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1. Johdanto 
 
Pirkanmaalla sijaitsee Jarvanjoki, joka tunnetaan kirjallisuudessa myös Kuivas- ja Ruonanjokena (35.561, Mustonen 2016). Kokonaispituus joella 
on noin 4,5 kilometriä, ja sitä hallitsee pääasiassa Linnankylän kalastuskunta (tarkemmin rajattuna noin Linnanlammesta joen suistoon). 
Keskivirtaama on kirjallisuudessa noin 1,5 m3/s. Joki kuuluu Kokemäenjoen reittiin, Ikaalisten reittiin ja sijaitsee Kuivasjärven eteläpuolella 
(Tossavainen 2021).  
 
Kuivasjoki-Jarvanjoki on Kuivasjärven lasku-uoma Linnajärveen. Koko tämä vesistöalue sijaitsee Parkanon kaupungin alueella. Sen pinta-ala on 
165,2 km2 ja järvisyys 6,4 % (10,6 km2). Vesistöalueen kokonaisalasta noin 75 % (123,9 km2) on kivennäismetsämaata, noin 8,1 % (13,4 km2) 
turvemaata ja noin 7,4 % (12,2 km2) viljelysmaata. Nämä maankäyttötiedot on poimittu Suomen Ympäristökeskuksen VALUEKM10-ohjelmasta 
09.06.2021. Viranomaisten toimesta Kuivasjoen-Jarvanjoen vedenlaatua on seurattu Hautalankosken havaintopaikalla vuosina 2008-2021 
(aineistot saatavilla Suomen Ympäristökeskus, Hertta-ympäristötietojärjestelmä, arvioitu 09.06.2021, Tossavainen 2021).  
 
Vesiensuojelun kannalta Jarvanjokea kuormittavat lähivaluma-alueelta ravinnepäästöt pelloilta ja kiintoaines metsäisiltä osuuksilta, sekä 
Kuivasjärvestä tuleva kuormitus itse pääuomaan. Joen valuma-alueella on myös ojitettu soita, jotka vaikuttavat sekä Lokaluoman suunnalta 
vuosikymmeniä jatkunut turvetuotannon kuormitus.  
 
Vesiensuojelusuunnitelmissa Jarvanjoki on merkitty hyvä-tyydyttävä -statuksella (Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-
2021). Yläpuolinen Kuivasjärvi, jonka valuma-alueeseen Jarvanjoki kuuluu, on nimetty Ikaalisten reitin kärkikohteeksi vesiensuojelussa. Voidaan 
siis yleisesti arvioida, että Jarvanjoen tilaa kohentaville toimille on vahvat perusteet. Joessa on myös luontainen tai luontaisen kaltainen 
taimenkanta. 
 

Tilannekuva tiivistäen: 
 

Jarvajoen-Kuivasjoen tila on heikentynyt huomattavasti ja sitä rasittavat yhä seuraavat tekijät: 
1. Kuivasjärven kuormitus 

2. Lokaluoman kuormitus (tehostettu seuranta jo tehdyille toimille tärkeää) 
3. Ruonanlammen sisäinen kuormitus Jarvanjokeen 
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Jarvanjokeen kohdistuu parhaillaan vesiensuojelutoimia, jotka ovat kannustaneet Linnankylän kalastuskunnan pyrkimään koko joen vedenlaadun 
korjaamiseen. Toimet tukevat myös toisiaan, joten joen lähivaluma-alueen saaminen vesiensuojelutoimien piiriin järjestelmällisellä 
kaksivaiheisella hankkeella on perusteltua.  
 
Aiemmat toimet ovat olleet 

• 2004 koskiekologian ennallistaminen (Pirkanmaan ympäristökeskus) 
• 2019-2021 Lokaluoman osavaluma-alueen laajamittainen kunnostus osana Kuivasjärven valuma-aluehanketta (Pro Kuivasjärvi ry) 
• Kuivasjärven valuma-alueella olevat kunnostustoimet 2005-2020 
• Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen uomakunnostusten toimet 2020-luvulla 

 
Tässä vesiensuojelusuunnitelmassa arvioidaan olemassa olevaa vedenlaatudataa julkisista lähteistä sekä OSK Lumimuutoksen kenttävierailuiden 
ja kaukokartoituksen tuloksena. Tarkastelussa on hyödynnetty alustavaa, valmistelevaa kuormitustarkastelua 4. jakovaiheen tasolla1. 
Maastotarkastelu itse kohteilla sekä kuormituksen ja eroosion osalta kuitenkin määritti useiden kohteiden ”todellisen” tilan ja suositellun toimen.  
 
Tämän jälkeen esitämme vaiheen 1 kustannustehokkaita kunnostustoimenpiteitä Jarvanjoen valuma-alueelle, jotka voi ottaa käyttöön. 
Suunnitelman lopussa hahmotellaan erilaisia rahoitus- ja kokonaisuusmahdollisuuksia joen kunnostuksen seuraaviksi askeliksi.  
 
Raportissa esitellyt toimet on mahdollista käyttää sellaisenaan vesiensuojelurakenteiden ja -suunnitelmien pohjana ja rahoituksen hakuna. 

Varsinaisten, mahdollisten toimien käynnistyessä tulee esimerkiksi kosteikkorakenteiden tarkka muoto, syvyys, kynnystys ja vallitus 
päättää maanomistajan toiveiden, vuodenajan, virtaaman, maaperän ja toimenpiteiden mukaisesti.  

