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Virtavesi-inventointi ja sähkökoekalastukset
Parkanossa Kuivasjärven reitillä vuonna 2019

1. Johdanto

Tässä raportissa esitellään Parkanossa Kuivasjärven reitillä kesällä 2019 tehdyn virtavesi-inventoinnin
ja syksyllä 2019 tehtyjen sähkökoekalastusten tulokset. Virtavesi-inventoinnin tavoitteena oli selvittää
Kuivasjärven yläpuolisen reitin virtavesien nykytila, ongelmakohdat ja kunnostusmahdollisuudet. Säh-
kökoekalastuksilla puolestaan selvitettiin Kuivasjärven reitin virtavesien kalakantojen nykytila. Sähkö-
koekalastuksissa oltiin erityisesti kiinnostuneita taimenen esiintymisestä alueella. Inventoidun alueen
lisäksi sähkökoekalastuksia tehtiin Kuivasjoella ja Jarvanjoella luontaisesti alueella esiintyvän taimen-
kannan tilan ja alueella tehtyjen kunnostusten vaikutusten selvittämiseksi. Virtavesi-inventointi ja säh-
kökoekalastukset tehtiin kalatalousmaksuvaroilla, Pohjois-Savon ELY-keskuksen (Järvi-Suomen kalata-
louspalvelut) tilaamana.
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2. Vesistön kuvaus

Kuivasjärven valuma-alue (35.56) kuuluu Kokemäenjoen (35) vesistöalueeseen ja tarkemmin Ikaalis-
ten reitin valuma-alueeseen (35.5). Kuivasjärven valuma-alue on jaettu neljään kolmannen jakovai-
heen alueeseen: Vääräjoen valuma-alueeseen (35.564), Vatajanjoen valuma-alueeseen (35.563),
Kuivasjärven lähialueeseen (35.561) ja Nivusjärven valuma-alueeseen (35.562) (kuva 2.1).

Kuva 2.1. Kuivasjärven valuma-alueen (35.56) sijainti. Kuivasjärven valuma-alueeseen kuuluvien kolmannen
jakovaiheen alueiden tunnukset (35.561–35.564) on alleviivattu kartassa punaisella. © Maanmittauslaitos, lupa
nro 6/2012.
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3. Kuivasjärven reitin virtavesi-inventointi

Kuivasjärven reitti inventoitiin 29.–30.7.2019 Iso Venesjärvestä laskevasta Venesjoesta Kuivasjärveen
saakka. Lisäksi Kuivasjärvestä laskevassa Kuivasjoessa tehtiin katselmointia syksyllä sähkökoekalastus-
ten yhteydessä. Reitti inventoitiin järjestyksessä ylhäältä alavirran suuntaan: 1. Venesjoki–Mustajoki, 2.
Isonahonjoki ja 3. Vatajanjoki (kuva 3.1).

Edellä luetellut virtavedet käveltiin läpi ja reitillä olleet koskialueet, nousuesteet ja muut huomionar-
voiset asiat kuvattiin. Uoman pohjan rakenne selvitettiin uomassa kävelemällä, mikäli se oli kumisaap-
pailla mahdollista. Tietoja uoman pohjan rakenteesta täydennettiin myöhemmin syksyllä tehtyjen
sähkökoekalastusten yhteydessä. Inventoinnin aikana tehdyt havainnot kirjattiin karttaan.

Kuva 3.1. Kuivasjärven valuma-alueella (35.56) ja tarkemmin Vatajanjoen valuma-alueella (35.563) inventoitu-
jen Venesjoen–Mustajoen, Isonahonjoen ja Vatajanjoen sijainti. © Maanmittauslaitos, lupa nro 6/2012.

1 = Venesjoki–Mustajoki
2 = Isonahonjoki
3 = Vatajanjoki

1

2

3
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3.1 Venesjoki–Mustajoki

Kuivasjärven reitin inventointi aloitettiin 29. heinäkuuta Venesjoelta (kuva 3.2). Iso Venesjärven ala-
puolella Venesjoen ylitse kulkee silta, jonka kohdalle on rakennettu järven vedenpinnan ylläpitä-
miseksi pohjapato (kuvauspaikka a). Inventointiajankohtana veden suhteellinen korkeus oli matala
ja vettä ei virrannut padon yli. Pohjapato on kaloille totaalinen nousueste ainakin alivirtaamakausina.

