuksia ei tulisi toteuttaa tai-

menkantojen sekoittumisen välttämiseksi. 

 

KVVY on Längelmäveden kalatalousalueen ja alueen osakaskuntien kanssa toteuttanut taimenen 

mätirasiaistutuksia Längelmäveteen laskeviin virtavesiin vuodesta 2018 alkaen (taulukko 1.1). Mene-

telmää kokeiltiin ensimmäisen kerran Keljonjärveen laskevassa Myllyojassa. Kokeilusta saatujen hy-

vien kokemusten seurauksena istutuksia jatkettiin Myllyojassa ja toimintaa laajennettiin uusiin virtave-

siin. Vuonna 2022 Längelmäveden kalatalousalueella mätirasiaistutuksia tehtiin neljään virtaveteen 

ja istutuksissa käytettiin yhteensä 7 litraa Rautalammin reitin taimenen mätiä. 

 

Keljonjärveen laskevalla Myllyojalla mätirasiaistutukset tehtiin vuonna 2022 10. maaliskuuta. Istutuk-

sissa käytettiin 2,5 litraa mätiä ja rasiat sijoitettiin vesistössä neljälle eri koskialueelle. Istutuksia on tehty 

Myllyojaan jo viitenä peräkkäisenä vuonna (taulukko 1.1).  

 

Längelmäveden pohjoisosassa Länkipohjassa (Jämsä) sijaitsevassa Oinasojassa mätirasiaistutuksia 

jatkettiin vuonna 2022 toisena peräkkäisenä vuonna (taulukko 1.1). Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa 

toteutetut istutukset tuottivat sähkökoekalastusten perusteella hyviä tuloksia, joten istutuksia päätet-

tiin jatkaa osakaskunnan tukemana. Kesinä 2021 ja 2022 puro kärsi kuivuudesta, mikä oletettavasti 

heikensi osittain istutusten tuloksellisuutta. 

 

Vuonna 2022 taimenen mätirasiaistutuksia kokeiltiin ensimmäistä kertaa Eväjärveen laskevassa Vuo-

rijärvenojassa. Istutuksiin käytettiin litra taimenen mätiä. Puolet mädistä istutettiin Vekurin ja Vuorijär-

ven välissä virtaavaan puron osaan ja toinen puoli Vuorijärven ja Eväjärven välissä olevaan uoman 

osaan (kuvat 1.2 ja 1.3). 

 

Taimenen mäti-istutusten onnistumista kokeiltiin vuonna 2022 ensimmäistä kertaa myös Kangasalan 

Ruutanan taajama-alueen lähellä sijaitsevaan Saappaanpohjanojaan, jossa litra mätiä jaettiin kah-

teen istutuspaikkaan (kuvat 1.4 ja 1.5). Istutusten tavoitteena oli selvittää mädin kuoriutumisen onnis-

tumista ja poikasten selviämistä ensimmäisestä kasvukaudestaan Saappaanpohjanojassa.  
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Kuva 1.2. Eväjärveen laskevan Vuorijärvenojan ylempi istutuspaikka. 

 

 

 

Kuva 1.3. Eväjärveen laskevan Vuorijärvenojan alempi istutuspaikka. 
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Kuva 1.4. Vesijärveen laskevan Saappaanpohjanojan ylempi istutuspaikka. 

 

 

 

Kuva 1.5. Vesijärveen laskevan Saappaanpohjanojan alempi istutuspaikka. 
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2. Sähkökoekalastukset 
 

KVVY on luokitellut sähkökoekalastukset kolmeen ryhmään niiden päätavoitteen mukaan:  
 

1) Kartoittavilla sähkökoekalastuksilla pyritään keräämään tietoa niiden virtavesien kalaston tilasta ja 

taimenen esiintymisestä, joista ei ole aikaisempaa tietoa saatavilla.  
 

2) Mäti-istutusten jälkeen tehtävillä sähkökalastuksilla pyritään selvittämään istutusten tuloksellisuutta. 

Koekalastusten tuloksia voidaan käyttää istutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
 

3) Sähkökoekalastuksilla pyritään myös selvittämään virtavesikunnostusten ja kalojen nousuesteiden 

poistamisen vaikutuksia kalastoon. 

 

Vuonna 2022 Längelmäveden kalatalousalueen virtavesissä sähkökoekalastettiin yhteensä 24 

koealaa, joiden yhteispituus oli 1 485 m ja pinta-ala 3 670 m2 (taulukko 2.1). Koealoja tehtiin seitse-

mässä eri virtavedessä ympäri Längelmäveden aluetta (kuva 1.1). 

 

Taulukko 2.1. Sähkökoekalastusalojen ominaisuustietoja vuonna 2022. 

 
 

 

  

Vesistö Kalastuspvm Koeala Lämpötila (°C) Koealan leveys (m) Koealan pituus (m) Koealan pinta-ala (m²)

