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Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Keitä me olemme?
- KVVY on vuonna 1961 perustettu alueellinen vesiensuojeluyhdistys,
jonka tavoitteena on edistää vesistöjen ja ympäristön hoitotyötä.
- Toiminta perustuu laaja-alaiseen seurantatietoon vesistöjen, vesieliöstön
ja kalakantojen tilasta.
- Toiminnan tavoitteena on osallistuttaa ja aktivoida ihmiset
omaehtoiseen ympäristön ja vesistöjen hoitotyöhön.

1.Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
2.Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
3. Keski-Suomen vesien ja ympäristö ry (perustettu 2019)
4.Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
5.Kymijoen vesi ja ympäristö ry
6.Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
7.Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
8.Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
9.Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
10.Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry
11.Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
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Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Virtavesien ja taimenkantojen hoitotyö

KVVY ylläpitää alueellista
virtavesikunnostusverkostoa
ja taimenen
kutuhavainnointiverkosto.
Verkoston jäsenet
osallisuivat aktiivisesti
taimenen
mätirasiaistutusten
toteutukseen vuonna 2021.

Hyödyllisiä linkkejä:
- VIRTA-hanke uutiskirje 2020
- VIRTA-hanke uutiskirje 2019
- Youtube-kanava
- Selvitys taimenkantojen tilasta 2017
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Kalatalousmaksuvat
Mitä ne ovat?
Toiminnanharjoittaja saa toiminnalleen
ympäristöluvan, jossa luvan saajalle
voidaan määrätä:
1) toiminnan harjoitustapaan liittyviä
velvoitteita (minimivirtaama, lyhyt- ja
pitkäaikainen säännöstely ym.)
2) seurantavelvoitteita
3) KALATALOUSMAKSU
KALATALOUSMAKSULLA
kompensoidaan toiminnasta
mahdollisesti syntyneitä
negatiivisia vaikutuksia
kalakannoille ja kalastukselle
Alueellinen ELY-keskuksen
kalatalousviranomainen
hallinnoi ja käyttää
KALATALOUSMAKSUVAROJA

Toiminnanharjoittajat
(luvan saajat)

ELY-keskus
kalatalousviranomainen

Ympäristölupa

Kalatalousalueet
Vaikutukset vesistöön,
kalakantoihin ja
kalastukseen

Vesistön käyttäjä
ja kalastajat

Vesialueiden
omistajat
(osakaskunnat)
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Kokemäenjoen
kalatalousmaksuvarojen käyttö ohjaa
hoito-ohjelman seurantaryhmä
Tietoa hoito-ohjelman toteutuksesta https://www.kokemaenjoki.fi/

Vuonna 2019 tehdyn
indeksitarkastuksen
jälkeen Kokemäenjoen
viiden voimalaitoksen
kalatalousmaksut ovat
yhteensä noin 200 000 €
vuodessa.

Pohjois-Savon
ELY-keskus
Ammattikalastajat

VarsinaisSuomen
ELY-keskus

Yhdistykset,
seurat ja
järjestöt

Alueella asuvat
ihmiset ja
kalastajat

Kokemäenjoen
kalatalousmaksuvarat

Kalatalousalueet
- Pirkkalan kalatalousalue
- Kokemäenjoen yläosan
- Kokemäen kalatalousalue
- Porin kalatalousalue

Kokemäenjoen
kalakantojen
hoitosuunnitelma
2021 ->

Kalatalousmaksun
käyttösuunnitelma
(ELY laatii)
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Kokemäenjoessa olevat padot ja
hoitoalueet

Kalakantojen hoitoohjelmassa on esitetty
jokaiselle
”hoitoalueelle” omat
hoitotoimenpiteet ja
kalojen
istutussuunnitelma.
Tutustu mitä
kalatiestrategian
taustaselvitys sanoo
Kokemäenjoesta
Kokemäenjoen vesistön
Kalatiestrategia
(2012)
vesiensuojeluyhdistys ry

LANAJOKI
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Istutuksista kohti kalojen lisääntymisja elinolosuhteiden kunnostuksia
Suurin osa Kokemäenjoen patojen
kalatalousmaksuvaroista kohdennetaan
kalojen istutuksiin. Merkittävän osa
istutuksista muodostuu vaellussiika,
merilohi ja meritaimen istutuksista.
Kulo- ja Rautaveden alueella (osa-alue 5)
kalatalousmaksuvaroja on käytetty mm.
- Kikkilänjoen ja Rautajoen taimenen
mäti-istutuksiin (2017-2020)
- Mäti-istutusten tulosten seurantaan
sähkökoekalastuksilla (2019 ja 2020)
- Virtavesi-inventointeihin ja
kunnostussuunnitelmien tekoon
(2007,2010)
- Toutaimen luontaisen lisääntymisen
seurantatutkimuksiin
- Kunnostustalkoiden järjestäminen
Rautajoki 2013
Kikkelänjoki 2014

-

Lanajoen Tarkan padon kalatie
suunnitelma 2020
Kokemäenjoen
vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry
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Kulo- ja Rautaveteen laskevien
virtavesien toimenpiteet
• Virtavesi-inventointi 14 virtavettä, tilaaja Hämeen TE-keskus, tekijä Suomen Vesistöpalvelut Osk.