Padon jälkeen Venesjoki kulkee pehmeäpohjaisena ja hitaasti virtaavana, keskimäärin 2 m leveänä
uomana peltojen keskellä noin 600 m (kuvauspaikka b). Kuvauspaikan c kohdalla uoman varren mo-
lemmin puolin on kesämökit. Kesämökkien kohdalle on rakennettu pato vedenkäytön helpotta-
miseksi (kuvauspaikka c). Pato on totaalinen nousueste kaloille. Padosta alavirtaan päin uoma muut-
tuu kovapohjaiseksi peratuksi koskeksi (kuvauspaikka d). Koskialueen pituus on noin 350 m.

Venesjoen keskiosassa on ennen peltoaukeata toinen koskiosuus (Hautakoski), jossa vesi kulki inven-
tointiajankohtana isojen lohkareiden seassa pieninä noroina (kuvauspaikka e) (kuva 3.2). Koskiosuu-
den jälkeen alkaa peltoaukea, jossa Venesjoen uoma virtaa hitaasti jyrkkien ja pehmeiden penkko-
jen reunustamana (kuvauspaikka f). Ajoittain uomaa täytti runsas vesikasvillisuus (kuvauspaikka g).

Kuvauspaikassa h oli näkyvissä ihmisen rakentamat patorakenteet, mutta vettä ei ollut inventoin-
tiajankohtana padottu (kuva 3.2). Pian kuvauspaikan h jälkeen Venesjoessa on noin 100 m mittainen
perattu koskiosuus (kuvauspaikka i). Koskiosuuden alapuolella uomaan laskee Kärppäluoma. Kärp-
päluoman laskukohta oli inventointiajankohtana vähävetinen ja vesi liritti kookkaiden lohkareiden
seasta Mustajokeen (laskukohdan yläpuolella nimeltään Venesjoki). Kuvauspaikassa j Mustajoki alit-
taa kovapohjaisena Alkkiantien. Alkkiantien alituksen jälkeen uoma levenee, syvenee ja virtausno-
peus hidastuu. Uoma kulkee pellon laitaa vajaan 400 m matkan Pukkilantielle.

Pukkilantien alapuolella on noin 60 m mittainen monipuolinen koskiosuus (kuva 3.2). Koskiosuudella
oli keskimääräinen virtausnopeus (0,2–0,7 m/s) ja runsaasti vesisammalta. Uoman pohja koostui kos-
kialueella monipuolisen kokoisesta kiviaineksesta sorasta keskikokoisiin lohkareisiin (kuvauspaikka k).
Rantakasvillisuus antoi sopivasti varjostusta uoman päälle.

Koskialue päättyi mutkaan, johon oli rakennettu suuri kivipato (kuvauspaikka l) (kuva 3.2). Padon jäl-
keen uomaan oli ruopattu uimapaikka. Ranta oli reunustettu kivillä sekä puurakenteilla penkkojen
lossaamisen ja eroosion estämiseksi. Lähellä rantaa sijaitsevan saunamökin pihapiiri oli täytetty hie-
kalla uoman rantaan saakka (kuvauspaikka m). Uimapaikan alapuolelle oli rakennettu betoninen
laituri, joka sulki puolet uomasta. Betonilaiturin ohittava kohta oli matala ja patosi näin ollen vettä
uimapaikkaan.