 
Viimeistellyt puitteet eivät kuitenkaan muodosta suurta osaa operatiivisista kuluista, ne ovat lähinnä työnaikaisen maastosuunnittelun 

osia, jotka voidaan toteuttaa tässä esitettyjen toimien viimeistelemiseksi. 
Kiitämme Linnankylän kalastuskuntaa suunnitelman tilauksesta ja yhteistyöstä hankkeen aikana.  

 
1 Jokainen voi tarkastella asiaa ATK-linkistä https://arcg.is/yXzv40, josta saa näkyviin Karttatasot -valikon kautta 4. jakovaiheen valuma-alueet, 
sekä esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden syntyvän fosforikuormituksen samalla 4. jakovaiheen tarkkuudella. Nämä aineistot kertovat 
yleisellä tasolla siitä, mistä lähteistä jokeen tuleva kuormitus on peräisin, ja mitkä osavaluma-alueet kuormittavat jokea kaikkein eniten. 
Kuormitustarkastelu auttaa kohdentamaan vesiensuojelutoimia niille alueille, joissa niitä kaikkein eniten kaivataan, mutta on tärkeää muistaa, 
että se ei korvaa maastossa tehtävää eroosio- ja kuormitusselvitystä (lähteenä Salla Taskinen / Pirkanmaan ELY). 
 



 5 

2. Jarvan-Kuivasjoen vedenlaatuhavaintoja 2012-2021 
 
Kuivasjoen vesistöalue on esitetty kartassa 2. Rajaus on tehty Suomen Ympäristökeskuksen VALUEKM10-ohjelmalla 11.06.2021. Tässä 
tarkastellaan noin viimeisen vuosikymmenen aikana kerättyä dataa tilannekuvan muodostamiseksi. Sedimenttiaineistojen keruuta ei ole 
toteutettu eikä vesimittausaineiston tarkastelua viety historialliseen kontekstiin. 
 

 
Kartta 1. Jarvanjoen valuma-alue, Tossavainen 2021 

 
Karttatulkinnan valossa vielä 1960-luvulla Jarvanjoen valuma-alueen kuormitus on ollut vähäistä, koska luonnonelinympäristöt ovat olleet 
pääasiassa muokkaamattomia, esimerkiksi tämä käy ilmi 1960-luvun kartoista (Kartta 2.) 
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Kartta 2. Maankäyttö on ollut vähäistä, ja suoluonto pääasiassa vähäisten ojitusten piirissä. Mustonen 2016. 

 
Tässä luvussa käsittelemme vedenlaatudataa, joka perustuu pääasiassa Kuivasjoen Hautalankosken vedenlaadun havaintopaikkaan, merkitty 
karttaan punaisella pisteellä (Kartta 3, Suomen Ympäristökeskus, Hertta-ympäristötietojärjestelmä 09.06.2021, Tossavainen 2021).  
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Kartta 3. Vesimittauspiste joella 

 
Esitämme tässä yleisesti ympäristötietojen avainindikaattoreiden kehitystä viimeisen vuosikymmenen aikana. 
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Taulukko 1. 
 
Kuivasjoen Hautalankosken havaintopaikan veden kokonaisfosforipitoisuuden havainnot vuosina 2012-2021. Kuvan perustana olevat 
mittaustulokset on poimittu Suomen Ympäristökeskuksen Hertta-ympäristötietojärjestelmästä 11.06.2021. Mittaustulosten aritmeettinen 
keskiarvo on 35 µg/l. 
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Taulukko 2. 
 
Kuivasjoen Hautalankosken havaintopaikan veden kokonaistyppipitoisuuden havainnot vuosina 2012-2021. Kuvan perustana olevat 
mittaustulokset on poimittu Suomen Ympäristökeskuksen Hertta-ympäristötietojärjestelmästä 11.06.2021. Mittaustulosten aritmeettinen 
keskiarvo on 808 µg/l. 
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Taulukko 3. 
 
Kuivasjoen Hautalankosken havaintopaikan veden happamuusasteen havainnot vuosina 2012-2021. Kuvan perustana olevat mittaustulokset on 
poimittu Suomen Ympäristökeskuksen Hertta-ympäristötietojärjestelmästä 11.06.2021. 
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Taulukko 4. 
 
Kuivasjoen Hautalankosken havaintopaikan veden kiintoainepitoisuuden havainnot vuosina 2012-2021. Kuvan perustana olevat mittaustulokset 
on poimittu Suomen Ympäristökeskuksen Hertta-ympäristötietojärjestelmästä 11.06.2021. Mittaustulosten aritmeettinen keskiarvo on 4,0 mg/l. 
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Taulukko 5. 
 
