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Inarjärvittkdmus 1992 - 1997

1Lapin ympäristökeskus teki vuonna 1991 yhteistyöaloifteen Inarijärvi-tutkimuksen
käynnistämiseksL Samaan aikaan käynnistyi suomalais-norjalaisen rajavesistöko
mission Norjan osapuolen aloitteena Paatsjoen monikäyttösuunnitelman laati
minen. Inarijärvi-tufldmus ja monikäyttösuunnitelman laatiminen tapahtuivat
samanaikaisesti ja ne perustuvat osaksi samoihin tietolähteisin,

Norjan kiinnostus selvityksissä on kohdistunut ensisijaisesti Venäjän ja Nor
jan alueiden kautta Jäämereen laskevan Paatsjoen luonnonvaroihin, kuormitukseen
sekä kansainvälisten yhteistyöedellytysten luomiseen vesiensuojelua ja monikäyt
töä koskevissa kysymyksissä. Kolmen maan yhteiset Paatsjoen vesistöaluetta koske
vat tavoitteet ja suositukset hyväksyttiin rajavesistökomission kokouksessa Kilpis
järvellä 11.12.1996. Suomen puoleista Paatsjoen vesistöaluetta koskeva suunnitel
ma on julkaistu sarjassa Alueelliset ympäristöjulkaisut (Puro ja Maunuvaara 1997).

Inarijärvi-tufldmuksen ensimmäinen yleissuunnitelma perustui vuonna 1992
Ivalossa pidettyyn asiantuntija- ja tutkijaseminaarin, jossa oli edustajia myös Ina
rin kunnasta, Finnmarkin lääninhaifituksesta ja Tromssan yliopistosta. Seminaa
rissa päätettiin ohjelmaluonnoksen laatimisesta ja tehtiin ehdotus tutkimuksen
johtoryhmän kokoamiseksL Inarijärvi-tutldmuksen yleissuunnitelma, joka on an
tanut suuntavllvat tutkimuksen toteutukselle, hyväksyttiin samana vuonna elo
kuussa pidetyssä johtoryhmän kokouksessa.

Inarijärvi-tutkimuksen tavoitteena on ollut:

- järven nykyifian ja kehityssuunnan selvittäminen
- säännöstelyn vaikutusmekanismien selvittäminen ja säännöstelyn

kehittäminen
- kalakantoihin vaikuttavien mekanismien selvittäminen sekä kalakantojen

hoidon ja kalastuksen kehittäminen
- vesistön tilaa sekä järven käytön ja hoidon ohjausta palvelevien seurantojen

ja järjestelmien kehittäminen

Tutkimuksen kuluessa keskeisiksi tutkimusaiheiksi nostettiin kalataloudeifi
sen velvoitehoidon kehittäminen ja säännöstelyn haittojen vähentämisrnahdoffi
suuksien selvittäminen. Tutkimus jakäantui moniin osatutkimukstin, joista suurin
osa on raportoitu erillisinä jullcaisuina. Tässä synteesiraportissa esitetään tufldmuk
sen keskeisin anti. Raportin lopussa on esitetty tutkimuksen perusteella laaditut
suositukset Inarijärven käytön ja hoidon kehittämiselle sekä ehdotukset jatkotufiä
mustarpeiksi.

Suomen puolella työn yleiskoordinoinnista on vastannut Lapin ympäristö-
keskus. Säännöstelyn ja kalatalouden kehittämisessä on2Suomen ympäristökeskuk
sen panos ollut ratkaiseva. Paatsjoki-tutldmuksia on koordinoinut Finnmarkin lää
ninhallituksen ympäristönsuojeluosasto.

1 3. t 995 saak Lapin vesi- ja ympäristäpiiri
2 f 3(995 akka vesi-ja ympäristähal(itus
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Työtä on kehitetty osaffistujatahojen edustajista kootussa johtoryhmässä, työ
ryhmissä ja tutldjaseminaareissa, jotka ovat tukeneet ‘nitkimusaiheiden ideointia,
suuntaamista ja käytännön työskentelyä. Norjalaisen yhteistyötahon vastuuhenki
löitä on pidetty ajan tasalla tutkimuksen etenemisestä, ja he ovat puolestaan he
dottaneet Paatsjokea koskevista hankkeista.

Tutkimuksen johtoryhmään ovat kuuluneet Mika Marttunen (SYKE), Kalervo
Salojärvi (RKTL) ja hänen poismenonsa jälkeen Erno Salonen, Mikko Kirjarinta (Ina
rin kunta), Oik Osmonen (Metsahaifitus, Ylä-Lapin luonnonhoitoalue), Seppo Heli
sten (VTT Oulu), Helge Huru ja Leif Karlsen (Fylkesmannen i Finnmark), Per-Arne
Amundsen (Tromssan yliopisto) sekä Lapin ympäristökeskuksesta Kari Kinnunen,
Maija-Leena Nenonen (puheenjohtaja) ja Annukka Puro (sihteeri), Professori Ossi
V Lindqvist, apulaisprofessori Jouko Sarvala ja erikoistufiäja Mikael Hildän ovat
osaifistuneet tutkijaseminaareihin ulkopuolisina asiantuntijoina. Vesihallintoneu
vos Kai Kaatran panos tutkimuksen suunnittelussa ja ideoinnissa on ollut keskei
nen. Vesiylitarkastaja Esko Vähäsöyrinki maa-ja metsätaleusministeriöstä on osaffis
tunut suositusten muotolluun erityisesti Inanjärven saännöstelyä koskevilta osin.

Tutkimusta ovat rahoifianeet maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöminis
teriö ja Inarin kunta. Tutkimustyössä on ympäristöhallinnon (LAI SYKE) sekä
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, VTT Yhdyskuntateknilkan, Metsähaifi
tuksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja yksittäisten tutkijoiden työpanos ollut
ratkaiseva. Tutkimuksen kustannukset ovat noin 3,5 miljoonaa markkaa, johon
sisältyy virkatyötä noin viisi henlölötyövuotta.

narijärvi tutiunuksen osatutkimubet, nöden sisältö, vastuutahot ja vittaus aiheen pääasiaNiseen kasittelykohtaan tässä
raportssa.

Osatutkimus Sisältö Vastuutaho Käsitelty luvussa

Vesistön tila ja sen kehittyminen
1 Veden laatu ja Inarijärven valumaalueen tdan ja LAP 2 ja 7
valuma alue 1 tyb t kuorr tuk en sel ttaiin’r

jtiven veden laad n kehttyrr sen ja
nykytilan selvftäminen

2. Rantavyöhykkeen Peskanlahden ra taveden lampdtdan HAM 8
lämpotilamittaubet sekä tuuh ja vwtausolosuhteiden LAP

keluttymisen seuranta
3 Tuotanto jarven tuotannoUisen perusrakenteen SYKE 74 ja?5
tutkunukset selvittammen XAP

Inarijärven kasvplanktonarneiston analysornt
4. Sedimenttitutkimukset arvio Inanjärven tilan kehatymisesta ESA 7.6

sedimenttitutbmuben perusteella
5. Inari järven eliöstön ehdotus Inari järven monimuatwsuuden VTT
monimuotoisuuden serannasta AP
arviointi ja seuranta

II Säännöstelyn vaikutusmekanismen selvittäminen
6. Säännöstelyn vaikutukset keskesten elinympänstöjen omnasuuksen VTT 8
rantavydhykkeeseen esnntymisen kartoittaminen KSU

- rantavyöhykkeeseen vaikuttaven
tarkempien tebjden erittely

lnanjarven ja Muddusjärven vertailu
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vedenkorkeuksien tavoitetasojen määrittäminen
erilaisten säännöstelykäytäntöjen

vaikutusten arviointi Inari järven tilan ja
käytön kannalta

tulovirtaamien ennustemallin laatiminen ja
Nellimön vedenkorkeusaseman automatisointi

P1 Hoitotoiminnan kehittäminen
10. Kalakantojen ravintoeko
logia ja vuorovaikutussuhteet

1, Kalakantojen hoitomallin
kehittäminen ja soveltaminen

12, Näkemykset Inarijärven
kalataloudesta ja virkistys-
käytöstä
13. Inarijärven kalatalouden
aluetaloudellinen merkitys

14. Sopeutuvan velvoite
hoidon suunnitelma
15. Rantojen kunnostus ja
hoito

V Paatsjoki-tutkimukset
16. Kalojen vaellus - vaelluksen määrän ja kalataloudellisen
Inarijärvestä Paatsjokeen merkityksen selvittäminen
1?. Norjalaisten tutkimukset - vedenlaatu, kasvillisuus-, pohjaeläin-,
Paatsjoessa kala- ja lintututkimusten tekeminen

VTT 10.11
SYKE

SYKE 10
VTT

SYKE Ei
LAP

KSU
RKTL
SYKE
TKK
RKTL

THULE- 9.2
instituutti

RKTL 9.7

LAP 4•4

RKTL
LAP
Fin nmarkin
lääninhallituksen
ympäristön
suojeluosasto,
Tromssan yliopisto,
NIVA

Inarijärvi-tutkimuksen osatutkimukset, niiden sisältö, vastuutahot ja viittaus aiheen pääasialliseen käsittelykohtaan tässä
raportissa. LAP = Lapin ympäristökeskus, SYKE = Suomen ympäristökeskus, HAM Hämeen ympäristökeskus,
ESA = Etelä- Savon ympäristökeskus, KSU = Keski-Suomen ympäristökeskus, RKTL = Riista- ja kalatalouderr tutkimus
laitos, TKK = Helsingin teknillinen korkeakoulu, VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus.
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W Säännöst&ym kehittäminen
7. Ekologisen säännöstely- - tavoitteiden esittäminen säännöstelyn
käytännön kehittäminen kehittämiselle

8. Säännöstelykaytäntöjen
vertailu

9. Käyttötoiminnan
kehittäminen

9,4

9,5

- kalalajien välisen kilpailun ja vuorovaikutus-
suhteiden teoreettinen tarkastelu
- taimen-, siika- ja muikkukantoihin vaikuttavien
tekijöiden tilastollinen tarkastelu
- kalaistutusten ja kalastuksen vaikutusten
arviointimallin kehittäminen ja soveltaminen
- Inarin asukkaiden, Inarijärven eri käyttäjä-
ryhmien ja päätöksentekijöiden näkemysten
selvittäminen postikyselyillä ja haastatteluilla
- Inarijärven kalataloudellisten hoito- ja
kehittämistoimien aluetaloudellisten vaikutusten
ja kannattavuuden arviointi
- Inarijärven ja sen sivuvesistöjen velvoitehoidon
kehittämissuunnitelman laatiminen
- Inarijärven vyörymärekisterin kehittäminen

RKTL 9.3

9.6

Raportoitu
muualla



Inarijärvd ja sen vaIumaaIue

0

Annukka Puro, Lapin ympäristökeskus

2 1 Sijainti ja järven historia
Pohjoiseen Jäämereen laskevan Paatsjoen vesistöalu ulottuu Suomen, Norjan ja
Venäjän alueille (kuva 1) Paatsjoen vesistöalueen kokonaispintaa1a on noin
18 403 km2. Inarijärven va1umaa1ue muodostaa Paatsjoen vesistöalueen Suomen
puoleisen osan, jonka valtakunnan rajaan ulottuva pintaala on 14 512 kir 2 järvi
syys 12,4 % (Ekholm 1993). Inarijärvi ja en valuma-alue sijaitsevat Pohjois-Lapis
sa, 68°15’ - 69°30’ pohjoista leveyttä välisellä vyohykkeellä Jarvi seka suurin osa
valuma-alueesta ovat Inarin kunnan alueella, mutta valuma-alue ulottuu myös
Utsjoen, Enontekiön, Kitifiän sekä Sodankylän kuntien alueille

- f - N PAPIR!

Kuva 1 Paatsjoen ves,stöalueen rijamti ja sen Suomen puoleisen osan osa-alueet



Inarijärvi sijaitsee kaifioperän vanhassa hautavajoamassa. Viimeisen jääkau
den jälkeen, noin 9000 vuotta sitten, alue vapautui jäästä jään vetäytyessä lounaa
seen. Jäästä vapautumisen kestäessä altaan pohjoisosin syntyi ensin jääjärvi (kuva
2). Jään reunan saavuttaessa nykyisen Paatsjoenlaakson suun Virtaniemen koh
dalla avautui salmiyhteys Jäämerelle ja Inarijärven merivaihe alkoi (Tikkanen 1990).
Merivaihe kesti vain muutamia satoja vuosia, sillä maan kohoaminen nosti Vir
taniemen kynnystason nopeasti merenpinnan yläpuolelle, jolloin syntyi Inarijär
vi (Manner ja Tervo 1988). Nykyisin maa kohoaa Inarijärven alueella 3-5 millimet
riä vuodessa ja maan kohoaminen kaifistaa allasta koilliseen (Aartolahti 1990).

22 Ilmasto
Inarijärvi ja sen valuma-alue kuuluvat subarktiseen, mantereiseen ilmastovyöhyk
keeseen, jolle on ominaista kylmä talvi ja voimakkaat vuodenaikaiset lämpötilan
vaihtelut. Kesät ovat lyhyitä ja viileitä, minkä johdosta haihdunta on vähäistä ja
ilmasto kostea. Alueella sataa suhteellisen vähän ja sateet painottuvat kesäkau
teen. Sademäärät ovat suurimmat heinä-elokuussa ja pienimmät helmi-maaliskuussa,
Huomattava osa koko vuoden sademäärästä, noin 45-50 %, tulee lumena.

Ivalon sääaseman tietojen perusteella
selvästi sateisin vuosi on 1960-luvulta lähti
en ollut vuosi 1992,jolloin kesä-elokuussa sa
toi enemmän kuin kuivimpina vuosina koko
vuonna (kuva 3). Muita runsassateisia jakso
ja ovat olleet 1960-luvun alkupuoli sekä 1980-
luvun loppu ja 1990-luvun alku vuotta 1990
lukuunottamatta. Vuosijaksolla 1961 - 1990
vesistöalueen aluesadanta on ollut keskimää
rin 533 mm, valunta 331 mm ja haihdunta 200
mm vuodessa (Hyvärinen ym. 1996).

_______________

Termisen kasvukauden pituus on alueel
la keskimäärin 120 - 125 vrk, Vuotuiset vaih
telut kasvukauden pituudessa ja tehoisan
lämpötilan summassa ovat suuria, Vuosina
1961 - 1993 lämpösumma on vaihdellut Iva
lossa 500 ja 1 020°C:n välillä ollen keskimää
rin 740CC (Ritari ja Nivala 1993). Lämpösum
ma on ollut normaalia suurempi etenkin
1970-luvun alkuvuosina, 1980-luvun vaih
teessa ja 1980-luvun lopussa (kuva 4). Vuo
den keskilämpöifia vaihtelee valuma-alueella
lounaisosien -1C:sta koilisosien +0,5°C:een,
Mantereisinta ilmasto on valuma-alueen lou
naisosissa. Koillisosissa Inarijärvi ja meren lä
heisyys tasaavat lämpötilaeroja (Suomen Kar
tasto 1987).

Kuva 2. tnarijärven jää-
kauden jälkeinen kehitys
a) jääjärvi, b) merivaihe
c) järvivaihe.
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Kuva 4 Lamposumma ja kesd elokuun keskilämpotda lvalossa vuosina 1961 1993
(tiedot saatu llmatiete n la takselta Ritan ia Nivala 1993)

23 Luonnonolosuhteet
Korkeussuhteet kallio ja maaperä

Korkokuvaltaan Inanjärven valuma alue jakautuu lansi- ja eteläosien tunturialu
eeseen seka alavampaan Inanjärven altaan alueeseer Tuntunalueella korkeus
erot ovat yL 300 ii etnä absoluuttisen korkeuden aihdelless 150 ja 600 metrin
vähila merenpinnan ylapuolella Allasalue on korkeussuhteiltaan vaihtelevan kum
puilevaa maastoa jonka korkcuscrot ovat 50 100 metna absoluuttisen korkeuden
vaifidellessa tavallisimmin 100 ja 200 metun vatifia Muutanuin vaarojen laet ulotlln
vat yli 200 metrin korkeuteen (Suomen Kartasto 1986)

Suunn osa valumaialueen kaifioperästä kuuluu Lapin granuhitbalueeseen.
Granulubt ovat gneissimaisia luvia, joille on tyypillistä kova ja alumumrikas min&
raali granaatil Alueen koillisosassa ovat Tatia-Lapin granuffigneissialue sekä Vainos
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pään graniittialue. Graniittigneissialueen kivilajeina ovat happamat syväkivimäi
set ja metamorfoituneet gneissit. Graniiffigneissi- ja granuliiffialueiden välissä on
luode-kaakkosuuntainen rajavvöhyke, jossa esiintyy kiilleliuskeita sekä kliulegneis
sejä. Valuma-alueen länsiosa ulottuu liuskealueelle, jossa esiintyy myös vulkaani
sia ja emäksisiä kiviä, kuten Vaskojoen anortosiittiä (Manner ja Tervo 1988).

Inarijärven valuma-alueelia, kuten muuallakin Pohjois-Suomessa, moreeni
on yleisin maalaji. Moreeni peittää kaifion pintaa vaihtelevan paksuisena kerrok
sena. Alueelle ovat ominaisia jäätikön virtaussuuntaan, pohjoiskoifiiseen suun
tautuvat, moreenista koostuvat vlirut sekä sukkulamaiset selänteet. Vesistöalueella
maapeite on monin paikoin ohut ja kaifiopaljastumia on runsaasti. Jääfikön sulamis
vesivirtojen kuljettamasta ja lajittelemasta aineksesta (sora, hiekka) muodostuneita
harjujaksoja ja kerrostumia on Inarin ja Sevettijärven välisellä alueella, Muddus
järven koillispuolella sekä jokilaaksoissa, kuten Ivalojoen ja Lemmenjoen uomas
sa (Manner ja Tervo 1988).

Kasvillisuus

Kasviliisuuden perusteella pääosa Inarijärven valuma-alueesta kuuluu pohjois
boreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen ja sen mantereiseen Metsä-Lapin aluee
seen. Vesistöalueen luoteisosa kuuluu Tunturi-Lapin koivumetsävyöhykkeeseen.
ilmaston kylmyyden ja lyhyen kasvukauden vuoksi kasviifisuus on karua ja lajistol
taan niukkaa. Metsä-Lapissa tyypillisiä ovat karut ja kuivat mäntykankaat tuorei
den kankaiden ja lehtojen ollessa harvinaisia. Mereisenimässä Tunturi-Lapissa
pääosan metsiköistä muodostaa tunturikoivu. Tunturikoivikkoa ja paljakkaa esiin
tyy myös Metsä-Lapin tuntureifia (Suomen Kartasto 1988).

Vesi- ja ympänstöhaffituksen ympäristötietokeskuksessa tehdyn maankäyttö
luokituksen perusteella Inarijärven valuma-alueesta noin 13 % on vesialuetta, 17
% suota, 37 % metsää ja 32 % vähäpuustoista aluetta (taulukko 1). Soista yli puolet
on avosoita, joita on eniten alueen etelä- ja lounaisosissa, Suotyypit ovat yleensä
karuja räme- ja nevatyyppejä. Metsistä kuivia ja karuja mäntyvaltaisia havumet
siä esiintyy melko tasaisesti kailddalla muualla paitsi alueen luoteisosassa, missä
lehtimetsin laskettavat tunturikoivikot ovat vallitsevia, Vähäpuustoisen alueen
yksityiskohtaisempi luokittelu on vielä melko epätarkka johtuen eri alueiden tulkin
nassa esintyvistä vaikeuksista, Vähäpuustoiseen alueeseen sisältyvät mm. pellot,
kallioalueet, avohakkuualueet sekä taimikot. Inarijärven valuma-alueella metsän-
rajan tuntumassa sijaitsevat harvapuustoiset alueet ja puuttomat paljakat muodos
tavat huomattavan osan vähäpuustoisesta alueesta.

Taulukko 1. Paatsjoen vesistöalueen maankäyttöluokitus (vesi- ja ympäristöhaNituksen ympäristötietokeskus 3.81994).

Maastaluokka Pinta-ala ha Osuus pinta-ala.sta %

Vesi 194 162 13,4
Vähäpuustoinen alue 465 688 32,!
Avosuo 13 848 9,6
Havupuuvaltainen korpi 15 324
Lehtipuuvakainen korpi 4! 580 2,9
Räme 53 377 3,7
Mäntymetsä 317 209 21,9
Kuusimetsä 24 589 1,7
Lehtimetsä + tunturikoivikko 124 818 8,6
Sekametsä 73 417 5,!
Talot, taajamat 519 0,0 (0,04)

Suomenympäristö5ö



2.4 Maankäyttö ja elinkeinot

Kaavaifianne ja suojelualueet

Yleispiirteistä alueiden käyttöä ohjaava seutukaava on toteutettu Lapissa vaiheit
tain neljässä osassa vuosina 1978 - 1992. Seutukaavassa huomattava osa Inarijär
ven valuma-alueesta on varattu metsä- ja porotalousalueeksi tai luontaistalous
alueeksL Myös suojelualuevarauksia on runsaasti. Maa- ja metsätalousalueet, joil
la on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta, ovat painottuneet Inarijär
ven alueelle. Matkailulle ja virkistyskäytölle varatut alueet sijaitsevat Inarin ja Iva
lon taajamien ympärifiä sekä Saariselän matkailukeskuksen läheisyydessä.

Inarin kuntaan on tehty koko kunnan kattava yleiskaava vuonna 1981 sekä
Nellimin, Saariselän ja Keväjärven osayleiskaavat. Inarijärvellä rantojensuojeluohjel
ma toteutetaan Inarijärven osayleiskaavan avulla, joka on vahvistettu ympäristö-
ministeriössä 13.1996, Taaja-asutusta ohjaavia rakennuskaavcija on tehty Inarin
kirkorilcylään, Ivaloon ja Saariselän alueelle. Vahvistethija rantakaavoja oli Inarin
kunnassa vuoden 1996 alussa yhteensä 16. Näistä suurin osa sijaitsee joko Saariselän
matkallukeskuksen läheisyydessä tai Inarijärven lähialueella (Lapin Liitto 1996).

Inarijärven valuma-alueen pinta-alasta noin 63 % kuuluu lahiisääteisiin suojelu-
alueisiin tai valtakunnaifisten suojeluohjelmien kuten soidensuojelu-, harjujen
suojelu-,lintuvesiensuojelu-ja rantojensuojeluohjelmien piiriin (liite 1). Esimerkiksi
valtaosa Lemmenjoen kansallispuistosta, jonka pinta-ala on noin 2 860 km2, sijait
see Inarijärven valuma-alueella. Vuonna 1991 perustetuista erämaa-alueista Ham
mastunturin (1 820 km2), Muotkatunturin (1 570 km2) ja Vätsärin (1 550 km2) erä
maa-alueet sijaitsevat pääosin Inarijärven valuma-alueella. Alueella virtaavista joista
Ivalojoki ja Juutuanjoki yläpuolisine vesistöineen ovat suojeltuja koskiensuojelu
lailla voimalaitosrakentamiselta. Näiden lisäksi alueella on myös Metsähaifituksen
päätöksellä perustettuja aarnialueita ja luonnonhoitometsiä.

Väestö ja elinkeinot

Vuoden 1992 lopussa Inarin kunnan väkiluku oli 7 802 asukasta. Inahjärven valu
ma-alueella näistä asui 7 064 henkilöä. Kunnan väestöstä saamelaisia on noin
2500, joista kolttasaamelaisia on noin 500. Vuoden 1990 väestölaskennan mukaan
taajamissa asuu noin 60 % väestöstä (Tilastokeskus 1993). Suurimmat taajamat ovat
Ivalo ja Törmänen, joissa asuu yhteensä noin 4 100 asukasta, sekä Inarin kirkonkylä,
jossa asuu noin 550 asukasta. Asukastiheys alueella on keskimäärin 0,5 as/1m2.

Alueen väestön perinteisiä elinkeinoja ovat poronhoito sekä metsästys ja kalas
tus. Näillä on yhä edelleen tärkeä merkitys osana toimeentuloa. Maa- ja metsäta
louden merkitys elinkeinona kasvoi sodan jälkeisen asutuspolitiikan sekä koltta
ja porotilalakien ja Neuvostoliiton voimalaitastyömaiden johdosta. Palveluelin
keinojen ja julkisen hallinnon osuuden kasvaessa elinkeinorakenteessa 1960-lu
vun puolivälin jälkeen on maa- ja metsätalouden sekä muiden alkutuotantoelin
keinojen osuus vähentynyt. Vuonna 1990 alueen työllisestä työvoimasta sai alku-
tuotannosta toimeentulonsa noin 15 %, teollisuudesta ja rakennustoiminnasta noin
14 % ja palveluelinkeinoista lähes 70 % (Tilastokeskus 1993).

Metsätalous ja porotalous ovat alueen merkittävimpiä alkutuotantoelinkei
noja, sifiä molemmat Ivöllistävät 150 -200 henkeä. Näiden lisäksi osan alkutuotan
tosektorin työpaikoista muodostavat maatalous ja kalastus. Poro- ja kalataloudesta
saatavia tuloja täydennetään usein mm. matkailupalveluifia. Teoffisuustoiminta
alueella on pääasiassa pienimuotoista elintarvikkeiden ja käsityötuotteiden valmis
tusta sekä puun sahaus- ja jalostustoimintaa. Palvelualati työpaikoista julkinen
sektori muodostaa yli puolet ja rnatkailuun liittyvät kauppa- ja majoitustoiminta
noin neljänneksen.
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2e5 Hydrologia
Hydrologisen aluejaon (Ekholm 1993) mukaan Suomen puoleinen Paatsjoen vesistö
alue jakaantuu yhdeksään isompaan osa-alueeseen (kuva 1, taulukko 2). Inarijärvi
ja sen lähialueet (71.1) muodostavat laajimman osa-alueen (34 %), jonka järvisyys
on lähes 30 %. Juutuanjoen kautta Inarijärveen laskevat vesistöt jakaantuvat latva
joiden muodostamiin valuma-alueisiin. Vaskojoen (71.3), Menesjoen (71.7) ja Lem
menjoen (71.8) valuma-alueetrajoittuvat Paatariin ja Kaamasjoki (71.9) laskee Vastus-
järven kautta Muddusjärveen. Paatarin-Muddusjärven alue (712) kokoaa siten yh
teen Inarijärven länsipuolen vedet. Juutuanjoen kautta Inarijärveen laskevien jokien
vesistöalueiden pinta-ala on yhteensä 5214 km2, mikä on 36 % koko vesistöalueesta.

Taulukko 2. Paatsjoen vesistöalueen Suomen puoleisten osaalueiden pintaalat (F km1) ja järvisyydet (L %).

Alueen nro Nimi Alaraja F km2 L %

71 Paatsjoen vesistöalue valtak.raja 4 512 2,4
711 Inarin alue valtakraja 4 944 29,7
712 Paatarin.Muddusjärven alue inarijärvi 870 13,1
71.3 Vaskojoen valumaalue Paatari 1 432 1,7
71.4 Ala-Ivalojoen alue Joensuuselkä 2 430 1,2
71.5 Ylä-Ivalojoen valuma-alue Repojoki (ml) 1 454 0,6
71.6 Kirakkajoen valuma-alue Kirakkaköngäs 471 10,5
71.7 Menesjoen valuma-alue Paatari 468 4,1
71.8 Lemmenjoen valuma-alue Paatari 68? 2,0
71.9 Kaamasjoen valuma-alue Kaamanen 1 757 4,1

Vähäjärvinen Ivalojoen valuma-alue jakaantuu Repojoen alapuoliseen Ala
Ivalojoen alueeseen (71.4) sekä Ylä-Ivalojoen valuma-alueeseen (71.5). Koko Iva
lojoen valuma-alueen pinta-ala (3 884 km2) kattaa 27 % vesistöalueesta. Juutuan
joen ja Ivalojoen valuma-alueiden väliin jää pieni Kirakkajoen valuma-alue (71.6),
jonka vedet laskevat Kirakkakönkään kautta Inarijärveen. Kirakkakönkäässä ole
van voimalaitoksen avulla on säännöstelty Rahajärveä vuodesta 1957 lähtien,

Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi. Järven leveys länsi-itäsuun
nassa Juutuanvuonon pohjukasta Paatsvuonoon on yli 50 km ja lounas-koillinen
suunnassa etäisyys Ukonjärvestä Suolisvuonon pohjukkaan noin 80 km. Suurim
pia selidä ovat pohjoisessa Vasikkaselkä, järven keskiosassa Kasariselkä ja Sam
makkoselkä, lännessä Ukonselkä ja idässä Satapetäjäselkä (kuva 21). Inarijärvi on
rikkonainen ja siinä on runsaasti saaria, yhteensä 3 318 kappaletta (taulukko 3).
saadut tulokset osoittavat (n. 1100 km2). Inarijärven vedenpinnan vaihtelua on
käsitelty säännöstelyn yhteydessä luvussa 4.

Vedenkorkeus ja pinta-ala

Inarijärven vedenkorkeuden säännöffinen seuranta on alkanut vuonna 1921, jol
loin luonnonifiaisen Inarijärven vedenkorkeutta seurathin Niskakosken havain
toasemalla vuosina 1921 - 1941. Vanha vedenkorkeusasema on ollut myös Kessi
vuonossa, missä vedenkorkeutta on seurattu vuosina 1925 - 1980. Tällä hetkellä
Inarijärvessä on kaksi vedenkorkeuden havaintoasemaa, joista toinen sijaitsee Nel
limvuonon pohjukassa ja toinen Inarin kirkonkylän edustalla. Nellimin havaintoase
maita vedenkorkeustietoja on vuodesta 1938 lähtien ja Inarista vuodesta 1947 lähtien.
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Taulukko 3 Inanjarver hydrolosa omnasuuksa MW kesbvedenkorkeu , HW ylm vedenkorkeus, MHW =

keskmiaärmen yhn vedenkorkeus, MNW keskimäarilnen alm vedenkorkeus NW ahi vedenkorkeus

Valumaalu& 14 512 km2
Pmtaab km2 (MW=N + 118,57 m) 1043 kml*

Tdavuus3 15 900 x 10m3
Teoreettinen vipyma 33 vuotta

Rantavuvan ptuus (MV =Nb f 118,57 m) 2 3308 km
Saana5 3318 kpl

Maksmoyvyys (MW) 92 m
Kesksyvyys (MW) 14,3 m

Jattymmen (19o0 1989) 3110
jäan lahtd (1961 - I990) 26

MW(I96l-l990)Nb 1 m 118,65
HW(1961-1990)N + m 4) 119,58
MHW (1961 990) N , + m 119,23
MNW (1961 1990) Nb,b + m 117,75

> Ekholm 1993 3) Hellsten ym 1995 Kuussto l992, Leppajärv 1993, Raatkainen 198?
* Ukonjam (4 km2) mukaan uken

Inarijarven saännöstelyluvassa esitetyt vedenkorkeudet on ilmoitettu Neilimin
havamtoaseman kiintopisteen mukaan1 joka on hakattu rengas kauhossa Nellim
vuonon perukassa Kuntopiste on tuntemattomassa tasossa, jonka lukuarvo on +

119,51 m Säannostelyn yläraja kyseessä olevaan pisteeseen verrattuna on +119,50
m eli N -f 11950 m ama r kahli on n ka oituks yhtty& sa r kennettu
oinen loi op s e (uultb kaifiossa jonka korkeus r N4 + 1 6a n 1 an kiinto

pisteeseen verrattuna saanr o telyr ylaraja on N43 f 119 64 m N6, tasossa saannos
t&yn ytaraja oi N + li% 78 m, ziukri on käytaunosa my T lx tasu IlLarijärvcn
Nellunin havair toaseman keskunaaräiset edenkorkeu&t vuosijaksolla 1961 1990
saanr ostelylu van mukas ssa tasossa (N ) on esitetty taulukossa 3.

Inanjärven rantaviwan pituus ja pinta—ala mitattiin Vf1:ssa Karttak”skukses
ta har kitusta d gitaahsesta vesistövuva-aineistosta, joka perustuu 19604uvur alussa
kuvattuihin topografflcarttoihin (Heilsten ym 1995). Järven pinta—alaksi saatiin
Ukonjärvi mukaanlukien vedenkorkeudella MW N5fl3( + 118,a7 m 1 043 2

(taulukko 3). Osa kartoituksista on tehty kesäila 1960 jolloin vesi oli hyvin mata
laila (MW —- N,,, + 118,01 m). Täman vuoksi nykyisen kesäkesluveden (N , +

119,10 m) vallitessa Inanjärven pinta—ala on suurempi kuir tässa mittauksessa saa—
dut tulok et osoittavat Inanjarven vedenpinnan vaihtelua or kasitelty säännös
telyn yhteydessa lu ussa 4.

Virtaama

Inanjarve i valuir a—alueella olevicn hydrologian toimiston virtaamamittausasemien
tunnuslukuja on koottu taulukkoon 4 Virtaaman vaihtelut ovat suurimmat vähajär—
visissa latvavesissä kuten Repojoessa ja Ivalojoessa, missa kesudylivirtaaman suh
dc keskiahvirtaamaan (MHOJMNQ) on huomattavan suun. Paatsjoessa virtaaman
vaihtelut ovat lievästi tasaantuneet säännöstelyn johdosta Vuosijaboila 1961 1990
MHQ/MNQ—suhde oli 3,$, kun se vuosina 1921 - 1940 on ollut 4,7
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Inarijärveen laskevissa luonnontilaisissa jokivesistöissä kevättulva alkaa yleen
sä huhtikuun loppupuolella ja virtaamat ovat suurimmillaan touko-kesäkuun vaih
teessa. Pienemmiliä valuma-alueifia kuten Neffimjoella virtaaman huippu on
jyrkempi ja ajoittuu toukokuun jälldpuoliskolle. Virtaamat laskevat tulvan jälkeen
tasaisesti kohti syksyä. Jäätymisen jälkeen loka-marraskuussa virtaamissa tapah
tuu jyrkempi pudotus kohti kevättalven minimiä, joka on huhtikuussa.

Juutuanjoen vuosittaiset keskivirtaamat ovat olleet vertailukauden 1961 - 1990
keskivirtaamaan nähden korkeampia vuosina 1964 - 1968, 1981 - 1985, 1992 - 1993
ja 1995 (kuva 5a). Vuosittaisetkeskivirtaamat seurailevat suhteeffisen hyvin vastaa
van ajanjakson sadaiman vaihtelua, Juutuanjoen vuosittaiset alivirtaamat ovat vaih
delleet 10 -20 m3/s ja ylivirtaamat 131 - 616 m3/s. Ivalojoella vuoden keskivirtaamat
ovat olleet normaalia suurempia vastaavina ajanjaksoina kuin Juutuanjoella. Vuo
sina 1961 - 1995 alivirtaamat ovat Ivalojoella vaihdelleet 5 - 13 m3/s ja ylivirtaamat
214 - 900 m3/s. Myös Paatsjoessa virtaamat ovat vaihdelleet siten, että 1960-luvun
loppupuoli on ollut hyvin märkä, 1970-luku pääosin kuiva ja 1980-luku märkä
(kuva 5b).

Taulukko 4. Inarijärveen laskevien jokien ja Paatsjoen virtaamien (Q) tunnuslukuja ja keskivaluma (Mq)
(Leppäjärvi 1993, HYTREK).

Juutuanjoki Ivalojoki Kettujoki Repojoki Kirakkajoki Nellimjoki Paatsjoki

Saukkoniva Pajakoski Kettukoski Kirakkaköngäs Kaitakoski
Vuosijakso (1961 - 990) (1961- 1990)t (1961- 990) (1981 - 990) (1961 - 1990) (1981 - 990) (1961 - 990)
Valuma-alue F=5 160 km1 f=3 345 km2 F=2 215 km2 F=645 km2 F=4?I km’ F=3I4 km2 F=I4 575km2
Järvisyys 1=4,7% 1=0,4% L=6,6% 1=0,7% 1=10,5% 1=9,6% 1=11,2%

Kuukausi- MQ MQ MQ MQ HQ MQ Ml
keskiarvot m3/s m2/s m2/s m3/s m2/s m3/s m2/s

21 23 11,5 1,97 6,0 1,52 50
II 7,9 0,8 10,0 85 5,8 1,26 52
III 6,1 03 8,9 1,78 5,2 1,15 53
IV 17,1 3,6 8,8 4,5 4,1 133 141
V 111 129 44 36 4,4 8,6 119
VI 148 80 67 2,2 6,4 7,9 157
VII 78 42 34 8,2 6,0 5,1 IlO
VIII 68 43 28 7,7 6,3 4,7 169
IX 67 44 28 8,6 6,2 4,7 70
X 59 38 26 7,5 53 4,2 152
XI 43 27 19,4 4,0 5,7 3,1 48
XII 28 16,2 143 2,5 6,1 2,0 ISO

Keski- ja ääriarvot

MQ 57 39 25 8,1 5,6 3,8 53
HQ 616 900 239 340 53 35 508
MKQ 327 478 123 158 20 16,8 301
MNQ 14,6 9,1 8,1 1,59 0,57 1,01 80
NQ 10,0 5,0 5,1 1,40 0,0 0,64 18

MKQJNNQ 22 53 5 99 35 17 3,8
HQ/NQ 62 80 47 242 - 55 28

Mq l/s km2 11,6 II,? 12,1 2,7 13,3 3,4 2,0

) Vuodet 1970- 1973 puuttuvat
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a) Juutuanjoki

MQ

MQ 61-90

Inarijärveen laskee my s monia pienernpiaj kia jo sta ei ole ‘.irta matietoja
(taulukko 5). Nailtä osa-alueilta Inanjärveen tuleva vesimaarä on ar\ oitu vesita
seyhtälön perusteella olettaen Inarijärven tulovirtaaman oievan yhtä suuri kum
Paatsjoen keskivirtaama on ollut Inarijärven luusuassa tKaitakosld i) vuosijak
solla 1961 - 1990 (153 m3/s). Tällöin ottaen huomioon vesialueiden suuremman
haihdunnan (n. 300 mm) saadaan kesluvalunnaksi nienilla valuma-alu cd a 292 mm
ja lähivaluma alueen vesialueifia 233 mii, Huoir attava o a 1 rija v cm hileiasta
vedestä tulee Juutuanjoen (38 %) ,a Ivalnjoen 3f valuma iieilta 1 ah valuma
alueen osuus kokonaisvirtaamasta or noin 13 /

Inarijärven lämpöfilakehitys ja -kerrostuneisuus

Neifimin havaintoaseman vuosijakson 1)60 1989 tr’tojer no aan py v iääpei
te on muodostunut Inarijärveen keskunäarin 3110 jaatvmisaj kohdar aihdelles
sa lokakuun 10 ja marraskuun 6. paivan välilla Inarijärvessa antas edet ja suojai
set lahdet jäätyvät yleensä noin kuukautta selkavesiä aikaisemmin Jäät ovat lähte
neet keskimäärin kesäkuun alussa (26.) jääniähtoajankohdan vaihdellessa touko
kuun 15. ja kesäkuun 14. päivän välifia (Leppäjärvi 1993)•
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Taulukko 5. Inarijärven valuma-alueen eri osa-alueiden pinta-alat (km2), järvisyydet (%) ja osa-alueilta tuleva
arvioitu’) (R = 291 mm, lähivaluma-alueen vesialueilla R = 233 mm) tai mitattu 2) keskivirtaama (HQ).

Osa-alue Pinta-ala Järvisyys MQ
km2 % m3/s

lnarijärven lähivaluma-alue (71.111)) 2 358 48,4
- maa-alueet 1 217 - 11,3
-vesialueet 1 141 - 8,4
Simmettijärven-Nukkumajoen alue (71.113 + 71.ll4)’ 00 5,4 0,9
Jiersijärven-Väyläjoen alue (71.115 + 71.116) 211 7,2 2,0
kapperijoen-Kessijoen-Korvasjoen alue 284 13,0 2,6
(7lJl7 + 71.118 + 71.119))

Nellimjoen valuma-alue (71.12) 314 9,6 3,8
Sarmijärven-Nangujärven alue (71.112 + 71.13 + 71.14)) 443 8,8 4,1
Niipijoen valuma-alue (71.15) ‘ 182 6,0 1,7
Siuttajoen-Nitsijärven alue (71.16 + 71.17) 563 18,5 5,2
Kyyneljärven-Surnujoen alue (71.18 + 71.19) ‘ 490 17,5 4,5

Juutuanjoen alue (71.2)” 5214 4,6 57,4
lvalojoen alue (7 1.4) 2) 3 884 1,0 45,4
Kirakkajoen alue (7 1.6) 2) 471 10,5 5,6

Yhteensä 153

Pintaveden lämpötilaa on yleensä alettu mitata toukokuun puolen välin jäl
keen, jolloin rantavedet ovat vapautuneet jäistä. Neifimin havaintoaseman tieto
jen mukaan 10 °C lämpöifia on saavutettu keskimäärin kesäkuun 10. päivän tie
noifia ja heinäkuun alkuun mennessä lämpötila on ollut noin 15 °C. Vuosijaksolla
1960 - 1993 heinä-elokuun pintaveden keslälämpöifia on vaihdellut 11,1 - 16,0 °
ja on ollut keskimäärin 13,5 °C. Suojaisuudesta johtuen Neifimin havaintopaikka
edustaa keskimääräistä lämpimämpää aluetta Inarijärvellä.

Inarijärven kesäkerrostuneisuuden voimakkuus vaihtelee huomattavasti eri
vuosina sääolosuhteiden mukaan. Neifimin havaintoasemalla kerrostuneisuus al
kaa muodostua yleensä kesäkuun loppupuolella ollen voimakkainta heinäkuun
puolivälistä elokuun puoliväliin (kuva 6). Tällöin päällysveden lämpötila on lämpi
minä kesinä yli 14 °C alusveden lämpötilan vaihdellessa 6 - $ °C:een. Myös Vasik
kaselän syvänteellä on heinäkuussa yleensä havaittu selvä lämpötilakerrostunei
suus, mutta elokuun näytteenoton aikaan (15. - 30.8.) harppauskerros on jo hei
kentynyt ja painunut syvemmälle.

Pohjois-Suomessa järvet jäätyvät suhteeffisen nopeasti, jolloin veden lämpöti
la jää talvella korkeammaksi kuin etelämpänä. Nellimin havaintoasemaii mittaus
ten mukaan järven jäätyminen alkaa usein hyvin nopeasti syystäyskierron jälkeen
veden lämpötilan ollessa koko vesipatsaassa 3 -4 °C. Kevättalvella veden lämpötila
on 15-20 mefriin saakka yleensä alle 2 °C ja pohjan lähellä 3 - 4 °C (kuva 6).
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Kiva 6. Veden Iömpötilakerrostuneisuus Inarijarien Neliimin havaintoasemalla
vuosina 1987 jo 1988 (Leppöjärvi 1991).



Vesiekesysteemin kuvaus

Annukka Puro’, Seppo Hellsten2, Risto Palomäki3, Erno Salonen4

1 Lapin ympäristökeskus
‘VTT Yhdyskuntateknilkka

Keski-Suomen ympäristökeskus
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Inarin kalantut]dmus ja vesiviljely

3 1 Veden laatu
Inarijärvi on kirkasvetinen ja vähähumuksinen järvi. Veden värin ja näkösyvyyden
mukaan järvestä voidaan erottaa erilaisia vyöhykkeitä (kuva 7). Keskimääräistä
ruskeavetisempiä alueita ovat Juutuanvuono, Ivalojoen edusta sekä Nanguvuo
non pohjukka, joissa veden väri on 25 - 35 Pt mg/L Veden väri kirkastuu pohjoi
seen päin mentäessä ja on järven keskiosissa 10 - 15 Pt mg/l ja pohjoisosissa noin
10 Pt mgfL Näkösyvyys kasvaa vastaavasti jolilsuiden edustojen noin neljästä
meffistä järven pohjoisosien yli seitsemään metrlin ollen maksimissaan jopa kym
menen metriä. Järven eteläosan joldsuualueiden korkeammat veden värin arvot
johtuvat Ivalojoen ja Juutuanjoen mukana valuma-alueelta järveen tulevasta or
gaanisesta aineesta,

Ravinnetasoltaan Inarijärvi on karu, oligotrofinen järvi. Kokonaisfosforipitoi
suus vaihtelee avovesilcaudella keskimäärin järven pohjoisosien 3jg/l järven länsi-
ja eteläosien 6 - 7 g/l. Kokonaistyppipitoisuus vaihtelee avovesllaudella 150 -

200 ig4. Myös kasviplanktonin biomassaa ja tuotannon tasoa kuvastavan a-ldorofyffi
pitoisuuden perusteella Inarijärvi on luoldteltavissa oligotrofiseksi järveksL

32 Ranta,’öhyke ja sen kasvillisuus
Inarijärvi poikkeaa rantavyöhykkeen rakenteen sekä kasvillisuuden suhteen
muista maamme suuljärvistä. Pohjoisuudesta johtuen Inarijärven kasvilajisto on
huomattavasti suppeampi kuin eteläisissä järvissä, ja jyrkät kaffioiset rannat lisää
vät järven karuuden tuntua. Yleisvaikutelmaltaan rantavyöhykkeen kavillisuus
näyttäisi olevan vain harvaa ylimmän rantavyöhykkeen saraikkoa varsinaisten
vesikasvien puuttuessa kokonaan, Erityisen silmlinpistävää on matalien ja rehe
vien alueiden vähäisyys, minkä vuoksi myös kortteiden ja luikkien muodostama
ilmaversoiskasviffisuus on vähäistä.

Tarkasteltaessa rantavyöhykettä lähietäisyydeltä ja erityisesti vedenpinnan
alapuolelta havaitaan monipuolinen upos- ja pohjalehtisten kasvien vyöhyke.
Veden alla kasvft ja niiden talvehtimisehmet ovat suojassa kylmältä ilmastolta.
Veden ldrkkaus laajentaa kasviffisuuden mahdoffista esintymisaluetta syvyys
suunnassa ja suosii erityisesti puhtaan veden tyyppilajeja. Tämän vyöhykkeen
kasvllilsuus onkin Inarijärvellä hyvin elinvoimaista ja verrattavissa eteläisten jär
vien vastaavaan. Pohjan ldvikkoisuus vähentää pohjalehtisffle sopivia alueita, jotka
rajoittuvat pääasiassa loivffle ja suojaisile rannoille.
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Kuva 7 Avovesikauden aikainen veden väri (Pt mg/I), havaintojen maarä (n) ja
näkösyvyys (Ns m) Inarijärven pintavedessa (0 5 m) vuosina 1975 1993

Maristo (1941) on luolutellut luonnonhiaisen Inanjärven klassisessa jarvi
kasvifiisuuden luokittelussa Carex-tyypphn (sara-tyyppi). Täta kasvillisuustyyp
piä luonnehtii saralajien huomattava runsaus Muulle lajistolle on tyypillista ol go
trofisia olosuhteita ilmaisevien upos- ja pohjalehtislajien yleisyys Inarijärven
rantavyöhykkeen kasvillisuutta kuvataan seuraavassa muutamien tyyppiranto
jen avulla:

Avoimia sekä usein myös jyrlduä ja itivikkoisia moreemrantoja esiintyy kaikki
alla Inarijärvellä. Tällaisten rantojen kasvillisuus on usein äärimmäisen mukkaa,
ja tulvavyöhykkeen puuttuminen lisää karuuden tuntua, vain siellä täällä kasvä
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vat saratuppaat viittaavat eloperäisen aineksen tai hiekan eslintymiseen kivien
lomassa. Kaikkein avoimimmilla paikoilla ei vedenalaista kasvipeitettä juurikaan
ole, ja vain siellä täällä tavataan pienikokoisia pohjalehtisiä kuten hapsiluikkaa ja
rantaleinikkiä, jotka syvemmällä vaihtuvat makrolevlin (Nitella sp.). Suojaisifia
kivikkorannoifia on selvä, mutta melko kapea saravyöhyke (esim. viiltosara). Sy
venunällä kivikkorantojenkin pohjan laatu muuttuu liejuiseksi, jolloin uposlehti
set vidat ja järvisäfldn yleistyvät yhdessä kelluslehfisten palpakkojen kanssa. Myös
vaalea- ja tummalahnanruohoa saattaa kasvaa kivien lomassa.

Suojaiset pitkät lahdenpohjukat ja kapeat salmialueet ovat usein pohjan-
laadultaan liejuisia ja yhtenäisen sarakasvillisuuden reunustamia. Rantakasviifi
suuden tiheyden perusteella järveä voisi paikoitellen luulla rehevöityneeksi, mutta
lajisto koostuu miltei kokonaan puhtaan veden ilmentäjistä. Syvemmällä pohjan
peittävät usein pienikokoiset pohjalehtiset, palpakot ja vesisammalet. Ylimmällä
rantavyöhykkeellä ldvikko on usein peittynyt saraturpeen alle, joka jatkuu veden-
pinnan alle luonnonifiaiseile rantavilvalle asti.

Inarijärven harvalukuiset hiekkarannat ovat kesldftyneet järven eteläosassa
sijaitsevien jokien suistoalueffle sekä harjujaksoffle (Partakko, Ämmänhiekka), Har
jujaksojen rannat ovat yleensä voimakkaasti eroosioituvia ja yläosaltaan miltei
kasvittomia. Syvemmällä, jään eroosion ulottumattomissa noin 1,5 - 2 m syvyy
dessä, kasvaa harvalukuisena tummalahnanruohoa. Loivat ja suojaiset hiekka
rannat muodostavat kaikkein rehevimmän rantatwypin. Näillä rannoilla ylin vyö
hyke voi olla jopa järviruo’on valtaama. Pohja on usein erittäin tiheän suuriko
koisen pohjalehtiskasvuston peitossa, joista edellä mainittu tummalahnaruoho
on runsaslukuisin.

Suurkasvillisuuden lisäksi Inarijärven rantavyöhykkeelle on tyypillistä peri
fytonin eli päällyskasvuston runsaus. Rantakivet ja pohjan paikoin ffivllsffldn peit
tävästä rihmamaisista kasviplanktoneista ja bakteereista koostuva päällyskasvus
to vilhtyy hyvin Inanjärven karuifia ranta-alueilla, koska se pystyy hyödyntä
mään veden niukkojen ravinteiden lisäksi sedimentistä saatavia ravinteita. Pääl
lyskasvuston biomassa Inarijärvellä voi olla miltei yhtä suuri kuin eteläisissä re
hevissä vesistöissä.

33 Kawi ja eläinplankton
Kasviplankton

Inarijärven kasviplanktonin määrä ja koostumus heijastavat järven karuutta. Jär
nefeltin (1956b) Inarijärvellä 1950-luvulla tekemissä kasviplanktontutkimuksissa
runsaimmin esiintyviä lajeja olivat erilaiset piilevät kuten Asterionetta formosa,
Cyctoteila stelligera, Tabettariafenestrata ja sen variaatiot, Melosira distans ja Synedra
nana. Näytteissä esiintyi melko runsaasti myös karuile vesffle tyypillistä sinilevää
Merismopedia tenuissirnaa (nyk. M. zvarrningtana) sekä erilaisia mikroleviä.

Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin Airaksisen ja Heinosen (1976) man
järvellä tekemässä kasviplanktontutldmuksessa tärkeimmät leväryhmät olivat
kultalevät ja piilevät, jotka muodostivat yhdessä panssari- ja nielulevien kanssa
valtaosan biomassasta. Kasviplanktonin biomassa vaihteli eri havaintopaikoifia
0,06 - 0,34 mg’I ollen keskimäärin 0,21 mg’l, mikä vastaa karuile järvelle ominaista
tasoa. Airaksisen ja Heinosen tutkimuksessa valtalajeja olivat edelleen pääasiassa
karuffle vesille tyypilliset lajit kuten pulevista Cyctotelta gtomerata ja Rhizosolerna
tongiseta, kultalevistä Dinobryon divergens, sinilevistä Merismopedia tenuissima sekä
erilaiset fiagellaatit
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Eläinplankton

Hakkarin ja Seinin (1980) mukaan Inarijärven elainplanktonlajisto on 1970-1u
vun loppupuolella muodostunut puhdasta tai vffleäa vefta suosivista lajeista sekä
indifferenteistä eli lajeista, jotka eivät vaadi eslintyakseen erityisiä olosuhteita.
Ulappa-alueen yleisimpia rataseläinlajeja olivat tuolloin Conochilus unzcornis, Kelli
cottia longispina, Keratella cochlearis, Potyartha vutgans ja Syncluieta spp. Vesikirpuista
tavaifisimpia lajeja olivat Holopedium gzbberum, Daphnia cnstata ja Bosmzna longis
prna obtusirostris seka hankajalkaisista Cydops- ja Eudiaptomus-suvun lajit.

Ulappa-alueen eri havaintopaikkojen eläinplanktonbiomassat eivät Myö
sakäan poikenneet toisistaan merkittävästi (Selin ja Hakkari 1982). Kasvilli
suusrannoffla eläinplanktonin biomassa oli moninkertainen hiekka- ja kivikko
rantoihin verrattuna ja yli kaksinkertainen keslämaäräiseen ulappa-alueen pinta-
veden biomassaan verrattuna (kuva 8). Kasvfflisuusrantojen lajisto oli mompuo
lisempi koin Karummilla rannoilla ja valtaosan sen biomassasta muodostivat suu
rikokoiset vesildrppulajit kuten Alonopsis elongata ja Polyphemus pedzcutus. Inarijar
ven ulappa-alueen eläinplanktonbiomassa oli noin 30 - 50 % Päijänteen ja Kon
neveden vastaavista arvoista.

Inanjärven kasvukauden keskimääräinen elamplanktontuotanto ulappa-alin
een havaintopaikoifia vaintei 210 330 kWha markapainona ollen korkein järven
eteläosassa (Munuaissaari) Tuotanto vastasi noin 20 % vastaavalla tavalla arvioi
dusta Päijänteen eläinplanktontuotannosta. Selin ja Hakkan (1982) arvioivat myös
Inarijärven elämplanktontuotantoon perustuvaa teoreettista kalantuotantokykyä
ulappa-alueella, joka oli järven eteläosassa noin 10-15 kg/ha ja järven pohjoisosassa
(Väylä, Roiro) noin 4 - 6 kg/ha kasvukaudessa, Tämän lisäksi ranta-alueiden eläin
planktontuotanto lisää etenkin kasvil]isuusrantojen kalantuotantokykyä.
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Kuva 8 Hjekka- kjWkko- ja kasvdhisuusrantojen (02 - 1 0 m) sek6 keskimäaräinen
ulappa alueen pintaveden (0 5 m) eläinplanktonin biomassa vuosina 1977 -

1979 (Selin ja Hakkari 1982).
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34 Pohjaeläimet
Inarijärven karuus sekä veden alhainen lampöifia vaikuttavat myös järven pohja
eläinlajistoon. Järven syvännealueiden, päaasiassa surviaissääskistEl, harvasukas
madoista sekä hernesimpukoista koostuva pohjaeläinlajisto ilmentää järven oli
gotrofista luonnetta (Palomäki 1988). Karuffle vesffle tyypillisen hernesimpukan
Pisidium conventus ja surviaissääsken Heterotrissoclaäzus subpilosus laaja eslintymi
nen lähes koko jarven alueella osoittaa järven syvännealueiden happiifianteen
olevan hyvän ja syvännealueffle satavan orgaanisen ameksen mäarän pienen.
Vain jokisuualueffla sekä salmipailcoissa, joiden syvänteisiin keräantyy virtauksien
vuoksi enemman orgaanista ainesta, surviaissääskilajisto koostuu lievästi keski
ravinteisuutta (mesotrofia) ilmentavistä lajeista kuten Stzctochironomus rosenschoeldz
ja Sergentia coraczna

Pohjaeläinlajimaara Inarijarven syvännealueifia on verrattain vähäinen ja
eshnerkiksi syvännealueiden kylmåstenotermism lajisto puuttuu kokonaan (Palo
mäki 1984), Hyvanä esimerkkinä on surviaissaäski Lauterbornza coraczna, jota ei
ole löydetty ollenkaan lajistokartoituksen aikana (Palomald 1981, Tuiskunen ja
Lindeberg 1986). Yhtena syyna tähän on esitetty ylimmän syvännealueen (20-40
m) veden lämpoifian kohoamista syksyllä kylmästenotermeffle lajeffle sopimatto
maksi (yli seitsemän asteiseksi) Järven sijainnin ja jaäkauden jälkeisen kehityk
sen takia myos relikbayriäiset puuttuvat Inanjärvesta. Pohjaeläinlajisto pienenee
mataifita syvemmffle alueille mentäessa. Järven syvimmiltä alueilta yli 90 metnn
syvyydesta on loydetty enää vain muutamia pohjaeläinlajeja, jotka kaikki kuulu
vat surviaissääslilin: Proctadius sp. Hetrotrzssocladius subpitosus Paracladovetma nig
ritula ja Tanytarsus spp (Palomäki 1984)

Kuten syvannealueiden pohjaelänlajisto myös sen biomassa kuvastaa vä
häistä satavan orgaamsen aineksen määrää Biomassa syvanteissä on pienempi
kuin 0,1 g/m2 (orgaaninen kuivapaino) Biomassaan ja lajistotarkasteluun perus
tuvan luokituksen mukaan Inanjarvi voidaan lukea yhdeksi Suomen puh
taimmista ja parhaiten hyvinvowista suuijärvistä (Paaswirta 1984).

Päin vastoin kuin syvännealueffla ranta-alueilla pohjaelänbiomassa on kor
kea verrattuna muihin Suomen karuihin jarviin Keskimääräinen biomassa on
Palomaen (1994) tutkimusten perusteella ollut 0,5 g/m2, mikä vastaa Keski-Suo
messa sijaitsevan onneveden rantavyohykkeen biomassa-arvoja. Todennakoi
sesil ldrkasvefisyytensä ja pitkien kesapaivien vuoksi perustuotannon edellytyk
set Inarijärvessa ovat hyvat ja pohjoinen laiduntava pohjaeläinlajisto kykenee
hyödyntämaän tämän tuotannon hyvin.

Rantavyohykkeellä elävästä pohjaeläinlajistosta valtaosa koostuu hyöntei
sistä, entyisesb surviaissääskista. Kivikkorantojen runsauden vuoksi järvellä elää
monilajinen vesiperhos- ja päivankorentolajisto. Pehmeäpohjaisffle rannoille tyy
pillisten ja kasviifisuudesta riippuvaisten lajien mäarä ja massa ovat niukat, mikä
johtuu mm. tällaisten habitaaifien (ehnympäristojen) vähäisyydesta Inafijärvellä
ja toisaalta järven säannöstelyn tämän tyyppisille habitaateffle aiheuttamista vau
noista.

Rantavyöhykkeen ylemmäilä osalla elää muualla Suomessa esilntymättömiä
tai harvinaisia lajeja kuten kätkoiliin kuuluva Gammarus lacustrts, lehiljaikaisiin
kuuluva Lepidurus arcticus sekä surviaissääskiin kuuluvat Abzskomyia virgo, Coryno
cera ambiqua ja runsaslajiset Psectrocladzus-, Cladotanytarsus- ja Tanytarsus-suvut. Tuot
tavan ranta-alueen syvemmäilä vyöhykkeellä (3- 10 m) elää runsaslukuinen poh
joisffle alueffle tyypillinen pohjaeläinlajisto, josta voidaan mainita monet surviais
sääsket Manodiamesa ekman,, Protanypus caudatus, Heterotrissocladius maan, Pagasti
eila oraphila, Paracladius quadnznodosus, Heterotanytarsus apicatis, Paracladopelma nig
ntula, Parakieffenzeila nigra ja Mesocricotapus thienemanni (Palomäki 1981).
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Biomassaltaan Inarijärven ylimmän rantavyöhykkeen valtaryhmänä ovat har
vasukasmadot. Ryhmän keskeisiä edustajia ovat Lumbriculus variegatus, Spirosper
ma ferox ja änkyrimadot. Säännöstellyffle järvffle tunnusomainen pohjan pinnalla
vilistävä vesildrppulaji Eurycercus lamellatus on järvessä erityisen runsaslukuinen.
Se on rääpyksen ja vanhempien pohjasiikojen syksyisessä ravinnossa hyvin keskei
nen. Vanhemmat pohjasilat suosivat myös mm. isokokoisia vesiperhostoukkia
Phryganea- ja Agrijpnia-lajeja. Nuoret silat sen sijaan käyttävät ravinnokseen ranta-
vyöhykkeen pohjan pinnalla eläviä surviaissääskien touldda, Pohjoisten järvien
rannoffle tyypilliset vesiperhoset, Limnephilidae-heimon jäätymistä kestävät lätäk
kö- ja rantaviivan lajit ovat valloittaneet rannan ylimmän kivikkovyön.

3.5 Kalasto
Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalasto koostuu pohjoisimman Suomen karuile
vesffle tyypillisistä lajeista. Luonteenomaista lajistolle on lohensukuisten kalalaji
en runsaus ja monimuotoisuus sekä särkikalojen puuttuminen mutua lukuunotta
matta (Salonen 1992). Inarijärvessä elää kymmenen alkuperäistä, luontaista kala-
lajia (taulukko 6) (Koli ym. 1995). Näistä siian, taimenen ja nieriän eri muodot on
laskettu yhdeksi lajiksi. Luontaisten kalalajien lisäksi järvessä esiintyy nykyään
neljä sinne tuotua tai levinnyttä kalalajia ja yksi siikamuoto (taulukko 6).

Taulukko 6. Inarijärven luontaiseen kalastoon kuuluvat lajit tai lajiryhmät (Sarjamo ym. 1989, RKTL Inarin tutkimus
asema suullinen tiedoksianto) sekä järveen stutetut tai levinneet kalalajit (Salonen 992).

Alkuperäiset kalalajit Istutetut tai levinneet kalalajit

Sika Coregoflussp. Muikku coregonusa/bula(L)
Taimen Salmotrvtta(L) Järvilohi Salme sa/arm, sebaga(Girard)
Nenä Salueihius a/phius (L) Harmaanieriä Saluehirns namaycush (Walbaum)
Harjut Jh,y’nallusthymal/us(L.) Kirjolohi Onccrhyivhusrykiis(nt. Saima gairdneri)
Ahven Perca fluvlatihi (L)
Hauki Esaxluc/us (L) Planktonsiika Coregonus muksun (Pallas)
Made Cata/ota(L)
Kolmipiikki Casterosteus aciikatus (1.)
Kymmenpiikki Pungikispungiii’us (L)
Mutu Pbaxkiusphoxbius (L)

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen silkakannat ovat tunnettuja monimuotoi
suudestaan. Eri silkamuotoja ovat selvittäneet mm, Järvi (1928), Sergejeff (1963),
Toivonen (1966), Palomäki (1981) ja Sarjamo ym. (1989). Tehtyjen selvitysten mu
kaan Inarijärvessä on esiintynyt kaikkiaan kuusi alkuperäistä siikamuotoa: poh
jasilka, karikutusiika, lehfisiika, riika, reeska ja rääpys. Eri siikamuodot on erotet
tu lähinnä siivilähammasluvun perusteella, mutta kannat eroavat toisistaan myös
kasvunopeuden, kutuajan ja -paikan sekä ravinnonkäytön suhteen.

Järven silkamuodoista nykyään selvästi tärkein on pohjasilka (erityisesti sen
Ivalojoessa kuteva kanta), joka on muodostanut pääosan siikaistutuksista. Myös
reeska- ja rääpyskannat ovat einvoimaisia; niillä ei juurikaan ole taloudeifista
merkitystä. Reeska on muikun ohella tärkeä ravintokala petokaloffle. Neljännek
si elinvoimaiseksi siikamuodoksi voidaan lukea riika, sillä viime vuosien
näyteaineistojen perusteella 20 - 30 % vuotuisesta siikasaaifista koostuu lähinnä
riiaksi tuiltittavista siioista (Salonen ym. 1996).
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Palomäki (1994) on luokiteilutjokikutuisen pohjastian, karikutusllan, lehtisii
anja rääpyksen samaan Coregonus piäschian -tyyppiin sekä nilan ja reeskan samaan
Coregonus tavaretus -tyyppiin. Hidaskasvuisia kääpiösilkoja ovat reeska ja rääpys.
Siikamuodot risteytyvät helposti keskenään, ja istutusten seurauksena voi muo
doskia alkuperäisten kantojen välimuotoja.

Toivosen (1966) mukaan Inarijärvessä tavataan kahta eri nieriämuotoa: iso
nieriää eli rautua ja pildcunieriää eli paitsarautua. Isonieniä kasvaa jopa $ kg pai
noiseksi ja sen yleinen kutukoko on 2 - 3 kg. Pikkunieriä ei kasva yleensä 0,5 kg
suuremmaksi ja se kutee jo 35 cm ja 0,3 kg kokoisena. Isonieriää ja pikkunieriää
tavataan yleisesti myös muissa Paatsjoen vesistöalueen järvissä (Sarjamo ym. 1989).

Myös järvitaimenesta esiintyy Inarijärvessä useita eri kantoja. Sarjamon ym.
(1989) mukaan Paatsjoen vesistöalueella tavataan Inanijärvestä joklin kudulle nou
sevat Juutuanjoen, Ivalojoen ja Siullajoen kannat, Näistä kannoista on kantojen
säilymisen turvaamiseksi ja istutustoimintaa varten olemassa emokalakannat
kalanviljelylaitoksissa. Edeifisten lisäksi tavataan Kiellajoen ja Surnujoen taimen
kannat, joista Kiellajoen kanta on viljelyssä.

Muikku on Paatsjoen vesistöalueella ainut ei-alkuperäinen kakilaji, joka on
kyennyt muodostamaan uusiutuvan kannan. Inarin kalanviljelylaitokselle tuotiin
muikun mäfiä Sodankylän Kelujärveltä 1950-luvun puolivälissä. Siitä kuoriutunufta
muikkua istutetifin Inarin kirkonkylän läheisiin Karipääjärveen ja Illdäjärveen. Osa
kuoriutuneista poikasista pääsi karkaamaan laitokselta Juutuanjokeen. Vuosina
1964 - 1966 istutetifin Rovaniemen maalaiskunnan Sinettäjärveltä tuotua muikkua
Törmäsen Majärveen, mistä se on levinnyt Ivalojokea pitkin Inarijärveen. man
järven lisäksi muildwa on tavattu Ukonjärvestä, Nitsijärvestä (Sarjamo ym. 1989)
ja Paatsjoesta (Amundsen 1993).

Muista ei-alkuperäisistä lajeista järvilohta (Pielisjoen kanta) on istutettu Ina
rijärveen vuodesta 1971 alkaen sekä joihinkin sivuvesin 1970-luvulta lähtien. Poh
jois-Amerikasta peräisin olevaa harmaanieriää istutettiin Inanijärveen ensimmäi
sen kerran vuonna 1972. Koemielessä harmaanieriää on istutettu myös Inarijär
ven sivuvesiin 1970- ja 1980-luvuilla, ja istutuksia on jatkettu suurikokoisemmifia
istiikkaifia 1990-luvulla. Kirjolohta on satunnaisesti karannut joiltakin kirjolohta
kasvattaneilta viljeijöiltä, mutta Inanijärvestä sitä on saatu hyvin harvoin (Salo
nen 1992). Planktonsilkaa on istutettu Inarijärveen vuosina 1976- 1989 ja joihinkin
sen sivuvesistöihin 1970- ja 1980-luvuilla (Salonen 1992, Saijamo ym. 1989).

Ainoa ruokakalaa (ldrjolohta) tuottava kalankasvatuslaitos Inanissa on ollut
Saamen Lohi Ky (Naajoen könkään kalankasvahislaitos), joka aloiffi toimintansa
vuonna 1989. Laitokselta tavattiln vuonna 1992 Atlantin lohelle kohtalokasta Gy
rodactylus salaris -loista, joten laitoksen desinfioinnin ja tuotannon uudelleen kayn
nistämisen vuoksi laitos toimi alikapasiteetihla vuosina 1992 - 1993. Laitokselta löy
dettiin uudelleen Gyrodactytus salaris-loista kesällä 1995, minkä johdosta Suomen
valtio on 1212.1995 tehdyllä kauppakirjalla ostanut laitoksen, ja sen toiminta on
lopetettu ja maa-altaat täytetty vuoden 1996 aikana. Pohjois-Suomen vesioikeu
den päätös laitoksen toiminnan lopettamisesta on annettu 6.9.1996 (Puro ja Mau
nuvaara 1997).
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Erkki Jarvinen’, Seppo Heil ten2, Mika Marttunen

‘Suomen ympäristökeskus
2vri Yhdyskuntateknhkka

Tammikuussa 1942 kauppa ja teoffisuusministerio (KTM) pyysi kulkulaitosten ja
yleisten töiden mimstenotä ryhtymään kifreellisbn toimenpiteisiin Petsamon Niki
keli Oyn toiminnalle tarkeän Inanjärven saännöstelyn aikaansaamiseksi Valtio
neuvosto katsoilun tarpeelliseksi määrätä 30] 1942 pawatylla kirjeella, että hna
rijärven saännöstelyhanke on kiireeffisena jätettävä. vesistötomiikunnan käsiteltä
vaksi, Koska valtion ja Petsamon Nikkeli Oy n välisessa sopimuksessa säännöste
lyluvan hakemunen oli iätetty yhtiön tehtäväksi, jätti Petsamon Nikkeli Oy elo
kuun 29. päivänä 1942 vesistotoimikunnalle anomuksen, jossa se pyysi Suomen
valtiolle oikeutta Inarin saannostelyyn. Samalla yhtiö pyysi väliaikaista oikeutta
ryhtyä heti hankkeen toteuttamiseen

Vesistötoimikunta myönsi 1$ 7 1944 Suomen valtiolle väliaikaisen luvan
Inarijärven säannöstelemiseen erikseen mainittuja ohjeita noudattaen Pdätök
sen mukaan saännostelyn yläraja oli N[, + 119,50 m ja a araja N, ll730 m
ja vett II uasaa s t rtt ju k tt ra r 5 ri Ni k kosken padon
rakentari eer oli ku tenlun ryhdytty jo maa i’ku 941 r entan ail aatsjo
keen tyopato Varsinainen Niskakoskcn saänr östelypato valmistui maaliskuussa
i94a olloin myös Inarijärven aannost&y aiouettun lama iir an vesioikeuslaun
edellyttämäa lupaa aloitettu säännostely ei kuitenkaan ollut valtioneuvoston eikä
tie ja vesirakennushaffitiiksenk an (TVH) tiedossa saannostelykysymystä käsi
teltaessä vuosina 1942 1944

Niskakosken pato ja Jäniskosken voimalaitos tuhoutuivat syksyllä 1944 sota
toimien yhteydessä, joten Inanjarven säännöstely keskeytyi ja vedenpinta aleni
jopa luonnonmukaisten vcdenkorkeuksien alapuolelle, koska ja ‘ven luusuaa oli
syvennetty pato ja voimalaitostöiden yhteydessä.

Vaikka Inarin säannöstely cm. syista paättyikin, sanoin kuin Petsamon Nilu
kei Oy:n toiminta, esitti kauppa ja teoffisuusmim terio ldrjelmässään 3 Z1945,
että Inarin säannostelyhanke tutluttaishn loppuun asti silta varalta että sen to
teuttaminen tulisi uudelleen kysymykseen Myös tie ja vesirakennushallitus esitti
asiasta kuultuna että laaja katselmustoi nitus saatettaisun loppuun j Suomen
valtiolle hankittaishn alkuperäi ‘en suunnitelman ja hakeiruksen niukainen lupa
Inanjärven saannostelemiseksi

Kun Suomen valtion ja silloisen Neuvostoliiton (SNTL) kesken sittemmin
sovittiin Paatsjoen Jäniskosken vesivoiman vuokraamisesta SNT Ln Värillisen me
tallurgian kansankomissariaatin nikkehyhtymälle ‘Petschengan Nikkeulle”, ja
mainittuun vuokraamiseen liitettiin erikseen tehtävastä sopimuksesta myos Inan
järven saannöstelykysymys mäaräsi valtion euvosto KTMn esittelysta, että Inari
järven säännöstelyhankkeen toteuttamisesta vesistötoimikunnassa vireillä oleva

VedenkOrkeuden säännöseIy
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lupa-asia on saatettava loppuun 30 7 1942 tehdyn päätöksen mukaisesti. TVH:n
tuli toimia luvan halujana ja säännöstelylupa tuli siirtää välittömästi luvan sami
sen jälkeen Suomen valtiolta SNTLn Petschengan Nikkelin toteutettavaksi vesis
tötoimikunnan päätöksen ja niiden sopimusten mukaisesti kuin asiasta oli Suo
men valtion ja SNTLn kesken erityisesti tehty tai tultaisän tekemään. TVH pyysi
1dm L6 1946 päivätyllä kirjelmällään vesistötoimikunnalta valtiolle lupaa Inanjär
ven säännöstelemiseksi

Kesakuun 7. päivänä 1946 vesistotoimikunta myönsi Inanjarven säännös
telyluvan ja 244 1947 tehtiin Suomen ja $NTL n hallitusten kesken sopimus Ina
rin säännostelemisestä Niskakosken padon avulla. Merkittavin muutos vuonna
1944 myönnettyyn valiaikaiseen lupaan nähden oli se, että alaraja oli alennettu
korkeuteen Nu+ 117,14 m. Säännostely alkoi uudelleen maaliskuussa 1948.

