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Sade-ennuste (mm)
1.11.–3.11.

Edellisen vuorokauden
alin lämpötila
31.10.2021

Lähiajan sää

Etelänpuoleinen virtaus
jatkuu ja sää on vuode-
naikaan nähden
lämmintä. Maan etelä- ja
keskiosassa on poutaa
ja pilvipeite voi paikoin
repeillä. Pohjoisessa on
pilvistä ja paikoin sataa
tihkua tai on sumua.
Päivän ylin lämpötila on
+5 ja +10, Lapissa 0 ja
+5 asteen välillä. Etelän-
puoleinen tuuli on
heikkoa tai kohtalaista.

5 vrk:n sääennuste 1.11.–6.11.Tänään Huomenna
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Aurinko nousee

Helsingissä kello 7:42 ja laskee kello 16:24
Oulussa kello 8:05 ja laskee kello 15:57
Utsjoella kello ja laskee kello8:39 15:11

ensi yö
Helsinki +7

Turku +7

Jomala +9

Pori +6

Niinisalo +5

Tampere +6

Jokioinen +5

Lahti +4

Kouvola +5

Lappeenranta +5

Mikkeli +5

Ilomantsi +6

Joensuu +7

Kuopio +7

Lapinlahti +7

Viitasaari +7

Jyväskylä +6

Ähtäri +5

Kauhajoki +6

Vaasa +7

Ylivieska +6

Kajaani +6

Oulunsalo +7

Pudasjärvi +5

Suomussalmi +4

Kuusamo +3

Rovaniemi +3

Pello +3

Salla +2

Sodankylä +2

Kilpisjärvi +1

Utsjoki +1
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Sadeluokituksessa on kaksi intensiteettiluokkaa. Ennuste päivisin klo 14.

MT on Suomen  
2. luetuin  

päivälehti!

RITILÄMATOT 
NAVETTA AN

02-484 080.fi

Virtavesien kunnostushank-
keilla on parhaat edellytykset 
onnistua, kun valuma-alueen 
maanomistajat ja lähiseudun 
asukkaat osallistetaan mukaan 
hankkeen suunnitteluun ja to-
teutukseen.

Parhaimmillaan lähiseudun 
väki on kunnostusten suhteen 
itse aloitteellinen. 

Näin oli tilanne Huittisissa, 
jossa viime kesänä kunnostet-
tiin ja ennallistettiin Loimijo-
keen kuuluvan Loimankosken 
yläpuolinen osa.

Kunnostustyön ansiosta 
koko alue näyttää nyt aivan 
toisenlaiselta kuin vielä viime 
keväänä.

Ennen kunnostusta vieras-
lajiksi luokiteltu isosorsimo oli 
vallannut pääuomasta kurkot-
tavan Vuorisenlahden. Lahdes-
ta edelleen takaisin pääuomaan 
johtava sivu-uoma oli puskittu-
nut umpeen.

”Uomassa oli vettä korkein-
taan tulvahuippujen aikaan, 
jos silloinkaan”, kertoo Jussi 
Huhtala.

Huhtala kertoo selvittä-
neensä vanhoista kartoista ja 
asiakirjoista, että umpeenkas-
vanut uoma oli itse asiassa vie-
lä 1600-luvulla alueen ainoa 
Loimijoen uoma. Lopulliseksi 
sysäykseksi vanhan uoman kui-
vumiselle arvellaan nykyisen 
pääuoman perkuuta 1930-lu-
vulla.

Tänä vuonna tehdylle kunnos-
tukselle toimi sysäyksenä lähi-
seudulla asuvan Juha Turton 
yhteydenotto Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdis-
tykseen (KVVY).

Turto oli huolestunut siitä, 
ettei Vuorisenlahden suu oli 
kasvanut umpeen eikä hauki 
enää päässyt sinne kutemaan. 
Lisäksi tulva nousi yhä useam-
min kylätielle asti.

Lokakuussa 2019 Turto 
tiedusteli KVVY:n ympäris-
töasiantuntijalta Satu Heinol-
ta, voisiko tilannetta korjata 
vanhan joenuoman perkaami-
sella.

Heino piti Turton ajatusta 
hyvänä, vaikkei loppuvuodesta 
voinutkaan ennustaa asian ete-
nevän kovin nopeasti. Onnekas 
käänne kuitenkin pisti kuviot 
marraskuussa uusiksi.

”Yhteistyökumppanini Var-
sinais-Suomen ely-keskuksesta 
soitti ja kertoi, että heillä olisi 
vielä jäljellä suunnittelurahaa 

vesienkunnostushankkeeseen. 
Soitin saman tien Juha Turtol-
le ja kysyin, olisiko kyläläisillä 
valmiutta lähteä edistämään 
uoman kunnostusta”, Heino 
kertoo.

Työ nytkähti eteenpäin vauh-
dilla. 

KVVY:n työntekijät saapui-
vat tekemään mittauksia kun-
nostussuunnitelmaa varten 
joulukuussa, Korkeakosken 

seutu ry:n puheenjohtaja Pert-
ti Kuisma kertoo.

KVVY:n omistama KVVY 
Tutkimus Oy laati keväällä 
2020 suunnitelman Vuorisen-
lahden suuaukon perkaamises-

ta ja vanhan uoman kaivusta.
Alueella piti myös tehdä 

linnustoselvitys, sudenkoren-
toselvitys, vuollejokisimpuk-
kaselvitys sekä viitasammakko-
selvitys, Heino luettelee.

