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Kohteiden sijainti 
Jouttenus, Myllyjärvi, Rikalanjärvi ja Kaletonjärvi sijaitsevat Ruoveden kunnassa, 
Muroleen ja Kekkosen kylissä Ruoveden kunnan eteläosassa. Tutkittavien järvien 
yhteispinta-ala on noin 202 ha. Järvien laskusuunta on Jouttenuksesta Myllyjärveen, 
edelleen Rikalanjärven ja Kalettoman järvien kautta Paloveteen. (karttaliite) 
 
Järvissä esiintyneiden ongelmien vuoksi Muroleen ja Kekkosen kalastuskunnat 
tekivät vuonna 2008 aloitteen Ruoveden kunnan ympäristötoimistolle järvien 
kunnostuksen suunnittelusta. Aloitteen johdosta Virtain kaupungin Ympäristötoimisto 
teetti vuonna 2009 harjoittelija Katja Kotalammella esiselvityksen ko. järvien tilasta. 
Selvitystä täydensivät Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja Mari Karjalainen 
Ruoveden kunnasta. 
 
Hankkeen tarve ja tavoitteet 
Kunnostustöille on ilmeistä tarvetta, sillä erityisesti Jouttenusjärvessä on paha 
leväongelma, joka laskee vesistön arvoa sekä samalla rannanomistajien rantatonttien 
arvoa. Ongelma heijastuu myös alapuolisiin pikkujärviin. Leväongelma aiheuttaa 
myös virkistyskäytölle esteitä, sillä vesistössä ei voi edes kalastaa pahimpina aikoina. 
Myös kalastossa on aiheutunut muutoksia mm. roskakalojen lisääntymisenä.  
Tavoitteena on ensin selvittää järvien perustiedot ja sen jälkeen mahdolliset 
kunnostustoimenpiteet, jotta järvien tilaa voitaisiin parantaa ja palauttaa entiselleen.  
Hankkeen tulosten perusteella on mahdollista tehdä kunnostusvaihtoehdoista 
toimenpide-ehdotukset ja kustannusarviot. 
 
Yhteenveto 
Aloitteen näiden neljän järven kunnostusmahdollisuuksista ovat tehneet Muroleen ja 
Kekkosen osakaskunnat (kalastuskunnat) yhteisesti keväällä 2008. 
Kunnostustöille on erityistä tarvetta, sillä Jouttenusjärvessä on leväongelma, joka 
laskee vesistön arvoa ja samalla rannanomistajien rantatonttien arvoa. Leväongelma 
aiheuttaa myös virkistyskäytölle esteitä, sillä vesistössä ei voida edes kalastaa 
pahimpina aikoina. Myös kalastossa on aiheutunut muutoksia, mm. roskakalojen 
lisääntymistä. Jouttenusjärvessä on jo aloitettu roskakalojen tehopyynti vuonna 2009.  
Hankkeen tarkoituksena on selvittää ensin järvien perustiedot myöhemmin tehtävän 
kunnostussuunnitelman pohjaksi. Työn tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää 
vastaavissa kohteissa. 
Kaikkiin em. järviin on tehty useina vuosina siikaistutuksia, mutta ne eivät ole 
mainittavasti onnistuneet. 
Järvet kuuluvat myös arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Ruoveden 
kunta on teettänyt Muroleen kylästä maisemanhoitosuunnitelman, jota toteutetaan 
Muroleen Kylät ry:n toimesta resurssien puitteissa. 



