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Tiedote, julkaisuvapaa heti
Asia: Virtavesien kunnostustalkoiden kalenteri 2016

Kesäkuusta lokakuulle asti on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia osallistua lähiympäristön,
kalakantojen ja luonnon monimuotoisuuden elävöittämiseen virtavesikunnostuksin.

Virtavesitalkoilla yhteistyössä kaupunkien, yhdistysten sekä yritysten kanssa elävöitetään maisemaa
kaupunkipuroilla ja erämaisemmilla virtavesillä. Tavoitteena on lisätä lähiluonnon viihtyisyyttä ja
parantaa useiden lajien kuten virtavesilintu koskikaran, taimenen, ravun ja eri virtavesihyönteisten
elinympäristöjä rakentamalla puuaineksesta ja kivestä suojapaikkoja eliöstölle ja sorasta
kutusoraikkoja vaelluskaloille.

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) vastaa järjestämiensä talkoiden kunnostuslupien
hakemisesta, talkoolaisten vakuuttamisesta, kunnostusmateriaalien hankinnasta ja työkalujen kuten
lapioiden, kottikärryjen ja hanskojen tuomisesta talkoopaikalle. Viikonloppuina järjestettävissä
talkoissa tarjotaan eväät ja juotavaa. Ilmoittautumiset viimeistään kaksi päivää ennen talkoita
kunkin talkootapahtuman yhteydessä ilmoitetulle yhteyshenkilölle.
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Talkookalenteri
Virhon EU:n LEADER-rahoitusohjelman rahoittama hanke tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä
virtavesikunnostustyötä talkoilla hankkeen eri kohteilla. Jatkuva talkoomahdollisuus on hankkeen
kunnostuskohteilla sen mukaan missä kohteessa kunnostukset ovat käynnissä. Kohteet ovat
Karjaanjoella Vihdin ja Karkkilan alueilla sekä Vantaanjoella Riihimäellä, Nurmijärvellä ja
Tuusulassa.
Uskelanjoen latvoilla Salon Kiikalassa työskennellään loppukesällä. Salon kunnostuksen
tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
Aikataulu- ja muita tietoja saa hankevastaava Olli Toivoselta, gsm 050 330 7739,
sposti ollitoivonen9(at)hotmail.com

Vihtijoella on talkoot lauantaina 9.7. Talkoot alkavat kokoontumisella Haimoontien ja
Kraatarinkoskentien risteykseen klo 10.00. Kunnostuksessa kivetään perattua koskea ja tehdään
kutusoralla uusia kutupaikkoja. Kyse on viime talvena EKOenergia-yleisöäänestyksen voittaneesta
kohteesta, jossa yrityskumppanina on Fortum. Ilmoittautumiset tekstiviestillä tai sähköpostilla:
Markus Penttinen, gsm 040 772 8861, sposti. markus.penttinen10(at)gmail.com

Riverkeepers järjestää kunnostustalkoot Fiskarsinjoella Raaseporissa lauantaina 23.7. klo 10.00
lähtien, jolloin kokoonnutaan Kuparisaaressa (lähin osoite Fiskarsintie 331, Raasepori).
Fiskarsinjoessa ja sen sivuhaaroissa viimeistellään aiempia kunnostuksia. Luvassa kivien ja soran
kärräämistä sekä roskien keräämistä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Khuong Le, gsm. 0400 787
193, sposti. khuong.le(at)riverkeepers.fi

Helsingin Viikinpurolla talkoillaan Latokartanon koulun läheisyydessä lauantaina 13.8. klo
10.00 alkaen. Talkoissa jatketaan Viikinojan kunnostusta paremmaksi vesieliöille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset talkoisiin: Vesa Kuitunen, gsm. 050 338 8504

Haaganpurolla Maunulanpuistossa talkoillaan lauantaina 27.8. klo 10.00 alkaen. Maunulan
uurnalehdon pohjois- ja länsipuolella purouomaa kivetään, lisätään soraa ja vakautetaan penkkoja
eroosion vähentämiseksi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Teemu Mökkönen, gsm. 040 539 1202,
sposti. teemu.mokkonen(at)gmail.com
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Suomen luonnon päivänä 27.8. Vihtijoella järjestetään koskikunnostusnäytös klo 11.00 alkaen.
Tilaisuudessa esitellään Virtavesien hoitoyhdistyksen kunnostuksien ja talkootoiminnan tuloksia
yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön sekä ELY-keskuksen kanssa. Paikkana on Vihtijoen
Haimoon myllypadon koski ja kalatie. Osoite on Haimoon myllytie. Tapahtuma on avoin ja
osallistuminen yleisölle on ilman eri ilmoittautumista.