Kuivasjoen Hautalankosken havaintopaikan veden kemiallisen hapenkulutuksen havainnot vuosina 2012-2021. Kuvan perustana olevat 
mittaustulokset on poimittu Suomen Ympäristökeskuksen Hertta-ympäristötietojärjestelmästä 11.06.2021. Mittaustulosten aritmeettinen 
keskiarvo on 28 mg/l O2. 
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Tulosten tarkastelua 
 
Tossavainen (2021) toteaa, että Kuivasjärven lasku-uoman Kuivasjoen Hautalankosken veden kokonaisfosforin (28…46 µg/l) ja kokonaistypen 
(610…1000 µg/l) pitoisuudet vuosina 2012-2021 ovat olleet tyypillisiä meso-eutrofisille järvivesille. Tämä vastaa elinympäristöä, jossa orgaanisten 
aineiden tuotanto ja hajoaminen on kohtalaista, ja myös aluetta, suota, järveä tms., jonka ravinnepitoisuus on keskinkertainen. 
 
Veden pH (5,8…6,5) on lievästi hapanta ja kelvollista kaikille luontaisille kalalajeillemme ja niiden eri kehitysasteille. Veden kiintoaineen 
pitoisuuden havainnot (2,0…8,0 mg/l) ovat olleet kohtalaisen maltillisia. Kemiallisen hapenkulutuksen arvot (18…39 mg/l O2) ovat tyypillisiä 
polyhumoosisille vesille, eli vesistöille, jossa humusta on suhteellisesti paljon.   
 
Voimme tiivistää, että vedenlaadun happamuus on suhteellisen hyvällä tasolla, mutta mittausdatan valossa vesistöä vaivaa runsas humus- ja 
ravinnekuormitus, johon tulisi puuttua mahdollisimman pian. Muualta saatavissa aineistoissa (KVVY) on yleisesti tiedossa, että Jarvanjoessa on 
taimenkantaa, joka entisestään korostaa vesiensuojelutoimien tärkeyttä. 

 
 
Jarvanjokea alivirtaaman aikaan. Kiintoainesta on runsaasti. 
Jokijärjestelmän ylä- ja alaosat ovat varsin hyvässä kunnossa, 
mutta kärsivät kuormituksesta, kuten kesällä 2021.  
  
OSK Lumimuutos 
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Kartta 4. Kuivas-Jarvanjoen koontikartta, 2021. Punaisella on merkitty tärkeimmät kuormitussuunnat, vihreällä joen varsin hyvässä kunnossa 
olevat jaksot. Sinisellä on merkitty akuuteimmat ja vaikuttavimmat vesiensuojelutarpeet / rakenteet (kosteikot).   
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3. Valuma-aluekunnostusmahdollisuudet 
 
Tässä osuudessa esitellään hankkeen kenttätöissä ja kartoituksessa tunnistettuja vesiensuojelupotentiaaleja ja kohteita, ja niihin liittyviä 
alustavia suunnitelmia, joita voi viedä eteenpäin konkreettisina ennallistamiskohteina. 
 

Kuivasjärven vaikutus Jarvanjokeen 
 

 
Kartta 5. Valuma-alue, Tossavainen 2021 

 
Ylivoimaisesti suurin vedenlaatuun ja määrään vaikuttava seikka Jarvanjoella on yläpuolinen Kuivasjärvi. Jarvanjoen valuma-alue on myös pääosin 
järven puolella. Kuivasjärvi valuma-alueineen kärsii runsaasta kiintoaines- ja ravinnekuormituksesta, jota aiheuttavat historiallisesti pääasiassa 

• turvetuotanto laajamittaisena maankäyttömuotona 
• metsäojitukset  
• aktiivinen maatalous vesistön lähellä ja maataloudessa käytettävät ravinteet 
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Joen toimijat eivät välttämättä voi vaikuttaa paljoakaan järven puolen toimiin, mutta yhteistyötä seutukunnan toimijoiden, kuten 
kalastuskuntien, vesiensuojeluyhdistysten ja viranomaisten kanssa tulee tehostaa, että tilannekuva joen vedenlaadun ja asioiden osalta on 
mahdollisimman ajantasainen. Viime vuosien aikana Kuivasjärven tilaan on pyritty vaikuttamaan useilla valuma-alue- ja allashankkeilla, ja tämän 
työn voidaan arvioida jatkuvan – se auttaa suoraan myös Jarvanjokea. 
 
Lokaluoman reitti 
 
Lokaluoman reitti on pitkään ollut lännestä tulevan valuma-alueen kautta suuri joen kuormittaja. Kuormituksen taustalla on ollut metsäojitus, 
soiden ojitus sekä laajamittainen turvetuotanto Nivusjärven alueella.  
 
Vuosien 2019-2021 aikana vesiensuojeluyhdistys Pro Kuivasjärvi toteutti ensimmäiset Lokaluoman vesikunnostustoimet. Näihin kuuluivat  

• Lokaluoman luontaiseen uomaan ohjaaminen yläjuoksulla 
• rumpujen tehostaminen ja eroosiontorjunta uoman varrella  
• sekä kaikista tärkeimpänä toimena Lokaluoman n. 2 hehtaarin monitoimikosteikko ja laskeutusallas.  

 
Oheisessa kartassa on esitetty TEHTY -koodilla toimet, joita on valmiiksi suunniteltu Lokaluomalle.  
 