Kivipadon ja uimapaikan jälkeen Mustajoen uoma muuttui jälleen pellon laitaa mukailevaksi, hitaasti
virtaavaksi ja melko syväksi (kuva 3.2). Mustajoen alaosalla oli runsaasti majavan jyrsimiä ja kaatamia
puita. Kuvauspaikoissa n, o ja p oli inventointiajankohtana majavan tekemät padot. Varsinkin ylempi
padoista oli erittäin tiivis ja uoma oli padon alapuolelta lähes kuiva (kuvauspaikat n ja o). Mustajoen
laskukohta Ylinenjärveen on avoin (kuvauspaikka q).
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Kuva 3.2. Inventoidessa tehdyt havainnot Venesjoella. Kuvauspaikoilta a–q otetut valokuvat ovat tekstissä jäl-
jempänä. © Maanmittauslaitos, lupa nro 6/2012.

      = Koskialue alkaa
      = Koskialue päättyy
      = Nousueste
      = Jälkiä majavista
a–q = Kuvauspaikat
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3.2 Isonahonjoki

Isonahonjoen inventointi aloitettiin 30. heinäkuuta. Isonahonjoen yläosa on hitaasti virtaava ja peh-
meäpohjainen peltojen välissä kulkeva uoma noin 400 m matkan verran (kuvauspaikka r) (kuva 3.3).
Kuvauspaikassa s uoma mataloitui ja muuttui kovapohjaiseksi. Ensimmäinen lyhyt ja perattu koskialue
oli kuvauspaikan t kohdalla. Veden virtausnopeus oli koskialueella 0,2–0,7 m/s ja uoman pohja koostui
enimmäkseen halkaisijaltaan < 20 cm kivistä. Koskialue päättyy pieneen suvantoon.

Kuvauspaikassa u Isonahonjoki alittaa Rajalantien (kuva 3.3). Tien alla on lyhyt kovapohjainen alue.
Sillan jälkeisen suvannon jälkeen Isonahonjoki jatkuu hitaasti virtaavana ja melko leveänä. Ajoittain
uomaa reunustaa suuret lohkareet, jotka on todennäköisesti aikoinaan perattu uoman penkoille (ku-
vauspaikka v).

Luomankyläntien alla ja alapuolella on Isonahonjoen toinen koski (kuvauspaikka w) (kuva 3.3). Koski-
alueelta oli perattu suurimmat lohkareet uoman reunoille (kuvauspaikat x ja y). Kosken pohja oli koh-
talaisen nopeasta virtausnopeudesta huolimatta varsin liettynyt ja vesikasviton. Koskialueen päättä-
vän suvannon jälkeen Isonahonjoki virtaa hitaasti kohti Vatajanjärveä. Laskukohta Vatajanjärveen
on avoin (kuvauspaikka z). Isonahonjoessa ei havaittu inventointiajankohtana nousuesteitä.

q
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Kuva 3.3. Inventoidessa tehdyt havainnot Isonahonjoella. Kuvauspaikoilta r–z otetut valokuvat ovat tekstissä
jäljempänä. © Maanmittauslaitos, lupa nro 6/2012.

      = Koskialue alkaa
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3.3 Vatajanjoki

Vatajanjoki inventoitiin 30. heinäkuuta. Vatajanjoen yläosassa on lyhyt koskialue, jossa on monipuo-
lista kiviainesta sorasta suuriin lohkareisiin (kuvauspaikka 2) (kuva 3.4). Koskialueen jälkeen lehmien
laidunpelto oli aidattu siten, että lehmillä oli vapaa pääsy uomaan (kuvauspaikka 4). Aitauksen koh-
dalla uomassa kasvoi rehevästi vesikasvillisuutta.

Vatajanjoen ylä- ja keskiosa on kosketonta, peltojen keskellä kulkevaa pehmeäpohjaista uomaa,
kuten kuvauspaikan 4 uoma. Vatajanjoen alaosassa on kaksi perattua ja voimakkaasti liettynyttä
koskialuetta (kuvauspaikat 5–11). Näiden koskialueen yhteispituus on noin 250 m. Vatajanjoessa ei
havaittu inventointiajankohtana nousuesteitä.

z
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Kuva 3.4. Inventoidessa tehdyt havainnot Vatajanjoella. Kuvauspaikoilta 1–11 otetut valokuvat ovat tekstissä
jäljempänä. © Maanmittauslaitos, lupa nro 6/2012.

