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Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry valittaa lupapäätöksestä Loimijoen 

Sallilankosken yläpuolen perkauksen osalta seuraavin perusteluin: 

 

Kokemäenjoessa ja Loimijoessa esiintyy Suomen viimeinen toutaimen (Aspius 

aspius) alkuperäinen esiintymä, joka on luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti 

erittäin arvokas. Eräs merkittävimmistä toutainten sekä muiden kalalajien 

elinympäristöä tuhoavana tekijänä on ollut jokien koski- ja virta-alueiden perkaukset. 

Perkauksilla tuhotaan koski- ja virta-alueet, jotka ovat virtavesikaloille elintärkeitä 

lisääntymis- ja poikastuotantoalueita sekä usein myös syönnösalueita. Ilman riittäviä 

lisääntymiseen ja ravinnonhankintaan sopivia alueita Kokemäenjoen vesistön 

arvokkaat kalakannat tulevat katoamaan. Jussi T. Pennanen toteaa Toutain 

Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen järjestelyn vaikutusalueella -tutkimuksessa, 

että Sallilan voimalan yläpuolella Loimijoessa perattavaksi aiottu noin 5 km osuus on 

parasta toutaimen syönnösaluetta tällä noin 17 km pitkällä joenosalla (Pennanen, J. 

1991). 



 

 

Kalaistutukset eivät korvaa kalaston luontaista lisääntymistä eikä turvaa toutaimen 

tulevaisuutta Loimijoessa. Kaloilla on itsenäisesti toimivissa vesiekosysteemeissä 

oma funktionsa eikä niiden rooli ole pelkästään kalastuksellinen. Elinvoimaisen 

kalakannan perustana toimii vain riittävä luontainen lisääntyminen. Kalakantojen 

luontainen lisääntyminen tulee turvata mahdollisimman tarkasti nyt ja 

tulevaisuudessa. 

 

Loimijoki on tärkeä kohde vapaa-ajankalastajille. Perkaustoimilla tuhotaan 

merkittäviä alueita, jotka muodostavat paikallisille ja ulkopaikkakuntalaisille 

ihmisille virkistäytymismahdollisuuksia kalastusharrastuksen parissa. Toutain toimii 

myös kalastusmatkailun kohdelajina Kokemäenjoessa ja Loimijoessa. Lisäksi 

luonnossa lisääntyneet yksilöt ovat nykyään vapaa-ajankalastajien keskuudessa 

arvostetumpia saaliita kuin istutuksista peräisin olevat kalayksilöt. 

 

Virtavesiluonnon ennallistamiseen pitäisi suunnata merkittävästi nykyistä enemmän 

varoja, eikä virtavesien yksipuoliseen tuhoamiseen tämän kaltaisilla hankkeilla. 

Tulvasuojelutoimenpiteet pitää suunnata vesistöjen valuma-alueille eikä vesistöön, 

koska ongelma muodostuu valuma-alueen kuivatustoimenpiteiden seurauksena. 

Tulvavesiä pitää voida varastoida valuma-alueilla ennen niiden valumista vesistöihin. 

Tulviminen on vesistöjen luontainen ominaisuus Suomen alueella. Tämä asia pitää 

hyväksyä sekä kaavoituksessa että viljelyalueita perustettaessa. Luontaisesti 

tulvaherkät viljelyalueet tulee muuttaa suojavyöhykealueiksi vesistön ja viljelyksien 

välille. Kosteikkomaiset tulvatasanteet toimivat myös veteen joutuneiden ravinteiden 

ja kiintoaineksen suodattajana. 

 



 

EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteena on vesistöjen hyvä ekologinen ja kemiallinen 

tila vuoteen 2015 mennessä. Perkaus- ja vesivoimahankkeet eivät tue tätä tavoitetta 

millään tavalla. Perkaushankkeet lisäävät välittömästi vesistöjen kunnostustarvetta. 
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