Suunnitelmassa on vielä muutamia elementtejä, joiden avulla Lokaluomasta tulevaa eroosiokuormitusta voidaan pyrkiä estämään. Vaikka 
Lokaluoman kuormitus on merkittävästi vähentynyt, on näissä pienkohteissa kustannustehokkaita potentiaaleja, jotka esitellään alla. Toimien 

käynnistämiseksi täytyy kulloisenkin maanomistajan luvitus saada toimille: 
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Kartta 6. Lokaluoman toimet ja jatkopotentiaali 
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Ehdotuksia vesiensuojelutoimille Lokaluomalla yläjuoksulta alaspäin:  
 
Lokaluoman osalta voidaan vielä tehostaa eroosiontorjuntaa, ennallistaa luontaisia elinympäristöjä sekä laajentaa toimia olemassa olevilla 
alueilla ja rakenteilla. 
 

A. Palsta 581-411-3-117: Lasketusaltaan toteuttaminen uuden ojalinjanpäähän, sekä 8 x 30 m laskeutusaltaan toteuttaminen, alustava 
ennakkokustannearvio 1500 € 

B. Palsta 581-411-2-131: Vanhan altaan tyhjennys, maiden ajo sekä mahdollinen laajennus, alustava ennakkokustannearvio 700-1000 € 
C. Palsta 581-411-25-11: Purokunnostus esimerkiksi talkootyönä tai pienkohteena, 80 metriä, alustava ennakkokustannearvio 500-1000 € 
D. Palsta 581-411-25-7: Laskeutusallaspotentiaali 150-200 m2, alustava ennakkokustannearvio 500-800 € 
E. Palsta 581-411-25-11: Kolme pohjakynnystä hiekanvalumisen torjumiseen, alustava ennakkokustannearvio 1000 € 
F. Kiimanevan ja mahdollisesti muiden suokohteiden ennallistaminen: Laajempi kokonaisuus, joka tulee suunnitella maastossa, mutta myös 

vaikuttaisi tulvahuippuihin ja kuiviin kausiin positiivisesti, sekä palauttaisi luonnon monimuotoisuutta. alustava ennakkokustannearvio 
500-700 € /ha 

 
HUOM: Vaativat maanomistajien luvituksen ja pienkohteiden osalta maastosuunnittelun viimeistelyn luvituksen jälkeen (1 maastopäivä) 

 
Joen lähivaluma-alue 

 
Jarvenjoen-Kuivasjoen lähivaluma-alue on intensiivisen maankäytön sävyttämää. Joen alaosissa maatalous hallitsee maankäyttöä, kun taas 
yläjuoksulla metsätalous on hallitsevaa. Joen lähivaluma-alueella ei ole akuuttia pistemäistä kuormituslähdettä havaittavissa. Viettävien peltojen 
hajakuormitus ja vanhanaikaiset haja-asutuksen jätevesijärjestelmät lisäävät ravinnekuormitusta ja siten rehevöitymistä pikkuhiljaa.  
 
Ainoa pienimuotoinen eroosio havaittiin lähivaluma-alueella Niemenlammen koillispäähän laskevissa kahdessa pelto-ojassa. Ylempänä 
uomastossa on havaittavissa, että eroosio on vaivannut huomattavan korkeuseron halki virtaavassa uomastossa ylempänä vuosikymmeniä 
sitten, mutta nykyään jo rauhoittunut.  Tähän pisteeseen olisi mahdollista perustaa kosteikko, joko yksitasoisena tai kahdessa eri korossa, 
kaksiosaisena toteutettavana. Kosteikon toteuttamisen yhteydessä voidaan uomaan perustaa pohjakynnyksiä, jos maanomistaja suostuu 
yläpuolisiiin toimiin. Saatavilla olevassa tarkastelussa eroosiota ei kuitenkaan merkittävässä määrin löydetty, joten näitä toimenpiteitä voi pitää 
toissijaisina (priorisointi kosteikoille). 
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Potentiaalista kosteikkoalaa on kosteudesta kärsivässä pellon reunassa ja rantapuustossa ja -luhdassa yhteensä 0,5 hehtaaria, johon olisi 
yhdistettävissä toimimaan noin 0,3 hehtaarin kokoinen rantaluhta vesialueella, joka toimisi hoidettavana kasvillisuuskenttänä kosteikon jälkeen. 
Tämän kosteikon valuma-alue on kooltaan 75 hehtaaria, ja koostuu yli 30%:sesti viljelyaloista. 
 
Jos tarkastellaan erikseen vielä Niemenlammen koillisnurkkaa, kosteikkoehdotuksen yläpuoleinen valuma-alue on eroosioherkkää, ja historian 
saatossa ollut eroosio uomastossa on yhä näkyvissä uomaprofiilissa. Aktiivista eroosiota ei esiinny, sillä uomia ei ole perattu enää viime vuosina. 
Akuuttia perkaustarvettakaan ei ole, osin ainakaan vallinneen eroosion takia. Ainoa maastokaudella Jarvajoen-Kuivasjoen lähivaluma-alueella 
havaittu, pieni käynnissä oleva eroosio oli kyseisen kosteikkoesityksen alueella (esitetyn kosteikkoalan kohdalla). 
 
Kosteikon perustamiskustannus vastaavissa paikoissa ja olosuhteissa on aihepiiriin perehtyneen, osaavan koneyrittäjän toteuttamana 
keskimäärin 10 000–12 000€/ha (alv 0%). Kohde täyttää maatalouden ei-tuotannollisen investointituen ehdot. Tukea olisi mahdollista hakea ja 
saada 11669€/ha. Kyseinen tuki on 100%:nen tuki edellä mainittuun tukikattoon saakka. Kohde sijaitsee vapaa-ajan kiinteistön välittömässä 
läheisyydessä ja kohteen alueella on myös rakennettu lähde puuston keskellä. 
 