Vuoden 1946 lupaehdoissa edellytettiin mm, että vettä on mahdoffisuuk
sien mukaan jatkuvasti juoksutettava tasaisesti 152 m3/s. Koska kyseisen lupaeh
don noudattammen oli käytannössa vaikeaa ja sitä pidettiin epäeduffisena ranta
maffle ja voimalaitoksffle, anoi TVH 5,9,1953 paivätyllä kirjelmällään lupaehtojen
muuttamista näiltä osin Vesistötoimikunnan päätöksellä hipaehtoja muutettiin-
km 10 12,1953

Norjan hallitus oli esittänyt syyskuussa 1955 kaydyissa neuvotteluissa toivo
muksen Inarijärven voimassaolevan saännostelyn muuttamisesta. Neuvottelujen
tuloksena allekirjoitettiin Suomen, Norjan ja SNTL:n valinen poytäkurja, jossa so
vittim Inarijärven säännostelyä koskevista uusista ohjeista. Kun lisäksi SNTI oli
ilmoittanut rakentavansa vesivoimalaitoksen nom kuusi kilometriä Niskakoskesta
alavirtaan sijaitsevaan Kaitakoskeen ja purkavansa sen valmistuttua Niskakosken
padon, halu TVH jälleen lupamuutosta 31 5 1957 päivätyllä kirjelmällään. Vesistö
toimikunta antoi asiasta myönteisen paätoksen 27 1 1958 Päätös tuli kuitenkin voi
maan vasta 29.4.1959 tehtäessä sopimus Suomen Norjan ja SNTL n hallitusten kes
ken Inarijärven aannostelemisesta Kaitakoken voimalaitoksen ja padon avulla

42 Vedenkorkeuden vaihtelu Iuonnontilaisena ja
söänn6steIt’nö

Inarijarven vedenkorkeuksien säännöffinen seuranta alkoi vuonna 1921 Veden
korkeuksien vaihtelun tarkastelu on jaettu seuraaviin tarkastelujaksoihin.

- luonnonifiainen jakso 1921 1940 (20 v)
- sodanaikainen luvaton säännöstely 1941 - 1944 (4 v)
- säännöstelemätön jakso 1945 - 1947 (3 v)
- Suomen ja Neuvostoliiton välisen valtio- 1948 - 1953 (6 v)

sopimuksen mukamen 1 saännöstelyjakso
- Suomen ja Neuvostoliiton välisen valtio- 1954 - 1958 (5 v)

sopimuksen mukamen II saännöstelyjakso
- Suomen, Neuvostoliiton ja Norjan välisen 1959 - > 35 v

valtiosopimuksen mukainen säännostely

Vuosijaksojen 1948 - 1953, 1954 - 1958 ja 1959 - 1993 aikaisia säännöstelyn
vaikutuksia Inarijärven vedenkorkeuksin on selvitetty vertaamalla havaittuja ve
denkorkeuksia palautuslaskelmin vastaavffle vuosffle määriteftyihin luonnonmu
kaisin vedenkorkeuksiln. Kuvassa 9 on esitetty vedenkorkeuden tunnusomaisia
ifiastoarvoja eri vuosijaksoilta ja kuvassa 10 vedenkorkeuksien keskimääräinen
vuodenaikaisvaihtelu eri vuosijaksoifia.
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Kuva 9. Inanjärven keskivedenkorkeudet (tolpan keskiviiva, MW), keskiyliveden
korkeudet (tolpan yläosa, MHW), keskialwedenkorkeudet (tolpan alaosa,
MNW), ylivesi (yläsakaro, HW) jo alivesi (alosakara. NW) eri vuosijaksoillo.

119,50

119,00

118,50

118,00

117,50

117,00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kuva JO. Inarijärven keskivedenkorkeudet (MW) vuosijaksoilla 1921 - 1 940 ja 1959
1993 sekä jakson 1959 - 1993 normoalivyöhykkeen (33 96, 67 %) rajat.

Luonnontilaisena (1921 1940) Inarijärven vedenpinta aleni normaalisti hei
näkuun alusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun asti ja alenemisen suu
ruus eli vuotuinen vaihteluväli oli noin 1,25 m. Avovesikauden (46. - 31J0.) aikai
nen alenema oli keskimäärin noin 40 cm. Keskivedenkorkeus luonnontilaisena
oli Nh,+ 118,07 m.

Inarijärven säännöstely aikoi maaliskuussa 1941, jolloin käynnistyivät Niska
kosken padon rakentamistyöt. Vedenkorkeudet eivät kuitenkaan poikenneet oleel
lisesti luonnonmukaisista vedenkorkeuksista ennen kuin syyskuun 1941 loppu
puolella, jolloin vedenpinta alkoi nousta. Niskakosken padon valmistuttua maalis
kuussa 1942 Inarijärven vedenpinta oli jo noussut ajankohdan kesldmääräiseen
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(1921 - 1940) verrattuna noin metrin. Kun säännöstelypato tuhoutui Lapin sota-
toimien yhteydessä syksyllä 1944, päättyi Inarijärven ensimmäinen säännöstely-
vaihe. Tämän säännöstelyjakson aikana keskivedenkorkeus nousi noin metrillä
ollen noin Nhanke + 119,00 - 119,10 m ja vedenpinnan vaihteluväli pieneni luonnon
ifiaiseen verrattuna 35 cm.

Säännöstelypadon tuhoutumisen (1944) seurauksena vedenpinta aleni noin
1,50 m ja sen vaihtelu alkoi noudattaa luonnonmukaista vuosfrytmiä. Luonnon
tilaiseen jaksoon verrattuna keskivedenkorkeus aleni kuitenkin noin 50cm ja vaffi
teluväli pysyi edelleen 30 cm luonnonifiaista pienempänä. Tämän uuden
“säännöstelemättömän” jakson (1945 1947) aikana ylin vedenkorkeus jäi jopa
sitä edeltäneen säännöstelyjakson keskialivedenkorkeufta pienemmäksi. Melko
lyhyessä ajassa Inarijärven vedenpinta aleni lähes 2,5 m. Vedenpinta pysytteli
noin kolmen vuoden ajan korkeudella, jossa se luonnonifiaisena oli ollut vain
kuivimpina aikoina.

Säännöstely aikoi uudelleen Niskakosken padon korjaamisen jälkeen maalis
kuussa 1948. Säännöstelyn ylärajana oli Nhanke+ 119,50 mja alarajana Nha,+ 117,14
m. Säännöstelyn lupaehtoja muutettiin vuosina 1953 ja 195$, mutta muutokset
koskivat lähinnä kevään tavoitteeffista vedenkorkeusalennusta sekä juoksutus
määriä ylä- ja alarajojen pysyessä ennallaan,

Vuosina 1948 - 1953 vedenkorkeus oli keskimäärin 65 cm ylempänä kuin
mitä se olisi ollut ilman säännöstelyä. Ylimmät vedenkorkeudet nousivat luon
nonmukaiseen tilanteeseen verrattuna noin 50 cm ja alimmat vedenkorkeudet
40 cm. Vedenkorkeuden vuotuinen vaihteluväli kasvoi säännöstelyn johdosta vain
noin 15 cm. Sen sijaan syksyn ja loppuvuoden vedenkorkeudet nousivat 70 - $0
cm:llä.

Vuosien 1954 - 195$ ja 1959 - 1993 säännöstelykäytännöt eivät ole poiken
neet toisistaan siinä määrin, että vedenkorkeuksissa olisi havaittavissa olennaisia
eroja. Vedenpinta on ollut keskimäärin noin 55 cm luonnonmukaista ylempänä.
Ylimmät vedenkorkeudet ovat nousseet luonnonmukaiseen verrattuna keskimää
rin 50 cm ja alimmat vedenkorkeudet 20 cm. Vedenkorkeuden vaihteluväli on
ollut keskimäärin vain 1,45 metriä, joten se on jäänyt noin 90 cm luvanmukaista
teoreeffista säännöstelyväliä (2,36 m) pienemmäksi. Vuosien 1921 - 1940 luon
nonifiaiseen vaihteluväliin verrattuna ero on vain 20 cm.

Vaikka Inarijärven säännöstelyluvan mukainen alaraja on N,+ 117,14 ni,
on alin vedenkorkeus ollut käytännössä koko sodan jälkeisen säännöstelyajan kes
ldmäärin 60 cm alarajan yläpuolella ja 20 cm luonnonmukaista ylempänä.

Vaikka säännöstely on muuttanut Inarijärven vedenkorkeuden keskimääräi
siä arvoja ja vaihteluväliä melko vähän, on se kuitenkin vaikuttanut avovesikau
den aikaisen vedenpinnan vaihteluun merkittävästi. Luonnonmukaisena veden-
pinta olisi alentunut kevään tulvahuipusta syksyyn mennessä 40 cm. Säännöstelty
nä vedenpinnan aleneminen vastaavana aikana on ollut lähes olematon (kuva 10).

43 Säännöstelyn vaikutukset

43 1 järvisäännöstelyn vesistövaikutuksista

Tietämys järvisäännöstelyn vaikutuksista on viimeisen kymmenen vuoden aika
na lisääntynyt huomattavasti. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti vuosina 1984 -

1988 VTEn rakennuslaboratorion, vesi- ja ympäristöhaifituksen sekä Oulun yli
opiston yhteistyönä toteutettu laaja järvisäännöstelyn vesistövaikutuksia koske
va tutkimushanke (ECOREGU). Siinä kehitettiin ns. ekologisen säännöstelyn peri
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aate, jota voidaan tvttää hyväksi kehitettäessä säännöstelyjä ja arvioitaessa sään
nöstelyn vaikutuksia järven rantavyöhykkeeseen (Masaarela ym. 1989). Lisäksi
vesi- ja ympänstöhallinnon ja voimayhtioiden yhteistyönä toteutetuissa Iaaoissa
säännöstelyjen kehittämisselviWksissä lijoen vesistössä (1986 - 1989), Oulujoen
resistössä (1989 - 1992) ja Päijänteellä (Hellsten 1991, Kaafra ja Marttunen 1993,
Marttunen 1996) on kehitetty ja sovellettu vaikutusten arviointimenetelmiä

Järven vedenpinnan säännostelyn vaikutukset vesiekosysteemrin ja vesis
or käyttöön mu dostavat mor imutkaisen syy- ja seuraussuhteiden verkon (kuva

Vaikut set ol distuvat efty sesti rar tavyohykkeen ehöyhteisoil ii esimer
kik 1 vesika dlisuuteen rantaelainplanktoniin ja pohjaelaimnn. Vaikutukset voi
vat olla suoria ta epa uoria. Ne ovat seurausta sekä muuttuneesta vedenpinnan
korkeudesta etta vedenkorkeuden vaihtelun vuotuisesta rytmistä.

Sännötyn vkutus nkorkeikdn

aännö telvila v idaan nos aa ta askea keskimäaraisiä vede ikorkeuksia
denpmna r t kuhdyttää roosioprose seja ja pro essit sörtyvat uudeil tasol

le Ra nan kul mi - ku]keutumis ja kerrostumispr sessit kuuluvat rantayyo
hykkeen luontaieen rytmlin. Prosessien vaklintuminen ja rantayyöhykkeen stabi
oituminen kestaa kuitenkin useit kymmeniä. jopa satoja vuosia (Hellsten, 1983).

Veden nousu maa-alueelle aiheuttaa myös orgaanisen aineksen ja ravmteiden
määrän kohoamista vedessä, mikä voi jopa lisätä ulappa-alueen perustuotantoa.
Tämä ns. positiivinen patoamisefekti kestää muutaman vuoden, minkä jälkeen
tuotanto yleensä laskee erityisesti rantavyöhykkeeliä.
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Kuva 11 Vedenkorkeuden säännöstelyn ‘okutukset jörviekos>teemssä (Helisten 1983).



Vedenpinnan nosto vaikuttaa rantavyöhykkeen kasvifiisuuteen nopeasti; Illan
syvälle jäävä kasvillisuus taantuu lähinnä vähentyneen valon määrän vuoksi, Li
sääntynyt eroosio joko repii kasvillisuuden irti tai osa kasveista tukahtuu irtautu
van sedimentin alle. Yleisesti ottaen rannan ilmaversoisvyöhyke harvenee tai hä
viää kokonaan ja sen tilalle tulee usein eroosiota hyvin kestävää pienikokoista
pohjalehtiskasvillisuutta.

Säännöstelyyn miltei aina liittyvä vedenpinnan talviaikainen lasku saa aikaan
jääpeitteen painumisen pohjaa vasten, jolloin pohjasedimenifi osin jääty osin
puristuu kasaan. Eliöyhteisötasolla vaikutukset riippuvat vedenpinnan laskun
ajankohdasta ja veden kirkkaudesta, joka usein määrää vesikasvien esiintymisen
alarajan. Tummavetisissä vesistöissä voi suurikokoinen pohjalehtiskasvillisuus
hävitä kokonaan, jos jäätyvän pohjan alue ulottuu valaistun vyöhykkeen alapuo
lelle. Avovesikauden aikainen vedenpinnan lasku ja siihen usein liittyvä ke
vättulvan aleneminen ja ajankohdan myöhentyminen sen sijaan saavat aikaan
kasvipeitteen tihentymisen etenkin suojaisifia matalilla rannoilla.

Säännöstely voi vaikuttaa rantaeläinplanktonin määrään varsinkin keväällä
jäiden lähdettyä. Suorat vaikutukset voivat olla seurausta talven aikana tapahtu
van vedenpinnan laskun vaikutuksista eläinplanktonin lepomunien talvikuollei
suuteen ja toisaalta muutoksista eläinplanktonille tarjolla olevien suotuisten elin
ympäristöjen määrässä keväällä. Epäsuorat vaikutukset ovat seurausta esimer
Iäksi rantavyöhykkeen laadussa, muodossa ja kasvillisuudessa tapahtuneista muu
toksista. Lisäksi säännöstelyllä voi olla vaikutusta rantasulan muodostumiseen.
Voimakkaasti säännöstellyissä järvissä sen osan rantavyöhykkeestä, jossa jäät ma
kaavat pohjaa vasten, on havaittu sulavan myöhemmin kuin luonnonifiaisissa jär
vissä. Ulapan eläinplanktoniin säännöstelyn ei ole todettu vaikuttaneen. Pohjaeläl
mistöön säännöstely voi vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan; epäsuorat vaikutukset
ovat seurausta muutoksista habitaaffien määrässä ja laadussa.

Kalakantojen tilaa säätelevät kalojen lisääntyminen, kuolevuus ja kalojen
kasvu. Näihin vaikuttavat monet eri tekijät, joista useaan säännöstely voi vaikut
taa. Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi talvisen vedenpinnan laskun vaikutus
mädin kuolleisuuteen. Vedenkorkeus ja sen vaihtelu vaikuttaa myös kutu- ja poi
kasalueiden määrään ja laatuun. Epäsuorat vaikutukset kalakantoihin ovat seu
rausta pohjan, kasvillisuuden, eläinplanktonin ja pohjaeläinten laadussa sekä mää
rässä tapahtuneista muutoksista. Kalanpoikasten elossasäilymisen kannalta on
tärkeää, että oikeankokoista eläinplanktonia on riittävästi tarjolla kalojen aloitta
essa uikoista ravinnonottoaan. Jos säännöstely alentaa rantaeläinplanktonin mää
rää keväällä, voi se lisätä ravintokilpailua ja poikasten alifiutta saalistukselle.

Kalojen kasvu riippuu käytettävissä olevien ravintovarojen määrästä ja laa
dusta. Poikasvaiheessa useimmat lajit käyttävät ravintonaan eläinplanktonia.
Myöhemmin osa kaloista siirtyy pohjaeläinravintoon ja osa kalaravintoon. Muu
tokset pohjaeläinlajistossa voivat olla kalojen ravintoifianteen kannalta määrässä
tapahtuneita muutoksia merldtykseffisimpiä. Säännöstely voi vaikuttaa myös ka
lalajien välisiin runsaussuhteisin ja siten vaikuttaa lajien väliseen kilpailuun ja
saalistukseen. Myös kalastusolosuhteiden muutoksifia voi olla vaikutusta kalas
tukseen ja edelleen kalastoon,
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43.2 Aikaisemmat tutkimukset Inarijärven säännöstelyn
vaikutuksista

Rantavyöhyke ja sen kasvillisuus

Tiedot Inarijärven säännöstelyn vaikutuksista rantavyöhykkeeseen ovat hyvin
vähäisiä, vaikka hajanaisia tietoja on julkaistu eri raporttien yhteydessä. Neno
sen (1972) pohjaeläintutkimuksessa oli rantavyöhykettä kuvaavien mainintojen
lisäksi yli vliteenkymmeneen profiiliin perustuva rantavyöhykkeen tyypittely
erillisenä liitteenä. Rantavyöhykettä ovat lisäksi tarkastelleet Nenonen ja Saaren-
keto (1972), Honkasalo ja Hiisivuori (1977) ja Palomäki (1981).

Kesäaikaisen vedenkorkeuden selvää nousua lukuunottamatta säännöste
lyn aiheuttamat keskimääräiset muutokset Inarijärven vedenkorkeuksissa ovat
olleet suhteeffisen vähäisiä. Vedenpinnan nosto sai säännöstelyn alussa aikaan
alavien tulvanlittyjen ja rantametsien jäämisen osittain vedenpinnan alapuolel
le, jolloin suuria määriä oksia sekä muuta irtainta eloperäistä ainesta huuhtoutui
vesistöön (esim. Nenonen 1972, Sergejeff 1990). Kuluminen ilmeni erityisen
voimakkaana avoimifia hiekkarannoifia, joiden sortuminen aiheutti rantapuuston
kaatumisen sekä jyrkän eroosiotörmän muodostumisen. Näifiä rannoilla kulu
minen oli säännöstelyn ensimmäisinä vuosikymmeninä hyvin voimakasta, mut
ta nykyään sitä tapahtuu enää vain kaikkein avoimimmflla rannoifia.

Hiekkarantoja on Inarijärvellä vähän lähinnä haijujaksojen ja Ivalojoen suis
ton alueilla, Suurin osa rannoista on moreeniin tai kaifioon muodostuneita jyrk
kiä kivikkorantoja, jotka kestivät vedenpinnan noston hyvin (taulukko 7). Kovil
takin rannoilta ovat kuitenkin sekä eloperäiset että hienojakoiset ldvennäisainek
set huuhtoutuneet pois jättäen jäljelle karun rantaldvikon. Rantavyöhykkeen
kivipanssari onkin hyvin kestävä kaikkea eroosiota vastaan. Suojaisissa matalissa
lahdenpohjukoissa säännöstelyllä on ollut kaikkein voimakkain vaikutus, koska
vedenkorkeuden vaihtelun alaiset pinta-alat ovat laajoja (Nenonen 1972).

Taulukko?, Inarijärven nntatyyppen osuudet rantavivasta (%) a bltevuudet (%) Nenosen (1972) ameistosta
laskettuna. Tutkimus on painottunut järven eteläosiin, joten hiekbrantojen osuus on keskimääräistä
suurempi.

Rantatyyppi Osuus rantaviivasta Kaitevuus

Avoimet kivikkorannat 60% 11,4%
Avoimet hiekbrannat 24 % 9,9 %
Suojaiset hiekkarannat 6 % 4,1 %

Muutokset vedenpinnan vaihtelun vuosirytmissä ovat olleet merkittäviä myös
rantavyöhykkeen eiöyhteisöjen kannalta (Nenonen ja Saarenketo 1972). Mää
räytyyhän sekä rantavyöhykkeen kasviston että eläimistön vyöhykkeisyys juuri
vedenkorkeuden rytmiikan perusteella. Talvinen vedenkorkeuden lasku karuun
nuttaa myös omalta osaltaan rantavyöhykettä, vaikka ero luonnonilaiseen on
vain muutama kymmenen senttiä. Jää laskeutuu kuitenkin suurelta osin vanhan
rantakivikon päälle, jolloin myös jään halkeileminen ja sitä seuraava roudan tim
keutuminen maaperään on todennäköistä. Roufiminen lisää eroosiota, joka ilme
nee esimerkiksi rantakivien halkeilemisena ja liikkumisena. Ero luonnonfilaiseen
on kuitenkin sangen vähäinen. Keväällä vedenpinta on pitkään luonnontilaista
alempana, jolloin sulamisvedet karuunnuttavat rantaa huuhtelemalla orgaanisen
aineksen syvemmälle (Nenonen 1972),
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Rantavyöhykkeen kasvillisuudessa säännöstelyn vaikutukset näkyvät par
haiten ylimmällä rantavyöhykkeellä, jossa sarat ovat vaifitseva kasviryhmä. Valta
osa aikaisemmasta sarakasvillisuudesta onkin säännöstelyn seurauksena hävin
nyt (Sergejeff, 1990). Syvemmällä varsinaisen vesilcasvillisuuden joukossa vaiku
tukset ovat huomattavasti vähäisempiä, vaikka luonnoffisesfi kesäveden pinnas
sa tapahtunut nousu siirsi kasvillisuuden vyöhykkeisyyttä ylöspäin. Tuottava va
laistu vyöhyke on Inarijärvellä kuitenkin hyvin laaja, mikä omalta osaltaan lie
ventää säännöstelyn vaikutuksia varsinaiseen vesikasvillisuuteen, Esimerkiksi jää
tymiselle arka tummalahnanruoho (Isoetes lacustris) ei hävinnyt Inarijärven ran
tavyöhykkeeltä (Nenonen, suull, ilm,). Hiekkaisila rannoifia eroosion myötä II
sääntynyt pohjan epävakaus on aiheuttanut kuitenkin lahnanruohojen katoami
sen (Honkasalo ja Hiisivuori 1977). Avoimifia rannoilla luontaisesffldn niukka
kasvillisuus on säännöstelyn myötä suurelta osin hävinnyt (esim. Palomäki 1981).

Rantavyöhykkeen pohjaeläimet

Kasvifiisuuden lisäksi rantavyöhykkeen pohjaeläimistö kärsii veden korkeuden
säännöstelystä (esim. Tikkanen ym. 1989). Inarijärven rantavyöhykkeellä tapahtu
neita lajistomuutoksia on kuvattu lukuisissa pohjaeläinselvityksissä (Toivonen
1966, Nenonen 1972, Tuunainen ym. 1979, Honkasalo ja Hisivuori 1977, Palomä
ki 1981), joissa kaikissa pohjaeläinten määrän on todettu vähentyneen vertailu
järviin nähden.

Toivosen (1966) mukaan vähenemä on ollut säännöstelyvyöhykkeessä (0 - 2
m) jopa 45 % verrattuna Muddus- ja Nitsijärveen. Nenonen (1972) on arvioinut
suurikokoisten pohjaeläinten (isot hyönteistoukat, katka) vähentyneen ylimmäl
tä vyöhykkeeltä jopa 60 %, kun taas pienten kotiloiden ja hernesimpukoiden vä
henemä on ollut noin 40 %. Surviaissääsken toukiden osuus on sen sijaan Neno
sen (1972) mukaan noussut. Honkasalo ja Hiisivuori (1977) ovat havainneet tutki
muksissaan, että kaloffle tärkeiden pohjaeläinlajien osuus pohjaeläimistössä on
hyvin vähäinen. Sen sijaan sääskitoukkien, harvasukamatojen ja vesipunkkien
osuus pohjaeläinten kokonaisyksilömääristä on Inarijärvellä suurempi kuin tut
kimuksen vertailujärvissä, Nitsi- ja Muddusjärvissä. Tuunainen ym. (1979) on mai
ninnut järvien pohjaeläintuotannon köyhtyneen noin kolmanneksella luonnon
ifiaisesta. Muddusjärvellä ja Inarijärvellä tehtyjen pohjaeläintutldmusten vertai
lukelpoisuutta on arvioitu luvussa 8.4.

Rantavyöhykkeen eläinplakton

Rantavyöhykkeen eläinplanktonin esiintymistä eri habitaateilla on tutkittu laa
jahkon eläinplanktontutkimuksen yhteydessä 1970-luvun lopulla (Hakkari ja Se
lin 1980, Selin ja Hakkari 1982). Eläinplanktonin elinalueet ovat Inarijärvellä pie
nentyneet keväällä tulvan leikkautumisen ja myöhästymisen takia. Selin ja Hak
kari (1982) ovat havainneet eläinplanktonin biomassan olevan rantasaraikoissa
moninkertaisen verrattuna avoimiin rantoihin (kuva 8).

Kalasto

Säännöstelyn vaikutuksista Inarijärven kalastoon on tehty useita selvityksiä 1960-
ja 1970-luvuffla. Tulokset perustuvat pääasiassa Inarin ja samankaltaisten vesistö
jen vertailuun. Vertailuvesistöissä olosuhteet eivät ole täysin samanlaiset kuin Ina
rijärvessä, mikä on otettava huomioon johtopäätöksiä tehtäessä. Esimerkiksi läm
pöolosuhteissa, pohjan laadussa, kasvillisuudessa, kalastossa ja kalastuksessa on
eroja, jotka voivat selittää osan havaituista eroista. Seuraavassa on lyhyesti esitet
ty keskeisimmät selvityksissä saadut tulokset.
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Saannöstelyr on arvioitu heikentaneen syksyllä matalaan kutevien jarvi
kutuisten silkojen ja meriöiden lisaåntymistä. Talviailcainen vedenpinnan alene
minen on säännostellyssä tilanteessa kasvanut noh puoli metriä ja se on voinut
lisätä mädm kuolleisuutta Tastä ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisia selvityksiä.
oivonen (1966) on katsonut säannöstelyn haittaavan ns pikkunieriän ja rilkasii
an lisäantymistä ja tällä tavoin vaikuttaneen tamän silkamuodon jyrkkään alene
miseen 1950-luvun alusta lahben,

Järvitaimener vaelluspoikasten raintona tärkeä kymmenpilkin kanta on
man ärvessä todettu heikommaksi kuin vertailujarvena kaytetyssä säannöstele
nättomässä Muddusjarvessä (Kamulainen Immonen 1980) Kymmenphkin po
pulaahotiheys oli 1970-luvun lopussa tehdyssä tutkimuksessa Inarijärvessä pie
nempi loisittujen kalojen mäarä suurempi, pesuekoko pienempi ja koiraiden
lisääntymispanos suurempi kuin vertailujärvessä Kainulainen-Immonen (19$0)
on tode nut etui nämä erot ovat ilmeisesti seurausta säännöstelyn vaikutuksista
Kymmenpilkin pesinnän Kannalta tärkeisiin vesnasveihin sea ravintoeläimun,

Säannöstelyn vaikutuksia kalojen ravintovar ihin, e ainplanktonunja pohja
eläimim on selvitetty 1960- ja 1970-luvuilla Saännöstelyn vaikutuksista pohjaeläi
mistoon on tehty useita selvityks ä (Toivonen 1966, Nenonen 1972, Tuunainen
ym. 1979 Honkasalo ja Hiisivuoti 1977, Palomäki 1981) Niiden tuloksia on ku
vattu edeifisissä kappaleissa Tulosten perusteella säännostely on pienentänyt en
tyisesti kalojen ravintona tärkeiden isokokoisten pohjaeläinlajien lukumäänä,
Toisaalta Palomäki (1981) havaits että kalastuksen kannalta tärkeän Inarin
pohjasiian ravintolajit esiintyivät kesällä 1977 koko rantavyöhykkeeliä, ja että tuol
loin ei siioffla todennäkoisesh ollut puutetta ravinnosta.

Säännöstelyn on arveltu vaikuttaneen myos Inanjärven eläinplanktontuo
tantoa alentavash ja siten heikentäneen myos eläinplanktoma ravintonaan käyt
tävien kalojen mm rhkasllan ja kymmenpiikin elinolosuhteila, Toisaalta Inarilla
v 1977 - 1979 suonitettujen eläinplanktontutkimusten tuloksissa todetut suuret
saalistaja ja äyriäismäarat viittaavat siihen etta osa ulappa alueen eläinplank
tontuotannosta olisi tuolloin jaänyt sen aavalta tuotantotasolta kayttamattä (Hak

Atk ise i vi selvityk ts saa ioste on vi ii aik ttaneen voirr ak
k?Iir mir si ka niena ja taimenkantoihin seka kymmenpiikkun. Saännöstelyn
iykyi et vaikutuKset kalaKantolnm poikkeavat suta mitä r e olivat säannöstelyn
Iku uos r a Tami ohtuu silta etta rantavyöhykkeessä kalastossa, kalastukses

s ja säär n stelyssa on tapahtur ut k uomattav a muutoksia säännostelyn aikana.
Kalastuksen vohnakkuus ja kala ton kooskimus vaikuttavat siihen, kuinka voimak
kaali e ii i kiksi - ntaelämpla iktoni a ja pohjaeläi nistos ä tapahtuneet ii uu
tokset heijastuvat kalakantoihin Kalastossa ja kalastuksessa säännöstelyn aikana
tapai tun eita muutoksia on kuvattu luvussa 5. Saännostelyn kalataloudeifisten
haittojen kompensoimiseksi tehtävien mittavien kalanistutusten vaikutuksia ka
layhteisöon on arvioitu luvussa 9 Säannöstelyn nykyisistä vaikutuksista kalakan
toihin on esitetty arvio luvussa 10

4A Inarijärven ja Ivalojoen rantavyörymät
lnanijdnven säannostelyn vaikutuspiirissä on rantavuvaa Inarijärvellä ja Ivalojo
ella yhteensä 3 347 km, Vyörymäalthiden rantojen pituus on kaikkiaan 63,7 km,
mika on 1 ° % rantaviivasta. Vyonynantoja on suojattu vuoden 1996 loppuun men
nessa yhteensä 29 km, josta Inanjarvellä 9,8 km ja Ivalojoella 19,2 km. Suojaukset
on tehty kiviheitokkeella (valppäjäte tai louhos). Inanjärven saännostelyn lupa
ehdoissa edellytetaän suojausta vam enityriseen käyttöön otethljen rantojen osal
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ta. Metsämaata on suojattu vain siinä tapauksessa, että vyörymä on ulottunut
yhtenäisena tontin, kasvimaan, venevalkaman tms. kohdalta metsämaahan saakka
(Alatalo ja Lampela 1997).

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen 9Z’7411, 18.12.1974 mukaisessa seu
rannassa on sekä Inarijärvellä että Ivalojoella suojaamatonta rantaa 17,4 km, yh
teensä 34,8 km, Ivalojoella vyöryvistä rannoista on suojattu noin 50 %, mutta suo
jaustarve olisi yli 90 %. Säännöstely ei ole kuitenkaan ainoa syy suojaustarpee
seen, vaan osa rannan vyörymisestä johtuu jokiuoman luontaisista prosesseista.

Inarijärvellä suojaukset ovat keskittyneet Partakon - Väylän, Inarin ldrkonky
län, Nellimin ja Veskonniemen alueille. Kyseiset rannat ovat asutuksen syntymi
sen kannalta olleet suotuisia hiekkatörmineen. Lähivuosina uusia suojauksia man
järvellä tehdään entistä vähemmän, vain siltä osin kun metsämaasta muodoste
taan tontteja tai tähän mennessä suojatut kohteet laajenevat. Seurannassa olevista
17 400 m pitkistä rannoista ehkä vain 2 000 m suojataan vuoteen 2005 mennessä.

Ivalojoella rantavyörymät ovat ongelmallisemmat kuin Inarijärvellä, koska
hiekkapitoisella alueella joki on vaihtanut luonnonifiassakin useita kertoja paik
kaansa vyörymien seurauksena. Vuonna 1966 aloitetun vyöryrantojen tarkkai
lun jälkeen on rannoilta vyörynyt 500 000 - 600 000 m3 maata Ivalojokeen lento
kentän ja Inanijärven väliselle joldosalle, josta 100 000 - 200 000 m3 vuoden 1985
jälkeen. Jos vyörymassat olisivat levittäytyneet tasaisena mattona Ivalojokeen, joen
pohja olisi noussut 0,30 m.

Ivalojoella rantojen vyöryminen on edelleen varsin mittavaa (kuva 12). Esi
merkiksi vuoden 1995 mittauksessa Hirvimella nimisellä, noin 20 m korkealla nin
teellä kasvoi tulddpuita, mutta kesällä 1996 rinteen todettiin sortuneen 120 met
rin matkalta. Vyöryn aiheuffi virtauksen muuttuminen ja kevään 1996 tulvavesi
en ohjautuminen rinteen alaosaan hiekkasärkkien liikkumisen vuoksi. Jatkossa
kaikki suurehkot vyörymät lentokentän ja Inarijärven välisellä jokiosalla tulisi
suojata käyttötarkoituksesta riippumatta. Seurannassa olevasta rantavilvasta (17,4
km) olisi suojeltava 15,7 km, jolloin säännöstelystä aiheutuvien haittojen toijumi
sen rinnalle nousisivat myös tulvasuojeluifiset tarpeet.

Kuva 12. Vyöryrantaa Ivalajoella Tärmäsen kylässä.
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Seurannan mukaan korkea vedenpinta ja siihen liittyvät myrskyt ovat no
peuttaneet he&effisesfi vyörymistä. Niinpä Maurin ja Mantan myrskyt sekä Iva
lojoen suuret virtaamat ja Inarijärven vuoden 1992 ylärajan ylitys ovat erothineet
sekä mittauksissa että valitusten lukumäärässä.

Vesioikeuden päätöksen mukaiset seurantamittaukset tehdään viiden vuo
den välein. Seuraava seurantamittaus suoritetaan vuonna 2000, Vuoden 1995
tarldstusmittaus tuli maksamaan yli 150 000 mk. Korvauksia mfflauksen perus
teelia maksettiin runsas 50 000 mk, Ranta-asukkaat ovat turhautuneita toistuvista
pienistä korvauksista, jotka maksetaan viiden vuoden välein ja ovat valtaosin alle
100 mk tilaa kohden. Lapin ympäristökeskuksessa on kehitetty tietokantarehdste
ri, johon kerätään tiedot rantavyörymistä ja maksetuista korvauksista.

4.5 Säännöstelyn hyödyt ja säännöstelystä aiheutuvien
vahinkojen korvaaminen sekä haittojen kompensointi

4JJ Säännöstelyn hyödyt

Inarijärven säännöstely tuottaa hyötyä ainoastaan Paatsjoen vesivoimataloudel
le. Paatsjoen vesivoimataloudesta on kuvaus luvussa 10.2.7. Hyöty muodostuu
pääasiassa siitä, että osa kesäajan sähköntuotannosta siirretään kulutuksen kannal
ta arvokkaampaan talviaikaan. Lisäksi säännöstelyllä voidaan tuottaa jonkin ver
ran lisäenergiaa mm. ohijuoksutusten vähenernisen kautta. Vuosien 1960 - 1989
keskivirtaaman perusteella laskettuna olisi Paatsjoen vesienergian teoreettinen
määrä noin 1 450 milj. kWh/v. Tällaisen energiamäärän saavuttaminen edellyt
täisi luonnollisesti sitä, että kaikki Paatsjoessa virtaava vesimäärä voitaisiin juok
sullaa voimalaitosten turpiinien läpi. Paatsjoen vesivoimalaitoksia koskevat tie
dot on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Paatsjoen vesivoimalaitostietoja (HQ = keskivirtama, RQ=rakennusvirtaama, H=putouskorkeus,
E= keskimääräinen tuotettu energia vuosijabolla 960- 1989).

Nimi Omistaja MQ (m3fs) RQ (m3/s) II (m) E (GWh/v)

Kaitakoski Venäjä 152 200 5 7,5 68
jäniskoski Venäjä 52 180 20,5 214
Rajakoski Venäjä 52 240 21,0 227
Hevoskoski Venäjä 69 320 18,5 225
Skagfoss Norja 82 280 20,4 263
Melkefoss Norja 84 260 10,5 136
Borisoglebskaja Venäjä 195 340 19,3 270

Inarijärven säännöstelyluvan mukainen suurin säännöstelyfilavuus on noin
2600 milj. m3. Käytännössä kokonaisvarastoifiasta on kuitenkin käytetty keskimää
rin vain noin 1 600 milj. m3 eli 60 %. Varsinkin vedeakorkeuden Nk, + 117,75 m
alapuolinen varastoifia (noin 650 milj. m3) on useimmiten jäänyt käyttämättä,
koska liian aihaiset kevätvedeiikorkeudet on yleisesti koettu haitallisiksi. Varastofi
lan vajaakäyttö on merkinnyt sitä, että vuosien 1960 - 1989 havaintoaineiston pe
rusteella laskettuna on Paatsjoen energiatuotanto ollut noin 45 milj. kWhiv teo
reeffista pienempi eli 1 405 milj. kWWv. Luonnonmukaisifia virtaamila laskettu
na energiatuotanto olisi ollut noin 1 365 milj. kWWv, joten säännöstelyllä saavu
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tettu hyöty on ollut noin 40 milj. kWWv, Säännöstelyllä talviajan (Lii. - 3L3)
energiatuotanto on lisääntynyt noin 140 milj. kWh ja kesäajan tuotanto pienenty
nyt noin 100 milj. kWh, Paatsjoen vesivoimalaitosten keskimääräinen sähkön-
tuotanto jakautuu eri osapuolten kesken seuraavasti:

luonnonmukaisena säännösteltynä

-Noija
talvi (Lii. - 3L3)
kesä

- Venäjä
talvi (Lii. - 3L)
kesä

- Yhteensä
talvi (Lii. - 3L3)
kesä

390 GWh/v 400 GWhv
130 “ 170
260 “ 230

975 “ 1 005
320 “ 425
655 “ 580

Voimalaitosten vuosituoton arvo Suomen hinnoittelujärjestelmän (IVO, HJ
85, L5i992) mukaan on vuosijakson 1960 - 1989 perusteella arvioituna keskimää
rin 18$ milj. mWv, josta säännöstelyllä saadun tuoton osuus on 1$ milj. mWv.
Säännöstelyhyöty jakautuu eri osapuolten kesken seuraavasti:

- hyöty Norjan puoleisffle voimalaitoksffle
- hyöty Venäjän puoleisffle voimalaitoksffle

5 miljmWv
13

- säännöstelyhyöty yhteensä 18 miljmWv

Kun voimalaitoksffle lasketaan energiahyödyn lisäksi ns. tehohyödyt talvi-
kuukausien (joulu-helmflcuu) keskimääräisten tehonmuutosten ja huipputehon 6-
laushinnan perusteella, saadaan säännöstelemättömässä tilanteessa tehohyödyksi
noin 24 milj. mk/v ja säännöstellyssä tilanteessa noin 32 milj. mWv. Säännöstelyn
kokonaishyödyksi saadaan tehohyöty mukaanlukien keskimäärin 25 milj. mVv.

Venäläisten voimalaitosten energian hinnoittelu perustuu ainakin vielä tois
taiseksi vuodenajasta riippumattoman hinnan käyttöön (147,5 mWMWh vuonna
1995). Sen mukaan arvioituna saadaan Paatsjoen voimalaitosten vuosituotoksi
noin 200 milj. mWv, josta säännöstelyllä saadun tuoton osuus on vain noin 10
milj. mVv,

432 Säännöstelystä aiheutuvien vahinkojen korvaaminen ja
haittojen kompensointi

Tehtäessä Inarijärven säännöstelyä koskevaa, kolmen valtion välistä sopimusta
oli lähtökohtana säännöstelyä koskevat vesistötoimilcunnan päätökset vuosilta
1946, 1957 ja 1958, joissa luvanhaltija oli määrätty suorittamaan mm. korvauksia
ja rantojensuojelutöitä ja Kaitakosken voimalaitoksen omistaja oli velvoitettu
osaifistumaan “niihin vesistön kalakannan lisäämistä ja suojaamista tarkoittaviln
toimenpiteisiin, jotka vastaisuudessa säännöstelyn ja Kaitakosken padon ja voi
malaitoksen mahdoifisesti aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi katsotaan tar
peeffiseksi”. Lisäpöytäkirjalla sovittiin Suomen ja sifioisen SNTL:n kesken, että

0

1 365 GWh/v
450
915

1 405 GWh/v
595
810
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SNTL n ja Suomen ke ken 244 1947 tehdyn sop’muksen mukaisesti maksettu
750 000 mk (75 miljoonaa Suomen vanhaa markkaa oh kertakalldunen korvaus
kaikista säännostelysta aiheutuneista vahingoista ja haitoista ja etta Neuvostoffit
to vapautuu sua täydeffisesh muusta korvausvastuusta Suomelle ja suomalaisffle,

Koska saännöstelystä kalataloudelle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen
selviifaminen oh sopimusta laadittaessa vielä kesken, sisällyteifiin Kaitakosken
voimalaitoksen omistajalle sopimuksen hitteenä 3 oleviin ohjeislln (ohjeiften kohta
11) velvoite imnka mukaan ‘SNrLuton Mmi teriö tulee Suomen Ministenön
kan. a tet t’ vier imuste pe usteella ottariaan osaa niihin toimenpiteisiin
kalan viljelemiseksi jotka kalakan ian säilyttämi en kannalta mahdollisesti kati
sotaar välttamattömiksi Sen sijaan ko mannelle sopimusosapuolelle - Norjalle -

ei sopimukseen jostain syystä kirjattu minkäänlaisia velvoitteita osaifistua sään
nöstelysta aiheutuviin kustannuksun

Sopru uksen laaUmisen tarkoituksena oh kute i sen johdanto-osassa on to
detm tyyuyuaa inal doaisimman hyvin Kolmen osapuoler edut Inarijärven
saanröstelys’a Edella sanotun hsapoytakirjan nukainen SNTL n maksama raha
maärä kului kokonaisuudessaan Suomelle säannöstelystä sopimuksentekohetkeen
mennessa aiheutuneishn rantavahinkojen kouvauksun 1 ohjois Suomen vesioi
keuden vuonna 1974 ja korkein man hallinto oikeuden vuonna 1975 antamissa
päåtöksissä asetettiin luvanhahtijalle kuiter 1dm hisävelvoitteita rantojen suojauk
sia, rar tavyorymiä koskevia korvauksia vyörymien mittaus 5 vuoden välein,
esihistonaifisten muinaisjäännösten suojelu Inanjarven rantojen ja nuotta apaja
paikkojen raivaus, pyydyksile aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen, kalanis
tutusvelvoitteet kalanviljelylaitosten rakentaminen luonnonravintolammikoiden
rakentaminen kalanhoitotoimenpiteiden tarkkailu ja kalastuksen tuoton vähe
nemista koskevat kertakaikkiset korvaukset. Inanjarven saännostelyn sivuvesistö
jeu kalakannoihe aiheuttamia vahinkoja koskevista velvoitteista maärätffin vielä
erikseen Pohjois-Suomen vesioukeuden paätöksessa 1982 ja korkeimman hallln
t oikeuden paätok e a 1984

Os säännostelvsopimuk-en voima ntulon jalkeen annetuista velvoitteista
ut i r te s r is ikl ail 4a i r kanultavalttamat

t mi t i np t is r, joten nusta h utur cc dellee km vuosittain aiheu
tuv t kusta nukse ovat jaaneet Suon en vain n hoidettavil—si lallaisten kustan
i usten aä oli vuosie i li’90 ni94 aikana kesnrmann 1 4a milj mmv vuoden
1994 1 inta a o a Kalan iljelys a ait £ ituneet vuosikustannukset ilman pääoria
kuk ja ollvat vastaavasti noin 90 mi mWv a viljelyn seka istutusten tuloksel
llsuuden tarkkailusta aih utuneet kulut 0,60 milj mWv. Kokonaiskustannukset
ovat vume uosin olleet si r noi 60 milj mWv Investoirtien paaomakus
tanr ukset ovat 25 uoden käyfto ‘alla a 6 ‘n korkokannahla asluen olleet noin
24 milj. mWv

Vuonna 1970 Suomen ulkoministeno esitti silloiser Neuvostoliiton ulko
ministenolle pyynnon aloittaa kalanviljelytoimenpiteisun osallistumista koskevat
neuvottelut Ensimmäinen asiaa koskeva neuvottelu pidettiin Helsingissä 15 -

18 10 197 U eiden neuvottehuvaiheider jahkeen allekirjoitettiin joulukaussa 1983
Suomen ja Neuvostoluton vähnen pöytäkirja (SopS 79/83) neuvostoliittolaisten
järjestojer osallistumisesta kalanviljehytoimenpiteisun Inanjarven kalakantojen
säilyttan iseksi Poytakutjan r ukaisesti neuvostotuttolaiset jaestot toimituvat
Neuvostoh’tosta Suomeen kalanviljelytoimenpiteitä varten sähköenergiaa kor
vauksetta vuosina 1984 1993 siten, eila 5 ensimmaisen vuoden aikana toinutet
tu määrä oh 20 milj kWWv ja 3 seuraavar vuoden aikana 10 milj kWWv Neu
vottelua koskevien asialuqojen mukaan vuosina 1984 - 1988 toimitetusta
sähkoenergiasta puolet oh osaifistumista Suomelle aiheutuneisin investointi-
kustannuksin joten kalanviljelytoimenpiteisiin osallistumisen määrä ob 10 milj.
kWh/v eli 30- 35 “i kalaviljelytoimenpiteiden (ml tarkkailu) vuosikustannuksista

0 Suomen vi pänstö 58



Suomen ulkoasiainministeriö teki vuoden 1984 alkupuolella esityksen Nor
Jan osallistumisesta Inarijärven säännöstelystä aiheutuviln kustannuksin koske
vien neuvottelujen aloittamiseksL Norja suhtautui asiaan myönteisesti, mutta yh
teydenotot Norjan viranomaisiin eivät johtaneet viralliseen vastaukseen eivätkä
neuvottelujen aloittamiseen. Vasta vuonna 1993 tehty uusi neuvoifeluesitys sai
asian etenemään. Käytyjen neuvottelujen lähtökohtana oli, että Norja osaffistuisi
säännöstelystä aiheutuvin vuosikustannuksin (noin 6,0 milj. mWv) säännöstelystä
saamansa kaskimääräisen vuosihyödyn mukaisesti. Neuvottelujen tuloksena pää
dyttiin sopimukseen (SopS 55/94), jonka mukaan Norja maksoi heinäkuussa 1994
säännöstelystä Suomelle kertakorvauksena 16,5 milj. NOK (12,4 milj. FIM), Tämä
korvausmäärä vastaa vuosikorvauksena noin 1,0 milj. mVvja noin 20 %:n osuut
ta vuosittaisista kalanviljelykuluista.

Venäjän osuus säännöstelyn vuosikustannuksista olisi Norjan osuuden mu
kaan laskettuna noin 3,0 milj. mlq mikä vuotuisena sähköntoimituksena merkit
sisi noin 20 GWWv, Neuvottelut venäläisten kanssa uuden sopimuksen aikaan
saamiseksi Norjan kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta käynnistettiin syyskuus
sa 1993, mutta vasta marraskuussa 1995 parafioiffln sopimus, jonka mukaan Ve
näjä osaifistuisi kalanviljelytoimenpiteislln toimittamalla Suomeen sähköä kor
vauksetta vuosien 1996 - 2005 aikana 10 milj. kWWv, Edellisen sopimuksen päät
tymisen ja uuden sopimuksen alkamisen välisen ajan (1994 - 1995) osaffistumi
nen tapahtuisi sopimuksen mukaan siten, että vuosien 1996 - 2000 aikana toimi
tettava sähkömäärä olisi 14 milj. kWWv. Sopimusta ei kuitenkaan ole toistaiseksi
viraifisesi allekirjoitettu. Sopimuksen mukaiset sähköntoimitukset vastaisivat
edelleen noin 35 % :n osuutta vuotuisista kalanviljelykuluista.

Kalataloudeifista haittojen kompensointia on kuvattu erikseen luvussa 5.
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Ka!atIos

Erno Salonen1, Markku Ahonen1, Mika Marttunen2, Petri Heinimaa1

‘Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Inarin kalantufldmus ja vesiviljely
2 Suomen ympäristökeskus

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalakannoista, kalastuksesta ja kalakantojen hoi
dosta on tehty useita selvityksiä ja suunnitelmia, Järvi (1928) teki tutkimuksia Ina
rijärven kalakannoista jo 1920-luvulla. 1960- ja 1970-luvuilla tehtiin selvityksiä
vedensäännöstelyn vaikutuksista Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalakantoihin
ja kalastukseen (Toivonen 1966, 1972, Tuunainen ym. 1979). Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos (RKTL) on tehnyt Inarijärven (Salonen 1992, Salonen ja Mutenia
1993) ja sen eri sivuvesistöjen (mm. Mutenia 1984, Saijamo ja Honkasalo 1987,
Saijamo ym. 1989) käyttö- ja hoitosuunnitelmia sekä lukuisia muita Inarijärven ja
sen sivuvesistöjen velvoitehoitoon liittyviä kalataloudeffisia tutkimuksia.

£1 Kalastuksen kehitys
Kalastuksella on vanhastaan ollut huomattava merkitys Inarijärven ympäristössä
asuvalle väestölle. Ennen sotia ja samalla ennen järven säännöstelyä, vuosijak
solla 1935 - 1940, Inarijärvellä on arvioitu olleen lähes 100 sivu- tai pääammattika
lastajaa. Tärkeimmät pyyntimuodot olivat tuolloin nuottaus ja verkkopyynfi, joil
la pääasiallisena saaliskalana oli silka. Nuottia oli käytössä noin 40, pesäverkkoja
noin 1700 ja suoria verkkoja noin 1800 kappaletta. Taimenta ja isonieriää pyydet
tiin pitkäsiimoilla, joita on arvioitu olleen käytössä peräti 380 (100 koukun siimaa)
kappaletta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kalastuksessa ja kalansaaliissa on ta
pahtunut merkittäviä muutoksia. Tähän ovat vaikuttaneet kalastossa sekä kalas
tuksen määrässä ja laadussa tapahtuneet muutokset. Suurimmat muutokset ovat
seurausta muikkukannan vaihteluista. Muikkukannan vahvistuessa 1980-luvun
loppupuolella ammattikalastuksen käyttöön otettiin nopeasti isorysät, froolit ja
talvinuotat. Tiheä muildcukanta tarjosi myös runsaan ravintovaran istutetuille
lohenheimoisille petokaloille. 1990-luvun alussa muikkukanta harveni, saalis ro
mahti ja myös petokalojen saaifit heikkenivät.

Troolaus alkoi Inarijärvellä vuonna 1987 kolmella trooliparilla. Troolien mää
rä oli huipussaan vuosina 1989 ja 1990, jolloin käytössä oli 16 frooliparia, mutta
laski kolmeen vuoteen 1995 mennessä. Silan isorysäkalastuksen voimistuminen
1980-luvun loppupuolella harvensi tuolloin ylitiheää silkakantaa ja paransi silko
jen kasvua. Vuosina 1989 - 1990 isorysiä oli lähes 90 kappaletta, mutta 1990-luvul
la määrä alkoi laskea. Käytössä olevien isorysien määrä vakiintui ensin 50 - 60
mutta putosi 37:ään vuonna 1995 (kuva 13).

Ammattikalastajien määrä on vaihdellut voimakkaasti viimeisen kymmenen
vuoden aikana Inarijärvellä. Vuonna 1989 ammattikalastajia oli noin 100 henkeä,
mutta 1990-luvun alkupuolella määrä laski alle 50. Ammattikalastajien saaliin
osuus kokonaissaaifista on vaihdellut viime vuosina 40 - 50 %. Muikkusaaifin ol
lessa runsaimmifiaan v. 1989 ammattikalastajien saaliin osuus oli 76 %.
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Kuva 13. Inarijärvellä vuosina 1987 1995 käytettyjen erilaisten pyydysten lukumäärät
(kpl). Amm.verkoilla tarkoitetaan ammattikalastajien verkkoja ja kotiverkoilla
kotitarvekalastajien verkkoja.

Kotitarvekalastusta on harjoittanut viime vuosina 800 - 900 ruokakuntaa.
Kofitarvekalastajien saaliin osuus kokonaissaaliista oli esim. vuonna 1995 noin 55
%. Kotitarvekalastajien saaifit eivät ole viime vuosina laskeneet yhtä voimakkaasti
kuin ammaffi- ja virkistyskalastajien saaliit, ja kotitarvekalasbiksen saalismäärien
vaihteluja selittääldn paljolti kalastajamäärän vaihtelu. Muilcun ja “punalihaisten”
pienentyneitä saalismäan ovat ainakin osin korvaimeet parantuneet silkasaaifit.

Inarijärven suosio virkistyskalastuskohteena alkoi kasvaa voimakkaasti 1980-
luvun puolivälistä lähtien (kuva 14). Tähän vaikuffivat “punalihaisin” petokaloi
hin kohdistuvan vetouistelun suosion lisääntyminen ja taimenen sekä nieriän
uistelusaahliden kasvu. Huippu, yli 4 000 virkistyskalastajan määrä, saavutetiin
vuonna 1989. Virkistyskalastajien saalismäärä oli suurimmillaan lähes 30 000 kg
vuosina 1990 - 1991 (kuva 14). Vuonna 1993 myytyjen kalastuslupien määrä pu
tosi alle puoleen edeffisestä vuodesta (alle 1 600) ja saalis romahti alle kolmas-
osaan. Vuonna 1995 virkistyskalastajien määrä putosi edelleen noin tuhanteen.

Virkistyskalastajien määrän romahtaessa virkistyskalastuksen Inarin kunnalle
vahilisesti tuomat tulot putosivat huomattavasti. Vuonna 1993 ulkokuntalaisten
virkistyskalastajien tuoma rahamäärä oli enää vajaa 3 miljoonaa markkaa, kun se
vuonna 1989 oli 6 miljoonaa markkaa senhelldsen rahanarvon mukaan (Salonen
1992, Salonen 1994a).

1990-luvulla eniten taantuneet kalastusmuodot ovat muilcun ammatiikalastus
sekä ulkokuntalaisten virkistyskalastajien vetouistelu. Kotitarvekalastus, joka pää
osin perustuu sijan kalastukseen, on ollut suhteeffisen vakaata ja sen merkitys on
korostunut 1990-luvulla, kun ammattikalastus on romahtanut. Viime vuosina sii
ka on ollut selvästi tärkeimmässä asemassa Inarijärven kalastuksessa, kuten se oli
myös ennen säännöstelyä ja myös ennen 1980-luvun muutoksia.
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o pnöstelvstä aiheutuneita kalataloudellisia vaikutuksia alettiin selvit
t sii 20 vuoden kuluttua säännöstelyn aloittamisesta eli vuosina 1965 -

i%1 tim ‘onen 1966, 1972). Näiden selvitysten perusteella määriteltiin säännöste
s kalataloudelle aiheutuneiden haittojen suuruus ja kalakantojen hoitotarve.

Korbei’riman haifinto-oikeuden päätöksessä (KHO 467a/75) määrätään hna
uJarveri iännöstelysta aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen johdosta suoritet
hvista toimenpiteista seuraavaa:” ... vesihaifituksen on maa- ja metsätalousmi

stenön hyvaksyrr än suunnitelman mukaisesti istutettava vuosittain kustannuk
e ui Inarijärveen yhteensä vähintään 100 000 vaelluskokoista taimenen- tai

ii henpoikasta, 250 000 1 kesäistä menän- tai harmaanieiiänpoikasta taikka
a ii rita arvoltaan vastaava määrä 3-vuotiaita harmaanieriänpoikasia tahi

1 r pa kallisiin olosuhteisiin soveltuvien nieriälajien poikasia sekä 1 000 000
ke istä 51 npoikasta.. Suontettavien hoitotoimenpiteiden vaikutusta on tark
ultava asianmukaisesli Maa- ja metsatalousmimsterio voi vesihaifituksen esi

y Ksestä tai vesihaifitusta kuultuaan muuttaa edellä mainittuja hoitotoimenpiteitä,

mikäli hoitotoimenpiteiden tarkkailusta saadut tulokset osoittavat sen tarkoituk
enmukaisek’o, Ministenö, vesihallitus ja se kenen etu on hoitotoimenpiteistä
riippuvainen, voi saattaa hoitotoimenpiteiden muuttamista koskevan asian hake
mukselia esioikeuden ratkaistavaksi” (taulukko 9).

Väsihallitus määrättiin istuttamaan Inarijärven sivuvesistöihin (KHO 81/82/
1 10.5. i984 vuosittain kolmevuofiaita, 18 - 20 cm pituisia järvitaimenen poikasia
yhteensä 15 000 kpl ja 1-kesäisiä jokisiian poikasia 108 000 kpl (taulukko 9). Lisäk
si määrättiin, että ‘hoitotoimenpiteiden tarkkailua on suoritettava maa- ja
metsätalousmmisteriön hyväksymän ohjelman mukaisesti”. Edelleen päätökses
sä todetaan, että”Istutustoimenpiteitä voidaan istukkaiden lajin, koon ja iän suh
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teen muuttaa vesihaifituksen ja maa- ja metsätalousministeriön sopimalla taval
la, mikäli tarkkailusta saadut tulokset antavat siihen aihetta, kuitenkin nlin,-ettei
toimenpiteiden rahaDinen arvo siitä muutu. Elleivät viranomaiset pääse muu
toksista sopimukseen, voidaan asia saattaa erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi.”

Taulukko 9. Velvoftteiden mukaiset Inarijärveen sekä sen sivuvesistöihin istutettavat kalalajit ja määrät.

lnarijärven velvoite: järvitaimen ja järvilohi, vaelluskokoinen 100 000 kpl
nieriä ja harmaanieriä, -kesäinen 250 000 kpl
siika, 1-kesäinen 000 000 kpl

Sivuvesistövelvmte:
Juutuanjeen vesistö: järvitaimen, 3-vuotias 5 520 kpl

jokisiikä, l-kesäinen 24 000 kpl
lvalojoen vesistö: järvitaimen, 3-vuotias 9 200 kpl

jokisiika, 1 -kesäinen 84 000 kpl
Siuttajoki: järvitaimen, 3-vuotias ISO kpl
Surnujoki: järvitaimen, 3-vuotias 80 kpl
Kyyneljoki: järvitaimen, 3-vuotias 50 kpl

Ympäristöhaffinnon uudistamisen seurauksena Inarin säännöstelyn vesioi
keudeifinen lupa ja siihen liittyvät velvoitteet siirtyivät 1.3.1995 alkaen maa- ja
metsätalousministeriölle.

Velvoitteen ensimmäisinä vuosina syntyi jälkeenjääneisyyttä, koska kalan
viljelykapasiteeffi ei ollut tuolloin vielä riittävä. Toisaalta 1980-luvulla istutukset
olivat eräinä vuosina yli kaksinkertaiset velvoitteeseen verrattuna. Suuret istu
tusmäärät johtuivat velvoitteen alkuvuosien vajeen klinnikuromisesta ja Inarin
kunnan Neuvostoliiton maksamilla säännöstelykorvauksifia kustantamien kalo
jen istuifamisesta.

Vuoden 1986 jälkeen ei velvoiteistutuksin ole tuotu poikasia Inarin alueen
ulkopuolelta. Osaltaan tähän vailcufflvat elävien kalojen siirtorajoitukset Suomen
huonontuneen kalataufiifianteen vuoksi. Inarin alueen viljelytoiminnalle on ollut
luonteenomaista alusta alkaen mädin hankinta luonnosta sekä istutuksia että emoka
laparvia varten, Mädin hankinta luonnosta on kuitenkin vaikeutunut kudulle tule
vien taimenmäärien pienentymisen ja siian emokalapyynifin liittyvien inttessiris
tinlitojen vuoksi. Riittävän tuotantovarmuuden takaamiseksi mädintuotanto perus
tuu nykyään emokalaparvlin, joita uusitaan säännöffisin väliajoin luonnosta.

Silkavelvoitetta on hoidettu Ivalojoen pohjasiialla ja alueelle kotiutetulla Koi
tajoen planktonsiialla. Istukkaina on käytetty 1-kesäisiä luonnonravintolammi
koissa kasvatettuja kaloja. Huonojen tulosten vuoksi planktonsiikaa ei ole istutet
tu vuoden 1989 jälkeen.

Järvitaimen- ja järvilohivelvoitteen toteuttamiseksi istuteifiin alluivuosina
pääasiassa järvilohta, koska pailcaffisten järvitaimenkantojen mätiä oli saatavissa
varsin vähän. Vuoden 1988 jälkeen järvitaimenvelvoitteen mukaisesti on istutet
tu vain taimenta. Monimuotoisuuden llsä’’seksi on velvoitehoidossa otettu käyt
töönjuutuanjoenjärvitaimenen rinnalle Ivalojoen ja Siuttajoenjärvitaimenkannat.
Istukkaina on siirrytty käyttämään pääasiassa 3-vuotiaita taimenia.

Nieriä ja harmaanieriävelvoite hoidettiin vuosina 1976 - 1982 pääasiassa har
maanieriän poikasifia. Nieriä on peräisin Inarijärvestä ja harmaanieriä Pohjois-
Amerikasta, josta on tuotu kaksi eri kantaa (Lake Superior ja Lake Opeongo).

Inarijärven sivuvesistöihin on istutettu järvitairnenia vuodesta 1985 alkaen.
Juutuanjoen vesistöalueen järvitaimenvelvoite on toteutunut alusta lähtien täysi
määräisenä Juutuanjoen järvitaimenen 3-vuotiailla poikasifia. Ivalojoen järvitai
menen istutukset aloitettiin mädin puutteen vuoksi vasta vuonna 1987. Velvoit
teislin syntyneet jälkeenjääneisyydet saatiin poistettua vuonna 1993. Siuttajoen
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järvitaimenen istutukset alkoivat vasta vuonna 1994, jolloin otettiin kerralla ai
empi jälkeenjääneisyys kiinni. Surnujoen ja Kyyneljoen pienten järvitaimenvel
voitteiden jälieenjääneisyydet poistettiin vuonna 1988.

Sivuvesistövelvoilleen siikaistutukset Juutuanjoen ja Ivalojoen vesistöalu
eifia ovat toteutuneet vuodesta 1985 alkaen täysimääräisinä. Istutuksiin on käy
tetty 1-kesäistä pohjaslikaa. Vuodesta 1987 alkaen Inarijärven ja sen sivuvesistö
jen velvoitteisin ei ole enää tuotu istukkaita muualta Suomesta vaan alue on ol
lut omavarainen istutustuotannon suhteen. Viime vuosina on alueelle tuotti vain
järvilohen silmäpisteasteella desinfioima mafiä. Alueen kalakannoista on nieriästä
ja harmaanieriästä varakantoja viljelyssä muissa laitoksissa.

5.12 Kokonaissaalis

Vuosijaksolla 1935 - 1940 Inarijärvestä saadun keskimääräisen vuotuisen kalansaa
ffin on arvioitu olleen 250 000 kg. Arvio perustuu vuosina 1965 - 1966 tehtyihin
kalastajien haastatteluihin (etupäässa muistifietoa), kalatalousneuvoja Kiril 5cr-
gejeffin kokoamiin tietoihin sekä alueen kalakaupan ifiastoihin (Toivonen 1966).
Kokonaissaaifista siian osuus on ollut 145 000 kg eli lähes 60 % (kuva 15).

Saalistilastojen perusteella kalansaaifit ovat olleet alimmilaan vuosijaksolla
1966 - 1970 noin 80 000 kg. 1960-luvulta vuoteen 1986 vuotuinen kokonaissaalis
on ollut keskimäärin 100 000 kg. Inarijärveen suoraan ja osin sivuvesistöibin tehty
jen istutusten vaikutuksesta punalihaisten petokalojen osuus saaifissa alkoi nousta
1980-luvulla.

1980-luvun jälkipuoliskolla saaifit kasvoivat voimakkaasti. Vuonna 1987 mui
kusta tuli kilomääräisen saaliin perust’ella tärkein saalislajL Kokonaissaalis oli
enimmfflään 560 000 kg vuonna 1989, Noin 300 000 kg siitä oli muikkua. Taime
nen, nieriän, harmaanieriän ja järvilohen laajamittaiset istutukset nostivat puna
lihaisten petokalojen saaifit 60 000 - 70 000 kg:n tasolle 1980-luvun lopussa.

1990-luvulla saaliit ovat silkasaalista lukuunottamatta vuosi vuodelta heiken
tyneet ollen vuonna 1994 1980-luvun puolivalin aoa Voimakkaimmin laske
vaan kehityssuuntaan on vaikuttanut muikkukannan romahtaminen Samalla pe
tokalojen, erityisesti taimenen, ravintotilanne ja kasvu on heikentynyt.
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Kuva 15. lnarqärvestä vuosijaksoilla 1935 - 1940, 1950- 1955, 1960- 1964 ja 1966 -

1970 sekä vuosina 1977, 1979 - 1984j 1986 - 1995 saadut kokonaissaaliit
(kg). Muihin Iajeihin kuuluvat hauki, ahven, harjus, made ja reeska.
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5.2.3 Saalis lajeittain

Inarijärven kalastoa on kuvattu jo edellä luvussa 3. Tässä keskitytään kalastuksen
kannalta merkittävimpiin lajeihin: silkaan (lähinnä pohjaslikaan), muildcuun, tai
meneen, nieriään ja harmaanieriään (vrt, kuva 15).

Istutusten vaikutusten ja tulokseffisuuden arviointi on aikaisemmin perustu
nut merkintöihin ja saalisfflastoiNn, Tämän tutkimuksen yhteydessä laadittiin sii
an, muikun ja taimenen välisiä vuorovaikutuksia kuvaava malli, jota on sovellettu
istutusten vaikutusten arvioinnissa (luku 9).

Siika

Silkamuodoista taloudeifisesti tärkein on pohjaslika, joka on myös muodostanut
pääosan siikaistutuksista. Myös riiaksi luokiteltavilla stioilla on taloudeffista merki
tystä. Pohjasäan osuus kokonaissiikasaaifista vaihteli 1980-luvulla 60 ja 80 % välillä
(Salojärvi ja Mutenia 199%). 1990-luvulla osuus on ollut noin 75 % (Salonen ym. 1996).

Inarijärven silkasaalis on viime vuosikymmeninä vaihdellut melko voimak
kaasti. Alimmifiaan siikasaalis oli 1980-luvun alussa alle 40 000 kg vuodessa. Vuon
na 1989 siikasaalis nousi säännöstelyn jälkeisen ajan ennätykseen, 130 000 kg.
Vuonna 1991 saalismäärä putosi mutta nousi vuosina 1992 ja 1993 jälleen 100 000
kg tasolle (kuva 16).

Siikaistutusten vaikutus ei näy silkasaalisifiastoissa ennen kuin vuonna 1987.
Kasvu vuodesta 1987 lähtien johtuu monista tekijöistä mm. säan kalastuksen
huomattavasta tehostumisesta sekä kalastaja- että pyydysmäärien (myös isory
sät) kasvun myötä. Vuonna 1979 alkaneet määräffisesti suuremmat siikaistutuk
set ovat nostaneet pohjasiikakannan kokoa ja 1980-luvun lopulla järvessä oli run
saasti saaliskoon saavuttanutta pohjasiikaa (Salonen ym. 1996)

Kuonomerkintäaineistojen perusteella vuosina 1961 - 1986 istutettujen sii
kojen osuus koko siikasaaliista on vildesosa ja pohjasiikasaaifista noin neljäsosa
(Ahonen ym. 1996). Vuosina 1987 - 1992 tuhatta silkaistukasta kohti saatiin saalis
ta alle 30 kg. Huonojen tulosten perusteella Salojärvi ja Mutenia (1991) esittivät jo
vuonna 1991, että silan velvoiteistutus tulisi puolittaa. Vuosina 1992 - 1995 on 200
000 - 500 000 siikaistukasta muunnettu petokaloiksi, pääasiassa taimeneksi. Tuo
reimpien tutldmustulosten perusteella Salonen ym. (1996) suosittavat stian yö

tuisiksi istutusmääriksi 500 000 - 700 000 istukasta (kalastuksen kehityksestä riip
puen). Silkaistutuksia ei suositella muunnettavan petokaloiksi ainakaan petoka
lojen kannalta huonon ravintoifianteen aikana.

2500000 150000

2000000 120000

1500000 90000

1000000 60000
1;;

— 500000 30000

0 0

Pohjasiika c:: Planktonsiika —*—- Siikasaalis

Kuva 16, Siikaistutukset (plankton- ja pohjasiika) (kpl) ja siikasaaliit (kg) Inarijärvellö
vuosina 1975 - 1995.

Suomen ymåno 58 0

1. Ø..
I- ‘ a. a.a o o’ ! o. a



1990-luvulla pohjasiian kasvu on nopeutunut Syynä kasvun paranemiseen
on mm. siikakantojen liheyden harveneminen tehokkaamman kalastuksen vaila
tuksesta, 1990luvulla pohjasiikaistukkaiden menestymismahdoifisuudet ovat to
dennäköisesti aiempaa paremmat järven pohjasuMca ja muikkukantojen harve
nemisen johdosta (Salonen ym. 1996).

Valtaosa siikasaahlista on saatu verkoifia ja nuotifia lukuunottamatta vuotta
1989, jolloin isorysäpyynnillä saatiin runsaasti pienikokoista siikaa. Siian paran
tunut kasvu on viime vuosina lisännyt verkkopyynmn osuutta sllan kalastuksessa.

Muikku

Muikku ei kuulu Inarijärven alkuperäiseen kalastoon, vaan se on peräisin järven
yläpuolisin vesiin 1950- ja 1960-luvuifia tehdyistä istutuksista Mmkkukanta Ina
rijärvessä vahvistui 1960 — 1980-lukujen aikana sellaiseksi, että muikkua alettiin
saada saaliiksi eri puolilla järvea. Muikun kalastus voimistui hammästyttävän no
peasti 1980-luvun jälkipuoliskolla onnistuneiden pyyntikokeilujen, lupapolitii’
kan (mm. troofflupien myöntäminen) ja yleisen taloudeifisen nousukauden siivit
tämänä (mm. avustusten saanti). Trooli on ollut merkittävin pyydys muikun kalas
tuksessa vuosina 1988 1990. Sen jälkeen muikkusaahit ovat romahtaneet ja tal
vinuotalla ja verkkopyynnifiä saadun saaliin suhteeffinen osuus on kasvanut.

Muikkusaalis tilastoifiin ensimmäisen kerran vuonna 1983, jolloin se oli 380
kg Nopeasti lisääntyneen troolauksen, muikun verkkokalastuksen, talvinuot
tauksen ja isorysäkalastuksen myötä saalismäärät nousivat nopeasti 1980-luvun
lopulla saavuttaen tähänastisen huippunsa, yli 300 000 kg vuonna 1989. Vuonna
1994 muikkusaalis oli enää vain noin 3 % huippuvuoden saaifista. Muildcusaaffin
kehitys pyydyksittäin vuosina 1987 1995 on esitetty kuvassa 17, 1980-luvun lo
pun suuret saahit perustuivat vuosina 1983, 1984 ja 1986 syntyneisin voimak
kaisiin vuosiluokkiin. Vuoden 1989 jälkeen ei hyviä vuosiluokida ole ollut.
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Kuva 17. Inarijdrvestd vuosina 1987 - 1995 saatu mwkkusaalis (kg) pyydyksittdin.

Taimen

Inarijärven taimenkanta koostuu luontaisesta lisääntymisestä peräisin olevista,
lähinnä Juutuanjoen ja Ivalojoen vesistöissa kutevista taimenkannoista sekå Ina
rijärveen laskeviin vesistöihin istutetuista taimenen pienpoikasista (vastakuo
riutuneet - 1-vuotiaat) Vuosina 1984 - 1991 vastakuoriutuneita poikasia istutettiin
yhteensä 15,4 miljoonaa kappaletta (Ahonen 1993). Istutetut taimenet voidaan
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rinnastaa luonnonkaloihin, sillä istutushe&estä lähtien ne ovat samanlaisen va
linnan kohteena kuin luontaisesti lisääntyneet taimenen poikaset. Luonnonkalojen
osuus Inarijärven taimensaaifista ei ole tarkkaan selvifiä, mulla sen arvellaan ole
van 10 ja 30 % välillä (mm. Salonen ja Mutenia 1993). Tässä suhteessa Inarijärvi
poikkeaa muista suurista järvitaimenvesistä, sifiä muualla Suomessa järvitaimen
saaliit perustuvat lähes täysin istutuksän.

Taimenistutukset Inarijärveen alkoivat laajemmassa mitassa vuonna 1984 ja
olivat huiussaan vuosina 1985 - 1991 (kuva 18), Taimensaalis alkoi nousta istu
tusten myötä ja oli suurimmifiaan noin 40 000 kg vuonna 1990. Vuosina 1987 -

1989 istutettujen 3 - 4-vuotiaiden taimenistukkaiden tuotto oli kuonomerkintö
jen perusteella keskimäärin noin 250 kg/1000 istukasta (Ahonen 1995). Vuoden
1990 jälkeen istutusten tuotto on alentunut, koska taimensaalis on laskenut huo
mattavasti jyrkemmin kuin istutusmäärä. Selitys taimenistukkaiden tulokseffisuu
den alenemiseen on sen noina vuosina tärkeimmän ravintokalan muikun kan
nan heikkenemisessä, jota kuvassa 19 kuvaa muikkusaaliin vaihtelu. Ensimmäi
set merkittävät muikun vuosiluokat syntyivät vuosina 1983 ja 1984 ei sopivasti
ajankohtana, jolloin taimenistutusten määrä alkoi nousta.