Oinasoja 8.8.2022 Jylhänvuori 15,3 1,5 60,0 90,0

Jäähallin koski 15,4 1,5 50,0 75,0

Pikilinnanmäki 14,1 2,0 50,0 100,0

Satama yp 14,1 2,0 50,0 100,0

Sataman koski 14,0 2,5 50,0 125,0

Vuorijärvenoja 8.8.2022 Koskela 18,3 2,0 55,0 110,0

Koivumäki 18,0 2,0 60,0 120,0

Myllyoja 10.8.2022 Mylly yp 12,7 2,0 40,0 80,0

Kuohuvainen 12,4 3,5 50,0 175,0

Kuohuvaisen alaosa 12,9 2,0 45,0 90,0

Moltsiantie ap 15,0 4,0 50,0 200,0

Myllymäki yläosa 15,4 1,0 80,0 80,0

Myllymäki alaosa 14,8 3,0 80,0 240,0

Taipaleenjoki 11.8.2022 Hyttöskoski yläosa 18,6 3,0 120,0 360,0

Hyttöskoski, alaosa 18,6 2,0 50,0 100,0

Sahakoski, alaosa 19,0 2,0 70,0 140,0

Myllykosken pato 19,8 3,0 65,0 195,0

Jahkola 18,8 3,0 60,0 180,0

Kipontie ap 18,8 2,0 50,0 100,0

Jankolan lähde 18,7 3,0 70,0 210,0

Rapuoja 13.8.2022 Sariola 17,3 2,5 60,0 150,0

Putaankoski 17.9.2022 Putaankoski 12,5 4,0 70,0 280,0

Saappaanpohjanoja 4.10.2022 Huhdintien pää 6,0 2,0 80,0 160,0

Huhdintien toinen pää 6,0 3,0 70,0 210,0

Yhteensä 58,5 1 485,0 3 670,0
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3. Sähkökoekalastusten tulokset 
 

3.1 Vuorijärvenoja 
 

Vuorijärvenojan mätirasiaistutukset laitettiin vesistöön 15.3.2022 ja rasiat käytiin nostamassa 31.5.2022. 

Rasioiden noston yhteydessä havaittiin, että kuoriutuminen oli onnistunut ja pienet taimenen poikaset 

olivat poistuneet rasioista (kuva 3.1). Havaintojen perusteella vedenlaatu ei rajoita taimenen lisään-

tymistä vesistössä.  

 

Vuorijärvenojan istutuspaikkojen läheisyydessä tehtiin sähkökalastukset 8. elokuuta (kuvat 3.2 ja 3.3). 

Molemmilta koealoilta saatiin taimenhavainto, mutta taimenia saatiin saaliiksi yhteensä vain viisi (tau-

lukko 3.1). Järvien läheisyys näkyy Vuorijärvenojan lämpötilassa ja kalastossa: veden lämpötila oli ka-

lastusajankohtana 18,0–18,3 °C ja koealoilta saatiin saaliiksi runsas määrä ahvenia ja särkiä. Vuorijär-

venojan alempi koeala on voimakkaasti perattu ja näin ollen pienille taimenille on niukasti piilopaik-

koja. Esimerkiksi ahventen aiheuttama predaatio saattaa heikentää mätirasiaistutusten tulokselli-

suutta merkittävästi Vuorijärvenojalla. Virtavesikunnostuksilla uomaa pystyttäisiin muokkaamaan tai-

menenpoikasille sopivammaksi elinympäristöksi. 

 
Taulukko 3.1. Vuorijärvenojan sähkökoekalastusten tulokset vuonna 2022. 

 
 

 

 

Kuva 3.1. Vuorijärvenojan alimmalla istutuspaikalla kuoriutuminen oli onnistunut vuonna 2022. Rasioissa havait-

tiin vain muutamia kuolleita mätimunia noston yhteydessä. 

Koeala Pinta-ala (m2) Saalislaji Yksilöä Paino (g) Tiheys (yksilöä / 100 m2)

Koskela 110 Taimen 0+ 4 14 3,6

    Ahven 15 223 13,6

Koivumäki 120 Taimen 0+ 1 2 0,8

Ahven 24 208 20,0

Made 6 170 5,0

Särki 14 395 11,7

Yhteensä 64 1 012 27,8
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Kuva 3.2. Vuorijärvenojan ylempi sähkökoekalastusala 8. elokuuta 2022. 

 

 

 

Kuva 3.3. Vuorijärvenojan alempi sähkökoekalastusala 8. elokuuta 2022. 
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3.2 Oinasoja 
 

Jämsän Länkipohjassa virtaavaan ja Längelmäveden pohjoisosan Säkin selälle laskevaan Oi-

nasojaan aloitettiin taimenen kotiutusistutukset keväällä 2021 (taulukko 1.1). Istutuksia jatkettiin hyvien 

sähkökoekalastustuloksien myötä vuonna 2022. Istutusten onnistumista selvitettiin toistamiseen sähkö-

kalastamalla syksyllä 2022. Oinasojalla sähkökalastettiin tällä kertaa viisi koealaa, joista neljä sijaitsi 

istutuspaikkojen läheisyydessä (taulukko 2.1). Lisäksi kalastettiin yksi koeala (Sataman koski) aivan Oi-

nasojan alaosassa olevan totaalisen nousuesteen alapuolelta (liite 1). Alimman koealan tarkoituk-

sena oli selvittää taimenten levittäytymistä Oinasojassa.  

 

Oinasojan koealoilta saatiin yhteensä 62 taimenta, joista 40 oli nollikkaita ja peräisin kevään 2022 

istutuksista (taulukko 3.2). Vuoden 2021 istutuksista oli todennäköisesti peräisin 21 taimenta, joiden 

pituudet olivat 139–210 mm. Alimmalta Sataman kosken koealalta saatiin rasvaevällinen taimen, 

jonka pituus oli peräti 242 mm. Taimenesta otettiin DNA-näyte, jonka perusteella pystytään toivotta-

vasti arvioimaan, oliko tämä yksilö peräisin Oinasojaan tehdyistä mätirasiaistutuksista.  