Tämän lisäksi kalastuskunta voi yhteistyössä kannustaa viljelijöitä elinkeinojen vesiensuojeluratkaisuihin. Tehokkuutta voidaan lisätä muun 
muassa pyrkimällä tilanteeseen, jossa kuormitusta ei ylipäätään synny.  
 
Viljelytapojen puolella työkalupakkiin voi kuulua muun muassa 

• vaikkapa talviaikainen kasvipeitteisyys 
• rakennekalkitus 
• suojavyöhykkeet 
• metsänkäsittelyn muutoksia (esim. siirtyminen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen turvemailla, suojavyöhykkeet). 
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Kartta 7. Niemenlammen koillisnurkan kosteikko- ja kasvillisuuskenttäpotentiaali. 
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Toinen mahdollinen kosteikkopaikka, tai pikemminkin kosteikkokokonaisuuden paikka sijaitsee Ruonanlammen eteläpäässä. Kahden tilan 
alueella kaikki peltojen kuivatusvedet olisivat johdatettavissa helposti joutomaa-alueelle perustettaviin kosteikoihin. Kuivatusvedet voitaisiin 
kuljettaa kosteikosta toiseen, Jarvanjoen rinnalla kulkien. 
 
Kosteikkopotentiaalia on Jarvanjoen vierellä yhteensä noin 0,85 hehtaaria. Valuma-alueen koko potentiaalisille kosteikoille on yhteensä noin 18 
hehtaaria, josta peltoa on noin 5 hehtaaria. Myös tämä kohde täyttää maatalouden ei-tuotannollisen investointituen rahoitusehdot.  
 
Kosteikkopotentiaalin pinta-alasuhde valuma-alueeseensa on noin 4,7 %, jota voi pitää kosteikon teoreettisen toimintatehona kannalta 
mitoituksen osalta erittäin tehokkaana. Kosteikot olisi perustettava kaivamalla, ja kaivumaita voisi hyödyntää ympäröivien peltojen korotuksessa 
tai pinnan muotoilussa. 



 22 

 
Kartta 8. Ruonanlammen eteläpään kosteikkopotentiaali.  
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Joen uoma 
 

 
Jarvanjoki on yläpäästä, sekä lähellä Linnajärveä, säilyttänyt monia luonnon monimuotoisuuselementtejä.  

2000-luvulla joella on toteutettu kalataloudellisia kunnostuksia ja virtavesien ennallistamista. 
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Joen yläosaa vaivaa kuivalla kaudella veden vähyys. Muuten toimenpiteitä ei juuri ennen Niemenlampea tarvita. 

 
Joen uoman kunnostuksessa on edetty jo vuonna 2004, sekä vuosien 2020-21 Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen arvokala- ja 
uomakunnostuksissa. Toimintaehdotuksena onkin tärkeää koordinoida ja saada jo tehtyjen uomakunnostusten tulokset samalle viivalle, ennen 
kuin lähdetään tarkastelemaan lisätoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
 
Aiemmat jokikunnostukset on tehty osaavasti ja uoman morfologia ja ominaispiirteet ovat monipuoliset ja luonnontilaisen kaltaiset. Ainoana 
puutteena voidaan pitää syvänteiden puutetta.  
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Alajuoksulla, Jarvanjoen loppuosuudella, viimeisellä noin 650 metrin matkalla uoman varjostus ja lähimetsä ovat edustavia. Kivien palauttaminen 
uomaan on tehty onnistuneesti ja uoman rakenteellisten ominaispiirteiden voi katsoa vastaavan luonnontilaista. Sen sijaan purosammalten 
määrä on varsin alhainen, esimerkiksi varjostukseltaan ”huonompaan” Kuivasjokeen verrattuna. Kiintoainekuormitus on ilmeisen suurta 
ajoittain, värjäämää ja kertynyttä kiintoainesta, sekä, orgaanista että epäorgaanista, löytyy lähes kaikilta mahdollisilta tulvatasanteilta. 
 
Tehdyt kutusoraikot vaativat puhdistamista ja täydentämistä vuosittain, kunnes kiintoainekuormitus saadaan kuriin. Pitkään jatkunut ja 
toimenpiteenä onnistunut elinympäristökunnostus tulisi turvata veden laadullisella korjaamisella ensi sijassa.  

 
Joen alaosassa potentiaalisia vesiensuojelukohteita ei juuri ole.  

Aivan joen alaosissa, Haapakosken lähellä, tulee kuitenkin yksi metsätalousmaiden oja pohjoisesta kohti uomaa. 
 
Kosken tilaa ja kuormituksen vähentämistä voidaan tarkastella toteuttamalla uomassa samanaikainen 

• pohjakynnysten perustaminen jo uoman lähtöpisteille 
• mahdollinen laskeutusallas, alustavasti esimerkiksi 50-60 m2 (vaatii vielä tarkemman maanomistajaneuvottelun) 
• uoman reunojen jättäminen hakkaamatta. 