Taimenten menestymisellä ja kasvulla Inarijärvessä näyttää olevan yhteys
keskeisen ravintokalan, muilcun kannan tilaan, sifiä ainakin muikkusaaifin ja tai
mensaaliin välillä oli ifiastoifisesti merkitsevä riippuvuus (Ahonen ja Jääskö 1994).
Taimensaaifin laskun lisäksi myös kalojen keskikoko on alentunut hidastuneen
kasvunopeuden vuoksi. Saalistaimenten pienentynyt koko, usein huono kunto
ja loisittuminen lokkilapamadon (Diphyllobothrium dendriticum) aiheuttamana koet
ifin ongelmaksi sekä vuosina 1993 - 1994 tehtyjen tiedustelujen (Salonen 1994a)
että mikroskooppisten tutkimusten (Mutenia ym. 1996) mukaan. Taimenen ja mui
den “punalihaisten petokalojen” (nieriä, harmaanieriä, järvilohi) ravintoifianteen
arviointiin onkin jatkossa tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota,
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Kuva 18. Taimenistutukset (kpl) ja -saaliit (kg) lnarijätvellö vuosijaksoilla 1935 - 1940,
1950- 1955, 1960- 1964 ja 1966- 1970 sekä vuosina 1976- 1995.
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Kuva 19. Kaksivuotiaiden ja sitä vanhempien taimenten istutukset (kpl) sekä muikku
ja taimensaaliit (kg) lnanjörvellä vuosina 1979 - 1994.

Nieriä ja harmaanieriä

Nieriäistutukset Inarijärveen alkoivat laajemmassa mitassa vuonna 1983, jolloin
istutetifin lähes 100 000 poikasta. Poikaset ovat Inarijärven omaa nieriäkantaa,
Nieriäsaaliin on arvioitu olleen ennen sotia noin 20 000 kg vuodessa (Toivonen
1966). Mimmfflaan saalis oli alle 4 000 kg 1970-luvulla ja vuonna 1993. Paras mas
toitu nieriäsaalis on 14 100 kg vuodelta 1991 (kuva 20).

Inarijärven nieriästä on erittäin vähän tutkimustietoa. Vuosina 1965 - 1986
tehtyjen Carlin-merkintöjen tuloksia on raportoinut Ahonen (1991), mutta esim.
istutethljen kalojen osuutta nieriäsaaifista ei voida arvioida. Näyttää kuitenldri
siltä, että taimenen tavoin myös nieriäistutusten tulos riippuu muikkukannan
vahvuudesta, sillä nieriä- ja muikkusaahiden välillä on havaittu positiivinen kor
relaafio (r = 0,52). Myös kalastajien havainnot nälidintyneistä nieriöistä viime vuo
silta tukevat käsitystä siitä, että nietiän ravintotilanne on ollut huono. Nieriä on
yleensä häviäjä lajien välisessä kilpailussa; mm. Euroopan sisävesikalastuskornissi
on stikaistutusoppaassa (EIFAC 1994) esitetään, että siikaa ei pidä istuttaa järveen,
josta halutaan myös nieriäsaalista. Poikkeuksena mainitaan erittäin suuret järvet.

Pohjois-Amerikasta kotoisin olevaa harmaanieriää on istutettu Inarijärveen
vuodesta 1972 lähtien. Suurimmifiaan istutusmäärä oli vuonna 1983, jolloin istu
tetifin noin 300 000 poikasta. Vuosina 1986 - 1988 harmaanieriää ei istutettu.
Harmaanieriän ei ole todettu lisääntyneen Inarijärvessä, joten koko saaliin voi
olettaa olevan peräisin istutuksista. Saalis oli suurimmillaan hieman yli 25 000 kg
vuonna 1984, jonka jälkeen se on laskenut (kuva 20). Syy saaifiden huononemi
seen vuodesta 1989 alkaen on mitä todennäköisimmin istuhisten keskeytyminen
kolmeksi vuodeksi vuosina 1986 - 198$. Harmaanieriä on Inarijärven lohien hei
moon kuuluvista petokaloista minipuolisin ravinnonkäyttäjä, jolle kelpaa suuriko
koinenkin saaliskala. Sen istutukset näyttävät tuottavan tulosta myös muikkuka
don aikana; harmaanieriä- ja muikkusaahliden väifflä ei ole ollut korrelaafiota (Aho
nen ja Jääskö 1994).
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Kuva 20, Nieriä- ja harmaanieriäistutukset (kpl) ja -saaliit (kg) Inarijöriellä vuosina
1972 - 1995.

5.2.4 Lokkilapamatotutkimuksesta ja seurannasta

Vuosien 1994 ja 1995 tutkimusten perusteella Inarijärveen istutettavat taimenet
loisittuvat voimakkaasti lokkilapamadon, Diphyllobothrium denäriticum, toukifia
istutuksen jälkeisinä vuosina (Mutenia ym. 1996). Loisten määrä kasvoi iän ja
koon mukaan siten, että neljän järvikesän jälkeen toukkia oli keskimäärin 130
kalaa kohti ja loisia oli tunkeutunut lihakseen yli 70%:lla taimenista.

Loistilanne heijastelee heikkoa ravintoifiaimetta, jolloin taimenet joutuvat syö
mään epätyvpillistä ravintoa, kuten esim. planktoneita, jotka ovat loisen ensim
mäisiä väli-isänfiä. Taimenten istutusten vähentäminen ja kohdentammen jokin
parantaisi taimenten ravintoifiannetta, mikä heijastuisi myös loisten määrään.

Koska lokkilapamadon toukat elävät kaloissa monia vuosia, näkyy loisten
mahdoffinen väheneminen aluksi nuorimmissa ikäryhmissä. Loisifianteen seu
rantaan tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, koska lokldlapamadolla on
keskeinen merkitys kalojen käyttöarvon kannalta. Joka syksy tapahtuvan poikas
tutkimuksen yhteydessä saadaan kymmeniä 1 - 2 järvikesän taimenia, jotka olisi
järkevää hyödyntää vuosiftaisessa loistilanteen seurannassa,

5.3 Kalastuksen säätely
Inarijärven kalastusoikeus- ja kalastuksen säätelyjärjestelmä poikkeavat mones
sa suhteessa muualla maassa vaifitsevasta käytännöstä. Valtion vesiä on arviolta
yli 95 % vesialueesta ja voimassa on ns. vanha kalastuslaki vuodelta 1951 (503/51).
Inarin kuntalaisifia on kalastusasetuksen (1117/82) perusteella maksuton kalastus-
oikeus valtion vesialueifia. Kalastusoikeus Inarijärvellä voi pohjautua myös mui
hin, muista Suomen sisävesistä poikkeaviin perusteisiin kuten kalastukseen kolt
talain (611/84) perusteella ja kalastukseen erityisperusteisten kalastusoikeuksien
nojalla. Edelleen luontaiseinkeinonharjoittajat voivat saada ammattikalastuslu
paan rinnastettavan kalastusluvan (Salonen 1992, Salonen ja Mutenia 1993).
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Y]impänä hallintoviranomaisena myis Inarijärven kalatalousasioissa on maa
ja metsätalousministerio (MMM). Kalastuksen säätelyssä Inarijärveilä keskeisessä
asemassa on kuitenkin Metsähaifitus valtion vesialueiden haltijana. Kalastuksen
säätelyn päätöksenteossa Metsähallituksen on kuitenkin noudatellava kalastus
asetukseen (1117/82) perustuvan Inarin kalatalousneuvottelukunnan linjaa, josta
se ei voi poiketa ilman erityistä syytä. Neuvottelukunta on elin, joka antaa lau
suntoja, tekee esityksiä ja aloitteita Metsähallitukselle, jonka tulee vuosittain pyy
tää siltä lausunto sekä kalastuksen järjestämisessä ja kalastuslupien myöntämisessä
noudatettavista periaatteista etta kalavesien hoitosuunnitehrusta (lukuunottamatta
velvoitehoidon suunnittelua). Kalastuskuntten osuus Inarijärven pinta alasta on hy
ym vähäinen, mutta toisaalta niiden vesialueet sijaitsevat etenkin tärkeän vaeiluska
lajoen, Ivalojoen suualueefla ja itse joessa. Maa ja metsätalousministeriö kuten myös
Metsähafiitus voivat tehdä erillisiä päätöksiä kalastuksen säätelyä koskien, esim
Metsähallituksen päätös 16.5.1994 kalastuksen rajoittamisesta Inarijärveen laskevien
jokien suualueffla, Tämä päätös tehtiin yhteistyössä Ivalojoen kalastuskunfien kanssa.

Maa ja metsätalousmimsteriön vahvistama Inarijärven ja sen sivuvesistö
jen kalastussääntö, jolla säädettiin enkseen mm. taimenen ja nieriöiden alamitat
ja edellä mainitut joldsuualueiden rauhoitukset sekä useita muita säädöksiä, oli
voimassa vuoden 1993 loppuun määrädikaisella asetuksella (1337/90). Tällä hetkellä
kalastussääntö ei ole enää voimassa, mikä merkitsee mm, kalojen alamittojen osalta
palaamista vanhan kalastuslain määräysten piirIIn, esim taimenelia 30 cm:n ala-
mittaan kalastussäännössä määritellyn 40 cm asemasta.

Salonen (1994b) on selvittänyt kalastuksen säätelyn sekä istutusten ja talou
deifisten hikitoimien päätöksentekojärjestelmää Inanjärvellä teemahaastatteluja
käsittelevässä raportissaan (luku 9).
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Inarijärven vrkistyskäyttö

Pertti Veijola
Metsähaifitus, Ylä-Lapin luonnonhoitoalue

6J Kehitys
Paatsjoen yläosan koskifia on käynyt virkistyskalastajia jo vuosisadan a]kupuolel
la. Laajempi Inarijärven virkistyskäyttö on kuitenkin verrattain uusi ilmiö, Vielä
1960-luvulla virkistyskäyttö liittyi lähinnä paikaifisen väestön kotitarvekäyttöön
sekä paikaifisten vieraina järvellä käyneisiin kalastajlin. Vähitellen kiinnostus man
järveä kohtaan alkoi lisääntyä ja Inarijärven virldstyskäytön kehittyminen voi
daan nähdä osana yleistä pohjoisten erämaisten alueiden arvostuksen kohoamista.

Inarijärven virkistyskäytön määräifisestä kehityksestä on saatavissa tarkkoja
tietoja vain virkistyskalastuksen osalta. Parhaimmifiaan virldstyskalastuslupia Ina
rijärvelle on myyty yli neljä tuhatta kappaletta vuodessa, mutta sittemmin määrä
on pudonnut noin kahden tuhannen kappaleen tasolle. Osa virkistyskalastuk
sesta tapahtuu maanomistukseen ffittyvällä ns. erityisperusteisella kalastusoikeu
della, jonka käyttäjiä ei ole ifiastoitu. Paikaifisen väestön kohtarvekalastus tapah
tuu pääosin Metsähaffituksen maksuttomifia kalastusluvifia, joita on myönnetty
noin 1 500 ruokakunnalle. Kotitarvekalastukseen liittyy selvästi myös vfrkistyskäy
töksi katsottavia tolintoja. Virkistyskalastusta käsitellään tarkemmin luvussa 9.

Puhtaasti retkeilyyn keskittyvistä käyttäjistä ei ole tarkkoja tietoja. Talvella
Inarille suuntautuu runsaasti hlihtoretkiä ja moottorikelkkailua. Kesäajan auto
matkaifijoista suurin osa kokee Inarijärven vain maisemana käymättä järvellä lain
kaan. Voidaanldn sanoa, että pääosa Inarijärven käyttäjistä on ei-kuluttavia maise
man ihaffijoita tai pikaisia kävijöitä jossakin helposti saavutettavassa kohteessa,
minkä vuoksi Inarijärven virkistyskäytöifistä merkitystä ei voida arvioida suo
raan kävijätilastojen pohjalta.

61 Perusteet
Virkistyskäyttäjän moifivina on myönteisen luontoelämyksen saavuttaminen.
Inarijärvellä keskeisiksi luontoelämyksen elementeiksi on todettu alueen laajuus,
erämaisuus ja luonnonifiaisuus, maiseman vaihtelevuus sekä saaliin saamisen
mahdollisuus.

Inanijärvi on varsin luonnonifiainen rantojen maankäytön suhteen, koska
suurimmat taajamat eivät ole järven keskeisten alueiden lähellä. Valtion vaifitse
va rannanomistus on rajoittanut ja ohjannut loma-asutuksen kehitystä ja Metsä
haffituksen päätös Inanijärven saarten ja rantojen luonnonhoitometsistä, jonka
mukaan saaristo ja rannat 0,5 - 1,0 km:n leveydeltä ovat pääsääntöisesti metsäta
louden ulkopuolella, turvaa valtion omistamien rantojen luonnonifiaisuutta. Sään
nöstelystä huolimatta järvi koetaan lähes luonnontilaiseksi, koska säännöstelyn
vaikutukset eivät ole avovesikaudella selvästi havaittavissa. Maasto-oloista joh
tuen yleinen tiestö tulee vain paikoitellen järven välittömään läheisyyteen. Jär
ven itä- ja koifiisosissa tiettömyys turvaa erämaisuuden.
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Maisemallisesti Inarijärven alue on monipuolinen, vaikka järven ranta-alu
eet ovat kasvillisuudeltaan karuja ja rantametsien vaihtelu on vähäistä. Rikkaat
maisemakokonaisuudet syntyvät pääasiassa vesielemenfin ja rantavilvan muo
don sekä topografian vaihteluista, Maisemat vaihtelevat suljetuista rantamaisemlin
painottuvista nuorien ja sisäsaariston alueista suurten selkien avaruuteen.

Saaliin saamisen mahdollisuus ja saalis liittyvät Inarijärvefiä lähes yksinomaan
kalastukseen, sifiä metsästykseen myydään Inarijärven alueelle vain vesffintulu
pia. Järven saaristossa ja rannikoifia on mahdoifisuuksia myös keräilyyn. Sienes
tys- ja marjastuskohteila löytyy runsaasti ja varsinkin paikalliselle väestölle jär
ven ympäristöt ovat tärkeitä hillan poimintakohteita.

RXTL:n tekemät kalastajien haastattelut (Salonen 1994a) kertovat selvästi,
että saaliin ohella alueen laajuus ja luonnonifiaisuus sekä maisema ovat merkittävä
osa luontoelämystä. Inarijärvi tarjoaa mahdoifisuuksia sekä saalista painottavffle
virkistyskalastajffle että puhtaasti esteettistin elämyksiin pyrkiville kävijöille sekä
erilaisffle yhdistelmffle näistä tavoitteista.

63 Muodot ja pafreluvarustus
Virkistyskalastus on perinteisintä Inarijärven virkistyskäyttöä. Se on itsenäisen
virkistyskäytön muodon lisäksi vaihtelevan osuuden omaava oheistoiminto ret
keilytyyppisessä käytössä (luku 9).

Inarijärvi on suosittu loma-asumisen kohde, Metsähaffitus on vuokrannut
Inarijärven alueelta vuoteen 1995 mennessä yhteensä noin 220 lomarakennus
paikkaa. Yksityismaifia on osayleiskaava-alueella vuonna 1995 ollut 359 loma-
asuntoa ja 218 uutta rakennuspaildcaa. Lomarakentaminen on tärkeä Inarijärven
virkistyskäyttöön vaikuttava tekijä, koska se tuo uutta pysyvää käyttäjäkuntaa.
Osittain virkistystarkoitukslln käytettäviä kämppiä ovat myös vaifionmaalta pai
kaffisffle asukkaffle vuokrahit kalakämppien paikat sekä kolttalain tai luontais
elinkeinolain perusteella saadut maksuttomat kalakämppien paikat.

Inarijärven välittömässä läheisyydessä sijaitsevien järvelle toimintaansa pai
nottavien matkailuyritvsten lisäksi myös Ivalon ja Saariselän yrityksistä suuntau
tuu toimintaa Inarijärvelle. Yritykset tarjoavat monipuolisia majoitus- ja ravinto
lapalveluja sekä ohjelmapalveluja (venekuljetuksia, veneiden ja moottotikelkkojen
vuokrausta, lentopalveluja, johdettuja hilhtäjien ja moottorikelkkaifijoiden ryh
miä). Inanjärvellä yrittäjät käyttävät valtaosin Metsähailihiksen ylläpitämää pal
veluvarustusta tai yksityisiä loma-asuntoja ja kalakämppiä.

Veneily liittyy osana virkistyskalastukseen, loma-asumiseen sekä matkailun
yritystoimintaan mutta se esiintyy myös omana toimintonaan. Veneilyssä on ta
pahtunut 1970-luvun lopulta lähtien nopeaa kehitystä, joka näkyy sekä veneiden
määrän lisääntymisenä että laadun paranemisena. Perinteinen puuvenekanta on
poistunut lähes kokonaan ja uudet suuremmat moottoriveneet ovat yleistyneet.
Merenkulkuhaifituksen tekemä väylien kehittäminen ja 1980-luvun alussa mark
kinoille tullut merikartta ovat parantaneet veneilyn edellytyksiä ratkaisevasti. Myös
satamia on kehitetty. Virldstyskäytön kannalta tärkeimpiä satamia ovat Inarin kir
konkylä, Neifim, Nanguniemi ja Veskoniemi (kuva 21).

Metsähallitus ylläpitää Inarijärven ulkoilun paiveluvarustusta, joka on valta-
osin käyttäjälle maksutonta ja jokamiehen oikeudella käytettävää yhteiskunnallista
palvelua. Perinteisin osa Inarijärven ulkoilun palveluvarustusta ovat autiotuvat.
Vanhimmat niistä ovat 1800-luvulta ja ne on rakennettu Jäämerelle kulkevien
suojapaikoiksi. Nykyinen tupaverkosto käsittää seitsemän tupaa (kuva 21). Maksul
lisia Metsähallituksen ylläpitämiä palveluja Inarijärvellä edustavat vuokratuvat.
Yleisesti varattavia vuokratupia on kaksi (kuva 21) ja osayleiskaavassa on Vartta
saaren suunnalla aluevaraus vielä kahden vuokratuvan rakentamiseksi.
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Kuva 21. Moottorikelkkareitit, ohjeelliset kanootti- ja venereitit, autiatuvat, vuokra
tuvat sekä satamat, veneilytukikohdat ja laiturit Inarijörvellö.

Metsähaifituksen ylläpitämiä ovat myös veneilytukikohdat laitureineen ja
sääsuojineen, joita on rakennettu Suovasaareen, Pielpavuonoon, Lusmanuoran
Peiliniemeen ja Kaamassaaren Tyllylahteen. Nähtävyyskohteislin (Ukonldvi, Kor
kea Mauran jääluola sekä Täyssinän rauhan rajamerkld Kaamassaaressa) on raken
nettu laiturit ja järjestetty jätehuolto.

Veneiden slirtolaitteita on Tsuolisvuonosta Tsuolisjärveen sekä Kallovuonos
ta Nitsijärveen. Lähinnä kanoothretkeilyä varten on rakennettu uudelleen perin
teinen venereitri Nitsijärven kautta Sevetfijärven vesistöön, Talvisen retkeilyn kan
nalta keskeisten väylien, moottorikelkkaurien, viitoittaminen sekä opaskarttojen
tuottaminen on Metsähafiituksen tehtävänä (kuva 21).
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6A Kehittäminen
Virkistyskäytön kehittämmen vahionmaalla on ensisijaisesti Metsähallituksen teh
tävä. Maankäytän suunnittelun virallisen perustan Inarijärven alueelle antavat
Inarijärven osayleiskaava ja erämaalald. Alueen aktiivinen kehittäminen ja raken
tamien tulee keskittymään osayleiskaavassa mäiiritellyllä tavalla järven länsiosaan
ja vastaavasti itäosassa päätavoitteena on erämaa-arvojen sailyttäminen Vätsätin
erämaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa määriteltävällä tavalla

Inarijarven osayleiskaava käsittaä järven länsipuolen ja sen tavoitteena on
Inarijärven luonnonarvojen säilyttäminen sekä virlustyskäytön ja lomarakenta
misen tasapainoinen kehittäminen, Kaavaan on sisällytetty myös yleisen virkis
tyskäytön tarvitsemat rakennuspaikat. Osayleiskaavan kattama alue kuuluu pää.
osin valtioneuvoston vuonna 1990 vahvistamaan rantojen suojeluohjelmaan
Ympätistömimsteriön, Inarin kunnan ja Metsähaifituksen kesken on sovittu, etta
rantojensuojeluohjelma toteutetaan osayleiskaavalla.

Inarijärven itäosa kuuluu eramaalaifia perustettuun Vätsarin erämaahan.
Lain mukaan tavoitteena on erämaa-arvojen säilyttämisen lisäksi monipuolisen
käytän, lähinnä perinteisten käyttämuotojen, edistäminen ja saamelaiskulttuurin
edellytysten turvaaminen. Teiden rakentaminen on kielletty ja rakennuksia voi
daan rakentaa vain luontaiseinkeinojen tarpeisiin. Laki sallii virkistyskäytän pal
veluvarustuksen kehittämisen ja erämaa-alueelle laadittavassa hoito- ja käyttä
suunnitelmassa otetaan yksityiskohtaisesti kantaa erämaahan kuuluvan valtion
maan virlustyskäyttoön. Palveluvarustuksen suunnittelussa johtavana periaattee
na on käytän suunnitelmaifinen ohjaus, jonka tavoitteena on kulumisen ja ros
kaantumisen minimointi sekä käytän keshiittäminen sopiviin kohteisiin. Vätsärin
eramaa alueella palveluvarustus tullaan kohdentamaan InanjarveDe ja erämaan
sisäosa pidetään mahdoifisimman luonnonifiaisena. Erämaan sisällä olevien yksi
tyismaiden rakentamista ohjaavat vain rakennuslain yleiset määräykset.
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Etelä-Savon ympäristökeskus

7 1 Tutkimukset
Inarijärvitutkimuksen yhtenä tavoitteena oli järven tilan ja kehityssuunnan sel
vittäminen. Tähän osatufldmukseen kuuluivat seuraavat osat:

1. Inarijärven valuma-alueen tila ja kuormitus
2. Järven veden laadun kehittyminen ja nykyifia
3. Järven tuotannollinen perusrakenne
4. Kasviplanktonin kehittyminen
5. Järven illan kehittyminen sedimenffitufldmusten perusteella

Tutkimuksen kuluessa tuotantotuildmuksen osuutta päätettiin supistaa, ja
Inarijärvellä tehtiin vain alustavia ulappa-alueen tuotantotutkimuksia elokuussa
1992. Kahden tutkimusjakson aikana mitattiin bakteeri- ja kasviplanktontuotantoa
ja otettiin näytteet eläinplanktontuotannon laskemista varten. Inarijärven valu
ma-aluetta sekä järven tilaa ja sen kehittymistä on tarkasteltu laajemmin erillisessä
raportffluonnoksessa (Puro 1995). Suomen puoleisen Paatsjoen vesistöalueen käyt
tömuotoja sekä kuormihiksen perusteita on tarkasteltu raportissa “Paatsjoen vesis
töalueen käyllömuodot ja niiden kehittäminen” (Puro ja Maunuvaara 1996).

Inarijärven vedenlaahi- ja kasviplanktontutldmukset perustuvat pääosin
valtakunnaifisin veden laadun ja kasviplanktonin seurantoihin. Säännöffisen
veden laadun seurannan piirissä on Inarijärvessä neljä syvännehavaintopaikkaa
ja yksi virtahavaintopaikka järven luusuassa Paatsjoessa (kuva 22). Paatsjoen ve
den laadun seuranta alkoi vuonna 1964, ja Vasilckaselän ja Neifimön syvännepis
teiden seuranta vuonna 1965. Myöhemmin seurantaan otetut järvihavaintopaikat
sijaitsevat Nuoraselällä lähellä Ivalojokisuuta ja Juutuanvuonossa. Näiden säännöl
linen seuranta alkoi vastaavasti vuosina 1979 ja 1981.

Tihein vedenlaatuaineisto on Paatsjoen virtahavaintopaikalta, josta näyttei
tä on otettu yleensä neljä kertaa vuodessa (maalis-, touko-, elo-ja lokakuu). Jäiviha
vaintopaikkojen veden laatua on seurattu vuoteen 1974 saakka ainoastaan ker
ran vuodessa (maalis-huhtikuu) ja tämänkin jälkeen Vasikkaselän havaintopaikkaa
lukuunottamatta vain 2 - 3 kertaa vuodessa (maalis-, elo- ja lokakuu).

Kasviplanktonnäytteitä on otettu vuodesta 1964 alkaen, mutta säännöifinen
kasviplanktonseuranta käynnistyi Inarijärvellä vasta 1980-luvulla. Inarijärven ti
lan kehittymistä kasviplanktonin määrän ja lajiston perusteella tarkastelifin Vasik
kaselän havaintopaikan vuosien 1964 - 1995 tulosten pohjalta.
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Kuva 22. Veden laadun, kasviplanktanin ja sedimentin havaintopaikat inarijärvessä sekä
rantavyöhykkeen eliöyhteisöjä koskevassa asatutkimuksessa käytetty man
järven asa-aluejako: 1 = kaakkoisasa, 2 = Ukonselkä, 3 = luo teisosa,
4 = keski- ja pohjoisosa.

Sedimenifitutkimuksen avulla pyritifin selvittämään ennen kaikkea säännös
telyn vaikutusten, rehevyystason muutosten sekä ilmaperäisten saastukkeiden
määrässä tapahtuneiden muutosten peilautumista Inarijärven sedimenteissä.
Sedimentfitutkimukset perustuvat Vasikkaselän ja Varttasaaren syvänteistä vuosi
na 1991 ja 1992 otettuihin näyfteiiin.
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7.2 Veden laadun alueellinen ja vuodenaikainen
vaihtelu

Vesi- ja ympäristöhallinnossa siirryttiin useimpien vedenlaatumuuttujien osalta
ns. standardimenetelmien käyttöön 1970-luvun alkupuolella (Vesjhallitus 1981).
Tämän vuoksi vedenlaatutarkastelut on tehty pääosin vuosijaksolle 1975 1995.
Aikasarjatarkasteluissa en vedenlaatumuuttujien analyyshnenetelmien muutos
ajankohdat on otettu tarkemmin huomioon.

Inarijärven veden laadun alueellista ja vuodenaikaista vaihtelua tarkastel
tim SPSS-ohjelmalla ns. boxplot-kuvioiden avulla. Boxplot-kuvio muodostetaan
siten, että kuvion laatikon sisälle jää 50 % havainnoista; ts. 25 % maksimiarvoista
ja 25 % minimiarvoista poistetaan. Laatikon kahtia jakava viiva ilmaisee muuttu
jan mediaanin, ja sen sijainti kertoo muuttujan jakauman muodosta. Laatikosta
ylös ja alas suuntautuvat janat tarkoittavat muuttujan korkeinta ja matalinta ar
voa, joka ei vielä ole ns. ouffier- tai extreme-arvo, Extreme-arvot määritellään si
ten, että ne sijaitsevat laafikon reunasta vähintään kolmen laafikon mitan päässä,
ja vastaavasti ouffier-arvot sijaitsevat vähintään 1,5 - 3 laatikon mitan päässä laa
tikon reunasta. Aineistossa tarkastettiin pintavesikerroksen (0 - 5 m) havaintoja
vuodesta 1975 lähtien. Aineisto on jaettu vuodenaikoihin siten, että marras-touko-
kuu ovat “talvea” ja kesä-lokakuu “kesää”.

Selvimmät alueeffiset erot Inarijärven veden laadussa havaitaan orgaanisen
aineen määrää kuvaavien muuttujien kuten veden värin (kuva , kemiaffisen
hapenkulutuksen (kuva 23) ja rautapitoisuuden arvoissa, Näiden muuttujien ar
vot ovat jokisuiden edustoifia korkeampia kuin Neifimössä tai Vasikkaselällä, mikä
johtuu jokien valuma-alueilta tulevasta orgaanisesta aineesta ja siihen sitoutu
neesta raudasta. Jokisuifia myös vuodenaikojen välinen vaihtelu ja hajonta ovat
voimakkaita. Etenkin Ivalojoen edustalla sijaitsevalla Nuoraselän havaintopai
kaila pitoisuudet ovat korkeimmillaan kesällä suurempien virtaamien aikaan.

Kuva 23. Kemailisen hapenkututuksen (COD, mgO2 II) vaihtelu talvi- ja kesäoikoina
lnarijärven eri havaintopaikoilla. N = havaintojen määrä.
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Veden kokonaisfosforipitoisuuksissa havaitaan samansuuntainen, mutta lie
vempi alueeffinen vaihtelu (kuva 24). Joldsuiden edustoifia pitoisuuden mediaa
nit ovat avovesikaudella keskimäärin 6 - 7 jg/l, Neffimässä 4 g’I ja Vasikkaselällä
3 p.g/l. Kokonaistypen osalta ei ole havaittavissa selvää vaihtelua eri havainto
paikkojen tai vuodenaikojen väliä. Typpipitoisuus vaihtelee avovesikaudella
yleensä 150 200 j.g/l.
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Kuva 24. Kokonaisfosforin (pg/l) vaihtelu talvi- ja kesöaikoina lnarijärien eri havainto-
paikoilla. N = havaintojen määrä.

Inarijärvessä tuotantoa rajoittavaa ravinnetta tarkastelifin sekä kokonaisra
vinteiden suhteen (TN:TP) että liuenneen epäorgaanisen typen ja kokonaisfosfo
rin suhteen (DIN:TP) perusteella (taulukko 10), Forsbergin ym. 1978 mukaan fos
fori on tuotantoa rajoittava minimiravinne, jos kokonaisravinteiden suhde on suu
rempi kuin 17 ja typpi rajoittaa tuotantoa, kun suhde on alle 10. Joissakin tufiä
muksissa (mm. Morris ja Lewis 1988, Axler ym. 1994) DIN:TP -suhdetta on pidet
ty parhaana minimiravinteen indikaattorina, Axierin ym. 1994 mukaan fosfori
rajoittaa tuotantoa, kun DIN:TP -suhde on yli 4 ja typpi, kun suhde on alle 1,3.
TN:TP-suhteen perusteella fosfori näyttäisi olevan tuotantoa rajoittava tekijä kai
killa havaintopaikoifia, mutta DIN:TP-suhteen perusteella jokisuiden edustoilla
myös typpi voi yhdessä fosforin kanssa olla tuotantoa rajoittava ravinne.

Ammoniumtypen pitoisuus vaihteli avovesikaudella tavallisimmin 4 - 12
1 eikä eri havaintopaikkojen välillä ollut merkittäviä eroja. Sen sijaan nitrlitfi- ja
nifraatfitypen summa oli jokisuiden edustoilla huomattavasti alhaisempi (alle 10
gfl) kuin Nellimössä (18 - 28 Lg/l) tai Vasikkaselällä (36 - 48 g’I). Järven itä- ja
pohjoisosissa fosforin puute rajoittaa ilmeisesti perustuotantoa siinä määrin, että
nifraatfityppeä jää käyttämättä.

Kasviplanktonin biomassaa ja tuotannon tasoa kuvastava a-ldorofyllipitoi
suus oli jokisuiden edustoilla korkeammalla tasolla kuin Nellimössä tai Vasikka
selällä. Morofyllipitoisuuden mediaanit olivat Nuoraselällä 2,4 jtgfl, Juutuan
vuonossa Neifimön edustalla 1,4 Lg/l ja Vasikkaselällä 1,1 cg/I. Syvänneha
vaintopaikkojen a-ldorofyllin ja kokonaisravinteiden pitoisuuksien perusteella Ina
rijärvi on luokiteltavissa oligotrofiseksi järveksi (OECD 1982).
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Alkaliteetin, sähkönjohtavuuden ja pH:n arvoissa esiintyi selvää vuoden
aikaisvaihtelua. Veden puskurikykyä kuvastava alkaliteeffi (kuva 25) ja sähkön
johtavuus olivat kailäfia havaintopaikoifia talvella selvästi korkeammalla tasolla
kuin kesällä. Alkaliteetin vuodenaikojen väliset erot olivat suurimmat Juutuan
vuonossa ja pienimmät Nellimössä. Vuodenaikaisrybnlikkaan vaikuttavat keväällä
lumen sulaessa lumeen kertyneet happamoittavat yhdisteet, jotka kuluttavat ve
den puskurikykyä. Syksyn ja talven mittaan alkaliteeffi palautuu ennalleen valu
ma-alueella ja vedessä tapahtuvien puskurointireaktioiden vaikutuksesta. Sähkön
johtavuusarvot vaihtelivat avovesikaudella keskimäärin 2,9 - 3,3 mS/m, ja talvella
3,3 - 4,0 mS/m.

Pintaveden pH oli kesällä selvästi korkeampi kuin talvella. Tämä johtuu kesäl
lä tapahtuvasta levien yhteyllämistoiminnasta ja sen aiheuttamasta pH:n noususta.
Vastaavasti talvella vedessä tapahtuva hajotustoiminta ja kaasujen vaihdon estymi
nen jääpeilleen vuoksi laskee veden pH:ta. Avovesilcaudella pintavesi oli happa
muudeltaan lähellä neutraalia, pH:n vaihdellessa tavallisimmin 7,1 - 7,3, Talvella
pH vaihteli tavallisimmin 6,$ ja 7,1 välillä ollen alhaisin jokisuiden edustoifia.

Taulukko 10. Kokonaisravinteiden suhde (TN:TP) sekä liuenneen epäorgaanisen typen ja kokonaisfosforin suhde
(DIN:TP), keskiarvo (x), minimi, maksimi ja havaintojen määrä (n) Inarijärven syvännehavaintopaikoilla
vuosien 1975 - 1995 avovesibuden päälysveden (0 5 m) tulosten mukaan.

Havaintopaikka Ravinne- x min max n Minimi
suhde ravinne

Juutuanvuono 3 TN:TP 26,3 13,6 73,3 3? 1’
DIN:TP 2,8 0,6 6,8 16 NP

Nuoraselkä P140 TN:TP 28,6 10,0 56,0 4? P
DIN:TP 1,8 0,5 3,0 22 NP

Nellimä 50 TN:TP 51,3 9,4 160,0 49 P
DIN:IP 9,0 1,6 35,0 22 P

Vasikkaselkä 151 TN:TP 62,8 1 1,1 300,0 122 P
DIN:TP 15,0 1,6 71,0 62 P
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lGiva 25. Alkaliteetin (mmolII) vaihtelu talvi- ja kesöaikoina Inarijwn eri lvnto
paikoilla. N haintojen määrä
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Veden laadun vertikaalinen vaihtelu

Pohjois-Suomen karuissakin järvissä ilmenee hapenvajausta kevättalvella. Pitkä
jääpeitteinen kausi (noin 7 kk) ja nopean jäätymisen johdosta suhteeffisen kor
keaksi jäävä veden lämpötila kuluttavat happea etenkin pohjan läheisissä kerrok
sissa. Hapen kulumiseen vaikuttavat myös havaintopaikan kokonaissyvyys ja
syvänteen laajuus. Inarijärven syvännehavaintopaikkojen maksimisyvyydet ovat
seuraavat: Juutuanvuono noin 18 m, Nuoraselkä noin 31 m, Neffimö 40 - 44 m ja
Vasildcaselkä 91 - 95 m.

Kevättalvella maalis-huhtikuussa hapen kyllästysaste on vaihdellut Juutu
anvuonossa ja Nuoraselällä pohjan läheisissä vesikerroksissa yleensä 20 ja 60 %
välillä ollen keskimäärin noin 45 % (kuva 26). Vasikkaselällä ja Neifimössä hapen
kyllästysaste on vaihdellut pohjan lähellä 40 - 80 % ja keskimäärin se on ollut
noin 65 %. Jokisuiden edustoifia on siten kevättalvella hapen vajausta pohjan
läheisissä vesikerroksissa. Suurimmassa osassa vesipatsasta happiifianne on kui
tenkin hyvä hapen kyllästysasteen ollessa esim. Nuoraselällä 25 m saakka yli 60
% ja Vasikkaselällä 80 m saakka yli 80 %.
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Kuva 26. Hapen kyllästysaste (%) Juutuanvuonon ja Vasikkaselön syvännehavainto
paikkojen pintavedessä (1 m) ja metri pohjan yläpuolella (2h - 1) maalis-
huhtikuussa.
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Hapenvajaus pohjan läheisissä vesikerroksissa johtaa sedimenttiin sitoutu
neiden aineiden, lähinnä raudan, fosforin ja typen vapautumiseen sedimenfistä.
Inarijärvellä happipitoisuuden aleneminen kevättalvella näkyy jokisuiden edus
toifia kokonaisfosforin ja etenkin raudan pitoisuuksien kasvuna pohjan läheisis
sä vesikerroksissa. Vasikkaselän syvänteessä rauta- ja fosforipitoisuudet olivat poh
jan lähellä 1,5 - 2 -kertaisia pintaveden pitoisuuteen verrattuna. Sen sijaan Neffi
mössä erot pinnan ja pohjan välillä olivat hyvin vähäiset.

Elokuussa hapen kyllästysaste on ollut muualla paitsi Nuoraselällä koko
vesipatsaassa keskimäärin 90 ¾. Nuoraselällä hapen kyllästysaste oli pohjan lä
hellä keskimäärin 62 %,ja samanaikaisesti oli havaittavissa lievää rauta-ja fosfori
pitoisuuden kasvua. Muilla havaintopaikoifia raudan, fosforin tai typen pitoi
suudet eivät olleet kohonneet pohjan läheisissä vesikerroksissa,

Alusveden hapen kuluminen kevättalvella jokisuiden edustoifia johtuu jo
kien mukanaan kuljettaman orgaanisen aineen hajotustoiminnan aiheuttamasta
hapen kulumisesta sekä vesimassassa että pohjasedimentissä. Ihmistoirninnasta
aiheutuvan kuormituksen osuutta hapen kulumiseen on vaikea arvioida joldsui
den havaintopaikkojen lyhyen seurantajakson vuoksi. Neffimön ja Vasildcaselän
havaintopaikoifia alusveden happiifianteessa ei ollut havattavissa heilckenemistä.

7.3 Veden laadun kehittyminen

7.3.1 Aineisto ja menetelmät

Veden laadun pitkän aikavälin kehitystä ja mahdoifisten muutosfrendien olemas
saoloa tutkittiin tarkastelemalla vedenlaatumuuttujien aikasaijoja ja eri muuttujien
välisiä suhteita. Aikasarjatarkasteluun soveltuvat riittävän pitkät ja tiheät havainto-
jaksot ovat olemassa lähinnä Paatsjoen Vfrtaniemen havaintopaikalta, joka kuvaa
Inarijärven luusuan veden laatua. Myös Inarijärven Vasikkaselän havaintopaikan
veden laadun muutoksia tarkastelifin aikasaijojen avulla, vaikka vedenlaatuaineisto
onkin melko harva. Alkasaijan tarkastelujakson pituus valittiin standardimenetel
män tai sitä vastaavan menetelmän käyttöönoton mukaan. Vasikkaselällä aikasar
jatarkastelut tehtiin päällysveden (0 - 5 m) tuloksista aikaisintaan vuodesta 1974
alkaen, mistä lähtien näytteitä on otettu vähintään kahdesti vuodessa.

Havaittujen muutosten merkittävyyttä testatifin erityisesti tätä varten kehi
tetyllä milaotietokoneohjelmistolla - DETEC1liIIä (Cluis 1989). Ohjelmisto käyt
tää aikasarjojen testaukseen ei-parametrisiä testejä, jotka on sovitettu siten, että
ne ottavat huomioon vedenlaatuaineistojen entyispiirteet (Kettunen 1989). Trendi
tarkastelu tehtiin seuraavffle muuttujille: alkaliteetti, pH, sähkönjohtavuus, väri
luku, kemiaifinen hapenkulutus (CODMfl), kokonaisnildstä saatu laskennaifinen
sulfaatti (Vuorenmaa, julkaisematon), emäskafionisumma, kloridi, kokonaisfosfori,
kokonaistyppi sekä Paatsjoen aineistosta lisäksi rauta ja Vasikkaselän aineistosta
nifraaffi- ja ammoniumtyppi, a-klorofyffi ja avovesikauden näkösyvyys.

7.3.2 Havaitut veden laadun muutokset

Selvimmät muutokset sekä Paatsjoen että Vasikkaselän veden laadussa havaittiin
aflcaliteetin, sulfaatin ja kokonaisravinteiden aikasaijoissa. Paatsjoen osalta myös
emäskationisumman aikasaijassa oli selvä kehitys. Kloridipitoisuuksissa havaittu
tason lasku vuosien 1977 ja 1978 vaihteessa johtuu todennäköisesti analyysin
suoritustavassa tapahtuneesta systemaaifisesta muutoksesta, sillä kloridilaskeumis

Sunen ympäö 58 0



sa ei ole samanaikaisesti tapahtunut selvää muutosta. Vastaava hyppäykseifinen
muutos on nähtävissä mm. Ivalojoen. Ounasjoen Könkään ja Simojoen virtaha
vaintopaikoila.

Paatsjoen vedenlaatuaineistossa oli hyvin suurta vaihtelua 1960-luvun lo
pun ja 1970-luvun alun tuloksissa etenkin alkaliteetin, pH:n, sähkönjohtavuu
den, emäskafionien ja suifaafin osalta. Vaihtelu johtunee osittain tiheästä näyt
teenotosta, sifiä vuosina 1968 - 1971 näytteitä oli otettu 8 - 12 kpl vuodessa. Tällöin
veden laadun vaihtelun voimakkuus saatiin paremmin kiinni kun muiden vuo
sien neljästi vuodessa tapahtuvalla näytteenotolla. Myös hydrologisten olosuh
teiden muutos voi selittää havaittua vaihtelua, sillä runsassateisten vuosien 1964
- 1967 jälkeen sademäärät olivat aihaisia vuosina 1968 - 1973 (kuva 3), mikä hei
jastui vilveellä myös Paatsjoen virtaamin (kuva 5b).

Paatsjoen vedenlaatuaineistossa kokonaisrikistä saadun laskennaifisen, ei
merellisen sulfaatin aikasaijassa oli havaittavissa kasvava frendi 1960-luvun lo
pulta 1980-luvun puoliväliin saakka (kuva 27), minkä jälkeen sulfaatin pitoisuus
kääntyi laskuun. Kloridipitoisuudessa tapahtuneen tason laskun johdosta sulfaa
tim kasvavaa frendiä voidaan pitää vain suuntaa antavana, sifiä vuosijaksolla 1976
- 1985 sulfaafin keskimääräisessä pitoisuudessa ei ollut ifiastoifisesti merkitsevää
muutosta. Suliaatin laskeva trendi 1980-luvun puolivälistä lähtien havaittiin myös
Vasikkaselän aineistossa. \kden laadussa havaittu suifaatin laskeva suuntaus 1980-
luvun puolivälistä lähtien on samansuuntainen Nellimin havaintoaseman
sulfaaffirikin laskeumatulosten kanssa.
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Kuva 27. Laskennallisen sulfaatin (504*c) aikasarja Paatsjaen havaintapaikalla vuosina
1962- 1995.

Suifaatin mukana maaperästä huuhtoutuu ekvivalenttimäärä emäskafione
ja, joten e;näskafionisumman (kuva 28) ja suifaafin samansuuntainen vaihtelu
on odotettavaa. Paatsjoessa emäskationisumma kasvoi 1960-luvun lopulta vuo
teen 1990, minkä jälkeen sen keskimääräinen pitoisuus kääntyi laskuun. Emäska
fionisumma kasvoi jyrkemmin vuosina 1978 - 1990, jolloin idoridin taso Paats
joessa pysyi samana. Emäskationien pitoisuus kääntyi laskuun myöhemmin kuin
suifaafin, joten sulfaatfihuuhtouman pienentyessä bikarbonaaffl-ionin (HCO3’)
osuus kantaja-anionina voimistui.

Paatsjoen alkaliteetin aikasaijassa on havaittavissa selvä notkahdus vuosien
1975 ja 1976 vaihteessa (kuva 28), vaikka analyysimenetelmä muuttui jo vuoden
1975 alussa. Samanaikaisesti alkaliteefin laskun kanssa myös emäskationipitoi
suus aleni. Tarkasteltaessa Paatsjoen alkaliteetin aikasarjaa vuodesta 1976 lähtien
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alkaliteeffi laski vuoteen 1984 - 1985 saakka, minkä jälkeen se kääntyi nousuun.
Mkaliteeffi laski vuosina 1976 1984 keskimäärin 0,002 mmol/l vuodessa, jönka
jälkeen se kasvoi keskimäärin 0,001 mmol/l vuosivauhdifia, Vasikkaselän alkali
teetin aikasarjassa löytyi fflastoffisesti merkitsevä laskeva frendi koko tarkastelu
jaksolle (1975 - 1995). Aineistoon sopi kuitenkin paremmin frendi, jossa allcaliteeffi
laski vuoteen 1984 saakka, minkä jälkeen se kääntyi hienoiseen nousuun.

r— r- r- r- r- a- a a-. o

—*--- Mkaflteetti —0— BC

Kuva 28. Alkaliteetin ja emäskationien (BC*) pitaisuudet (peq/1) Paatsjoen havainto-
paikalla vuosina 1970 - 1995,

Aikaliteefin pitkäaikaismuutosten tulkintaa isoissa vesistöissä hankaloittaa
hydrologisten olosuhteiden vaihtelu, mikä vaikeuttaa orgaanisen ja antropogee
nisen eli ihmistoiminnasta peräisin olevan happamuuden erottamista. Märkinä
ajanjaksoina sadevesi kulkeutuu vesistöihin pääosin maaperän pintakerroksissa,
missä sen neufraloituminen on heikompaa kuin syvemmällä. Tällöin valuma-alu
eelta huuhtoutuu myös runsaammin orgaanista ainesta, humusta, jonka sisältä
mät humushapot voivat toimia vahvojen happojen tavoin. Humuksen huuhtoutu
miseen vaikuttaa myös maankäyttö kuten metsänhakkuut ja maanpinnan muok
kaus, joita Inarijärven valuma-alueella on tehty runsaammin 1970-luvun puolivä
listä 1980-luvun loppupuolelle saakka. Paatsjoessa humushappoja vastaavan
orgaanisen anionin pitoisuudet olivat märällä 1980-luvulla suurempia kuin kuival
la 1970-luvulla. Kuitenkaan Paatsjoen aineistossa mfflään vedenlaatumuuttujalla
ei ollut selvää (>0,5) korrelaatiota näyfteenottohetken virtaaman kanssa.

Luontaisen ja ihmistoiminnasta peräisin olevan happamuuden osuutta voi
daan tarkastella vertaamalla orgaanisen anionin ja ei-mereffisen sulfaatin pitoi
suuksia. Vuodesta 1980 lähtien orgaanisen anionin pitoisuus on vaihdellut keski
määrin 25 - 40 eq/l ja ei-mereffisen suifaatin 55 - 75 ji.eq/l. Pääosin ihmistoirnin
nasta peräisin oleva sulfaaffi on siten Inarijärven valuma-alueella keskimäärin
humusta tärkeämpi happamuuden aiheullaja. Alkaliteefin ja sulfaatin suhteen
perusteella anttopogeeninen happamoitumiskehitys Inarijärvessä näyttäisi pysäh
tyneen vuosina 1984 - 1985.

Paatsjoen sähkönjohtavuudessa kuten emäskationeissa ja alkaliteefissa oli
suurta vaihtelua 1970-luvun alun tuloksissa. Aineistossa oli havaittavissa lievästi
kasvava suuntaus vuodesta 1970 vuoteen 1983 saakka, minkä jälkeen siinä ei ha
vaittu selvää muutosta. Tarkasteltaessa sähkönjohtavuuden aikasarjaa vuodesta
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1975 lähtien siinä havaittiin laskeva suuntaus sekä Paatsjoen että Vasikkaselän
aineistoissa. Vasikkaseläliä lasku oli voimakkaampaa kuin Paatsjoessa. Sähkönjoh
tavuudessa esiintyi selvää vuodenaikaisvaihtelua ja pitoisuuden lasku oli voimak
kainta kevättalven ja kevään tuloksissa. Tämä voi johtua osittain hydrologisista
tekijöistä, sillä valuman kasvaessa 1980-luvulla johtokyky on voinut alentua lai
menemisen johdosta. 1980-luvun loppupuolella kevään näyfteenoftoa pyrittiin
myös systemaaifisemmin ajoittamaan tulvan huippuaikoihin.

Paatsjoessa kokonaisfosforin pitoisuudet olivat korkeammalla tasolla 1970-
luvun lopulla ja 1980-luvun alussa, minkä jälkeen pitoisuudet tasoithiivat (kuva
29). Vuosijaksolla 1977 - 1995 fosforipitoisuudessa oli löydettävissä laskeva trendi,
mutta vuodesta 1985 lähtien pitoisuudessa ei havaittu selvää muutosta. Vasik
kaselällä kokonaisfosforin osalta havaittiin lievästi laskeva frendi koko tarkastelu
jaksolla (1974 - 1995). Jyrkemmin pitoisuudet laskivat vuodesta 1980 alkaen. Ha
vaittu kokonaisfosforin pitoisuuden aleneminen voi johtua osittain analyysime
netelmän herkkyyden ja tarkkuuden paranemisesta 1980-luvun puolivälissä, vaik
ka menetelmä on säilynyt periaatteessa samana.
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Kuva 29. Kokonaisfosforin aikasarja (pgiI) Paatsjoen havaintopaikalla vuosina 1972 -

1995.

Kokonaistypen ailcasarjassa on löydettävissä laskeva trendi Paatsjoessa koko
tarkastelujaksolla (1974 - 1995) ja Inarijärvessä vuosina 1982 - 1995. Osittain ko
konaistypen ja nifraaffitypen laskeviin trendeihin on vaikuttanut siirtyminen auto

analysaattorifia tapahtuvaan määritykseen vuoden 1986 lopulla, mikä näkyy
kokonaistypen pitoisuuksien ja hajonnan pienenemisenä. Vuodesta 1987 lähtien
kokonaistypen ailcasarjoissa ei havaittu selvää muutosta. Nittaaifitypen osalta ha
vaiffiin Inarijärvessä laskeva kehitys myös vuodesta 1987 lähtien, Pitoisuuksissa
esiintyi selvää vuodenaikaisvaihtelua siten, että pitoisuudet olivat korkeimmillaan
talvella ja laskivat minimiin kesän tuotantokaudella. Lyhyen tarkastelujakson
vuoksi nittaattitypen frendin on suhtauduttava varauksella.

Vasikkaselän avovesikauden aikaisessa näkösyvyydessä on löydettävissä kas
vava frendi vuodesta 1980 vuoteen 1990, jonka jälkeen näkösyvyys aleni. Näkö
syvyys kasvoi keskimäärin 6,0 metristä 7,5 metriin, jonka jälkeen se aleni vuoteen
1995 mennessä takaisin 6,0 metrin, Suhteeffisen lyhyen tarkastelujakson ja havain
tojen subjektiivisuuden johdosta havaittuja muutoksia voidaan pitää vain suun
taa antavina.
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7.3.3 Tulosten tarkastelu

Selvimmät Inarijärven ja Paatsjoen veden laadussa tapahtuneet muutokset näyt
tävät liittyvän ilmaperäisen suifaatifiaskeuman aiheuttamaan happamoitumis
kehitykseen, joka kuitenkin näyttäisi pysähtyneen 1980-luvun puolivälissä. Täl
löin suifaaifipitoisuuden kasvu kääntyi laskuun ja vastaavasti alkliteefin lasku
pysähtyi ja kääntyi lievään nousuun. Suifaattilaskeuman pieneneminen näkyi
myös emäskafionipitoisuuden pienenemisenä 1990-luvulla. Happamoitumiske
hityksen pysähtyminen 1980-luvun puolivälissä on selitettävissä Suomen jaKuo
lan niemimaan rikkipäästöjen vähenemisellä 1980-luvun alusta lähtien (luku 7.7.4).

Veden laadun aikasarjatarkastelut eivät tukeneet sedimentin piileväanalyy
seissä havaittua järven vähittäistä ja lievää rehevöitymistä (luku 7.6). Sen sijaan
veden laadussa havaittiin kokonaisravinteiden laskevat trendit 1970-luvun puoli
välistä lähtien. Tulos on samansuuntainen Lapin järvisyvännehavaintopaikkojen
kanssa, sifiä verrattaessa vuosijaksojen 1974 - 1984 ja 1985 - 1995 kesäajan pitoi
suuksia kokonaisfosforipitoisuus oli laskenut 89 % :ssa ja kokonaistyppipitoisuus
78 %:ssa havaintopaikoista (Viltala ja Räinä, käsikirjoitus).

Kokonaisravinteiden pitoisuuksissa havaitut laskevat trendit johtuvat osit
tain analyysimenetelmien herkkyyden ja tarkkuuden paranemisesta 1980-luvun
puolivälissä. Etenkin fosforin osalta analyysimenetelmän tarkkuudessa tapahtu
neet muutokset korostuvat Inarijärven kaltaisissa vesistöissä, missä liikutaan ana
lyysitarkkuuden alarajafia. Ravinteiden kokonaispitoisuuksien määritysmenetel
mät ovat suhteeffisen karkeita kemiallisia menetelmiä, jotka eivät kuvaa levien
käytössä olevaa ravinnemäärää. Biologiset indilcaaftorit kuten pifievälajiston koos
tumus ovat herkempiä ravinteiden käyttökelpoisuuden kuvaajia.

Kokonaisravinteiden ja orgaanisen aineen määrässä havaittuihin muutok
sIIn vaikuttavat myös hydrologiset olosuhteet ja valuma-alueen maankäyttö. Vaik
ka Inarijärven tasaavasta vaikutuksesta ja säännästelystä johtuen Paatsjoen aineis
tossa ei millään tarkastellulla vedenlaatumuuttujalla ollut selvää korrelaatiota näyt
teenottohetken virtaaman kanssa, niin orgaanisen anionin pitoisuuden vaihtelu
näyffi kuitenkin seurailevan suhteeffisen hyvin pitkäaikaisia virtaaman vaihteluita.
1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun korkeampfln ravinteiden ja orgaanisen ai
neen pitoisuuksin voi osaltaan vaikuttaa maankäytön kuten metsätaloustoimen
piteiden voimistuminen 1970-luvun puolivälistä alkaen,

Sähkönjohtavuudessa havaitut muutokset olivat osittain keskenään ristiriitai
sia eivätkä antaneet kovin selkeää kuvaa tapahtuneesta kehityksestä. Tähän vaikut
tanee se, että sähkönjohtavuus on ns. summamuuttuja, johon vaikuttavat useat
eri tekijät. Myös vfrtaaman vaihteluifia on vaikutusta sähkönjohtavuuteen, sillä
sekä Ivalojoen että Juutuanjoen aineistoissa virtaaman ja sähkönjohtavuuden vä
lillä oli voimakas negatiivinen korrelaafio.

Inarijärven näkösyvyydessä havaittu kehitys ei tukenut ns. ravintoverkon
säätelyteoriaa (top-down), jonka mukaan muikun nmsastuminen 1980-lurun lop
pupuolella olisi vähentänyt voimakkaasti isokokoista eläinplanktonia, mikä puo
lestaan olisi lisännyt kasviplanktonin määrää ja pienentänyt mm. näkösyvyyllä.
Inarijärvellä havaittiin samanaikaisesti muikun runsastumisen kanssa näkösyvyy
den lievä kasvu vuoteen 1990 saakka. Näkösyvyydessä havaittu muutos oli kui
tenkin melko vähäistä eikä esim. väriarvoissa ollut vastaavaa muutosta.
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7.4 UIappaa1ueen perustuotannosta

7.4.1 Menetelmät

Inarijärvellä tehtiin elokuussa 1992 kaksi mittaussarjaa perustuotannon suuruus-
luokan selvittämiseksi ja menetelmien testaamiseksi. Kesä 1992 oli Inarin Lapissa
sääolosuhteiltaan poikkeuksellinen, sillä se oli hyvin sateinen ja keskimääräistä
kylmempi. Tällöin myös valuma-alueelta huuhtoutui järveen runsaasti alloktomsta
ainetta, Tuotantomittaukset tehtiin elokuun 13. ja 26. päivänä Sammakkoselän
havaintopaikalla, jonka kokonaissyvyys oli noin 50 m. Ensimmäisellä näytteen
oilokerralia pintaveden (0 - 14 m) lämpöifia oli 11,2 °C ja toisella kerralla 10,6 °C.

Bakteeri- ja perustuotantomittaukset tehtiin samoifia menetelmifiä kuin
Perämerellä tehdyt tuotantohiikimukset (Heiskanen ja Lepistö 1992). Kasvi
planktonin perustuotantoa mitattiin radiohillimenetelmällä syvyyksissä 0, 1, 2, 4,
6, 8, 10 ja 14 m. Bakteerituotantoa mitattiin 3H-tymidilnimenetelmällä. Mfttauksia
tehtiin perustuotantomittauksissa käytettyjen sy’yyksien lisäksi 13. päivänä 40
metristä ja 26. päivänä 20, 30, 40 ja 50 inetristä. Eläinplanktonnäyfteet otettiin 0 -

40 metrin syvyydestä, ja tuotanto laskettiin kahden näytteenottokerran keski
määräisten yksilömäärien sekä eri lajeffle arvioitujen hiilisisältöjen ja kehitysaiko
jen perusteella.

7.4.2 Bakteeri- ja kasviplanktontuotanto

Elokuun puolivälissä bakteerituotanto oli 27,4 mgC/m2/vrk, ja samanaikaisesti
kasviplanktonin perusbiotanto oli 70,5 mg/m2/vrk. Bakteerihiotanto oli siten noin
39 % perustuotannosta. Elokuun lopussa bakteeribiotanto oli 16,7 mgc/m2/vrk, ja
perusbiotanto ainoastaan 31,$ mgC/m2/vrk. Bakteerituotannon osuus perustuotan
nosta oli tällöin 53 %.

Bakteeribiotannon osuus perustuotannosta vaihtelee huomattavasti eri tyyp
pisissä vesissä ollen tavallisimmin 20 ja 30 % välillä (Søndergaard ym. 198$). Baktee
rien on havaittu olevan merkittäviä alloktonisen orgaanisen aineen hyödyntäjiä,
ja bakteerituotannon osuus perustuotannosta on yleensä suuri vesissä, missä allok
tonisen orgaanisen aineen määrä on suuri (Tranvik 198$, 1989). Toisaalta myös
hiirkasvetisissä oligottofisissa vesissä levien on havaittu erittävän runsaasti liu
koisia orgaanisia yhdisteitä, joita bakteerit käyttävät tehokkaasti hyväkseen. Le
vien erittämän liuenneen orgaanisen aineen osuus perustuotannosta on tehdyis
sä tutkimuksissa vaihdeilut oligotrofisissa vesissä 30 ja 50 % välillä ja ollut eutro
fisissa vesissä alle 10 %. Oligotrofisissa vesissä partikulaarinen perustuotanto ali-
arvioi siten kokonaisperustuotantoa (Søndergaard ym. 1988).

Molemmifia mittauskerroifia kasviplanktonin perustuotanto oli suurimmil
laan yhden metrin syvyydessä, ja väheni tasaisesti 14 metrin saakka. Näkösy
vyys oli noin 6,5 metriä. Tuottavan kerroksen paksuuden arvioidaan yleensä ole
van noin 1,5-kertaa näkösyvyvs. Elokuun puolivälissä maksimiperustuotanto oli
noin 26 mgC’m3/vrk. mutta elokuun lopussa ainoastaan vajaa 8 mgOm3/vrk (kuva
30). Bakteerituotanto oli voimakkainta 6 metriin saakka, ja 20 metrin alapuolella
tuotanto jatkui tasaisena ollen vajaa kolmasosa maksimibiotannosta.
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Kuva 30, 8kteerija pemstuatannon (mgCIm3/vrk) jakautuminen syvyyssuunnassa
Inar:jäiven Sammakkoselällä 26,8.1992.

Lauhkean ja subarktisen vyöhykkeen järvffle on tyypillistä kasviplankton-
tuotannon kaksihuippuisuus: tuotanto on maksimissaan heti jäidenlähdön jäl
keen sekä loppukesällä tai syksyllä. Inarijärven kasviplanktonin perustuotanto
oli vuoden 1992 elokuussa 32 71 mgC/m2/vrk. Sääolot huomioon ottaen tuotanto
oli todennäköisesti alhaisempi kuin tuotantokaudella keskimäärin. Wetzelin (1983)
mukaan keskimääräinen kasviplanktonin perustuotanto oligofrofisissa järvissä
vaihtelee 50 - 300 mgC/m2/vrk. Kilpisjärvessä kasviplanktonin perustuotanto vaih
teli elokuussa 11 15 mgC/m2/vrk (Tolonen 1980) ja oligohumoosisessa Ma-Ki&a
järvessä 60 - 180 mgc/m2/vrk (Kankaala ym. 1984).

Kasviplanktonin biomassa oli molempina näytteenollokertoina hyvin alhai
nen (0,09 ja 0,11 mgil märkäpainona). Pintaveden (0 2 m) a-klorofyffipitoisuus
oli molemmifia kerroifia 0,71 tgi1, mikä kuvastaa myös aihaista kasviplanktonin
määrää. Kasviplanktonbiomassasta huomattavan osan muodostivat piilevät (Diato
mophyceae) ja panssarilevät (Dinophyceae). Myös kultalevien (Chrysophyceae)
ja nielulevien (Cryptophyceae) osuudet olivat suhteeffisen suuria.

7A3 Eläinplanktontuotanto

Eläinplanktontuotanto oli elokuun 13. ja 28. päivän välisenä aikana yhteensä noin
780 mgC/m2, ja kuukausituotannoksi muutettuna noin 1,86 gC/m2. Vastaavasti
kasviplanktonin perustuotanto oli kuukausituotannoksi muutettuna noin 1,59 gC/
m2 ja bakteerituotanto 0,68 gC/m2 (kuva 31). Inarijärven eläinplanktontuotantoa
voidaan pitää suhteeffisen korkeana, sillä tuotanto oli noin 70 % Perämeren elo
kuun eläinplanktontuotannosta, jolloin Perämerellä oli tuotannon maksimi (Heis
kanen ja Lepistö 1992). Melko korkea eläinplanktontuotanto suhteessa kasviplank
tontuotantoon voi johtua osittain siltä, että eläinplanktontuotannon huippu seu
raa vilveellä kasviplanktontuotannon huippua. Lisäksi kylmän ja sateisen loppu-
kesän johdosta vedessä on ollut tavaffista enemmän maalta huuhtoutunutta or

mgC/m3/vrk

0 2 4 6 8
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gaanista ainetta, jota pääasiassa mesokokoluokkaa (200 2000 m) olevat plank
toneläimet voivat hyödyntää ns. mikrobisilmukan eli bakteerien, nanofiagellaattien
ja mikroeläinplanktonin välityksellä.

hktwituontc
KasvipIanktantuotanto
EIäinpIanktontuotato

Rataseläimet muodostivat huomattavan osan (73 %) eläinplanktonin
kokonaisyksilömäärästä, mutta pienestä koostaan johtuen ainoastaan 3 % bio
massasta ja 2 % tuotannosta. Tavallisimpia rataseläinlajeja olivat Keratella cochlea
ris, Kellicottia longispina, Conochiius unicornis ja Potyartha vuigaris. Vesikirput muo
dostivat eläinplanktonin kokonaisyksilömäärästä 3 %, biomassasta 16 % ja tuo
tannosta 3 %. Vesildrppujen kokonaisyksilömäärä oli alle 1500 yks/m3, ja runsaim
pana esiintyvä laji oli Bosmina coregoni longispina. Hankajalkaiset muodostivat eläin
planktonin kokonaisyksilömäärästä 24 %, biomassasta 81 % ja tuotannosta jopa
95 ¾. Runsain hankajalkaisryhmä olivat Cyclopoida-hankaialkaiset, ja suurin osa
yksilöistä oli nauplius-toukkavaiheita. Näytteissä esiintyi myös Limnocalanus mcc
ruruksen kopepodiitti-toukkavaiheita sekä Eudiaptomus-hankajalkaisen kopepo
diitteja ja ailcuisia yksilöitä. Hankajalkaisten suuri tuotanto johtui varhaisten ke
hilysvaiheiden runsaasta määrästä ja niiden suuresta kasvutehokkuudesta.

7AA Tulosten tarkastelu

Kahden näytteenottokerran antama kuva Inarijärven bakteeri-, kasviplankton
ja eläinplanktontuotannosta vastaa poikkeukselliset sääolosuhteet huomioon ot
taen karuille järvffle ominaista tuotannon tasoa. Subarktisista järvistä on olemas
sa suhteeffisen vähän tuotantotufldmuksia, ja tarkempien vertailujen tekeminen
vaatisi koko kasvukauden jatkuvaa tutkimusta. Tutkimuksessa käytetyt menetel
mät soveltuivat pääpiirteissään myös Inarijärvelle, mutta järven laajuus ja pitkät
etäisyydet esim. laboratorioon vaikeuffivat tutkimuksen suorittamista.

Tulokset ovat samansuuntaisia tutkimusten kanssa, joiden mukaan baktee
rien merkitys voi olla huomattava myös kirkasvetisissä karuissa järvissä, joissa
kasviplanktonin perustuotanto on aihaista (mm, Tranvik 1992, del Giorgio ja Pe
ters 1993). Tällöin bakteerien ja nanofiagellaattien muodostaman mikrobisilmu
kan välityksellä sekä alloktonista että autoktonista liuennutta orgaanista ainetta
voidaan hyödyntää plarlktonyhteisön ravintoverkossa,
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Kuva 31. Bakteerituotanto sekä kasvi- ja eläinplanktonin kuukausituotanto (gCIm2)
lnarijärven Sammakkoselällä elokuussa 1992.



7.5 Kawiplanktonin kehittyminen

7,5,1 Aineisto ja menetelmät

Inarijärven en osista on vuosina 1964 1995 tutkittu yhteensä 72 kasviplankton
näyteftä joiden tulokset on tallennettu Suomen ympäristökeskuksen hydrobiolo
giseen reldsteriln. Inarijärven kasviplanktonin määrän ja koostumuksen muutok
sia tarkastellaan Vasikkaselän havaintopaikan (kuva 22) tulosten perusteella.

Kasviplanktormäyfteet on otettu Ruttuer-nouftmella kokoomanäyfteinä läm
pöifiamittauksin määritetystä päällysvesikerroksesta vuoteen 1977 saakka. Sittem
min kaikld seurantanäytteet on otettu päällysveden ylimmästä osasta, pinnasta
kahteen mettiin. Näytteet on tutkittu käänteismikroskoopifia vaihevastakohtaop
tiikkaa käyttäen. Laskentatulokset on muunnettu biomassaksi (tuorepaino mg/1)
ja tallennettu Suomen ympäristökeskuksen vesikemiaffis-biologiseen rekisterlin,
josta myös klorofyffitulokset on poimittu. Näytteenotto- ja analyysimenetelmät
ovat vesiviranomaisen käyttämiä standardimenetelmiä (Vesihallitus 1984, Vesi- ja
ympäristöhaifitus 1992). Seuraavassa käsitellään kaikkia Vasikkaselältä otettuja
näytteitä (yhteensä 37) ja erikseen heinäkuun näytteitä, joita on yhteensä 12, Hei
nosen (1982) mukaan heinäkuun näytteet kuvaavat parhaiten järven varsinaista
kasviplanktonia kun kevätmaksimi on päättynyt, ja ennen kuin loppukesän sinile
vien ja pifievien runsastuminen alkaa.

7.5.2 Kasviplanktonin määrä ja koostumus

Vasikkaselän kasviplanktonin määrä a-klorofyffinä mitattuna ja vuosittaisina
kasvukauden keskiarvoina laskettuna on tarkasteltavana ajanjaksona vaihdellut
0,4 - 1,7 g/l (kuva 32). Korkein pitoisuus 3,1 jg/l mitattiin vuonna 1990. Klorofyl
lin keskimääräiset pitoisuudet kuvastavat OECD:n (1982) luokituksen mukaan
oligottofiaa.
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Kuva 32. lnorqärven Vasikkaselän päällysveden a-klorofyllipitoisuus vuonna 1974 ja
vuosina 1981 - 1995. Kuvassa on esitetty kawukauden aikainen keskiarvo
sekä jakson pienin ja suurin arvo. Numerot ilmoittavat havaintojen määrän.
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Kasviplanktoiun biomassojen vuosiftaisten kesidarvojen vaihteluväh oli 0,07
0,27 mg[l Biomassat kuvaslivat yleensa ulaohgotrofiaa Heinosen (1980) luoki

tuksen mukaan (kuva 33). Heinäkuussa biomassat (kuva 34) ovat olleet yleensä
noin 0,1 mgfl, suurin arvo oli 0,37 mg/1, joka selun Hemosen (1980) luokituksen
perusteella ilmensi vähäravinteisuutta,
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Numerot ilmoittavat havaintojen maåran.
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Kuva 33 lnarijörven Vasikkaseldn kasviplanktonin keskimääräinen biomassa vuonna
1971 ja vuosina 1977 1995. Kuvassa on esitetty kasvukauden aikainen
keskiarvo sekä jakson pienin ja suurin arvo. Kaikilta vuosilta ei ole tuloksia,

Muut

Viherkvät

PUevåt

D Kuftaeyät

Panssarflevat

Nidulevät

Sinilevät

Kuva 34 Inarijärven Yasikkaselön kasviplanktornn biomassa levöryhmittäin esitettynä
heinäkuussa vuosina 1964 ja 1982 1995 Kaikilta vuosilta ei ole tuloksia

Yksillaisen levaryhman, kuten panssanlevien, melulevien kultalevien tai pii
levien osuus kokonaisbiomassasta oli jornaldn vuosina huomattava, Vuonna 1985
kultalevät Pseudopedinella sp. ja Urogiena sp. muodostivat puolet mitatusta maksimi
biomassasta (kuva 34). Vuonna 1992 panssarishmaleva Ceratium sp:n osuus oli
puolet biomassasta Kyseessä lienee Ceratium furcozdes (Lev) Langhans. Vuonna
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1993 kirkkai]le ja karuffle vesffle tyypillinen (Eloranta 1988) panssarisilmalevä Peri
dinium umbonatum Stein muodosti 32 % biomassasta, kun pifievän Tabellaria floccu
losa (Roffi) Kiitzing osuus oli 41 %.

Kasviplanktonin lajistorunsaus oli melko suuri; 170 taksonia heinäkuun ai
neistossa. Oligofrofiaa ilmentäviä lajeja oli lähes aina enemmän kuin eufrofiaa
ilmentäviä, Poikkeukseifisen runsaasti eufrofiaa ilmentäviä lajeja oli vuosina 1994
ja 1995, jolloin niitä oli yhteensä seitsemän. Biomassasta pienikokoisia leviä oli
noin puolet samoin kuin stimaifisia leviä. Kasviplanktonlajisto oli pääpiirteissään
edelleen samanlainen kuin Järnefeltin 1950-luvulla Inarijärvessä havaitsema lajisto
(Järnefelt 1956b).

Nieluleviä, pääasiassa lajeja Rhodomonas lacustris Pascher ja Ruttner ja Kata
blepharis ovalis Skuja oli lukumääräisesti runsaasti lähes jokaisena tutkimusvuo
tena samoin kuin siimaifisia Ochromonadales-kultaleviä, pienikokoisia silmaifi
sia Chrysochromulina sp. -tarttumaleviä ja pifievää Ästerionella formosa Hassail.
Oligofrofiaa indikoivat kultalevät Dinobryon bavaricum Imhof, D. borgei Lemmer
maun ja D. divergens Imhof sekä piilevät Aulacoseira distans (Eht) Simonsen ja Cycto
tella kuetzingiana Thwaites (Järnefelt 1952, 1956a, Järnefelt ym. 1963, Brettum 1989)
olivat yleisiä. Sinileviä oli vähän samoin kuin viherleviä, Tosin karuffle vesffle tyypil
listä (Brettum 1989), hyvin pienikokoista viherlevää Tetraedron minimum (v. tobuta
tum) (A.Braun) Hansgirg tavaifiin lähes kaikkina tutldmusvuosina.