Helsingin Mustapurolla talkoot järjestetään Myllypuron jäähallin vieressä lauantaina 3.9. klo
10.00 alkaen. Kiveämällä purouomaa ja penkkoja elävöitetään maisemaa, lisätään veden solinaa ja
vähennetään eroosioita. Aiemmin soraistettua aluetta parannetaan taimenen lisääntymis- ja
elinympäristönä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti.
Jouni.simola(at)gmail.com
Lauantaina 10.9. talkoillaan Espoon Karhusuonpurolla klo 10.00 lähtien Nupurintiestä
ylävirtaan (lähin osoite Karhuniityntie 1, Espoo). Gumbölenjoen taimenille ja nahkiaisille luodaan
lisää kutupaikkoja soraistamalla. Samalla siistitään purolaaksoa keräämällä roskia. SLL Espoon
järjestää talkoot yhteistyössä LähiTapiolan ja Virhon kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo
Itkonen, gsm. 050 4078 266, sposti. pirjo.itkonen(at)sll.fi

Helsingin Mätäjoella talkoillaan lauantaina 24.9. klo 10.00 alkaen. Jokiuomaa kunnostetaan
kahdessa kohteessa Pitäjänmäen Talissa ja Kaarelassa Vanhan Nurmijärventien eteläpuolella,
Malminkartanon omenatarhan viereisellä alueella. Jokiuomaan lisätään puuta, kiviä ja soraa. Niillä
saadaan veden virtaukseen vaihtelua, kiinnityspintaa vesikasveille, laidunmaata vesieliöille sekä
lisääntymisalueita virtakutuisille kaloille.
Helsingin perhokalastajat ry vastaa Talin talkoista. Talin talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan
Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, gsm. 050 556 7214, sposti.
pekka.lindblad(at)kolumbus.fi
Kaarelanjoki-hanke vastaa Kaarelan talkoista. Lisätietoja ja ilmoittautumisia Kaarelaan kerää
Mikael A. Manninen, gsm. 040 580 0402, sposti. mikael.manninen(at)gmail.com.

Lauantaina 1.10. klo 10.00 alkaen talkoillaan Espoon Lukupurolla. Ojaksi kaivettua uomaa
palautetaan puromaiseksi kiveämällä ja soraistamalla. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon
ympäristökeskuksen ja paikallisen kalastusalueen kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki
Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com
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Lauantaina 8.10. klo 10.00 lähtien talkoot järjestetään Itä-Helsingin Mellunkylänpurolla
Länsimäentien varrella. Työtä jatketaan vuonna 2015 kunnostetulla alueella tukemalla puron
penkkoja, jolla ehkäistään penkkojen syöpymistä ja siitä syntyvän hiekkakulkeuman
haittavaikutuksia. Voimakasvirtaisemmille alueille lisätään kiviä luonnonsoraikkojen yhteyteen
monipuolistamaan virtaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti.
Jouni.simola(at)gmail.com

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva
järjestö. Sen tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi
koski- ja purokunnostuksin, kalateiden rakentamisella, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen
kotiutusistutuksilla sekä asiantuntijalausunnoin. Virhossa on mukana suomalaisia vesistään
huolestuneista maanomistajista alan asiantuntijoihin ja kalastuksen harrastajiin.