      = Koskialue alkaa
      = Koskialue päättyy
      = Nousueste
1–11 = Kuvauspaikat
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4. Sähkökoekalastukset

Kuivasjärven reitin kalataloudellista tilaa tutkittiin inventoinnin jälkeen sähkökoekalastamalla. Sähkö-
koekalastukset tehtiin 11. syyskuuta 2019. Sähkökalastukseen sopivat koskiosuudet valittiin inventoin-
tien perusteella. Venesjoella–Mustajoella kalastettiin kaksi koealaa, Isonahonjoella kaksi koealaa ja
Vatajanjoella yksi koeala. Heinäkuussa inventoidun reitin lisäksi päätettiin sähkökalastaa koealat Kui-
vasjärven alapuolella Kuivasjoella ja Jarvanjoella. Koealat kalastettiin yhden poistopyynnin menetel-
mällä sulkuverkkoja käyttämättä. Sähkökoekalastusten tulokset on tallennettu ympäristöhallinnon
koekalastusrekisteriin.

4.1 Tulokset

Vaikka veden suhteellinen korkeus oli poikkeuksellisen kuivan kesän takia vielä 2019 syksylläkin al-
haalla, veden korkeus ei ollut merkittävästi muuttunut koealoilla heinäkuun inventointiajankohdasta.
Kaikki koealat olivat vesittyneitä koekalastusajankohtana.

Kuivasjärven reitin virtaussuuntaan nähden ylin koeala sähkökalastettiin Venesjoen ylimmällä koski-
osuudella (kuva 3.2 & kuva 4.2). Koealan keskimääräinen veden syvyys oli < 20 cm ja veden lämpötila
kalastushetkellä 12,3 °C. Peratun uoman pohja koostui enimmäkseen sorasta ja pienistä kivistä (kuva
4.1). Isoimmat lohkareet olivat uoman reunoilla ja penkoilla. Liperi-nimiseksi ristityltä koealalta saatiin
saaliiksi 10 ahventa (taulukko 4.1).

Kuva 4.1. Venesjoella sijaitsevan Liperin koealan uomaa 11.9.2019.
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Kuva 4.2. Venesjoella–Mustajoella syyskuussa 2019 sähkökoekalastettujen koealojen sijainti. © Maanmittauslai-
tos, lupa nro 6/2012.

Kuva 4.3. Mustajoella sijaitsevan Pukkilantie ap -koealan uomaa 11. syyskuuta 2019.
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Mustajoella Pukkilantien alapuolella sijaitsevalla koskiosuudella sähkökalastettiin 240 m2 kokoinen
koeala (kuva 4.2). Veden korkeus oli huomattavasti (> 10 cm) suurempi kuin inventointiajankohtana
heinäkuussa. Uoman pohja oli melko monipuolinen: pohjalla oli raekooltaan vaihtelevaa soraa, jonka
päällä oli eri kokoisia lohkareita (kuva 4.3). Veden lämpötila oli kalastuspäivänä 13,8 °C. Saaliiksi koe-
alalta 9 ahventa ja 3 särkeä (taulukko 4.1).

Isonahonjoen koealat kalastettiin Rajalantien yläpuolisella ja Luomankyläntien alapuolisella koskialu-
eilla (kuva 4.6). Molemmat koskialueet ovat voimakkaasti perattuja. Rajalantien yläpuolella sijaitse-
valla koealalla uoma on suora, tasaisen matala (kalastuspäivänä < 20 cm) ja virtausnopeudeltaan
keskinkertainen (0,2–0,7 m/s) (kuva 4.4).  Veden lämpötila oli  kalastushetkellä 13,7 °C. Saaliiksi  koe-
alalta saatiin 6 ahventa (taulukko 4.1).