7J.3 Tulosten tarkastelu

Inarijärven kasviplanktontutldmuksen näytteenofto on ollut hajanaista sekä alu
eeffisesti että ajaifisesti. Heinäkuun näytteet valittiin tarkasteluun siksi, että niistä
on olemassa jossain määrin vertailukelpoinen sarja, tosin vasta 1980-luvulta läh
tien. Mahdoffiset biomassan ja lajiston muutokset ennen 1980-lukua jäävät siis
toteamalla. Kasviplanktonin määrä kuvastaa yleensä hyvin järven rehevyystasoa
(Heinonen 1980, Trifonova 1986, Brettum 1989). Inarijärvessä kasviplankton sekä
a-klorofyffinä että biomassana mitattuna ilmentää runsaimmifiaankin oligotro
fiaa. Kasviplanktonin määrä vaihteli vuosittain. Eri vuosina mitatut biomassat
saattavat vaihdella voimakkaasti samallaldn havaintopaikafia yhdyskuntina elä
vien levälajien runsausvaihtelun takia (Trifonova 1986, Eloranta 1988). Myös mo’
net muut tekijät, kuten eläinplanktonin laidunnus ja sääolosuhteet, vaikuttavat
kasviplanktonin esilntymiseen (Reynolds ym. 1993).

1980-luvun lopulta lähtien biomassat ovat jonkin verran kasvaneet, sen si
jaan klorofyllin pitoisuuksissa nousua ei juurikaan ole todettavissa. Kasviplankton
näytteistä lasketut biomassat ja samanaikaisesti mitatut a-ldorofyffiarvot eivät kor
reloineet keskenään tässäkään aineistossa. Etenkin suurikokoisten panssarilevien
runsastuminen lisäsi levämassaa. Panssarilevien määrä ja biomassa olivat kuiten
kin hyvin alhaisia vuonna 1994, jolloin myös kokonaisbiomassa oli alhainen.

Inarijärvessä lajisto on karulle järvelle tyypillisesti monipuolinen; levät ovat
pääosin pienikokoisia ja siimaifisia (Watson ja Kafff 1981, Tikkanen 1986). Lajis
toon kuuluu runsaasti vähäravinteisuuden ilmentäjiä. Yksittäisten leväryhmien,
kuten kultalevien, nielulevien ja panssarilevien ajoittainen runsastuminen saat
taa kuvastaa alkavaa rehevöitymiskehitystä. Toisaalta nämä Inarijärvessä runsaina
tavatut leväryhmät ovat vähäravinteisffle vesffle tyypillisiä. Rehevöitymistä ilmen
täviä sinileviä ja viherleviä oli koko tarkastelujakson aikana vähän.
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7.6 Vesistön tilan kehittyminen sedimenttitutkimusten
perusteella

7.6.1 Aineisto ja menetelmät

Sedimenifitutkimuksella selvitetifin Vasikkaselänja Varttasaaren syvänteiden sedi
menilejä hyödyntäen Inarijärven kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Rehe
vyystason muutosten lisäksi haluttiin selvittää ilmaperäisten saastukkeiden ja
säännöstelyn peilautumista Inarijärven sedimenteissä. Kaikuluotaukset ja koenäyt
teenotot paljaslivat Inarijärven sedimenifien poikkeavuuden. Pohjan pinta on
kailddalla vaihtelevassa määrin levy- tai ryynimäisen rautahydroksidin peitossa,
mikä vaikeutti tutkimusta.

Inarijärven sedimenffitufldmus käynnistyi kaikuluotauksin ja koenäytteen
otoin vuonna 1991. Näytteitä otettiin Vasikkaselältä (vesisyvyys 94 m) ja Vartta
saaren läheisyydestä (39 m) (kuva 22). Sedimentin ajoittamisessa käytettiin isotoop
pi4ästämistä (210Pb, Ra, 137Cs, 1’Cs ja Am) ja nokipallosanalyysiä, jossa laske
taan öljyn ja kivihuilen poltossa ilmakehän kautta sedimenifiin päätyneiden pien
ten pyöreiden hiihipitoisten kappaleiden määrä ja verrataan niiden muutoksia
kivihiilen ja öljyn kulutuksen mallikäyrään. Nohäpafiosajoitus tehtiin Varttasaaren
syvänteen sedimenteistä. Pohjakerrostumista analysoiffin hehkutushäviö, koko
naisfosfori, kokonaistyppi ja raskasmetallit. Pifieväanalyysia varten osanäytteitä
otettiin fiheämmin välein, Jokaisesta syvyydestä tunnistettiin ja laskettiin 300 -

500 pifieväkuorta, ja lajien ekologiatiedot kerättiin kirjallisuudesta. Aineiston
käsiifelemisessä käytettiin monimuuttuja-analyysiä.

7.6.2 Sedimenttien ajoittaminen

Molemmat järvestä otetut profiiit ajoitethin 210Pb-menetelmällä. Varttasaaren näyt
teestä analysoiffin lisäksi nokipalloset. Nokipallosten määrä oli alhainen johtuen
joko nopeasta kerrostumisnopeudesta tai ilmakehän kautta kulkeutuneiden hiuk
kasten pienestä määrästä. Määrät ovat erityisen pieniä sedimenfin pinnassa, mikä
viittaa nopeutuneeseen kerrostumisnopeuteen ja sitä kautta kasvaneeseen eroosi
oon. Nohiipallosanalyysin mukaan Varttasaaren sedirnenfin $ - 9 cm edustaa 1940-
lukua. Jäniskosken padon tuhoutuminen (1944) on puolestaan lisännyt eroosiota
ja rannoilta syvänteeseen siirtynyt aine on painanut noldpallosten suhteeffista
määrää edelleen pienemmäksi.

Kulutusmateriaalia vastaanottavista altaista tehty isotooppi-iästys antaa usein
syvemmällä sedimenfissä liian vanhoja ilä (esim. Sandman ym. 1994). Tässäkin
tapauksessa nohiipallosten 1940-lukua heijastava minimi edustaisi isotooppiajoi
tuksen mukaan 1900-luvun alkua (kuva 35). Sedimentin pintaosan ajoitus on var
mempi ja sen oikeellisuutta lisäävät ‘37Cs- (ja 131Cs-) mittaukset, joilla etsitään Tser
nobylin ydinonnettomuuden aiheuttamaa akhivisuusmaksimia. Kerrostumis
nopeuksien kasvu syvemmällä sedimenfissä johtuu viimeisimpien tietojen mu
kaan käytetyssä ajoitusmaifissa esintvvästä virheestä.

Vasikkaselällä kerrostumisnopeus näyttää klihtyneen 1940-luvulta. Syvän-
ne kerää ainesta laajoilta vesialueilta ja vesisyvyys on noin kaksi kertaa suurempi
kuin Varttasaaressa. Onkin ymmärrettävää, että kerrostuminen Vasikkaselällä on
nopeampaa kuin Varttasaaressa. Arktisifia alueilla eroosion vaikutus kerrostumis
nopeuteen on yleensä suuri. Myös Inarijärven valuma-alueella säännöstelyn ulot
tumattomissa sijaitsevan Nitsijärven isotooppiajoitus antaa tulokseksi nopean
kerrostumisnopeuden, 1 - 2 mm’vuodessa.
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Kuva 35. Isotooppiajoitusten f210Pb) tulokset. Vasikkaselän ja Varttosaaren havainto
paikoiha. Vuosi 1986 on varmennettu ‘37Cs:n avulla.

7.63 Kemialliset analyysit

Sedimentin fosforimäärät vaihtelevat voimakkaasti rautaan kytkeytyneinä. Hii
len ja typen suhteen muutokset kuvastavat eloperäisen aineksen alloktonisuutta.

Raskasmetaifien, myös ilmakuljetteisten, antama kuva on ristinlitainen ja viit
taa paremminkin aineiden kerrostumisen jälkeisiin liikkeisin sedimenfissä kuin
todeifislin eroihin metallien kerrostumishistoriassa. Muutokset tapahtuvat en
metalleifia eri aikaan ja ovat jopa erisuuntaisia. Sedimenfin metaffianalyysien
perusteella sinldn kehitys on molemmissa havaintopaikoissa yllätt:ävän saman
tapainen, mutta Varttasaaren syvänteessä lyijy laskee Vasikkaselästä poiketen 5
cm:stä sedimenfin pintaan. Vertafitaessa klijaffisuudessa esitettyihin metallipitoi
suuksin Inarijärven pohjakerrostumien raskasmetaffimäärät edustavat koko val
takunnan kesidarvoa, Vain lyijyn määrät ovat ilmeisesti liikenteen vähäisyydestä
johtuen matalia.

7.6.4 Piilevöanalyysit

Vasikkaselän sedimenfin pifieväyhteisöjen kehittyminen voidaan tulkita altaan
hidasta rehevöitymistä kuvaavaksi, Plankfisten piilevien osuuden lisääntyminen
pifievästössä on yleensä katsottu merkiksi siitä, että enemmän ravinteita vaativat
pifievät olisivat syjäyftäneet oligotrofiasta hyötyviä kultaleviä, Tässä aineistossa
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Vedenlaadussa tapahffineita muutoksia heijastaa selkeimmin Aulacoseira
suvun lajien kehitys (kuva 36) Karun veder ilmentäjänä pidetty A dzstans (Mäl
der ja Tynni 1967) taantuu vähitellen, kun taas sedimenfin yläosassa oligotrofiam
mesotrohan ilmentäja (Krammer in Susswasserflora von Mifteleuropa 3 1991)
Aulacose;ra ztatzca ssp subarctica väistyy kokonaan eutrohan ilmentäjän Aulacose1ra
ztalica var tenuzss iran (ilmavirta 1980) ja enemu an tai väh mii an eutrofisten
vesien’ (Krammcr ja Lange Bertalot, 213 1991) Au a os ra i alzcan heitä Viimeista
muutosta edeltäa jopa murtovedessa elävan frustuha vulgariksen (Krammer ja
LangeBertaiot, 1/3 1986) ja eutrofiaindikaattorina pidetyn fragillaria crotonenszksen
osuuksier selva nousu Suomessa eutrofisissa vesissä yleisen (Tikkanen 1986)
Aulacosezra zslandzcan osuus kasvaa sedim ntn ylaosassa Tehty monimuutffija
analyysi (klusteroinh LONISS) jolla selviwtthn eroja ‘vasikkaseiän puilevästössä
eri sedimentbsyvyyksilla ilman ekologiaa o o ttaa neljan ylimman naytteen, 0 2
cm, poikkeavuutta

Varttasaaren sedimenteista tehty phleväanalyys ku astaa altaan vähittaista
ja lleväa rehevoitymistä Selvimmin muusta aineistosta poikkeavat yhmpuen 1,5
cm:n nay teet m kä vuttaa aivan viime u sora alkaneeseen muutosvauheesecn,
Särkyneitä levua löytyi cr tyisen runsaa Ii noin 12 cm sedimenttry yydestä. Yk
sittäisten lajien kohdalla seh iä trendeja on vahän ui uutokset tapahtuivat yhteisöis
sä. Aulacoseira ztalzcan ja sen variaafion A ztalzca var tenuzsszman suhteen muutos
on kuitenkin selkeä ja kertoo vesiston rehevöitymisestä (Ilmavirta 1980’,.
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763 Tulosten tarkastelu

Säännöstelyn, tai yleisesti eroosion, vaikutus näkyy tämänhefldsten tietojen pe
rusteella sekä Vasikkaselän että Varttasaaren syvänteiden sedimenteissä, Sedi
mentaationopeuden kasvu alkaa 1940-luvulta, josta kerrostuminen vähitellen noin
kaksinkertaistuu nykypäivää lähestyttäessä. Säännöstely ei yksinään selitä muutok

sia, vaan valuma-alueen eroosioherkkyyden ohella viime vuosikymmeninä eroo
siota ovat lisänneet mm. metsätaloustoimenpiteet sekä poronhoidon ja luonnon
virkistyskäytön tehostuminen, Edustavamman näytteenottopaikan, Vasikkaselän,
pilleväanalyysin mukaan muutokset alkavat täällä 6 cm:n sedimenifisyvyydessä,
ajoituksen mukaan 1970-luvulla ja ne voimistuvat ylimmän 2 cm:n alueella, siis
1990-luvun alusta.

Sekä Vasilckaselän että Varttasaaren sedimenteistä tehdyt piileväanalyysit
osoittavat järven vähittäistä ja lievää rehevöitymistä. Selvimmin muutos on havait
tavissa sedimentin pintaosissa, mikä viittaa aivan viime vuosina alkaneeseen muu
tosvaiheeseen. Muutokset ovat vähäisiä, mutta selvästi havaittavia ja lajien ekologia
on myös pohjoisen järvistä tunnettu. Tiedot Inarijärven vesikemian muutoksista
eivät kuitenkaan tue saatua tulosta, Samankaltainen tulos saatiin metsätalouden
kuormittamissa Kuhmon Anättijärvessä ja Lentuassa, joissa vain pohjanläheisen
happitilanteen lasku heijasti fossiifisen pifievästön indikoimaa rehevöitymiskehi
tystä (Sandman ym. 1994).

Inarijärven sedimentoitumisnopeus on korkea, myös syvemmällä kerrostu
massa. Runsaasti eroosioainesta saavat järvet ovat kuitenkin olleet vaikeasti ajoitet
tavia ja isotooppiajoituksella saadut kerrostumisnopeudet ovat usein olleet liian
pieniä. Jos halutaan lisää varmuutta erityisesti varhempien muutosten ajoittami
seen, ajoituksen varmentaminen kohoaakin jatkossa muuta analysointityötä tär
keämmäksi. Isotooppiajoitusten uusinnat ovat mahdoifisia ja suotavia, Nokipal
losanalyysin luotettavuutta voidaan kasvattaa laskettujen nokipallosten määrää
merkittävästi lisäämällä. Kuitenkin vasta vuosilustoisesta sedimentistä tehdyt ana
lyysit antaisivat riittävän varmuuden Lapin sedimenttien nokipallosmäärien muu
tosten tulkinnalle ja käytettävissä olevan maDikäyrän soveltamiskelpoisuudelle.

77 Kuormitus

7 7 1 Piste. ja hajakuormitus

Inarijärven valuma-alueella sijaitsevat pistemäiset kuormittajat ja kuormitustar
kastelussa käytetty osa-aluejako on esitetty kuvassa 37. Inarijärven valuma-alu
een pistemäinen kuormitus on arvioitu vuosien 1989 - 1994 tarkkailututldmusten
perusteella ja hajakuormitus pääosin 1990-luvun alkupuolen tietojen perusteel
la. Metsätalouden osalta kuormitus arvioitiin vuosien 1984- 1993 hakkuu-ja maan-
pinnan käsittelytietojen perusteella ja laskeuma Nellimin havaintoaseman vuo
sien 1989 - 1994 laskeumatietojen perusteella (Puro ja Maunuvaara 1997).

Merkittävimmät pistemäiset kuormittajat ovat taajamien (Ivalo, Inarin kirkon
kylä ja Saariselän matkailukeskus) jätevedenpuhdistamot sekä kolme kalankas
vatuslaitosta, joista yksi (Saamen Lohi Ky) on lopettanut toimintansa kesällä 1996.
Saariselkää lukuunottamatta suurimmat pistemäiset kuormittajat sijaitsevat mel
ko lähellä Inarijärveä, joten valtaosa niiden kuormituksesta tulee suoraan järveen.
Järveen tuleva pistemäinen kuormitus kohdistuu Juutuanvuonoon, Ivalojoen edus
talle sekä Nanguvuonoon ja Sarmivuonoon. Tärkeimmät hajakuormittajat alueella
ovat haja- ja loma-asutus sekä maa- ja metsätalous.
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Sekä hajakuormituksen että pistemäisen kuormituksen osuus koko valuma
alueen vesistöihin tulevasta ravinnekuormasta on hyvin vähäinen, sillä yli 90 %
ravinteista on peräisin luonnonhuuhtoumasta ja laskeumasta (kuva 3$). Suora
naisesta ihmistoiminnasta aiheutuvan kuormihiksen osuus on suurin Ivalojoen
osa-alueella (II), missä taajamien jätevesikuormitus, maatalous ja haja-asutus ovat
merkittävimmät kuormittajat. Inarin alueella (osa-alue 1) laskeuman osuus on
huomattava ollen fosforikuorrnasta noin 40 % ja typpikuormasta yli 50 %.

Ihmisen toiminnasta aiheutuvan kuormituksen jakautuminen eri lähteislin
on esitetty kuvassa 38. Fosforikuormituksesta suurimman osuuden muodostaa
kalankasvatus, jonka merkitys painottuu Inarijärven lähialueelle. Kalankasvatuk
sen ohella fosforikuormituksen lähteitä ovat haja-asutus, taajamien asumajäte
vedet ja maatalous, jotka kukin muodostavat noin 20 % kuormituksesta, Typpi
kuormitus jakaantuu eri lähteisiin siten, että yli kolmanneksen kuormituksesta
muodostavat taajamien asumajätevedet. Maatalous, metsätalous ja kalankasva
tus muodostavat jokainen lähes yhtä suuren osuuden typpikuormituksesta.

Ä

Ä KaankasvatusIaitos
Jätevedenpuhdstamo avi> 1000
Jätevedenpuhdstamo av 200 1000
Jäteuedenpuhdistano av <200
Kaatopakka

Kuva 37. Inarijärven valuma-alueella sijaitsevat pistemäiset kuormittajat ja
kuormitustarkastelussa käytetty asa-aluejaka (1 - III). Avi= asukasvastineluku,
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Fodoikuotjtus

tuornionhujhtouma

Kuva 38. Inarijänten valuma-alueelta vesistöihin tulevan ravinnekuormituksen
jakautuminen eri löhteisiin.

7 72 lvalojoen, Juutuanjoen ja Paatsjoen veden laatu ja jokien
aineWrtaamat

Ivalojoen ja Juutuanjoen valuma-alueilta tulee vuosien 1961 - 1990 keskivirtaamien
perusteella yhteensä 6$ % Inarijärven tulovirtaamasta. Näiden jokien sekä Inarijär
vestä lähtevän Paatsjoen ainevirtaamat arvioitiin vuosien 1980 1995 virtaama- ja
vedenlaatufietojen perusteella. Ainevirtaamien arvioinnin luotettavuutta heiken
tää harva vedenlaatuaineisto, sillä näytteitä on otettu pääsääntöisesti vain neljä
kertaa vuodessa. Paatsjoesta on otettu vuosina 1993 1995 näytteitä kerran kuus
sa ja vuonna 1995 Juutuanjoesta ja Ivalojoesta on otettu näytteitä tiheänimin tul
va- ja kesäaikaan. Ivalojoen, Juutuanjoen ja Paatsjoen keskimääräisiä vedenlaa
tufietoja vuosilta 1980 - 1995 on koottu liitteeseen 2.

Veden laatu ja virtaama vaihtelevat eniten Ivalojoessa, missä virtaama on
ollut vuosina 1980 - 1995 minimissään alle 10 m3/s ja maksimissaan 900 m3/s. Virtaa
masta nilppuvaisten vedenlaatumuuttujien kuten värin, CODMfl-arvon, ldintoai
neen ja kokonaisravinteiden pitoisuudet kohoavat selvästi keväällä valuman ja
valuma-alueelta huuhtoutuvan orgaanisen aineen määrän kasvaessa,

Vedenlaatumuuttujien ja virtaaman vaihtelun suuruutta kuvaava variaa
fiokerroin (CV = Wx) on kaikilla mitatuifia muuttujifia selvästi suurempi Ivalo
joessa kuin Juutuanjoessa ja Paatsjoessa (taulukko 11). Juutuanjoessa virtaaman
variaafiokerroin oli melko korkea, mutta veden laadun vaihtelut olivat vähäisem
piä ollen samaa tasoa kuin Paatsjoessa. Kilntoaineen variaafiokertoimet olivat kor
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keita kaikilla havamtopaikoilla, mika johtuu kuntoanejakauman vinoudesta ja
harvoista korkeista pitoisuuksista Säannöstelysta ja Inarijäri cn tasaavasta vaiku
tuksesta johtuen Paatsjoessa virtaaman ja veden laadun vaihtelut ovat hyvin vä

häisiä eikä virtaamassa ole kaikkina vuosina havaittavissa selvaä huippua.

Taulukko II Vanaatiokerroin (CV) vwtaamalle (Q) kokonusfosfonlle (IP), kokonantypelle (TN), vänluvulle (VARI),
kemialhselle hapenkulutukselle (COD) ja kuntoarneelle (KA) Ivalojoessa, Juutuanjoessa ja Paatsjoessa
vuosina 1980 1995,

______________

CV
Q IP TN VÅR1 COD KA

Ivalo joki 1,579 0,873 0 529 0,661 0,669 1,901
Juutuanjob 1061 0438 0,315 0341 0,334 0,722
Paatsjok 0,434 0,563 0,267 0361 0,182 0,889

Juutuanj oen vedenlaatumuuttuj ien alha sun vanaatiokertoirum vaikuttanee
osaltaan harva näytteenotto, minkä johdosta korkeat pitoisuudet ovat voir eet jäa
dä havaitsematta, Vuoden 1995 tiheamman naytteenoton aikana Juutuanjoessa
havaittun korkeampia kokonaisfo forin pitoisuuksia kuin muiden vuosien taval
lisina näytteenottoajankohtma. Toisaalta aikaisempina vuosina pitoisuu det olivat
melko aihaisia myos näytteenoton ajoittuessa tulva aikaan. Ivalojoessa toukokuun
näytteenotto ajoittui usein tulvahuippuun, joten myos tulvaajan maksimipitoi
suudet olivat paremmin edustettuina.

Ivalojoessa virtaaman ja tutiuttujen vedenlaatumuuttujien välilla oli voima
kas positiivinen korrelaaio (taulukko 12) Voimakkain korrelaaho oli virtaaman
ja CODMflarvon sekä virtaaman ja variluvun valilla kun taas heikoin riippuvuus
oli virtaaman ja kokonaistypen vählia Juutuanjoessa virtaaman ja vedenlaatu
muuttujien välisct korrelaatiot olivat hcikoripia kuin Ivalojoessa Heikoin nippu
vuus myos Juutuanjoessa oli virtaaman ja kokonaistypcn välillä. Paatsjoessa ainoas
taan vi t a nar ja rilu ill 1 1 ikk i k 1 t

Taulukko 2 Vwtaaman (Q) ja kokonusfosfonn (IP), kokona stypen (TN) var luvun (VARI) kenmihseiie hapen
kulutuksen ((00) ja kuntoam en KA) vai set ko reiaatwkertmmet ivalo oes a Juut arjoessa ja raati
joessa vuos na 1980 - 1995. Korrelaat on nias oli nen merk esevyys p < 0001 (enttä n
merkitsevä), **

—

p < 001 tmerktsevä) * p < 005 (jokseenkm merk tsevä) ui t lastolhsest m
merbtsev.

Q-TP Q-TN Q-VÄR1 0 C0D Q-KA

Ivalojob 0,723*** 0,591*** 0,878*** 0,905*** 0j41***

]uutuanjok 0,527*** 0,238* 0,675*** 0,129*** 0,650***

Paatsjob -0090” 0 063” 0251* 0031’ 0 ?IR”

Jokien ainevirtaamat laskettiin interpoloitujen pitoisuuksien ja paivittäisten
irtaamien tulona. Ivalojoen ja osittain myos Juutuan oen aireistossa tulvahui

pun molemmin puolin lisattur muun ajan keskipitoisuutta vastaava arvo ennen
aineiston interpoloinha Klintoameelle e’ laskcttu ainevirtaamaa pitoisuuden suu
ren vaihtelun vuoksi. Vuotuiset ainevirtaar tien vaihtelut korreloivat selvästi vuo
den keskivirtaaman kanssa (kuva 39) Vaikka vedenlaatuarneiston harvuudesta
johtuen ainevirtaamien laskemisessa on epavarmuutta, niin vuosien 1980 - 1995
keskimääräiset ainevirtaamat (taulukko 13) antavat kuitenkin suhteellisen luotet
tavan arvion ainevirtaamien tasosta.

Suomen ympanstö 58



Nabjoki

oo

80

CKauu

E

20

0

250

200

50
E

00 z

50

0

0 (-4 P Lfl 0% 0 e-4
0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

juutuanjoki

25

20

5

0

50

40

30

20

rn

0

o fl 0% 0 Lfl
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Paatsjoki

0 (-4 0% 0 — (-4
0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

KokP

Kuva 39. Kokonaisfosforin ainevirtaama (Kok. 1? tn/v) ja vuoden keskivirtaama (MQ,
m3/s) Ivalojoessa, Juutuanjoessa ja Paatsjoessa vuosina 1980 - 1995.
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Taulukko 13. Ivalojoen (Pajakoski), Juutuanjoen ja Paatsjoen keskimääräiset kokonaisfosforin (IP), kekonaistypen
(TN), kemialhsen hapenkulutuben ((00) ja väriluvun (VÄRI) ainevirtaamat (tnlv) vuosina 1980 1995.

Ainevirtaama
IP TN COD VÄRI

Ivalojoki (Pajakoski) 11,8 274 8 790 58 900
Juutuanjoki 11,6 349 8720 49700
Paatsjoki 23,6 965 15 900 67 600 —

7.7.3 Inarijärven ainetase

Inarijärveen tulevasta ravinnekuormituksesta huomattava osa tulee Ivalojoen ja
Juutuanjoen kuljettamien ainemäärien mukana (kuva 40). Jokien mukana tulee
keskimäärin 61 % fosforista ja 59 % typestä. Ivalojoen mukana tulevaan kuormi
tukseen on lisätty Pajakosken alapuolisen osan luonnonhuuhtouma ja hajakuor
mitus. Lähivaluma-alueen ja muiden pienten jokien kuormitus on laskettu käyt
täen kokonaisfosforin keskipitoisuutena 6 g/1 ja kokonaistypen 180 g/1. Inarijär
ven lähivaluma-alueelta tulevan huuhtouman, pienten jokien ja hajakuormituk
sen osuus on noin 21 % fosforista ja 22 % typestä. Laskeuman osuus fosforista on
12 % ja typestä 14 %. Suoraan järveen tulevan pistekuormituksen osuus fosfori
kuormasta on noin 3 % ja typpikuormasta vajaa 2 %.

KOKN KOkP

juutuanjoki

Ivalojoki

D Kirakkajoki

Pistekuormitus

bhiväluma-alue
D Pienet joet

Hajakuormitus

D bskeuma

l(i,va 40. Inarijöiveen tulevan ravinnekuormituben jakautuminen eri lähteisiin,

Inarijärveen tuleva keskimääräinen kokonaisfosforin kuormitus on 42 ton
nia ja kokonaistypen noin 1140 tonnia vuodessa. Pinta-alaa kohti laskettuna koko
naisfosforin kuormitus on 0,04 g/m2/v ja kokonaistypen kuormitus 1,1 g/m Ina
rijärveen pidättyvä osuus kokonaisravinteista laskettiin järveen tulevan kokonais
kuormituksen ja Paatsjoen ainevirtaaman erotuksena, Laskelmissa huomioiin
myös vuosien 1987 - 1994 kesldmääräisen kalansaaifin mukana poistuva ravinne
määrä. Tällöin järveen pidättyväksi osuudeksi saatiin kokonaisfosforin osalta 42
% ja kokonaistypen osalta 14 %.

Fosforin sedimentoitumista järveen on kuvattu monien yksinkertaisten aine
tasemaifien avulla (mm. Larsen ja Mercier 1976, Lappalainen 1977, Frisk ym. 1980).
Pidättymiskertoimen suuruus riippuu mm, järven fosforikuormituksesta, ifiavuu
destaja virtaamasta. Prairie (1988) esitti mallin, jossa sedimentoituvan fosforin määrä
laskettiin järven fosforikuormituksen ja järven keskimääräisen fosforivaraston perus
teella. Inarijärven ainetaselaskelmalla saatu fosforin pidättymiskerroin (0,42) on
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samaa suuruusluokkaa edellä mainittujen maifien antamiin kertoitniin verrattu
na, jotka vaihtelivat 0,32 - 0,64. Mittasuhteiltaan Inarijärveä vastaavan Päijänteen
eri osa-alueifia ainetaselaskelmalla saadut kokonaisfosforin pidättymiskertoimet
ovat vaihdelleet vuosina 1970 - 1976 keskimäärin 0,23 - 0,44 (frisk ym. 1980) eli
olleet keskimäärin hieman aihaisempia kuin Inarijärvessä.

Kokonaistypen ainetaseesta ja pidättymisestä ei ole julkaistu vertailuaineis
toa läheskään siinä määrin kuin fosforin osalta. Janssonin (1979) tutiömassa pie
nessä, niukkaravinteisessa Pohjois-Ruotsissa sijaitsevassa Stugsjän-järvessä avo
vesilcauden aikana järveen tulevasta kokonaistypen kuormasta pidättyi kesldmää
rin 2$ %. Inarijärvessä ainetaselaskelman perusteella saatu typen pidättyminen
vaikuttaa suhteeffisen aihaiselta. Inarijärven kaltaisessa karussa ja happiifianteel
taan hyvässä järvessä typen sidonnan ja deniinfikaafion merkitys typen kierron
kannalta on todennäköisesti hyvin pieni. Oligofrofisissa järvissä suhteellisen pie
ni ravinnekuormitus pystyy ylläpitämään kohtuullisen suurta biomassaa ja huo
mattava osa ravinteista on kierrossa tai virtaa järvestä ulos (Salonen ym. 1992).

7 74 Happamoittava laskeuma

Tärkeimmät maaperää ja pintavesiä happamoittavat yhdisteet ovat rikkipäästöis
tä muodostunut suilaaifi, ammonium ja typenoksideista syntynyt nitraatti, La
pissa hapan laskeuma koostuu pääosin rikkilaskeumasta, sifiä typpiyhdisteiden
laskeuma on melko vähäistä. Valtaosa napapiirin pohjoispuoleisista rikkipäästö
lähteistä sijaitsee Venäjällä Kuolan niemimaalla (Laurila ym. 1991). Kuolan niemi
maan saastepäästöt ovat pääosin peräisin Petshengamkein ja Severonikelin nik
keli-kuparisulatoista. Petshenganikelin laitokset sijaitsevat Nikelissä ja Zapöljar
nyissä ja Severonikel Montsegorskissa (kuva 41).

Suomen nk
Opäästöt

(502) ovat olleet suurimmillaan 1970-luvulla, minkä jäl
keen vuodesta 1980 vuoteen 1994 päästöt ovat vähentyneet noin 80 % (kuva 42).
Kuolan niemimaan yhteenlasketut rikkidioksidipäästöt olivat suurimmillaan vuonna

1983, minkä jälkeen päästöt ovat vähentyneet miltei 40 % vuoteen 1993 mennessä.
Inarin alueelle voimakkaimmin vaikuttavan Petshenganikelin kombinaafin rikki
päästöt olivat vuonna 1990 yhtä suuret kuin koko Suomen päästöt ei noin 260 000
tonnia S02 kun vastaavana ajankohtana Lapin omat S02-päästöt olivat ainoastaah
vajaat 10 000 tonnia (Anttila 1995).

Happamoittavan laskeuman suuruutta ja sen alkuperää on arvioitu erilais
ten kulkeutumis- ja leviämismaifien avulla (mm. EMEI HAKOMA). Eri maffien
antama kuva rilddlaskeuman tasosta vaihtelee hieman, mutta kaikkien mallien
perusteella happamoittavien rilddyhdisteiden laskeuma kasvaa Inarin itäosissa
huomattavasti Länsi-Lapin tasoon verrattuna. Tuovisen ym. (1993) mallin perus
teella rikkilaskeuma on Länsi-Lapissa alle 0,3 g/m2/v. Rilddiaskeuman määrä kas
vaa itäänpäin ollen Inarin itäosassa noin 1,0 g/m2/v. Ongelmana rildciiaskeuman
arvioimisessa on kuivalaskeuman määrä, jonka osuus rikin kokonaislaskeumasta
voi olla Inarin Lapissa jopa yli 60 % (Tuovinen ym. 1993, Anttila 1995). EMEP
mailin avulla on arvioitu, että noin puolet Keski-Lapin rikkilaskeumasta on pe
räisin Kuolan niemimaalta. Loppuosa on peräisin Suomesta ja muista Euroopan
ja Venäjän päästölähteistä (Anttila 1995).

Vesistöjen happamoitumisherkkyyteen vaikuttavat etenkin valuma-alueen
maa- ja kaifioperän rapautumisherkkyys ja siinä olevien puskuroivien emäska
fionien määrä. Happamoitumisherkkyyteen vaikuttavat myös valuma-alueen ko
ko, maaperäkerroksen paksuus ja topografia. Inarijärven valuma-alue on suhteel
lisen happamoitumisherkkää aluetta, sillä alueelle ovat ominaista heikko kallio-
ja maaperän rapautuvuus, ohut maaperä, kaffiopaljastumien runsaus ja eroosio
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Kuva 42, Suomen rikkipäästöjen kehitys vuosina 1950 1994 (Ympäristöministeriö 1989,
Suomen ympäristökeskus 1996), Petshenganikelin rikkipäästöt vuosina 1950
1993) ja Kuolan niemimaan päästölähteiden yhteenlasketut rikicipäästöt
vuosina 1980 1993 (Anttila 1995).
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Kuva 41. Arvioitu rikkilaskeuma PohjoisSuomessa ja Kuolan niemimaalla
(g S/m2/v) heinäkuussa 1990 kesäkuussa 1991. A Apatfty, Ka Kanda
laksha, Ke = Kemijär4, Ko = Kovdo, Mo = Montsegorsk, Mu = Murmansk,
N = Nikel, 0 = Olenegorsk, Z = Zapoljarnyi (Tuovinen ym. 1993).



herkkyys. Maaperän ja vesistöjen happamoitumisherkkyys on suurin Inarin koil
lisosassa, missä maa- ja kahlioperässä on vähän puskuroivia emäskafioneja, valu
ma-alueet ovat pieniä, maaperä on ohut ja topografia on jyrkkä (Kähkönen 1993).

Pintavesien ja metsämaiden herkkyyttä happamalle laskeumalle on tarkas
teltu arvioimalla näiden ekosysteemien kriittistä kuormitusta (Kämäri ym. 1992).
Knilifisellä kuormituksella tarkoitetaan korkeinta happamoittavien yhdisteiden
laskeumaa, joka ei nykyisen tietämyksen mukaan aiheuta pitkällä aikavälillä
haitaifisia muutoksia ekosysteemin oleeffisissa ominaisuuksissa. Järvien kriittinen
kuormitus vaihtelee voimakkaasti melko pienenkin alueen sisällä. Inarijärven va
luma-alueella järvien kriittinen kuormitus vaihtelee alle 20:stä yli 80:een meq/m2/
v (Henriksen ym. 1994), mikä vastaa rikki askeumana noin 0,3 - 1,3 g/m2/v. Vuoden
1990 päästöfiedoifia kriittinen kuormitus ylittyy etenkin valuma-alueen koillisosas
sa, missä maaperän ja vesistöjen happamoitumisherkkyys on suurin ja Kuolan
teoffisuuslaitoksista tulevat päästöt aiheuttavat suurimman happamoittavan las
keuman (Henriksen ym. 1994).

7.7.5 Kuormituksen vaikutukset vesistössä

Inarijärveen tulevasta ravinnekuormituksesta vain alle 5 % on suoraan ihmisen
toiniirmasta aiheutuvaa piste- ja hajakuormilusta. Osa laskeuman mukana tulevis
ta ravinteista ja pääosa happamoillavista yhdisteistä on myös ihmisen toiminnas
ta johtavaa.

Eri päästölähteistä tulevan kuormituksen merkitys vesien tilan kannalta riip
puu kuormituksen laadusta ja ajoittumisesta. Ravinnekuormituksen osalta jäte
vedenpuhdistamoilta ja kalankasvatuslaitoksilta tulevasta kuormituksesta suuri
osa on perustuotannolle suoraan käyttökelpoisessa muodossa olevaa typpeä ja
fosforia. Jätevedenpuhdistamoilta tuleva kuormitus pysyy suhteeffisen tasaisena
ympäri vuoden, mutta kalankasvatuslaitosten kuormituksesta yli puolet ajoittuu
kesä-syyskuulle.

Hajakuormituksen ja luonnonhuuhtouman suuruus riippuu olennaisesti
virtaamasta, ja siten tulva-aikana huuhtoutuu merkittävä osa vuoden kuormi
tuksesta. Haja-asutuksen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta huomattava osa
on perustuotannolle suoraan käyttökelpoisessa muodossa. Sen sijaan pelloilta
tuleva fosfonikuormitus koostuu pitkälti erodoituneisin maahiukkasiin sitoutu
neesta partikkelimaisesta fosforista. Uusimpien tutkimusten (Ekholm 1992) mu
kaan noin 30 % peltoviljelyn kokonaisfosforikuormituksesta on levffle käyttökel
poisessa muodossa. Suurin osa pelloilta tulevasta typpikuormasta on leville käyttö
kelpoista nifraatfityppeä.

Luonnonhuuhtouman sisältämästä fosfonista huomattava osa on kuolleeseen
eloperäiseen aineeseen tai kivennäisainekseen sitoutunutta fosforia. Luonnon
huuhtouman sisältämästä typestä myös suuri osa on detritukseen tai humusai
neisin sitoutunutta orgaanista typpeä (Ahtiainen 1990, Visuri ja Heikkinen 1990).
Kilntoaineeseen sitoutuneesta fosforista yleensä vain pieni osa on biologisesti
helppokäyttöisessä muodossa. Myös humusaineet ovat hitaasti hajoavia, ja nii
hin pidättyneet ravinteet vapautuvat heikosti perustuottajien käyttöön.

Nellimin sadeaseman tietojen mukaan sateen mukana tulevasta kokonais
typpilaskeumasta 33 % oli nitraaifityppeä ja 18 % ammoniumtyppeä. Laskeuma
mittauksissa ei ole yleensä tutkittu fosfaaffifosforia, mutta muutamien Lapin vesi-
ja ympäristöpinin Sarmijärven asemalla tekemien mittausten perusteella yli puolet
kokonaisfosforista oli fosfaattifosforia. Tämän perusteella voidaan arvioida, että
noin puolet sateen mukana vesistöihin tulevasta typpi- ja fosforilaskeumasta on
helposti perustuottajien käytettävissä. Laskeuman sisältämien ravinteiden onkin
todettu pohjoisissa, karuissa järvissä muodostavan huomattavan osan käyttökel
poisista ravinteista (Jansson 1979, Axler ym. 1994).
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Koska Inarijärveen tulevasta ravinnekuormasta yhteensä alle 20 % on peräi
sin ihmistoiminnasta (piste- ja hajakuormitus, laskeuma), ja tästäkin valtaosa tu
lee laskeuman mukana, niin sen vaikutusten toteaminen vesistössä on vaikeaa.
Jätevesien sisältämien orgaanisten aineiden aiheuttama hapen kuluminen voi osal
taan vaikuttaa alusveden hapen kulumiseen kevättalvella jokisuiden edustoilla
(kuva 26). Kuitenkin jokivesien mukana valuma-alueelta kulkeutuvan orgaanisen
aineen merkitys hapen kulumiseen on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

Ihmistoiminnasta aiheutuva ravinnekuormitus voi osittain vaikuttaa myös
jokisuiden edustojen avovesikautena hieman korkeampiin kokonaisfosforin ja a
klorofyllin pitoisuuksin (luku 7.2). Rehevöittävän pistekuormituksen osuus ravin
teiden kokonaiskuormasta on kuitenkin min vähäinen, ettei sen vaikutuksia voi
da erottaa luonnonhuuhtoumasta, Vaikka pistekuormituksella ei ole merkittäviä
vaikutuksia Inarijärven veden laatuun, niin paikaifisesti sen merkitys voi olla suu
rempi. Rehevämpien jokisuualueiden kalantuotanto on myös korkeampi kuin
Inanjärven muiden alueiden.

Happamoittavan laskeuman aiheuttama kuormihis näkyy Inarijärven ja Paats
joen veden laadussa veden puskurikykyä kuvastavan alkaliteetin laskevana hen
dinä 1980-luvun puoliväifin saakka, minkä jälkeen happamoitumiskehitys näyt
tää pysähtyneen (luku 7.3). Tällöin suifaaifipitoisuuden kasvu kääntyi laskuun ja
vastaavasti alkaliteefin lasku pysähtyi ja kääntyi lievään nousuun. Tähän on vai
kuttanut ilmeisesti Suomen ja Kuolan niemimaan rikkipäästöjen väheneminen
1980-luvun alkupuolelta lähtien (kuva 42).
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8.1 Tutkimukset
Rantavyöhykettä koskevien tutkimusten tavoitteena oli:

1. Eritellä rantavyöhykkeen tärkeimmät abioohiset (elottomat) ja bioottiset
(elolliset) muuttujat kirjaifisuusselvityksen, kehitettyjen laskentamenetelmi
en ja suppeiden kenttätöiden avulla.

2. Määritellä keskeisten habitaaffien (elinympäristöjen) ominaisuudet ja nii
den suhteeffiset osuudet.

3. Arvioida vedenpiiman säännöstelyn vaikutukset rantavyöhykkeellä käyt
täen hyväksi myös vertailujärvistä saatavaa tietoutta.

Lisäksi Peskanlahdella mitattiin tiheävälisesti ranta- ja ulappaveden lämpötila-
kehitystä jäidenlähdösta loppukesään automaattisesti rekisteröivillä mittauslaitteifia.

Luvuissa 8.1.1 ja 8.1.4 on esitetty tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja lu
vuissa 8.2 - 8.5 tutkimusten tulokset. Tutkimuksista on laadittu myös erilliset ra
portit (Hellsten ym. 1995, Palomäki ja Hefisten 1996).

2.1.1 Elottomien muuttujien erittely

Rantavyöhykkeen elottomien ja eloffisten muuttujien erittelyssä käytetyt menetel
mät olivat suurelta osin samoja kuin aikaisemmissa järvisäännöstelytutidmuksissa
(Hellsten ym. 1989, Keränen ym. 1992, Kaatra ja Marttunen 1993). Uusia menetelmiä
käytettiin ja kehitettiin vain Inarijärven erityisluonteen niin vaatiessa.

Vedenkorkeuden vaihteluvyöhykkeet määritetifin Hellstenin (1996) mukaan
avovesikauden (4.6. - 31.10.) aikaisen vedenkorkeuden pysyvyyden (d) avulla seu
raavasti: Supralitoraaliksi luetaan ylimmän vedenkorkeuden ja 10 % :n tason väli
nen alue (0 % <d < 10%). Vyöhyke kuvaa äärimmäisen harvoin toistuvan tul
van aluetta, jolla ei juurikaan tavata enää rantakasvillisuutta. Eulitoraali (10 % <d
<= 75 %) on varsinaista vedenkorkeuden vaihtelualuetta, jolle on tyypifiistä sara
valtainen ja Umaversoisten muodostama kasvillisuus. Sublitoraali (d > 75 %) on jo
varsinaisen vesikasvillisuuden luonnehtimaa aluetta.

Jään vaikutusta rantavyöhykkeellä arvioitiin Hellstenin ym. (1996) kehittä
män menetelmän avulla. Rantavyöhykkeeltä erotelifin a) jäätyvä vyöhyke, jossa
lähellä rantaa jää painuu pohjaa vastaan jäädyttäen samalla pohjasedimentin sekä
b) jäänpainumavyöhyke, jolla jää ainoastaan painuu pohjaa vasten jättäen pohja
sedimentin pinnan sulaksi (kuva 43). Eri vyöhykkeiden pinta-alat suhteessa va
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laistun tuottavan vyöhykkeen pintaalaan kuvaavat säännöstelyn voimakkuutta,
Herkimmät pohjalehliset vesikasvit ja suurikokoiset pohjaeläimet eivät menesty
jäätyvällä vyöhykkeellä, mutta voivat selviytyä jäänpainumavyöhykkeellä.

Jäätyvän vyöhykkeen (Df) ja jäänpainumavyöhykkeen (Dv) alarajat voidaan
laskea yhtälöifiä 1 ja 2:

= (WomVf) + (0,9*1,)

= (W + (0,9 * 1,)
(1)
(2)

missä: W = avovesikauden keskimääräinen vedenkorkeusom

= vedenkorkeus 6. helmikuuta,
0,9 = jään ominaispaino,
1, = jään paksuus rantavyöhykkeellä,
W11 = keskimääräinen alin vedenkorkeus jääpeitteisenä kautena.

Tuottavan vyöhykkeen alaraja voidaan määrittää laskemalla ensin punaisen valon
vaimenemiskerroin (E) veden värin (C) avulla Elorannan (1978) yhtälöllä:

E=0,25C°’42, r=0,82, n=30 (3)

Edelleen syvyysvyöhyke (D’), jonka saavuttaa 4,5 % (pohjalehlisen kasviffisuu
den syvyysrajaarvo) punaisesta valosta määritetään tuottavan vyöhykkeen ala
rajaksi ja on laskettavissa seuraavasli LambertBeer lain perusteella:

Dr ln (0,045)! Er (4)

Mallilaskelmien sopivuuden varmistamiseksi pohjoisissa olosuhteissa tehtiin
kesällä 1993 myös täydentäviä mittauksia. Veden värin perusteella erotelluifia osa
alueifia mitattiin “Submarine fotometer” mittarilla eri värisen valon vaimene
mista eri syvyyksiltä. Mittaukset suoritettiin 7. 8.8,1993 pinnasta alkaen metrin
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Kuva 43. Jörvisöönnöstelyn vaikutusten arvioinnissa köytettövö vyöhykejako (Hellsten
ym. 1996). W = avovesikauden keskivesi, W = jööpeitteisen kauden ali
vesi, = jäätyvän vyöhykkeen alin taso, D, punaisen valon tunkeutumis
syvyys, D jäänpainumavyöhykkeen alin taso.



välein siihen syvyyteen asti, jossa miifari ei enää reagoinut. Veden pinnalle tule
van valon voimakkuutta seurattiin luksiinillarifia samanaikaisesti vedenalaisten
millausten kanssa pilvisyyden aiheuttamien erojen korjaamiseksi.

Rantavyöhykkeen jyrkkyyden arvioinnissa käytettiin Inarijärven ensim
mäisten säännöstelytutkimusten yhteydessä tehtyjä runsaslukuisia proifilimitta
uksia (Nenonen 1972). Rantavyöhykkeen yläosan jyrkkyyden tarkistamiseksi teh
ifin lokakuussa 1994 sarja tarkistusmittauksia Jarmo Hirvelän (LAP) johdolla. Jär
veltä valittiin 5 eri osa-aluetta (Paksuvuono, Neffim, Hirvasniemi, Paloniemenhar
ju, Nanguniemi), joista kustakin edelleen 6 mittauspistettä. Jokaisessa mittauspis
teessä oli kolme rirmakkaisiinjaa 10 - 15 metrin välein. Vaaitusprofiffit vedettiin
rantatörmän tyveltä aina tasolle Nhafl + 118,0 m asti.

2.1.2 Elollisten muuttujien erittely

Eloifisista muuttujista pohjalevästön biomassaa mitattiin viidellä eri alueella Pal
kissaaren lähiympäristössä. Tuotanto mitattiin biomassana ja a-klorofyllin pitoi
suutena pohjaan asetettujen kirkkaiden akryylimuovilevyjen (10 x 20 cm) pinnal
ta. Levyt oli asetettu pohjaan vaaka-asentoon reikätiileen kiinnitetyn 20 cm pit
kän pultin päähän. Mittaussyvyydet olivat 1, 3 ja 6 metriä, paitsi alueella 51 (kuva
48), jossa syvyydet olivat 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 metriä, Mittaus aloitettiin 6.8.1993 ja lope
tetifin 16.9.1993 (yht. 41 vrk).

Kasvfflisuustufldmuksissa keskityttiin pääsääntöisesti varsinaisiin vesikasvei
hin. Vesikasvifiisuustutkimuksissa sovellettän videotekniikkaa, jossa vedenpitäväs
sä kotelossa olevan kameran kuva välittyy kaapeia myöten veneessä olevaan moni
toriin ja nauhuniin. Lajimääritykset varmistetifin pohjanäytteenottolapion avulla.
Kesällä 1993 kamera oli mustavalkoinen, seuraavana vuonna käytössä oli tulkintaa
helpottava värikamera. Tutkitut alueet olivat Palkissaad, Akku, Tsurnuvuono, Riu
ruvuono, Lusmanuora ja Partakko. Yhteensä koealoja oli 394 kappaletta.

Vesirajan yläpuolisen kasvillisuuden tutkimuksissa keskilytifin saraikon esiin
tymisalueiden syvyystasojen määnittämiseen proifilimittausten avulla rantavyö
hykkeen jyrkkyystutkimusten yhteydessä. Kuivan maan lajistoa ei täten juuri
kaan määritetty.

Kasvillisuuden strategia-analyysi tehtiin käyttäen Alasaarelan ym. (1993)
menetelmää. Kasvuympäristöön, jossa vallitsee korkea stressi ja alhainen häiniöta
so, on kehittynyt stressitolerantti strategia (5-strategia). Tyypillinen sfressitekijä
on valon vähäinen määrä joko muiden kasvien aiheuttaman vaijostuksen tai vesi
syvyyden lisääntymisen myötä. Sen sijaan alhaisen stressin ja korkean häiriötason
elinympäristöön kehittyy ruderaalistrategia (R- strategia). Tällainen einympäris
tö on esimerkiksi erosioituva rantavyöhyke. Kun ympäristön aiheuttama stressi ja
häiriö ovat alhaisella tasolla, astuu kuvaan kolmas tärkeä kasveihin vaikuttava te
kijä, keskinäinen kilpailu. Tällaiseen habitaattiin on kytkeytynyt kilpailiistrategia
(C-strategia) (Murphy ym. 1990). Habitaatissa, jossa sekä ympäristön aiheuttama
stressi että häiriötaso ovat korkealla tasolla, on kasvillisuuden selviytyminen lähes
mahdotonta, eikä tällaiseen ympäristöön ole kehittynyt erityistä strategiaa. Tätä
Grimen (1974) esittämää ns. kolmiomaifia voidaan kuvata tasasivuisella kolmiofia,
jonka kulmina ovat primaanstrategiat 5, R, sekä C ja niiden välillä yhdistelminä
syntyvät sekundaarisfrategiat C-R, S-C, S-R ja C-S-R (kuva 44).

Kasvilajit ovat sopeutuneet stressiin, häiriöön ja kilpailuun kukin lajffleen tai
ekotyypffleen ominaisella tavalla. Tätä kasveffle kehittyneiden piirteiden ja omi
naisuuksien eliniderron täyttymisen mahdoifistavaa toimintaa voidaan kutsua stra
tegiaksi. Lajin strategia riippuu kolmen edellä mainitun primaarisfrategiaelementin
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(TR’ 15, ‘) suhteeffisista osuuksista, Jos esimerkiksi yksittäisen kasvilajin strategia
eIemenfflet osuudet ovat ‘R = 50%, 1 = 25%, I = 25%, on kasvi R-strategisti eli
sietää voimakastakin eroosiota.
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Kuva 44, Kilpailun (C), stressin (S) ja häiriön (R) erilaisia tasapainaja kuvaava malli,
sekä primaari ja sekundaaristrategioiden sijoittuminen malliin Grimen (1977)
mukaan. = häiriö(ruderaali) strategian osuus, 15 = stressitolerantin
strategian osuus, l, = kilpailustrategian osuus.

Elottomien ja eloifisten muuthijien välisiä rippuvuussuhteita selvittelevät
kenttätyöt keskittyivät erityisesti Palldssaaren koealueelle, joka oli samalla yksi
habitaattikartoituksen satunnaisotannalla valittu kymmenen kilometrin koejakso.
Koejaksolla oli 26 avoimuuden suhteen erilaista koepistettä. Jokaisen koepisteen
avoimuus määritettiin Håkansonin ja Ahlin (1976) menetelmän mukaan. Lisäksi
käytettiin Palomäen (1992) kehittämää 0 - 4 -menetelmää, jossa rannan alttius aal
lokon vaikutukselle jaettiin viiteen eri luokkaan (kuva 45). Menetelmä yhdistää
rannan avoimuuden ja muodon (kovera-kupera). Avoimuuskulmaa määritettäes
sä tehollisen pituuden miniminä käytettiin 500 metriä eli avoimuuskulman rajaa
vien säteiden pituudet olivat vähintään puoli kilometriä. Kultakin koealueelta
mitattiin pohjan laatu vesipitoisuutena penetromehin avulla 2 metrin syvyydestä
sekä ilmakuvista seuraavat muuthijat; ilmaversoisten ja paljastuneen rantaldvikon
ulkoraja, poijufia merkitty konfroffitaso (Naflk, + 117,05 m) sekä näkyvän pohjan
ulkoraja (vastaa sedimentaafiorajaa).

Vuosina 1993 - 1994 määritettiin myös muutamalla rannalla eri kasvifiisuus
vyöhykkeiden taso. Vuonna 1994 tutkimusta täydennettiin rantavyöhykkeen profii
limittausten yhteydessä, jolloin maastoryhmä määritti rantatörmän lisäksi sara-
vyöhykkeen ylä- ja alarajan korkeustason.

Palkissaaren koealueelta kerättiin myös laaja pohjaeläinaineisto. Pohjaeläin
tutkimuksen tavoitteena oli löytää Inarijärvestä ne keskeiset einympäristöä (ha
bitaatti) kuvaavat muuttujat, jotka vaikuttavat voimakkaimmin habitaatilla elä
vän pohjaeläimistön biomassaan. Pohjaeläinnäytteet otettiin kultakin koepisteeltä
2 metrin syvyydeltä. Tarkasteluun otettiin mukaan 121 näytettä. Tutkimuksen tu
lokset on kuvattu perusteellisesti erUlisissä julkaisuissa (Helisten ym. 1995, Palo
mäki ja Helisten 1996).
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Kuva 45, Rannan avoimuus ar,’ioituna tuulialan suuruuteen perustuvalla 0 - 4
menetelmällä (Palomäki 1992). Tyyppi 0 = ei tuulialaa, tyyppi 1 = 0° - 89°,
tyyppi 2 = 90° - 179 °, tyyppi 3 = 180° - 269° ja tyyppi 4 270° 360°.

Palkissaaren koealueen näyteasemilta löytyi kattavasti erilaisia pohjatyyppe
jä louhikosta orgaaniseen detrituspohjaan ja turvepohjaan asti. Pohjaeläinbiomas
saa selittäviksi taustamuuttujiksi valittiin kultakin näyteasemalta kaikkiaan yh
deksän muuttujaa; avoimuus (km), avoimuus ulapalle avautuvana kulmana (aste)
sekä puolen että yhden kilometrin säteeltä mitattuna, rannan kaltevuus (%), sedi
mentaatiorajan syvyys (m), penefromefrmn terävimmän kartion tunkeutumissy
vyys (cm), sedimentin vesipitoisuus (%) ja kasvfllisuus mitattuna kolmiluokkaisella
asteikolla (1 - 3) sekä kasvillisuuden peittävyytenä (¾).

Pohjaeläinbiomassan riippuvuutta rantahabitaattien eri ominaisuuksista tar
kasteifiin Pearssonin korrelaatiokertoimen avulla. Useamman kuin yhden muut
tujan testiin, askeltavaan regressioanalyysiin valittiin ne pohjaeläinbiomassaan
eniten vaikuttavat muuttujat, jotka voimakkaimmin korreloivat pohjaeläin
biomassan kanssa, ja jotka eivät olleet voimakkaassa korrelaatiossa keskenään.

Säännöstelyr vaikutuksia arvioitaessa pohjaeläimistön biomassa kuivapainona
(Bm) rantavyöhykkeellä (0-3 metrin svvvys) laskettiin seuraavasti (Palomäki 1994):

wy
logBm = 4,25 — 1,33log(—- 100) (5)

Ds

missä: W vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu (m)
D = näkösyvyys (m)

Yhtälö perustuu mittauksin neljällätoista suomalaisella järvellä.

& 13 Rantavyöhykkeen habitaattikartoitus

Rantavyöhykkeen habitaateilla tarkoitetaan rannan elottoman ympäristön muodos
tamaa kokonaisuutta, joka vaikuttaa eloifisten tekijöiden eslintymiseen. Habitaat
tien syntyyn vaikuttavat monet elottomat tekijät, joista suurin osa otettiin tarkas
telun kohteeksi myös Inarijärvellä (kuva 46). Habitaatti voidaan tarkastelun tark
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kuuden perusteella luokitella makro-, meso- tai niikrohabitaatiksi. Makro
habitaaifitason muodostaa kokonainen järvi- tai esimerkiksi vedenlaadun perus
teella erotetttj osa-allas. Rannan maaperä on erittäin keskeinen tekijä, jota aallo
kon ja jään aiheuttama eroosio muokkaa. Eroosion seurauksena syntyy eri muo
don ja jyrkkyyden omaavia rantoja, jotka voidaan luokitella mesohabitaatfitasoon
kuuluvaksi. Useimmat elottomat muuttujat riippuvat voimakkaasti syvyydestä,
jota kuvaa erityisen hyvin pohjan laatu mikrohabitaattitason muuttujana.

Habitaattitutkimuksen perustana on Inarijärven digitaalinen rantaviiva-ai
neisto, jonka perusteella määritettiin rantavllvan pituus ja laskettiin rannan avoi
muus eräifiä osa-alueilla. Kartoitusmenetelmäksi valittiin ilmakuvaus, jota varten
koko järvi jaettiin 1. kaakkoisosan, 2. Ukonselän, 3. luoteisosan, 4. keski-ja pohjois-
osan osa-alueisiin, jolta kultakin arvottiin kaksi noin kymmenen kilometrin pi
tuista kaistaa. Epäedullisten sääolosuhteiden vuoksi ilmakuvaus tehtiin vain nel
jällä eri alueella. Rantavyöhykkeen maaperä jaettiin ilmakuvien tulkinnan perus
teella hiekka-, kaifio-, moreeni-, moreeni-turve- ja birverannoiksi.

Ilmakuvauksen osoillauduttua puutteelliseksi ja monien tulläntavaikeuksien
takia päädyttiin määrittämään habitaaifien ominaisuudet avoimuutena siihen eri
tyisesti kehitetyn laskentamaifin avulla, Perustana käytettiin digitaalista rantavii
vaa (©Maanmiftaushallitus), jolta avoimuus voitiin laskea Heimo Vepsän (Poh
jois-Pohjanmaan ympäristökeskus) keifillämän fietokoneohjelman avulla.
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Kuva 46. Rantayyöhykkeen habitaattien syntyyn vaikuttavat tekijät.



8.1.4 Rantaveden Iämpötilamittaukset

Inarijärven muikun voimakkaiden vuosiluokkavaihteluiden erääksi syyksi on epäil
ty järven ääreviä lämpöfflaolosuhteita. Heli jäiden lähdön jälkeiset sääolosuhteet
vaikuttavat rantaveden lämpöfilakehitykseen ja sitä kautta mm. eläinplankton
tuotannon käynnistymiseen. Muikun vastakuoriutuneet poikaset rantautuvat al
kukesästä ja niiden eloonjäänti riippuu mm. vaifitsevista ravinto-olosuhteista.

Rantalämpöifiamittausten tarkoituksena oli hankkia aineistoa lämpöifiakehi
tyksen mahdoifista mallintamista varten. Rantaveden lämpötila mitattiin Peskanlah
della neljästä eri syvyysvyöhykkeestä (20 cm, 1 m, 2 m ja 5 m) yhteensä 15 pistees
tä kymmenen minuutin välein. Lisäksi lahden keskelle asenne tifin säähavaintoase
ma, joka rekisteröi ilman lämpötilan, tuulen nopeuden ja suunnan lisäksi veden
lämpötilan 0,5 m ja 1 m syvyydellä. Peskanlahden ja itse pääaltaan (Satapetäjäsel
kä) välisen vuorovaikutuksen havainnoimiseksi asennethin lahden suulle rekiste
röivä virtausmittari.

Rantalämpöifia-aineiston alustavassa tarkastelussa on havaittavissa erittäin
nopeita ja varsin voimakkaita lämpöfilamuutoksia. Aineisto raportoidaan tarkem
min vuoden 1997 aikana.

8.2 Rantavyöhyke elinympäristönä

8.2.1 Rantavyöhykkeen ympäristömuuttujat

Vedenkorkeuden vaihtelu on eräs keskeisimmistä rannan vyöhykkeisyyteen vailcut
tavista tekijöistä (esim. Rørslett 1989). Säännöstelyn vaikutuksia vedenkorkeuksiin
on kuvattu perusteellisesti luvussa 4.2. Vedenkorkeuden vaihteluvyöhykkeet ovat
myös muuttuneet säännöstelyn myötä. Huipputulvat ovat leikkautuneet pois eli
supralitoraali (ranta-alueen vuotuisen keskimääräisen vedenvaihtelun rajaaman alu
een yläpuolinen alue) on pienentynyt selvästi, ilmiö on tyypillinen useimmille sään
nöstellyffle vesistöffle (esim. Ontojärvi, Oulujärvi, Päijänne, Konnivesi) ja on kuvat
tu useissa eri tutkimuksissa (Hellsten ym. 1989, Keränen ym. 1992, Kaatta ja Marttu
nen 1993, Riihimäki ja Hellsten 1996). Sen sijaan ilmaversoiskasvulisuudelle sopivan
eulitoraalirt 1. vedenpinnan vuotuisen vaihtelun piiriin kuuluvan rantavyöhykkeen
ala on hieman supistunut aikaisemmasta. Sublitoraalin 1. useimmiten vedenpinnan
alapuolella olevan vyöhykkeen pinta-ala on laajentunut selvästi (kuva 47).
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Kuva 47. Avovesikauden aikainen vedenkorkeuden vaihteluvyähykkeiden laajuus man

jöivellä luannonmukaisena ja säännösteltynä. Sublitoroalin olaraja on laskettu

100 %:n pysyvyyden perusteella.



Jään haitaffista merkitystä on yleensä korostettu säännöstelyn vaikutuksia
arvioitaessa, koska kevättalvella alaspainuva jää saa aikaan puristusvaikutuksen
lisäksi pohjasedimenfinjäätymisen. Monet eliöt kuten eräät suurikokoiset pohjaeläi
met ja pohjalehliset kasvit häviävät jäätyvältä vyöhykkeeltä, mutta myös sen ala
puolisella jäänpainumavyöhykkeellä niiden määrä vähenee voimakkaasti (esim.
Tikkanen ym. 1989). Inarijärvellä jään vaikutus on melko pienestä säännöstelyvälistä
ja veden kirkkaudesta johtuen vähäinen, Jäätyvän vyöhykkeen pinta-ala oli teo
reeffisten laskelmien perusteella 67 km2 ennen säännöstelyä ja 27km2 säännöstelyn
jälkeen. Jäänpainumavyöhykkeen pinta-ala oli vastaavasti ennen säännöstelyä 42
km2 ja säännöstelyn jälkeen 71 km2. Erityisesti jäätyvän vyöhykkeen pinta-ala on
säännöstelyn myötä pienentynyt selvästi, koska kesldveden nousu on siirtänyt
rantaa korkeammalle ja jyrkemmälle rannalle.

Rantavyöhykkeen morfologia on muuttunut säännöstelyn myötä; veden-
korkeuden nousu noin 50 cm:llä on jyrkentänyt ylintä rantavyöhykettä. Toisaalta
suojaisifia moreeni- ja turverannoifia on profiili ilmeisesti loiventunut, koska van
han rantaldvikon yläpuolella on usein loivahko kulunut rantatasanne. Ylimmän ran
tavyöhykkeen (0 - 1 m) jyrldcyydeksi saatiin tarkistusmittausten perusteella 11,4 %,
joka poikkesi vain hieman Nenosen (1972) aineistosta lasketusta jyrkkyydestä (11,1
%). Rantavyöhyke oli siten vastoin ennakko-odotuksia vain hieman jyrkempi kuin
eräissä muissa Pohjois-Suomen järvissä; esimerkiksi säännöstellyssä Kuhmon On
tojärvessä moreenirantojen keskimääräinen jyrkkyys oli 10,3 % (Hellsten ym. 1989).

Pohjanlaatu on eräs keskeisin rannan elottomista muuttujista, joka kuvaa jyrk
kyyden, avoimuuden ja muodon muodostamaa kokonaisuutta. Pohjanlaatu vai
kuttaa sekä vesikasvilhisuuden että pohjaeläimistön eslintymiseen (esim. Duarte
ja Kalff, 1986). Pohjanlaatuun vaikuttavien tekijöiden välisiä rippuvuussuhteita
on esitetty taulukossa 14. Pohjanlaatua hyvin kuvaava sedimenfin vesipitoisuus
näytti olevan tilastollisesti merldttävässä korrelaafiossa sekä rannan avoimuuden
että muodon kanssa ja suuntaa antavasti myös rannan kaltevuuden kanssa. Sedi
menfin vesipitoisuus oli sää suurempi mitä suojaisempi ja loivempi ranta oli kyi
seessä. Myös ilmakuvilta määntetty sedimentaatioraja riippui rannan avoimuu
desta ollen syvimmällä avoimilla rannoilla. Pohja on siis sitä pehmeämpää ja peh
meän pohjan alue alkaa sitä matalammalta mitä suojaisemmasta alueesta on kysy
mys. Rantavyöhykkeen muoto ilmaistuna asteikolla 0 - 4 kuvasi parhaiten sekä
avoimuutta että pohjanlaatua ja on etenkin luokkina ilmaistuna nopea menetel
mä rantavyöhykkeen luokittelemiseksi (ks, Palomäki 1992).

Taulukko 4. Palkissaaren koealueen eri koealoilta (n 26) mitattujen muuuujien välisiä nippuvuussuhteita
(Pearssonin korrelaatio, *

= p <0,05, **
= p <0,01).

Valon vaimeneminen veden alla aiheuttaa rannan eiöyhteisöissä voimakasta
vyöhykkeellisyyttä (esim. Rørslett 1989). Inarijärven veden kirkkaus mahdoifistaa
valaistun tuottavan vyöhykkeen ulottumisen erittäin syvälle. Tuottavan vyöhyk
keen laskennaifiseksi alarajaksi saatiin veden väriarvolla 15 Pt mg/1 3,89 m. Valon
vaimenemismittausten avulla voiffin varmistaa laskennan sopivuus; mitatut ar
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1 Avoimuus Ii Sedimentin III Sedim. IV Muoto V Kaltevuus VI Kartio 3
fetch (km) vesipit. % raja m asteina % cm
1 •0,56?6** 0,3968* 0j441** 0,3994* 11402*

1 .0,3892* .0,6724** .0,4313* 0,7509**
1 0,5342** 0,2602 0,2565

0,3948* 0,32?5
V 0,3083
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Kuva 48. Pohjalevästön biomassa (g/m2 )ja aMorofrIIi pitoisuus (mg/m2) eri syvyys
vyöhykkeillä (1 6 m). (51) suojainen Varttasaaren Suovonuoran lahti,
(56) = suajainen Körppäsaaren Liinaspeska, (57) = Suovasoaren Pitkälahti
‘S7,), T = Kärppäsaaren itäranto ja (P-A) = puoliavoin Vorttasaaren itöranto.
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vot olivat samaa suuruusluokkaa kun kaavojen avulla lasketut (suluissa). Tuottava
vyöhyke ulottui Suovanuoran alueella 3,97 (5) metrin, Moossinaselällä 3,52 (3,5)
metrin ja Joensuunselällä 3,2 (3) metrin syvyyteen.

&L2 Rantavyöhykkeen pohjalevöstö

Kirkasvefisessä Inarijärvessä pohjalevästön merkitys osana perustuotantoa on II
meisen suuri. Tuotannon jakaumaa erityyppisifiä rannoilla mitattiin pohjalle (1, 3
ja 6 metriä) asennettujen levyjen avulla. Pohjalevästön biomassa vaihteli erityyp
pisifiä rannoifia suhteeffisen vähän; sen sijaan vaihtelu eri syvyysvyöhykkeiden
välillä oli erittäin selvää. Kuuden metrin syvyydessä biomassa oli alle 0,5 g/m2 (kuva
48). Matalimmassa pisteessa biomassa oli noin 2 g/m2, tyrskyrannalla 1,6 gfm2. Toi
saalta tyrskyrannalla biomassa oli vielä kolmen metrin syvyydessä melko korkea
(1,2 g/m2). Suojainen havaintopiste, S1, poikkesi muista linjoista siinä, että biomas
sa oli vielä miltei 2 g/m2 3,6 metrin syvyydessä. Myös Hansson (1992) on todennut
vastaavan suuruisia arvoja pohjoisruotsalaisissa järvissä. Toisaalta esimerkiksi
Maija-aho (1982) on mitannut huomattavasti aihaisempia biomassoja (0,5 - 1,1 g/
m2) Keski-Suomessa sijaitsevasta Konnevedestä.
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lutiumusaineiston perusteella on vaikea sanoa onko tuotantoa rajoittava te
lujä syvyys vai pohjan laatu. Valon maaran väheneminen on epailemällä tärkein
tuotantoa rajoillava tekijä, mutta toisaalta myös pohjan laatu näyttää vaikuttavan
pohjalevastön määrään; biomassa on sitä suurempi mita avoimemmasta ja kova
pohjaisemmasta rannasta on kysymys. Koska kyseessä on keinotekoiselta alustal
ta mitattu tuotanto, ei e välttamättä kuvaa suoraan pohjassa kasvavan levän mää
rää. Silmamaaraisesti kivien pinnalla oleva biomassa oli avoimifia rannoifia korke
ampi kuin suojaisilla rannoilla, joka voi ilmaista ainakin osittain sopivien kasvu
alustojen määrää.

22J Rantavyöhykkeen kasvillisuus

Inarijärven kivikkorannat eivat ole entyisen soveliaita makrofyyttiselle vesi- ja
rantakasviffisuuddle. Toisaalta suojaisten iahden runsaslukuisuiis ja veden kirk
kaus laajer tavat mahdoifisten kasvupaikkojen mäaräa Inarijärven kasvillisuutta
on kuvattu aikaisemmin Mariston (1941) ja Rintasen (1976a, b) tutkimuksissa, jot
ka yhdessä tamän tutkimuksen kenilätöiden kanssa osoittavat lajiston olevan päa
osin karulle jarvelle tyypillistä pohjaiehbsistä ja saroista koostuvaa, Suojaisten
turverantojen ylemmälla rantavyöhykkeellä sarakasvillisuus on paikoin runsas
taldn Varsinamen ilmaversoinen kasviliisuus kuten kortteet, nio’ot ja luikat olivat
hyvin vahälulmisia ja rajoittuivat pääasiassa Ivalojoen suiston lahelle Uposlehtisiä
vitoja, mskoärviaäja jarvisätkmtä tavaifiin etupaässä suojaisifia pehmeapohjaisifia alu
eifia, Kuvassa 49 on esitetty kasvillisuuden vyohykkeisyys tyypiilisellä avoimella
moreemrannalla ja suojaisella pehmeäpohjaisella turverannalla,
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Kuva 49. lnarijarvelle tyypillinen kasuillisuuden vyöhykkeisyys a) avoimella moreeni
rannalla ja 1,) suojaisella turverannalla,



Rantasaraikon eslintymisaluetta rajaa erityisesti veden syvyys, koska sarat
eivät ilmaversoisina kasveina siedä pitkäaikaista tulvaa, Linjahavaintojen perus
teella saraikon ylälaita on asettunut keskimäärin vedenkorkeuden pysyvyystasol
le 33 % alareunan ollessa tasolla 63 %. Vyöhyke on eulitoraalia, jolla tapahtuu
suurin osa vedenkorkeuden vaihtelusta avovesikauden aikana. Vedenkorkeuden
vaihtelun suhteen soveliasta kasvualuetta on noin 500 hehtaaria, mutta toisaalta
avoimifia rannoifia sarakasvillisuus yleensä puuttuu kokonaan tai on siirtynyt hie
man yleminäksi eroosion ulottumattomlin, Säännöstelyn vaikutus näkyy myös
erosioituneena kasvillomana alueena törmän tyven ja saraikon ylärajan välillä.
Ylimmän rantavyöhykkeen kasviifisuuteen vaikuttaa siis erityisesti vedenkorkeu
den vaihtelu, joka aikaansaa kasvillisuuden asettumisen vyöhykkeislin.

Myös jään vaikutus kasvillisuuteen on selvästi havaittavissa erityisesti jää
tymiselle herkiden lajien esilntymisrajoja tarkasteltaessa. Laskennaffisen jäätyvän
vyöhykkeen alarajan ja tummalahnanruohon ylärajan välillä on selvä riippuvuus
(kuva 50). Tummalahnanruohoa onkin monissa tutkimuksissa käytetty jäätymi
sen ylärajan ilmentäjänä (esim. Rørslett 1989). Rantavyöhykkeen jyrkkyydestä joh
tuen jään kasvillisuutta rajoittava vaikutus on kuitenkin sangen vähäinen.

119,5

118,5

E O O
+

O

115,5 :
114,5

113,5

0 20 40 60 80 00

Yleyys (%)

1(.wa 50, Tummalahnanruohon esiintymisalue Inorijörvessä kesien 1993 - 1994
havaintojen mukaan. a) jöötyvän pohja-alueen alaraja, b) jään painuma
vyöhykkeen alaraja ja c) punaisen valon vaimenemisraja.