Helsingissä 15.6.2016

Hallitus
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Liite 1. WWF:n Matti Ovaska työskentelee kalakantojen parantamiseksi
- WWF Suomen suojeluasiantuntija, Matti Ovaska, useat vaelluskalalajit ovat äärimmäisen
uhanalaisia Suomessa. Miten vaelluskalojen kannat ovat muuttuneet sitten viime sotien?
- Suomen virtavesiä ja vaelluskalojen elinympäristöjä on käytetty surutta maa- ja metsätalouden
sekä vesivoimatuotannon tarpeisiin. Joet ja purot perattiin puunuiton helpottamiseksi ja laajat
metsä- ja suo-ojitukset ovat muuttaneet valuma-alueiden tilaa ja kuormittaneet vesistöjä.
Vaelluskalakantojen näkökulmasta ratkaisevaa oli, kun Suomen virtavedet valjastettiin vesivoiman
tuotantoon sotien jälkeen. Uhanalaisten kalakantojemme heikkoon tilanteeseen on herätty
laajemmin vasta aivan viime vuosina.

4

- Miten Suomessa suhtaudutaan kalakantojen tilaan verrattuna lähinaapureihimme?
- Suomella on kalakantoihin liittyen varsin synkkä historia, mutta suhtautuminen kalakantoihin on
muuttunut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Uhanalaisten kalalajien suojelu on
edennyt harppauksin ja vuoden 2016 alusta voimaan astunut uusi kalastuslainsäädäntö sekä viime
vuosina laaditut strategiat tähtäävät vahvasti kalojen luontaisen lisääntymisen elvyttämiseen sekä
heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun. Vuoteen 2014 asti Suomessa ei ollut
ainuttakaan kalalajia tai -kantaa, joka olisi rauhoitettu kalastukselta kalastuslainsäädännöllä. Uuden
kalastuslain ja -asetuksen myötä lähes kaikki kalastuksen kohteena olevat uhanalaiset kalalajit tai
niiden luonnossa lisääntyvät kannat ovat joko rauhoitettuja kalastukselta tai niiden kalastusta
säädellään voimassa olevan hoitosuunnitelman mukaisesti.
Poliittisten päätösten konkreettiset vaikutukset kalakantojen tilaan ovat usein nähtävillä vasta
vuosien päästä. Kuitenkin viime vuosina toteutetut säätelytoimenpiteet kantavat jo nyt hedelmää.
Tällä hetkellä useimpien Itämeren villien lohikantojen on ennustettu elpyvän. Myös Suomenlahden
meritaimenkannoissa on nähtävissä elpymistä. Haasteista huolimatta uhanalaisten kalakantojemme
tulevaisuus näyttää nyt valoisalta.

- Minkälainen merkitys eri tahojen toteuttamilla virtavesikunnostuksilla ja -suojelutyöllä on ollut
vaelluskalakannoillemme?
- Suurin syy viime vuosien hienoihin tuloksiin on se, että lukuisat eri toimijat ovat nostaneet
kalastukseen ja kalakantoihin liittyvien ongelmien korjaamisen tärkeäksi tavoitteeksi. Erityisen
suuri rooli on ollut kansalaisten aktiivisuudella. Vuosia jatkuneet virtavesien kunnostukset ovat
vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, että esimerkiksi monet taimenkannat ovat nyt elpymässä.
Vapaaehtoistyöllä on myös äärimmäisen tärkeä merkitys yleisen tietoisuuden kasvattamisessa.
Monikaan suomalainen ei tiedä, että heidän kotipuronsa voi olla äärimmäisen uhanalaisen lajin koti.
Talkookunnostukset ovat äärimmäisen tärkeä ja hieno tapa levittää tietoa vesiluonnostamme ja
innostaa ihmisiä toimimaan yhteisen luontomme puolesta.
- Olet ollut mukana Virhon talkoissa. Minkälainen tapahtuma talkoopäivä on ollut?
- Talkoissa hienointa on ollut tavata motivoitunutta ja innostunutta porukkaa, jotka ovat sitoutuneita
tekemään konkreettista työtä kalakantojemme ja vesiluontomme monimuotoisuuden elvyttämiseksi.
Päivittäinen työni kalapolitiikan ja kalakantojen suojelun parissa on pitkälti sisätyötä
neuvottelupöydissä ja koneen ääressä, joten on erittäin virkistävää ja motivoivaa päästä välillä
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työntämään kädet soraan. Talkoiden järjestelyt on hoidettu hienosti ja ”johto” on asiantuntevaa.
Suosittelen Virhon talkoita lämpimästi kaikille!
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