 
Tälle toimelle voidaan arvioida kustanne n. 2000 – 3000 €, mutta se ei ole joen kuormituksen kannalta tärkeimpien listalla. 
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Lammet – Niemenlampi, Linnanlahti, Ruonanlampi 
 
Jarvanjoen uomassa on myös kolme lampea, Niemenlampi, Linnanlahti ja Ruonanlampi. Kahta viimeistä on tarkasteltu kirjallisuudessa myös 
yhtenä kokonaisuutena. Lammet kärsivät rehevöitymisen aiheuttamasta umpeenkasvamisesta, joka puolestaan muuttaa elinympäristöjen 
ominaispiirteitä. Toisaalta rehevöityminen tuottaa tietyssä määrin ja tietyn aikaa elinympäristöjä uusille ja leviäville lajeille, kuten viitasammakko, 
sorsalinnut, särkikalat jne, joiden hoito ja hyödyntäminen tulee pohtia tapaus kerrallaan, puntaroiden hyöty/haitta ja vallitsevan lainsäädännön 
mahdollistamat hoitotoimenpiteet (vrt. viitasammakon uhanalaisluokitus, sudenkorennot jne). 
 
Toimenpide-ehdotus Niemenlampi, Linnanlahti: 
 
Niemenlammen ja Linnanlahden altaiden osalta akuuttien toimenpiteiden tarve on suhteellisen vähäinen. Tärkeintä on huolehtia siitä, että 
lampien läpi säilyy avoin virtaväylä, eikä kiintoainekertymää pääse muodostumaan. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi niittämällä ja poistamalla 
vesikasvit siten, että niiden mädäntyvät rungot eivät jää lampialtaaseen mahdollisen niiton jälkeen.  
 
Niittoja voidaan toteuttaa sekä paikallisin voimin, talkootyönä, että ostopalveluna. Kansallisesti esimerkiksi Henkan Helppi Itä-Suomessa (kts. 
https://www.puruvesi.net/paikalliset/4077450) on profiloitunut tarkkana niittotoimijana ja asiantuntijana. Niittoa ennen tulee varmistaa ELY-
keskukselta aiheeseen liittyvät mahdolliset luvitukset, uhanalaisuuskysymykset, sekä niittojätteen loppusijoituspaikka.  
 

HUOM!:  
Pienimmistäkin koneellisista niitoista tulee tehdä niittoilmoitus ELY-keskukselle 30 vuorokautta ennen aiottua toimenpiteeseen ryhtymistä. 
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Ruonanlammen virtausreittiä loppukesällä 2021. 
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Toimenpide-ehdotus Ruonanlampi: 
 
Jarvanjoen uoman läpivirtaamalammista vaikeimmassa tilassa on Ruonanlampi. Ruonanlammen voidaan katsoa täyttyneen kokonaan 
orgaanisesta kiintoaineesta ja kuolleesta kasvijätteestä. Julkisista lähteistä voidaan todeta, että lammen pituus on 550 metriä, leveys 200 metriä 
ja sen pinta-ala on 3,7 hehtaaria. Lokaluoma purkaa puolestaan Ruonanlampeen.  
 
Avoimissa lähteissä mainitaan, että Ruonanlampea olisi jo kerran virtaaman säilyttämiseksi ruopattu, mutta tästä toimenpiteestä ei ole saatavilla 
tarkempia tietoja. Tiedetään kuitenkin, että jokiuomaa on yli sadan vuoden aikana perattu ja joessa olevien lampien vedenpintaa samalla 
alennettu. On esitetty, että vedenpinnan tason ja laskujen takia Linnanlahtea tulisi katsoa kuuluvan Ruonanlampeen.  
 
Wikipedia (2021) esittää, että vanhoista Parkanon ja Kihniön pitäjänkartoista näkee, kuinka Niemenlammen luusua on kapea ja kuinka 
Linnanlahden ja Ruonanlammen väli on lähes yhtä leveä kuin Ruonanlampi koko matkaltaan. Edelleen, ”vuoden 1959 painetussa peruskartassa 
tilanne on muuttunut selvästi. Linnanlahti on kuin oma lampensa, jonka vedenpinta on yhtä korkealla kuin molemmissa lammissa. Entinen pitkä 
Ruonanlampi käsittää nykyään kapean jokiuoman ja kolme perusuomaa leveämpää lampea.” 
 
Hanketta varten kerättyä perinne- ja paikallistietoa tulkiten lampeen on aiempina vuosikymmeninä tuotu Kuivasjärven länsipuolella toimivan 
sahan ja mahdollisesti muiden sahojen jätteitä, jotka ovat mahdollisesti lammen sedimentissä. Tästä ei, sedimenttinäytteiden keruun 
puuttumisen takia, ole varmuutta. Voimme kuitenkin merkitä havainnon tärkeäksi lammen aiempien tapahtumien sarjassa. 
 