Linnustoselvityksenä käy-
tettiin paikallisen lintuhar-
rastajan havaintoja, sudenko-
rentoselvityksen tilaamisesta 
vastasi ely-keskus. Vuollejoki-
simpukka- ja viitasammakko-
selvistykset teetettiin osana 
kunnostushanketta.

Selvityksissä ei tullut esiin 
seikkoja, jotka olisivat estäneet 
tai rajoittaneet kunnostustyön 
toteutusta.

Sekin piti ratkaistava ennen 
varsinaisen kunnostuksen al-
kua, kuka hankkeen toteuttaa. 
Jotta ely-keskus pystyi myön-
tämään hankkeelle avustusta, 
sen toteuttajaksi tarvittiin vi-
rallinen taho.

Koska alueella ei sopivaa ta-
hoa entuudestaan ollut, kylä-
läiset perustivat maaliskuussa 
2020 kyläyhdistyksen. Se sai 
nimekseen Korkeakosken seu-
tu ry.

Hanketta esiteltiin lähiseudun 
asukkaille viime vuoden kesä-
kuussa järjestetyssä tilaisuu-
dessa.

”Vastaanotto oli erittäin 
innostunut. Hyvä ettei innok-
kaimmilla ollut jo esittelytilai-
suudessa lapio mukana”, Kuis-
ma nauraa.

Viime talvena kyläläiset rai-
vasivat puuston vanhan uoman 
paikalta.

Varsinainen vesistökunnos-
tus pääsi alkamaan kesäkuun 
lopussa. Sen pääurakoitsijana 

Pätkä Loimijokea ennallistettiin  
kyläläisten aloitteesta
Ennallistamishanke 
innosti kyläläiset 
talkoisiin: töistä 
käytiin melkein 
kilpailua.

JUHANI REKU 
HUITTINEN

JAANA KANKAANPÄÄ

Vielä keväällä etualalla olevasta Vuorisenlahdesta vesi ei päässyt virtaamaan eteenpäin takaisin Loimijoen pääuomaan, ja kuvan oikeassa reunassa näkyvä talo jäi  
piiloon ryteikön taakse. Talon editse virtaava uoma kaivettiin auki kesällä. Jatkossa siinä virtaa vettä ympäri vuoden.

Satu Heinon mukaan kuukausi sitten valmistunut ennallistamis-
hanke on ollut yksi hänen uransa sujuvimpia.

Korkeakosken seutu ry:n puheenjohtaja Pertti Kuisma ihailee 
työn tulosta. Taustalla Aulikki Kuisma ja Kalle Jarttu.

Kyläläiset ovat rakentaneet alueelle yhteisen virkistäytymispaikan, jossa on muun muassa laavu.

oli paikallinen maansiirtoyritys 
Jarttu Oy. Ruoppausosuudesta 
vastasi toinen lähialueen yritys, 
Kaskenoja Oy.

Syyskuussa poistettiin Vuo-
risenlahdesta vielä isosorsimoa. 
Sitä varten Jarttu Oy hankki 
kaivulautan. Loimankosken 
kunnostus toimi näin yrityksel-
le pontimena laajentaa toimin-
taansa myös vesistönkunnostus-
töihin, yrityksen toimitusjohtaja 
Kalle Jarttu kertoo.

Uoman ennallistaminen sai 
kyläläiset todella innostumaan.

”Oli melkein kilpailua siitä, 
kuka pääsee maanajoon”, Kuis-
ma nauraa.

Vesistökunnostuksen ohessa 
kyläyhdistyksen talkooväki on 
rakentanut alueelle laavun pai-
kallisen Leader-ryhmän, Jout-
senten reitin, tuella. Lisäksi 
laavulle rakennettiin kävelytie 
siltoineen ja istutettiin ympä-
ristöön lahjoituksena saatuja 
liljoja, Kuisma kertoo.

Talkooväki oli apuna myös 
alueen maisemoinnissa sekä 
uomaa reunustavien kiveysten 
tekemisessä. Yhteensä talkoo-
tunteja kertyi Kuisman arvion 

mukaan kolmisentuhatta.
Loimankosken ympäristöstä 

tuli muutamassa kuukaudessa 
koko kylän yhteinen virkistäy-
tymispaikka, joka houkuttaa 
kävijöitä myös muualta.

”Alueen arvo on noussut 
kaikilla mittareilla, niin luon-
nonarvoiltaan kuin virkistysar-
voltaankin, ja varmasti sillä on 
oma vaikutuksensa myös lähi-
seudun tonttien arvoon”, pohtii 
jokiuoman kunnostussuunni-
telmaa yhdessä tiiminsä kanssa 
laatinut johtaja Janne Pulkka 
KVVY Tutkimus Oy:stä.

Monia vastaavia hankkei-
ta uransa aikana luotsannut 
Heino pitää nyt päättynyttä 
hanketta yhtenä sujuvimmin 
edenneistä. Kiitos siitä kuuluu 
pitkälti maanomistajille, hän 
korostaa.

Pertti Kuisma vahvistaa nä-
kemyksen.

”Yhteistyö KVVY:n, Varsi-
nais-Suomen ely-keskuksen, 
urakoitsijoiden, maanomista-
jien, Huittisten kaupungin ja 
muiden rahoittajien sekä tal-
koolaisten välillä sujui kitkat-
tomasti ja miellyttävästi.”

”Vastaanotto  
oli erittäin  
innostunut.  
Hyvä ettei  
innokkaimmilla 
ollut jo esittely
tilaisuudessa 
lapio mukana.”
PERTTI KUISMA
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