Luomankyläntien alapuolella kalastettiin 240 m2 kokoinen koeala (taulukko 4.1). Veden lämpötila oli
kalastuspäivänä 14,3 °C ja veden virtausnopeus 0,2–0,7 m/s. Luomankyläntien alapuolen koskialueen
uoman reunoilla ja penkoilla oli runsaasti uomasta perattuja lohkareita (kuva 4.5). Vesisyvyys oli Luo-
mankyläntien koealalla hieman suurempi kuin Rajalantien koealalla. Saaliiksi Luomankyläntien koe-
alalta saatiin 18 ahventa, 4 madetta, 3 särkeä ja kivisimppu (taulukko 4.1).

Kuva 4.4. Isonahonjoen ylemmän (Rajalantie yp) koealan uomaa 11. syyskuuta 2019.
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Kuva 4.5. Isonahonjoen alemman (Luomankyläntie ap) koealan uomaa 11. syyskuuta 2019.

Kuva 4.6. Isonahonjoella syyskuussa 2019 sähkökalastettujen koealojen sijainti. © Maanmittauslaitos, lupa nro
6/2012.
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Kuva 4.7. Vatajanjoella syyskuussa 2019 sähkökalastetun koealan sijainti. © Maanmittauslaitos, lupa nro 6/2012.

Kuva 4.8. Vatajanjoen koealan uomaa 11. syyskuuta 2019.
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Vatajanjoella kalastettu koeala sijaitsee Vaasantien alapuolella olevalla peratulla koskialueella (kuva
4.7). Koskialueella uoman pohjaa peitti tasaisesti halkaisijaltaan noin 15–20 cm kivet (kuva 4.8). Kaikki
suuremmat lohkareet oli siirretty uoman reunoille ja penkoille. Veden lämpötila oli kalastushetkellä
13,8 °C. Saaliiksi 300 m2 kokoiselta koealalta saatiin 10 ahventa, 8 kivisimppua ja 4 madetta (taulukko
4.1).

Inventoidulla reitillä tehtyjen sähkökalastusten jälkeen siirryttiin Kuivasjärven alapuolelle Kuivasjoelle
ja Jarvanjoelle, joissa kummassakin kalastettiin yhdet koealat (kuva 4.9). Kuivasjoella kiinnostuksen
kohteena oli maaliskuussa 2017 rakennetun pohjapadon toimivuus vuosien 2018 ja 2019 vallinneiden
poikkeuksellisen kuivien olosuhteiden aikana. Pato tehtiin Kuivasjoen kuivumisen estämiseksi ja Kui-
vasjärven pinnan korkeuden vaihtelun hillitsemiseksi. Padon yli ei virrannut vettä lainkaan koekalas-
tushetkellä 11. syyskuuta 2019 ja pato aiheutti kaloille totaalisen nousuesteen (kuva 4.10). Kuivasjo-
keen pulppusi kuitenkin vettä padon alittavan 200 mm putken kautta.

Padon alapuolella kalastettiin 240 m2 kokoinen koeala. Heti padon alapuolella uomassa oli muuta-
mia suuria lohkareita, mutta alempana uoma oli perattua ja pohjaltaan yksitoikkoista (kuva 4.11).
Virtausnopeus  koealalla  oli  hidas  (<  0,2  m/s)  ja  veden lämpötila  14,9  °C.  Saaliiksi  koealalta  saatiin
runsaasti järvikalalajeja, mutta ei havaintoja taimenista tai muistakaan tyypillisistä virtavesilajeista
(taulukko 4.1).

Jarvanjoella sähkökalastettiin koeala Hautalankoskella, joka on aikoinaan kunnostettu koneellisesti
taimenen luontaisen lisääntymiselle sopivammaksi koskiympäristöksi. Jarvanjoen koealalla on sähkö-
kalastettu ympäristöhallinnon koekalastusrekisterin mukaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1998. Hau-
talankoskelta on saatu sähkökalastamalla sekä rasvaeväleikattuja että rasvaevällisiä taimenia. Saa-
liiksi saatujen taimenten määrät ovat vaihdelleet Hautalankoskella, Jarvanjoki ja Hautalankoski -ni-
misillä koealoilla, 0–5 per koekalastuskerta.