Tiivistäen, Ruonanlampi muodostaa vesiensuojelun kannalta erittäin monimutkaisen ja eri kustannerakenteiltaan pohdittavan kokonaisuuden. 
Toimenpiteitä, jolla lammen tilaa, sen nykyhetkeä ja korjausliikkeitä voidaan viedä eteenpäin, voivat mahdollisesti olla: 
 

A. Talviaikainen limnologinen ja sedimenttianalyysitutkimus lammen pohjan tilanteesta 
B. Lammen niitto uoman virtaamien turvaamiseksi matalan veden aikanakin 
C. Kaiken ulkopuolisen kuormituksen torjuminen (Lokaluoman olemassaoleva kosteikko auttaa tässä asiassa jo paljon) 
D. Lammen pohjan hapetus 
E. Lammen pohjan uudelleenmuodostus – laajan savikerroksen laatiminen olemassaolevan, todennäköisesti toksisen sedimentin päälle, 

jotta se ikään kuin ”hautautuu” uuden pohjan alle 
F. Joen uoman ohjaaminen lammen ”ohitse”, n.s. alivirtaamakauden aikainen ohitusuoma 
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On kuitenkin huomioitava, että kaikki lammen altaan toimet ovat erittäin kalliita ja monimutkaisia, sekä vaativat tutkimus- ja 
asiantuntijasuunnittelun. Riskinä on, että Jarvanjoen lampien alapuolinen tilanne heikkenee, jos lampien ennallistusta toteutetaan väärin.  
 
Jos tarkastellaan vedenkorotusmenetelmiä Ruonanlammella, aiempi kirjallisuus, maastotarkastelu ja työkokemus viittaavat siihen, että 
Ruonanlammen pohjapadosta ei ole hyötyä missään aikaikkunassa, sillä Jarvanjoen tulvavaikutus huuhtelisi joka tapauksessa Ruonanlammesta 
haitallisessa määrin kiintoainetta liikkeelle.  
 
Mahdollinen pohjapato ja sillä toteutettava veden nosto voisivat ainoastaan vaikuttaa Ruonanlammen kapasiteettiin ottaa vastaan lisää  
kiintoainetta. Tämänkaltainen varastoiva vaikutus voisi toteutua, nostokorkeus voisi olla esim. 1 metriä, mutta takeita tästäkään ei ole. 
Pohjapatoluvitus on työläs, ja aluehallintoviraston hallinnoima kokonaisuus, johon voi kulua vuosia, eikä se korjaa Ruonanlammen ongelmien 
syytä.  
 
Laajemmista toimista, joiden kustanteetkin ovat mittavia, alivirtaamakauden aikainen ohitusuoma voisi hyvinkin stabiloida Ruonanlammen tilaa, 
sillä jos kasvukauden aikana lammen läpi ei virtaisi vettä lainkaan, kasvettuisi se todennäköisesti hyvin nopeasti (muutamassa vuodessa) 
kauttaaltaan umpeen ja kehittyvä kasvillisuus sitoisi kertyneen kiintoaineen paremmin alleen. Tällöin tulvalla lampi, hiljalleen muodostuva suo, 
voisi jopa sitoa kiintoainetta pienessä määrin. 
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4. Johtopäätökset 
 
Linnankylän kalastuskunta tilasi 2021 Osuuskunta Lumimuutokselta Jarvanjoen ja lähivaluma-alueen konkreettisten ennallistamistoimien 
suunnitelman ja tilannekatsauksen. Tässä raportissa on käyty läpi 

• saatavilla oleva vesien limnologinen tila 
• maasto- ja kaukokartoitusaineistoon perustuvat kunnostuspotentiaalit 
• jokeen kohdistuvien ennallistamistoimien jo tehdyt toimet ja potentiaalit 
• kylällä kerättyä paikallistietoa, erityisesti Ruonanlampeen liittyen 

 
Voimme tiivistää, että vedenlaadun happamuus on suhteellisen hyvällä tasolla, mutta mittausdatan valossa vesistöä vaivaa runsas humus- ja 
ravinnekuormitus, johon tulisi puuttua. Vesidatan valossa tulisi pyrkiä sellaisiin toimiin, joilla jokeen tulevaa kuormitusta saadaan minimoitua. 
 
Jarvanjoki hyötyy käynnissä olevasta Lokaluoman valuma-alueen kunnostustoiminnasta. On oletettavaa, että tämän osavaluma-alueen päästöt 
saadaan pääasiassa kuriin. Tämän takia, jotta joen vedenlaatu saadaan tukemaan olemassa olevaa ja elpyvää arvokalakantaa sekä muuta 
virkistyskäyttöä, on ensisijaisen tärkeää, että koko lähivaluma-alueen ongelmat saadaan ratkaistua. Samalla Lokaluomalla voidaan vielä tehostaa 
ja toteuttaa kuormitusta vähentäviä toimia, jotka ovat myös kustannustehokkaita (arvioidut kustannukset esitetty toimien yhteydessä). 
 

Kokonaisuudessaan voimme tunnistaa kustannustehokkuuden piiristä n. 20 toimea, joita voi lähteä viemään heti eteenpäin. 
 