 

Oinasoja virtaa pohjavesivaikutteisella alueella ja siksi veden lämpötila pysyy kesähelteilläkin taime-

nille sopivan viileänä. Elokuun sähkökalastuspäivänä koealoilta mitatut veden lämpötilat olivat 14,0–

15,4 °C (taulukko 2.1). Oinasojan koealoista Jäähallinkoski ja Pikilinnanmäki ovat erittäin suojaisia ja 

kivikkoisia sekä virtausnopeudeltaan kiivaimpia. Etenkin Jylhänvuoren koeala on voimakkaasti pe-

rattu ja avoin (kuva 3.4). Erot elinympäristöissä näkyvät myös sähkökoekalastusten tuloksissa: Jäähal-

lin kosken ja Pikilinnanmäen taimensaaliit olivat sekä vuonna 2021 että 2022 merkittävästi muita Oi-

nasojan koealoja parempia. 

 
Taulukko 3.2. Oinasojan sähkökoekalastusten tulokset vuonna 2022. 

 
 

 

Koeala Pinta-ala (m2) Saalislaji Yksilöä Paino (g) Tiheys (yksilöä / 100 m2)

Jylhänvuori 90 Taimen > 0+ 3 128 3,3

Ahven 9 68 10,0

Särki 1 64 1,1

Jäähallin koski 75 Taimen > 0+ 6 259 8,0

Taimen 0+ 15 74 20,0

Ahven 4 38 5,3

Pikilinnanmäki 100 Taimen > 0+ 10 624 10,0

Taimen  0+ 21 103 21,0

Satama yp 100 Taimen > 0+ 2 166 2,0

Taimen  0+ 4 26 4,0

Sataman koski 125 Taimen > 0+ 1 172 0,8

Ahven 13 188 10,4

Made 4 78 3,2

Yhteensä 93 1 988 19,0
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Kuva 3.4. Oinasojan virtaussuuntaan nähden ylin Jylhänvuoren koeala 8. elokuuta 2022. 

 

 

 

Kuva 3.5. Oinasojan sähkökoekalastusten taimensaalista 8. elokuuta 2022. Koekalastuksissa tavattiin sekä vuo-

den 2021 että 2022 mäti-istutuksista peräisin olleita taimenia. 
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3.3 Rapuoja ja Putaankoski 
 

KVVY on ottanut tavakseen tehdä kunnostustalkoiden yhteydessä sähkökoekalastusnäytöksiä. Koe-

kalastusnäytösten tarkoituksena on kerätä tietoa kunnostettavan uoman osa kalataloudellisesta ti-

lasta ennen kunnostusta. Talkoilijoiden kanssa toteutettavien sähkökalastusten tavoitteena on myös 

esitellä sähkökoekalastusta seurantamenetelmänä ja samalla sitouttaa mm. vapaaehtoisista, lähi-

alueen asukkaista ja vesialueiden omistajista koostuvat talkooryhmät taimenkantojen hoitotyön te-

kemiseen. 

 

Kuhmajärvestä Längelmäveden Tervaniemenlahteen laskevan Rapuojan vuoden 2022 sähkökalas-

tusnäytöksessä ei saatu talkoissa myöhemmin kunnostetusta uoman osasta yhtäkään taimenta saa-

liiksi (taulukko 3.3 ja kuva 3.6). Yksi talkoilija ilmoitti nähneensä suurehkon kalan pakenevan koealalta, 

mutta tarkempaa lajinmääritystä ei pystytty tekemään. Vuonna 2021 tehdyissä sähkökalastuksissa 

Rapuojan yläosasta saatiin saaliiksi luontaisesta lisääntymisestä peräisin olleita taimenia. Vuoden 

2022 kunnostustalkoiden yhteydessä sähkökalastetulta Sariolan koealalta ei kuitenkaan saatu taime-

nia myöskään vuonna 2021.  

 
Taulukko 3.3. Kuhmalahden Rapuojan sähkökoekalastustulos Sariolan koealalta vuonna 2022. 

 
 

 

Vuoden 2022 kunnostustalkoiden yhteydessä myös Oriveden Putaankoskella sähkökalastettiin vaki-

oitu koeala. Koeala sisältää osan pääuomasta ja pääuoman vieressä olevan pienen uoman (kuva 

3.7). Koekalastuksessa ei saatu taimenia saaliiksi, eikä niistä myöskään tehty näköhavaintoja (tau-

lukko 3.4). Tulos oli odotettua heikompi, sillä vuonna 2021 ympäristökasvatustapahtuman yhteydessä 

tehdyssä sähkökalastuksessa samalta koealta saatiin saaliiksi 6 pituuksien perusteella 1+ -ikäistä tai-

menta. 

 
Taulukko 3.4. Oriveden Leppähampaanreitin Putaankosken koealan sähkökoekalastustulos vuonna 2022. 

 

Koeala Pinta-ala (m
2
) Saalislaji Yksilöä Paino (g) Tiheys (yksilöä / 100 m

2
)

Sariola 150 Ahven 7 179 5,8

Made 1 95 0,8

Hauki 1 42 0,8

Särki 2 44 1,7

Yhteensä 11 360 7,3

Koeala Pinta-ala (m
2
) Saalislaji Yksilöä Paino (g) Tiheys (yksilöä / 100 m

2
)

Putaankoski 280 Kivisimppu 1 2 0,4

Ahven 15 144 5,4

Made 2 93 0,7

Särki 1 9 0,4

Yhteensä 19 248 6,8
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Kuva 3.6. Rapuojan sähkökoekalastusala ennen kunnostustalkoiden aloittamista 13. elokuuta 2022. 

 

 

 

Kuva 3.7. Leppähampaan reitin alimman koskialueen Putaankosken sähkökoekalastusala 17. syyskuuta 2022. 
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3.4 Myllyoja 
 

Iso Saksijärvestä Längelmäveden Saksalonselkään yhteydessä olevaan Keljonjärveen laskevan Myl-

lyojaan tehtiin ensimmäiset taimenen kotiutusistutukset vuonna 2018 (taulukko 1.1). Istutusten tulok-

sellisuutta on seurattu vuosittain sähkökoekalastamalla. Vuonna 2022 Myllyojalla sähkökalastettiin 6 

koealaa (liite 1).  

 

Puron yläosan koealoilla vesitilanne oli elokuun 10. päivä aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan erittäin 

niukka (kuvat 3.8 ja 3.9). Siitä huolimatta yläosan kolmelta koealalta saatiin saaliiksi 86 nollikasta ja 18 

> 0+ -ikäistä taimenta (taulukko 3.5). Pituuksien perusteella saaliin joukossa oli kolmea eri vuosiluok-

kaa, eli vuosien 2020, 2021 ja 2022 mäti-istutuksista peräisin olleita yksilöitä (kuva 3.10). 

 

Myllyojan alaosassa kalastettiin tällä kertaa kolme koealaa. Moltsiantie ap -koeala sijaitsee vakioidun 

istutuspaikan yläpuolella. Koeala kalastettiin taimenten levittäytymisen selvittämiseksi ja mahdolliseksi 

ennakkotiedoksi kunnostuksia varten. Moltsiantien kohdalla Myllyojan uoma on voimakkaasti perattu, 

tasamatala ja hitaan virtausnopeuden takia liettynyt. Saaliiksi saatiin 6 nollikasta taimenta (taulukko 

3.5). 

 

Myllymäen koealojen välissä on nousueste (liite 1). Myllymäen yläosan koeala sijaitsee alimman istu-

tuspaikan alapuolella ja koealalta on saatu vuosittain erinomaisesti taimenia saaliiksi. Vuonna 2022 

Myllymäen yläosan koealan saalis koostui 32 kesänvanhasta taimenesta ja kahdesta > 0+ -ikäisestä 

taimenesta (taulukko 3.5). Sen sijaan nousuesteen alapuolella sijaitsevalta Myllykosken alaosan koe-

alalta ei saatu vuonna 2022 taimenia saaliiksi, eikä niistä ole saatu havaintoa yhdelläkään vuosien 

2018–2022 koekalastuskerroista. Myllymäen alaosan koekalastussaalis koostui vuoden 2022 kalastus-

kerralla totuttuun tapaan tyypillisistä järvikalalajeista, joista ahven ja hauki olivat yleisimmät. 

 
Taulukko 3.5. Sahalahden Myllyojan sähkökoekalastusten tulokset vuonna 2022. 

 

Koeala Pinta-ala (m
2
) Saalislaji Yksilöä Paino (g) Tiheys (yksilöä / 100 m

2
)

Mylly yp 80 Taimen > 0+ 5 300 6,3

Taimen  0+ 34 135 42,5

Kuohuvainen 175 Taimen > 0+ 5 345 2,9

Taimen  0+ 12 53 6,9

Kuohuvaisen alaosa 90 Taimen > 0+ 8 388 8,9

Taimen  0+ 40 165 44,4

Moltsiantie ap 200 Taimen  0+ 8 39 4,0

Myllymäki yläosa 80 Taimen > 0+ 2 103 2,5

Taimen  0+ 32 197 40,0

Myllymäki alaosa 240 Ahven 13 105 5,4

Made 1 39 0,4

Kiiski 3 8 1,3

Hauki 8 61 3,3

Särki 1 57 0,4

Yhteensä 172 1 995 19,9
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Kuva 3.8. Myllyojan ylimmän Mylly yp -koealan uomaa 10. elokuuta 2022. 

 

 

 

Kuva 3.9. Myllyojan Kuohuvaisen koealan uomaa 10. elokuuta 2022. 
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Kuva 3.10. Myllyojan sähkökoekalastusten taimensaalista 10. elokuuta 2022. 

 

 

3.5 Taipaleenjoen reitti 
 

Oriveden keskustaajaman pohjoispuolella Nihuanjärveen laskevalla erittäin järvisellä Taipaleenjoen 

reitillä elää luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. KVVY on järjestänyt kunnostustalkoita Sääksjärven ja 

Myllyjärven välisillä uomaosuuksilla vuosina 2018–2020 (taulukko 1.1). Syksyn 2022 sähkökalastusten 

tarkoituksena oli selvittää kunnostusten vaikutuksia taimenten levittäytymiseen reitillä. Vuonna 2019 

reitiltä poistettiin nousueste, joka esti taimenten pääsyn reitin alaosalta Pikku Naarajärveen ja siitä 

ylemmäs (kuva 3.11). 

 

Taipaleenjoella sähkökalastettiin 7 koealaa 11. elokuuta vuonna 2022 (taulukko 2.1). Koealoista Hyt-

töskoski yläosa, Hyttöskoski alaosa, Sahakoski alaosa ja Jahkola sijaitsivat kunnostetuilla alueilla (liite 

1). Lisäksi Myllykosken padon koeala käsitti aluetta puretun nousuesteen ylä- ja alapuolelta. Jankolan 

lähteen koeala kalastettiin lähinnä ennakkotiedon keräämiseksi mahdollisia kunnostuksia varten. 

 

Reitin yläosan koealoilla ei tehdyistä kunnostuksista huolimatta saatu vieläkään taimenhavaintoja 

(taulukko 3.6). Hyttöskosken koealojen ja Sahakosken koealan saaliit koostuivat enimmäkseen ahve-

nista. Sen sijaan poistetun nousuesteen kohdalla kalastetulta Myllykosken koealalta saatiin yhteensä 

28 taimenta. Taimenia oli koealalla entisen nousuesteen ala- ja yläpuolella. Taimenista peräti 18 oli 

kesänvanhoja, joten lisääntyminen oli onnistunut alueella syksyllä 2021. Suurin koealalta saatu yksilö 

oli 261 mm pitkä. Saaliin joukossa oli todennäköisesti jopa neljän eri vuosiluokan (2019–2022) kaloja.  
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Myllykoskelta noin puolikilometriä alavirtaan uoman ylittää Kipontie, josta ylävirtaan järjestettiin kun-

nostustalkoot vuonna 2020. Kipontie ylä- ja alapuolella sähkökalastettiin koealat syksyllä 2022. Mo-

lemmilta koealoilta saatiin nollikkaita ja vanhempia taimenia saaliiksi, mutta kunnostetulla uomaosuu-

della taimenten tiheys oli selkeästi suurempi (taulukko 3.6). Alimmalla kalastetulla koealalla (Jankolan 

lähde) taimentiheys oli taimenettomia koealoja lukuun ottamatta koealoista heikoin. Sen sijaan jär-

vikalojen lajimäärä ja ahventen lukumäärä oli Kipontien ja Myllykosken koealoja suurempi.  

 
Taulukko 3.6. Taipaleenjoen sähkökoekalastusten tulokset vuonna 2022. 

 
 

Koeala Pinta-ala (m2) Saalislaji Yksilöä Paino (g) Tiheys (yksilöä / 100 m2)

Hyttöskoski yläosa 360 Ahven 58 685 16,1

Made 2 63 0,6

Särki 10 131 2,8

Hyttöskoski, alaosa 100 Ahven 28 213 28,0

Made 2 100 2,0

Särki 1 36 1,0

Sahakoski, alaosa 140 Ahven 10 137 7,1

Särki 2 20 1,4

Myllykosken pato 195 Taimen > 0+ 10 782 5,1

Taimen  0+ 18 72 9,2

Ahven 1 8 0,5

Jahkola 180 Taimen > 0+ 22 988 12,2

Taimen  0+ 9 27 5,0

Ahven 2 50 1,1

Särki 2 30 1,1

Kipontie ap 100 Taimen > 0+ 5 143 5,0

Taimen  0+ 8 27 8,0

Ahven 2 27 2,0

Made 4 88 4,0

Särki 4 67 4,0

Jankolan lähde 210 Taimen > 0+ 3 269 1,4

Taimen  0+ 1 2 0,5

Ahven 19 290 9,0

Kiiski 2 35 1,0

Hauki 1 111 0,5

Särki 6 172 2,9

Lahna 1 34 0,5

Yhteensä 233 4 607 18,1
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Kuva 3.11. Taipaleenjoki virtaa vapaasti Myllykosken padon ohitse. Kuva on otettu vuoden 2022 sähkökoeka-

lastusten yhteydessä 11. elokuuta padon yläpuolelta. 

 

 

 

Kuva 3.12. Taipaleenjoen sähkökoekalastuksissa saatiin saaliiksi todennäköisesti jopa neljän peräkkäisen vuosi-

luokan (2019–2022) edustajia. 
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3.6 Saappaanpohjanoja 
 

Saappaanpohjanojan mätirasiat laitettiin vesistöön 10.3.2022 ja rasiat käytiin nostamassa 30.5.2022. 

Rasioiden noston yhteydessä havaittiin, että poikasten kuoriutuminen oli onnistunut. Ylimmällä istutus-

paikalla rasiat olivat poikkeuksellisesti tupaten täynnä pieniä noin 3 cm pituisia taimenia (kuva 3.13). 

Vastaavaa ei istutuksissa ole aikaisemmin tapahtunut. Oletettavasti tähän ollut syynä mätirasian ala-

osaan kertynyt suuri kiintoainemäärä, joka esti kuoriutuneiden poikasten tippumisen ja oleskelun ra-

sian alaosassa. Alemmalla istutuspaikalla poikaset olivat poistuneet rasioista. Havaintojen perusteella 

vedenlaatu ei rajoita taimenen lisääntymistä vesistössä. 

 

Saappaanpohjanojan istutuspaikkojen läheisyydessä sähkökalastettiin kaksi koealaa 4. lokakuuta 

2022 istutusten tuloksellisuuden selvittämiseksi (taulukko 2.1). Koealoilta saatiin nollikkaita taimenia 

saaliiksi, mutta tulokset jäivät odotettua heikommiksi. Kahdelta koealalta saatiin yhteensä 10 tai-

menta (taulukko 3.7). Varsinkin ylemmän istutuspaikan alueella olisi tarvetta uomakunnostukselle. 

Kunnostuksessa tulisi keskittyä uoman kiveämiseen virtausnopeutta kiihdyttävästi, jotta kiintoaine ei 

kertyisi alueelle enää niin voimakkaasti. 

 

  

Kuva 3.13. Saappaanpohjanojan ylemmällä istutuspaikalla rasioiden yläosassa oli paljon virkeitä 3 cm taimenia 

ja rasioiden alaosaan oli kertynyt suuri määrä hiekkaa ja hiesua. 

 

 
Taulukko 3.7. Saappaanpohjanojan sähkökoekalastustulokset vuonna 2022. 

 
 

 

  

Koeala Pinta-ala (m
2
) Saalislaji Yksilöä Paino (g) Tiheys (yksilöä / 100 m

2
)

Huhdintien pää 160 Taimen 0+ 7 49 4,4

Ahven 2 30 1,3

    Made 1 24 0,6

Huhdintien toinen pää 210 Taimen 0+ 3 23 1,4

Yhteensä 13 126 3,5
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4. Taimenkantojen tila 
 

Vakioiduilla sähkökoekalastusaloilla määrävuosina toteutettavat koekalastukset antavat mahdolli-

suuden seurata taimenkannan tilan kehitystä sekä arvioida niin mätirasiaistutusten kuin kunnostustoi-

mien vaikutuksia taimenkannan tilaan. Elinvoimainen taimenkanta koostuu monen eri vuosiluokan 

yksilöistä. Peräkkäisten vuosiluokkien esiintyminen ilmentää luontaisen lisääntymisen onnistumista vuo-

sittain. Myös taimenten määrä koealoilla (taimenkannan tiheys) kertoo taimenkannan tilasta ja li-

sääntymisen onnistumisesta.  

 

Vuonna 2017 valmistuneessa Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen tila-arviossa kantojen ti-

laa arvioitiin kuuden tiheysluokan mukaan (Holsti 2017). Luokitus ei perustunut mihinkään ympäristö-

hallinnon luokitteluun, vaan luokittelu tehtiin Kokemäenjoen alueella tehtyjen sähkökoekalastusten 

tulosten perusteella. On huomioitava, että taimentiheydet vaihtelevat merkittävästi virtavesien koon 

ja uoman rakenteen suhteen, joten luokittelulla pyritään antamaan vain yleiskuva taimenkannan 

tilasta. Taimenen kaksi pienintä tiheysluokkaa (0–1,9 kpl / 100 m2 ja 2–4,9 yksilöä / 100 m2) ilmentävät 

erittäin heikkoa taimenkannan tilaa. Käytännössä tällaisia tuloksia saadaan koealoilta, joilta on saatu 

saaliiksi vain yksittäisiä taimenia. Kun koealan taimentiheys on 5–9,9 yksilöä / 100 m2, voidaan taimen-

tiheyttä pitää kohtalaisena. Taimenentiheys 10–19,9 yksilöä / 100 m2 kuvaa puolestaan hyvää tai-

menkannan tilaa ja kun tiheys ylittää 20 yksilöä / 100 m2 voidaan puhua erinomaisesta taimenkan-

nasta.  

 

 

 

Ylöjärven Myllypuro on erottunut selvästi taimenkannan tilan suhteen muista KVVY:n seurannassa ole-

vista kohteista. Myllypuroon tehtiin taimenen kotiutusistutuksia mätirasiamenetelmällä vuosina 2016–

2021 ja alueella on tehty poikkeuksellisen paljon kunnostustoimia pienten taimenen poikasten elin-

mahdollisuuksien parantamiseksi. Myllypuron luontaisen lisääntymisen aikaansaama nollikastiheys oli 

syksyn 2022 sähkökalastusten perusteella samalla tasolla kuin mätirasiaistutuksilla saavutettu tiheys: 

vuonna 2022 kahdeksan koealan nollikastiheys oli 5,8 ja vuonna 2021 11:n koealan nollikastiheys oli 

5,3 yksilöä / 100 m2. Vuonna 2022 kolmella Myllypuron koealalla taimentiheys oli yli 20 yksilöä / 100 m2 

(kuva 4.1). Puron yläosalla sijaitsevilla koealoilla taimentiheydet olivat pienempiä (Myllykoski yp ja ap) 

kuin vesistön keski- ja alaosassa sijaitsevilla koealoilla. Siivikkalan puistoalueella taimenkannan tiheys 

on sähkökoekalastusten perusteella huomattavasti pienempi kuin puistoalueen ylä- ja alapuolella 

olevilla koealoilla. Puistoalueen uomakunnostuksella taimentiheyttä voidaan todennäköisesti paran-

taa huomattavasti. 

 

Taimenkannan tiheys (yksilöä / 100m2): 

0–1,9 yksilöä = koealalla vain yksittäisiä taimenia, erittäin heikko taimenkanta 

2–4,9 yksilöä = koealalla muutamia taimenia, kuvaa heikkoa taimenkantaa 

5–9,9 yksilöä = koealalla useita taimenia, kuvastaa kohtalaista taimenkantaa 

10–19,9 yksilöä = koealalla lukuisia taimenia, kuvastaa elinvoimaista taimenkantaa 

20 tai yli yksilöä = koealalla runsaasti taimenia, kuvastaa elinvoimaista taimenkantaa 
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Kuva 4.1. Ylöjärven Myllypuron taimentiheydet koealoittain vuoden 2022 sähkökoekalastusten perusteella. 

Koealat ovat kuvassa järjestyksessä vasemmalta oikealle Myllypuron virtaussuunnan mukaisesti ylhäältä alas. 

 

 

Längelmäveden kalatalousalueen mäti-istutuskohteilla Oinasojalla, Vuorijärvenojalla, Saappaan-

pohjanojalla ja Myllyojalla taimentiheydet vaihtelivat heikosta erinomaiseen (kuva 4.2). Vuorijär-

venojalla ja Kangasalan Saappaanpohjanojalla ensimmäisten mätirasiaistutusten tulokset olivat hei-

kohkot, sillä taimentiheydet aaria kohti vaihtelivat koealoilla 0,8 ja 4,4 välillä. Sen sijaan Länkipohjan 

Oinasojalla ja Sahalahden Myllyojalla joidenkin koealojen taimentiheydet ylittivät selkeästi elinvoi-

maiseksi määritellyn taimenkannan tason (taimentiheys > 20 yksilöä / 100 m2). Taimenet ovat kuitenkin 

keskittyneet sähkökalastusten perusteella kummassakin virtavedessä erittäin pienille alueille verrat-

tuna esimerkiksi Ylöjärven Myllypuroon. Taimenten elinaluetta tulisi pyrkiä laajentamaan uomakun-

nostuksilla. 

 

Oriveden Taipaleenjoella on luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jonka levittäytyminen reitin ylä-

osaan oli Myllykoskella sijainneen nousuesteen takia estynyt. Nousueste poistettiin vuonna 2019 ja 

taimenten toivottiin levittäytyvän reitillä ylemmäs vuosina 2018–2019 kunnostetuille Hyttöskoskelle ja 

Sahakoskelle. Vuonna 2022 tehtyjen sähkökoekalastusten perusteella levittäytymistä ei ole tapahtu-

nut Pikku Naarajärveä ylemmäs, sillä Sahakoskella ja Hyttöskoskella jäätiin ilman taimenhavaintoja 

(kuva 4.2). Sähkökalastusten perusteella Taipaleenjoen paras taimenalue sijaitsee entisen Myllykos-

ken nousuesteen ja noin puolikilometriä sen alapuolella sijaitsevan Kipontien välillä. Kipontien yläpuo-

lella järjestettiin kunnostustalkoot syksyllä 2020. Vuoden 2022 sähkökalastuksissa kunnostetulla alueella 

sijainneella koealalla oli Taipaleenjoen suurin taimentiheys (17,2 yksilöä / 100 m2). Taipaleenjoen tai-

menkantaa voidaan luonnehtia pienellä alueella elinvoimaiseksi, mutta kannan vahvistamiseksi sen 

levittäytymistä kunnostetuille yläosan alueille tulisi kaikin keinoin edistää. 
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Kuva 4.2. Längelmäveden kalatalousalueen virtavesien taimentiheydet koealoittain vuoden 2022 sähkökoeka-

lastusten perusteella. Kuvasta puuttuvat Kuhmalahden Rapuojan Sariolan koeala ja Oriveden Putaankosken 

koeala, joista ei saatu kunnostustalkoiden yhteydessä tehdyissä sähkökalastuksissa taimenia saaliiksi. 

 

 

5. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 
 

Längelmäveden kalatalousalueella virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet ovat edenneet nou-

sujohteisesti. Vuonna 2022 taimenen mätirasiaistutuksia tehtiin neljään virtavesikohteeseen ja istutuk-

sissa käytetyn mädin määrä kasvoi 7 litraan. Mäti-istutusten tulokset ovat olleet rohkaisevia ja tulokset 

kannustavat jatkamaan toimintaa. 

 

Vuonna 2022 sähkökoekalastuksia tehtiin 7 virtavedessä ja 24 koealalla. Suurin osa sähkökoekalas-

tuksista toteutettiin mätirasiaistutusten tuloksellisuuden selvittämiseksi. Koekalastuksilla selvitettiin myös 

kunnostustoimien vaikutuksia taimenen luontaiseen lisääntymiseen Taipaleenjoen reitillä, Putaankos-

kella ja Kuhmalahden Rapuojalla. 

 

Virtavesikunnostuksia toteutettiin vuonna 2022 Leppähampaan reitin alimmalla koskialueella, Pu-

taankoskella ja Kuhmajärvestä Längelmäveteen laskevalla Rapuojalla (liite 2). Kunnostussuunnittelun 

käynnistämistä edistettiin Länkipohjassa sijaitsevalla Oinasojalla. Koneellisia virtavavesikunnostuksia 

edistettiin Västilänjoella ja Keljonjärveen laskevalla Myllyojalla. 

 

Vuonna 2023 sähkökoekalastuksia olisi syytä tehdä ainakin Pääskylänjoella ja Eväjärven reitillä sekä 

Juupajoella, joissa edellisten koekalastusten toteuttamisesta on jo kulunut aikaa. Kunnostustalkoita 

on tarkoitus jatkaa ainakin Kuhmalahden Rapuojalla. 
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Taulukko 5.1. Längelmäveden kalatalousalueella sijaitsevien vesistöjen määrä, joihin KVVY on kohdentanut eri-

laisia virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteitä vuosina 2010–2022. 

 
 

 

 

 

KVVY Yhdistys 

Tekijät: 

 

 

 

Kehityspäällikkö, MMM  Heikki Holsti 

 

 

 

 

Ympäristöasiantuntija, FM  Sami Ojala

 

 

 

 

 

 

 

Kunnostussuunnitelma/kunnostus

Toimenpide 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Virtavesi-inventointi 1 1 1 1 1 1

Sähkökoekastetut vesistöt 1 2 1 1 3 1 3 1 9 7 7

Mätirasia-istutus vesistös 1 1 1 2 4

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1 1 1 2 4 4 2

Virtavesi-inventointi (kpl) 1 1 1 1 1 1

Sähkökoekalastusalojen määrä (kpl) 2 5 4 6 11 9 17 16 30 22 24

Mätirasia-istutus (litraa) 2,5 2,5 2,5 5 7

Kunnostussuunnitelma/kunnostus 1 1 1 2 2 4 4 2

Vesistöjen määrä, jossa toimenpiteitä on tehty

Toimenpiteiden yhteismäärä vesistöissä

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


 

 

 
Vuorijärvenojan sähkökoekalastusalat vuonna 2022. Mätirasioiden istutuspaikat (       )   

 
Oinasojan sähkökoekalastusalat vuonna 2022. Mätirasioiden istutuspaikat (       )   

LIITE 1 



 

 

 
Leppähampaankosken ja Putaankosken sähkökoekalastusalat vuonna 2022. 
 

 
Taipaleenjoen reitin sähkökoekalastusalat vuonna 2022. 

 



 

 

 
Rapuojan (Vuoto) sähkökoekalastusala vuonna 2022. 
 

 
Myllyojan sähkökoekalastusalat vuonna 2022. Mätirasioiden istutuspaikat (       ).  

 



 

 

 
Saappaanpohjanojan sähkökoekalastusalat vuonna 2022. Mätirasioiden istutuspaikat (       ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

KANGASALAN RAPUOJAN (VUOTO) KUNNOSTUSTALKOOT 13.8.2022 

 
Kangasalan kaupungin alueella, Kuhmalahdella, sijaiseva Rapuojan alaosalla järjestettiin ensimmäiset 

kunnostustalkoot Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntija Sami Ojalan ohjeistamana. 

Rudus Oy ja Tampereen Autokuljetus Oy tukivat talkoita soran toimittamisella sekä Kuhmalahden Kauppa 

talkooevästyksellä.  

 

Kunnostus pohjautui vuonna 2021 tehtyyn virtavesi-inventoitiin ja sen yhteydessä tehtyihin kartoittaviin 

sähkökoekalastuksiin. Esiselvitysten perusteella Kuhmajärvestä alkunsa saavassa ja Längelmäveteen 

laskevassa purossa on suuri potentiaali taimenen lisääntymisalueena. Sähkökoekalastuksissa purossa todettiin 

esiintyvän luontaisesti taimenta, mutta kannan tilan todettiin olevan melko pienten taimentiheyksien 

perusteella heikko. Esiselvitysten tulokset poikivat paikallisten ihmiset toteuttaman ensimmäisen kunnostuksen 

11.9.2022, kun maa-alueiden omistajat muokkasivat omatoimisesti KVVY:n asiantuntijoiden ohjeistamana 

patorakenteen, joka esti taimenten vapaata liikkumista.  

 

Rapuojalla 13.8.2022 järjestetty ensimmäinen kunnostustalkootapahtuma oli menestys, sillä talkoisiin osallistui 

yhteensä 22 vapaaehtoista. Suurin osa talkoolaisista oli lähialueen asukkaita ja mökkiläisiä. Talkoiden 

yhteydessä tehdyssä sähkökoekalastuksessa kunnostettavalta uoman osalta ei saatu yhtäkään taimenta 

saaliiksi, mikä oli sama tulos kuin vuonna 2021 tehdyissä kartoittavissa sähkökalastuksissa. Talkoopäivän aikana 

80 metriä perattua uomaa kivettiin kalojen suojapaikojen muodostamiseksi ja lisäksi alueelle tehtiin 8 

kutusoraikkoa. Kunnostustoimia tullaan jatkamaan purolla vuonna 2023. Virtavesikunnostusten vaikutuksia 

taimenkannan tilaan tullaan seuraamaan sähkökoekalastusten avulla. 
 

 

 

Rapujan alaosassa, Koulunpolku 15 -osoitteessa sijaitsevan sillan alapuolella järjestetty ensimmäinen kunnostustal-

kootapahtuma keräsi yhteen laajan kunnostusjoukon, joka koostui enimmäkseen paikallisista asukkaista ja mökkiläi-

sistä.  

 

 

 

LIITE 2 
 

 



 

 

ORIVEDEN PUTAANKOSKEN KUNNOSTUSTALKOOT 17.9.2022 
 

Oriveden kaupungin pohjoispuolella sijaitsee hieno Leppähampaankosken reitti, jonka alaosan kosket 

(Leppähampaankoski ja Putaankoski) ja latvavirtavedet (Sahajoki ja Juupajoki) soveltuvat järvivaelteisen 

taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiksi. Osa Leppähampaankosken reitin latvapurot ovat 

pohjavesivakutteisia (Huikonjoki, Juupajoki), mikä luo paremmat elinmahdollisuudet taimenenlle. 

 

Oriveden kaupunki, Längelmäveden kalatalousalue ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat tukeneet taloudellisesti 

vuosittain tehtyjä virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimia alueella. Leppähampaankoski ja sen alapuolella 

sijaitseva Putaankoski kunnostettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen organisoimassa 

hankkeessa vuonna 2010. KVVY on seurannut kunnostusten vaikututuksia taimenkannan tilaan 

sähkökoekalastustuksilla.  

 

Vaikka taimenen on todettu lisääntyvän luontaisesti Leppähampaan- ja Putaankoskessa, taimenkanta ei ole 

vahvistunut toivotulla tavalla vuonna 2010 toteutetun kalataloudellisen kunnostuksen jälkeen. 

Kunnostustalkoiden yhteydessä 2020 Leppähampaankosken koealalta saatiin sähkökoekalastamalla vain 

kaksi 1+ -ikäistä taimenta. 

 

Taimenen luontaisen lisääntymisen parantamiseksi KVVY järjesti yhteistyössä Juupajoen osakaskunann kanssa 

ensmmäiset kunnostustalkoot Leppähampaankoskella. Vuonna 2022 kunnostustoimia jatkettiin 

Leppähampaankosken alapuolella sijaisevalla Putaankoskella. Putaankosken talkoisiin osallistui 10 henkilöä ja 

päivän aikana Putaankosken niskalle rakennettiin 5 erillistä kutusoraikkoa. Sekä Leppähampaankosken että 

Putaankosken kunnostuksia oli tukemassa Rudus Oy ja Tampareen Autokuljetus Oy, jotka sponsoroivat soran 

kunnostuksiin. 

 

 

Vuonna 2021 Leppähampaankoskelle rakennettiin 8 kutusoraikkoa ja Putaankosken niskalle  

5 kutusoraikkoa vuonna 2022. Toisin kuin edellisinä vuosina, Putaankosken sähkökoekalastuksissa ei saatu yh-

tään taimenta saaliiksi koealalta. 

 

 

https://goo.gl/maps/4znbBN8JS8YUB937A