Pohjanlaadun vaikutus varsinaisen vesikasvillisuuden esintymiseen on mer
kittävä; esimerkiksi Duarte ja Kailf (1986) totesivat kasviffisuuden biomasan kas
vavan pohjanlaadun pehmetessä miltei lineaarisesti. Palldssaaren koealueella ha
vaitifin sedimenfin vesipitoisuuden selittävän jopa 60 % kasvillisuuden runsau
desta kahden metrin syvyydellä (kuva 51). Syvemmällä pohjanlaatu muuttuu kui
tenldn nopeasti liian pehmeäksi, jolloin myös kasvillisuuden määrä vähenee.

Inarijärven ruskeavetisenunillä alueifia varsinkin pohjalehtiskasvillisuus osoit
tautui erityisesti valorajoitteiseksi; tummalahnanruohon muodostama alaraja (2,9$
m) asettuu varsinkin Joensuunselällä (väri 33 Pt mg /1) miltei täsmälleen samalle
tasolle kuin punaisen valon vaimenemisen alaraja (2,85 m). Myös keskimääräinen
esiintymisen alaraja noudattaa melko tarkoin punaisen valon vaimenemisen ala-
rajaa (kuva 50).
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Kiva 5!, Kasvillisuuden peittdvyyden (96) riippuvuus sedimentin vesipitoisuudexta (96)
(flneaarinen regressio) 95 % Iuottamusvälillö Palkissaaren koealueella
(r2 = 0,56).

Kasvillisuuden strategia-analyysi antaa hyvän kuvan rantavyöhykkeen kas
vifiisuuden keMtysasteesta. Karuifia avoimifia rannoifia ei kasvillisuutta ole yleen
sä ollenkaan, koska aafiokkoeroosion aiheuttama häiriötekijä on liian suuri, Suo—
jaisifia rannoifia strategia-analyysi ilmaisee yleensä selkeästi sukkession vaiheen.
Järven eteläosan suojaisella rannalla (Hämähäkkiniemi) vallitsee ylimmällä ranta-
vyöhykkeellä selvä kilpailutilanne (C-sfrategia); häiriön (R) määrä on hyvin pieni
ja ilmaversoisvaltainen kasvi]Iisuus on sopeutunut vedenkorkeuden vaihteluun
(kuva 52a). Vasta puolentoista metrin syvyydessä olevassa pisteessä voidaan ha
vaita jään ja aallokon aiheuttaman eroosion lisänneen häiriötekijän osuutta. Sy
vemmällä on tilanne taas vakiintunut ja muuttunut valorajoitteiseksi, jolloin sfres
sitekijän (5) osuus lisääntyy voimakkaasti.

Veskosaaren suhteeffisen avoimella hiekkarannalla häiriötekijän osuus on
rannalla melko suuri, mutta muuttuu nopeasti syvemmälle mentäessä stressiteki
jän vallitsemaksi (kuva 52b). Kilpailutekijän osuus on olemattoman pieni, mikä
kuvaa varsin vakaita sfressivaltaisia olosuhteita. Inarijärven koifiisosan suojaises
sa Riuruvuonossa on taas havaittavissa varsin voimakas kasvillisuuden sukkessio
kilpailutekijän osuuden ollessa erittäin merkittävä (kuva 52c). Syvemmällä tilanne
muistuttaa voimakkaasti Hämähälddniemeä ei sfressirajoitteinen kasvillisuus val
taa nopeasti alaa häiriötä indikoivalta kasvillisuudelta. Kaikkein avoimimmat ran
nat ovat sen sijaan ylimmältä vyöhykkeeltään täysin kasvittomia, mikä ilmentää
erittäin voimakkaan häiriötekijän vaifitsevuutta (vrt. Alasaarela ym. 1993).

Erityisesti Inarijärven rantavyöhykkeen ylimmällä osalla näyttää vaifitsevan
edelleen melko epävakaa tilanne, mutta syvemmällä tilanne on melko vakaa. Ny
kyinen vedenkorkeuden vaihtelu ei näytä vaikuttavan juurikaan vedenalaisen kas
villisuuden esiintymiseen. Suojaisifia rannoilla sukkessio ei ole juuri luonnonfflai
sestajärvestä poikkeava ylimmällakaän rantavyöhykkeellä. Kuhmon Lentua-järvessä
mitattiin suojaisifia turverannoifia seuraavat sfrategia-indeksin arvot (Alasaarela ym.
1993): C = 0,28,5 = 0,58, R 0,14. Vastaavat arvot olivat Riuruvuonossa 0,34, 0,58,
0,08 ja säännöstellyssä Ontojärvessä 0,30, 0,29, 0,51. Kilpailutekijän (C) osuus oli
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Inarijärvellä vain hieman suurempi kuin Lentualla, jossa taas häiriötekijän (R) osuus
oli jopa hieman suurempi. Ontojärvellä voimakkaan eroosion vallitessa häiriöteki
jän osuus on taas huomattavasti suurempi ja stressitekijän taas paljon pienempi
kuin muissa järvissä. Erot välillä olivat kuitenkin niin pieniä, ettei niiden
perusteella voida väittää Inarijärven ylimmänkään vyöhykkeen sukkession poik
keavan luonnonifiaisesta. Toisaalta Inarijärvi on strategiaindeksien suhteen jonkin
lainen välimuoto voimakkaasti säännöstellyn Ontojärven ja luonnontilaisen Lentu
an välillä.
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2.2.4 Rantavyöhykkeen pohjaeläimistö

Pohjaeläimist9n biomassan ja siihen vaikullavien ympäristötekijöiden välistä rilp
puvuutta arvioitiin Palldssaaren koealueella. Erityisesti pohjasedimentin vesipi
toisuus (r2 = 0,65) ja rannan avoimuus muotona mitattuna (r2 0,59) näyttivät
seittävän suuren osan biomassan vaihtelusta (kuva 53). Pohjaeläinbiomassa oli
pieni kovilla, kivikkoisifia pohjifia ja suuri pehmeifiä pohja-alueifia. Pohjaeläin
biomassa pieneni myös merkittävästi avoimuuden kasvaessa.

a)
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Ranerni misto ateina, r = 0,5 km

Kuva 53, Palkissaaren koealueen pohjaeläinbiomassan (Iog MZB mg w/m2) riippuvuus
a) sedimentin vesipitoisuudesta (%) ja b) rannan muodosta 0,5 km söteellä
mitattuna (astetta). 95 % Iuottamusvöli rnjattu katkoviivoilla.

Ø Suomen yrrpänetö 58

3,0

-s--

) 20 40 60 80 0C’

Sedmintin vesipitoisuus fX)

1

100 200 300



Rannan muodon perusteella voitiin pohjaeläimistön biomassa arvioida seuraavasti
yhtälön 6 avulla:

100 * log MZB = 415,44 0,47 AV (6)

missä: MZB pohjaeläinbiomassa (mg ww/m2)
AV = rannan muoto asteina, kun mittauskulman kyljen pituus

on 0,5 km.

Rannan muodon ja sedimentin vesipitoisuuden varaan muodostettiin askeltavan
regressioanalyysin avulla seuraava yhtälö:

100 * log MZB 358,23 0,24 AV + 0,65 VE (7)

missä: VE sedimentin vesipitoisuus (%),

selitti pohjaeläinbiomassan suuruudesta peräti 73 %. Sedimentin vesipitoisuus on
kuitenkin vaikea arvioida laskennaifisesti, koska avoimuuden lisäksi myös jyrk
kyys vaikuttaa sedimentin vesipitoisuuteen (Håkanson ja Jansson, 1983). Suojai
sifia, jyrkifiä rannoifia pohjaeläimistön biomassa on siten pienempi kuin loivifia
rannoifia. Avoimuuden käyttö muotona onkin selvästi käyttökelpoisin tapa arvi
oitaessa pohjaeläimistön biomassaa tietyllä rajatulla ranta-alueella.

Käytettäessä vedenkorkeuden vaihteluun ja näkösyvyyteen perustuvaa las
kentamaifia (Palomäki, 1994) saadaan nykytilanteessa pohjaeläimistön kesldmää
räiseksi kuivapainona mitatuksi biomassaksi 312 mglm2, kun se luonnonmukaise
na olisi 440 mg/m2. Molemmat arvot ovat samaa suuruusluokkaa kuin Palldssaa
ren alueella mitatut arvot.

83 Rantahabitaattien jakauma

Makrohabitaaifitason tarkasteluissa Inarijärvi jaeffiin neljään eri osa-alueeseen (1.
kaakkoisosa, 2. Ukonselkä, 3. luoteisosa, 4. keski-ja pohjoisosa) pääosin vedenlaa
dun perusteella (ks. Puro 1995). Rantavyöhykkeen jaollelu mesohabitaattitasollä
maaperätyyppeihin on esitetty kuvassa 54. Inarijärvelle luonteenomaiset jyrkät
moreeni- ja kaifiorannat muodostivat hieman yli puolet rantatyypeistä. Säärmös
telyjärvelle tyypillisiä epävakaita hiekkarantoja oli vain 7 % ja ne rajoittuvat pää
asiassa vähälukuisten haujaksojen alueelle, Turverantoja oli vastoin ennakko
odotuksia yli kolmasosa luoldtelluista rannoista, kun esimerkiksi Kuhmon Lentu
allaja Ontojärvellä niiden osuus on kymmenkunta prosenttia (Hellsten ym. 1989).
Turverannat olivat pääasiassa sekundäärisiä sarailcon kasvun seurauksena synty
neitä rantoja. Osalla rannoista oli saraikon leviäminen vasta alkanut, jdlloin ne
luoldtelffin turve-moreeni ranrioiksi.

Kallio U %
Tave33%

Turve +

moreeni 8 S

Kuva 54. Inarijärven ranta-
vyöhykkeen maaperötyyppien
jakauma (mesohabitaatit).
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Mesohabitaaifitason luokittelu vahvistaa myös strategia-analyysin antamaa
kuvaa ylimmällä rantavyöhykkeellä vaffitsevasta sukkessiosta erityisesti suojaisil
la ja puoli-avoimifia rannoifia, Erityisesti turve-moreenirantojen esiintyminen ku
vaa ylimmäri vyöhykkeen epätasapainoa, joka on alunperin aiheutunut veden-
korkeuden noususta.

Habitaattiluokittelua jatkettiin rannan avoimuutta laskevan fietokonemaffin
avulla, koska avoimuuden rannan muotona mitattuna havaittiin olevan erityisen
merkittävä pohjaeläinbiomassaan vaikuttava tekijä. Rantavyöhykkeen muoto (A
astetta) laskettiin maffin antamista avoimuuksista (F, km) seuraavasti:

AV = 77,480 + 4,466 (10 x F) (8)

Pohjaeläinbiomassa-arvot (MZB) en mesohabitaatfityypeffle (avoimet, puoli-avoi
met, suojaiset) laskettiin kaavan 6 avulla ja eri osa-alueiden ylimmän rantavyöhyk
keen pohjaeläimistön kokonaisbiomassa kaavan 9 avulla seuraavasti;

MZB =Y3 PA *MZB (9)
n s=1 ns

missä: n = osa-alueet 1 - 4
PA = osa-alueen n ylimmän rantavyöhykkeen

(0-3 m:n syvyysvyöhyke) pinta-ala
s rannan avoimuusluokka 1, 2, 3
MZB5 = MZB rannan avoimuusluokassa s.

Suojaisten rantojen (ulapalle avautuvan kulman suuruus <100°) ja avointen
rantojen (>180°) suhteeffiset määrät eri osa-alueiden sisällä erosivat toisistaan si
ten, että järven eteläosassa ja keski-pohjoisosassa (osa-alueet 1 ja 4) suojaisten ha
bitaattien suhteeffinen osuus oli suurempi kuin järven länsi- ja luoteisosassa (osa-
alueet 2 ja 3, taulukko 15). Toisaalta avointen rantojen osuudet olivat näifiä osa
alueifia myös suuremmat kuin järven läntisillä ja luoteisifia osa-alueilla. järven
eteläosa on verrattain saarinen ja sokkeloinen muihin osa-alueisiin verrattuna.
Yhtenäiset selkävesialueet puuttuvat etelästä. Saarisuus ja vähäinen selkävesien
määrä lisäävät rantavilvan pituutta. Suojaisten rantojen suuri osuus lisää lasken
nallista pohjaeläinbiomassaa, joten näiden osa-alueiden merkitys myös kalojen
syönnösalueena on ilmeisen suuri.

Tutkimuksessa pystyttiin arvioimaan pohjaeläimistön kokonaisbiomassa ver
rattain luotettavasti rantojen avoimuuden perusteella. Koko biomassa ei välttä
mättä ole kuitenkaan kalojen ravinnoksi sopivaa, mutta tuloksia voidaan pitää
suuntaa-antavina verrattaessa järven eri osa-alueita toisiinsa.

Taulukko 15. Inarijärven eri osa-alueiden pinta-ala, rantaviivan pituus, suojaisten (AY< I00), puoliavointen (Ilo -

1800) ja avointen (>I80) rantatyyppien suhteelliset osuudet rantaviivasta kunkin osa-alueen sisällä
sekä pohjaeläinbiomassa eri osa-alueiden ylimmällä rantavyöhykkeellä (0 - 3 m syyyysvyöhykkeeilä,
tn ww, tuorepaino).

Osa-alueet kaakkois- Ukonselkä luoteis- keski- ja
osa osa pohjoisosa

Vesialueen pinta-ala km1 285 124 184 448
Rantaviivan absoluuttinen pituus, km 1 211 480 413 1 57

suojaiset rannat % 36 21 17 28
puoliavoimet rannat ¾ 44 70 69 46
avoimet rannat ¾ 20 9 14 26

Pohjaeläinbiomassa, tn ww 518 159 13? 503
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8.4 Söönnöstellyn Inarijörven ja luonnontilaisen
Muddusjörven vertailu

8.4.! Yleistietoja Muddusjörvestö

Inarijärven länsipuolella noin 27 m sitä korkeammalla sijaitsee Muddusjärvi (48,7
km2), joka laskee Juutuanjoen kautta Inarijärveen (Vesihallitus 1980). Muddusjärvi
koostuu kahdesta eri altaasta, joita erottavan salmen lähellä on Lapin vesistöjen toi
seksi syvin piste (74 m). Muddusjärveä on perinteisesti käytetty vertailuvesistönä
(Nenonen 1972, Honkasalo ja Hiisivuori 1977) arvioitaessa säännöstelyn vaikutuk
sia Inarijärvessä. Muddusjärven sijainti ja korkeustaso ovatiähellä Inarijärveä. Ranta
tyyppien jakauma ja järven syvyyssuhteet muistuttavat myös Inarijärveä parem
min kuin esimerkiksi karu Nitsijärvi, jota on myös käytetty vertailuvesistönä, Myös
keskimääräinen vedenkorkeuden vaihtelu muistuttaa Inarijärven luonnonmukais
ta vedenkorkeuden vaihtelua vaikka tulva onkin paljon huipukkaampi (kuva 55).
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i ::;:
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Kuva 55. Muddusjärien vedenkorkeuden keskimääräinen vaihtelu verrattuna Inarijärven
vedenkorkeuden vaihteluun vastaavina vuosina (1959 - 1993) luonnontifassa
ja säännösteltynä Muddusjärien vedenkorkeudet on suhteutettu Inarijärven
tasoon vähentämällä 2975 m.

8.4.2 Muddusjärven rantavyöhykkeen rakenteesta

Muddusjärven voimakkaat kevättulvat ovat aikaansaaneet erityisesti järven länsi-
rannan lajittuneesta aineksesta kooskineifia rannoifia laajoja rantasortumia. Toi
saalta myös kesällä 1992 vedenpinta oli tasolla LN + 148,85 m, joka aiheutti voi
makasta eroosioita lansirannan alueella, jossa torman tyvi on tasolla LN + 148,82
- 149,13 m. Maastomittausten perusteella Muddusjärvellä samoin kuin Inarijärvellä
ylimmän rantavyöhykkeen sarailcko esiintyy pääasiassa eulitoraalin alueella.

Elokuussa 1994 tehdyt vedenalaisen kasvillisuuden videokuvaukset osoitti
vat myos varsmaisen vesikasvillisuuden olevan suurelta osm samanlaista kuin Ina
njarvella Kwikkoiset rannat olivat miltei kasvittomia, mutta hiekkapohjaisilla alu
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eifia pohja oli tiheän pohjalehfiskasvillisuuden peitossa. Kasviifisuuden alaraja oli
havaintojen mukaan tasolla LN + 145,27 m Avoimifia voimakkaasti erosioikivifia
hiekkarannoifia kasvillisuus alkoi tasolta LN + 147,00 m, joka on miltei sama suin
teeffinen syvyys (1,1 m) kuin Inarijärven suojaisifia raimoifia Sensijaan esimen
kiksi Inanjarven Ammänhiekan alueella ranta on kasvipeitteeton syvyyteen 1,7 m
asti, joka kertoo eroosion olevan Inarijarvella ainakin paikoin voimakkaampi kuin
Muddusjärvellä.

Honkasalo ja Hhsivuoil (1977) havaitsivat Muddusjärven rantavyöhykkeelle
tyypillisen pohjalehtiskasvillisuuden puuttuvan Inanjarvestä. Toisaalta he totea
vat, että Muddusjarven kahta vertailulmjaa muistuttaa rakenteeffisesb ainoastaan
yksi Partakon linja, joka sijaitsee enttäin avoimella paikalla Partakon linjan kas
vittomuus johtui pääasiassa aallokkoeroosiosta eikä niinkään vedenkorkeuden
vaihtelusta vaikka sekin lisää myös omalta osaltaan aineksen kulkeutumista,

&4J Mudäusjärven pohjaeläimistöstä

Nenonen 1972) seka Honkasalo ja Hiisvuon (1977) kaytlivat Inarijärven säannös
telyhillumuksissaan vertailujärvenä Muddu9arveä. Muddusjärven pohjaeläiuila
jisto muistuttaalun suuresti Inarijarven lajistoa. Molemmissa tutkimuksissa pää
dyttiin samansuuntai een loppupaätelmäan; ranta alueen pohjaelaimistö on kär
sinyt vedenkorkeuden saannostelysta

Nenosen (1972) aineisto Inarijärveltä koostui vudeltä linjalta ja Muddusjarveltä
kolmelta linjalta otetuista naytteistä. Honkasalon ja Hiisivuoren (1977) naytteet
oli otettu Inarijarven viidelta linjalta ja Muddusjärven kahdelta linjalta Vertailemal
la näiden kahden jarven tuloksia keskenäan havaitaan, että vaihteluvalit sekä koko
naisyksilömäarissa että -biomassoissa eri linjojen kesken ovat suuria ja toisaalta
erot kesidarvoissa jarvien valifia ovat verrattain pienet lisimerkiksi Nenosen (1972)
pohjaelaimstön kokonai biomassaa esittavassä kuvassa ero Inanjarven säännöste
lyvyohykkeen pohjaelainbiomassan ja Muddusjarven amalla syvyysvyohykkeellä
hav i ir Fohja lairb r n alli ono6g/ i (Woreoain Muddusjärvnarv
o 3 / ja r a ija ‘ r o 1 g/n Ir arij r uflu r uk c 1- salia 1993 kerät r
aineiston peruste ik Ir anjarv’n Pallussaar i alueella suojaistcn habitaattien pol ja
elauibioiiassa ui kahdeit inetrui syy ydetr kesiumääru 10 giu (tuurepainuj ja

vaihtelu suojai ten eri habitaattien kesker verrattain suurta 3,9 26 1 g/ nk
Kesan 1993 tulosten peru teella seka rannan avoimuus rtt” pohjan laatu vai

kuttavat suuresti p hjaelainmassaan lnanjärvella. Soveltamalla Inanjärvella laa
dittua laskentamaifia (yhtalo 7 Honkasalo ja Husi uor (1977) a neistoon Muddus
järveltä (linjat J ja K), saadaan seuraavat tulokset

Linja J (Muddusjärvi, koefilaa vastapaatä puoliavoin hiekkaranta)
Muddusjarveltä m tattu kesluar o 1 3 m 2,75 g ww/n2
Inanjarvelle maifilla laskettu arvo 2,3 g ww/m2

1 inja K (Muddusjärvi Aihnniemi suojainen pehmeapohjainen ranta)
mitattu kesluarvo 1 3 m 243 g ww/m1,
Ir anjarvelle mallilla laskrttu arvo 5 1 g ww/m

Inarijärven tulosten perusteella lasketut arvot ovat siis osin jopa suurempia
kuin Muddusjarvelta mitatut arvot, lasta voidaan paatella etta einympänstö vai
kuttaa pohjaeläimistön kokonaisbiomassaan huomattavasti voimakkaammin kuin
säännostely vaikka lajistomuutokset ovatkin ilmeisiä. Tosin Inarijärven säännös
tely on jo melko vanha, joten pohjaeläimiston elpyminenldn on ilmeista.

0 .

Suomen ympästä 58



8%A Muddusjärven sovehuvuus vertailujörveksi

Muddusjärvi näyttää soveltuvan sijainfinsa, veden laadun ja vedenkorkeuden
vaihtelun suhteen hyvin Inarijärven vertailujärveksL Tosin vertailuissa on otetta
va aina huomioon kullekin rannalle ominaiset ekologiset olosuhteet kuten edeifi
sissä kappaleissa on todettu. Nenosen (1972) tutkimuksissa kaikki vertailulinjat oli
sijoitettu Muddusjärven rehevälle eteläiselle osalle, joka on erittäin matala ja Mek
kapohjainen alue. Näitä alueita ei voida verrata muihin kuin Ivalojoen suistoaluei
siin. Nenonen (1972) toteaakin sedimentaatiosyvyyden olevan miltei puolet ma
talemmalla Muddusjärvessä, mikä suoraan ilmentää rantavyöhykkeen suojaisuutta.
Myös Honkasalo ja Hiisivuori (1977) keskiifivät näytteenoton kahdelle Mekkapoh
jaiselle alueelle, joista toinen tosin sijaitsi pohjoisessa osa-altaassa.

Pohjan laadun suhteen järvet eivät siis ole vertailukelpoisia, mutta ekologial
taan samankaltaiset erosioituvat hiekkarannat ja jyrkät kivikkorannat soveltuvat
erinomaisesti järvien väliseen vertailuun. Myös rantavyöhykkeen kasvillisuuden
ja pohjaeläimistön perusteella järvet sopivat vertailtaviksi.

Muddusjärveä voidaan käyttää erityisen hyvin vertailukohteena arvioitaes
sa vedenkorkeuden vaihtelun vaikutuksia ylimmän rantavyöhykkeen kasvillisuu
teen. Vertailukohdetta valittaessa on kuitenkin otettava huomioon rantavyöhyk
keen avoimuus. Myös rantavyöhykkeen maaperän laatu ja osin siitä johtuva jyrk
kyys ovat muuttujia, joiden samana pitäminen on olennaisen tärkeää vertailulin
joja valittaessa. Näin vertailtaessa järvien välisellä kokoerolla ei ole vertailukel
poisuutta vähentävää merkitystä. Järvien rantavyöhykkeen toiminnallisen ja raken
teeffisen vertailukelpoisuuden varmistaminen vaatisi kuitenkin huomattavasti enem
män havaintoja kuin tämän tutkimuksen yhteydessä oli mahdollista hankkia.

Vertailujärviln perustuva lähestymistapa sopii myös hyvin kertaluonteisen
muutoksen (esim. vedenkorkeuden noston) vaikutusten arviointiin. Inarijärvellä ve
denkorkeuden noston vaikutukset ovat kuitenkin jo oleeffisesti vaidintuneet, joten
vertailuun ei ole juurikaan mahdollisuuksia. Lisäksi Muddusjärven poikkeukseffisen
herkästi erosioituvat ranta-alueet vaikeuttavat vertailtavuutta j’en väi’ä,
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Erno Salonen1, Markku Ahonen1, Mika Marttunen2, Risto Palomäki3, Hannu
Tervo4, Teppo Vehanen5

1 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Inarin kalantutkimus ja vesiviljely
2 ympäristökeskus

Keski-Suomen ympäristökeskus
“Thule4nstituuffi (ent. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos)
5Rilsta- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kainuun kalantutkimus ja vesiviljely

9.!. Tutkimukset
Inarin kalakantojen hoitovelvoitteet ovat Suomen sisävesialueffle määrätyistä suu
rimmat ja siten istutustoiminnan tuloksellisuudella on suuri taloudeifinen merki
tys. Inarijärvi-tufldmuksen keskeisen osan muodosffldn Inarin kalatalousjärjes
telmän tutkimus. Tämän laajan tutldmuskokonaisuuden tavoitteena oli tuottaa
tietoa Inarijärven kalataloudeifisen velvoitehoidon ohjaukseen esimerkiksi ratkais
taessa istutettavien kalojen lajeihin ja istutusmäänlin liittyviä kysymyksiä. Tutki
muksessa kerättyä tietoa voidaan käyttää hyväksi myös kehitettäessä Inanijärven
säännöstelyn käyttöä sekä alueen vinldstyskäyftöpalveluja.

Inarin kalatalousjäijestelmän tutkimukseen kuului kalatalouden nykyifian ana
lysoinfi, eri tahojen tavoitteiden selvittäminen sekä kalataloudellisen hoidon ja sä
nä soveliettavien menetelmien kehittäminen. Se muodostui seuraavista osista:
1. Inarijärven kalatalouden aluetaloudeifinen merkitys
2. Eri tahojen näkemykset Inarijärven kalataloudesta ja vinldstyskäytöstä
3. Kalalajien väliset vuorovaikutukset - teoreettinen tarkastelu
4. Kalakantojen hoitomaifin kehittäminen ja soveltaminen
5. Kalojen vaellus Inarijärvestä Paatsjokeen
6. Sopeutuvan velvoitehoidon suunnitelma

Osatufldmusten keskeiset tulokset on esitettV luvuissa 9J. - 9,6. Tutkimuk
sessa syntyneet julkaisut ja raportit on lueteltu khjaffisuuden yhteydessä. Kalata
lousjärjestelmän tutkimus on tehty Suomen ympätistökeskuksen, Lapin ympäristö-
keskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Pohjois-Suomen tutkimus
laitoksen (nyk. Thule instituutti), Teknillisen korkeakoulun ja Keski-Suomen ympä
ristökeskuksen yhteistyönä.

9.2 Inarijärven kalatalouden aluetaloudeffinen merkitys
Inarijärven kalatalouden aluetalouäeffista merkitystä koskevan tutkimuksen ta
voitteena oli luoda laskentakehikko, jonka avulla voitiin arvioida Inarijärven kala
taloudeifisten hoito- ja kehittämistoimien aluetaloudeifisia vaikutuksia ja kannatta
vuutta. Kehikko rakennettiin kustannus-hyötyanalyysin menetelmällä siten, että

omer ympäruö 58

KaIatIden kebdttämhen



sen avulla voidaan arvioida kalataloudeifisten hoito- ja kehittämistoimien aiheut
tamien kustannusten ja hyötyjen kohdistuminen eri eturyhmille. Kehikko on to
teutettu Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Mallin kehitystyö ja soveltaminen ta
pahtui Oulun yliopiston Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksessa (Tervo ja Mäenpää
1995).

Työ jakaanhii nykytilan arviointiin ja tulevaisuuden vaihtoehtojen vertailuun.
Nykyifian arviointia varten kootifin tiedot vuosilta 1985 - 1992 Inarijärven ja sen
sivuvesistöjen kalataloudeifisesta hoidosta ja kehittämisestä, laskettiin vuotuiset
kustannukset toimenpideryhmittäin ja arvioitiin koituneita hyötyjä. Tulevaisuu
den vaihtoehtojen arviointiin on rakennettu laskentakehikko, jonka avulla voi
daan arvioida Inarijärven kalataloudeifisten hoitovaihtoehtojen yhteiskunnalliset
hyödyt ja edellytettyjen toimenpiteiden kustannukset. Tässä tarkastellaan vain
nykyfflan arvioinnin tuloksia, koska tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelu on
varsin epävarmalla pohjalla lukuisten oletusten vuoksi.

Tarkastelussa Inarijärven kalatalousjäieste1män hyödyt ja kustannukset on
kohdennettu erikseen kalakantojen hoitoon ja hyödyntämiseen. Kustannuspuo
leila on eritelty menot, jotka ovat aiheutuneet velvoitekalanviljelystä ja -istutuk
sista, istutusten tulokseifisuuden tarkkailusta, kalastusympäristön hoidosta, sekä
muusta valtion kalanviljelytoiminnasta. Kustannuksissa on eritelty myös kalas
tuksesta aiheutuneet menot. Hyödyissä on eritelty mm, saalistulot, matkailutulot,
työffisyyshyödyt, viljelytuotteiden myyntitulot sekä vfrldstyskalastajien kokemat
virkistyshyödyt (kuva 56, taulukko 16).

Inarijärven kalatalousjärjestelmän kokonaiskustannusten nykyarvon keski-
arvo oli vuosina 1985 - 1992 noin 33 Mmk vuodessa vuoden 1992 hinnoin 6 %
diskonttokoroila laskettuna (nykyarvon keskiarvo on saatu jakamaila vuoteen 1992
diskontatut summat tarkastelujakson vuosien määrällä). Hyödyt vastaavalla ta
valla laskettuna olivat noin 34 Mmk vuodessa. Nykyarvo-tarkastelussa hyödyt ovat
siis olleet hieman kustannuksia suuremmat.

Inarijärven kalatalousjärjestelmän kustannukset ja hyödyt ovat jakautuneet
tarkastelujaksoile pääpiirteissään siten, että ne ovat lähteneet nousuun 1980-lu
vun puolivälin jälkeen, saavuttaneet huippunsa vuosikymmenen lopussa ja alka
neet laskea heti 1990-luvun alkaessa. Poikkeuksen muodostavat kalakantojen ja
kalastusympäflstön velvoitehoidosta aiheutuvat toimenpiteet, jotka ovat jatkuneet
tasaisina koko tarkastelujakson.

Suurimman osan kustannuksista, vajaat 18 Mmk vuodessa, on kantanut val
tio. Valtiolle aiheutuvat kustannukset perustuvat pitkälti korkeimman haifinto
oikeuden päätöksiin (kohta 5.2.1) Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalakantojen
velvoitehoidosta, mutta valtio on tehnyt myös muita kuin velvoitteeseen sisälly
viä kalanviljely ja -istutustoimia ja tukenut mm. ammattikalastusta. Valtion kustan
nuksista 12,5 Mmk on aiheutunut kalanviljelystä ja -istutuksista, joista velvoitteen
osuus on ollut 10 Mmk. Velvoitetarkkailusta on kustannuksia aiheutunut 1,2 Mmk
vuodessa, rantavyörymien estämisestä ja niistä maksetuista korvauksista 1 Mmk
vuodessa (kuva 57). Ammattikalastajffle maksettu tuki on ollut 2,3 Mmk vuodes
sa. Velvoitekalanviljelyn kustannukset ovat jakaantuneet melko tasaisesti tarkas
telujaksolla. Muussa valtion kalanviljelyssä on havaittavissa selvä nousu kustan
nuksissa 1980-luvun ja 1990-luvun vaihteeseen tultaessa. Ammatfikalastajffle mak
settujen tukien määrässä on havaittavissa selkeä hyppäys vuonna 1987 ja sen jäl
keen klihtyvä lasku tarkastelujakson loppua kohti niin, että tuen määrä oli vuon
na 1992 suunnilleen vuoden 1985 tasolla.
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Kuva 56. Inarljärven kaiotalousjärjestelmän osatelajät
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Taulukko 16. Inarijärven kalatalouden kustannukset ja hyödyt vuoden 1992 hintatasossa, Mmk.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 NA

VALTIO
Kustannukset:
Velvoitekalanviljely ja istutus 8,3 7,8 7,7 8,0 6,8 7,0 8,0 7,5 10,1
Muu valtion kalanviljely 1,0 1,0 1,2 1,9 2,6 2,8 2,8 2,2 2,4
Tuloksellisuuden tarkkailu ja tutkimus 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
Rantavyörymien esto ja korvaus 0,1 0,1 0,6 0,8 0,6 1,3 1,0 1,0 0,9
Ammattikalastuksen tuet 0,3 0,8 3,7 3,5 2,7 1,1 1,2 0,5 2,3
Muut valtion menot 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Hyödyt:
Työllisyyshyödyt2 3,3 3,1 3,7 4,6 5,1 4,7 3,8 3,6 5,2
Viljelytuotteiden myynti 0,0 0,2 0,1 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,6
Luonnonkantojen säilyttäminen - - - - - -

Kalastuslupatulot 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5
Valtio, netto -7,3 -7,1 -10,0 -9,7 -7,3 -7,2 -9,6 -8,1 -10,8
INARIN KUNTA
Kustannukset:
Kalatalousprojektin menot 0,2 1,0 1,7 2,2 2,7 2,4 1,5 1,4 2,1
Hyödyt:
Kalatalousprojektin tulot 2,2 2,3 2,4 2,5 1,5 1,6 1,6 1,7 2,6
Iyöllisyyshyödyt2 0,8 0,7 0,9 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 1,2
Inarin kunta, netto 2,8 2,1 1,6 1,4 0,1 0,3 1,0 1,1 1,8
AMMAKALASTAJAT
Kustannukset:
Kalastuskulut 0,8 0,8 1,7 3,2 4,5 4,6 4,1 3,6 3,6
Hyödyt:
Saalistulot 1,4 1,3 1,7 3,8 4,6 2,5 1,3 1,3 2,9
Valtion tuet 0,3 0,8 3,7 3,5 2,7 1,1 1,2 0,5 2,3
Ammattikalastajat, netto 0,9 1,3 3,7 4,1 2,8 -1,0 -1,6 -1,8 1,6
KOTITARVEKALASTAJAT
Kustannukset:
Kalastuskulut 1,6 1,6 3,8 3,9 4,1 3,3 3,5 3,1 4,0
Hyödyt:
Saalis- ja virkistyshyödyt 2,3 2,1 3,9 3,8 3,5 2,4 1,7 2,2 3,6
Kotitarvekalastajat, netto 0,7 0,6 0,2 0,1 -0,5 -0,8 -1,6 -0,8 -0,4
INARIN KOTITALOUDET
Työflisyyshyödyt 2,0 1,9 2,2 2,7 3,0 2,8 2,3 2,2 3,1
KALASTUSMATKAILIJAT
Kustannukset:
Kalastuskulut 1,1 1,4 1,8 1,6 1,9 1,7 1,6 1,7 2,1
Matkakulut 2,1 2,7 3,4 2,9 3,6 3,1 3,0 3,2 3,9
Muut kulut lnarissa 2,3 3,0 3,8 3,3 4,0 3,5 3,3 3,6 4,4
Hyödyt:
Virkistyshyödyt 4,1 5,3 6,7 5,8 7,1 6,1 5,8 6,3 7,6
Muut hyödyt 2,3 3,0 3,8 3,3 4,0 3,5 3,3 3,6 4,4
Kalastusmatkailijat, netto 0,9 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 1,6
MUU SUOMI
Työllisyyshyödyt 2,8 2,7 3,2 3,9 4,4 4,0 3,3 3,1 4,5
YHTEENSÄ, NEHO 2,7 2,5 2,3 3,6 3,9 -0,6 -5,1 -3,1 1,4
josta Inarin kunnan alue 6,3 5,7 7,6 8,1 5,3 12 -0,1 0,5 6,1
Muu Suomi -3,6 •3,2 -5,3 -4,5 -1,4 -1,8 -5,0 -3,6 4,7
1) Nykyarvon kesk,rvo, 2) SYsältää verotu/oJn /Le)iksen
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Rantavyörymät

D Tarkkai4umenot
10 LIB Kuu valtion kalanviljely

8 Velvoitekalanviljely

6 Investointien pääomamenat

Merkittävin hyöty Inarijärven kalatalousjäjestelmässä on sen työffistävä vai
kutus. Kerrannaisvaikutuksineen järjestelmän vuotuinen työffistävä vaikutus tar
kastelujaksolla oli keskimäärin 86 henkilötyövuotta. Laskennaifisesti järjestelmän
työffistävän vaikutuksen neftohyödyt ovat olleet 14 Mmk vuodessa ja ne ovat
jakautuneet seuraavasti: valtiolle lähinnä pienempinä työttömyyskorvausmenoina
ja suurempina verotuloina 5,2 Mmk, Inarin kunnalle suurempina kunnallisverotu
loma ja pienempinä sosiaaliturvan menoina 1,2 Mmk, Inarin kunnan kotitalouk
sffle suurempina tuloina 3,1 Mmk. Lisäksi työffisyydestä on kanavoitunut hyötyjä
valtakunnallisesti yritystoiminnalle, kotitalouksffle ja kunnille sosiaaliturvajäjes
telmän tasapainotuksen kautta 4,5 Mmk.

Kun valtion saamat hyödyt ovat olleet lähes yksinomaan edellä mainitut työl
lisyyshyödyt, jää valtion nettohyöty reilusti mdnukselle koko tarkastelujaksolla,
keskimäärin noin 11 Mmk vuodessa.

Kustannuksista keskimäärin noin 2 Mmk vuodessa on kanavoitunut Inarin
kunnan kalatalousprojekfin kautta, Inarin kunnan kalatalousprojekfi perustettiin
v. 1985 ja sen tehtävänä on ollut mm. kehittää kalataloutta, vastata kalasatamien
hoidosta ja jäähuollosta. Kalatalousprojekfin voiyymin ajallisessa profiulissa on
havaittavissa myös selvä nousu vuoteen 1989 asti, jonka jälkeen on seurannut las
ku. Kunnalle on merkitty hyötyinä kalatalousprojekfin rahastoidut varat ja korko-
tulot sekä työffisyyshyödyt. Keskimääräislukujen valossa kunnan nettohyöty on
ollut tarkastelujaksolla hieman positiivinen.

Ammattikalastajien määrä on vaihdellut tarkastelujaksolla paljon. Vuonna 1986
kalastajia oli 47 ja huippuvuonna 1989 heitä oli 103, mutta vuonna 1992 enää noin
50. Ammattikalastus on pääosin sivutoimista, ja kalastajamäärissä ovat mukana
kaikki ne, jotka ovat saaneet vähintään 10 % tuloistaan kalastuksesta. Ammatti
kalastajien kalastuskustannukset ovat olleet keskimäärin 3,6 Mmk vuodessa. Kus
tannuksissa on havaittavissa jyrkkä nousu 1980-luvun lopulla, mikä johtuu lähin
nä investoinneista pyynbkalustoon, mutta myös kalastajamä-ärän voimakkaasta
kasvusta. Kustannukset ovat laskeneet vain vähän 1990-luvulle tultaessa lähinnä
sen takia, että 1980-luvun puolivälin jälkeen tehtyjen suurten investointien
pääomakulut ovat laskelnilssa mukana.

Ammaifikalastajien saamat saaliskilot ovat olleet vuodessa keskimäärin 2,9
Mmk ja valtiolta saadut tuet 2,3 Mmk. Saalistulot ovat olleet tarkastelujakson
alkupuolella aika pienet, mutta koska kalastuskustannukset ovat olleet vielä pie
nemmät on lopputulos ollut positiivinen. Tarkastelujakson keskivaiheifia saalistu
lot ovat olleet suuret, mutta samaan aikaan kustannukset ovat olleet niin suuret,
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että posiifiviseen nellotulokseen on päästy vain valtion tukien varassa.
Vuosikymmenen vaihteen jälkeen saalistulot ovat nopeasti pudonneet 190-lu-
vun puolivälin tasolle, Kun valtion tuet ovat samanaikaisesti ehtyneet, mutta
pääomakustarmukset ovat säilyneet korkeina, on ammattikalastuksen keskimää
räinen kannattavuus romahtanut: vuodesta 1989 vuoteen 1991 ammattikalastuksen
nettohyöty on pienentynyt 4,4 Mmk. Saalistulojen kehitykseen on suurimpana
syynä ollut muikkusaaliin määrän vaihtelu.

Kolitarvekalastajien määräksi on arvioitu vajaa 400 ruokakuntaa vuonna 1985,
mikä on todennäköisesti ifian alhainen. Vuodesta 1987 lähtien kotitarvekalastusta
haijoittavien ruokakunfien määrä on ifiastoitu yhtenäisin perustein. Tuolloinko
titarvekalastusta harrastavia ruokakunfia oli noin 900. Määrä kävi 960:ssä vuonna
1989 ja on sen jälkeen vakiintunut 800 - 900 tienoffle Metsähaifituksen kalastuslu
paifiastojen perusteella. Kotitarvekalastajien arvioidut kalastuskustannukset ovat
olleet keskimäärin 4 Mmk vuodessa, siis hieman suuremmat kuin ammatilkalasta
jien kustannukset. Tämä johtuu siitä, että kotitarvekalastajia on ollut likimain kym
menkertainen määrä ammaffikalastajfln verrattuna. Kotitarvekalastajien lasken
nainen kokonaishyöty kalastuksesta on ollut keskimäärin 3,6 Mmk vuodessa.
Hyöty on arvioitu pelkästään saaliin perusteella ja vuotuinen vaffitelu johtuu siis
pelkästään saaliin määrän ja hinnan vaihtelusta. Kohtarvekalastajien nettohyöty
näyttää olevan negatiivinen vuodesta 1989 lähtien.

Ulkopaikkakuntalaisten virkistyskalastajien, joista käytetään myös nimitystä
kalastusmatkaifijat, määrä oli vuonna 1985 noin 2 300. Vuoteen 1989 mennessä
määrä kasvoi noin 4 000:een mutta alkoi sen jälkeen laskea ja on pudonnut vuo
teen 1993 tultaessa reilusti alle 2 000:een.

Kalastusmatkailijoiden kalastuskulut Inarin kunnassa olivat vuosina 1985 -

199% keskimäärin 2,1 Mmk vuodessa. Matkakustannukset olivat 3,9 Mmk ja muut
kulut Inarin kunnassa 4,4 Mmk vuodessa. Muut kulut Inarin kunnassa eivät ole
mukana edellä esitetyssä kalatalousjärjestelmän kokonaiskustannusten nykyarvon
keskiarvossa, koska ne ovat lähinnä elinkiistannuksia. Muutokset vuosittaisissa
luvuissa johtuvat pelkästään kalastajamäärien muutoksista. Ulkopaikkakuntalais
ten virkistyskalastajien kalastuksestaan saama nettohyöty on ollut keskimäärin
1,6 Mmk vuodessa. Hyöty on arvioitu matkakustannusmenetelmällä ja sen las
kentaan liittyy monia epävarmuuksia. Vuonna 1993 ulkopaikkakuntalainen
virkistyskalastaja käytti Inarin kunnassa keskimäärin 1 700 mk (Salonen 1994a).

Kalatalouden aluetaloudeifinen tutkimus koski vuosia 1985- 1992. Tämän jäl
keenkin Inanjärven kalatalous on edelleen taantunut. Ammattikalastuksen kan
nattavuus on edelleen heikentynyt vuoden 1992 jälkeen. Mm. kalastuksen varaan
perustettuja luontaiselinkeinoifioja on taloudellisen ahdingon vuoksi pakkohuu
tokaupattu. Ammattikalastajien määrä on vähentynyt. Kotitarvekalastajien mää
rä on säilynyt miltei ennallaan. Ulkopaikkakuntalaisten virkistyskalastajien mää
rä on laskenut noin kolmannekseen vuodesta 1992.

93 Eri tahojen näkemykset Inarijärven kalataloudesta
ja virkistyskäytöstä

9.3.1 Tehdyt haastattelut jo kyselyt

Eri tahojen näkemyksiä Inarijärven kalataloudesta ja virldstyskaytöstä selvitetifin
talvella 1993 - 1994 kahdella postikyselyllä: poshlq’sely Inarijärven eri käyttäjä
ryhmffle ja alueen väestölle ja posfflcysely eteläsuomalaisffle kalastajaseurojen jä
senffle (Salonen 1994a) sekä teemahaastatteluifia (Salonen 19945, Meriläinen 1994).
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Inarin kunnan väestön ja eri käyttäjäryhmien näkemyksiä erityisesti Inarijär
ven kalataloudesta kartoitettiin posfflcyselyllä. Kyselyn otos oli 1 552 henkilölle, jois
ta 65 % oli paikkakuntalaisia ja loput ulkopaikkakuntalaisia virkistyskalastajia tai
vapaa-ajan asunnon omistajia. Ulkopaikkakuntalaisilta kysyttiin lisäksi tietoja rahan-
käytöstä paikkakunnalla, matkakustannuksista sekä oleskelu- ja kalastusajoista
Inarijärvellä. Näiden kysymysten tarkoituksena oli selvittää u].kopaikkakuntalais
ten virkistyskalastuksen aluetaloudeifista merkitystä. Eri ryhmien vastausakifivisuus
kyselyyn oli hyvä; kyselyn vastausprosenffi oli 70 (taulukko 17).

Kalastajaseurojen jäsenille suunnatulla kyselyllä haluttiin selvittää, minkä
laisena virkistyskalastuskohteena Inarijärveä pidetään. Kalastajaseuran jäsenille
osoitettu kysely oli suppeahko, otoskoon ollessa yhteensä 300 henkilöä, Kyselyn
vastausprosentti jäi melko aihaiseksi, noin 44 % :in (taulukko 17).

Teemahaastatteluifia kartoitettiin Inarijärven kalatalousjärjestelmässä toimi
vien henkilöiden näkemyksiä kalataloudeifisesta päätöksenteosta sekä tarpeita ja
odotuksia Inarijärven kalatalousjäijestelmän ja sen ohjattavuuden kehittämisek
si. Yhteensä haastateltuja oli 38 (Salonen 1994b). Lisäksi Inarijärven ammattikalas
tajien näkemyksiä mm. järven kalastuksesta ja säännöstelystä selvitettiin vielä eril
lisillä haastatteluiia (Meriläinen 1994).

Tässä kohdassa esitetään ne postikyselyn ja teemahaastattelujen tulokset, jotka
koskevat kalataloutta ja sen kehittämistä sekä virkistyskäyttöä. Tämän julkaisun
luvussa 9.2 on käsitelty virldstyskalastuksen aluetaloudellista merkitystä ja luvus
sa 10.2.4 on käsitelty haastateltujen suhtautumista säännöstelyn kehittämiseen.

Taulukko 17. Postikyselyn kohdejoukot ja otosten koko sekä palautettujen, analysointikelpoisten lomakkeiden luku
määrä ja palautusprosentti.

Postikyselyn kohdejoukko Kohdejoukon Otos Otos kohde- Palautukset Palautukset
koko joukosta % kpl %

Paikkakuntalaiset
- Inarin kuntalaiset 7 878 596 8 352 59

- Kotitarvekabstajat 772 356 46 241 68
- Ammattikalastajat 57 57 100 43 75
Yhteensä 8 707 1 009 12 636 63

Ulkopaikkakuntalaiset
- Virkistysblastajat 1 578 489 31 410 84
- Vapaa-ajan asunnon omistajat 400 54 14 46 85
Yhteensä 1 978 543 27 456 84

Kaikki yhteensä 10 685 1 552 15 1 092 70

•ö Palautukset kpl Palautukset%

Keskusjärjestö
Suomen kalamiesten keskusliitto 100 44 44
Suomen metsästäjä- ja kalastajaliitto ry 100 38 38
Suomen urheiluhlastajain liitto 100 49 49

Yhteensä 300 131 44
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9.3.2 Postikyselyjen tulokset

Suhtautuminen yleiseen virkistys- ja maankäyftöön

Inarijärvellä ja siellä liildcumisella on hyvin suuri merkitys Inarin kunnan asuk
kaille. Myös ulkopaikkakuntalaisten virkistyskalastajien keskuudessa Inarijärvi
koettiin kiinnostavana kohteena. Kalastus koettiin järven erilaisista käyttötavoista
tai vapaa-ajan toiminnoista tärkeimmäksi (kuva 58). Inarijärven erämaaympäris
töä arvostetifin suuresti ja samalla korostettiin järven omaleimaisen luonnon sai
lyllämisen tärkeyttä.

Kuva 58. lnarijäween liittyvien toimintojen tai harrastusten merkitys eri kohderyhmille
(huomattava ja kohtalainen merkitys yhdistetty, %).

Lisärakentamiseen järvelle (mökit, vfrkistyskäyttöä palvelevat rakenteet ym.)
suhtauduttiin pidättyvästi ja erityisesti saariin rakentamiseen kielteisesti, Paikka
kuntalaisten mielipiteet mantereelle rakentamiseen jakaantuivat lähes tasan toi
sen puolen vastustaessa ja toisen kannattaessa lisärakentamista. Virkistyskäyttöä
palvelevia rakenteita katsottiin jo olevan järvellä sopivasti tai riittävästi. Rantojen
roskaisuuteen kiinnitettiin huomiota ja siisteyllä toivottiin parannettavaksi. Joka
miehen oikeuden nojalla tapahtuvan vapaan rantauhimis-, tulenteko- ja lefriy
tymisoikeuden (vain lyhytaikainen) säilyttämistä nykyisellään pidettiin tärkeänä.
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Suhtautuminen kalastukseen ja kalakantojen hoitoon

Kalastus Inarijrvellä on Inarin kuntalaisten keskuudessa erittäin yleistä jasifiä on
ilmeisen suun merkitys alueella. Eri kalastusmuodoista troollkalastukseen man
järvellä suhtauduttiin sekä paikkakuntalaisten että ulkopaikkakuntalaisten tahol
ta kielteisesti ja sitä ehdotettiin yleisesti rajoitettavaksi tai kielleftäväksL Troolika
lastuksesta aiheutuneet taloudeifiset ja muut ongelmat ovatkin kääntäneet ylei
sen mielipiteen voimakkaasti troohkalastusta vastaan, Vähemmän suosiifavia ka
lastustapoja olivat myös pitkäsiima- ja isorysäkalastus. Vetouisteluun ja muihin
vapakalastusmuotoihin suhtauduttiin myönteisesti.

Inarijärveä pidettiin 1990-luvun alussa keskirikertaisena kalavetenä. Saaliin mää
rään ja saaliskalojen kokoon oltiin tyytymättömiä, sensijaan saaliin lajikoostumuk
seen, laatuun ja kuntoon oltiin tyytyväisempiä. Tyytymättömyys saaliskalojen ko
koon koski “punalihaisia” eikä sfflcaa, jonka saaliskoko puolestaan on noussut.

Sekä paikkakuntalaiset että ulkopaikkakuntalaiset olivat kokeneet kalakanto
jen tilan kehittyneen yleisesti ottaen huonompaan suuntaan viime vuosina (kuva
59). Käsitykset muikun ja kaikkien neljän “punalihaisen” kantojen kehityksestä
huonompaan suuntaan olivat hyvin yhdenmukaiset saalisifiastojen kanssa.

Wkok. vhidstyskalastajat (03+16+38+43)

Ulkok. vapaa-ajan as. (00+29+24+47)

Kuntalaiset (03÷10+39+47)

Ammattikalastajat IIIIiiIIII (02+07+30+61)

Kotitarvekabstajat I (02+12+26+60)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Myönteiseen suuntaan LIII Ennallaan, ei muutoksia
DEl osaa sanoa/ei yast, Kiefteiseen suuntaan

Kuva 59. Mielipiteet kalakantojen kehityksestä (yleisesti ottaen) kyselyä edeltäneen
kolmen vuoden jakson (1991 - 1993) aikana (%).

Yleisesti toivottiin kohtuullisia istutuksia ja istutusten painottamista mieluiten
alkuperäislin kalalajeihin, kuten taimeneen, siikaan ja nieriään. Järvitaimen ja sii
ks olivat toivotuimmat saaliskalalajit Inarijärvellä. Myös järviohi, nieriä, harjus ja
muikku olivat yleisesti toivottuja saaliskalalajeja. Järvilohi uutena lajina oli jopa
hieman alkuperäistä nieriää toivotumpi saaliskalalaji. Sensijaan etenkin paikka
kuntalaisten suhtautuminen harmaanieflään oli Idelteisempää kuin muihin istu
tusten kohteena oleviin lajeihin.

Talinenissa olevat lokkilapamadon loisrakkulat koettiin ongelmaksi. Loisongel
mat ifiteifiin usein kalanviljelylaitoksiin ja istutuksiin. Saalistaimenia valitetifin
usein laihoiksi ja huonokuntoisiksi ja ilmeisesti ravinnon vähyys heikon muikku
kannan johdosta oli altistanut niitä myös loistartunnalle. Vuosina 1994 - 1995 man
järvellä tehtyjen loistutkimuksen tuloksista on esitetty yhteenveto kohdassa 5.2.4
sivulla 51.
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Suhtautuminen Inarijärveen kalastusmatkallu/virkistyskalastuskohteena

Eteläsuomalaisffle kalastajaseurojen jäsenille suunnatussa kyselyssä Inarijärveä
pidettiin klinnostavana kalastuskohteena, mutta noin puolet heistä arvioi, ettei
yksistään Inarijärven vetovoima riitä kalastusmatkan tekemiseei vaan samalla
matkalla kalastettaisiln esim. Tenolla, Pohjois-Norjassa ja Näätämöllä. Toisaalta
Inarijärvelläon tyypillisesti oma, vakiintunut vfrkistyskalastajajoukkonsa, joka tulee
vuodesta toiseen kalastamaan juuri Inarijärvelle.

Pitkä matka Etelä-Suomesta on monille kynnyskysymys matkalle lähtöön.
Oman veneen kuljetus tai toisaalta veneen vuokraus paikkakunnalta koettiin myös
usein ongelmaifiseksi. Edelleen informaation puutetta järven kalastuksesta vali
teihin, Kalastuslupien ja muiden palvelujen hintatasoa pidettiin korkeahkona.
Vetouistelu arvioitiin keskeisimmäksi kalastusmatkaffijoiden kalastusmuodoista,
mutta Inarijärvellä harjoitettaistin mielellään myös heitto- ja perhokalastusta sekä
pfflddkalastusta talvella. Toivotuimmat saaliskalalajit olivat järjestyksessä: järvitai
men, järvilohi, nieriä ja rauta, harjus ja harmaanietiä, joka jäi tässäkin yhteydessä
suosituimmuudessa muista “punalihaisista” (kuva 60).

Inarijärven kalastusmatkailun kehittämisessä kannattaisi panostaa informaa
tion levittämiseen potenfiaalisffle virldstyskalastajffle (kalastajaseurojen jäsenet
ym.). Mainonnassa tulisi painottaa ylikorostuneen vetouistelun lisäksi enemmän
esim. harjuksen heitto- ja perhokalastusta ja talvisia pilkkikalastusmahdoffisuuk
sia. Kalastuslupien ja erilaisten palvelujen hintatason tulee olla kohtuuffinen, sifiä
ylihinnoittelulla voi olla hintahetoisia kalastusmatkaifijoita karkoittava vaikutus.

933 Teemahaastattelut

Teemahaastattelut tehtiin maalis-huhtikuussa 1994. Haastatteluissa teema-alueet
olivat seuraavat:
1, Eri tahojen tavoitteet Inarijärven kalakantojen tilalle, niiden hoidolle ja

kalastukselle
2. Eri tahojen väliset näkemyseroVristinlidat
3. KalataloudeUinen päätöksenteko
4. Kalataloudeifisen ohjausjärjestelmän tarve

Haastatellut korostivat Inarijärven kalakantojen hoidossa nykyistä luonnon
mukaisemman kalanviljelyn ja istutusten suosimista. Tällä tarkoitettiin taimenistu
tuksissa painopisteen siirtämistä järveen tehtävien 3-vuotiaiden petokalojen istu
tuksista enemmän joldalueffle tehtävien pienpoikasistutusten suuntaan ja nieriä
ishituksissa siirtymistä 3-vuotiaista istukkaista pienpoikasiin, lähinnä kesänvanhoi
hin (istutus järveen). Järven ravintoifianteen parempaa huomioonottamista pe
tokalaistutusten suunnittelussa pidettiin tärkeänä. Suunnitteluvaiheessa olvan so
peutuvan velvoitehoidon eräänä tavoitteena onkin hyödyntää Inarijärven sivuve
sistöjä poikasistutuksiin, erityisesti kun järven ravintokalaifianne on heikko. Tämä
edellyttää myös muutoksia Inarijärven ja sen sivuvesistöjen vesioikeuspäätöksiln.

Troolikalastukseen ja valtion varoin tehtyyn kalastuksen tukemiseen suh
taudutifin melko kriittisesti, mutta silti froolauksen jatkaminen noin viiden frooli
parin voimin nähtiin vielä suotavana. Muiden pyydysten määrien ja käytön sää
telyä ei pidetty niin oleeffisena kysymyksenä.

Kalataloudeffinen päätöksentekojärjestelmä alueella koettiin erittäin haja
naiseksi. Keskeisistä kalatalouden ohjauskeinoista: istutuksista, kalastuksen sää
telystä ja taloudeffisista tuldtoimista ovat olleet päättämässä usein eri tahot ilman
keskinäistä koordinaatiota. Päätöksenteossa koettiinkin ilmenevän sekä koordi
naation, yhteistyön että tiedon puutetta, mikä tekee kalatalouden ohjattavuuden
huonoksi. Päätöksenteon tueksi toivottiin parannusta vielä suunnitteluvaiheessa
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olevalia lietopohjaiselta jäxjestelmältä. Haffinnoffisesfi koko valtakunnan kalastus
lain uloftaminen myös pohjoislin kunfiin (erityisehdoin) sai haastatelluilta ylei
sesfi hyväksyyän vastaanoton (Salonen 1994b).
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Meriläisen (1994) tekemissä haastatteluissa selvitettiin 22 ammatti- ja kotitar
vekalastajan näkemyksiä Inarijärven kalastosta, kalastuksesta, kalaston hofdosta
ja säännöstelystä. Kalastoa ja sen hoitoa koskevat näkemykset voidaan tiivistää
seuraavasti: Suurin osa haastatelluista piti muikkua kalastuksen kannalta erittäin
tärkeänä kalana. Kaikki toivoivat lajin elpyvän joko luonrioifisen lisääntymisen tai
istutusten kautta. Myös säan ja taimenen merkitystä korostettiin ja niiden istutuk
sia pidettiin tarpeeffisina. Taimenistutuksissa nähtiin kuitenkin kehittämisen va
raa. Osa haastatelluista piti istutettuja taimenia liian vanhoina, jolloin ne ovat jo
tottuneet laitosruokintaan niin, etteivät kykene hankkimaan ravintoa omatoimi
sesti. Myös taimenpoikasten istuttamista jokivesistöihin toivottiin, Kaikki kalasta
jat kertoivat havainneensa taimenissa viime aikoina loisia, ja muutamat sanoivat
sen haitanneen kalan markkinointia. Inarijärven nieriäkannan elvyttämistä lähes
kaikki haastatellut pitivät erittäin tärkeänä. Osa haastatelluista piti nykyisiä nieriä
istutuksia liian suurina, koska järven syvänteissä on kalastajien havaintojen mu
kaan runsaasti kääpiöitynyttä nieriää. Suhtautuminen harmaanieriään oli muuta
maa poikkeusta lukuunottamatta kielteinen, koska se ei ole Inarijärven alkuperäi
nen kalalaji ja koska pienikokoisena sen käyttöarvo on huono.

94 Kalalajien väliset vuorovaikutukset
Tämä kohta pohjautuu kahteen tarkasteluun, jotka perustuvat olemassaolevaan
aineistoon ja khaffisuuteen. Palomäki (1994) on laatinut selvityksen Inarijärven
kalakantojen ravintoekologiasta, vuorovailuitussuhteista ja hoidosta. Ahosen (1996)
muistiossa tarkastellaan kalakantojen välistä kilpailua. Tavoitteena oli koota ja ar
vioida olemassaoleva varsin hajanainen tieto kalojen ravinnonkäytöstä, elinalu
eistaja vuorovailcutuksista seka laatia tarkastelun perusteella ehdotukset jatkotufld
mustarpeista. Seuraavassa on esitetty tarkastelujen keskeiset tulokset.

9.4.! Ravinnonköyttö

Inarijärven kalalajit jaettiin ftrnkfionaalisiln 1. toiminnaifisän ryhmiin sen perus
teella, minkälaista ravintoa ne käyttävät. Tällä tavoin lajit voidaan ryhmitellä
selkeästi rantaplanktonia, ulappaeläinplanktonia, pohjaelamu ja kalaravintoa
käyttävän. Lajit eivät kuitenkaan käytä koko yksilökehityksensä aikaa saman tyyp
pistä ravintoa, vaan yksilökoon ja suun koon kasvaessa ravintopartikkeleiden koko
ja energiasisältö kasvavat. Näihin yksilönkehitykseen kuuluviin muutosvaiheisiin
liittyy useimmiten myös elinalueen muutos. Esimerkiksi petokalat viettävät poi
kasvaffieen ranta-alueilla käyttäen ravintonaan rantaplanktonia. Kasvettuaan ne
siirtyvät energeettisempään ravintoon, pohjaeläimin pohjahabitaateffle, ja edel
leen kaloihin joko litoraali- tai pelagiaalihabitaateffle.

Eri lajien yksilönkehityksen muutosten syiden ja ajankohtien osoittaminen
on hankalaa, sifiä muutokseen vaikuttavat useat tekijät kuten kalan kasvu, muiden
kalalajien taholta kohdistuva kilpailu- ja saalistuspaine sekä oman lajin sisäinen
kilpailu. Yleinen piirre näyttäisi olevan, että poikasvaiheet kilpailevat ravinnosta
ja ravintohabitaatista voimakkaammin kuin vanhemmat. Vanhemmat puolestaan
joutuvat erikoistumaan erityisesti ravintonsa osalta.

Huomattava osa Inarijärven kalalajistosta on aikuisvaiheessaan petokaloja
(neljä lajia) tai pohjaeläinsyöjiä (neljä lajia). Kalalajistossa on ainoastaan kaksi la

jia, reeska ja muikku, jotka käyttävät järven ulappa-alueen eläinplanktonia pää
asiaifisena ravintonaan (taulukko 18).

Suon pänö 58



Taulukko 18. Eräiden Inarijärven kalalajien ravinnonkäyttö eri yksilönkehitysvaiheissa (tiedot nuoruus ja
sukukypsyysvaiheesta: Toivonen 1960, Hiisivuori 1977, Palomäki 1981 ja 1985, Vuorimies 1985, Keränen
1986; toukka ja poikasvaiheen tiedot ovat puutteeNisia ja ne perustuvat Inarijärveflä sekä muualla
tehtyihin yksittäisiin havaintoihin, tutkimusten tai kokeiden tuloksiin). R=rantaeläinplankton;
E=pelagiaalinen (=ulapan) eläinplankton; P=pohjaeläimet; K=kalat.

kalalaji Toukka ja poibsv. Nuoruusvaihe Sukukypsyysv.

Harmaanieriä kalanviljelylaitoksessa (P?) k k
järvitaimen joessa PK k
Pohjarautu 1. isonieriä RP P4 k
Paltsarautu 1. pikkun. RP P P4
Harjus RP P P
Pohjasiika R-E EP P
Rääpys R4 EP P
Riika R-E E E-P
Reeska R-E E E
Muikku R4 E

Inarijärven eri kalalajien toukka- ja poikasvaiheen ravintoa ei ole tufldttu,
Yleensä eri kalalajien poikasvaiheet käyttävät ravinnokseen rantaplanktonia, aluksi
rataseläimiä ja myöhemmin hankajalkaisia ja vesikirppuja.

Nuoruusvaiheen ja sukukypsien silkojen ravintoa on tarkasteltu Inarijärvel
lä kahteen otteeseen (Toivonen 1960, Palomäki 1981), Sfloffla näyttäisi olevan tiet
tyyn kokoon sitoutunut ravinnon laadun muutos. Esimerkiksi aikuisvaiheessaan
pohjaeläinspesialisfi, kääpiökasvuinen rääpys on ravintotutkimusten mukaan sin
tynyt Inarijärvessä vapaan veden eläinplanktonravinnosta pohjaeläinravintoon
vajaan 20 cm:n mittaisena. Toisaalta sekaravinnon syöjä riika ja Nitsijärven pikkusii
ka syövät yksinomaan eläinplanktonia vielä 20 24 cm:n pituisena. Molemmat
syövät nuoruusvaiheessaan eläinplanktonista pääosin Bosminaa, mutta vanhempa
na pohjaeläinvaiheessaan rääpys varsin laajaa pohjaeläinvalikoimaa surviaissääs
kien touldsta hernesimpukoihin ja aina raakkuäyriäisiin asti. Riika puolestaan syö
vanhempana Bosminan ja Bytho&epheksen ohella helposti pohjan pinnalta saalistet
tavia eläimiä, kuten Gamrnarusta, surviaissääskien kotelovaiheita ja koifioita. Pohja
silka kykenee ottamaan riikaa paremmin kiinni pohjaeläimiä ja sen ravinnossa kes
keisiä ovat levälaiduntaja-surviaissääskien toukat, Agrnia-vesiperhoset ja koifiot,

Pohjaeläinravintoa käyttävien kalalajien tai saman lajin eri ikäluokkien yk
silökoon kasvaessa saalislajin koko voi kasvaa. Yksilökoon kasvu ja saalistettavan
partikkelin koon kasvu saffivat samalla laajemman habitaaifivalikoiman käytön.
Esimerkiksi petokaloiksi kehittyvien lajien pohjaeläimiä käyttävät vaiheet suosi
vat myös melko karuja kivipohjaisia rantahabitaatteja tai karikkoalueita, joissa elää
useita kookkaita pohjaeläinlajeja, kuten monet vesiperhoset, koskikorennot, päivän
korennotja koifiot, Nuorempien petojen ikävaiheiden voidaan havaita elävän var
sin matalissa vesissä syöden surviaissääskien touldda, hernesimpukoita ja poltti
aisten toukkia sekä pohjaelämään sopeutuneita vesildrppuja.

Petojen vanhemmissa ikävaiheissa yksilönkehitykseen liittyvät ravinnomnuu
tosajankohdat näyttäisivät sitoutuneen selvästi kalan kokoon kuten siiofflakin, Ina
rijärven petokalojen ravintoa koskevien tutkimusten tulosten perusteella voidaan
varoen päätellä, että kun petokaloffle on tajolla runsaasti kalanpoikasia, jo noin
25 cm:n pituisten petokalojen ravinto koostuu huomattavalta osaltaan kalaravin
nosta. Vastaavasti huonoina vuosina vielä 25- 29 cm:n pituisten petokalojen käyt
tämästä ravinnosta suuri osa käsittää pohjaeläimiä ja pintaravintoa (Hiisivuori 1977,
Vuorimies 1985, Keränen 1986).
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Petokaloista pintanieriä on ilmeisesti heikon kilpailukykynsä vuoksi ainoa,
joka käyttää hyvin epäsäännöffisesti kalaravintoa. Heikkokasvuiset nieriät ovat
yleensä muuallakin jo hyvin varhaisessa kehityksensä vaiheessa jääneet kasvus
saan jälkeen petomaiseksi kasvavista nieriämuodoista (vrt. Sandlund ym. 1992).
Inarin eri petokalalajien ravinnonkäytössä oli tutkimusvuosina selvä ero. Istute
tut harmaanieriä ja järvilohi näyttivät siirtyvän jokaisena tarkasteluvuotena (1975

1986) paremmin ts. pienikokoisempana ja täydeffisemmin kalaravintoon kuin
Inarin alkuperäiset petokalat, talinen ja nieriä, Kesän 1996 uistelukisoissa kerätyt
petokalojen ravintonäytteet tukevat aikaisempaa käsitystä harmaanieriästä taimen
ta ja Inarinnieriää tehokkaampana kalaravinnon käyttäjänä (Heirilmaa ym. 1996).

9.4.2 Elinalueet

Taulukossa 19 on esitetty eräiden kalalajien pääasialliset oleskelualueet eri elinvaiheis
sa, Taulukko antaa yksinkertaistetun kuvan todellisuudesta. Esimerkiksi taimenen
joesta järveen vaeltaneita poikasia tapaa kaikkialla litoraalissa, matalahkoifia
pohjahabitaateifia ja vieläpä ulapalla. Aikuiset taimenet ovat kesällä ulapalla, kute
vat kalat vaeltavatjärvestä jokin allcukesästä (Ivalojoen kanta) tai aflcusyksystä (esim.
Juutuanjoen kanta). Järveen jääneet aikuiset taimenet ovat loppusyksyllä aivan
rantavesissä “lunta katsomassa”. Lisäksi esimerkiksi rääpys tekee vuorokaudenai
kaisia vaelluksia profundaalista litoraaifin varsinaisffle ruokailualueffle.

Taulukko 19, Eräiden kalalajien pääasialliset oleskelualueet eri elinvaiheissa, 1=Iitoraali (=ranta-alue),
PR=pohjahabitaatti matalahkoilla alueilla, U=ulappaalue, PU=pohjahabitaatti syvillä vesillä.

kabiaji Toukka ja poikasvaihe Nuoruusvaihe Sukukypsyysvaihe

Harmaanieriä bianviljelylaitoksessa PU/U PU/U
Järvitaimen joessa PR U/PR
Pohjarautu 1. isonieriä VPR PU PU/U
Paltsarautu 1 pikkunieriä VPR PU U/PU
Harjus 1 l]PR LJPR
Pohjasiika 1 PR PR
Rääpys 1 PR/PU PU
Riika L U Ii
Reesb 1 0 0
Muikku 1 0 U

9.43 Lajien välinen kilpailu eri ikävaiheissa

Lajien välisen kilpailun voimakkuutta arvioitiin ravinnonkäytön ja elinalueiden
samankaltaisuuden perusteella. Tarkastelu on jaettu poikas-, nuoruus- ja ailcuisvai
heeseen,

Poikasvaiheen kilpailu

Poikasvaiheessa kilpailu on voimakasta lähes kaikkien lajien välillä. Poikkeuksen
muodostavat joessa oleva järvitalinen ja Sarmijärvellä kalanviljelylaitoksessa
kasvatettava harmaanieriä. Mutu, kymmen- ja kolmipilkki syövät rantaplankto
nia koko ikänsä. Harjus kevätkutuisena kuoriutuu myöhemmin kuin muut lohi
kalat, mikä varmaan vaikuttaa sen menestymiseen. Nieriöiden poikaset ovat kuo
riutuessaan suurikokoisempia kuin sian ja muikun poikaset, joten ne pystynevät
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shrtymään piemkokoiseen pohjaravmtoon aikaisemmin kuin silat ja muikut mika
vahentaä kilpailua tässa vaiheessa. Poikasvaiheessa en lajit voivat hyödyntää. laa
diiltaan erilaisia rantoja. Poikasten habitaatin vain taa ei kuitenkaan juuri tunneta.

Nuoruusvaiheen kilpailu

Voimakkaimmin keskenään kilpailevat nilka, reeska ja mmkku. On todennäköistä,
että ne säätelevat toistensa kantoja. Jarvitaimen joutuu pohjaeläinsyöjävaihees
saan (joka muikku ja reeskakadon aikana kestaa vuosia) ldlpadcmaan harjuksen,
pohjastian ja rääpyksen kanssa. Nieriä ja siika kilpailevat voimakkaasti keskenään
Pienissä jarvissä sdka yleensä syrjäyttaä nienan, On mahdollista, etta myös Inafljär
vessä siika työntää hallitsemaltaan runsasravmtoisemmalta rantaalueilta nieriän
syvemmalle niukkaravintoisur malle alueelle Harmaamenän ja nieriän valinen
kilpailu ei liene voimakasta koska harmaameria siirtyy varhaisessa vaiheessa
kalaraqintoon,

Aikuisvaiheen kilpailu

Myos aikuisvaiheessa niika, reeska ja muikku kilpailevat keskenaän. Petokalojen
kohdalla aikuisvaiheen kilpailun voimakkuus riippuu petokalojen rawntofflan
teesta Jarvitaimen ja meriä saalistavat pelagiaalin parvikaloja ja valikoivat yleen
sä alle 10 cm kaloja Petokalojen kalaravinto painottuu muildcuun ja erityisesti sen
ensimmäisen vuoden poikasin muikkukannan ollessa runsas (Vuoriniles 1989)
Kun ravintoa (muikku, reeska) on tarjolla niukasti, kilpailu jarvitaimenen ja nie
nän välillä on voimakas. Nienä voi siirtyä pohjaelainnawntoon jolloin se kilpailee
samoista ravintovaroista pohjasuan kanssa Harmaanieriän ravinto poikkeaa tai
menen ja nierian ravinnosta Sen ravintovalikounaan kuuluvat muikku ja reeskaka
don aikana pienet nieriät, mateet ja taimenet

Muikun asen a avainlajina korostuu isomeniän, taimeren ja pohjasiian vali
sissa suhteissa Kun muikkua on runsaasti, paasevat isomena (ja paltsanautulun)
ja taimcn surtyriraan lu rte a Ii poijara ino ta kalan vntoo jolloin kilpailu
pohjan r kai ssa aa atai’ mi ksi kui muikkukador aikana lo saalta runsas
mmkkukrtav ivaiku taap t asikakant ar pikkup ikasvaiheer kilpailunkautta.