Vesistön nykytila on rehevöitynyt ja kesäisin esiintyy pahoja leväongelmia. 
Näytteenottokerroista pääteltynä voidaan todeta, että vesistöjen suurin ongelma on 
sisäinen kuormitus. Ongelma ei näytä muodostuneen mistään yksittäisestä asiasta, 
vaan se on todennäköisesti kaikkien tekijöiden summa. Järviä kuormittaa sisäisen 
kuormituksen lisäksi mökkitalous, metsätalous, vähäinen maanviljely ja karjanhoito 
sekä luonnon oma kuormitus (ilmalaskeuma).  
Kunnostustoimenpiteiden toteuttamisella olisi vaikutusta erityisesti virkistyskäytölle, 
sillä se parantaisi veden laatua ja vähentäisi levän määrää. Näin ollen järvien käyttö 
kalastamiseen, uimiseen ja muuhun virkistyskäyttöön olisi jälleen mahdollista, ilman 
jatkuvaa levämassan pelkoa. Se myös parantaisi elinympäristön viihtyisyyttä ja 
rannanomistajien tonttien arvoa. Vedenlaadun parantamisen seurauksena myös 
kalasto voisi parantua ennalleen, kun happikadon ja roskakalojen määrä olisi 
vähentynyt. 
 
KOHDERYHMÄ: 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntalaiset etenkin Kekkosen ja Muroleen kylissä, 
satunnaiset matkailijat (alueella sijaitsee Ruoveden kunnan yleinen uimaranta), 
kesäasukkaat, rannanomistajat sekä alueen yhdistykset ja yritykset. Toiminnasta 
tiedotetaan PoKo ry:n tiedottamisen lisäksi Ruovesi-lehdessä ja kunnan nettisivuilla. 
 
TAVOITTEET: 
Hankkeen tavoitteena on saada aikaan realistinen ja toimiva suunnitelma, jonka 
pohjalta em. pikkujärvien kunnostamistyöt voidaan aloittaa ja toteuttaa 
suunnitelmallisesti lähitulevaisuudessa. Toteuttamisella parannetaan alueen kalastus- 
ja virkistyskäyttöä sekä toteutetaan Ruoveden kunnan laatimaa kulttuurimaiseman 
hoitoa. 
 
TOTEUTUS JA TOIMENPITEET: 
Hanke toteutetaan pääasiassa ostopalveluna alan ammattilaisilta, jonka perusteella 
syntyy realistinen toimintasuunnitelma alueen pikkujärvien kunnostamiseksi kalastus- 
ja virkistyskäyttöön sekä parannetaan alueen imagoa matkailuelinkeinon lisäämiseksi.  
Talkootyönä osallistutaan näytteiden ottoon ja kuljetuksiin sekä vesillä että maastossa. 
Hankkeeseen on perustettu epävirallinen kunnostustyöryhmä, jossa ovat edustettuina 
Muroleen ja Kekkosen kalastuskunnat, maanomistajat ja kesäasukkaat. (liite) 
 
Hankkeen kirjanpidon hoitaa Muroleen kalastuskunta. Hanketta varten perustetaan 
erillinen tili, jota epävirallinen seurantaryhmä valvoo. Hankkeen päättyessä tilit 
tarkistaa Muroleen kalastuskunnan valitsemat tilintarkastajat. 
 
SEURANTA: 
Hankkeen tuloksena syntyy suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan vaiheittain tai 
osina yhdessä Muroleen ja Kekkosen kalastuskuntien kanssa ranta-asukkaita kuullen.  
 
 
 
 
 
 
 



KUSTANNUSARVIO VUOSILLE 2010-2011 (sisältää alv:n):  
 
Ostopalvelut (analyysit)   10 000,00 
Palkkiot (dokumentoinnit ja maastokäynnit)   2 000,00 
Matkakulut       1 000,00 
Muut kulut (kokoukset)        200,00 
Talkootyö          990,00 
 
YHTEENSÄ     14190,00 
 
RAHOITUSSUUNNITELMA  
PoKo ry:n kautta haettava tuki (90 %) 12771,00 
Talkootyö         990,00  
Yksityinen raha        429,00 
 
YHTEENSÄ     14190,00 
 
Yksityisestä rahasta vastaavat Muroleen ja Kekkosen kalastuskunnat yhdessä 