Ne voidaan tiivistää  

• Uomassa sijaitseviin lampiin: 6 mahdollista, eri suuruusluokan tointa 
• Lokaluoman valuma-alueelle: 6 mahdollista, pääasiassa vähäkustanteista, eroosiota torjuvaa toimenpidettä 
• Joen lähivaluma-alueelle: eroosiontorjuntaa, varmistaa joen läheisten elinympäristöjen (vanhat metsät) sekä kahden mahdollisen 

kosteikon toteuttamisen 
• Uoman lampiluontoon: Niittoa, sekä Ruonanlammen erityistarkastelu, alustavasti hahmoteltuna 6 toimenpidettä 

Yhteensä n. 20 yksittäistä toimenpidettä, joiden kustanne vaihtelee 500 € - 100,000 € välillä 
 
Tämän lisäksi on käsitelty vaihtoehtoisia hydrologisen järjestelmän ominaispiirteitä muuttavia kokonaisuuksia, kuten Ruonanlammen 
pohjapadotus sekä alivirtaamakauden aikainen ohitusuoma. Niiden mittakaava, ja/tai hyöty on kuitenkin sitä luokkaa, että ne eivät ole 
kustannustehokkaita tai nopeita operatiivisia toimia.  
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20 tässä esitellyn toimen osalta läpiviemiseen on mahdollista, esimerkiksi valuma-alue- tai -kohde kerrallaan, hakea valtioneuvoston myöntämää, 
yleensä 50 % valtionosuutta vesiensuojeluhankkeelle. Hankehaku on yleensä loka-marraskuussa. Hankkeissa voi käyttää osittain talkootyötä 
omarahoitusosuuden lähteenä. 
 
Tämän lisäksi maatalouden kohteille on todennäköisesti mahdollista, jos kriteerit täyttyvät, pyrkiä hakemaan sekä vuosikorvausta kosteikosta ja 
mahdollista maatalouden ei-tuotannollista tukea. Kaikki toimenpiteet kuitenkin vaativat maanomistajien kanssa luvituksen ja kohdekohtaisen 
lopullisen suunnittelun.  
 
Virran reunametsien turvaaminen joko määräaikaisilla rauhoituksilla, METSO-ohjelmalla tai muilla toimilla (maanomistajakeskustelut) on myös 
ensisijaisen tärkeää, koska näin voidaan ylläpitää paikallismikroilmastoa, viiste- ja varjoalueita kaloille sekä torjua uomaan ulottuvia uusia 
eroosiopotentiaaleja. 
 
Tulosten tarkastelussa Lokaluoman ennallistamisen tehostaminen on kustannustehokas ja mielekäs operaatio pienillä budjeteilla. Kahden 
kosteikon toteuttaminen auttaa jokea, mutta vaatii varsin paljon omaa pääomaa (ainakin yli 10,000 € jos molemmat toteutetaan). 
Ruonanlammen ja lampien ekologinen ennallistaminen niittoineen on kallis, mutta toisaalta mittakaavaltaan kokonaisvaltainen toimi, joka 
voisi olla järkevää ”upottaa” isompaan kokonaisuuteen, kts alla. 
 

Lopuksi: Elementtejä laajempaan hankkeeseen 
 
Lisäksi Jarvanjokea voidaan tarkastella laajemmassa kontekstissa.  
 
Joessa, vaikka se ei ole kuulunut tämän selvityksen suoraan piiriin, on aiemmin todettu luontaista taimenkantaa sekä muita arvokaloja. Joen 
varrella on runsaasti arvokkaita luonnonelinympäristöjä, kuten vanhoja metsiä, jotka rajoittuvat suoraan uomaan, tarjoten tärkeän 
mikroilmaston, viilentävän vaikutuksen ja ekosysteemin, jolla on merkitystä koko vesistölle. 
 
Tässä taimenta voidaan pitää ekologisesti avainlajina, jonka avulla pyritään hakemaan Jarvanjoelle laajempaa vesiensuojelun ja tutkimuksen 
kokonaisuutta. Tuolloin avautuisi esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen, Landscape Rewilding -ennallistamisohjelman ja muiden 
laajempien tukiohjelmien kanssa potentiaalisesti leveämmät hartiat, jolla Jarvanjoen ja sen valuma-alueen kuntoon saaminen pysyvästi 
nykytiedon valossa voisi mahdollistua.  
 
Aiemmissa vastaavissa hankkeissa (esimerkiksi Koitajoella) 100,000 – 300,000 € suuruiseen yhteistoimintahankkeeseen ovat kuuluneet 
esimerkiksi seuraavat toimet, joista voisi olla hyötyä Jarvanjoellakin: 
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A. Tutkimus: Selvitetään koko vesistön ja valuma-alueen limnologinen, sedimenttien ja ekologian tila, mukaan lukien pohjaeläimistö, 
uhanalaisuudet, menneet kuormitukset pitkällä perspektiivillä 

B. Kylätoiminta: Tuetaan vesistöihin liittyvän tiedon ja paikalliskulttuurien toimia. Tehdään yhteistyötä koulujen, yhdistysten, 
kalastusjärjestöjen kanssa. Tuetaan perinnetiedon vuoropuhelua tieteen kanssa. 

C. Konkreettinen vesiensuojelu: Varataan suuri osa hankkeesta, vähintään 60 %, koko valuma-alueen ja uoman ennallistamiseen 
pääosaltaan. Perustetaan vesiensuojelurakenteet ja toimet, edistetään luonnonsuojelua siellä missä se on tarpeen, pyritään 
palauttamaan uoman luontainen ekologia, hydrologia ja lajisto. Torjutaan pitkällä aikavälillä pääosa ulkopuolisesta kuormituksesta 
(vähintään 70 %).  

 
Tuolloin rahoituksen 50 % muodostaa valtion osuus, ja 50 % pyritään saamaan esimerkiksi EU-ohjelmista, ennallistamisohjelmista ja kuntien, 
kaupunkien, yritysten ja yhdistysten ponnistuksena, jolla on jo kansallista toimintamerkitystä. 
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