944 Muikku Inarijäiven avarniajina

In rijarvella muikku nayftaisi v ikullavan enttun keskeisesti pe okalojer saalis
tuksen voimakkuuteen ja kohdentumiseen sekä. toisaalta rawntoldlpailun voimak
kuuteen 1970 l98O4uvuffla Inanjarvellä yleistynytta muikkua voidaan hyvalla
syylla kutsua nykyisin Inanjärven avainlajiksi ja muikkukannan vaihtelua Inani
järven ekosysteemin avainprosessiksi

Muikku on sekä. poikasvaiheessaan että aikuisvaiheessaan verrattain voima
kas navintokilpailija Tastä osoituksena ovat tulokset mm lulujänveltä stian ja mui
kun voimakkaa’ta vuorovaikutuksesta (Salojärvi 1991) Muilcun voimakkuus ra
vmtokilpailussa näyttaisi johtuvan sen kyvysta suodattaa vedesta ravinnokseen
elainplanktonia tehokkaammin verrattuna reeskaan tai muihin Inanjanven kala
lajeihm. Tästä osoituksena on sen korkea siwilähammaslukumaarä ja pisimmän
suvilähampaan suun pituus, joiden on todettu amalun siioffla korreloivan kayte
tyn ravintotyypin kanssa (Miewen 1970)

Muikkukannan voimakkaat vaihtelut luovat jarveen rytmin, johon petokalo»
jen ja muiden lajien on osaltaan sopeuduttava Samalla kannanvaihtelut luovat
varsin epavakaan tilanteen yhteisossa ja muikkukannan romahtaessa kalayhtei
sössä tapahtuvat muutokset saattavat olla kauaskantoisia. Kun muikkukannassa
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tapahtuu muutoksia, muuttuu myös petokalojen saalistuspaine, jolla puolestaan
on vaikutuksia muikun ohella muidenkin lajien kantoihin ja niiden välisiin kil
pailusuhteisiin. Poikasvaiheen lämpöolosuhteita, ravintoifiannella ja saalistuspai
nella pidetään merkittävimpinä muikkukannan vaihtelua aiheullavina tekijöinä
(Auvinen 1994, Helminen ym. 1993, Helminen ja Sarvala 1994).

Inarijärvellä petokalojen kasvu on hyvin riippuvainen muikunmäärästä (Aho
nen ja Jääskö 1994). Muikkukannan ollessa runsas petokalojen kalaravinnosta pää
osa on muikkua ja erityisesti kesänvanhoja poikasia (Vuorimies 1989).

9,5 Kalakantojen hoitomalii

95 1 Mallin kuvaus

Tässä tutkimuksessa keifitetyllä (Marttunen ja Kylmälä 1997) kalakantojen hoito
mallifia tarkoitetaan empiirisiin ja loogisiin riippuvuuksin perustuvaa kalojen väli
siä vuorovaikutuksia kuvaavaa mallia, Maifissa kuvataan kalojen lisääntyminen
(emokanta-rekryyniriippuvuus, istutukset), kuolevuus (predaafio, kalastus) ja
kalojen kasvu (kuva 61). Malliila voidaan kuvata enintään kolmen kalalajin sisäi
siä ja niiden välisiä vuorovailaituksia. Malli soveltuu parhaiten tarkasteluihin, joissa
tutldttavan osasysteemin muodostaa yksi petokala ja kaksi planktonsyöjää. Maffi
on laadittu mahdoifisimman yleiseksi ei kulloinkin tarkasteltavat kalalajit voidaan
valita vapaasti. Mallin kehittäminen ja soveltaminen on tapahtunut Suomen ympä
ristökeskuksen, Teknillisen korkeakoulun sekä Riista- ja kalatalouden tufldmuslai
toksen yhteistyönä.

Maffin perustan muodostaa virtuaalinen populaatioanalyysi (VPA) ja lasken
ta-askeleen pituus on puoli vuotta. Maifi on toteutettu Excel-taulukkolaskentaohjel
maila ja siihen sisältyväfiä Visual Basic-ohjelmointikielellä. Maifin soveltamisessa
tarvittavat lähtöfiedot voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) Laskennassa kaytettä
vät näppuvuussuhteet ja niihin liittyvät parametriarvot, 2) kalapopulaatiofiedot
(kalojen lukumäärät seka yksilöiden keskipainot) ensimmäisen laskentavuoden
alussa ja 3) ohjausmuuttujia, kalastusta, istutuksia ja veden lämpöifiaa koskevät
tiedot kultakin tarkastelujakson vuodelta. Maifin soveltaminen on perustelluinta
järvissä, joista on laadukas ja pitkäaikainen kalakanta-aineisto.

Mallin rajauksessa ja niippuvuussuhteiden muodon määnityksessä hyödynnet
ifin olemassaolevaa kala-aineistoa ja tutkimustuloksia. Lisäksi työn alkuvaiheessa
tehtiin fflastoffinen tarkastelu kalayhteisö- ja ympäristömuuttujien välisistä yo
rovaikutuksista (Ahonen ja Jääskö 1994). Tilastoifisesti merkittävimmät korrelaafi
ot olivat taimensaaifin ja taimenistutusten sekä taimensaaifin ja muikkukannan
koon väifi ä. Yksivuofiaiden muildcujen määrän ja kuoriutumisvuotta edeltäneen
kutukannan välillä oli selvä korrelaatio. Mitä suurempi kutukanta on ollut, sitä
enemmän poilcasia on syntynyt. Siian poikasten ensimmäisen kesän kasvun ja
populaation koon välillä oli käänteinen korrelaatio.

Kalakantojen hoitomaffin mahdoifisia soveltamisalueita ovat istutusten
vaikutusten ja tulokseifisuuden arviointi sekä tarkkailun ja tutkimuksen suunnit
telu. Sitä voidaan hyödyntää myös kalantutkijoiden, viranomaisten ja kalastajien
välisissä keskusteluissa kalastolle, kalastukselle ja kalakantojen hoidolle asetetta
vista tavoitteista sekä keinoista, joifia tavoitteet voidaan saavuttaa. Malli ei poista
kalakantojen hoitoon ja tarkkailuun ifittyviä ongelmia, mutta oikein käytettynä se
voi olla erittäin hyödyllinen apuväline tuildjoffle ja päätöksentekijöffle.
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Kuva 61. Mallissa tarkastellut vuorovaikutukset, Taimenella j-vuotiaat tarkoittaa
järlessä vietettyjen vuosien lukumäärää.

9.5.2 Inarijörvi4arkastelun tavoitteet

Kalakantojen hoitomaifia on sovellettu Inarijärven kalaistutusten vaikutusten ja
tuloksellisuuden arvioinnissa, Tarkasteltavina kalalajeina olivat taloudeifisesli
merkittävimmät taimen, pohjaslika ja muikku, Maifin kalibroinnissa käytetty ai
neisto on vuosilta 1986 - 1994. Laskentaesimerkeissä on käytetty tätä pidempääkin
laskentajaksoa, koska laskennan aloitusvuoden arvot populaalion koolle ja kalo
jen painolle vaikuttavat tuloksiin useita vuosia,

Inarin kalatalousjäijestelmässä tapahtui 1980-luvun loppupuolella useita voi
makkaita muutoksia. Tärkeimpinä näistä voidaan pitää muikkukannan runsastu
mista, kalastuksen tehostumista ja voimakkaita petokalaistutuksia. Näillä muutok
sifia on ollut osaksi samansuuntaisia ja osaksi vastakkaisia vaikutuksia kalayhteisös
sa. Muutokset ovat tapahtuneet samanaikaisesti ja sen vuoksi yksittäisen tekijän
vaikutusten erittely kalayhteisössä havaihista kokonaismuutoksesta on hyvin vai
keaa. Kalakantojen hoitomallia on sovellettu näiden tekijöiden vaikutusten eritte
lyyn.

Maifitarkastelulla haluttiin saada vastaus mm. seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitkä ovat olleet siika- ja taimenistutusten vaikutukset?
2. Kuinka tulokseffisia istutukset ovat olleet?
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3. Kuinka istutukset olisi tulevaisuudessa toteutettava, jotta ne tuoftaisivat
mahdoffisimman suuren hyödyn?

4. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muikkukannan romahtamiseen 1990-luvulla?

9.5.3 Taimen ja pohjasiikaiswtusten vaikutukset ja tuloksellisuus
maliftarkastelun perusteella

Taimen

Maffitarkastelun tulokset osoittavat selkeästi, että taimenistutusten tulokseffisuus
on erittäin vahvasti sidoksissa kalakantojen ifiaan. Hyvässä ravintoifianteessa is
tutusten tuottamat saaifit ovat huomattavasti korkeammat ja suurimmat saahlit
saadaan selvästi suuremmilla istuhismääfillä kuin huonossa ravintoifianteessa
(kuva 62). Maffitarkastelun perusteella paras tuotto saadaan huonossa ravintofi
lanteessa noin puolta pienemmillä istutusmäärifiä kuin hyvässä ravintoifiantees
sa. Suurimmat taimensaaifit saadaan heikossa ravintoifianteessa noin 50000 istuk
kaalla ja erittäin hyvässä ravintoifianteessa noin 100 000 - 150 000 taimenen vuo
tuisifia istutuksilia.

35000
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30000 ravintodbnne

25000
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25000 75000 25000 75000
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Kuva 62. Taimtnsactiiinja toimenistutusten vöJinen riippuvuus erilaisissa ravinto
tilanteissa.

Taimenistutusten kasvaessa muikkusaaifit alenevat lähes samassa prosentuaali
sessa suhteessa kuin istutukset lisääntyvät. Muikkukannan ja -saaliin lasku 1990-
luvulla olisi ollut loivempi, jos muikun kalastusteho ja taimenistutukst olisivat
olleet 1980-luvun lopussa affiaisempia. Taimenistutusten vähentäminen nykyises
tä tasosta lieventäisi muildcukantaan kohdistuvaa predaatiopainetta ja edellytyk
set muikkukannan vahvistumiselle paranisivat.

Muikkukannan romahdukseen 1990-luvulla voi maifitarkastelun perusteella
olla syynä sekä muikun voimakas kalastus että liian suuret petokalaistutukset.
Kalastus kohdistuu voimakkaimmin yli 1-vuotiaislin muildcuihin ja predaatio puo
lestaan 1-kesäislin. Tehokkaalla muilwn pyynnifiä on ollut vaikutusta muikkukan
nan romahtamiseen, koska emokannan koolla ja syntyvän poikasvuosiluokan vä-
ifilä näyttäisi olevan positiivinen korrelaatio. Predaatiopaineella on välittömien
vaikutusten lisäksi myös väliuisiä vaikutuksia muikkuun. Se voi vaikuttaa esimer
kiksi muikun habitaatinvalintaan ja sitä kautta myös muikun kasvuun.

Suenympäö58



Suurimpien istutusten (enimmfflään istutukset olivat 270 000 taimenta vuo
dessa) aikaan 1980-luvun lopussa muikJcukanta oli vahva ja taimenistutusten tuotto
oli siksi kohtiullinen. Tuolloin tehdyt suuret istutusmäärät ovat maifitarkastelun
perusteella kuitenkin pienentäneet muikkukantaa ja siten mahdoifisesti vaikutta
neet muikkukannan romahtamiseen 1990-luvulla.

Taimenpredaafio vaikuttaa syntyvään muikkuvuosiluokkaan kahdella taval
la. Ensinnäkin taimen saalistaa muikun poikasia ja toiseksi taimenen predaafiolla
on emokannan kokoa pienentävä vaikutus. Emokarman pienenemisellä on puoles
taan vaikutusta muikun mädin ja kuoriutuvien poikasten määrään ja niiden kuol
leisuuteen. 1990-luvulla emokanta on ollut harva ja edellytykset hyvän vuosiluo
kun syntymiselle ovat olleet varsin huonot. Emokannan vahvistuminen lisäisi si
ten mahdollisuuksia hyvän vuosiluokan syntymiseen.

Taimenpredaation suuruuteen voidaan vaikuttaa istutusmäärän lisäksi istuk
kaiden koolla, Istutusten vaikutuksia ravintokalakantoihin ei voida kuitenkaan
arvioida ellei käytettävissä ole tietoja eri kokoisten taimenten teoreettisesta ravin
nonkulutuksesta ja ravinnon laadusta, Taimenten ravintotutkimuksifia ja bioener
geeffistä maifia soveltamalla voitaisiin laskea eri kokoisten istukkaiden teoreeffi
nen predaahopaine erilaisissa istutusvaihtoehdoissa. Tämä tieto on velvoiteisfti
tuksia kehitettäessä ensiarvoisen tärkeä.

Pohjasiika

Silkaistukkaiden vaikutus siikakantaan ja muihin kalalajeihin riippuu erityisesti
silkakannan sisäisen säätelyn voimakkuudesta. Jos silkakannan sisäinen säätely
on voimakasta, istutukset eivät juuri lisää slikasaaffita. Säätelyn ollessa heikkoa
istutusten tulokseifisuus paranee, mulla jää maifitarkastelun perusteella silti var
sin alhaiseksi, noin 20 - 30 kg/1 000 istukasta (kuva 63). Liian suuret isbitusmäärät
voivat johtaa siikojen kasvun heikkenemiseen ja siikakannan kääpiöitymiseen.
Tästä löytyy Suomesta lukuisia esimerkkejä (Salojärvi 1992).
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Kuva 63. Siikaistutusten vaikutukset siikasaaliisiin erilaisilla siikakannan sisäisen sää
telyn voimakkuuksilla. Sääteiyn ollessa heikkoa siikojen kasvu ja lisääntyminen
eivät juuri riipu kannan tiheydestä. Säätelyn ollessa voimakasta siikojen kasvu
ja lisääntyminen heikkenevät kannan tiheyden kasvaessa.

Onko Inarijärven silkakannan sisäisen säätelyn voimakkuus voimakasta, koh
talaista vai heikkoa? Siika-aineisto viillaisi siihen, että 1980-luvulla siikakannan
sisäinen säätely on ollut voimakasta. 1990-luvulle tultaessa silkakanta on harven
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tunut ja kannan sisäinen säätely on heikentynyt ainakin kasvun osalta, Lisäänty
misen osalta säätelyn voimakkuutta on vaikea arvioida.

Siikaistutusten tuloksellisuuden osalta mallilla tehdyt laskelmat antoivat sa
mansuuntaisia tuloksia kuin Inarin pohjasiian kuonomerkintöjen tulokset (Aho
nen ym. 1996). Kuonomerkintätutkimuksen mukaan vuosien 1981 - 1986 silkaistu
tuksista saatiin saalista vuosina 1987 - 1992 alle 30 kg/1 000 istukasta. Tämä on
erittäin vähän verrattuna muihin suomalaisiin järviin, joissa tuloksellisuus oli kes
kimäärin 55 - 60 kg/1 000 istukasta (Salojärvi 1992). Salojärven (1992) suosituksen
mukaan istutusten ja kalastusponnistuksen pitäisi olla sellaisessa suhteessa, että
tuotto 1 000 istukasta kohti olisi noin 75 - 150 kg. Inarijärvellä näin korkean
tuloksellisuuden saavuttaminen ei ilmeisesti ole mahdollista johtuen luonnonva
raisen lisääntymisen tehokkuudesta, suhteeffisen heikosta kalastuksesta ja kasvusta.

Mallitarkastelun tulosten perusteella Salosen ym. (1996) esittämä suositus
500 000 siianpoikasen vuotuisista istutuksista tuntuu perustellulta. Erityisesti koh
talaisen ja voimakkaan säätelyn vallitessa istutusmäärät voisivat mallitarkastelun
perusteella olla jopa tätä pienemmät ilman, että siikasaalis juuri alenee. Kohtuulli
sia siikaistutuksia voidaan perustella sillä, että ne voivat tasata siian luontaisessa
lisääntymisessä esiintyvää vaihtelua (Salonen ym. 1996).

Johtopäätökset

Mallitarkastelu vahvisti käsitystä, että Inarijärven kalatalousvelvoitteen taso on
liian korkea ottaen huomioon Inarijärven kalantuotantopotentiaali ja kalastuksen
voimakkuus, Ongelmat kärjistyvät erityisesti tilanteessa, jossa petokalojen ravin
totilanne on huono. Velvoitteen hoitaminen taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaa
lisesti kestävällä tavalla erilaisissa kalaston ja kalastuksen tiloissa edellyttää suuria
muutoksia Inarijärven velvoitehoidossa. Inarin ja sen sivuvesistöjen istutusvel
voitteiden yhdistäminen ja siirtyminen sopeutuvaan velvoitehoitoon, jossa istu
tuksista päätettäessä otetaan huomioon kalaston ja kalastuksen tila, parantaisivat
tilannetta. Varsinkin petokalojen ravintotilanteen ollessa huono ja siian ammatti
maisen kalastuksen mahdollisesti edelleen vähentyessä tarvitaan voimakkaampia
toimenpiteitä istutusten määrän pienentämiseksi.

Malli on yksinkertaistettu kuvaus Inarijärven kalayhteisöstä ja siihen
vaikuttavista tekijöistä ja mallin kuvauksiin liittyy epävarmuutta. Mallilla lasket
tuihin tuloksiin tulee siis suhtautua kriittisesti. Koska mallin riippuvuussuhteiden
määrittäminen perustuu olemassaolevaan aineistoon, on aineiston laadulla ja ai
kasarjojen pituudella suuri vaikutus mallikuvausten oikeellisuuteen. Mallin kuva
uksiin ja parametriarvoihin liittyvien epävarmuuksien vuoksi mallia sovellettaes
sa tulee esimerkiksi istutusten tuloksellisuutta koskevat laskelmat tehdä useilla
erilaisilla parametrien arvoilla. Tällä tavoin voidaan varmentaa tehtyjen johtopää
tösten luotettavuutta. Luottamusta mallilla saatuihin tuloksiin lisää se, että mallin
tulokset ovat järkeviä ja sopusoinnussa aikaisempien tutkimustulosten ja asian
tuntijoiden käsitysten kanssa.

Mafiitarkastelun tuloksia on hyödynnetty Inarijärven kalataloudeffisen velvoi
tehoidon kehittämiskeskusteluissa vuosina 1995 - 1996. Ne ovat osaltaan vaikutta
neet siihen, että Inarijärveen istutettavien taimenten ja siikojen määrää pyritään
vähentämään. Mallitarkastelu on myös selvästi muuttanut istutusten toteutuk
seen liittyvää päätöksentekoa kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Istutuksista pää
tettäessä ei voida etsiä kullekin lajille opiimi-istutusmäärää, vaan velvoitetta ja
sen toteutusta on tarkasteltava kokonaisuutena. Säännöstelyvelvoitteeseen kor
keimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan istutettavia lajeja ja niiden kokoja
voidaan muuttaa, mutta toimenpiteiden rahallisen arvon on säilyttävä muuttumat
tomana. Siikavelvoitteen pienentäminen ei ole mallitarkastelun perusteella järke
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vää sifioin, kun se merkitsee petokalaistutusten lisäämistä, koska petokalojen
istutusmäärän lisäämisen Idelteiset vailcutukset kaiayhteisössä ovat suuremmat
kuin siikaistutusten,

Koska mallin soveltamisesta saadut kokemukset ovat olleet pääosin myöntei
siä ja koska sen tuloksifia on suun käyttöarvo kalataloudeifisen hoidon ohjaukses
sa, tulisi mallia jatkossakin hyödyntää Inarijärven kalataloudeifisen velvoitehoi
don ja -tarkkailun ohjauksessa. Kokemusten karttuessa ja aikasarjojen pidentyes
sä voidaan mallin kuvauksia täsmentää ja kehittää, Mallin kehittämistä ja sovelta
mista voidaanldn pitää jatkuvana prosessina.

9.6 Kalojen vaellus Inarijärvestä Paatsjokeen
Velvoiteistutusten kohteina olevien säännösteltyjen järvien luusuoihin on eri yh
teyksissä vaadittu rakennettavaksi vaellusesteitä, jotta istutetut kalat eivät pääsisi
vaeltamaan pois istutusjärvistä. Vesi- ja ympäristöhaifituksen (nyk. Suomen ym
päristökeskus) fflauksesta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on laadittu
tufiämusohjelma, jonka tavoitteena on selvittää säännösteltyihin lärviin istutettu
jen kalojen alasvaelluksen määrää ja kalataloudeifista merkitystä. Tähän tarkoituk
seen Lapin vesi- ja ympäristöpiirffle (nyk. Lapin ympäristökeskus) hankittiin joki-
olosuhteisiin kehitetty kaikuluotauslaitteisto. Tutldmusohjehuaan liittyvä bitldmus
Oulujärveen istutetftijen kalojen alasvaelluksesta valmistui keväällä 1992.

Tutkimus Inarijärveen istutettujen kalojen alasvaelluksen laajuuden ja kalata
loudeffisen merkityksen selvittämiseksi aloitettiin syksyllä 1992. Tuildmusalueeksi
valittiin Paatsjoen Suomen puoleinen osa ja sitä edeltävä Paatsvuono. Koekalastus
keskittyi kaikuluotainlinjojen läheisyyteen, 50 - 1 000 mettiä näiden yläpuolelle.
Aineiston keruu aloitettiin marraskuussa 1993 ja sitä jatkettiin vuoden 1994 loka
kuuhun saakka. Laitteiston avulla selvitethin joessa vaeltavien kalojen määrä, koko
sekä uinfisuunta. Kalakaikuluotauksia täydennetfiin koekalastuksin, sifiä kaiku
luotauksen tuloksista ei voida erotella eri lajeja, vaikka kalojen kokoluokat saa
daanldn selville. Luotausalueen läheisyydessä koekalastuksissa käytettiin koe
verkkoja, rysiä ja kurenuottaa, Lisäksi sekä istutettavia että joesta pyydystettyjä
kaloja merkitifin polttomerldnnöfflä ja ruiskuväijäyksellä. Yhdistämällä koekalas
tustulokset kaikuluotaustuloksiin arvioitiin eri lajien vaeltavien yksilöiden koko
naismääriä, vaelluksin vaikuttavia ympäristöteldjöitä sekä vaellusten kalatalou
dellista merkitystä.

Kaikuluotauslaitteiston asennuksesta, säädöistä ja kalibroinnista vastasi Echo
Research Oy. Menetelmä perustuu hydroakustiseen mittausjärjestelmään RSS (Ri
ver Sonar Station) 320, joka oli suunniteltu kalojen vaelluskäyttäytymisen tutki
miseen matalissa joldolosuhteissa. Järjestelmän akustiikka perustuu kiinteislin,
valdomaffisiin 192 kHz:n kaikuluotainyksiköihin. Tähän oli ifittyneenä Echo Rese
arch Oy:n kehittämä sovellus fiedontallennus- ja käsittelyteknilkkaa. Tutkimusta
varten Paatsjokeen (noin 400 metriä valtakunnan rajasta ylävirtaan) asennetifin
kaksi joen poikki kulkevaa kaikuluotainlinjaa, joissa oli yhteensä 40 kaikuluotain
yksikköä. Näistä 24 kappaletta kiinnitettiin joen poiki’ menevään “vastuupuomi”
-siltaan, jolloin niiden lähettämät ääniaallot suunnattiin joen pohjaan. Siltaan km
nitetyistä pintaluotaimista noin 20 metrin päähän alavirtaan ankkuroifiin joen
pohjaän 16 pohjaluotainta, joiden ääniaallot suunnatifin pintaan.

Pohjaluotaimien antamien kalakaikujen mukaan arvioitiin koko kaikuluotaus
jaksolla lifidorneen yhteensä noin 12$ 400 kalaa, joista alavirtaan ui 69 300 kalaa
(54 %) ja ylävirtaan 59 100 kalaa (46 %). Pintaluotaimin arvioitiin kaikuluotausjak
soita yhteensä 152 500 kalaa, joista alavirtaan ui 70 100 kalaa (46 %) ja ylävirtaan
$2 400 kalaa (54 %). Näissä luvuissa ei ole mukana ranta-alueita. Pohjaluotainlin
jan laitimmaisten luotainten mukaan ranta-alueilla kaikuluotausjaksolia arvioitiin
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Kuva 64. Kaikuluotauslinjojen kalakaikujen perusteella a,vioidut ylä- ja alavirtaan
uineet kalamäärät 12.11.1993 - 24.10,1994. Katkoviiva kuvaa ylä- tai ala
virtaan uineiden kalojen erotusta (ylävirtaan vaeltaneet-alavirtaan vaeltaneet).
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yhteensä 24 800 kalaa, josta alavirtaan ui 11 300 kalaa ja ylävirtaan 13 500 kalaa.
Vastaavasti pintaluotauslinjan laifimmaisten luotaimien mukaan arvioitiin hfotaus
jaksolla yhteensä 35 900 kalaa, joista alavirtaan ui 15 100 kalaa ja ylävirtaan 20 800
kalaa. On kuitenkin otettava huomioon, että laitimmaisten luotainten kaikukeio
jen peittoalue on mataluuden vuoksi hyvin pieni (alle 3 % ranta-alueen poikki
leikkauksesta) ja lisäksi veden pinnan vaihtelun vuoksi (aihaisimmifiaan syvyys
vain noin 1 mein) luotaimien antama tieto kalojen lukumääristä ei ole niin luotet
tavaa kuin syvempään veteen asennettujen luotäinten,

Vaellusten ajoittumisesta luotaintulosten perusteella voidaan havaita, että taI
vijaksolla (marraskuu-maaliskuu) sekä pohjaluotainten että pirttaluotainten mu
kaan vaellusmäärät ovat suhteeffisen vähäisiä (kuva 64). Keväällä huhti-toukokuus
sa vaellusten määrä selvästi lisääntyi laskien jälleen kesäkuussa, Tämän jälkeen
kalojen liikkeet molempien kaikuluotauslinjojen mukaan alkoivat nousta vaellus
määrien ollessa suurimmillaan syys-lokakuussa. Kokonaisuudessaan voidaai sa
noa, että sekä luotauslinjoifia arvioidut kalamäärät että arvioiduissa kalamäärissä
tapahtuneet muutokset kaikuluotausjaksolla olivat huomattavasti pienempiä kuin
vastaavalla laitteistolla tehdyseä tutkimuksessa Oulujoella vuosina 1990 - 1991.
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Siika muodosti molemmilla kaikuluotauslinjoiHa yli puolet arvioid uista
kalarnääristä (kuva 65). Lajikohtaisten arvioiden mukaan siikolen alavirtaan vael
luksen maksimimäärä oli suurin n. 40 000 yksilöä. Tästä pohjaslikojen osuus oli n.
45 %. Tämä oli n. 1,4 ¾ Inarijärven yli 3-vuotiaiden pohjasiikojen määrästä. Joessa
vaeltaneista tairnenista osa oli luonnonkaloja, osa istutettuja taimenia. Alavirtaan
vaeltaneiden istutettujen taimenten maksimimäärä n. 1 500 oli alle 1,5 ¾ vuonna
1994 Inarijärveen iswtettujen taimenten määrästä. Sijan ja taimenen lisäksi Paats
joessa tavattiin Inarijärvessä esiintyneistä kalalajeista kaikkia muita paitsi kirjo
lohta. Sekä vaeltaneiden kalojen lukumäärän että lajijakauman perusteella vaellus
ten merkitys Inarijärven kalataloudelle oli vähäinen.

Ympäristöteldjöistä lämpötilalla oli suurin vaikutus havaittuihin kalamääriin,
Arvioidut kalamäärät olivat suurimmillaan ilman lämpötilan ollessa 0 °C molem
min puolin. Lämpötilan kasvaessa ylävirtaan vaeltaneiden kalojen vaellus näytti
lisääntyvän.

Tulosten perusteella kalojen vaellusten estämiseen ei ole kalataloudellisia
perusteita. Paatsjoessa vapaan joidalueen kalatuotannolla voi olla myös positiivi
nen vaikutus Inarijärven kalataloudelle,
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Kuva 65. Eri lajien vaellusten ajoittuminen tutkimusjakson aikana. Arvio on laskettu
kaikuluotaus- ja koeka!astusaineistojen kahden kuukauden jaksojen tulosten
berusteella.

9 7 Sopeutuvan velvoitehoidon suunnitelma
Osana vuosien 1996 - 2000 velvoiteistutusten suunnittelua on laadittu sopeu tuvan
velvoitehoidon suunnitelma (Ahonen ja Heinimaa 1996). Siinä on velvoitetark
kailun tuloksiin, muuhun kalabiologiseen tietämykseen ja eri käyttäjätahojen toi
veisiinja tavoitteisiin perustuen esitetty, millä tavoin Inarijärvenja sen sivuvesistö
jen velvoiteistutukset tulisi suunrjitella ja toteuttaa, jotta niistä saataisiin mahdol
lisimman hyvä tulos, Sopeutuvalla velvoitehoidolla tarkoitetaan velvoitehoitoa,
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jossa istutuspäätästä tehtäessä otetaan huomioon kalaston ja kalastuksen tila ja
niille asetetut tavoitteet, Esimerkkinä tästä on petokalaistutusten (esim. taimen)
vähentäniinen tai kookkaampien petokalojen käyttö tilanteessa, jolloin niiden
tärkeimmän saalislajin (esim. muil&u) kannat ovat alhaiset. Haasteena on myös
kin ammatti. ja virkistyskalastuksen etujen yhteensovittaminen hoidon suunnitte
lussa.

Lähtökohdan sopeutuvan velvoitehoidon suunnitteluile muodostavat velvoi
tehoidon n)rkyiset ongelmat, jotka voidaan tiivistää seuraavasti:
1. Siialla suurin ongelma on istutusten mitoitus siten, että istutukset eivät ole

liian suuret siikakannan tilaan ja kalastuksen voimakkuuteen nähden. Liian
suurifia istutuksilla aiheutetaan silkojen kasvun heikentymistä ja taloudel
listen voimavarojen tufflausta. Todennäköisesti tiheä silkakanta myös
hidastaa muikun elpymistä (poilcaspredaatio). Toisaalta, koska neljäsosa
silkasaaifista on peräisin istutuksista, on mahdollista, että liian pienet
istutusmäärät voivat alentaa saalista nykyisestä.

2. Järvitaimenen, järvilohen ja nieriän istutustulos riippuu niiden ravinto-
tilanteesta järvessä eli lähinnä muildai- ja reeskakantojen tilasta. Muikku- ja
reeskakadon aikana 2 - 3-vuotiaifia poikasifia tehtävien järvi-istutusten
tulos on huono ja suuria istutuksia voidaan tällaisessa tilanteessa pitää
ekologisesti ja taloudellisesti kestämättöminä. Vaelluskalojen, kuten
järvitaimenen, elinkiertoon kuuluu sekä joki- että järvivaihe. Velvoitealue,
joka sisältää vain toisen näistä elementeistä, ei anna mahdoffisuufta
vaelluskalakantojen luonnonmukaiseen hoitoon. Inarijärven ja sen sivu
vesistöjen erilliset velvoitteet aiheuttavat sen, että velvoitehoitoa ei voida
joustavasti kohdistaa sinne, missä istutuksista saatava hyöty kulloinkin
vallitsevan tilanteen mukaan olisi todennäköisesti suurin.

Sopeutuvan velvoitehoidon keskeiset periaatteet Inarijärven ja sen sivuvesistö
jen osalta ovat seuraavat:
1. Kaloja istutetaan vuosittain velvoitepäätösten rahallista arvoa vastaavasti,

mutta niin, että istukkaiden ikää ja kokoa voidaan muuttaa istutusvesistö -

jen ifian edellyttämiksi. Eri ilcäisten ja kokoisten poikasten määrät muunne
taan sovituifia tavoilla, poikasten arvoon perustuen, vastaamaan
velvoitepäätöksissä mainittuja.

2. Inarijärven ja sen sivuvesistövelvoitteen alue yhdistetään yhdeksi
velvoitealueeksi, mikä mahdoifistaa erityisesti vaeltavien järvitaimen
kantojen järkevän hoidon. Velvoitteiden yhdistäminen poistaisi tämän
ongelman. Silloin, kun Inarijärvessä ei ole tarpeeksi ravintoa petokalaistuk
kaffle, voitaisiin osa järvitaimenvelvoitteesta istuttaa jokipoikasikäisinä
jokien poikastuotantoalueffle, jotka kutukalojen vähäisyyden vuoksi ovat
nykyisin vajaakäytössä (ks. Sarjamo ym. 1989). Tämä olisi paras tapa
leimauttaa poikaset jokiin ja näin edistää luontaista lisääntymistä.

3. Istutusvesistäjen tilan (= kalaston ja kalastuksen rakenne) seurantå kuuluu
velvoitteen tarkkailulle, joka vuosittain antaa suositukset seuraavien
vuosien istutuksista. Suositusten suunnittelussa tehdään yhteistyötä kalan-
viljelyn, Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen, Inarin kunnan kalatalousprojektin,
ammattikalastajien ja kalastuskuntien kanssa. Velvoitteen valvojan lisäksi
vuotuisista istutussuunnitelmista antaa lausunnon paikallinen elin (esim.
MH:n Inarin kalatalousneuvottelukunta).

Laaditussa sopeutuvan velvoitehoidon suunnitelmassa (Ahonen ja Heini
maa 1996) on esitetty lajeittain istutusmäärät ja koot, joita noudatetaan erilaisis
sa kalakantojen ja kalastuksen tilanteissa. Sopeutuvan velvoitehoidon suunnitel
massa esitettyjä periaatteita on otettu huomioon jo vuosien 1996 - 2000
istutussuunnitelman valmistelussa. Kaikkia esitettyjä periaatteita ei kuitenkaan
voida vielä noudattaa. Esimerkiksi Inarijärven ja sen sivuvesien velvoitteiden
yhdistäminen vaatii mahdollisesti vesioikeuskäsittelyn.

Suomen ympänö 58 O



Säännöstelyn kebittäminen

Mika Marttunen’, Seppo Hellsten2, Erkki Järvinen’ Helge Huru3

1 Suomen ympäristökeskus
2VH Yhdyskuntateknilkka
‘Fylkesmannen 1 Finnmark, Miljøvernavdeingen

Tässä luvussa esitetään tutkimuksessa vertaillut säännöstelykäytännöt, vaikutusten
arvioinnin ja vertailun tulokset sekä arvioinnin perusteella tehdyt johtopäätökset
Inarijärven säännöstelyn kehittämistarpeista ja -mahdoifisuuksista. Inarijärven
vedenkorkeuden säännöstelyn vaikutuksia on kuvattu luvuissa 4 ja 8.

10.1 Säännöstelykäytäntöjen vertailu
Inarijärven säännöstelykäytäntöjen vertailussa voidaan erottaa seuraavat vaiheet:
1. tarkasteltavien säännöstelykäytäntöjen määrittely,
2. muuthijien ja mittarien määrittäminen vaikutusten arviohurdssa,
3. vaikutusten arviointi ja
4. vaihtoehtojen vertailu,

10.1.1 Vertaillut säönnöstelyköytännöt

Tutkimuksessa arvioitiin viiden erilaisen säännöstelykäytännön vedenkorkeuksien
ja virtaamien vaikutuksia Inarijärven ekosysteemiin ja käyttöön sekä Paatsjoen
voimatalouteen. Säännöstelykäytännät valittiin siten, että tarkastelussa oli vaiku
tuksiltaan selvästi toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja. Tärkoituksena oli selvittää
tarkasteluun valittujen muuttujien herkkyyttä vedenkorkeus- ja virtaamamuu
toksffle vertailemaJia erilaisia säännöstelykäytäntöjä ja niiden vaikutuksia toisiin
sa,Kajkkien tässä takaste1tujen säännöstelykäytännön vaihtoehtojen toteuttairii
nen ei ole mahdoifista suurten taloudeifisten, ekologisten tai sosiaalisten haitta-
vaikutusten takia.

Vertaifiut säännöstelykäytännön vaihtoehdot nimeifiin seuraavasti:
- luonnonmukainen säännöstely (LUON),
- toteutunut säännöstely (fOTE),
- ekologinen säännöstely, jossa tarkastelifin kahta erilaista vaihtoehtoa:

EKO1 ja EKO2 ja
- voimataloussäännästely (VOIM).

Luonnonmukainen säännöstelykäytäntö otettiin mukaan tarkasteluun, kos
ka se on mielenkiintoinen vertailukohde mm. eräiden ekologisten ja taloudeffis
ten tekijöiden vaikutusten arvioinnissa. Siinä juoksutukset ?aatsjokeen ovat luon
nonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisia ja vedenkorkeuden vaihtelu noudat
taa luonnontilaista vaihtelua.
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Tarkasteltu toteutunut säännöstely ei ole sama kuin nykyinen säännöstelykäy
täntö, sfflä esimerkiksi bilovirtaamien ennustemallit ja laskentatekriiikat ovat ke
hittyneet ja arvostukset muuttuneet vuosikymmenien kuluessa. Säännöstelykäy
tännön muuttumisella on ollut vaikutusta erityisesti kesäailcaisten matalimpien
vedenkorkeuksien nousuun verrattuna 1960- ja 1970-lukujen ifianteislin, Nykyi
sin hyvin matalia kesäaikaisia vedenkorkeuksia pyritään välttämään,

Ekologinen säännöstely -termiä on käytetty viime vuosina useiden säännös.
telytufldmusten yhteydessä (esim. Hellsten 1991, Kaafra ja Marttunen 1993, Heli
sten ym. 1996). Käsite syntyi 1980-luvulla Kainuun säännöstellyfflä järvifiä tehdyn
ECOREGU-tutkimuksen tuloksena. Ekologisella säännöstelykäytännöllä tarkoite
taan vesistön säännöstelemistä siten, että sifiä turvataan ympäristön ekologinen
toimivuus. Käytännössä pyritään vahvistamaan ja ylläpitämään niitä prosesseja,
jotka myös luonnonifiaisessa ympäristössä mahdoifistavat monipuolisen, vakaan
ja tuottavan ekosysteemin kehittymisen (Riihimäki ja Hellsten 1996). Vesiluonnon
lisäksi ekologisessa säännöstelyssä otetaan huomioon myös vesistön käyttöön, esi
merkilcsi virldstyskäyttöön, tulvasuojeluun ja vesivoimantuotantoon, liittyviä ta
voitteita.

Voimataloussäännöstelyssä Inarijärven säännöstely pyrittiin toteuttamaan
mahdoifisimman paljon alkuperäisen säännöstelypäätöksen periaatteillen mukaan
eli siinä pyrittiin maksimoimaan Paatsjoen vesivoimantuotanto käyttämällä man-
järven varastoifiavuutta mahdoifisimman tehokkaasti välttämällä ohijuoksutuksia
ja lisäämällä talviaikaisia juoksutuksia.

10.1.2 Inarijärven ekologinen söännöstelykäytäntö

Säännöstelyn vaikutukset riippuvat vedenkorkeuden vaihtelun voimakkuuden
lisäksi tarkasteltavan järven ominaispiirteistä sekä vesistön käytön määrästä ja laa
dusta. Ekologisen säännöstelykäytännön muodostamiseksi
- arvioitiin säännöstelyn vaikutukset rantavyöhykkeen eliöihin,
- tunnistettiin vesiluonnon kannalta knilifiset vedenkorkeudet,
- määritetifin tavoitteet säännöstelyn kehittämiselle,
- asetettiin tavoitteet vedenkorkeuksffle ja
- arvioitiin tavoitteiden vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamin sekä

vesistön tilaan ja käyttöön.
Inarijärven säännöstelyn merkittävimmät epäsuotuisat vaikutukset rantavyö

hykkeen eliöyhteisöissä (luku 8) ovat seurausta avovesilcauden ajoittain liian suu
rista vedenkorkeuksista ja kesän vedenpinnan vaihtelun vähäisyydestä. Korkealla
pysyttelevä vedenpinta lisää rantojen kulumista ja epävakautta erityisesti lajittu
nutta ainesta olevifia rannoifia (esim. hiekkarannat). Vedenpinnan vähäinen vaih
telu avovesikaudella kaventaa ilmaversoisten kasvien vyöhykkeitä horisontaa
lisuunnassa ja samalla vähentää ylimmän rantavyöhykkeen monimuofoisuutta.
Sen sijaan monessa muussa säännöstefiyssä järvessä rantavyöhykkeen eiöihin
haitaifisesti vaikuttava tuottavan vyöhykkeen jäätyminen ei Inarijärvellä ole on
gelma, koska vedenpinnan talviaikainen alenema suhteessa tuottavan vyöhyk
keen laajuuteen on melko vähäinen.

Inarijärven tilan suurimpana ongelmana 1990-luvun alussa voidaan pitää ka
lakantojen varsin heikkoa tilaa (luku 5), johon suurimpana syynä ovat ravintova
roihin nähden liian suuret petokalaistutukset. Ekologisen säännöstelyn päätavoit
teeksi asetettiinkin Inarijärven kalantuotantokyvyn nostaminen lisäämällä kaloffle
tarjolla olevan ravinnon määrää. Muuttamalla säärmöstelyä siten, että ylimmän
rantavyöhykkeen vakaus, moniniuotoisuus ja tuotantotaso lisääntyvät, voidaan vai
kuttaa erityisesti rantaeläinplanktonin ja pohjaeläimistön määrään ja laatuun. Tällä
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on suotuisia vaikutuksia mm. muikku- ja silkakantoihin ja edelleen petokalakan
toihin. Toiseksi tavoitteeksi asetettiin rantavyörymien vähentäminen hiekkaran
noifia, lähinn4 Partakon ja Ivalojoen suiston alueella.

Inarijärven säännöstelyn kebifiämistarvella arvioitaessa otettiin ekologisten
näkökohtien lisäksi huomioon vesistön käyttäjien näkemykset säännöstelyn vai
kutuksista vesistön virkistyskäyttöön ja kalastukseen sekä Paatsjoen vesivoima
tuotannon tarpeet. Ylimpien vedenkorkeuksien alentamisen osalta ekologisen sään
nöstelyn ja vesistön virkistyskäyttäjien tavoitteet ovat osin yhtenevät. Ekologista
säännöstelyä voidaankin pitää kompromissina mahdoffisimman luonnonmukai
sen säännöstelyn ja voimataloudeifisen säännöstelyn välillä.

Ekologisen säännöstelyn vedenkorkeustavoilleiden asettamisessa päähuomio
oli ylimpien vedenkorkeuksien alentamisessa ja kesän vedenkorkeusvaihtelun ryt
min muuttamisessa. Talven aikana tapahtuvalle vedenpinnan alenemiselle ei ol
lut tarpeen määrittää toteutuneesta säännöstelystä poikkeavia tavoitteita. Ekologi
sessa säännöstelyssä määritetffin eri ajankohrien veäenkorkeuksffle tavoitteelli
nen vaihteluväli eli “tavoiteputki”, jonka muotoa vedenpinnan vaihtelun tulisi nou
dattaa ja jonka sisällä vedenkorkeuksien tulisi pysyä (kuva 66).

09,50

119,25

i
117,50

117,25

0

-$ämnnöstelty —*-- ioi (50%)

Kwa 66, Ekologisen säännöstelyn tavoitteeffinen vaihtehrväli (pystyviivoitus) ja keski
mööräiset säännöstellyt ja Iuonnonmukaisiksi palautetut vedenko,*eudet
vuosina 1960 - 1989.

Ylimpiä vedenkorkeuksia alentamalla pyrittiin vähentämään rantojen kulu
mista ja vyörymistä. Ylimmän vedenkorkeuden suositus määritettiin ottamalla huo
mioon vyöryvien törmien tyvien korkeustasot sekä aallokon ja tuulen vaikutuk
set. Aallokon on arvioitu yltävän noin 30 cm vedenpintaa korkeammalle, kun ote
taan huomioon tuulen lahdenpohjukoissa vettä nostava vaikutus ja aallokon huuh
telukorkeus (luku 10.2.2.1). Ammänhiekan alueen törmän keskimääräisen tyvikor
keuden N + 119,55 m mukaan voidaan ylimpänä suositeltavana vedenkor
keutena pitää tasoa NhflI, + 119,25 m. Ekologisessa säännöstelyssä asetettiin kui
tenlän lähinnä säännöstelyteknisistä syistä avovesikauden ylärajaksi Nhan, + 119,35
m.

Kesän vedenkorkeusvaihtelussa tavoiteltiin luonnonmukaista rytmiä. Mene
ma ei kuitenkaan asetettu yhtä suureksi kuin luonnonmukaisessa tilanteessa,
koska vedenpinnan voimakas alentaminen kesä-heinäkuussa merkitsee useimpi
na vuosina runsaita ohijuoksutuksia Paatsjoen vesivoimalaitoksifia ja vähentää siten
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merkittävästi säännöstelystä saatavaa hyötyä. Myös luonnonmukaista alentamis
ta noudattava alhainen syysvedenkorkeus aiheuttaisi menetyksiä talviaikäiselle
energiatuotannolle. Tästä syystä ekologisessa säännöstelyssä päädyttiinkin kesän
vedenkorkeuksien osalta eräänlaiseen välimuotoon toteutuneen ja luonnonmukai
sen säännöstelyn välillä, missä vedenpinnan sallittiin syksyllä nousevan tasolle

+ 119,10 m. Suhteeffisen korkean syysvedenpinnan tason avulla katsottiin
voitavan turvata riittävä varastofflavuus talviaikaisffle juoksutuksffle, koska
kevättalven aliveden tasoa ei ekologisessa säännöstelyssä esitetty muutettavaksi.

10.1.3 Vaikutusten arviointi ja vaihtoehtojen vertailu

Säännöstelyn ympäristövaikutusten arviointiin liittyy monia ongelmia. Arviointia
vaikeuttavat erityisesti seuraavat tekijät:
- Vesiympäristön tilasta on yleensä tietoja hyvin niukasti säännöstelyä

edeltävältä ja osittain myös säännöstellyltä ajanjaksolta. Mikäli aineistoa on
olemassa, vertailua vaikeuttaa se, että vesistössä ja sen käytössä on
tapahtunut muutoksia säännöstelyn aloittamisen jälkeen. Säännöstelyn
vaikutusten erittely todetusta kokonaismuutoksista on usein mahdotonta.

- Säännöstelyn vaikutukset esimerkiksi kalakantoihin muodostavat erittäin
monimutkaisen syy- ja seuraussuhteiden ketjun, jossa osa vaikutuksista voi
vahvistaa ja osa heikentää vaikutusten voimakkuutta,

- Säännöstelyn vaikutusten voimakkuus ei ole muuttumaton, vaan se voi
vaihdella riippuen esimerkiksi kalakantojen tilasta ja kalastuksen
voimakkuudesta. Esimerkiksi ravintokilpailun tai kalastuksen ollessa
voimakasta säännöstelyn vaikutukset voivat ilmetä selvemmin kuin niiden
ollessa heikkoja. Lisäksi säännöstelyn vaikutukset voivat heikentyä tai
vahvistua säännöstelyn vanhetessa, koska rantavyöhykkeen prosessien
voimakkuudessa voi tapahtua muutoksia.

- Vertailujärvien käyttö säännöstelyn vaikutusten arvioinnissa ei ole
ongelmatonta. Kahta täysin samanlaista järveä ei ole ja esimerkiksi kala
kannat vaihtelevat luontaisesti, eikä vaihtelu tapahdu välttämättä samassa
rytmissä kohde- ja vertailujärvessä.

Monimutkaisten ja osittain puutteeffisesti tunnettujen syy- ja seuraussuhtei
den vuoksi säännöstelykäytäntöjen vaikutuksia rantavyöhykkeen eliöihin ja kalas
toon arvioitiin tässä työssä pääasiassa epäsuorasti eli arvioimalla muutoksia niissä
vedenkorkeuksissa, jotka nykytiedon perusteella vaikuttavat voimakkaimmin kul
loinkin tarkasteltavaan ympäristömuuttujaan. Arviointi perustui osittain Inarijär
vi-tutkimuksen tuottaman tiedon hyödyntämiseen ja osittain aikaisempien sään
nöstelytutkimusten ja -selvitysten tuottamaan tietämykseen.

Erilaisten säännöstelykäytäntöjen vertailussa on kyse tyypillisest monita
voitteisesta päätöksenteko-ongelmasta, jossa säännöstelykäytäntöjen paremmuus
määräytyy useiden erimitaifisten ja keskenään vaikeasti vertailtavien vaikutusten
perusteella. Tällaisissa ongelmissa ei yleensä ole löydettävissä yksiselitteisesti pa
rasta kaikkien muuttujien suhteen eduffisinta vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen parem
mus riippuu vaikutusten voimakkuuden lisäksi siitä, millaisen painoarvon tarkas
telija antaa erilaisffle vaikutuksffle.

10. 1.4 Muuttujat ja mittarit söönnöstelyjen vertailussa

Vaikutusten rajausvaiheessa määriteltiin arvioinnin kohteet eli muuttujat (kuva
67), joiden suhteen säännöstelykäytäntöjä vertailifin. Kullekin muuttujalle määritet
ifin yksi tai useampi mittari eli muuttujan ominaisuutta kuvaava, mitattavissa ole

Suenympän58



va suure. Esimerkiksi vesivoimatuotannon mittareina ovat tuotetun sähkön mää
rä (GWWv) ja sen arvo (milj. mk/v). Mittarit voivat olla suoria tai epäsuoria riippu
en siitä, kuvaavatko ne muuttujan arvossa tapahtuneita muutoksia (suora miftari)
vai muuttujaan vailcuftavien tekijöiden, esimerkiksi vedenkorkeuksien muutok
sia (epäsuora miifari). Suurin osa arviohmissa käytetyistä mittareista on epäsuo
na (taulukko 20). Epäsuonen miifareiden avulla saadaan käsitys vaikutusten suun
nasta; säännästelykäytäntöjen välisistä suhteeffisista eroista voidaan tehdä vain
karkeita suuruusluokkaa koskevia arvioita.

Säännöstelykäytäntöjen vertailu

MUUUUJAT

Kalasto

Rantojen kuluminen Eläinplankton
Kasviflisuus Pohjaeläimet
Pohjalehtiset Hädin säilyminen
Saraikko
flmaversoiset

Rantalinnusto

SAANNOSTELYKAYTANNOT

Luonnonmukainen tunu
säännöstely säännöstely

Virkistyskäyttö
ja kalastus

Rantojen käytettävyys
solosuhteet

Eknen
säännöstely

Tuvavahingot ja
mät

oJenkuluminenLLJ

Kuva 67, lnanjäwen säännöstelyn kehittämisessä tarkasteilut säännöstelykäytännöt ja muuttujat.

1 O2 Söännöstelykäytäntöjen vaikutukset
Tässä kohdassa käsitellään säännöstelykäytäntöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia
ja niiden vaikutuksia Inarijärven tilaan ja käyttöön. Koska Paatsjoesta on hyvin
vähän tutkimusfietoa, voidaan virtaamamuutosten vaikutuksia Paatsjoen ekosys
teemlln arvioida vain karkeasti.

1 OL 1 Vedenkorkeudet ja virtaamat

Säännöstelykäytäntöjen vaikutusten ja toteuttamismahdoffisuuksen arvioinnissa
pyrittiin mahdoffisimman realistislin laskelmiin; laskelmat ja säännöstelypäätök
set tehtiin todeffista tilannetta simuloiden. Hydrologisena tarkastelujaksona käytet
tim vuosia 1960 - 1989. Ajanjaksoon kuului erittäin kuivia ja märlää vuosia, joten
säännöstelyn vaihtoehtojen vaikutuksista saatiin hyvä kuva erilaisissa hydrologi
sissa olosuhteissa. Vuoden 1959 vesiifiannetta käytettiin laskentajakson alun ve
denkorkeuden määrittämiseksi ekologisten säännöstelykäytäntöjen (EKO1 ja
EKO2) ja voimataloudeffisen säärmöstelykäytännön laskennassa.
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Laskelmat etenivät keskimäärin 10 vrk:n jaksoissa siten, että joka kuukauden
alussa laadittiin tulovirtaamaennusteet ja niiden perusteella tehffinjuoksutussuun
nitelma noin puolen vuoden aikajänteellä. Ennusteiden toteutumista seuraamalla
tehtiin päätökset juoksutusten muuttamisista siten, että vedenkorkeus mahdoifi
simman hyvin noudaftaisi säännöstelykäytännölle asetettua tavoitteeffista veden-
korkeuden vaihtelua, Vähävetisinä jaksoina oletettiin sovituksi luvanmukaista
pienemmät juoksutukset kuten mm. vuonna 1991 käytännässäkin tehtiin.

Taulukko 20. Säännöstelyn vaikutusten arvioinnissa käytetyt muuttujat ja mittarit

Muuttuja Mittarit

Rantavyöhyke
Eroosio Korkeiden (yli 9,30 m) vedenkorkeuksien esiintyminen avovesikaudella (%)

Ylimmän ja alimman vedenkorkeuden erotus avovesikaudella (m)
Pohjalehtiset Jäätyvän rantavyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä (%)
Saraikko ja ilmaversoiset Vuosien osuus (%), jolloin vedenpinta on alentunut, noussut tai pysynyt vakaana

kasvukauden aikana (Wmax 11.6. - 11.7. - Wmin 1.8. - 11.9.)
Rantalinnusto Vedenpinnan nousu keskimääräisestä jäänlähtöajasta (4.6.) kesäkuun loppuun (cm)
Kalasto ja kalastus
Pohjaeläimistö Vedenkorkeuden keskimääräinen vuosivaihtelu (cm)

Teoreettinen biomassa (mg/m2)
Rantaeläinplankton Kesäkuun vedenkorkeuden mediaani, ylä- ja alaverhokäyrä fm)
Mädin säilyminen Vedenkorkeuksien aleneminen alkutalvella 21.10. - 6.2. (m)
Virkistyskäyttö ja kalastus Yli 1l9,30 m vedenkorkeuksien osuus avovesikauden vedenkorkeuksista (%)

Alle 118,90 m vedenkorkeuksien osuus avovesikauden vedenkorkeuksista (%)
Vedenpinnan alenema talvella

Tulvavahingot ja Rantavyöryjä aiheuttavien vedenkorkeuksien (yli 119,30 m) toistuvuus (%)
rantavyörymät Avovesikauden korkein vedenkorkeus (m)
Paatsjoen ekologia Yli 350 m3/s virtaamien toistuvuus (%) keskikesällä (1.7. - 11.8.)

Keskikesän (1.7. - 11.8.) virtaaman hajonta (m/s)
Vesivoima Hyödyn muutos (Mmk’v)

Sähkön määrän muutos (GWh/v)

Eri säännöstelykäytäntöjen vaikutuksia vedenkorkeuksiin on kuvattu 75 % :n,
50 % :n ja 25 % :n verhokäyrifiä. 75 % :n verhokäyrä kuvaa tasoa, jonka yläpuolella
vedenpinta on keskimäärin joka neljäs vuosi (yläkvarffili). 25 % :n verhokäyrä (ala
kvarffili) kuvaa tasoa, jonka alapuolella vedenpinta on keskimäärin joka neljäs
vuosi (kuva 68).

Luonnonmukaisessa säännöstelyssä Inarijärven vedenkorkeudessa on selvä
tulvahuippu, joka ajoittuu kesä-heinäkuun vaihteeseen. Tulvan jälkeen vedenkor
keus laskee tasaisesti avovesikauden aikana ilman syystulvaa. Kevään alin veden-
korkeus ajoittuu yleensä toukokuun puoliväliin.

Toteutuneessa sääimöstelyssä Inarijärven kevättulva nousee luonnonmukaista
korkeammalle, koska vedenkorkeuksia on selvästi nostettu ja alkukesän juoksutuk
set ovat luonnonmukaisia virtaamia pienemmät. Tulvahuipun ajankohta on siirty
nyt myöhemmäksi, eikä se ole yhtä huipukas kuin luonnonmukaisena. Tulvan
merkitys rannan vyähykkeisyyden kannalta ei myöskään ole sama kuin ennen
säännästelyä, koska vedenpinta pysyy usein korkealla tasolla koko avovesilcauden
ajan. Talviaikainen vedenpinnan lasku on hieman luonnonmukaista suurempi käy
tettäessä vertailutasona avovesikauden keskimääräistä vedenkorkeutta (Icuva 69).
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Kuva 68, lnarUärven vedenkorkeuksien yl& ja alaverhokäyrät nykytilanteessa (W hav)ja
ekologisissa säännöstelykäytännöissä (1960 1929). 75 %:n verhokäyrä
kuvaa tasoa, jonka yläpuolella vedenpinta on keskimäärin joka neljäs vuosi.
25 %:n verhokäyrä kuvaa tasoa, jonka alapuolella vedenpinta on keskimäärin
joka neljäs vuosi,
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Kuva 69. lnarUärven vedenkorkeuden vaihtelu (mediaanikäyrät 1960 1989) luonnon’-
mukaisessa tilanteessa, toteutetussa säännöstelyssä, voimotalous’
säännöstelyssä ja ekologisen säännöstelyn mukaisissa tilanteissa (EKO 1,
EKO2).
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Ekologisen säännöstelyn flftL2) säännästelyohjeita simuloitaessa osoittau
tui, että kesän tavoiterajat olivat liian tiukat ja niiden sisäpuolella pysyminen osoit
tautui vaikeaksi. Tutkimuksessa muodostettlinkin kaksi ekologista säännöstely-
käytäntöä, ekologinen säännöstely 1 (EKO1) ja ekologinen säännöstely 2 (EKO2).
Molemmissa otettiin huomioon myös vohuatalouden tarpeet. EKO2:ssa pyrittiin
noudattamaan ekologisia suositusrajoja tiukemmin kuin EKO1:ss, vaikka tästä
aiheutui ajoittain runsaita juoksutuksia Paatsjoen voimalaitosten turpiinien ohi.
EKO1:ssä ekologisista tavoiterajoista luovuttiin, mikäli niiden noudattamisesta olisi
aiheutunut runsaita ohijuoksutuksia. EKO2:ssa vedenpinta pyrittiin alentamaaan
viimeistään heinäkuun alkupuolella.

Voimataloussäännöstelyssä vedenpinta laskee talven aikana kevättulvan al
kamiseen mennessä lähelle säännöstelyluvan mukaista alarajaa. Vedenkorkeus on
usein koko kesän matalalla ja varsinainen tulvahuippu saavutetaan vasta syys
kuun loppupuolella.

lO22 Rantavyöhykkeen tila

10.2.2.1 Rantojen kuluminen

Miftarit:
Rantojen kulumisen mittareina käytettiin avovesikauden (4.6. - 31.10.) ylim

män ja alimman vedenkorkeuden erotusta ja vedenkorkeuden pysyvyyttä tason

NhaflI( + 119,30 m yläpuolella. Rantavyöhykkeen vakauden kannalta on eduksi,
jos vedenkorkeus on luonnonifiaa mukaifien syksyllä jonkin verran kesäajan ve
denkorkeutta alempana. Samalla se edistää luontaisen suojaavan kasvipeitteen
syntyä. Mitä korkeammalla vedenpinta on, sitä voimakkaampaa on rantojen ku
luminen.
Arvioinfimenetelmä:

Rantojen kulumisen voimakkuus riippuu vedenkorkeudesta, avoimuudesta
ja rannan laadusta, Rantavyöhykkeen vakauden lisäämiseksi ylimpien vedenkor
keuksien tulee olla selvästi hiekkarantojen törmän tyven (119,35 - 119,70 m) ala
puolella. Oulujärveä varten laaditulla Jonswap-aaltomaffin sovelluksella (Keränen
ym. 1992) laskettuna esimerkiksi aallonkorkeus on 10 m/s tuulella noin 28 cm Par
takon alueella (maksimaalinen tuuliala n. 3 km). Ammänhiekan alueella (tuuli-ala
n. 2 km) aallonkorkeudeksi tulee noin 23 cm. Aallokon korkeus ei suoraan määritä
huuhtelukorkeutta vaan siihen vaikuttaa myös rannan kaltevuus. 23 cm:n aallon-
korkeus aiheuttaa Keräsen mukaan fsuull. ilm.) rannan jyrklcyydestä riippuen kes
kimäärin noin 20 cm:n huuhtelukorkeuden. Tuuli, jonka voimakkuus on 10 m/s,
nostaa vedenpintaa lahdenpohjukoissa noin 10 cm. Otettaessa huomioon myös
aallokon huuhtelukorkeus 20 cm voidaan olettaa aallokon yltävän noin 30 cm:n
vedenpintaa korkeammalle.
Säännöstelykäytäntöjen vertailu:

Rantojen kuluminen on vähäisintä luonnonmukaisessa tilanteessa, missä
vedenkorkeus on yleensä keskikesän jälkeen aleneva (kuva 70). Syysmyrslcyjen
rantoja kuluttava vaikutus ei siten kohdistu rantatörmän tyveen, joka kasvillisuu
den lakastuessa on usein hyvin herkkä kulumiselle. Rantojen kuluminen on voi
makkainta toteutuneessa säännöstelyssä korkeiden vedenkorkeuksien yleisyyden
takia. Voimataloussäännöstelyssä vedenkorkeus nousee usein koko avovesikau
den ajan, minkä vuoksi suojaavan kasvipeitteen kehittyminen on vähäisempää
kuin muissa säännöstelykäytännöissä. Myös ekologisissa säännöstelykaytännöis
sä, erityisesti EKO2:ssa, on rantojen kuluminen vähäisempää kuin toteutuneessa
säännöstelyssä.
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Arvioitaessa saannostelyn vaikutuksia rantavyohkkeen pohjalehtiseen
kasvillisuuteen käytettiin mittareina sulana säilyvän, jään painaman ja jäätyvän
alueen pinta-alojen suhteita. Mitä suurempi osa tuottavasta rannasta jäätyy, sitä
epäsuotuisammat olosuhteet ovat pohjalehtiselle kasvillisuudelle.
Arviointimenetelmä:

Erityisesti suurikokoiset pohjalehtiset kasvit, kuten tummalahnanruoho, ei
vät kestä jäätyrnistä juuri lainkaan. Tummalahnanruohovyöhyke edustaa järvessä
aluetta, jossa mm. suurikokoisen, kalojen ravintona tärkeän, pohjaeläimistön määrä
on suurimmillaan (Tikkanen ym. 1989). Vedenpinnan laskiessa jää painuu
rantavyöhykkeelle, jolloin pohjasedimentti jäätyy ylimmällä rantavyöhykkeellä,
alimman rannan osan jäädessä sulaksi (Helisten ym. 1996). Vedenpinnan laskun
vaikutus rantavyöhykkeen kasvillisuuteen riippuu laskun ajankohdan lisäksi eri
tyisesti tuottavan vyöhykkeen laajuudesta. Menetelmä on selostethi yksityiskoh
taisesti luvussa 8. Kirkasvetisessä Inarijäruessä pohjan jäätymisellä ei ole niin suurta
merkitystä kuin ruskeavetisissä järvissä, joissa tuottavan vyöhykkeen pinta-ala
pienenee nopeasti rantavyöhykkeen jäätvmisen myötä.
Säännöstelykäytänlöjen vertailu:

Eri vyöhykkeiden pinta-alojen osuudet eri säännöstelykäytännöissä on arvi
oitu kuvassa 71. Inarijärven säännöstelyllä on ollut useimmista muista säännöste
Ilyistä järvistä poiketen jäätyvää vyöhykettä pienentävä vaikutus. Tämä johtuu
siitä, että rantavyöhyke on nykyisessä vedenkorkeuden vaihteluvyöhykkeessä
(säännöstelyllä on vedenkorkeuksia nostettu) jyrkempi kuin luonnonfilaisessa
vaihteluvyöhykkeessä. Ekologiset säännöstelykäytännöt hieman laajentavat jää
tyvän vyöhykkeen osuutta toteutettuun säännöstelyyn verrattuna, joskin erot ovat
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Kuva 70. Säännöstelykäytäntöjen vaikutukset rantojen kulumiseen. Pylväät kuvaavat
avovesikauden ylimpien ja alimpien vedenkorkeuksien erotusta. Kolmiat
kuvaavat tason 119,30 m ylittävien vedenkorkeuksien asuuksia.

10.2.2.2 Rantavyöhykkeen pohj alehtinen kasvillisuus
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sangen pieniä. Voimataloussäännöstely on kuitenkin selvästi huonoin tarkastel
luista säännöstelykäytännöistä, koska jäätyvä ja erityisesti jäänpainumavyöhyke
ovat siinä sangen laaja-alaisia.

102.2.3 Rantavyöhykkeen saraikko ja ilmaversoinen kasvillisuus
Mittarit:

Säännöstelyn vaikutusta ylimmän rantavyöhykkeen (eulitoraali) ilmaversoi
seen kasvillisuuteen (saraikko, kortteet, ruo’ot) arvioitiin kasvukauden vedenkor
keuden vaihtelun perusteella. Vedenkorkeuden vaihtelu on laskettu tulvahuipun
vedenkorkeuden (Wmax 11.6. - 11.7.) ja kasvukauden loppupuolen alimman veden-
korkeuden (Wmin 1.8. - 11.9.) erotuksena. Vedenkorkeudet olivat alenevia, mikäli
ne laskivat kasvukauden aikana yli 10 cm ja nousevia, mikäli nousu oli yli 10 cm.
Näiden luokkien väliin jäävät vuodet tuikitifin vedenpinnan vaihtelun suhteen
vakaiksi. Kasvillisuuden leviämisen kannalta on eduksi, jos vedenpinta laskee kas
vukaudella.
Arviointimenetelmä:

Eulitoraalin kasvillisuus muodostaa ekologisesti tärkeän alueen rantavyöhyk
keellä. Tulva-aikana saraikko toimii sekä syyskutuisten kalojen poikasten suoja- ja
ruokailualueena että kevätkutuisten kalojen kutualueena. Saraikossa esimerkiksi
eläinplanktonin tiheydet ovat suuria avoimiin rantoihin verrattuna (Selin ja Hak
kari 1982), Ilmaversoisen kasvillisuuden ja erityisesti saraikon esiintymiseen vai
kuttaa rannan avoimuuden ja maaperän lisäksi erityisesti vedenkorkeuden vaih
telu avovesikaudella.

Saraikon kasvualueen todettiin Inarijärvessä rajoittuvan vedenkorkeuden
vaihteluvyöhykkeelle, jonka ylärajan muodostaa vedenpinnan 63 ¾ :n pysyvyys
käyrä ja alarajan vedenpinnan 33 ¾ :n pysyvyyskäyrä. Vedenpinnan pysyvyyttä
ei voida kuitenkaan käyttää saraikon potentiaalisen kasvualueen pinta-alan arvioin
nissa, koska vedenkorkeuden nousu tai lasku ei ole erotettavissa pysyvyysarvoja
laskettaessa. Opfimaaiisessa tilanteessa vedenkorkeus olisi laskeva koko avovesi
kauden ajan, mikä takaisi mahdollisimman laajan kasvualueen selvää kevättul
vaa suosivalle saraikolle. Ilmiö edistää yleisesti ottaen luonnonmukaisen kasvil
lisuusvyöhykkeisyyden syntyä, vakiinnuttaa rantayhteisön koostumusta ja lisää
sen monimuotoisuutta.
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Kuva 7!. Jään vaikutusalueet tuo ttavalla rantavyöhykkeellä eri säännästelykäytännöissä.
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Säännöstelykäytäntöjen vertailu
Luonnor mukaisessa tilanteessa on vedenkorkeus miltei aina (87 %) laskenut

kasvukauden, aikana Toteutuneessa säännöstelyssä vedenkorkeus on noussut
miltei yhta usein kum on pysynyt vakaana tai laskenut (kuva 72). Ekologisissa
säännöstelykaytännöissa on vedenkorkeuden alenema toteutunut useammin
(EKOI 57%, EKO2 63%) kuin voimataloussäännöstelyssä (40%).
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Mittant
Rantaalueen p hjaelainbiomassan mittanna n tejreetbnen hiomasqa (mar

kapaino mg/m2) 0 3 m syvvydell
Arviointimenetelmä

Pohjaeläinbiomassan nippuvuutta vuosittaisesta vedenkorkeuden vaihtelusta
tarkastclffin Palomaen (1994) kehittämällä nenetelmällä j ssa arvioidaan pohja
elämbiomassaa 0 3 metrin syvyydellä Menetelmä perustuu oleifamukseen, etta
vuosillamen vedenkorkeuden vaihtelu häiritsee ranta-alueen vyöhykkeisyyden
kehittymista Mitä suuremman osan valoisasta vyöhykkeestä vaihteluväli käsit
tää, sitä enemmän pohjaeläinmassa vähenee Laskelmissa näkösyvyysarvona käy
teifim 6,5 metriä, mikä kuvaa keskiinääräisesti koko Inanjärven arvoja. Pohjaeläi
mistölle merkitykseifisiä ovat myös erot vuosien välisissa kesävedenkorkeuksissa.
Mitä suurempia erot ovat, sita epasuotuisampi bianne on pohjaeläimistölle. Me
netelmä on selostettu yksityiskohtaisesti luvussa 8 Pohjaeläimifiä on suuri merki
tys siikojen, nuorten taimenten ja nierioiden ravinnossa
Säännöstelykäytäntöjen vertailu:

Luonnonmukaisessa vedenkorkeuden vaihtelussa on biomassa selväsb suu
rin ja toteubineessa saannöstelyssä pohjaelambiomassa on edeifistä noin 20 % pie
nempi (kuva 73). Ekologmssa säannöstelykäytännoissä vedenkorkeuden keski
määräinen vaihtelu vähenee ja siten teoreettiset pohjaeläinbiomassat ovat suurem
pia kuin totruhinessa tilanteessa, Voimataloussäännöstely on selvasti huonoin ja

biomassa on siinä vain 60 % luonnonmukaisesta arvosta. Teoreettinen pohjaeläin
biomassa on varsin herkka vedenkorkeuden vaihtelulle ja muuttuu likimain sa
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Kuva 72 Sdönnöstelykäytäntöjen vaikutukset rantavyöhykkeen saraikkoon ja ilma
versoiseeri kasv,ffiwuteen kawukauden vedenkorkeuden muutoksen avulla
arnoituna Pylvdät kuvaavat sita, kuinka monena vuotena kasvukaudella
vedenpinta on laskenut, pysynyt vakaana tai noussut.Negatuvmen luku



massa suhteessa kuin vedenkorkeuden vaihteluldn, Yleisenä johtopäätöksenä
voidaan todeta, ettei säännöstelyä muuttamalla voida merkittävästi lisätä ranta-
vyöhykkeen pohjaeläinbiomassaa.
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10.2,2.5 Rantaeläinplankton

Mittarit:
Mittareina käytettiin kesäkuun vedenkorkeuden mediaania ja ylä- ja alaver

hokäyrää. Kesäkuun vedenkorkeuden mediaani laskettiin kaikista vedenkorkeus
arvoista. Olosuhteet rantaeläinplanktonille ovat sitä suotuisammat mitä korkeam
malla vesi on kesäkuussa. Luonnonmukaisen vedenkorkeuden vaihtelun vaiku
tuksista mittarit antavat väärän kuvan, koska ne eivät ota huomioon sitä, että
avovesikauden vedenkorkeudet ovat kauttaaltaan selvästi toteutunutta alempia.
Siksi luonnonmukaisen vedenkorkeuden vaihtelun vaikutuksia on arvioitu teks
tissä vertaamalla kesäkuun vedenkorkeuksia avovesikauden keskimääräisön veden
korkeuksiin.
Arviointimenetelmä:

Rantaeläinplanktonin keväiseen runsauteen vaikuttaa se, kuinka korkealla
vesi on suhteessa rantakasvillisuuteen. Veden nousu keväällä rantakasvillisuuden
sekaan huuhtomaan edellisen vuoden kasvijäännöksiä tarjoaa rantaeläinplank
tonin kehitykselle hyvät edellytykset (Huusko ym. 1989). Nykyisen säännöstely-
käytännön suoria vaikutuksia rantavyöhykkeen eläinplanktoniin on vaikea arvi
oida. Voidaan kuitenkin olettaa, että olosuhteet rantavyöhykkeen eläinplanktonille
ovat sitä suotuisammat, mitä korkeammalla vedenpinta keväällä jäiden lähtiessä
on. Ulapan eläinplanktoniin ei säännöstelyllä ole vaikutusta.
Säännöstelykäytäntöjen vertailu:

Luonnonmukainen vedenkorkeuden vaihtelu on rantaeläinplanktonille suo
tuisin. Siinä vedenpinta on kesäkuussa lähellä avovesikauden keskimääräistä ve
denkorkeutta, kun se muissa säännöstelykäytännöissä on selvästi keskimääräisen
alapuolella. EKO2 on muista säännöstelykäytännöistä paras, voimataloussäännös
tely selvästi huonoin (kuva 74). Lisäksi ekologisissa säännöstelyissä saraikon pin
ta-ala ilmeisesti kasvaisi huomattavasti, millä osaltaan olisi suotuisa vaikutus ranta
eläinplanktonin määrään.
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Kuva 73. Rantavyöhykkeen (0 - 3 m) pohjaeläinbiomassan teoreettiset arvot (mg/nv,
tuorepainona) eri säännöstelykäytännäissä laskettuna Palomäen (1994)
kehittämällä menetelmällä.