2007

” Lanajoessa kunnostettavaksi soveltuvat ainoastaan joen alimmat osat. Alimman myllypadon ohittaminen mahdollistaisi nousuväylän
sahapadolle asti. Muut vaadittavat toimenpiteet olisivat pieniä, ja mahdollinen hyöty kustannuksiin verrattuna saattaisi olla merkittävä.
Kohteen alimmilla osilla onkin jo nyt tehty havaintoja reittivedestä nousseista taimenista.”

• Kunnostussuunnitelman laadinta 6 virtavedelle (ei Lanajokea), tilaaja Hämeen TE-keskus, tekijä
Kalatieto J.Rinne
2010

2017

2017

• Lanajoen sähkökoekalastus, VIRTA-hanke, tekijä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

• Taimenten DNA-analyysi, VIRTA-hanke, tekijä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

• Tarkan padon kalatien suunnittelun edistäminen, VIRTA-hanke, tekijä Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys
2019

2020

• Tarkan padon kalatien suunnittelu, tilaaja Pohjois-Savon ELY-keskus, tekijä KVVY Tutkimus Oy
kvvy.fi

Sähkökoekalastukset antavat
tietoa taimenen esiintymisestä,
mikä vaikuttaa
kunnostuskohteiden priorisointia
Taimenia saatiin sähkökalastamalla saaliiksi vain Lanajoen alaosa
koealoilta!

Siuronkoski

Rautajoki

Kikkelänjoki

Lanajoki
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Ennen ja jälkeen
kunnostustoimien tehtävillä
sähkökoekalastuksilla
seurataan tehtyjen
toimenpiteiden vaikutuksia
Kaikilta Lanajoen alaosan koealoilta
saatiin taimenia saaliiksi. 0+ ikäisten
taimenen esiintyminen oli merkki
luontaisen lisääntymisen
onnistumisesta. Taimenista otettu DNAnäytteet osoittivat, että Lanajoessa
esiintyvä taimenkanta poikkesi
huomattavasti istutuksista eniten
käytetystä Rautalammen reitin
taimenkannasta!

= viljelyskanta
= Lanajoki
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Tarkan padon kalatien suunnittelua
rajaavat lähtökohdat
-

Padolla voimassa oleva lupa, 14.12.1916.
Padolla ei kalataloudellisia velvoitteita,
koska luvassa oli arvioitu, että kala ei
kulje koskessa

-

Kiinteistön ja padon omistajan
vaatimukset: veden käyttö
mahdollisuuden pitäminen, ei haluta
käynnistää vesilain mukaista lupa
prosessia, siltarakenne säilytettävä
-> positiivinen suhtautuminen asiaan

-

P-S ELY:n vaatimukset: kaksi
suunnitelmaa; nykyisten rakenteiden
pidättäminen tai niiden poistaminen
Ympäristöolosuhteiden vaatimukset:
veden riittävyys alivirtaamalla, silta- ja
pato rakenteiden heikko kunto ja
rakentamisen kustannukset

-
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Lanajoen (Niemonjoen) Tarkan pato
kalatien laadinnan taustaa
Luonnonmukaisen kalatien suunnittelusta luovuttiin pienen alivirtaaman ja
mahdollisen vesilain mukaisen luvan hakuprosessin takia.

1,6 km taimenen elinalue
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Lanajoen (Niemonjoen) Tarkan pato
kalatien laadinta
Opinnäytetyö: Akseli Haliseva HAMK, Nousuesteen määrityksestä kalatien rakentamiseen,
Tarkan kalatien suunnitteluprosessi

Katso kuvat Googe mapsista
24.7.2017

30.10.2020

30.10.2020

30.10.2020
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Lanajoen Tarkan pato: A suunnitelma

A suunnitelma
+ Pyritään toteuttamaan nykyisen
luvan puitteissa -> ei vesilain
mukaisen luvan hakuprosessi
+ Nopeampi toteuttamisaikataulu
+ Vanhan luvan veden käytön
mahdollisuudet jää voimaan
(omistajan näkökulma)
- Nykyisen luvan haltijalle jää
ylläpito ja hoito vastuu padosta
-> rakenteet heikossa kunnossa
- Ei paras lopputulos kalojen
kannalta
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Lanajoen Tarkan pato: B suunnitelma

B suunnitelma
+ Sekä padon ylä- ja alaosa täydellinen
kunnostaminen -> parempi tulos taimenen
kannalta
+ padon hoito- ja ylläpito velvoitteet
poistuisivat
- Vesilainmukaisen luvan hakeminen, hakija?
- Pidempi toteutuksen aikataulu
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Pohdittavaa

-

Onko kalatalousmaksu varoja mahdollista kohdistaa nykyistä enemmän vesistöjen
kunnostustoimien totuttamiseen kalakanojen luontaisen lisääntymis- ja
poikastuotannon parantamiseksi?

-

Miten kalatalousmaksuvaroilla toteutettavien toimenpiteiden (ja istutusten)
tuloksellisuutta seurataan?

-

Miten kunnostustoimien käynnistymistä ja niiden toteuttamista voidaan laajentaa ja
nopeuttaa?

-

Mikä merkitys alueellisilla asiantuntijaorganisaatioilla on tarvittavan seurantatiedon
keräämisessä, kunnostustoimien edistäjinä ja kunnostustoimien toteuttajina?

-

Lanajoen Tarkan kalatie: Suunnitelma valmis -> tavoitteena rakentaa vuonna 2022 ja
aloittaa kalaportaan toimivuuden seuranta ja vaikutusten arvioiminen
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Yhteistyöllä
virtavesien
puolesta!

kvvy.fi