Hautalankosken koeala on pohjaltaan monimuotoinen koskialue, jossa näkyy koneellisen kunnosta-
misen jälki: uomaan on saatu siirrettyä todella isoja lohkareita (kuva 4.12). Veden syvyys vaihteli koe-
alalla voimakkaasti kuten myös veden virtausnopeus. Saaliiksi 240 m2 kokoiselta alalta saatiin 6 eri
kalalajia, joista puolet olivat virtavesissä tyypillisesti viihtyviä: taimen, kivisimppu ja kivennuoliainen
(taulukko 4.1). Taimensaaliina oli yksi rasvaevällinen yksilö, jonka pituus oli 155 mm, paino 37 g ja ikä
todennäköisesti 1+ (kuva 4.13).
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Kuva 4.9. Kuivasjoella padon alapuolella sähkökalastetun ja Jarvanjoen Hautalankoskella sähkökalastetun
koealan sijainti. © Maanmittauslaitos, lupa nro 6/2012.

Kuva 4.10. Kuivasjoen yläosassa sijaitseva pohjapato 11. syyskuuta 2019.
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Kuva 4.11. Kuivasjoen padon alapuolella sijaitsevan koealan uomaa 11. syyskuuta 2019.

Kuva 4.12. Jarvanjoen koealan uomaa Hautalankoskella 11. syyskuuta 2019.
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Kuva 4.13. Hautalankoskelta 11. syyskuuta 2019 saaliiksi saatu rasvaevällinen taimen.

Taulukko 4.1. Syksyllä 2019 Kuivasjärven reitillä tehtyjen sähkökoekalastusten tulokset koealoittain.

Joki Koeala Laji Yksilöä Paino (g) g / 100 m2

Venesjoki Liperi 200 12,3 Ahven 10 5,0 48 24,0
Yhteensä 10 5,0 48 24,0

Mustajoki Pukkilantie ap 240 13,8 Ahven 9 3,8 88 36,7
Särki 3 1,3 36 15,0

Yhteensä 12 5,0 124 51,7
Isonahonjoki Rajalantie yp 120 13,7 Ahven 6 5,0 22 18,3

Yhteensä 6 5,0 22 18,3
Isonahonjoki Luomankyläntie ap 240 14,3 Ahven 18 7,5 191 79,6

Kivisimppu 1 0,4 8 3,3
Made 4 1,7 83 34,6
Särki 3 1,3 55 22,9

Yhteensä 26 10,8 337 140,4
Vatajanjoki Vatajanjoki 300 13,8 Ahven 10 3,3 93 31,0

Kivisimppu 8 2,7 17 5,6
Made 4 1,3 59 19,7

Yhteensä 22 7,3 169 56,3
Kuivasjoki Pohjapato ap 240 14,9 Ahven 12 5,0 107 44,6

Hauki 3 1,3 754 314,2
Kiiski 1 0,4 5 2,1
Lahna 2 0,8 14 5,8
Made 1 0,4 21 8,8
Särki 40 16,7 724 301,7

Yhteensä 59 24,6 1625 677,1
Jarvanjoki Jarvanjoki 240 14,5 Ahven 4 1,7 26 10,8

Hauki 1 0,4 30 12,5
Kiiski 2 0,8 26 10,8
Kivennuoliainen 8 3,3 136 56,7
Kivisimppu 12 5,0 64 26,6
Taimen 1 0,4 37 15,4

Yhteensä 28 11,7 319 132,8

Pinta-ala
(m2)

Veden lämpötila
(°C)

Yksilöä /
100 m2
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5. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

KVVY inventoi heinäkuun 29.–30. vuonna 2019 Kuivasjärven yläpuolista reittiä Iso Venesjärveltä alas-
päin noin 8,8 km matkan. Reitti jakautui kolmeen eri virtaveteen: Venesjokeen–Mustajokeen,
Isonahonjokeen ja Vatajanjokeen. Venesjoki–Mustajoki on reitin osuuksista pisin. Reitillä on koskialu-
eeksi arvioitua virtavettä yhteensä noin 640 m. Koskialueiden arvioitu yhteispinta-ala on noin 1 600
m2.