Maastotutkimusten tulosten mukaan saraildcojen ulkoraja on Inarijärvellä
keskimäärin tasolla Nhan + 118,73 m, jota voidaan pitää tavoitetasona, jonka ylä
puolella vedenpinnan tulisi alkukesästä nousta. Ekologisissa säännöstelykäytän
näissä taso saavutetaan muutama päivä aikaisemmin toteutuneeseen säännäste
lyyn verrattuna, Vaikka ero on pieni, sillä lienee positiivinen vaikutus niin eläin
planktonin määrään kuin muikun- ja stianpoikasten elinolosuhteisin.
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Kuva 74. Kesäkuun vedenkorkeuksien mediaanit sekä 75 %:n ja 25 %:n verhokäyrät
eri säännöstelykäytännöissä. Kuva antaa väärän käsityksen Iuonnonmukaisen
vedenkorkeuden vaihtelun vaikutuksista (ks. selitys tekstissä kohdassa
“mittarit”).

10.2.2.6 Rantalinnusto

Mittarit:
Rantalinnuston lisääntymisen onnistumisen arvioinnissa käytettiin mittari

na keskimääräisen jäiden sularnisalankohdan (4.6.) ja kesäkuun lopun vedenkor
keuden välistä erotusta (cm). Olosuhteet lintujen pesinnälle ovat sitä paremmat,
mitä pienempi vedenkorkeuden nousu tuona ajankohtana on.
Arviointimenetelmä:

Suurin osa rantalinnustoa pesii melko lähelle vesirajaa. Erityisesti kuikka pe
sii aivan vesirajan tuntumassa. Pesintä alkaa jäidenlähdön aikaan. Mikäli veden-
pinta jatkaa nousemista lintujen pesinnän aloittamisen jälkeen, pesät tuhoutuvat
munien jäädessä vedenpinnan alle. Säännöstelyn vaikutusten arviointia vaikeut
taa se, että lähelle rantaa pesivien lintujen pesien sijainnista ei ole tietoa.
Säännöstelykäytäntöjen vertailu:

Luonnonmukainen säännöstely on vertailluista käytännäistä selvästi paras.
Siinä vedenpinta nousee keskimäärin noin 25cm. Voimataloussäännöstely on huo
noin: siinä vedenpinnan nousu on lähes 50 cm (kuva 75). Töteubineessa ja ekolo
gisissa säännöstelyissä vedenkorkeuden nousu on ollut hieman yli 40 cm.

10.23 Kalasto

Mittarit:
Syyskutuisten kalojen lisääntymisen onnistumisen arvioinnissa käytettiin

mittareina vedenpinnan alenemaa lokakuun lopun (kutuajankohta) ja helmikuun
alun välillä sekä vedenpinnan suurinta alenemaa kutuajankohdan ja mädin kuoriu
tumisajankohdan välillä. Lisäksi säännöstelykäytäntöjen vaikutusten arvioinnissa
on käytetty luvussa 10.2.1 käytettyjä mittareita.
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Kuva 75. Vedenkorkeuden nousu kesäkuun aikana eri säännöstelykäytännöissä.

Arviointimenetelmä:
Säännöstelyllä voi olla sekä välittömiä että väliifisiä vaikutuksia kalastoon (luku

4.3.1). Väliffisiä vaikutuksia, esimerkiksi muutoksia habitaateissa ja kalojen ravinto
varoissa, on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 10.2.2. Tässä kuvataan sään
nöstelykäytäntöjen vaikutuksia erityisesti syyskutuisten kalojen lisääntymiseen
ja kasvuun.

Matalaan kutevien syyskutuisten kalojen mädin säilymiseen vaikuttaa se,
kuinka paljon vedenkorkeus alenee kutuajankohdan ja poikasten kuoriutumisen
välisenä aikana. Vedenkorkeuden alenemalla kutuajankohdasta helmikuun alkuun
mennessä on merkitystä, koska se määrää pohjasedimenfin jäätymissyvyyden.
Jäätyvälle vyöhykkeelle lasketun mädin säilyvyys on erittäin huono.

Mädin säilyvyydessä tapahtuneifia muutoksifia voi olla merkitystä vuosiluo
kan kokoon sifioin, kun mädin kuolevuus on suurta tai kun talven yli säilyvän
mädin määrä suhteessa poikastuotantoalueiden kantokykyyn on pieni. Käytetyil
lä mittareilla ei voida arvioida kuitenkaan vaikutuksen suuruutta, koska kutusy
vyyksistä ei ole tietoa.

Poikasten kuoriutumisen jälkeinen kuolevuus ratkaisee yleensä syntyvän
vuosiluokan suuruuden. Jos poikasvaiheessa ravinnosta on voimakas kilpailu,
poikasten kasvu heikkenee ja samalla niiden alttius petokalojen saalistukselle kas
vaa. Poikasten ravintotilanne riippuu rantaeläinplanktonin runsaudesta. Ranta
eläinplanktonin mittarit on kuvattu luvussa 10.2.2.5.
Säännöstelykäytäntöjen vertailu:

Mädin säilymisen kannalta luonnonmukainen vedenkorkeudenvaihtelu on
paras. Siinä vedenkorkeuden talviaikainen kokonaisalenema on noin puolet toteu
tuneen säännöstelyn kokonaisalenemasta. Muiden säännöstelykäytäntöjen välil
lä erot ovat suhteeffisen vähäiset eikä niillä liene merkitystä edes matalaan veteen
kutevan nieriän ja riikasiian mädin säilyvyyteen (kuva 76).

Myös kalanpoikasten ravintoifianteen kannalta luonnonmukainen veden
korkeudenvaihtelu on paras. Siinä ylimmän rantavyöhykkeen kasviifisuusalueen
laajeneminen parantaa rantaeläinplanktonin elinolosuhteita ja tarjoaa samalla
enemmän suojaa esimerkiksi vastakuoriutuneffle muikun ja siian poikasffle. Eko
logiset säännöstelyt ovat jonkin verran toteutunutta säännöstelyä parempia. Suh
teeffisen vähäisefitin muutokset poikasten ravintoifianteessa ja suojapaikoissa saat
tavat olla hyvinkin merhiityksellisiä Inarijärvessä, jossa monet lajit elävät elinalu
eensa äärirajoifia.
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1,40
DAlenema 21.10. - 6.2.

. 1,20
Keskimäärähien

1,00 talvialenema

‘ 080

0,60

0,40

0,20

0,00

Kuva 76, Vedenkorkeuden alenemat talvella eri säännöstelykäytännöissä.

Aikuisten kalojen ravintotilanne en paras luonnonmukaisessa vedenkorkeu
den vaihtelussa. Ekologisissa säännöstelykäytännöissä kaloille olisi tarjolla jonkin
verran enemmän pohjaeläinravintoa kuin toteutuneessa säännöstelyssä. Kaloille
tarjolla olevan pohjaeläinravinnon määrä voi Inarijärveilä olla keskeisiä järven
kalanhiotantokykyä määrääviä tekijöitä, sillä pohjaeläinravinto muodostaa tärkeän
osan mm. siian, nieriän ja nuorten taimenten ravinnosta. Muikun ja reeskan ravin
tona tärkeään ulapan eläinplanktoniin ei säännöstelykäytännöillä ole vaikutusta.

Edellisen perusteeHa voidaan todeta, että kalaston kannalta luonnonmukainen
vedenkorkeudenvaihtelu on paras. Ekologinen säännöstely on jonkin verran
toteutunutta säännöstelvä parempi. Erityisesti poikasten ravintohlanne on siinä
parempi kuin toteutu neessa säännösteivssäi laajemman saraikkovyöhykkeen ja
korkeamman pohjaeläinmäärän vuoksi. Huonoin tarkastelluista säännöstelykäy
tännöistä on voimataloussäännöstely.

1 O2.4 Kalastus ja Wrkistyskäyttö

Mittarit:
Vaihtoehtojen eduilisuutta kalastuksen ja virkistyskäytön suhteen arvioitiin

laskemalla vedenkorkeuksien pysyvyydet avovesikaudella (4.6. - 31,10,) seuraavil
la vyöhykkeillä:
- virkistyskäytön kannalta liian korkea vedenkorkeus, vedenkorkeus on

yli N,,,. ±119,30 m
virkistyskäytön kannalta sopiva vedenkorkeus, vedenkorkeus on
\aha \ -‘11h 90 m -11936 rn a

- virkistyskävtön kannalta liian matala vedenkorkeus, veäenkorkeus on
alle NL ÷ 118,90 m

Arviointimenetelmä:
alaoen 911a, Lkcman kyseIn pc-usteLlla klatabseiic irkisbsia ‘tn

le on haittaa aiheutunut sekä liian korkeista että liian matalista vedenkorkeuksista.
Haitallisimmiksi on koettu liian korkeat vedenkorkeudet. Tulokseen saattoi vai
kuttaa se, että kyselyä edeltävänä kesänä, joka oli vahvimmin ihmisten muistissa,
vedenpinta oli kesällä lähellä säännöstelyn ylärajaa.

Posfikyselyssä tiedustelhin myös vesistön käyttäjien mielipiteitä alkukesän
1993 vedenkorkeudesta, jolloin vedenkorkeus oli varsin korkea ja ylimmillään vain
noin 10 cm:n päässä säännöstelyn ylärajasta (Nhflk, ± 119,50 m). Tätä vedenkor
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keutta pidettiin yleisesti ottaen hieman liian korkeana tai sopivana. Ammat
fikalastajien joukossa oli eniten niitä, 26 %, jotka pitivät vedenkorkeutta aivan
liian korkeana (kuva 77).

Q6+4+32+il+Ol)

Ammattikalastajat [flJ1ffiffiJffiIfl1ll (26+28+47+00+00)

LHkok vapaa-ajan as. jjj[ (07+36+48+09+00)

Kuntabiset 11111111111 Q3+20+29+36+03)

Ukok, virkistyskabstajat (06+U+42+32+03)

0% 25% 50% 75% 00%

flJl Aivan liian korkea Hieman iljan korkea
0 Sopiva Ei asu sanoa
Uian matala

Kuva 77. Mielipiteet kesäkuun lopun 1993 vedenkorkeustasosta (N + 119,40 m)
kohderyhmittäin (%).

Kyselyyn vastanneiden perusteella kalastuksen ja virldstyskäytön kannalta
olisi eduffista, jos vedenpinta pysyisi korkeusvyöhykkeellä Nhaflb + 118,90 - 119,30
m ja mahdoffisimman vakaana. Esimerkiksi tiettyyn pyyntipaikkaan sidotut pyynti
menetelmät, isorysä- ja siikapesäverkkopyynfi, ovat erityisen herlddä vedenkor
keuden vaihteluffle, sifiä nämä pyydykset viritetään juuri pyydyksen pyyntikor
keuden syvyiseen veteen (Salonen 1994a). Korkeat vedenkorkeudet lisäävät jär
vessä ajelehtivien kantojen, risujen ja muiden roslden määrää, jotka tarttuvat
pyydyksin ja myös rikkovat niitä.

Vyöhykkeiden rajat määritethin seuraavasti: Liian korkean vedenkorkeuden
rajan arvioinnissa hyödynnetifin Salosen (1994a) tekemän postikyselyn tuloksia.
Liian matalien vedenkorkeuksien tason määräävänä kriteerinä oli veneellä ran
tautuminen. Etenkin suojaisifia rannoifia näkyy säännöstelyä edeltänyt vedenkor
keuden vaihtelualue suhteeffisen loivana kivikkoisena vyöhykkeenä (Hellsten ym.
1995). Jos vedenkorkeus on liian alhainen, alkaa loiva vyöhyke ldvikkoineen
vaikeuttaa rantautumista, Rantautumisen kannalta niittäväksi vesisyvyydeksi ar
vioiffln 40 cm.

Luonnonmukaisen vedenpinnanvaihtelun vaikutusta virkistyskäyttöön ei ole
perusteltua arvioida samoifia vyöhykerajoifia kuin säännösteltyä ifiannetta, koska
säännöstelyllä on nostettu keskimääräisiä vedenkorkeuksia 63 cm. Eri tilanteiden
vertailukelpoisuuden parantamiseksi luonnonmukaisen vaihtoehdon vedenkor
keuksia nostettiin em. verran.
Säännöstelykäytäntöjen vertailu:

Virldstyskäytön kannalta arvioituna EKO2 on paras säännöstelykäytäntö,
vaikka kesäaikainen vedenkorkeus siinä aleneekin (kuva 78). EKO2:ssa vedenkor
keus on yli puolet ajasta (pysyvyys noin 65 %) sopivalla tasolla. Liian korkeita
vedenkorkeuksia esiintyy erittäin harvoin (pysyvyys noin 2 %). EKO1 on jonkin
verran EKO2 vaihtoehtoa epäsuotuisampi, koska ifian korkeita vedenkorkeuksia
esiintyy siinä useammin (pysyvyys noin 8 %). Toteutunut säännöstely on ekologi
sia säännöstelykäytäntöjä selvästi huonompi, koska siinä esiintyy liian korkeita
vedenkorkeuksia useammin (pysyvyys noin 28 %). Luonnonmukainen (+63 cm)
vedenkorkeudenvaihtelu on jonkin verran toteutunutta säännöstelyä parempi
vaihtoehto, koska sekä ifian korkeita että liian matalia vedenkorkeuksia esiintyy
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siinä harvemmin. Voimataloussäännöstelyssä erityisesti aihaiset vedenkorkeudet
vaikeuttavat kalastusta ja virkistyskäyttöä, mutta myös liian korkeita vedenkorke.
uksia on enemmän kuin ekologisissa säännöstelyissä.

00 %
>ll93O

80 % [1119,30-118,90

1111<118,90

60%

40%

20%

0%

Kuva 7& Vedenkorkeuden pysy’qydet virkistyskäytön kannalta liian korkealla (>
119,30), sopivalla (119,30 - 118,90) ja liian matalalla (< 118,90) tasolla eri
säännöstelykäytönnöissä,

10.25 TuWavahingot ja rantavyöiymät

Mittarit:
Inarijärvellä ei aiheudu rakenteffle tulvavahinkoja, mikäli vedenpinta ei nouse

kymmeniä senifimetrejä ylärajan yläpuolelle ja mikäli rakenteet on tehty suosi
tusten mukaisesti. Liian korkeat vedenkorkeudet aiheuttavat kuitenkin paikoin
Mekkatörmien vyörymistä. Säännöstelykäytäntöjen vertailussa mittareina käytet
tiin vedenkorkeuden pysyvyyttä tason Nh, + 119,30 m yläpuolella ja avovesikau
den korkeinta vedenkorkeutta tarkastelujaksolla 1960 - 1989.
Arvioinfimenetelmä:

Vyöryalthita rantoja on Inarijärven säännöstelyn vaikutuspiirissä yhteensä
63,7 km. Eniten niitä on Ivalojoen alaosalla ja Inarijärvellä Paratakon-Väylän, Ina
rin kirkonkylän, Nellimin ja Veskoniemen alueilla, Vyöryalttliden rantojen seu
rannan perusteella korkea vedenpinta ja voimakkaat tuulet ovat nopeuttaneet
rantojen vyörymistä. Rantavyöryjä vähentäisi avovesikauden korkeimpien veden
korkeuksien alentaminen. Varsinkin syksyllä esiintyvät korkeat vedehkorkeudet
ovat haitaifisia, koska syksyllä kovien tuulien esintymistodennäköisyys on suu
rempi kuin kesällä.
Sääimöstelykäytäntöjen vertailu:

Luonnonmukaisessa vedenkorkeuden vaihtelussa esiintyy haitaffisen korkeita
vedehkorkeuksia vähiten. Myös avovesikauden ylin vedenkorkeus on siinä muita
käytäntöjä selvästi alhaisempi. Rantojen vyöryminen on voimakkainta toteutti
neessa säännöstelyssä, jossa korkeuden Nhafl + 119,30 m ylittävien vedenkorkeuk
sien osuus avovesikauden vedenkorkeuksista on lähes 30 % ja avovesikauden kor
kein vedenkorkeus on 10-40 cm suurempi kuin muissa säännöstelykäytännöissä.
Ekologisissa säännöstelykäytännössä ja voimataloussäännöstelyssä alifius ranto
jen vyörymiselle on huomattavasti pienempi kuin toteutuneessa säännöstelyssä.
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10.2.6 Paatsjoen ekologia

Mittarit:
Paatsjoen eliöyhteisöjen mittareina käytetään suurten virtaamien (yli 350 m3/

s) toistuvuutta (%) keskikesäliä (1.7. - 11.8.) ja virtaaman hajontaa (m3/s).
Arvioinfimenetelmä:

Paatsjoen eliöyhteisöistä on kalastoa lukuunottamatta hyvin vähän tutkittua
tietoutta, Kesäaikaisia virtaamamuutoksia ja niiden vaikutuksia Paatsjoen ekosys
teemlin ei ole juurikaan tutkittu ja asiaa voidaan tarkastella ainoastaan yleisellä
tasolla. Virtaamien voi aiheuttaa vedenkorkeuden laskua Paatsjo
essa. Tällä puolestaan on myönteinen vaikutus rantakasvillisuuden kehittymiseen
ja vesifintujen pesinnän ormistumiseen. Suuret virtaamat Paatsjoella avovesikau
den aikana aikaansaavat vedenpinnan nousun patoaltaissa, jolloin erityisesti kas
vilhisuuden elinolosuhteet huononevat. Lisäksi vedenkorkeuden ja virtaaman jat
kuva vaihtelu lisää eliöyhteisöiliin kohdistuvaa stressiä. Toisaalta lisääntyvä ve
den vaihtuvuus vähentää rehevöitymistä. Pitkään jatkuessaan virtaamamuutok
set aiheuttavat muutoksia tuotannoifisen ranta-alueen laajuudessa.
Säännöstelykäytäntöjen vertailu:

Huippuvirtaamien toistuvuuden perusteella arvioituna voimataloussäännös
tely on selvästi paras säännöstelykäytäntäntö (kuva 79). Siinä ei esiinny lainkaan
yli 350m3/s virtaamia. Myös virtaamien hajoamat ovat selvästi pienemmät kuin
muissa vaihtoehdoissa. Luormonmukainen vedenkorkeuden vaihtelu on huippu
virtaamien toistuvuuden perusteella huonoin vaihtoehto, vaikkakin sillä voisi olla
umpeenkasvua vähentävä vaikutus. Virtaamien hajontojen suhteen ekologiset
3äännöstelykäytännöt ovat huonoimmat.
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10.2.7 Paatsjoen energiatalous

Miftarit:
Energiatalouden mittareina käytettiin tarkastelujakson keskimääräistä vuo

situotantoa (GWh/v) sekä keskimääräistä vuosituottoa (milj. mkJv).
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Kuva 79. Säännöstelykäytöntöjen vøikutus Paatsjoen ekologiaan. Pylväöt kuvaava yli
350 m3/s virtaamien toistuvuutta keskikesätlä (1 7. - 11.8.). Kolmiot kuvaavat
keskikesän virtaamien (m3/s) hajontaa.



Arviointi nenetelmä
Vesivrnmala;tosten saI koenergia i. tuotanto ir iriritettlin laitoksiftair virtaa

man ja putouskorkeuden perusteella (luku 45 1 taulukko 8) noin 10 vuorokauden
pitmsten osajaksojen keskiwrtaamia kayftaen Maksimituotanto maaraytyi laitos
ten rakennusvirtaamien (turbhnien läpi juoksutettavissa oleva suurin tehoifinen
virtaama) mukaan Eri voimala tosten kokonaisvrtaamat kullekin osajaksolle mää
nteffiin Inanjarven juoksutusvesimäaran ja taulukossa 8 (luku 4) esitettyjen kes
ldvirtaamien suhteen perusteella, koska Paatsjoen sivuvaluma-aluellta tulevien ns.
valivesien maansta ci ollut havamtoa voja kä tettavissä Tästä syystä todelliset
virtaair at Paatsjoen keski ja alaosar voimalaitoksilla ovat toukokuussa ja kesä
kuun a]kupuo ella suuremmat kuin mita laskelmissa or kaytetty. Mikäli Inarijär
ven juoksuhis on kyseisena aikana ollut tarkastellussa säännöstelykäytdnnössä
esimerkiksi allc 100 m3/s olisi todellinen en rgiatuotanto llmeisesfi hieman lasket
tua suurempi Eri vaihtoehtoj n vcrtailussa ei talla ci kuitenkaan ole oleellista
merhiitysta

Vesivoimalaitosten energiatuoton eli energian ral alliscn arvon maanttami
sessä, käytettiin norjalaisten voimalaitosten osalta Imatran Voima Oy:n hrnnoitte
lujarjestelman H/85 mukaisia yksikkohintoja 5 1995, minka mukaan energian
hinta oli kesäaikana (1 4. 31 111)90,11 mWMWhja talviaikana (Lii 3i3) 193,24
mlq’MWh Venalaisten vomalaitosten sahkoenergian hu noittelu ei kmtciihcaan
ainakaan viela toistaiseksi perustu kausihinnoitteluun, joten sen arvona kaytet
ifin valuohintaa 147,50 mWMWh Laskelmissa ei otettu huomioon voimalaitosten
tehohyotyjä talvikuukausien (joulukuu helmikuu) aikana, Eri saannostelykäy
täntojcn mukaisia keslumaaraisia tehonmuutoksia joulukuun helmikuun aikana
ei siis kerrottu IVO:n hinnoittelujarjestelman mukaisella huipputehon fflaushin
nalla (17 409,74 ii k/MW/kk)

Kunkin tarkastelun vaihtoehdon saamiseksi mahdollisimman hyvin keske
naan vertallukelpoiseksi or laskelmisa otettu huomioon laskentajakson 1960
1989 aikana t pahtunec i Inarija ve i varastotilan muutok en vaikutus energia
tuota itoon siten etui jakson aika ia ix ahdolli est arastoon jäanyt vesimaarä on

1 x k v a i a k gatiivir r r ‘4
muu o on 1 a e t h iv ‘ k k r a tuo anto ahentavan

Ekologiste x saannostelyka ai tojen (FKO 1 a EKO2) scka voimataloudelli
sen aar nostnykayta non Iask x at aloi etU n o vuod n I99 alusta jotta varsi
naisen tarkast lujak or 1960 198 alun vcsiblarne vastai tarkasteltuja kaytan
toja Ekologisi sa saannostelykaytar noissa vuod n 1960 alur vcdenkorkeus man
jarvessä ohi N + 118,87 ix ja voimataloudellre sa tarkastehussa Nharu 118,60
m 1 uonnomr uk isessa tapauks’ a vastaav r ankohdar vedenkorkeus oli
+ 11790 m ja totcuftineessa saanno’telyssa N + 118,14 m
Säiinnöstelykäytäntojen vertailu

Paatsjoen vesivoimalaitosten putouskorkeuksien ja rakcnnusvirtaamien pe
rusteella laskettuna olisi sahkoenergian teoreettinen maksimituotanto ollut
tarkastelhulla vuosijaksoiha noin 1 450 GWhIv Kun luonnonmukaisessa tilanteessa
energiahiotannon mäaraksi saatiin 1 364 GWWv, voidaan säannöstelyllä saavutet
tavan teoreettisen maksimihyodyn todeta nykyiselha voimahaitosten rakennusas
tcella olevan 85 CWh/v Iotcutuneella saannostclyhla tuotettu energiamaara on
tarkastelujaksolla ollut 1 404 GWh/v John kiytannossa saannostelyhyoty o i ollut
vain 40 GWWv eli 47 l’ maksimihyodysta

Voimataloudeifisessa säannostehyssa energiatuotanto (1 435 CWh/v) oli
buonnonmuka’seen tilanteeseen verrattuna noin 70 GWh/v a toteutuneeseen saan
nöstelyyn verrattuna noin 30 GWWv suurempi. Ral assa arvioituna vounataloudel
linen saännös elykaytlinto merkitsisi 14,7 miljoonan markan vuosillaista säännöste
Iyhyotya ja nykyisestä saännöstelykäytannosta siihen siirtyminen 5,3 miljoonan
markan vuosittaista lisahyotya.
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Tarkasteiluista ekologisista säännöstelykäytännöistä lievempi (EKO1) pienensi
Inarijärven säännöstelyllä saavutettua voimataloudeifista hyötyä 5 GWh/v eli 12,5

%. Rahassa mitattuna menetys olisi 1,0 milj. ink/v, Voimakkaammin suoritettu eko
loginen säännöstely (EKO2) pienensi hyötyä 15 GWh/v eli 37,5 %, minkä rahaffi
nen merkitys olisi 2,6 milj. mWv.

Taulukossa 21 on esitetty tutkittujen säännöstelykäytäntöjen mukaiset ener
giatuotannot ja niiden rahahliset arvot.

Taulukko 21. Inarijärven erilaisten säännöstelykäytäntöjen mukaiset Paatsjoen vesivoimalaitosten keskimääräiset ener
gian kokonaistuotannot (GWhIv) ja tuotot (mHj. mk’v) vuosijabolla 1960 1989.

Säännöstelykäytäntö Energian tuotanto (GWhIv) Energian tuotto (mHj, ml’v)

Talvi Kesä Yhteensä Hyöty Yhteensä Hyöty
Luonnonmukainen 453 91 1 364 192,2
Toteutettu 592 812 1 404 40 201,6 9,4
Ekol 580 819 1 399 35 200,6 8,4
Eko2 563 826 389 25 198,8 6,6
Voimataloudellinen 634 801 435 71 206,9 14,7

103 Yhteenveto säännästelykäytöntöjen vertailusta
Säännöstelykäytäntöjen vertailun tulokset on ifivistetty taulukoihin 22 ja 23, jois
sa on vertailtu eri vaihtoehtoja keskeisiksi arvioitujen muuttajien suhteen. Taulu
kossa 22 on esitetty vaihtoehtojen vaikutukset numeerisessa muodossa käyttäen
hyväksi edellä esitettyjä mittareila, Taulukossa 23 säännöstelykäytäntöjen parem
muutta on arvioitu muuttujittain, muutoin niitä ei ole asetettu paremmuusjärjes
tykseen. Taulukoissa esiintyvä HUVA vaihtoehto on esitelty luvussa 10.4,

103. I Toteutunut säännöstely

Säännöstelyn vaikutukset kohdistuvat ylimpään rantavyöhykkeeseen, jossa ran
tojen kuluminen on lisääntynyt vedenkorkeuden noston myötä. Inarijärven ran
tavyöhykkeeseen vaikuttaa nykyisen vedenkorkeuden vaihtelun lisäksi myös sään
nöstelyllä tehty vedenpinnan nosto. Erityisesti saraikko ja ilmaversoiset kasvit ovat
kärsineet sekä eroosiosta että vedenkorkeuden vähäisestä vaihtelusta avovesikau
sien aikana. Vedenpinnan noston seurauksena rantavyöhykkeen prosessit kiihtyi
vät ja aikaisempi rantakasvifiisuus hävisi suurelta osin. Rantavyöhyke on kuiten
kin osittain vakiintunut ja kasvillisuus leviämässä takaisin vanhoffle kasvupailcoil
leen. Osa rantavyöhykkeestä on kuitenkin edelleen paljaana. Erityisesti hiekka
rannat ovat varsin epävakaita ympäristöjä kasvillisuudelle ja pohjaeläimistölle.
Ilmaversoisen kasvifiisuuden (esim. kortteet, ruo’ot) viihtyvyyteen vaikuttaa eri
tyisesti vedenpinnan vaihtelua avovesikaudella. Säännöstelyllä on muutettu veden-
pinnan vaihtelurytmiä niin, että avovesikaudella vedenpinta on luonnonmukais
ta vakaampi. Tämä on kaventanut ilmaversoisen kasvillisuuden esiintymisaluet
ta. Säännöstelyn vaikutus rantavyöhykkeelle laskeutuvan jään vaikutusalueisiln ja
sitä kautta erityisesti pohjalehtiseen kasvillisuuteen on melko vähäinen, koska ldrk
kaasta vedenlaadusta johtuen suuri osa tuottavasta vyöhykkeestä pysyy stilana.

Välillisesti rantavyöhykkeellä tapahtuneet muutokset ovat vailcuftaneet lä
hinnä pohjaeläimistön ja eläinplanktonin kautta myös kalojen ravintovaroihin.
Muutokset rantavyöhykkeessä ja kevään vedenkorkeuksissa ovat todennäköisesti
alentaneet rantaeläinplanktonin määrää. Vedenpinnan vuotuisen vaihteluvälin
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kasvu on vähentänyt myös pohjaeläimistön määrää ja tuotantoa, Säännöstelyllä
on myös lisätty vedenpinnan alenemista talvella. Tällä on voinut olla haitaifisia
vaikutuksia matalaan kutevien kalojen mädin säilyvyyteen. Kalakantojen tilan
kannalta haitaifisinta on kuitenkin ollut rantavyöhykkeen monimuotoisuuden ja
tuotannon aleneminen, minkä seurauksena Inarijärven ka1antuotantopotenliaa
ilm voidaan arvioida alentuneen luonnonifiaisesta.

Taulukko 22. Inari järven eri säännöstelykäytäntöjen vaikutukset järven eri eliöyhteisöihin ja käyttömuotoihin tutkimuksessa määritettyjä mittareita hyväksi
käyttäen.

TOTE EKOI EKO2 tUON VOIN KUVA Mittari

Virkistyskäyttö ja
kalastus

0
0,58

23
87
I0
3

26

12
0,78

1?
40
3?
23
48

0,68
13

47
40
I3

44

Yli 9,30 m vedenkorkeuksien osuus avovesikauden vedenkorkeuksista (¾)
Alle 118,90 vedenkorkeubien osuus avovesikauden vedenkorkeuksista (¾)
Vedenpinnan alenema talvella

TuIvavahngot ja
rantavyörymät

28 8 2 0 12 II
119,57 119,43 119,43 119,19 119,47 119,49

Rantavyöryjä aiheuttavien vedenkorkeuksien (yli 119.30 m) toistuvuus (¾)
Avovesibuden korkein vedenkorkeus (m)

Paatsjoen ekologia 3,3 3,3 4,0 4,? 0 2,0 Suurten (yli 350 m3/s) virtaamien toistuvuus keskikesällä (Ii. 11.8.) (¾)
72 84 88 63 38 75 Keskikesän (1.7. II .8.) virtaaman hajonta (mVs)

Vesivoima 0 1,0 2,8 3,4 5,3 1,2 Hyödyn muutos (MmIQv)
0 5 15 41 31 7 Sähkön määrän muutos (GWh/v)

Virldstyskäytön kannalta vedenpinta on toteutuneessa säännöstelyssä ollut
useina vuosina rantojen käytön ja rantautumisen kannalta hieman liian korkealla.
Korkeat vedenkorkeudet ovat ajoittain haitanneet myös kalastusta lisäämällä ir
taimen puuaineksen määrää vedessä.

Inarijärven säänmöstelystä hyötyvät Paatsjoen vesivoimalaitokset, joita on
Venäjällä 5 ja Noialla 2. Hyöty muodostuu pääasiassa siitä, että osa kesäajan
sähköntuotannosta siirretään kulutuksen kannalta arvokkaampaan talviaikaan.
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Rantavyöhyke
Rantojen kuluminen

Pohjalehtiset
Saraikko ja ilmaversoiset

Rantalinnusto

Kalasto ja kalastus
Ravintovarat
- Pohjaeläimet 1,46

284
Eläinplankton 118,88

119,19
118,50

Mädin säilyminen 0,56

1,38
306

118,95
119,18
118,64

0,57

28 8 2 Korkeiden vedenkorkeuksien (yli 119,30 m) esiintyminen avovesikaudella (%)
0,67 0,62 0,56 Ylimmän ja alimman vedenkorkeuden erotus avovesikaudella (m)

2 12 12 Jäätyvän rantavyöhykkeen osuus tuottavasta rannasta(%)
43 57 63 Vuosien osuus, jolloin vedenpinnan aleneminen kasvukaudella on >10 cm(%)
37 33 33 Vuosien osuu, jolloin vedenpinta on vakaa kasvukaudeila + 0cm (¾)
20 10 3 Vuosien osuus, jolloin vedenpinnan nousu kasvukaudella on > 10 cm (%)
43 44 41 Vedenpinnan nousu keskimääräisestä jäänlähtöajasta kesäkuun loppuun (cm)

1,32 1,12 1,59 1,46 Vedenkorkeuden keskimääräinen vuosivaihtelu (m)
324 403 253 284 Teoreettinen biomassa (mg/m2)

118,96 118,58 118,53 118,85 Kesäkuun vedenkorkeuden nediaani (m)
119,16 118,75 118,81 119,08 Kesäkuun vedenkorkeuden yläverhokäyrä (m)
118,66 118,33, 118,07 118,57 Kesäkuun vedenkorkeuden alaverhokäyrä (m)

0,56 0,46 0,70 0,62 Vedenkorkeuden aleneminen alkutalvella 2 1.10. 6.2. (m)

28 8 2 0 12 Ii
37 33 33 93 60 34

1,23 1,19 1,12 0,70 1,35 1,27



Lisäksi säännöstelyllä on voitu vähentää ohijuoksutuksia ja siten lisätä tuotetun
sähkön määrää. Paatsjoen voimalaitosten vuosituoton arvo on binnoittelutävasta
rIIppuen ollut tarkastelujabolla keskimäärin 190 - 200 milj. mlc vuodessa. Sään
nöstelyn kokonaishyöty on keskimäärin noin 25 milj.mk vuodessa (luku 4.5). Ver
tailussa käytetyllä hlimoittelulla (luku 10.2.7) säännöstelyhyöty on noin 10 milj.
niWv.

Taulukko 23. Inarijärven eri säännöstelykäytäntöjen vertailu. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu asteikoNa + + +

huomattava myönteinen vaikutus, + + kohtalainen myönteinen vaikutus, + vähäinen myönteinen vaikutus, 0 ei vaikutus
ta, vähäinen kielteinen vaikutus, kohtalainen kielteinen vaikutus, huomattava kielteinen vaikutus. Vertailukohtana
on toteutunut säännöstely.

TOTE EKOl EK02 LUON V0IM HUVA

Rantavyöhyke
Kuluminen 0 + + + + + +

Pohjalehtiset 0 0 0 0
Saraikko ja ilmaversoiset 0 + + + + + + 0 +

Kokonaisuuten2 0 + + + + + + +

Kalasto ja kalastus
Ravintovarat

Pohjaeläimet 0 + + + + + + - 0
- Eläinplankton 0 + + + +

Mädin säilyminen 0 0 0 + -

Kokonairuuten, 0 + + + + 0
Virkistyskäyttö ja kalastus 0 + + + + + + + +

Tulvavahingot ja rantavyörymät 0 + + + + + + + + +

Paatsjoen ekologia
Vesivoima 0 + + + +

10.3.2 Ekologinen säännöstely 1 (EKO I)

EKO1 :ssä erityisesti kesän vedenkorkeudet poikkeavat toteutuneesta säännös
telystä (kuvat 6$ - 69). Liian korkeita vedenkorkeubia on pyritty välttämään ja
tavoitteena on ollut kesän aikana aleneva vedenpinta. Koska juoksutuksista pää
tettäessä on voimataloudeffisffla näkökohdifia ollut suurempi paino kuin EKO2:ssa,
muutokset vedenkorkeuksissa ovat vähäisemmät kuin EKO2:ssa. Rantavyöhyk
keen eroosio on sekä ylimpien vedenkorkeuksien harvinaistumisen myötä että
avovesikautisen vedenpinnan tason laskun myötä selvästi pienempi kuin toteu
tuneessa säännöstelyssä (taulukko 22). Ilinaversoisen kasvillisuuden esintymis
alueet laajenevat, koska vedenpinta alenisi avovesikaudella nykyistä enemmän.
EKO1:n vedenkorkeudet ovat virkistyskaytön kannalta varsin hyvät. Vedenkor
keus on virldstyskaytölle sopivalla tasolla EKO1:ssa keskimäärin 88 vuorokautta
avovesikaudella (avovesikauden pituus on keskimäärin 151 vrk). Liian korkeita
vedenkorkeuksia esiintyy kolme kertaa harvemmin kuin toteutuneessa säännös
telyssä. Energiamenetyksen taloudeifinen arvo on noin 1,0 milj. mk/v,

I 0.3.3 Ekologinen säännöstely 2 (EKO2)

EKO2:ssa pyrittiin vedenkorkeuksffle asetettuja ekologisia suositusrajoja noudatta
maan tiukemmin kuin EKO1:ssä. Vedenpinta pyrittiin saamaan laskuun viimeis
tään heinäkuun allcupuolella. Voimataloudeifisia näkökohtia otettiin myös tässä
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vaihtoehdossa huomioon, Rantojen kulumisen väheneminen ja muutokset kesä
vedenkorkeuden rybnissä lisäävät rantavyöhykkeen vakautta, tuotantotasoa ja
monimuotoisuutta. Ilmaversoisen kasvillisuuden eslintymisalueet laajenevat edel
leen. Rantaelämplanktonin ja pohjaeläinten määrät lisääntyvät, mikä mahdoffis
taa nykyistä suuremman kalanffiotantopotenfiaalin. Ravintovarojen paraneminen
voi myös lisätä kalakantojen vakautta. Vedenkorkeuden alenema talvella vähenee
hieman, millä voi olla lievä myönteinen vaikutus matalaan kutevien syyskutuis
ten kalojen, esim. nilkastian, mädin säilyrniseen. Virldstyskäytön kannalta EKO2
on tarkastelluista vaihtoehdoista paras. Avovesikaudella vedenkorkeus on 96 vrk
eli noin 65 % ajasta hyvällä tasolla. Ero EKOI:een on noin 10 %. Liian korkeita
vedenkorkeuksia ei EKO%:ssa esiinny juuri lainkaan. Vesivoimantuotannolle vaih
toehdosta aiheutuu varsin huomattavia menetyksiä, noin 3,0 milj. mWv. Tämä ai
heutuu ohijuoksutusten lisääntymisestä ja tuotannon siirtymisestä talvesta kesään.

EKO2 on hieman eduifisempi rantavyöhykkeen ifian ja virldstyskäytön kari
nalta kuin EKO1, mutta vesivoimatuotannon suhteen selvästi huonompi kuin
EKO1. Esimerkiksi saraikon ja ilmaversoiskasvien pinta-aloissa ei vaihtoehtojen
välillä ole suuria eroja. Vedenpinnan talvialenema on EKO2:ssa noin 10 % pie
nempi kuin EKOI:ssä Tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä kasvil’suudelle
tai kalastolle. Voimataloudellinen menetys on EKO2:ssa kuitenkin yli kaksi kertaa
suurempi kuin EKO1:ssä. Yhteenvetona voidaan todeta, että EKO2:sta voimatalo
udetle aiheutuvat suhteeffiset menetykset ovat suuremmat kuin vesiluonnolle ja
virhdst-yskäytölle aiheuttivat suhteeffiset hyödyt. Edellisen perusteella EKOI on
näistä säännöstelykäytännöistä suositeltavampi. Töisaalta myös EKO1:stä voima
taloudelle aiheutuvat menetykset on arvioitu niin suuriksi suhteessa saavutetta
viin hyötyihin, että sen toteuttamista sellaisenaan ei voida pitää perustelttina.

Paatsjoen ekologian kannalta tuuiitut ekologiset säännöstelykäytännöt vai
kuttavat huonomrnilta kuin muut vaihtoehdot. Varsinkin suuret virtaamat kesäai
kana saattavat olla hyvin haitallisia rantaeliöstölle. Lisäksi niistä on haittaa Paats
joen kalastukselle ja rantojen kaytolie.

1034 Luonnonmukainen veäenkorkeuden vaihtelu

Luonnonmukaisessa vedenkorkeudenvaihtelussa rantavyöhykkeen tuotan
to, monimuotoisuus ja kalantuotantokyky lisääntyisivät, Ilmaversoisen kasvil]i
suuden einalue laajenee, koska vedenpinta laskee siinä avovesikauden aikana
huomattavasti. Lisääntynyt kasvillisuus yhdessä alentuneen tulvakorkeuden kans
sa lisää rantavyöhykkeen vakautta merkittävästi. Toisaalta vedenkorkeuden kes
hiimääräinen vaihtelu vähenee lisäten pohjaeläimistön biomassaa ja edistäen mah
dollisesti syyskutuisten kalojen mädin säilymistä.

Virkistvskäytön kannalta luonnonmukainen vedenkorkeuden vaihtelu siir
retiynä nykyisten vedenkorkeuksien tasolle ei juurikaan muuttaisi nykyistä tilan
netta, vaikka toisaalta nopeammin nouseva keväinen vedenkorkeus helpottaisi
veneilyä. Paatsjoen voimataloudelle aiheutuvat tappiot ovat huomattavia, noin 10
milj. mk’v, minkä vuoksi luonnonmukaisen vedenkorkeuden noudattaminen ei
käytännössä ole mahdollista.

1033 Yoimataloussäännöstely

Voimataloussäännöstelyllä on merkittäviä haitaifisia vaikutuksia Inarijärven ekosys
teemiin ja virkistyskäyttöön. Vedenpinta laskee lähelle säännöstelyn alarajaa
avovesikaudella, jolloin suurehko osa rantavyöhylikeestä jäätyy tai jää ainakin jään
painamaksi. Vedenpinta nousee’ hitaasti avovesikaudella saavuttaen huippunsa
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vasta syyskuussa. Ylimmän rantavyöhykkeen eroosio on hyvin vähäistä, mutta
toisaalta se voi alkaa uudelleen alemmalta tasolla. Rantavyöhykkeen kasvillisuu
delle vedenkorkeuden hidas nousu on sen sijaan haitallinen. Virkistyskäytön kan
nalta vedenkorkeus on usein liian matalalla koko avovesikauden. Volinatalous
säännöstelyllä saavutetun lisäenergian arvo on 5,5 milj. mk vuodessa.

Voimataloussäännöstelyllä lisätään merkittävästi Inarijärven säännöstelyllä
aikaansaatua voimataloushyötyä. Sillä on kuitenkin huomattavan haitallisia vai
kubiksia räntavyöhykkeeseen, kalakantoihin ja kalastukseen sekä virkistyskäyt
töön, minkä vuoksi sitä ei koskaan ole noudatettu, vaikka se voimassaolevien sään
nöstelylupien puitteissa olisikin mahdollista, Myös tässä yhteydessä tehdyt las
kelmat osoittivat voimataloussäännöstelyn olevan erittäin haitallinen Inarijärven
ekosysteemffle, kalastukselle ja virkistyskäytölle.

1 OA johtopäätökset ja nykyistä paremman
säännöstelyn vaihtoehto (HUVA)

Säännöstelykäytäntöjen vertailu osoiffi, että tarkastellut ekologiset säännöstely
käytännöt eivät sellaisenaan ole toteuttamiskelpoisia. Niissä esitetty kesäaikainen
vedenpinnan alentaminen edellyttäisi Inarijärven tulovirtaamia suurempia juok
sutuksia. Tarkastellulla ajanjaksoila heinäkuun keskimääräinen tulovirtaama on
ollut 205 m3/s ja vedenpinnan alentaminen yhdellä senttimebillä vuorokaudessa
edellyttäisi tällöin noin 330 m3/s juoksutusta. Kun Paatsjoen ylimpien voimalaitos
ten ralcennusvirtaama on vain 180 m3/s, aiheutuisi vedenpinnan kesäaikaisesta alen
tamisesta suuria ohijuoksutuksia. Johtopäätöksenä voidaan näin ollen todeta, että
Inarijärvellä ei ole mahdoifista päästä selvästi nykyistä luonnonmukaisempaan
kesävedenkorkeuden rytmin ilman suuria voimataloudeifisia menetyksiä.

Inarijärvellä on suhteeffisen usein esiintynyt korkeita, tason Nhafl(, + 119,30
m ylittäviä vedenkorkeuksia. Ne ovat sekä rantojen tilan että vesistön käytön kan
nalta haitaifisia ja siksi niiden alentamista on pidetty tärkeänä. Avovesikauden
ylimpiä vedenkorkeuksia voidaan alentaa ilman merkittäviä ohijuoksubiksia Paats
joen voimalaitoksifia vain kevään tavoitteeffisia vedenkorkeuksia alentamalla. Tämä
puolestaan lisää riskiä, että kesäajan vedenkorkeus jää ifian alhaiselle tasolle.

Säännöstelykäytäntöjen vertailun tulosten perusteella päädyttiin suosittele
maan Inarijärven säännöstelyn muuttamista siten, että vesiluormon, virkistyskäy
tön ja kalastuksen kannalta haitaifisiksi arvioituja korkeimpia vedenkorkeuksia
alennetaan ja toisaalta kesän vedenkorkeuksissa pyritään laskevaan suuntaan.
Käytännössä alentamisen hyötyjen ja haittojen arvioimiseksi muodostettiin uusi
teoreettinen säännöstelykäytännön vaihtoehto, jota kutsutaan HUVA:ksi (HUip
pu Vedenkorkeuksien Alentaminen).

HUVA:ssa kevään tavoitteeffisena vedenkorkeutena käytettiin taMaikaisen
vesi- ja lumiifianteen kehittymisen mukaan tasoa Nhafll(e + 117,60 - 117,80 m. Kesä
kuun alkupuolella lumen sulamiskaudella juoksubis pyrittiin lisäämään niin suu
reksi, kuin mitä se ilman merkittäviä ohijuoksutuksia Paatsjoen voimalaitoksifia
voi olla, mikäli Inarijärven vedenpinta oli tason NhaflI + 118,70 - 118,80 m yläpuo
lella ja sen ennakoiffin nousevan juhannukseen mennessä korkeuden Nha + 119,-

00 m yläpuolelle. Jos vedenkorkeutta Nhk, + 119,00 m ei ennakoitu saavutettavan
heinäkuun alkuun mennessä, pienennetilin juoksubista ensin määrään 120 - 140

m3/s ja sen jälkeen tarvittaessa määrään 90 - 100 m3/s. Tällä pyrittiin estämään ve
denpinnan ffiaffinen aleneminen. Jos vedenkorkeuden pelättiin nousevan tason

Nhke + 119,30 m yläpuolelle, pyrittiin nousu rajoittamaan kyseiseen korkeuteen
lisäämällä juoksubista siihen määrään asti, kuin siitä arvioitiin koibivan Paatsjoen
voimalaitosten kokonaisenergiatuotannon kannalta lisäystä. Mikäli vedenpinta
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nousi korkeuden ‘hanke ± 119,35 m yläpuolelle, pyrittiin vedenpinta saamaan juok
sutusta lisäämällä mahdollisimman nopeasti kyseisen tason alapuolelle. Veden-
pintaa alennetfiin juoksuttamalla voimalaitosten koneistojen kannalta maksimaa
lisesti, kunnes vedenpinta oli laskenut korkeuden ± 119,15 - 119,20 m ala
puolelle.

HUVAn vaikutukset Inarijärven vedenkorkeuksiin sekä vesistön tilaan ja
käyttöön arvioitiin samoilla mittareilla kuin muidenkin tutkittujen säännöstely
käytäntöjen vaikutukset (taulukot 22 ja 23). HLVÄssa avovesikauden ylimmät
vedenkorkeudet alenevat lähes 10 cm. Yli tason ± 119,30 m yläpuolella ole
via vedenkorkeuksia esiintyy lähes kolme kertaa harvemmin kuin toteutuneessa
säännöstelyssä. Ylimpien vedenkorkeuksien aleneminen lisää rantavyöhykkeen
vakautta, mikä on HUVAn merkittävin hyöty verrattuna toteutuneeseen säännös
telyyn Rantojen kuluminen vähenee erityisesti lajittuneesta aineksesta koostuvil
la rannoilla. Myös kalastuksen ja virldstyskäytön kannalta suositus on toteutunut
ta säännöstelyä parempi.

Erityisesti muikun ja sijan poikasten ravintotilanteen kannalta HUVA voisi
olla kuitenkin toteutunutta säännöstelyä huonompi. Avovesikauden viimpien ve
denkorkeuksien alentarnistavoite johtaa myös alkukesän vedenkorkeuksien ale
nemiseen (kuva 80). Tällä voi olla vaikuusta syntyvien siika- ja muikkuvuosiluok
Iden runsauksiin ja poikasten kasvuun. Esimerkiksi Päijänteellä tehdyn tilastoifi
sen tarkastelun mukaan toukokuun alun vedenkorkeus selitti muikun ja siian poi
kasten kasvussa esiintyneitä vaihteluita (Valkeajärvi 1996). Poikaset kasvoivat par
haiten niinä vuosina, jolloin vedenpinta oli toukokuussa korkealla,

Esitetty muutos lisäisi hieman vesivoimantuotannon määrää Paatsjoessa, kos
ka talviaikaiset juoksutukset lisääntyvät. Lisäksi kesäaikaiset ohijuoksutukset vä
henevät jonkin verran, koska alentunut kesäveden taso lisää jonkin verran kesäai
kaista varastofilaa. Hyöty olisi luvussa 10.2.7 esitetyllä sähköenergian hinnoitte
lulla laskettuna noin 1,0 milj mk/v.

Vaikka HUVA säännöstelykäytäntö olisi monessa suhteessa nykyistä sään
nöstelyä parempi, ei sen toteuttamista sellaisenaan katsottu mahdolliseksi suosi
tella syyskutuisten kalojen lisääntvmiseen ja poikasten kasvuun lii ttvvien mah
dollisten haitallisten vaikutusten vuoksi.

117,50

0 0

Ws (ka) —‘å--- 1978 Ws —0--- 1978 HUVA

Kuva 80. Vedenkorkeudet HUVA:ssa jo toteutuneessa säännöstelyssä vähäsateisena
vuotena 1978. Yhtenäinen viiva kuvaa keskimääräinä säännösteltyjä veden
korkeuksia.

Suomen ympänsto 58



KokoraIsnäkenys !narijärven
tdlaan ja käyttöön vadkuttavösta
tekijödstä
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Luvuissa 7 10 on arvioitu happamoittavan ja rehevöittävän kuormituksen,
vedenkorkeuden säännöstelyn, kalakantojen hoidon ja säätelyn merkitystä man
järven tilaan ja käyttöön. Tässä luvussa arvioidaan ja vertaillaan näidenns. ohjaus
muuttujien vaikuttavuutta. Toisin sanoen arvioidaan kuinka suuri vaikutus ve
sistön tilaan on esimerkiksi ravinnekuormituksessa ja vedenkorkeuden säännös
telyssä tapahtuviila muutoksilla. Lisäksi arvioidaan ohjausmuuttujien toteutta
miskelpoisuutta eli sitä, kuinka vaikeaa tai helppoa ohjausmuuttujiin on vaikut
taa sekä teknisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta (taulukko 24).

Taulukko 24, Inarijärven tilaan vaikuttavat ohjausmuuttujat, niiden nykyinen merkitys ja niihin vaikuttamisen
mahdollisuudet. Arvio koskee 1990-luvun alkupuolta. Muuttujan nykyinen merkitys (vaikutuksen
voimakkuus) on arvioitu asteikolla hyvin pieni, pieni, melko pieni, melko suuri, suuri tai hyvin suuri.
Vastaavasti vaikuttamisen mahdollisuuksia (tekninen ja yhteiskunnallinen toteutettavuus) on arvioitu
asteikolla erittäin helppo, helppo, melko helppo, melko vaikea, vaikea, erittäin vaikea.

Ohjausmuuttuja Vaikutuksen Vaikutuksen Tekninen Yhteiskunnallinen
kohde voimakkuus toteutettavuus toteutettavuus

Rehevöittävä pistekuormitus Veden laatu, pieni melko helppo melko vaikea
vesieliöt

Rehevöittävä hajakuormitus ja Veden laatu, melko pieni erittäin vaikea erittäin vaikea
ravinnelaskeuma vesieliöt

Kappamoittava kuormitus Veden laatu, melko pieni melko helppo erittäin vaikea
vesieliöt

Säännöstely) Rantavyöhykkeen melko suuri melko helppo helppo-vaikea
(nykyinen vedenkorkeuden vaihtelu) eliöt, kalasto

Velvoiteistutukset Kalasto, hyvin suuri melko vaikea vaikea
muut vesieliöt

Kalastus Kalasto melko suuri melko vaikea vaikea

Vyöryvien rantojen suojaus Rantavyöhyk- pieni melko helppo melko helppo
keen eliöt, maisema

Säännöstelyn vaikutukset ovat seurausta vedenpinnan nostosta (noin 60 cm) ja vedenpinnan vaihtelun rytmistä.
Taulukossa on arvioitu vain vedenpinnan vaihtelun rytmin muuttamisen vaikutuksia, koska vedenpinnan laskeminen
säännöstelyä edeltäneelle tasolle ei ole järkevää, sillä vesiluonto ja vesistön käyttö ovat jo sopeutuneet nykyiseen avovesi
kauden keskimääräiseen vedenkorkeuteen.

Teknisellä toteutettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helppoa tai vaikeaa toimen
pide on teknisesti toteuttaa ottaen huomioon voimassa olevat vesioikeudelliset
luvat ja lainsäädäntö. Yhteiskunnallisella toteutettavuudella tarkoitetaan puoles
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taan sitä, sitä kuinka helppoa tai vaikeaa ohjausmuuttujaan vaikuttaminen on
ottaen huomioon aiheeseen liittyvien tavoitteiden ristiriitaisuus, toimenpiteistä
aiheutuvat kiistannukset ja valtioiden välillä olevat sopimukset.

1 1 1 Kuormitus
Tutkimuksen tulosten perusteella Inatijärven veden laatu on pääosin eflnomai
nen ja täyttää fiukatldn laatukriteenft. Veden laadun perusteella Inarijärvi ei ole
rehevöitymässä, vaan tulokset viittaavat pikemminkin järven karuuntumiseen,
Kuitenkin sedimentin pifieväanalyysit osoittivat, että järvessä on alkanut lievä
rehevöitymiskebitys 1980-luvun lopulla. Tähän voi viitata myös kasviplanktonis
sa havaittu yksittäisten leväryhmien ajoittainen runsastuminen. Kuitenkin sekä
kasviplanktonin että veden laadun perusteella Inarijärveä voidaan pitää edel
leen karuna järvenä.

Pääosa, yli 90 ¾, inafijärveen tulevista ravinteista on peräisin jokien muka
na tulevasta huuhtoumasta ja laskeumasta. Pistemäisen ravinnekuormituksen
osuudeksi jää alle 5 ¾ eikä sifiä ole merkittäviä vaikutuksia Inafijärven veden
laatuun, Teknisesti pistemäisen kuornuiluksen vähentäminen on jätevedenpuh
distamoiden osalta melko helppoa, mutta kalankasvatuslaitosten osalta vaikeam
paa. Yhteiskunnaifiselta näkökannalta katsoen Inarijärveen kohdistuvan rehevöit
tävän pistemäisen kuormituksen vähentämistä voidaan pitää melko vaikeana sen
vähäisen merkityksen vuoksi. Toisaalta kansainväliset sopimukset ja vesiensuoje
lun tavoiteohjelma vuoteen 2005 edellyttävät kuormituksen vähentämistä myös
puhtailla, vähän kuormitetuilla alueifia.

Hajakuormituksen ja laskeuman merkitys Inarijärven ifian kannalta on melko
pieni, vaikka laskeuman sisältämistä ravinteista noin puolet on suoraan perus
tuottajffle käyttökelpoisessa muodossa. Teknisesti hajakuormituksen ja ilman kaut
ta kulkeutuvien ravinteiden vähentäminen on erittäin vaikeaa, sillä ne ovat pe
räisin monesta eri lähteestä eikä niiden vähentämiseen ole kaikilta osin olemassa
teknisesti käyttökelpoisia keinoja Vaikka hajakuormituksen ja laskeuman sisältä
mien ravinteiden vähentäminen olisikin teknisesti mahdollista, niin se on hyvin
kaifista ja siten yhteiskunnaffisesti erittäin vaikea toteuttaa.

Luonnonhuuhtouma muodostaa valtaosan Inatijärveen tulevasta ravinne
kuormituksesta, ja sen suuruuteen vaikuttaminen ei käytännössä ole mahdollis
ta. Kaiken kaikkiaan ravinnekuormitusta voidaankin pitää Inarijärvellä varsin
heikkona ohjausmuuttujana eikä perusteita Inarijärven ravinnekuormituksen
alentamiseksi juuri ole, vaikka se teknisesti olisikin mahdollista. Kalantuotannon
kannalta lnafljärveä voidaan pitää jopa liian ravinneköyhänä vesistönä ja lieväl
lä rehevöitymisellä olisi Inarijärven kalantuotantoa lisäävä vaikutus. Ravinteiden
keinotekoista lisäämistä nykyisestä tasosta ei voida kuitenkaan pitää eetfisesti hy
väksyttävänä ratkaisuna.

1970-luvun puolivälistä alkaen Inarijärvellä havaittu happamoitumiskehitys
näyttää vedenlaatuaineiston perusteella pysähtyneen 1980-luvun puolivälissä,
ja viime vuosina on ollut havaittavissa lievää puskurikyvyn palautumista. Vaikka
lnaiijärven happamoitumiskehitys näyttäisi pysähtyneen, niin happamoittavan
kuormituksen vähentämistarvetta tulee sen vaikutusten laajakantoisuuden vuoksi
tarkastella laajemmasta näkökulmasta kuin ravinnekuormitusta. Happamoilla
van kuormituksen alentamiselle edelleen nykyisestä tasosta onkin painavampia
perusteluja, sillä Inarijärven valuma-alue on suhteellisen happamoitumisherkkää
ja osassa valurna-aluetta happamoittavan laskeuman kriittinen kuormitus ylittyy
edelleen. Teknisesti happarnoillavan kuormituksen vähentäminen on melko help
poa. Lappiin tuleva happamoillava kuormitus on kuitenkin suureksi osaksi pe
räisin Venäjältä, missä sen vähentäminen on osoittautunut taloudelliset ja poliit
tiset näkökohdat huomioon ottaen hyvin vaikeaksi.
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1 Ii Säännöstely
Inarijärven säännöstelyllä on vaikutusta erityisesti rantavyöhykkeeseen ja sen
eliöihin (taulukko 25). Muutokset rantavyöhykkeessä heijastuvat kalakantoihin,
Säännöstelyn vaikutuksia arvioitaessa voidaan erottaa säännöstelyn alussa teh
dyn vedenpinnan noston vaikutukset ja nykyisen vedenpinnan vaihtelun vaiku
tukset. Vedenpinnan noston seurauksena rantavyöhykkeen prosessit Idihtyivät
ja aikaisempi rantakasviilisuus hävisi. Osa rantavyöhykkeestä on vedenpinnan nos
ton vuoksi edelleen vailla kasvillisuutta.

Taulukko 25. Inarijärven säännöstelyn yleiset vaikutukset järven eri ellöyhteisöihin, käyttömuotoihin ja Paatsjokeen.

Rantavyöhyke
Eroosio Lisääntynyt avovesikauden vedenkorkeuden noston myötä
Pohjalehtiset Pohjan jäätymisen haitalinen vaikutus vähentynyt, mutta eroosio on lisääntynyt
Saraikko ja ilmaversoiset Esiintymisalue kaventunut, tulvan siirtyminen heikentää kasvuolosuhteita,

eroosio lisääntynyt
Rantalinnusto Jäänlähdön jälkeinen nouseva vedenkorkeus hävittää osan pesistä
Kalasto ja kabstus
Pohjaeläimistö Lajisto muuttunut ja biomassa alentunut, erityisesti isokokoisten pohjaeläinten

määrä on vähentynyt
Rantaeläinplankton Ylimmän rantavyöhykkeen kasvillisuusmuutokset ovat alentaneet eläinplanktonin

maaraa
Mädin säilyminen Vaikutukset vähäiset
Vrkistyskäyttö ja kabstus Vaikeutunut vedenkorkeuden noston myötä, korkeat kesäiset vedenkorkeudet

haittaavat rantautumista
Tuvavahingot Ei vaikutuksia
Paatsjoen ek&ogia Säännöstely on vähentänyt tulvia

Nykyisen vedenpinnan vaihtelun vaikutuksia rantavyöhykkeeseen voidaan
pitää melko suurina. Voimakkaimmat vaikutukset rantavyöhykkeeseen ovat seu
rausta vedenkorkeuden vaihtelussa avovesikaudella tapahtuvista muutoksista.
Nykyinen vedenpinnan vaihteluväli, eli vuoden ylimmän ja alimman vedenkor
keuden erotus, ei juurikaan poikkea luonnonmukaisesta ja sen vaikutukset ovat
rantavyöhykkeessä siten varsin vähäiset.

Säännöstelyn alussa tapahtunut vedenpinnan nosto vaikuttaa edelleen ranta-
vyöhykkeen tilaan eikä sen vaikutuksia voida kokonaan poistaa muuttamalla
vedenkorkeuden vaihtelua. Alentamalla ylimpiä vedenkorkeuksia ja muuttamalla
säännöstelykäytäntöä luonnonmukaisempaan suuntaan siten, että vedenpinta
laskisi kesän aikana nykyistä enemmän, voidaan rantojen kulumista vähentää ja
toisaalta kasvillisuudelle soveliaiden alueiden pinta-aloja laajentaa.

Vedenkorkeuden vaihtelun muuttaminen nykyisestä on tekniseti melko
helppoa nykyisten lupaehtojen puitteissa. Vedenkorkeuksille voidaan esimerkiksi
asettaa tavoitekorkeuksia. Niiden noudattaminen erilaisissa vesiolosuhteissa voi
olla kuitenkin hyvin vaikeaa. Yhteiskunnalliselta kannalta arvioitaessa on otetta
va huomioon Suomen, Norjan ja Venäjän välinen valtiosopimus, jossa voimata
lous asettaa tiettyjä reunaehtoj a säännöstelyn toteuttamiselle, Yhteiskunnallises
II arvioituna merkittävien muutosten aikaansaaminen nykyiseen säännöstelykäy
täntöön on vaikeaa. Vähäiset muutokset säännöstelykäytännössä, jotka eivät hei
kennä vesivoimatuotannon edellytyksiä ovat suhteellisen helposti toteutettavissa.
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113 Vefroiteistutukset
Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien kalataloudeifisten haittojen kompensoimi
seksi istutetaan vuosittain suuri määrä taimenta, nieriää ja silkaa, Istutuksila on
ollut merkittäviä vaikutuksia kalakantoihin.

Suuret petokalaistutukset ovat lisänneet petokalojen sisäistä ja niiden välis
tä ravintokilpailua ja ravintokaloihin, esimerkiksi muikkuun, kohdistuvaa predaa
tiopainetta. 1990-luvun alkupuolella, muikkukannan romahdettua, Inarijärven
taimenten kunto on heikentynyt ja suurin osa taimenista on ollut lokkilapama
don loisimia, Tämä on heikentänyt taimenten käyttökelpoisuutta ihmisravinnok
si. Petokalaistutusten tuotto on 1990-luvun alkupuolella ollut huono.

Myös silan istutustiheys on ollut liian suuri ja siikaistutusten tuloksellisuus
on ollut varsin huono. Liian suuret istutusmäärät ovat lisänneet silkojen ravintokil
pailua ja siten alentaneet sekä istutettujen että luonnonvaraisesii lisääntyrieiden
siikojen kasvua. Istubiksifia voi olla vaikutusta myös siikojen luonnonvaraiseen
lisääntymiseen ja mahdoifisesti myös vuosiluokan suuruuteen. Toisaalta istutuk
sifia voidaan tasata vuosiluokkavaihteluita, jotka ilman niitä olisivat jyrkempiä.

Velvoiteistutusten muuttaminen on teknisesti melko vaikeaa. Pieniä muu
toksia ja parannuksia velvoitehoidossa voidaan tehdä varsin helposti. Erityisesti
ifianteessa, jossa petokalojen ravintotilanne on huono ja siian pyynfi on vähene
mässä, tarvitaan kuitenkin huomattavia muutoksia nykyiseen velvoitehoitoon.
Näin suuret muutokset eivät ole mahdollisia ilman velvoitteen muuttamista vesi
oikeuskäsiftelyssä, mikä voi viedä useita vuosia. Myös kalanviljelyn kyky reagoi
da nopeislin muutoksiin on rajallinen. Esimerkiksi kookkaampien istukkaiden
osalta viljelyltä edellytetään useampivuofista varautumista istutuksin, Pikkupoi
kasten osalta viljelyn mahdoffisuus reagoida muutoksiin on nopeampaa.

Yhteiskunnaifiselta kannalta arvioituna velvoiteistutusten muuttaminen on
vaikeaa, koska kalanviljelyllä on myös aluetaloudeifista merkitystä ja koska kalas
tajien, viranomaisten, tutkijoiden ja kalanviljelijöiden käsitykset istutusten vai
kutuksista ja tarpeeffisuudesta poikkeavat toisistaan.

1 M Kalastuksen söätely
Kalastuksen säätelyllä voidaan vaikuttaa merkittävästi kalaston kooshimukseen
ja rakenteeseen. 1990-luvun alussa kalastuksen vaikutus on ollut vähäisempi kuin
1980-luvulla, jolloin Inarijärvellä harjoitettiin tehokasta froolikalastusta ja isory
säkalastusta.

Kalastukseen vaikuttaminen on teknisesti melko vaikeaa, koska Inarijärvellä
on vielä voimassa vanha kalastuslaki, järvellä ei ole voimassaolevaa kalastussään
töä ja koska kalatalouden päätöksentekojärjestelmä on varsin monimutkainen.

Yhteiskunnallisesti arvioituna kalastukseen vaikuttaminen on vaikeaa.
Esimerkiksi siian ammattimainen pyynfi on Inarijärvellä vähentynyt viime vuo
sina markkinoinfivaikeuksien ja aihaisen hintatason vuoksi. Kalastuksen sääte
lyä vaikeuttaa myös eri inttessitahojen erilaiset näkemykset kalastuksen vaiku
tuksista ja erilaisten rajoitusten merkityksestä.

1! J Vyöryvien rantojen suojaus
Inarijärvellä kunnostustoimenpileet ovat rajoittuneet vyöryvien törmien suoja
ukseen. Toimenpiteet ovat teknisesti varsin heippoja j yhteiskunnaifisestikin
suhteeffisen helposti toteutettavissa, koska niihin ei juurikaan liity ristiriitoja. Vyö
iytörmien suojaaminen vähentää liikkeellä olevan materiaalin määrää ja stabioi
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rantoja ja siten edesauttaa esimerkiksi kasvillisuuden leviämistä. Kunnostustoi
menpiteiden vaikutusten/merkitys on koko järven tilan kannalta pieni inutta
paikallisesti niillä voi olla suuriakin vailcutuksia.

1 1e6 Johtopäätökset
Inarijärven tilan ja käytön suurin ongelma oli 1990-luvun alussa kalakantojen
huono tila. Petokalojen ravintoifianne on ollut huono johtuen mm. useita vuosia
kestäneestä muikkukadosta, Sen seurauksena esimerkiksi taimenten kasvu on
ollut heikkoa ja saaliiksi saatujen taimenten joukossa on ollut huonokuntoisia
yksilöitä. Myös Inarijärven isonieriän kanta on ainakin saalistilastojen perusteel
la hyvin pieni. Sen sijaan isokokoista silkaa järvessä on varsin runsaasti.

Suurin syy kalakantojen huonoon tilaan ovat olleet ravintovaroihin nähden
liian suuret petokalaistutukset, minkä vuoksi petokalaistukkaiden kuolleisuus on
ollut suuri, kasvu on heikentynyt ja varsinkin taimenessa on esiintynyt runsaasti
loisia. Suuret petokalaistutukset ovat osaltaan vähentäneet muikkukannan elpy
mismahdollisuuksia.

Istutusten kielteisiä vaikutuksia kalayhteisössä voidaan vähentää tehokkaim
min pienentämällä istutuksia ja kehittämällä istutusten toteutustapaa. Myös riit
tävän tehokkaalla ja oikein kohdistetulla kalastuksella voidaan parantaa istutus
ten tulokseffisuufta. Kalakantojen ifiaa voidaan parantaa myös lisäämällä man-
järven kalantuotantopotentiaalia. Kalojen ravintona tärkeiden pohjaeläinten ja
rantaeläinplanktonin tuotantoon vaikuttaa erityisesti vesistön säännöstelykäytän
tö. Säännöstelykäytännön muuttaminen on kuitenkin huomattavasti kalaistu
tuksia heikompi ohjausmuuttuja. Myös ravinnekuormituksella voidaan vailcut
taa kalantuotantopotentiaaffin. Kalantuotanto ja saaliit ovat runsaimmat Inarijär
ven rehevimmillä alueifia eli jokisuistoissa. Kalantuotannon kannalta Inarijänveä
voidaan pitää jopa liian ravinneköyhänä vesistönä.
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Tässä luvussa esitetään suosituksia Inarijärven tilan ja käytön parantamiseksi.
Suosituksia esitetään vesistön tilan seurannalle, säännöstelylle, kalaistuftiksille,
kalastukselle ja fiedottamiselle. Suosituksia laadittaessa keskeisenä tavoitteena oli
kalakantoj en tilan parantaminen. Siihen voidaan vaikuttaa tehokkaimmin kalais
tuftiksin (kuva 8fl.

NEKUORMlTUS

Ei suosituksia
kuormituksen
alentamiseksi

NNÖSTELY

Ylimpien veden
korkeuksien alentaminen
- Pyrkimys alenevaan
kesävedenkorkeuteen

UTUKSET

- Istutusmäärien alenta
minen
- Sopeutuva velvoite
hoito
- Inarijärven ja sivu
vesistöjen velvoitteiden
yhdistäminen

Kalastuksen säätely
* Riittävän tehokas
siian kalastus

Kutualue- ja kutuai
kasäännöt luontaisen
lisääntymisen
turvaamiseksi

Kuva 8!. Inanjärven kalakantojen tila 1 990-luvun alussa, siihen vaikuttavat tekijät ja arvio esttettyjen suositus ten vaikut
tavuudesta. Vaikuttavuus on arvioitu asteikolla 0 = ei vaikutusta, + = vähäinen suotuisa vaikutus, + + kohtalainen
suo tuisa vaikutus, + ± + = voimakas suo tuisa vaikutus.
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KALAKANTOJEN TILA 1990-LUVUN ALKUPUOLELLA
- Huono petokabjen ravintotibnne

Hidas taimenten kasvu
Heikot muikku- ja reeskakannat

- Heikko nieriöiden kasvu
- Kohtalaisen hyvä siikakanta



12! Vesistön tila ja kuormitus

Tavoite:

Inarijärveen tulevan rehevöiftävän ja happamoittavan kuormituksen
tulisi pysyä sellaisella tasolla, että Inarijärven veden laatu säilyy
edelleen erinomaisena eikä järvi happamoidu.

Toimenpidesuositukset:

- Inarijärven tilan seurantaa tulee jatkaa ja kehittää siten, että järven
mahdollinen alkava rehevöitymiskehitys todetaan selvästi ja riittävän
aikaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää järveä koskevien tarkkailu- ja
seurantaohjelmien tarkistamista sekä biologisen seurannan lisäämistä ja
tehostamista. Järven veden laadun ja rehevyystason alueellinen vaihtelu
tulee selvittää tarkemmin kartoitusluonteisella tutkimuksella.

- Suomen viranomaisten ja poliitikkojen tulee aktiivisesti pyrkiä vailcuttamaan
siihen, että Kuolan niemimaan rikldpäästöjä saadaan vähennettyä
mahdoffisimman tehokkaasti. Inarijärven valuma-alueelle tulevaa
happamoittavaa kuormitusta tulee vähentää siten, ettei vesi- tai maaeko
systeemien kriittistä kuormitusta ylitetä.

Vastuutahot:

Seurannat: Lapin ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus.
Happamoittava kuormitus: ympäristöministeriö, ulkoministeriö, kauppa- ja
teoffisuusministeriö, Barentsin euroarktinen neuvosto ja alueneuvosto,
Lapin ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus.

Perustelut:

Koska ihmistoiminnasta aiheutuvan kuormituksen, etenkin pistekuormituksen,
merkitys Inarijärven tilan kannalta on vähäinen, erityisiä toimenpiteitä nykyisen
kuormituksen vähentämiseksi ei tarvita. Jo tällä hetkellä tapahtuneet ja tiedossa
olevat kuormituksen vähentämistoimenpiteet sekä yleisten vesiensuojelutavoit
teiden edistäminen riittävät todennäköisesti pitämään Inarijärven edelleen ka
runa ja vesistöjen laaduifisen yleisluokituksen mukaan pääosin erinomaisena
vesistönä.

Inarijärven tilaa kuvaavat suureet antavat osittain ristiriitaisia tulolsia. Jotta
järven mahdoffinen alkava rehevöitymiskehitys todettaisiin selvästi ja riittävän
aikaisessa vaiheessa, on Inarijärveä koskevat tarkkailu- ja seurantaohjelmat syytä
tarkistaa, Seurantaohjelmien tarkistamisen pohjaksi tulee tehdä järven eteläosin
painottuva kartoitusluonteinen tutkimus, jonka avulla selvitetään tarkemmin
veden laadun ja rehevyystason alueellista vaihtelua. Tällä hetkellä intensii
visemmin seurattu Vasikkaselän havaintopaikka edustaa järven vähiten kuormi
tettua ja karuinta osaa. Tällöin järven eteläosista alkavaa rehevöitymiskehitystä
ei havaita riittävän ajoissa. Seurantojen tarkistamisen yhteydessä tulee tarkastel
la myös biologisen seurannan tehostamis- tai lisäämistarvetta.

Inarijärven valuma-alueella happamoittavan laskeuman kuormitus ylittää
kriittisen rajan etenkin valuma-alueen koilhisosassa. Noin puolet Keski-Lapin rikki
laskeumasta on peräisin Kuolan niemimaalta, joten sen tehokas vähentäminen
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on ensisijaisen tärkeää. Kuolan alueelta tulevan happamoifiavan kuormituksen
vähentämiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä sekä viranomaisten ja poifi
tikkojen akffivista toimintaa asian edistämiseksi.

12.2 Säännöstely

Tavoite:

Inarijärven säännöstely toteutetaan siten, että vesistön tila, erityisesti
kalojen ravinto-olosuhteet ja käyttökelpoisuus paranevat ilman
merkittäviä haittoja Paatsjoen vesivoimantuotannolle ja eliöyhteisöille.

Toimenpidesuositukset:

- Väitetään veden nousua tason Nh,fl ± 119,35 m yläpuolelle.
- Pyritään välttämään liian matalia, tason Nhau + 118,90 m alapuolisia veden

korkeuksia kesällä.
- Pyritään kesän tulvahuipun jälkeen alenevin vedenkorkeuksin.
- Kehitetään säännöstelyn käytön ohjaus- ja suunmttelumenetelmiä sekä

säännöstelyn käyttöä. Laaditaan esimerkiksi yksityiskohtaiset, Inarijärven
säännöstelyä koskevan vaifiosopimuksen mukaisia ohjeita täydentävät
käyttäohjeet edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Parannetaan Inarijärveen tulevien vesimäärien ennusteita tehostamalla
hydrologista havainnointia (lumen vesiarvojen mittaus ja sadeasemat) ja
kehittämällä tulovirtaaman ennustemaifin luotettavuutta.

- Pyritään välttämään jatkuvia juoksutusmuutoksia kesäaikana.
- Edistetään Paatsjoen voimalaitosten yhteiskäyttöä.

Määritetään Inarijärven ja Ivalojoen alimmat suositeltavat rakentamis
korkeudet ja huolehditaan siltä, että niiden alapuolisille hilvauhan alaisffle
alueffle ei rakenneta lupaa edellyttäviä rakennuksia ja rakenteita.

Vastuutahot:

Maa- ja metsätalousministeriö, Lapin ympäristökeskus, Suomen ympäristäkes
kus, Suomen, Venäjän ja Noian säännöstelywaltuutetut, Inarin kunta, Fylkesman
nen i Finnmark, Paatsjoen voimalaitosten omistajat.

Perustelut:

Inarijärven nykyisen säännöstelyluvan mukaiset rajat ovat varsin väljät, eivätkä ne
rajoita Inarijärven säännöstelyn kehittämistä, Luparajojen muuttaminen tai tarkis
taminen ei näin ollen ole tarpeellista. Nykyisen kaltaisen riittävän suuren säännös
telyvaran säilyttäminen on tärkeää poikkeukseifisia vesiolosuhteita varten. Esimer
kiksi mahdoifinen ilmastonmuutos voi lisätä suurten kevättulvien riskiä.

Inarijärven säännöstelyn haittoja voidaan vähentää tehokkaasti alentamalla
ylimpiä vedenkorkeuksia noin 20 cm. Se vähentäisi rantojen vyörymistä ja kulu
mista Inarijärvellä ja Ivalojoella erityisesti lajittunutta ainesta sisältävillä rannoil
la. Alentamisesta olisi hyötyä myös virkistyskäytölle, kalastukselle ja Paatsjoen
vesivoimantuotannolle ohijuoksutusten vähenemisen vuoksi. Riittävän ajoissa
suoritetut juoksutuslisäykset erityisesti alku- ja keskikesällä ntavat lisävarastoifiaa
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mahdollisffle kesäsateffle ja pienentävät pitkällä tarkasteluvälillä ohijuoksutuksia
voimalaitoksifia, Lisäksi suurimpien juoksutusten määrä ja kesto tulevat todeimä
köisesti vähenemään, millä olisi Paatsjoen ekologian kannan positiivinen vaikutus.

Väittämällä liian matalia kesävedenkorkeuksia parannettaisiin rantojen käy
tettävyyttä ja virkistyskäytön edellytyksiä. Tämä olisi myös rantavyöhykkeen eliöi
den kannalta eduffista, koska se vähentäisi eliöiden kuiville jäämisen riskiä.

Vedenpinnan aleneminen kesän tulvahuipun jälkeen laajentaisi ilmaversoi
sen kasviffiuuden esiintymisalueita. Myös rantaeläinplanktonin ja pohjaeläin
ten määrät lisääntyisivät, mikä mahdoifistaisi nykyistä suuremman kalantuotanto
potentiaalin. Inarijärven tulovirtaamat kesä-heinäkuussa ovat kuitenkin useina
vuosina niin suuret, että vedenpinnan alentamisen edellyttämät juoksutukset mer
kitsisivät ohijuoksutusten lisääntymistä Paatsjoen voimalaitoksifia. Lisäksi se saat
taisi johtaa haitallisen affiaisfln kesävedenkorkeuksin. Siksi suosituksena esite
täänldn, että kesällä pyritään alenevaan kesävedenkorkeuden rytmiin, mikäli se
voimatalouden intressit huomioonottaen on mahdollista.

Inarijarven vedenpinnan talviaikaisella alenemisella ei biologisesfi tuottavan
vyöhykkeen laajuuden vuoksi ole nykyisin merkittäviä haittavaikutuksia, eikä sffle
siksi esitetä suosituksia.

Liian korkeiden tai matalien vedenkorkeuksien esiintymistä voitaisiin vä
hentää, jos vesistöön tulevat vesimäärät olisivat jo ennalta tarkasti tiedossa. Sään
luotettava ennustaminen melko lyhyelläkään aikavälillä ei ole kuitenkaan mah
doifista ja vesistöä säännösteltäessä joudutaankin ottamaan huomioon ennustei
den epävarmuus. Parantamalla tosiaikaista hydrologista seurantaa ja lisäämällä
järveen tulevien vesimäärien ennustemaffin luotellavuutta voidaan kuitenkin
nykyistä paremmin ennakoida tulevia vesimääriä, Esimerkiksi lumen vesiarvo
jen mittauksen tulisi olla alueeffisesti kattavampi ja sademäärän havainnoin
tiasemia olisi lisättävä.

Inarijärven säännöstelyn suunnittelua ja toteutusta helpottaisi olennaisesti
Paatsjoen voimalaitosten yhteiskäytön parantaminen. Se edellyttää fiedotuksen
tehostamista Inaiijärven säännöstelystä vastaavan tahon ja Paatsjoen voimalaitos
ten välillä (kohta 12.5).

Säännöstelyn käytön kehittämistä koskevia suosituksia voidaan ryhtyä nou
dattamaan vasta sen jälkeen, kun Inarijärven säännöstelyn Suomen, Venäjän ja
Norjan valtuutetut ovat ne hyväksyneet.

Inarijärven voimassaolevassa säännöstelyluvassa on määrätty maksimijuok
sutus, jota on juoksutettava, kun luvassa mainittu yläraja (Nhan + 119,50 m) on
saavutettu. Poilckeukseffisina ajanjaksoina, kuten mm. kesällä 1992, tulovirtaama
Inarijärveen saattaa olla pitkänkin ajan huomattavasti maksimijuoksutusta suu
rempi, jolloin ylärajan ylittymistä ei ole mahdoffista estää, kuten säännöstely
luvassakin on todettu. Inarijärven ja Ivalojoen alaosan rantojen käytössä ei ole
riittävästi otettu huomioon mahdollista ylärajan ajoittaista ylittymistä. Lisäksi osa
Inarijärven vedenkorkeuden vailcutusalueella olevista rakenteista on ilmeisesti
sijoitettu korkeudelle, joka on määritetty muuttamatta Inarijärven säännöstely-
hankkeen ylärajan korkeutta sen korkeusjärjestelmän mukaiseksi, jota on käytet
ty rakenteiden korkeusasemaa määritettäessä, Tällaisesta virheeffisyydestä on
saattanut aiheutua rakenteiden sijoittuminen jopa lähes 30 cm alhaisemmalle kor
keudelle, kuin mitä Inarijärven säännöstelyn ylärajan korkeus huomioonotethma
olisi suositeltavaa.
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123 Rantavyörymät ja niiden estäminen

Tavoite:

Maisemalliset, luonnonsuojelulliset, taloudelliset ja virldstykselliset
näkökohdat otetaan huomioon rantavyöiyrymien suojauksessa.

Toimenpidesuositukset:

Inarijärven ja Ivalojoen säännöstelystä johtuvat rantavyörymät suojataan
erityiseen käyttöön otetuifia rannoilla, Suojausten edellytyksenä on, että
Inarin kunta ei myönnä uusia rakennuslupia sellaisffle vyörymäherkille
rannoffle, joifia rakennukset ovat vaarassa.
Kehitetään vaihtoehtoisia menetelmiä vyöryvien rantojen suojaukseen.
Vyörymärantojen suojaussuunnitelmia laadittaessa kuullaan asianosaisia,
Inarin kuntaa ja Metsähaifituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoaluetta.

Vastuutahot:

Maa- ja metsätalousministeriö, Lapin ympäflstökeskus ja Inarin kunta.

Perustelut:

Korkeimman hallinto-oikeuden 27.11.1975 antaman päätöksen mukaan on suojat
tava sellaiset erityiseen käyttöön otetut ranta-alueet, jotka Inarijärven säännöste
lystä johtuen vyöryvät On osoittautunut, että erityisesti Ivalojoella on vyöryvien
rantojen suojaaminen perusteltua tulvasuojelun takia myös sellaisifia alueffla,joffle
Inarijärven säännöstelyn vaikutus ei enää ulotu. Suojaussuunnitelmia laaditta
essa on mm. luonnonsuojelulliset, maisemalliset, taloudelliset ja virldstykseffiset
näkökohdat otettava huomioon. Parhaiten tämä tapahtuu kuulemalla eri asian
osaistahoja.

Vyöryrantojen suojauksessa on perinteisesti käytetty kiviheitoketta tai välp
päjätettä. Isot kivenlohkareet muuttavat voimakkaasti maisemaa ja voivat haitata
rantojen virkistyskäyttöä. Maisemaan paremmin sopeutuvia menetelmiä kehite
tään Lapin ympäristökeskuksessa.

12A Kalakantojen hoito ja kalastus

Tavoite:

Inarijärven kalakantojen käyttö ja hoito on ekologisesti, taloudellisesti ja
sosiaalisesti kestävää.

Toimenpidesuositukset:

Kalaistuifiksia Inarijärveen on vähennettävä ja muut kuin säännöstely
velvoitteena tehtävät istutukset Inarijärveen tulee lopettaa toistaiseksi.
Tähän tulee kaikkien vastuutahojen (RKTL, Metsähaffitus, maa- ja
metsätalousministeriö ja Inarin kunta) sitoutua.
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- Istutuksissa on siirryttävä nykyistä joustavampaan, järven ravinto-olot ja
kalastus paremmin huomioonottavaan velvoitehoitoon (ns. sopeutuvaan
velvoitehoitoon).

- Kalastuksen jäijestelyä tulee kehittää. Alueella on muusta maasta poiketen
edelleen voimassa ns. vanha kalastuslaki vuodelta 1951.

- Kalastuksen säätelyllä (kutualue- ja kutuaikarauhoitukset) pitää turvata
arvokkaiden kalakantojen luontainen lisääntyminen.

- Siian kalastus tulee pitää sellaisella tasolla, että vältytään siikakantojen
tihenemiseltä ja silkojen kasvun ja kunnon heikkenemiseltä. Siikasaahiden
jalostusta ja markkinointia tulee kehittää edelleen.

- Inarijärven ja sen säännösteltyjen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteiden
yhdistämisen vaikutuksista tulee tehdä selvitys, jossa tarkastellaan man-
järven ja sivuvesistöjen istutuslajeja ja -määriä,

- Lisätään yhteistoimintaa velvoitehoidosta vastaavien, kalastusoikeuden
haltijoiden, kalastajien ja kalatalousviranomaisten välillä. Tavoitteena on
hoitotoimenpiteiden ohjaaminen eri ryhmien tavoitteet huomioon
ottavalla tavalla.

- Inanijärven ja sen sivuvesistöjen kalantutkimukselle tulee laatia suunta
viivat ja kalataloudelliselle velvoitetarkkailulle uusi sopeutuvan
velvoitehoidon tarpeet huomioonottava kehittämissuunnitelma.

- Inanijärven käytön ja hoidon kalataloudellisia vaikutuksia Paatsjokeen
tulee selvittää (esim. muikun vaikutukset Paatsjoen kalakantoihin ja
säännöstelyn vaikutukset taimenkantoihin). Tutkimusyhteistyötä tulee
lisätä eri maiden tutkijoiden väliliä.

Vastuutahot:

Maa- ja metsätalousministeriö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Lapin
maaseutuelinkeinopiiri, Metsähallitus, kalastuskunnat, Inarin kunta, Inarin kalata
lousneuvottelukunta, Fylkesmannen i Finnmark

Perustelut:

Inanijärvi ja sen sivuvedet ovat lähes ainoita alueita valtakunnassa, missä on ole
massa alkuperäisiä vaelluskalakantoja ja joiden koko elinkierto voi edelleen ta
pahtua esteettä luonnossa. Siksi kantojen pitäminen puhtaina, elinvoimaisina ja
luonnontilaisina on tärkeää istutuksia toteutettaessa. Lisäksi kutualue- ja kutuai
kasäännöksillä pitää turvata kantojen luontainen lisääntyminen.

Kalakantojen hoidossa lähtökohtana tulee olla järven kalaston, sen ravin
toeliöstön ja harjoitetun kalastuksen kulloinenkin tila. Niihin suhteutettuna Ina
rijärven taimenen, nieriän ja silan istutusmäärät ovat olleet liian korkeat. Esimer
kiksi liian suuret taimenistutukset ovat lisänneet ravintokilpailua ja heikentäneet
taimenten kasvua ja kuntoa. Tämän seurauksena erityisesti taimenissa on ollut
1990-luvun alkupuolella paljon loisia. Nykyisten kokonaisistutusmäänien vähentä
minen onkin välttämätöntä, jotta istutusten kielteiset vaikutukset kalayhteisössä
vähenisivät ja istutusten tuloksellisuus paranisi.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 27.11.1975 mukaan säännöste
lyvelvoitteena istutettavia kalalajeja, niiden kokoa ja ikää voidaan muuttaa, mi
käli tarkkailun tulokset osoittavat sen tarkoituksenmukaiseksi. Toimenpiteiden
rahallisen arvon tulee kuitenkin em. päätöksen mukaan säilyä muuttumattoma
na. Tämä on vaikeuttanut velvoitteiden järkevää hoitoa tilanteessa, jossa petoka
lojen ravintotilanne on heikkoja siikaistutuksia tulisi vähentää. Tilanteen paranta
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miseksi velvoite tulisi muuttaa maksuvelvoitteeksi ja sitä tulisi voida käyttää myös
muuhun tarkoitukseen kuin kalaistutuksiin, esimerkiksi kalastusedeilytysten
parantamiseen ja kalaston tilaa koskeviin tutkimuksiin.

Suurin osa Inarijärven kalaistutuksista tehdään säännöstelyyn liittyvän
velvoitteen perusteella. Lisäksi on tehty muita istutuksia, joista ovat vastanneet
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, maa- ja metsätalousministeriö, Inarin kun
ta ja Metsähaffitus. Koska istutusmääriä on alennettava mahdoffisimman pian ja
velvoiteistutusten vähentäminen on erittäin vaikeaa lyhyessä ajassa, tulisi ensivai
heessa luopua muista istutuksista.

Nykyisten velvoiteistutusten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää ja tulok
sellisuutta parantaa siirtymällä aikaisempaa joustavampaan ja luonnonmukaisem
paan istutuskäytäntöön. Inarijärvelle laadittu sopeutuvanvelvoitehoidon suunnitel
ma on yksi keino ravinto-oloihin nähden liian suurten istutusten haittojen vähentä
miseksi ja tulokseffisuuden parantamiseksi. Sopeutuvassa velvoitehoidossa istutus
päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon mm. kalaston ja kalastuksen tila.

Sopeutuvan velvoitehoidon suunnitelmassa esitetty Inarin ja sen sivuvesistö
jen säännöstelyn velvoitteiden yhdistäminen vähentäisi velvoiteistutuksista ai
heutuvia ongelmia, koska sivuvesistöjen tuotantopotenliaali voidaan sifioin käyttää
hyväksi. Yhdistäminen edellyttää käytännössä vesioikeuskäsittelyä. Ennen vesioi
keuskäsittelyä yhdistämisen vaikutuksista tulee tehdä selvitys, jossa esitetään myös
suositukset istutuslajeista ja -määristä.

Inarijärven kalastus on viime vuosina vähentynyt. Siian kalastuksen tulisi
kuitenkin olla riittävän tehokasta, jotta vältyttäisiin siikantojen fihentymiseltä ja
silkojen kasvun ja kunnon heikkenemiseltä nykyisillä istutusmäärifiä.

Sopeutuva velvoitehoito asettaa vaatimuksia kalanviljelylle, velvoitetarkkai
lulle ja tutkimukselle. Viljelyn tulee voida reagoida nopeasti muuttuviln istutus
suunnitelmiin. Tarkkailun on tuotettava kalakantojen ja kalastuksen tilasta ajan-
tasaista tietoa, Inarijärven ja sen sivuvesistöjen säännöstelyn velvoitetarkkailulle
tulee laatia uusi sopeutuvan velvoitehoidon tarpeet huomioonottava kehittämis
suunnitelma ja kalantutldmukselle suuntaviivat, jossa otetaan huomioon erityi
sesti kalataloudeliisen ohjauksen fietotarpeet. Esimerkiksi taimenten loisfilanteen
seurantaan tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, koska lokkilapamadolla
on keskeinen merkitys kalojen käyttöarvon kannalta, Tutkimuksen tulisi aikai
sempaa selkeämmin arvioida ja tuoda esille erilaisiin istutusvaihtoehtoihin liitty
viä riskejä.

Inarijärven kalastolle, kalastukselle ja ishituksille tulisi asettaa aikaisempaa
selkeämmät tavoitteet. Tämä on tärkeää, jotta voidaan valita oikeat toimenpiteet
tavoitteisiin pääsemiseksi ja toisaalta tehtyjen toimenpiteiden tulokseffisuutta
voidaan arvioida tavoitteista käsin.

Inarijärven käytän ja hoidon vaikutuksia Paatsjoen kalakantoihin on tutkit
tu varsin vähän. Säännöstelyn juoksutusten rybnittämisellä on vaikutusta mm.
Paatsjoen taimenkantaan. Inarijärvestä Paatsjokeen levinnyt muildcu on osoittau
tunut ongelmaifiseksi paikaffisffle kalakannoille ja paikaifiselle kalastukselle.

12J Tiedotus

Tavoite:

Tiedonkulku on esteetöntä ja tehokasta eri infressitahojen välillä siten, että
eri tahojen vaikuttamismahdollisuudet Inarijärven käyttöä ja hoitoa
koskevissa kysymyksissä paranevat.
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Toimenpidesuositukset:

- Toimitetaan Inarijärvestä ja tämän tutkimuksen tuloksista ja suosituksista
yleistajuinen julkaisu, joka jaetaan maksutta joka talouteen Inarin
kunnassa ja jokaiselle Inarijärven kalastuskortin ostajalle.

- Tiedotetaan Inarijärven kalataloudeifisen velvoitteen hoidosta, tarkkailusta
ja niiden tuloksista sekä järven vesiifianteesta ja säännästelystä Inarijärven
ja Päatsjoen alueen astikkaille.

- Järjestetään seminaarityyppisiä ifiaisuuksia, joissa asiantuntijat ja päättäjät
keskustelevat ajankohtaisista Inarijärvi-Paatsjoki -aiheista.

- Perustetaan Inarijärvi - Paatsjoki -kotisivut internetiln ja järjestetään
tutkimukseen perustuvan tiedon helppo tavoitettavuus esimerkiksi
Saamen museoon (Inarin kunnassa).

- Päivitetään Inarijärveä ja Paatsjokea koskevien raporifien ja julkaisujen
jakelulistat.

Vastuutahot:

Lapin ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökes
kus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähaifituksen Ylä-Lapin luonnon
hoitoalue, Inarin kunta, Suomen, Norjan ja Venäjän säännöstelyn valtuutetut ja
muut säännöstelyn toimeenpanoon vaikuttavat tahot.

Perustelut:

Inarijärven käytön ja hoidon tavoitteissa voi olla ristiriitoja ja niiden sovittaminen
edellyttää keskustelua vastuutahojen välillä. Infressiryhmien monipuolisuuden
vuoksi fiedonvälitys edellyttää kunnoifista panostusta tehtävän hoitamiseen ja
yhteistyötä eri vailcuttajatahojen väiDä. Tiedon kulun varmistaminen tutkimuksen
ja päätöksenteon vähilä edellyttää aktiivista panostusta.

I26 Suositusten toteutumisen ja vaikuttavuuden
seuranta

Tutkimuksen perusteella on esitetty suosituksia Inarijärven ifian, käytön ja hoi
don sekä tiedon kulun parantamiseksi. Tutkimuksen suositusten toteutuminen
ja niiden vaikuttavuuden seuranta edellyttävät informaatio- ja keskustelufflai
suuksien järjestämistä suositusten toteutuksesta vastuuffisten tahojen kanssa.
Vuonna 1997 järjestetään kesäkuussa laaja seminaari ja lisäksi aihepiireittäin fflai
suuksia, joissa pääpaino on tutkimuksen tulosten ja suositusten esittelyssä ja nii
den perustelemisessa. Tavoitteena on toimenpidesuositusten kohdentaminen
käytännön työhön ja yhteisten toimintalinjojen ja -tapojen etsiminen suositusten
toteutukseen. Jatkossa järjestetään määräajoin, alussa esimerkiksi vuosittain, 6-
laisuuksia, joissa arvioidaan suositusten toteutumista ja niiden vaikuttavuutta.
Lapin ympäristökeskus toimii seurantatilaisuuksien koollekutsujana.
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Inarijärvi-tutkimuksessa selvitetfiin monipuolisesti vesiekosysteemin tilaa ja rnie
fittiin keinoja vesistön tilan parantamiseksi. Tutkimusta käynnistettäessä oli tar
koitus edetä kahdessa vaiheessa: ensin tehtäisiin perusteellinen esitutkimus ja
siinä syntyvien tutldmusideoiden perusteella käynnistettäisiin jatkotutkimus.
Alkuperäisestä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin tutkimuksen edistyessä ja
laajentuessa. Esitutkimusluonne vaikutti erityisesti Inarijärven tuotantotutkimuk
sun ja osin myös säännöstelyn vaikutusten arviointiin, Kenttätutkimukset niissä
jäivät varsin suppeiksi. Keskeisenä tavoitteena oli olemassaolevan tiedon kokoami
nen, käsittely,jatkotutkimusaiheiden ja tarpeiden suunnittelu sekä menetelmäliiset
kokeilut.

Tässä luvussa esitetään Inarijärvi-tutkimuksen yhteydessä syntyneitä jatko
tutldrnustarpeita. Tutkimustarpeet on jaoteltu kahteen ryhmään: Inarijärven käyt
töä ja hoitoa tukevat tutkimukset sekä perustutkimukset, joilla ei ole suoraa kytken
tää päätöksentekoon. Tutkimustarpeiden verraten laajaa esittelyä on tässä pidet
ty tarpeellisena, jotta tutkimuksen kuluessa syntyneet tutkimusideat olisivat kaik
kien käytettävissä.

13.1 Vesistän käyttöä ja hoitoa palvelevat tutkimukset

13.1.1 Kalatalouden kehittäminen

Tutkimustarve:
Inarijärven kalakantoja ja istutusten tuloksellisuutta on viime vuosina selvi

tetty varsin paljon. Istutusten vaikutuksista ja kalataloudellisen hoidon kehittä
mistarpeista ja mahdollisuuksista on Inari-tutldmuksen aikana muodostunut var
sin hyvä käsitys. Ttitkimustietoa tarvitaan kuitenkin erilaisten velvoiteistutusten
toteutusvaihtoehtojen, esimerkiksi Inarijärven ja sen sivuvesistöjen velvoittei
den yhdistämisen, vaikutusten arviointiin.
Perustelut ja sisältö:

Inarijärven kalantutldmukseile olisi laadittava pitkän aikavälin suuntavii
vat, jossa arvioitaisiin päätöksenteon näkökulmasta erilaisten tutkimusten tuot
taman lisäinformaahon merkitystä ja verrattaisiin sitä mm. niiden vaafimiin talo
udellisiin panoksiin. Tämä mahdollistaisi Inarin kalataloustutkimusten kohdenta
misen päätöksenteon kannalta suurimman hyödyn tuottavalla tavalla.

Inarijärven veden lämpöfllamittausta ja lämpötilakehityksen arviointimene
telmiä tulee kehittää käyttämällä ensivaiheessa hyväksi Nellimin hydrologisen
havaintoaseman pitkäaikaisia vedenlämpötila-aikasarjoja ja Peskanlahden vuo
sien 1994 - 1995 intensiivisen lämpöifiaseurannan tuloksia. Tuloksia voidaan hyö
dyntää tutkittaessa esim. muikun ja pohjasiian vuosiluokkavaihteluita ja edel
leen velvoitehoidon (istutusten) suunnittelussa.
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Lisäksi Inarijärvi4utkimuksen tulosten perusteella voidaan nostaa esiin mm.
seuraavia tutldmusaiheita, jotka palvelevat suoraan kalataloudeffista ohjausta:
- Petokalojen (erityisesti taimenen) ravintotutkimukset bioenergeeffisen

mallin käyttöön soveltamiseksi (istutettavien ja luontaisten petokalojen
ravinnon ja ravinnonkulutuksen arvioiminen).

- Jokialueffle tehtävien taimenten pikkupoikasistutusten tulokseifisuus ja
vaikutukset Inarijärven saaifiseen.
Istutttujen ja luontaisesta lisääntymisestä peräisin olevien petokalojen
erottaminen saaifissa istutusten tulokseffisuuden selvittämiseksi ja eri
kantojen suojelemiseksi (ryhmämerkintämenetelmän kehittely ja käyttöön
otto).

- “Ivalojoki projekti” järvilohen kotiutusistutusten tulokseffisuus. Järvilohi
järvitaimen vuorovaikutukset, kutuvaellukset ja Ivalojoen vesistön vaellus
poikastuotannon arviointi.

- Muikun vuosiluokkavaihtelut ja niihin vaikuttavat tekijät Inarijärvellä ja
Norjan Paatsjoen järvialtaissa.

- Kalakantojen hoitomallin ja kustannus-hyötyanalyysiin perustuvan
laskentakehikon edelleen kehittäminen, Jatkossa tulee arvioida niiden
soveltamismahdoffisuudet ja -tarpeet osana kalataloudeifista velvoite
hoitoa ja -tarkkailua.

13.1.2 Säännöstelyn vaikutukset ja haittojen vähentäminen

13.1.2.1 Loivien rantojen merkitys tuotantoalueina

Tutldmustarve:
Inarijärven säännöstelyä kehitettäessä eräänä keskeisenä tavoitteena on avo

vesikauden ylimpien vedenkorkeuksien alentaminen. Tällä on suotuisa vaikutus
erityisesti hiekkaisten ranta-alueiden eroosion vähenemiseen ja sitä kautta eliös
töön, esimerkiksi kasvillisuuteen ja pohjaeläimistöön. Nykyfietämyksellä ei kui
tenkaan voida arvioida vaikutusten voimakkuutta. Tutidmusfieto korkeiden ve
denkorkeuksien vaikutuksista loivien hiekkaisten rantojen eliöyhteisöiluin ja nii
den tuotantoon palvelisi säännöstelyn kehittämisen vaikutusten arviointia ja seu
rantaa.
Perustelut ja sisältö:

Inarijärven veden kirkkaus mahdoifistaa tuottavan vyöhykkeen ulottumi
sen poikkeuksellisen syvälle muihin suomalaisiin suurjärvlin verrattuna. man
järveä voidaankin tuotannoffiselta luonteeltaan pitää litoraalivaltaisena suurista
ulappavesistä huolimatta. Suojaiset jokisuisto- ja lahtialueet ovat matalia ja ran
nat ovat muutenkin loivia, joten ne muodostanevat suuren osan koko rantavyö
hykkeen tuottavasta alueesta. Tuotannoifisesti tärkeät loivat rannat olisi eriteltävä
ja niiden tuotantopotentiaahlin vaikuttavat tekijät olisi selvitettävä perusteeffises
fi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää pohjan epävakauden vaikutuksiln sekä poh
jaeläimistöön että pohjalehfiskasvillisuuteen, joka suurelta osin indikoi myös eläi
mistön esiintymistä.
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13.1.2.2 Inarijärven säännöstelyn vaikutukset Ivalojokisuiston
vesikasvillisuuteen ja rantalinnustoon

Tutkimustare:
Ivalojoldsuisto on Inarijärven tuottoisin ja monimuotoisin ekosysteemi. Luon

toharrastajien käsityksen mukaan alueen kasvillisuudessa ja eläimistössä on ta
pahtunut viime vuosina epäsuotuisia muutoksia, joista osa voi aiheutua Inarijär
ven säännöstelystä. Säännöstelyn vaikutuksista Ivalojokisuiston vesikasvillisuu
teen ja rantalinnustoon tulisi saada tutldttua tietoa,
Perustelut ja sisältö:

Ivalojokisuiston vedenkorkeuksiin vaikuttaa Ivalojoen virtaaman lisäksi Ina
rijärven vedenkorkeus. Säännästelyllä on nostettu Inarijärven keslämääräisiä ve
denkorkeuksia, mikä on nostanut Ivalojoen alaosan vedenkorkeuksia, Vedenkor
keusmuutosten epäillään heikentäneen vesirajan läheisyyteen pesivien lintujen
pesinnän onnistumista. Muuttuneella vedenkorkeuden rytmfflä voi olla vaiku
tusta myös mataliin rantaniittyihin ja saraikkoihin. Säännöstelyn merkitystä jo
kisuiston vesikasvilhisuuteen (esim. lajisto, sukkessio ja dynamiikka) ja rantalin
nustoon (mm. pesirmän onnistuminen) tulisi selvittää. Tutkimuksen perusteella
tulisi arvioida mahdollisia kehittämis- tai hoitotoimenpiteitä suistoalueen luon
non monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

13.1.2.3 Rantavyöhykkeen kunnostusmenetelmien kehittäminen

Tutidmustarve:
Inarijärven sortuvista rannoista suuri osa on verhottu karkealla läviheitok

keella. Inarijärven rantojen suojaukseen tulisi kehittää vaihtoehtoisia suojausme
netelmiä, jotka soveltuisivat paremmin maisemaan ja olisivat myös virkistyskäy
tön kannalta toimivampia.
Perustelut ja sisältö:

Säännöstelyjärvien ja -joIden rantoja on perinteisesti suojattu vesirajaan ja
sen yläpuolelle ladotulla kiviheitokkeella. inarijärvellä suojaustoiminta on kes
ldttynyt erityisesti Ivalojoelle ja lajittuneesta aineksesta koostuvffle rannoille. Ki
viheitokkeella suojaus ei tehokkuudesta huolimatta sovi kaikille rannoffle, koska
erityisesti veneellä rantautuminen voi suojatulle rannalle olla vaikeaa, Lisäksi suo
jattu ranta on yleensä kasvipeitteetön eikä sopeudu maisemaan ainakaan ensim
mäisten vuosikymmenien aikana. Kiviheitokkeella suojaus vähentää myös ran
nan eliöyhteisön monimuotoisuutta. Vaihtoehtoisena menetelmänä voisi käyttää
esimerkiksi suisteita, joita on käytössä mm. Oulu- ja Ontojärvilä. Joläalueella voisi
rantoja suojata myös istuttamalla eroosiota kestäviä pajuja (pistokkaat), joita to
sin on käytetty hyvin vähän pohjoisissa olosuhteissa. Joläalueilla uoman kulumi
nen kuuluu joen luontaisen elinrytmiin, joten kaikkia alueita ei tulisi suojata.

13. 1.3 Vesistön tilan seuranta

13.1.3.1 Vesistön tilan seurannan kehittäminen

Tutkimustarve:
Inarijärven veden laadun ja biologisten muuttujien seuranta on ollut liian

vähäistä järven tilassa tapahtuvien muutosten havaitsemiseksi riittävän ajoissa.
Perustelut ja sisältö:

Nykyisin Inarijärven vedenlaatua seurataan intensiivisimmin Vasikkaselän
havaintopaikalla. Se edustaa järven karuinta ja vähiten kuormitettua osaa. Seu
rantaohjelmien kehittämiseksi tulee esimerkiksi viiden vuoden välein tehdä
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havaintoverkostoltaan liheä kartoitus, jolla selvitetään tarkemmin veden laadun
ja rehevyystason alueeffista vaihtelua. Kartoitus tehdään useita kertoja avtvesi
kauden aikana järven eteläosaan painottuvana. Kartoituksen pohjalta tarkistetaan
Inarijärveä koskevat tarkkailu- ja seurantaohjelmat sekä arvioidaan biologisen
seurannan lisäämis- tai tehostamismahdoifisuuksia.

13.1.3.2 Sedimenttitutkimukset

Tufldmustarve:
Osa sedimenifitutkimuksesta tulisi uusia tietyn ajan kuluttua, jotta Inarijär

ven illan kehittymisestä saataisiin luotettavampi kuva.
Perustelut ja sisältö:

Sedimenfit tarjoavat mahdollisuuden kertanäytteenotolla jalkilc teen selvit
tää järven veden laadussa tapahtuneet muutokset. Tässä tutkimuksessa tehdyn
pifieväanalyysin ja veden laadun seurantafiedon valui oli ristiriita, joka olisi rat
kaistava toistamalla osa Inarijärvi-tutkimuksessa tehdystä sedimenffitutkimuk
sesta esimerkiksi 10 - 15 vuoden kuluttua. Inarijärven pohjakerrostuman pintaa
kattaa lähes kaikkialla paksuudeltaan vaihteleva rautWmangaanioksidikerros, joka
sisältää runsaasti fosforia. Fosforin määrä, muodot ja sitä kautta vapautumisen
mahdoifisuudet olisi tunnettava, jotta voidaan paremmin arvioida Inarijärven
ravinteiden dynamilkkaa.

13.1.3.3 Monimuotoisuus ja sen seuranta
Tutldmustarve:

Inarijärven säännöstelyn mahdoifisen muuttamisen vaikutuksia rantavyö
hykkeessä tulisi seurata.
Perustelut ja sisältö:

Vedenkorkeuden säännöstely on muuttanut merkittävästi rantavyähykkeen
rakennetta ja eliöyhteisöjä. Inarijärven rantavyöhykkeen kasvillisuuden havait
ifin olevan muuttuvassa tilassa, minkä pääasiaffisena aikaansaajana on ollut sään
nöstelyn alussa toteutettu vedenkorkeuden nosto. Etenkin puoliavoimifia ran
noifia tavaifiin laikukasta sarakasviffisuutta, joka oli ilmeisesti valtaamassa uii
delleen potentiaalisia kasvupaikkojaan. Tässä tutkimuksessa esitetyifiä säännös
telysuosituksrna em, kasvillisuuden esiintymisaluetta pyritään kasvattamaan.
Suunniteltujen toimenpiteiden ja luontaisen sukkession vaikutuksen seuranta
pitäisikin toteuttaa esim. ilmakuvausta ja pysyviä koealoja hyväksikäyttäen habi
taaifitasolla. Monimuotoisuuden seurannasta on laadittu aikaisemmin yksityis
kohtainen tutkimussuunnitelma (Hellsten ym. 1995).

13.2 Perustutkimukset

13.2.1 Järven tuotantoedelfrtykset

Tutldmustarve:
Ulappa-alueen nykyisen tuotantopotentiaalin selvittäminen erityisesti plank

tonia syövien kalojen (muikku, reeska) kannalta.
Perustelut ja sisältö:

Vaikka rantavyöhykkeen merkitys Inarijärven tuotantobiologian kannalta
onkin keskeinen, laajat ulappavedet muodostavat kuitenkin huomattavan osan
järven pinta-alasta. Inarijärven kalaston avainlaji muilcku käyttää aikuisvai

Suomen ympansto 58 0



heessaan ulappa-alueen ekiinplanktonia pääasiallisena ravintonaan Tämän vuok
si olisi tärkeä tutkia ulappa-alueen tuotantoedellytyksiä ja sen merkitystä koko
järven tuotanon kannalta, Kalaston ravintotutkimuksin ja kalataloudeifisen
hoidon keluttamiseen ifittyen on ulappa-alueen eläinplanktontuotannon selvit
täminen keskeistä

1 322 Avainlajien merkitys äörevissä ekosysteemeissö

Tutiumustarve:
Inarijärven snnöstelyn alussa tapahtui suuria muutoksia kalakannan ra

kenteessa, jotka eivät ole seitettavissä pelkästään lisääntymisolosuhteiden ja ra
wntovarojen muutoksifia
Perustelut ja sisältö:

Karujen ja ilmastoifisesu äärevien ekosysteenuen rakenne on yleensä
huomattavan yksinkertainen ja voidaan jopa puhua ravintoketjusta perinteisen
ravintoverkon ifialla Tietty eläinlaji saattaa einkierron jossain vaiheessa olla
riippuvainen ravintolajista, joka esiintyy riittävän suurina massoina vain tietyis
sä ympanstoolosuhteissa ja tiettynä usein hyvinkin lyhyenä aikana Esimerkiksi
jotkut pohjaelainlajit saattavat olla tuysin riippuvaisia kevättulvan esintymises
tä; tulvan puuttuminen tai myöhästyminen voi saada aikaan lajin ja samalla jon
kun kalalajin suuren taantumisen, Inarijärven säännöstelyn alussa tapahtuneen
vedenkorkeuden noston myöta tapahtui rajuja muutoksia kalakannan raken
teessa, jotka eivät ole selitettävissä muutoin kuin jonkin tärkeän ravintoeläimen
häviämisen kautta. Näiden avainlajien selvittäminen toisi lisää luotettavuutta ar
vioitaessa esimerkiksi vederrkorkeuden saannöstelyn mahdoifisten muutosten vai
kutusta Inarijarven kalakantoihin

1 32 3 Paatsjoki#utkimukset

Tutkimustarve
Paatsjoen ekosysteemi on suurelta osin täysin tutlumaton eikä Inarijarveen

istutetun muikur Paatsjokeen leviamiser vaikutuksia tunneta viela täysin Mui
kun pyyntun soveltuvia pyynbvahneitä ei ole testattu eikä niitä ole käytössä Paats
joella
Perustelut ja sisältö’

Saännostelyn ekologisten vaikutusten tunteminer on tärkeäa ja sita voidaan
hyödyntää mm. laadittessa uusia säännöstelykaytäntöja ja arvioitaessa niiden vai
kutuksia Paatsjon ekosysteemun.

Tutkimuksessa tulisi käsitellä ainakin seuraavia osa-alueita’
Patoaltaiden rantayvöhykkeen eroosio, vesikasvUlisuus ja sen moni
muotoisuus sekä matalien rantojen umpeenkasvu Myös tulva-alueiden
vesikasvillisuutta tulisi tutkia.

- Patoaltaiden eläinplankton ja kalakannat seka kalojen ravinnonkäyttö ja
kalalajien välinen kilpailu. Vastaavasti virtapaikkojen kalastosta tulisi
tuottaa tu&imusbetoa. Erityisesti tulisi luinnittäa huomio taimen- ja lohi
tutkimuksiin

- Säännöstelyn vaikutuksia altaiden ja Fjaervattenin luonnonsuojelualueen
linnustoon

- Säännöstelyn vaikutuksia raskasmetaffien vapautumiseen pohja
sedimentistä.
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Kalojen alasvaellustuildmuksessa muikun leviämisen Inarijärvestä alavirtaan
todettiin olevan vähäistä. Tähän asfiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että muik
ku on levinyt koko Paatsjoen alueelle ja että se pystyy lisääntymään Paatsjoessa.
Muikun leviämisen vaikutuksia muihin kalalajeihin, erityisesti siikaan ja alueen
kalatalouteen ei tunneta. Muikkua ei kalasteta Paatsjoesta eikä muilain pyynfi
menetelmiä ole testattu.
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YkteenvetO

Inarijärvi-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää järven nykyifiaa ja kehitystä, sään
nöstelyn vaikuhismekanismeja sekä säännöstelyn ja kalakantojen hoitotoimin
nan kehillämismahdoifisuuksia. Tutkimus tuotti tietoa myös Inarijärven tilan seu
rannan sekä käytön ja hoidon ohjauksen järjestämiseksi. Tutkimuksen perusteel
la on esitetty suosituksia kalakantojen hoidolle ja kalastukselle, säännöstelylle,
vesistön ifian seurannalle ja liedottamiselle,

Inarijärven veden laatu on pääosin erinomainen ja täyttää fiukatkin laatu
kriteerit. Tutkimusten perusteella järvi ei ole rehevöitymässä, vaan vedenlaatuai
neisto viittaa pikemminkin järven karuuntumiseen, Sedimenifitutkimus tosin an
toi viitteitä 1980-luvun lopulla alkaneesta lievästä rehevöitymisestä. Samaan voi
viitata myös kasviplanktonseurannoissa havaittu yksittäisten leväryhmien run
sastuminen. Kuitenkin sekä veden laadun että kasviplanktonin perusteella man
järveä voidaan edelleen pitää karuna ja kalantuotannon kannalta jopa liian ra
vinneköyhänä vesistönä.

Inafijärveen tulevista ravinteista yli 90 % on peräisin luonnonhuuhtoumasta
ja laskeumasta. Pistemäisellä ravinnekuormituksella ei ole merkittäviä vaikutuksia
järven veden laatuun. Ravinnekuormitusta voidaan Inanijärven tapauksessa pitää
varsin vähäisenä ongelmana eikä erityisiä toimenpiteitä sen vähentämiseksi ole
tarvetta esittää, Tosin joifiakin alueilla (lvalojoldsuu, Nanguvuono) veden laadun
seurantaa tulisi tehostaa mahdoifisen epäsuotriisan kehityksen havaitsemiseksi.

Inarijärven happamoitumiskehitys näyttäisi hidastuneen ja viime vuosina
on ollut havaittavissa lievää puskurikyvyn palautumista. Inarijärven valuma-aim
een happamoitumisherkkyyden takia happamoittavan kuormituksen alentami
nen on kuitenkin perusteltua. Happamoittava kuormihis on suureksi osaksi pe
räisin Kuolan teoffisuuden päästöistä ja sen vähentäminen on osoittautunut käy
tännössä hyvin vaikeaksi.

Inarijärven säännöstelyllä on ollut kielteisiä vaikutuksia rantavyöhykkeen eli
öihin ja kalastoon, mahdoffisesti myös linnustoon. Vaikutukset ovat pääosin seu
rausta ylimmällä rantavyöhykkeellä tapahtuneista muutoksista. Säännöstelyllä
nostettiin vedenkorkeuksia keskimäärin yli puoli metriä, minkä vuoksi aikaisempi
rantakasvillisuus hävisi ja rantavyöhykkeen eroosio lisääntyi. Säännöstely on kes
tänyt jo yli 50 vuotta, jonka aikana rantaluonto on ehtinyt osittain sopeutua uu
teen tilanteeseen. Rantavyöhykkeen eiöyhteisöt ovat nykyisin suurelta osin
vakiintuneita. Poikkeuksena ovat Mekkarannat, jotka epävakaina ympäristöinä
eivät ole suotuisia kasvillisuudelle ja pohjaeläimffle. Rantavyöhykkeen vaidintu
misella on ollut suotuisia vaikutuksia rannan eliöyhteisöihin. Esimerkiksi ranta
saraikot ovat levittäytymässä takaisin vanhoille esiintymisalueilleen. Tällä on vä
lillisiä vaikutuksia myös kalojen ravintovaroihin rantavyöhykkeen eläinpianikto
nin runsastumisen kautta,

Nykyisin säännöstelyn merkittävimmät vaikutukset nantavvöhykkeeseen ovat
seurausta vedenkorkeusvaihtelun muutoksista avovesikaudeila. Luonnontilaise
na Inarijärven vedenpinta yleensä laski tulvan jälkeen, säännösteltynä veden-
korkeus on useana vuonna säilynyt ennallaan tai noussut syksyä kohti, Tämä on
vähentänyt rannan yläosan kasvillisuutta kaventamalla esimerkiksi saraikolle so
veliaita alueita. Lisäksi säännöstelyn ylärajalla korkeat vedenkorkeudet ovat li
sänneet rantojen kulumista, koska aaltoeroosio kohdistuu kapealle miltei kasvi
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peitteettömäile vyöhykkeelle. Talven aikana tapahtuvalla vedenpinnan alenemi
sella ei Inarijärvessä ole kovin suurta merkitystä, koska veden kirkkauden ansi
osta tuottava vyöhyke ulottuu syvälle ja vain vähäinen osa siitä jäätyy.

Tutkimuksessa on arvioitu erilaisten säännöstelykäytäntöjen vaikutuksia ran
tavyöhykkeen eliöstöön, kalastoon, kalastukseen, virkistyskäyttöön ja voimata
louteen. Vaihtoehtoina olivat ns. luonnonmukainen säännöstely, toteutunut sään
nöstely, ekologinen säännöstely (kaksi vaihtoehtoa) ja voimataloussäännöstely.

Luonnonmukaisempaan, alenevaan kesävedenkorkeuden ryfinlin stirtymi
nen laajentaisi ilmaversoisen kasvillisuuden eslintymisalueita. Rantaeläinplankto
nin ja pohjaeläinten määrät lisääntyisivät, mikä parantaisi kalojen ravintotilannet-,
ta, Säännöstelykäytäntöjen vertailu osoiffi kuitenkin, että nykyistä selvästi
luonnonmukaisemmasta vedenkorkeuden rytnilstä aiheutuisi suuria voimata
loudeifisia menetyksiä. Ne aiheutuisivat juoksutusten lisääntymisestä voimalai
tosten ohi ja sähköntuotannon siirtymisestä talvesta kesäaikaan. Ohijuoksutuk
set olisivat ilmeisesti haitaifisia myös Paatsjoen eliöstölle.

Paatsjoen vesivoimalaitosten vuosituotto on noin 200 miljoonaa markkaa,
josta Inarijärven säännöstelyn osuus on noin 10 miljoonaa markkaa. Tämän hetki
nen säännöstelykäytäntö on huomattavasti lievempi kuin mitä säännöstelyn ala-
ja ylärajat mahdoffistaisivat, Siten voimataloudelle aiheutuva hyöty on myös
teoreettista maksimia pienempi. Säännöstelysuosituksia laadittaessa lähtökohta
na oli, ettei niistä saa aiheutua Paatsjoen vesivoimatuotannolle merkittäviä mene
tyksiä.

Inarijärven säännöstelyluvan nykyiset rajat ovat varsin väljät eivätkä ne rajoi
ta Inarijärven säännöstelyn kehittämistä. Siksi nykyisten luparajojen muuttaminen
tai tarkistaminen ei ole tarpeellista.

Tutkimusten perusteella suositellaan säännöstelyn haittojen vähentämistä
ylimpiä vedenkorkeuksia alentamalla ja väittämällä liian alhaisia vedenkorkeuksia
kesällä. Tämä vähentäisi rantojen vyörymistä ja kulumista Inarijärvellä ja Ivalo
joella. Alentamisesta olisi hyötyä myös virkistyskäytölle ja kalastukselle ja Paats
joen vesivoimatuotannolle. Suosituksissa esitetään myös, että kesällä pyritään ale
nevaan kesävedenkorkeuden ryfrniln silloin, kun se voimataloudeifiset näkökoh
dat huomioonottaen on mahdollista.

Kunnostustoimenpiteet Inarijärvellä ovat käsittäneet säännöstelyn vuoksi
vyöryvien rantatörmien suojauksia. Tulvasuojelun takia niitä on tehty myis
Ivalojoella. Vyörytörmien suojaaminen vähentää liikkeellä olevan materiaalin mää
rää sekä vakauttaa rantoja ja voi siten edesauttaa kasvillisuuden leviämistä. Suo
jauksissa perinteisesti käytetyt isot kivenlohkareet vaikuttavat kuitenkin voimak
kaasti vesimaisemaan. Kunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee tästä syys
tä aikaisempaa enemmän huomioida niiden luonnonsuojelulliset ja maisemalliset
vaikutukset. Myös uusien kunnostusmenete]mien kehien on suositeitavaa.

Inarijärven kalakantojen hoitoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin
monipuolisesti. Tutkimuksessa arvioitiin mm. Inarijärven kalataloudeifisten hoi
to- ja kehittämistoimien aluetaloudeifisia vaikutuksia ja kannattavuutta, kalalaji
en välisiä vuorovaikutuksia, kalanistutusten vaikutuksia ja keinoja kalataloudel
lisen hoidon kehittämiseksi.

Inarijärven tilan ja käytön suurin ongelma oli 1990-luvun alussa kalakanto
jen huono tila. Suurin syy tähän on ollut ravintovaroihin nähden liian suuret
petokalaistutukset, minkä vuoksi istukkaiden kuolleisuus on ollut suuri, kasvu
on heikentynyt ja varsinkin taimenessa on esiintynyt runsaasti loisia, Petokala
isbitusten taloudeffinen tuotto onkin ollut 1990-luvun alkupuolella huono. Suuret
petokalaistutukset ovat osaltaan vähentäneet muikkukannan eipymismahdoffi
suuksia. Myös silkaistutukset ovat olleet liian suuria ja niiden tulokseffisuus on
ollut suhteellisen alhainen. Liian suurilla suilcaistutuksffla ei kuitenkaan ole niin
laajakantoisia kielteisiä vaikutuksia kalayhteisössä kuin liian runsaifia petokala
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istukiksifia Ravintoifianteeseen ja kalastukseen näh&n ihan suuret istutusmää
rat ovat taloudellisten resurssien tufflausta aiheuttavat kielteisiä muutoksia kalayin
teisossa ja va4uftavat lisaksi haitaifisesli kalastukseen ja kalojen laatuun.

Kalakantojen hoidon suosituksista tarkein on iskitusmäärien alentaminen
Muut kuin säannöstelyvelvoitteena tehtävat istiitukset Inarijärveen tulisi Iopeh
taa toistaiseksi Lisäksi toimia velvoiteistutusten mäarän pienentänilseksi tulisi
jatkaa. Siirtyminen ns sopeutuvaan velvoitehoitoon, jossa istutuksia tehtäessa
otetaan huomioon kalaston ja kalastuksen tila parantaisi myös ifiannetta, Liian
runsaiden istuhisten haittoja voidaan lievcntaa myös hsäämälia Inarijarven ran
tavycihykkeen tuottokykya saannöstelyä kehittamaliä, Myös riittävän tehokkaah
laja oikem kohdistetulia kalastukselia voidaan parantaa istutusten kilokseifisuulla

Kalojen vaeltamiselia Inarijärvestä alas Paatsjokeen ei tehtyjen tutkimusten
perusteella ole juuri merkitystä Inanjärven kalakantoilun eika kalojen vaellusten
estäniiseen siten ole perusteita

Tuilurnuksen suosimksissa on ldinniteny huomiota hedotuksen lisäamiseen
ja hedonkulun parantamiseen en intressiryhmien valifiä, Inarijärven käytön ja
hoidon tavoitteet ovat hyvin momnaiset Erilaisten näkemysten huomioon otta
minen tavoitteiden maärittelyssä onmstuu parhaiten, kun tiedon kulku on
mahdollisimman vahtöntä ja esteetöntä Suosituksissa painotetaan erityisesti
asiantuntijoiden ja paatoksentekijöiden hedotusvastuuta ja aktiivista panostusta
bedottamiseen,

Inafljärvitutkimuksessa nousi esun tutkimusaiheita, joista osa tuottaa tietoa
kalatalouden keluttdmiseen, saännostelyn haittojen lieventänuseen sekä vesis
tön tilan seurannan kehittamiseen ja osa on luonteeltaan perustutkimusta. Jotta
Inarijärvella tehtavä kalantulldmus palveisi mahdollisimman hyvin kalatalou
deifista ohjausta, tulisi kalantufldmuksellc laatia pitkan aikavälin strategia. Tuiki»
mustietoa tarvitaan entyisesti erilaisten velvoiteistutusten toteutusvaihtoehtojen
vaikutuksista. Säannostelyn vaikutukset ovat osin tuntemattomia loivifia rannoil
la ja etenkin Inanjarven tuottoisimmassa ekosysteemissa Ivalojoen suistoalueel
la Mahdoffisuudet vaihtoehtoisten, nykyista luonnonmukaisempien ja maise
riaan paremm n opoutu ier rar t ‘ry h kk r k nr otusmer etelmien käyttä
mi cc i uhs sel II Vc sto i tri r c ray r as,a oli i kunnitettava huomiota ve
den laadun lisaksi myos biologisun muuttujun. lutkimukseifisesti mielenkilntois
ta tietoa mottaisi inanjarven ja Paatsjoen perusbiologinen selvitys joka voisi pa
rantaa järven tilan kehityksen ennustamista yhdessä tarkemman sedimenifitut
kimuksen kanssa

Moniheteisenä ja Suomen rajat ylittavana tutlumushankkeena Inarijärvi-tut
kimus oli kunnianhi noincn ponni tus järvcn nykytilan selvittamiseksi ja käyttö-
edellytysten parantamiseksi Keskeisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa Inaiijarven
kayttoa ja hoitoa koskevan päatoksenteon tueksi. Iässä tavoitteessa on onnistut
tu Tutkimusten perusteella toimet Inanjarven kalanistutusmäänen vähentämi
seksi on aloitettu. Tutkimus on tuottanut tietoa silta, kuinka säännöstelyn haittoja
voidaan vähentää ilman, että voimataloudelle aiheutetaan merkittävia menetyk
sia. Erityisen arvokasta on ollut tutkijoiden, vesistön kayttäjien, viranomaisten ja
päatöksentekilöiden välisen tiedonkulun ja yhteistyön paraneminen.
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The objedflve of the Lake Jnariresearchwas to examine the presentstate and development
of the lake, the influential mechanisms of regulation, and the possibilifies to develop the
regiilafion of the lake and the management of fish stocks. The research also produced
infonnahon for orgaiiizing the monitoring of the state of Lake man and for controlling the
use and management of the lake. On the basis of the research, recommendafions have
been made conceming fish stock management and fishing, regulafion, the monitoring of
the state of the watercourse, and reporfing.

On the whole, the water quality of the lake is exceflent and meets sfrict qua
lity critenia, According to the research, the lake is not eufrophicating, instead the
data on the water quality hints more towards the lake becoming more oligotrophic.
The sediment research suggested that some slight eutrophicahon began at the
end of the 1980s, The same is suggested by the increase in individual algae groups
that was revealed through the monitoring of phytoplankton. However on the
basis of the water quality and phytoplankton Lake man can stifi be regarded as
oligotrophic and in terms of fish production, even too poor in nutnients.

Over 90 % of the incoming nufrients of Lake man originate from natural leaching
and deposffions. Point loading of nufrients doesn’t have significant effects on the lake’s
water quality. Nutrient loading can be regarded as a minor probiem in the case of Lake
man and recommendations to lessen it through special measures are not necessary. Ho
wever, monitoring the water quality in some distinct areas (the mouth area of the Ivalo
River, the Nangu Fjord) mustbe made more effident in order to discover possible unfa
voumble development

The development of the addfficahon of Lake man seems to have slowed down and
oven the pastfew years a slight retum of the buffering capabffity has been noficed. Becau
se the catchment area of Lake man is sensifive to acidification, itis justffled to reduce the
acidifying loading. On the mostpart, the addifying loads are from indusffial emissions
originafing from the Kola region. In praclice, reducing them has proven to be quite diffi
ailt.

The regulation of Lake man has had negative effects on the organisms and
fish of the littoral zone, and possibly on the birds as wefl, The effects have mainly
been the resuit of changes that have occurred in the upper littoral zone. The water
level was raised on an average oven a haff a mefre due to the regulafion, which
caused the disappearance of littoral zone’s vegetation and an increase in its ero
sion. The regulafion has aiready lasted oven 50 years duning which ilme the nature
of the shore has had time to adapt to the new situafion. On the most part, ecosys
tems in the lilloral zone have now become established, Sand beaches are the ex
cepion, in that they are unstable environments for vegetation and boifom ani
mais, The establishment of the liiforal zones has had beneficial effects on the shore’s
organisms. for example, the sedge at the shore is spreading out once again in
aneas whene they existed before. The sedge also has a indirect effect on the food
nesounces of fish through the increase of zooplankton in the liftoral zone.

The most signfficant effects of the present negulation on the littoral zone are
resuit of the changes in waten level fluctuations duning the open water season. In
a natural state, the waten sunface of Lake man usually lowered after flooding, but
during negulation the water level has eithen remained at the same level or it has
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rised towards autumn in many years. TMs has decreased the vegetafion of the
upper part of the shore, for example, by narrowing the area suitable for the sedge.
Moreover, in the upper limits of the regulafion, higher water leveis have caused
deteriorafion of shores since wave erosion is concentrated on a narrow and nearly
barren zone. According to present knowledge, lowering of the water level in win
ter doesn’t have great significance in Lake InaH because due to the clarity of the
water, the produdfive zone stretches deep and only a smafl porhon of it freezes.

The effects of the various regulahon pracfices on the littoral zone’s organisms, fish,
fishing, recreafional use and power economy have been assessed in the research. The
altemafives were: so-called natural regulafion, realised regulafion, ecological regulafion
(two altemafives) and the regulafion of the power economy.

Moving towards more natural, lowedng summer water level rhythm would expand
the helophyte vegetafion range. The amount of shore zooplankton and bottom organisms
would inaease,whichwould improve the nuftffional situafion of the fish. The compari
son of regulation pracfices suggested, ffiat awater level rhythm ffiatis dearly more natural
than nowadayswould cause greatiosses to the power economy. Itwould inaease dischan
ges passing the hydropowerplants and the produclion of electricity would he transferred
ftom winter to summer. This discharge would probahly also he detrimental to the orga-
nisms of the River Paatsjoki.

The annual producfion of the River Paatsjold hydropower plant is approxi
mately FIM 200 milion and the share from the regulahon is approximately FIM 10
mfflion, The present regulafion pracfice is remarkahly more moderate than what
could he possible wiffi the lower and upper limits of the regulation. The benefit
for the power economy-in pracfice is thus less than the maximum, When formula
fing the recommendahons for regulation, the hasis was not to cause significant
losses for the River Paatsjoki hydropower production. The present lirnits of the
regulafion permit for Lake man are quite broad and they do not resfrict the deve
lopment of Lake Inaris regulation. Thus, it is not necessary to change or inspect
the present permit limits,

Based on the research it is recommended that the upper water level should
be lowered and very low water leveis during summer avoided in order to dcc
rease the negafive effects of regulation. TMs woulä lower the erosion and the
deterioration of the shores in Lake man and the Ivalo kivet The decrease of water
level would also he beneficial for recrealional use and fishing as well as the power
econorny of the River Paatsj old. It is also recommended that a lowering of the
summer water level rhythm wffl he aimed for when it is possible from the view of
the power economy.

The restorafion measures due to the regulafion of Lake man have induded shielding
of the shores from erosion, They have also heen done at the Ivalojold River due to flood
protecfion. Shielding of the shores deaeases the amount of matenial in motion as well as
stabifises the shores. It can thus be useful for the spread of vegetafion. Large boulders
fradifionally used in this protecfion greatly influence the water landscape. Consequently,
there should be paid more aftenfion to nature conservafion and landscape related fadors
when pknningand realising the proteetion. The development ofnew proteclion methods
is also recommended,

The management of fish stocks and the fadors influencing it has been widely exa
mined. For instance, the regional economical effects and benefits of the measures to main
tain and develop Lake man s fishefles, the interaction between fish spedes, the effects of
fish stoddng and the techniques to develop the management of fish stocks and fisheries
were assessed in the reseanch.

The greatestprohlem conceming the use and state of Lake Mati at the begiiming of
the 1990s was the poor condihon of the fish stocks. The neason for this, at least m terms of
food resources, has been the overstocldng of predatory fish which has resulted in high
montality nates of stocked fish, a decrease in growth, and a lange amount of parasites
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occurring especially in the frout. The economical yield of stocking predatory fish
during the beginning of the 1990s has been poor. The large amount of stocked
predatory fish has in part reduced the revival possibffifies of the vendace popula
fion. The stocking of whitefish has also been very abundant and its success has
been relafively poor. The negahve effects of overstocking of whitefish are not as
extensive as those of predatory fish. In terms of food resources and fishing, very
large amounts of stocked fish is a waste of resources, it has negafive effects on the
fish populafions, and it adversely effects fishing and the quality of fish.

The most important recommendahon for the management of fish stocks is
decreasing the amount of flsh stocked, Aside ftom compensation requirements,
ail other stocking in Lake man should he temporally stopped. Moreover. actions
to decrease the amount of compensafion stocking should he confinued. A move
towards so-called adaptable management, where the state of fish stocks and fis
hing are taken into considerafion before stocldng, would also improve the situafi
on. The negafive effects of abundant stocking can also he reduced by increasing
the producfivity of the Lake man s littoral zone with the development of regula
fion. In addition, efficient fishing that is correctly allocated can also help to impro
ve the success of stocking.

According to research, the downmigralion of the fish ftom Lake man to the River
Paatsjoki does not have too much significance on the fish stocks of Lake man and thus
there is no reason to prohibit the migrafion of the fish,

In the recommendafions of the research, attenlion hasbeenpaid to increase reporfing
and hnproving the flow of informafion between differentinterest groups. The objecfives
for the use and management of Lake man are very diverse. Taking into considerafion
different views while detemiining the ohjedives works best when the flow ofinformafion
is immediate and non-resbided. The obligation to report and an achve effort to report of
the experls and dedsion-makers are emphasised in the recommendafions.

There were many research topics that came forth in the Lake man research, a part of
which produce inifonmafion on the development of fishenies, redudng the negative effects
of regulation as well as developing the monitoring of the state of the watercourse. Another
part are basic research in nature. Ii order that the future research in Lake man best serves
the fishery management, a long term research sfrategy should he developed. Research
data on the effects of vanious altemafives to realise different compensafion stocking is
needed, The effects of negulafion are in part unknown for the genile shores as well as
Lake man ‘s mostproducive ecosystem. the delta area of Ivalo Riven. The possibilifies of
using altemahve restorafion methods for the littoral zone that are more naftiral andbeller
suited to the landscape should he determined, While monitoning the state of the waten
course, attenfion should he paid to the biological vaniabies in addifion to water quality. A
basic biological examinafion of Lake Inaii and the Paatsjoki River would produce interes
ting data thatwould shed some light on predicfing the developmentof the state of the kke
togethenwith more predse sedimentresearch.

As a multidisäplinaiy research projed which extended oven the Finnish bonders, the
Lake man study was an ambifious effort to determine the present state of Lake man and
impnove the potenfial of the lake. The cenfral objecfive was to produce data that suppont
the decision making concerning the use and management of Lake man, This objective
was accomplished. Based on the iesearch, the aclions to deaease the amount of fish stoddng
in Lake man has begun. The study has produced data on how the negative effects of
regulafion canbe deaeased without causing signfficantlosses to the power economy. The
informafion flow and improvement in co-operationbetween the reseanchers, usens of the
watencounse, authonifies and dedsion-makers has espedallyheen valuable.
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LHTE4

RAPOTSSA KÄYTETTYJÄ KÄSTTETÄ

Alaverhokäyrä Taso, jonka alapuolella vedenpinta on keski
määrin joka neljäs vuosi

Alivesi, NW Pienin tarkastellulla ajanjaksolla esiintynyt veden-
korkeus

Keskialivesi, MNW Vuoden alimpien vedenkorkeuksien keskiarvo

Kesldvesi, MW Tarkastelujakson vedenkorkeuksien kesidarvo

Kesldvirtaama; MQ Tarkastelujakson virtaamien kesidarvo

Keskiylivesi, MNW Vuoden ylimpien vedenkorkeuksien keskiarvo

Mediaani Suuruuden mukaan järjestetyssä lukujoukossa se
luku, jota pienempiä on yhtä monta kuin suurempia

Palautetut vedenkorkeudet Vedenkorkeudet, jotka esiintyisivät, jos vesistöä ei
säännösteltäisL Lasketaan luonnonifiaisen purkau
tumiskäyrän ja havaittujen bilosvirtaamien avulla

Rakennusvirtaama Suurin vesimäärä, joka voidaan juoksuttaa voima
laitoksen turpiinien läpi

Ylivesi, HW Suurin tarkastellulla ajanjaksolla esiintynyt veden-
korkeus

Ylivirtaama, HQ Suurin tarkastellulla ajanjaksolla joessa virrannut
vesimäärä

Yläverhokäyrä Taso, jonka yläpuolella vedenpinta on keskimäärin
joka neljäs vuosi.
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Prentosa namma Änårjåvm diifi, geavaheapmi ja daidda vilckuheaddji dahkkit

Prentosa oasit/eari seammi proeavtta prentosat Geaha giijelogahallama

(oahkkigeassu
Anårjåvridutkamua ulbmiliu lei ilgetjvm dålå diii ja ovdneami, dulvadeami våikkuhanmekanismmaid

sihke dulvadeatni ja guollenäffid dikundoaimma ovddidanvejolavuodaid. Dutkamu buvtffi diedu maiddäi

Anärjävrri diii uovvuma sihke geavaheami ja diktumajodiheanu ordnema väriis. Dutkamua vuodul leat

bukton ovdan åvuhusat guollenåffid diktumii ja guollebivdui, dulvadeapmåi, äzådaga diii uovvumil ja

diedibeapmåi.
Anärjåvrri azi kvalitehta lea eana erenom ja jåvrri såbttå ain doallat biebmovänat &ådahkaa.

Aaårjåvri boahtti biebmoävdnasiin badjel 90 % leat boahtän hionddudoidauvvamis ja vuojulduvvamis.

Biebmoävnuasnoaddumis ii leat mearkkaahtti viiikkuhus jåvm iåzi kvalitehtii iige erenomå doaiwmaid dan

geahpedeapmäi leat diirbu evttohit.
Dutkamuas årvvota1lojedje earålgan dulvadanvugild väikkuhusat gddeavdaga ealåuservodahkii,

guhide, guollebivdui, lustageavaheapmäi ja fåpmonisftetekonomiijai. Molssaeaktun Iedje ng. 1unddo1a

dulvadeapuu, ollatuvvan dulvadeapmi, eko1ogala dulvadeapmi ja fåpmorusttetdulvadeapim Dutkamuaid

vuodul ävuhuvvo dulvadeami hehflehusaid geahpedeaprni bajimu iihcea11odagaid vuohdemimja

garvimiin menddo vuo1lega åhceal1odagaid geassit. Dat geahpedive gåfflid fierrama ja das live åvki

tnaiddäi Iustageavaheapmåi, guollebivdui ja Biuhäavealjoga fåprnortisttetbuvttadeapmiui.

Auårjåvrri diii ja geavaheami stuorämus våttisvuohta 1 990-logu älggus Ieu guollenåliid heittot dilli, Sivvan

dasa Ieama lean lagamustä biebmohivvodaga ektui menddo olu boraguliid gilvimat, danin gilvon guolit

jpmet olu, addan lea buhton ja eandalitge dåpmohis leama lean valjis parasuhtat. Guollenåhid dikuma

ävuhusain deh1eanios teage gilvon guliid mean geahpedeapmi.

Guovddäliit täzdaga geavaheapuu ja dikuiu, zdaga diii, ziidaga kvahtehta, dulvadeapmi, guolledoallu,

lustageavaheapnn, noaddun, Anärjävri, oligo trofihkala
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Twry.ibHbfii JIHCT

OrflncoBaHo RaTa ny6JIMKawm
- eHTpoM oKpy)*caIoneä cpeiui Jlannawwn 1997 roa

Affwp
Mmca MaprJyIIeH, Cenno HeIicreH, Aiwycxa flypo, 3puci Xyrryia, Map-JIeeHa HeH0HeH, Epom 51pumeH,
3puo Ca.rioiieti, Piic-ro HaJ1oo4, Xeswe Xypy, Tapbl IeprMaH

Haaame ny6iuncawinLzpyrne nv6miiam rroro npoeicra
CMoTpB cmicoic imepaiypi

AmoTa
3Maqei% HccneoBareJucxoro npoecTa Inanjärvi(O3epo HHapH) 6i,isia oiemca coc’osimvi H m1aMmuI o3epa, MexaHIf3MoB
BJiwImhi pctysmpoaai-ita o3epa, a Taioce !3J1efme MadHoc’rei{ eoaepmemcrBowm pcryJmpoBamfH coxpaeimsi
pi6HbIx iaacoB. B pe3yi1JTaTe fl0B1HMOF0 HCCne0BaHw noiy’iem amue OpraIm3awnI Momi-ropHl{ra, HanpaB
iioweii ewe ocn B onpocax 3KCnhIyaTa1H H yxoa ia oiepoM. Ha ocfioBawm MarepHanoB HccJ1oBanvI pa3pa6o—
TaHN peoewiawiii no pelyilHponaffluo pbI6Hi4x 3anaco II pb6Ho% floBne, no peysinpoaaiuo Bojoea, MomrmpHHTy
H OCBCWCWflO onepa aHo-Hkf4)opMauHoHHoro Nfaleplfarra.

Ka’wcrHo B0LU oepa Hiapn, no 6oJIbmei qaCTR, oi-aeqaeT BMCOKHM cpwrepni Booi no-npe)xIIeMy Mo)KHo ewTarb
oiuurrpo4urw 900% mna-renmx Bewec’-B nocTyPaer B oepo a pe3y3lbra-re eerecrBenHoro biweiiamBam II C ocazuca
MH. Harpy3Ka nm-aTenMIux aemecra He oKaibiBaeT cymecraeiioro aJnwmsI na KaecTao Boaai 11, TaIcHM oöpa3oM, 11e1 ne
o6xoi1MocrH 8 apa6arKe MepoITpHwndi no e cnivcewo

B n e2xoaaTesn,cKoIi pa6oi-e nponoaanacb ouenxa no3JICiCTaa1 pa nwnINx 4opM pervmtpoaaim BO,aoeMa ia tcaaiix
opramf3Mo8, HxTHo4aym’ &peroBoi ioni, pi6wko sio&iio. arix na 8oae H 3proxo l4crBo. PaccMaipmaJmcb c.ieavio
mHe 4opai p JJmpOBaIm)i TaK Ha3 euzeeTaeHnoe perwmponaHne, ocymecrinieoe pervnnpoaame, 3oJiorwiecicoe pe
iysmpoaawte n aneprei-w4ecIcoe pery1upo8ante. Ha ocnoe 1aHkfMx pe coMe ziyei-cs yMenbmm-b HeraTaaHoe
aoieic-rnne peIymfponaHRsi ciwai MaKeifMa 1bHi0 xcoi-y vpoBHs{ B0EN 1! n3&rasI CJHUIIKOM HJ3KWX OTMeTOK )‘OBHM
6ou,1 neToM 3T0 yenmirr onoruanne &peroa H iaruaei’cs neMafo8a)KHNM wi pMHoi iomm, lypft3Ma II flp0VK-
i-jocn4 3Heproxo3siic-raa peiu flaTca%oK1t

OcHonn0i ep06SeM0 Kac iomeicsi CocrOwnH5I H 3KCtLiVTaL(iflf oepa HHapM. 8 naaie 9O-NX ro,aoB 6ujio neyro&ie1BopH-
TesHHoe nono)4ceFnie 8 B0flOC pbI6HMX janacow floBMWeHHa, [10 0TH01nenoK mrraTeJnHNM 3anaCaM, nIc.ieaHocTb

XIUWINX pM6 BIIWCKaeMMX 8 8ooeM, llBIUIaCI, flpHWR0i W( Bl,C0K0k cMepTHocTn, 3aMe-
iemoro poe-ra, o6wn napaawroB, oco&Hno y TarMea

K noqeable cnoaa H apacem

Yxo n nooeMa, coc-rouie BooMa, KaqecrBo BobI, peiyniipoamie pM6Hoe xo3w1cTBo, ncnorIb3oeaHhie
1Uffl Ebxa. pixa, oepo Mnapn, ouoTpo44nu1,ii

Ha3Bai-iIfe [1 HoMep cepi rr6iuiicawii
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Inarijärven tila, käyttö ja niihin vaikuttavat tekijät

Paatsjoen vesistöön kuuluva Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin
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