Inventoinnin perusteella Kuivasjärven yläpuolinen reitti on Vatajanjoen ja Isonahonjoen osalta kaloille
nousuesteetön. Venesjoella–Mustajoella on muutamia ihmisen rakentamia patorakenteita. Lisäksi
Mustajoen alaosaa asuttavat majavat olivat padonneet uomaa inventointihetkellä kahdesta eri koh-
dasta. Koskialueita reitillä oli niukasti ja ne olivat kaikki enemmän tai vähemmän perattuja. Liettymi-
nen oli reitillä silminnähden runsasta.

Sähkökoekalastusten perusteella voidaan todeta, ettei Iso Venesjärven ja Kuivasjärven välisellä reitillä
esiinny taimenta. Saaliiksi saatiin tyypillisesti virtavesilajeihin luokiteltaviin kaloihin kuuluvia kivisimppuja
vain reitin alimmilta koealoilta Isonahonjoesta ja Vatajanjoesta.

Inventoidun reitin ulkopuolella, Kuivasjoella ja Jarvanjoella tehdyissä sähkökoekalastuksissa selvisi,
että Kuivasjokeen vuonna 2017 tehty pohjapato katkaisee kaloilta reitin Kuivasjärveen ainakin kesien
2018 ja 2019 kaltaisina äärimmäisen kuivina aikoina. Koneellisesti kunnostetulla Hautalankoskella teh-
dyn sähkökoekalastuksen saalis sisälsi kivisimppuja, kivennuoliaisia ja yhden taimenen. Kuivasjoen pa-
don alapuolelta ei saatu saaliiksi yhtäkään tyypilliseksi virtavesilajiksi luokiteltavaa lajia. Kuivasjoki on
padon alapuolelta virtaukseltaan ja pohjaltaan yksitoikkoinen, perattu uoma, kun puolestaan Hau-
talankoskella kunnostuksilla on onnistuttu muokkaamaan koskialuetta virtavesilajeille sopivaksi
elinympäristöksi.

Jatkotoimenpiteet:

1. Kuivasjärven yläpuolisen reitin koskialueiden ennallistaminen. Koskialueita on reitillä niukasti
ja ne ovat kaikki perattuja. Lisäksi liettyminen on erittäin voimakasta. Kunnostuksilla voidaan
vähentää koskialueiden liettymistä ja tehdä niistä virtavesilajeille sopivampia elinympäristöjä.

2. Ihmisen tekemien nousuesteiden muuttaminen / poistaminen kalojen kuljettavaksi Venesjo-
elta–Mustajoelta.

3. Taimenkannan levittäminen Kuivasjärven yläpuoliselle reitille. Mädinhaudontakokeilla voi-
daan selvittää, menestyykö taimen Kuivasjärven yläpuolisissa virtavesissä. Onko veden hap-
pamuus taimenille sopivalla tasolla? Estääkö voimakas liettyminen taimenten lisääntymisme-
nestyksen?

4. Kuivasjoen yläosan pohjapadon muokkaaminen ja padon alapuolisen alueen kunnostami-
nen. Patoa tulee ehostaa siten, että se ei muodosta kaloille nousuestettä kuivinakaan aikoina.
Padon alapuolella on pitkä pätkä helposti kunnostettavaa voimakkaasti perattua koskialu-
etta.

5. Kutusoraikkojen tekeminen Kuivasjokeen ja Jarvanjokeen kunnostustalkoilla. Esimerkiksi Hau-
talankoski on kunnostettu koneellisesti tuomalla uomaan lähinnä suuria lohkareita. Koskialu-
eelle voisi kuitenkin lisätä luontaisesti alueella lisääntyvälle taimenelle sopivia kutusoraikkoja.

6. Kunnostustoimenpiteiden tuloksellisuuden seuranta sähkökoekalastuksilla!



37

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

KVVY Tutkimus Oy

Tekijä:

Kalastotutkija, FM Sami Ojala

Hyväksynyt:

Kalaosaston johtaja Anna Väisänen

Jakelu

Jari Pelkonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Hannu Salo, Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut


