5 Sattasjoki

5.1

Johdanto
Kitisen sivujoki Sattasjoki on alueen muiden jokien
tapaan ollut uittojoki. Sattasjoki perattiin koneellisesti jokisuusta Lomajoen suulle asti noin 48 km:n
matkalta. Sattasjoen jokiuomaa kavennettiin, joen
latvaosiin rakennettiin kaksi uittopatoa ja muutoinkin joki muutettiin ensisijaisesti puutavaran
uittoon sopivaksi. Viimeiset väylän perkaukset
on tehnyt metsähallitus vuosina 1952–1955. Uitto
loppui Sattasjoen vesistössä vuonna 1976. Vesistön
valuma-alue on vaihtelevaa kangas- ja suoalueita.
Asutus jokivarressa on keskittynyt Sattasen ja Rajalan kyliin.
Sattasjoella vuosina 1987–1988 tehdyissä kartoituksissa todettiin, että peratut kosket olivat luonteeltaan mukulakivikatumaisia, tasavirtaisia, vuolaita ja niissä oli vähän suojaavaa kasvillisuutta.
Perkaamattomienkin koskien pohjat olivat monin
paikoin monotonista soraikkoa vailla kasvillisuutta. Sattasen koskialueilla todettiin olevan erittäin
vähän taimenen suojapaikkoja. Lisäksi monilla
koskialueilla ei ollut riittävästi mm. taimenelle.
soveltuvia kutualueita. Sattasjoki todettiin kuitenkin soveltuvan vedenlaadultaan erinomaisesti
mm. taimenelle.
Vuosina 1987–1988 tehdyn maastokartoituksen
perusteella Sattasjoella oli perattuja koskia 9,4 ha
ja uoman morfologian puolesta lähellä luontaista tilaa olleita koskia oli 8,6 ha (Heinikoski 1988).  
Ennen kunnostuksia Sattasjoen koskipinta-ala oli
kaikkiaan yhteensä 18 ha.
Uittosäännön kumoamiseen liittyvä joen velvoitekunnostus toteutettiin pääosin vuonna 1993.
Vuonna 1994 Sattasjoella tehtiin yhden koskialueen
kunnostus, koskien viimeistelytöitä sekä kutusoraistuksia muutamilla koskialueilla. Joen kunnos-.
tuksessa käsiteltiin kalataloudellisen kunnostamissuunnitelman mukaan koski- ja virta-alueita yh-

teensä noin 5 800 m:n matkalla, yhteispinta-alaltaan
noin 6,5 ha:n verran. Kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen em. koskialueiden pinta-ala oli 8,5 ha eli
kunnostettujen koskien pinta-ala kasvoi noin 38 %.
Sattasjoen koskialueiden kokonaispinta-alasta kunnostettiin noin 36 %. Sattasjoen kunnostettujen virta-alueiden  työkustannukset olivat kunnostettuun
jokipinta-alaan suhteutettuna noin 7 400 €/ha.
Sattasjoki on perinteisesti ollut tärkeä kalastuskohde niin paikallisille, kuin myös muualta tuleville virkistyskalastajille. Sattasjoen kalansaaliista muodostavat lohensukuiset kalalajit yli 60 %..
Tärkeimmät saaliskalalajit ovat harjus, hauki ja
taimen (Huhtala 1988, Paksuniemi 2004). Sattasjoen saavutettavuus on tiheästä tieverkostosta
johtuen hyvä, mm. metsäautotiet ulottuvat lähelle
syrjäisempiäkin koskialueita. Viime vuosien lisääntyvä vapaa-ajanasuntojen määrä Sattasjoen
alajuoksulla on lisännyt joen kalastusta ja muuta
virkistyskäyttöä. 
Kitisen pääuoman valjastamisen myötä Sattasjoen alaosa on muuttunut vuoden 2001 jälkeen noin
10 km:n matkalta voimalaitosaltaaksi. Kelukosken
voimalaitosaltaan valmistumisen jälkeen kevätkutuisten kalojen nousua Sattasjokeen on seurattu
lupaviranomaisen antaman velvoitteen mukaisesti. Seurannassa ei ole vielä todettu kevätkutuisten
kalojen nousua Sattasjokeen. Kalastustiedustelun
mukaan valtaosa alueen kalastajista arvioi Sattasjoen säilyneen 2000-luvulla ennallaan.
5.1.1

Hydrologia ja veden laatu
Sattasjoen vesistöalue sijaitsee Sodankylän ja Kittilän kuntien alueella. Noin 12 km Sodankylän
pohjoispuolella Kitiseen Sattasen kylän kohdalla
laskevan Sattasjoen alkulähteet ovat Kittilässä Petäjäselän, Selkä-Mäntypään ja Tarpomapään ylän1 Sattasjoen kunnostuksen toteutuneet kustannukset olivat
vuoden 2007 rahan arvon mukaan noin 63 000 €. Kunnostettu
jokipinta-ala oli 8,5 ha.
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Kuva 25. Sattasjoen sijainti ja kalataloudellisesti kunnostettu Sattasjoen jokiosuus.

köalueella. Valuma-alueen pinta-ala on 870 km2
ja alue on järvetön (L = 0), joten Sattasjoen virtaa
mavaihtelut ovat voimakkaita. Sattasjoen keskiylivirtaama on 130 m3/s ja keskivirtaama noin.
10 m3/s. Sattasjoen suurimmat sivujoet ovat pohjoisesta laskeva Sovasjoki ja länsilounaasta laskeva
Saittajoki.
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Virtausoloiltaan Sattasjoki jakautuu vaihtelevaan,
suvantoja sekä jyrkkiä koskia käsittävään yläosaan,
ja alaosaan, joka on tasaisempaa leveää virtaa.
Lisäksi Kitisen Kelukosken voimalaitoksen säännöstely vaikuttaa vedenkorkeuteen noin 10 kilometrin matkalle joen alaosalla. Luonnontilaisen
Sattasjoen vesipinta-ala oli noin 232 ha.
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Ympäristöhallinnon HERTTA -järjestelmässä on Sattasjoelta vedenlaatuanalyyseihin perustuvaa vedenlaatutietoa vuodesta 1971 vuoteen 2004. Näytteenottopisteitä on ollut käytössä viisi, joista on otettu
vesinäytteitä yhteensä 49 kertaa. Pisteistä kolme
sijaitsee joen alaosalla ja kaksi joen yläosalla.
Sattasjoki poikkeaa Keski-Lapin joista ollen kirkasvetinen, kun muut seudun joet ovat humuksen värjäämiä. Laskujokeensa Kitiseen verrattuna
Sattasjoki on kirkas- ja kylmävetinen joki. Fosfori- ja typpipitoisuuksien mukaan Sattasjoki on
luokiteltavissa niukkaravinteiseksi. Esimerkiksi
vuonna 2001 elokuussa Sattasjoen alajuoksulla
veden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l. Veden
väriarvojen mukaan Sattasjoki voidaan luokitella
keskihumuksiseksi, lievästi ruskeavetiseksi joeksi. Sattasjoen väriluku on vaihdellut eri vuoden
aikoina 10–90 mgPt/l.
Vapaa-ajan asuntojen lisääntyminen joen ranta-alueilla voi lisätä ravinteita ja kohtuullisen kirkasvetisessä joessa pienikin ravinnelisäys näkyy
levien runsastumisena.
5.1.2

Sattasjoen kalataloudelliset selvitykset
Sattasjoen kalastusta koskeva tiedustelu sisältyi
vuonna 1979 Kitisellä tehtyyn kalastustiedusteluun (Lapin vesi-ja ympäristöpiiri, julkaisematon). Em. tiedustelua täydennettiin vuonna 1981,
jolloin haastateltiin Sattasjokivarren taloudet noin
23 km:n matkalla Sattasen kylästä Rajalan kylään
päin (Lapin vesi-ja ympäristöpiiri, julkaisematon).
Vuonna 1987 Sattasjoen kalastukseen liittyvä tiedustelu kattoi koko Sattasjoen ja vuoden 2003 tiedustelu kattoi joen alaosan noin 10 km:n matkalta
Kelukosken altaan säännöstelyn vaikutusalueen
ylärajaan asti (Huhtala 2004).

2004

Kuva 26. Sattasjoen virtaamat vuosina 1994–2004.
Tiedot saatu ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmästä.

Vuonna 1987 selvitettiin Sattasjoen kalataloudellista tilaa iktyonomitutkinnon erikoistumistyössä
(Heinikoski 1988). Tätä työtä käytettiin osaltaan
pohjana Sattasjoen kunnostuksen suunnittelussa
vuonna 1990 (Lapin vesi- ja ympäristöpiiri).
Kemijoki Oy selvitti kalojen nousuesteen rakentamismahdollisuutta Sattasjoelle vuonna 2004
(Severinkangas, 2004). Pahtavaaran kaivoksen
vedenkäyttöön liittyvässä selvityksessä tutkittiin
Sattas- ja Sovasjoen kalastoa, kalastusta sekä rantojen ja vesistön käyttöä (Paksuniemi 2004). Kitisen
Kelukosken voimalaitoksen rakentamiseen liittyen
selvitettiin kevätkutuisten kalojen vaellusta Kelukosken voimalaitosaltaasta Sattasjokeen (Huttula
& Autti 2004). Em. selvitykseen sisältyi myös sähkökoekalastuksia Sattasjoella kesällä 2003.
5.1.3

Kalavedenhoito
Kalataloushallinnon istutusrekisterin tiedot Sattasjoen osalta alkavat vuodesta 1989. Rekisterin
mukaan yksikesäisiä harjuksenpoikasia istutettiin
vuosina 1989, 1990, 1991 ja 2003  yhteensä 6 600
yksilöä. Purotaimenia on istutettu vuosina 1990,
1994 ja 2003 yhteensä runsaat 4 700 yksilöä. Istutetut purotaimenet ovat olleet iältään 1–2-vuotiaita ja kolmekesäisiä. Vuoden 1994 istukkaat olivat.
1-vuotiaita ja niitä oli yhteensä 2 500 yksilöä.
Järvitaimenia on istutettu vuosina 1992 ja 1993 
sekä 1998 ja 2001 yhteensä runsaat 1 200 yksilöä.
Iältään istukkaat ovat olleet 2- ja 3-vuotiaita sekä
3-kesäisiä. Lisäksi Sattasjokeen on istutettu 1-kesäisiä pohjasiikoja noin 41 500 yksilöä. Istutukset
ovat olleet suurimmaksi osaksi Kitisen vesistöön
kohdistuvia velvoiteistutuksia.
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5.2

Sähkökoekalastustulokset

noin 10 % ja paljasta pohjaa noin 40 %. Rihmamaisen viherlevän peitossa koealojen pohjasta oli
paikoin 50 %.

5.2.1

Sähkökoekalastusaineisto

5.2.2

Sattasjoen koekalastukset on tehty vuosittain heinä–syyskuun aikana. Koealojen vuosittaiset lukumäärät ja kalastettu kokonaispinta-ala on esitetty
taulukossa 7. Koealojen pinta-ala vaihteli välillä
78,4–437 m2 keskiarvon ollessa 194,3 m2.
Sulkuverkkoja on Sattasjoella käytetty vain
vuosina 1987–1988 ja 1993. Sähkökalastuslaitteena
oli tuolloin aggregaattikäyttöinen Lugab L–1000.
Vuonna 2003 Kemijoki Oy/Voimalohi Oy sähkökoekalasti Sattasjoella 11 koealaa. Koekalastukset
tehtiin 26.–28.8.2003  välisenä aikana ja koealat
kalastettiin kertaalleen ilman sulkuverkkoja. Laitteena käytettiin norjalaista GeOmega FA-4–tyyppistä akkukäyttöistä sähkökoekalastuslaitetta, joka
tuottaa sykkivää, sakaramuotoista tasavirtapulssia. Koekalastusten jännitteenä käytettiin 700 V
jännitettä ja pulssifrekvenssinä 35 Hz. (Huttula &
Autti 2004). Vuonna 2004 ja 2006 Lapin ympäristökeskuksen koekalastuksissa käytettiin ELT 60 NGI
(valm. Hans Grassl GmbH, Saksa).
Taulukko 7. Sattasjoella kalastettujen koealojen määrät ja
kalastettu kokonaispinta-ala vuosina 1987–2003.
Vuosi
1987
1988
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2003
2006

Koeala (kpl)
16
16
13
13
11
12
10
5
5
11
61

Pinta-ala (m2)
3 672
4 020
4 095
3 351
3 237
2 333
1 605
795
1 080
3 100
1 454

Vuonna 2006 koekalastuksen tarkoituksena oli tutkia
taimenen ja harjuksen poikastuotantoa Sattasjoessa. Muita
kalalajeja ei huomioitu kalastuksissa.
1

Vuosina 1987–1988 sähkökoekalastusalojen pohjapinta-alasta oli noin 54 % paljasta pohjaa, vesisammaletta noin 23 % ja rihmamaista viherlevää
noin 17 %. Pohja-aineksesta oli halkaisijaltaan alle
30 cm:n kiviä noin 90 % ja kivikkoa ja soraa noin
30 %. Vuosien 1987–1988 koekalastuspinta-alasta
sijaitsi noin 48 % perkaamattomiksi arvioiduilla
koskialueilla.
Vuosina 1997 ja 1998 koealojen pohjan pintaalasta arvioitiin olevan sammalkasvuston peitossa
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Koskikalabiomassa
Sattasjoella suoritetuissa sähkökoekalastuksissa
on saatu saaliiksi taimenta (Salmo trutta), harjusta
(Thymallus thymallus), mutua (Phoxinus phoxinus),
madetta (Lota lota), kivisimppua (Cottus cobio),
haukea (Esox lucius) ja kymmenpiikkiä (Pungitius
pungitius).
Ennen Sattasjoen koskien kunnostamista vuosina 1987–1988 ja 1993  keskimääräinen koskien
kalabiomassa vaihteli välillä 10,2–17,2 kg/ha. Em.
vuosien keskimääräinen koskien kalabiomassa oli
noin 14,7 kg/ha. Arvokalojen osuus koskien kalabiomassasta oli ennen joen kunnostamista keskimäärin  noin 20 %.
Sattasen kunnostamistöiden aikana ja vuosi kunnostamistöiden jälkeen koskien keskimääräinen
kalabiomassa laski tasolle 8–10 kg/ha, mutta elpyi vuosina 1997–1999 jälleen tasolle 15–21 kg/ha..
Arvokalojen osuus vuosien 1997–1999 koskien kalabiomassasta oli noin 23–36 %.
Taimenen osuus koskien keskimääräisestä kalabiomassasta oli selvässä kasvussa vuosina 1995–
1998. Vuonna 1999 taimenta ei kuitenkaan Sattasen koekalastuksissa saatu saaliiksi juuri lainkaan.
Harjusta sen sijaan saatiin ko. vuonna koekalastuksissa runsaasti muihin vuosiin verrattuna.
Vuonna 2000 Sattasen arvioitu koskien keskimääräinen kalabiomassa romahti tasolle 4 kg/ha.
Vuoteen 2003  mennessä koskien keskimääräinen
kalabiomassa oli jo elpynyt tasolle 14 kg/ha ja arvokalojen osuus kalabiomassasta oli noin 33 %.
Kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen vuosina 1997–2003  Sattasjoen virta-alueiden kalabiomassa on ollut keskimäärin 14,4 kg/ha, josta lohikalojen osuus on ollut noin 29 %.
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Kuva 27. Sattasjoen koskialueiden arvioitu kalabiomassa
vuosina 1987–2003.

5.2.3

5.2.4

Taimen

Harjus

Ennen Sattasjoen kunnostamista vuosina 1987–
1988 ja vuonna 1993 koskialueiden keskimääräinen
taimenen kokonaistiheys vaihteli välillä 50–230
yks/ha. Taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten
määrä koskialueilla vaihteli välillä 4–60 yks/ha,
ollen keskimäärin noin 34 yks/ha.
Sattasjoen kunnostamisen jälkeen vuosina 1995–.
1998 koskialueiden taimenen kokonaistiheys.
kasvoi vuosittain. Vuosien 1994–1998 koskialueiden keskimääräinen   taimenen nollavuotiaiden
(0+) poikasten määrä oli noin 83 yks/ha.
Vuosina 1999–2000 koekalastusten tulosten perusteella taimenmäärät (yks/ha) Sattasjoen koskialueilla vähenivät huomattavasti. Vuonna 1999
koekalastuksissa ei saatu enää laisinkaan saaliiksi
taimenen nollavuotiasta (0+) poikasta. Vuonna
2000 taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia tuli
saaliiksi jo muutamia yksilöitä.
Vuonna 2003  Sattasjoen virta-alueiden taime-.
nien kokonaistiheys ja nollavuotiaiden (0+) määrä
oli seurantajakson korkein. Vuonna 2006 ei koekalastuksissa saatu jälleen lainkaan taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia, mutta yli 15 cm:n pituisten
taimenien keskimääräinen tiheys Sattasjoen virtaalueilla oli seurantajakson suurin.
Vuosien 1994–2006 Sattasjoen virta-alueiden 
keskimääräinen nollavuotiaiden (0+) taimenen
poikasten määrä on ollut noin 60 yks/ha ja virtaalueiden taimenen kokonaistiheys noin 175 yks/ha..

Kuten useaan kertaan on todettu, harjus on ongelmallinen kalalaji pyydettäväksi sähkökalastamalla. Sattasjoen sähkökoekoekalastuksissa tämä tulee
erityisen hyvin todettua. Sattasjoki on kirkasveti
nen ja leveähkö joki, jossa useimmissa koekalastuspisteissä ei voida koekalastusten yhteydessä käyttää sulkuverkkoja. Näin ollen harjus vapaan veden
kalana karkoittuu herkästi koekalastajan edeltä.
Sattasjoen harjuspopulaation tilasta ei näin ollen
saa sähkökoekalastamalla luotettavaa kuvaa, mutta
koekalastustulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, kuinka Sattasjoen virta-alueiden keskimääräiset
harjustiheydet ovat kehittyneet virta-alueiden kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen.
Ennen kunnostusta vuosina 1987–1988 ja 1993 
Sattasjoen virta-alueiden arvioitu keskimääräinen
harjustiheys oli keskimäärin noin 6 yks/ha ja kunnostuksen jälkeen vuosina 1994–2000, 2003 ja 2006
Sattasjoen koskialueiden keskimääräinen harjustiheys oli noin 33 yks/ha.
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Kuva 29. Sähkökoekalastusten tulosten mukaan arvioidut
harjusmäärät Sattasjoen virta-alueilla yhden koekalastuskerran mukaan vuosina 1987–2006.
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Kuva 28. Sattasjoen virta-alueiden keskimääräiset taimentiheydet yhden kalastuskerran mukaan vuosina 1987–
2006.

	 Vuosina 1999–2000 koekalastusaloja oli Sattasjoella selvästi vähemmän kuin muina seurantajakson vuosina. Joten ko.
vuosien koekalastusten tulokset eivät ole niin luotettavia kuin
muina vuosina.
	 Sattasjoen virta-alueisiin sisältyy sekä kunnostamattomia
noin 11 ha ja kunnostettuja virta-alueita 8,5 ha.

Ennen Sattasen kunnostamista vuosina 1987–1988
ja 1993 Sattasen koskien ko. vuosien keskimääräinen kivisimpun biomassa oli 5 kg/ha ja mudun.
6,3 kg/ha. Koskialueiden kunnostamisen jälkeen
vuosina 1995–2003  kivisimpun keskimääräinen
koskialueiden biomassa on ollut 5,1 kg/ha ja mudun 3,1 kg/ha.
Ennen Sattasen kunnostamista vuosina 1987–
1988 ja vuonna 1993 koskialueiden keskimääräinen
mateen biomassa oli 0,2 kg/ha ja koskialueiden
	 Lue Saura, A. 1999. Kalataloustarkkailu. Periaatteet ja menetelmät. Sähkökoekalastus, s. 137. Riista- ja kalantutkimus.
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kunnostamisen jälkeen vuosina 1995–2003 .
mateen koskialueiden biomassa on ollut keskimäärin 1,3 kg/ha.
Ennen Sattasen kunnostamista vuosina 1987–
1988 ja 1993  Sattasen koskien ko. vuosien keskimääräinen kivisimppumäärä oli 2 438 yks/ha ja
mudun 4 531 yks/ha. Koskialueiden kunnostamisen jälkeen vuosina 1995–2003 kivisimpun keskimääräinen koskialueiden yksilömäärä on ollut.
2 346 yks/ha ja mudun  2 572 yks/ha.
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Kuva 30. Sattasjoen sähkökoekalastusten tulosten perusteella arvioidut kivisimpun ja mudun kokonaistiheydet
vuosina 1987–2003.

5.3

Tulosten tarkastelu
5.3.1

Koskien kalabiomassa ja
lajisuhteiden kehitys
Sattasjoen virta-alueita kunnostettiin vuosina
1993–1994. Yleinen havainto on ollut, että kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen virta-alueiden kalabiomassa on yleensä muutaman vuoden
pienempi kuin ennen kunnostamista. Tämä ilmiö
on havaittavissa jossain määrin myös Sattasjoella
vuonna 1995. Vuonna 1996 Sattasjoella ei suoritettu
sähkökoekalastuksia.
Kunnostetun Sattasjoen virta-alueiden arvioitu
keskimääräinen kalabiomassa vuosina 1997–2003 
(14,4 kg/ha) on ollut samaa tasoa kuin  ennen Sattasjoen kalataloudellista kunnostamista (14,7 kg/ha),.
mutta lohikalojen osuus virta-alueiden arvioidusta
kalabiomassasta on ollut hieman korkeampi Sattasjoen kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen.
Kunnostetun Sattasjoen keskimääräinen kalabiomassa oli pienempi kuin monin paikoin miltei
luonnontilaisten, kirkasvetisten ja kivikkoisten
Siika- ja Juujoen koskialueiden keskimääräinen
kalabiomassa vuosina 1998–2000 (20–31 kg/ha).
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Kunnostetun Sattasjoen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa oli selvästi alhaisempi kuin
Kuusamon luonnontilaisilla koskialueilla (68 kg/ha).
oli todettu Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajoella 1980luvun alussa (Myllylä ym. 1985). Alhainen kalabiomassa on kuitenkin luontaista oligotrofisille virtavesille, kuten Sattasjoelle (Vehanen ym. 2006, s. 10).
Kunnostetun Sattasjoen virta-alueiden arvioitu
keskimääräinen kalabiomassa on samaa tasoa kuin
veden laadultaan selvästi heikommalla Kuohunkijoella vuosina 1996–2005, jolloin Kuohunkijoen
kunnostettujen koskialueiden kalabiomassa vaihteli välillä 15–20 kg/ha/a.
Sattasjoen sähkökoekalastuksissa ei saatu harjusta koekalastuksissa saaliiksi juuri lainkaan.
Kuitenkin on selvää, että Sattasjoen koskien kalabiomassasta harjus muodostaa todellisuudessa
hyvin suuren osan, sillä mm. kalastustiedustelujen
mukaan harjus on määrällisesti tärkein Sattasjoen
saaliskalalaji. Onkin todennäköistä, että Sattas-.
joen virta-alueiden kalabiomassa on todellisuudessa.
selvästi arvioitua suurempi.
5.3.2

Taimen
Ennen Sattasjoen kalataloudellista kunnostamista
vuosina 1987, 1988 ja 1993 virta-alueiden keskimääräinen kesänvanhojen taimenen poikasten tuotto
oli noin 612  poikasta vuodessa. Tiettyjen Sattas-.
joen virta-alueiden kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen Sattasjoen virta-alueiden kesänvanhojen poikasten tuotto on ollut vuosina 1994–2006
keskimäärin 1 080 taimenen poikasta vuodessa.
Sattasjoen virta-alueiden keskimääräinen taimenen nollavuotiaan (0+) poikasten tuotto on siten
miltei kaksinkertaistunut Sattasjoen tiettyjen virtaalueiden kunnostamisen jälkeen. Sattasjokeen on
useana vuotena istutettu taimenen pienpoikasia,
joten tarkkaa arviota siitä, kuinka suuri osuus taimenen nollavuotiaista (0+) poikasista on peräisin
istutuksista ja mikä osuus Sattasjoessa tapahtuneesta lisääntymisestä on vaikea tehdä.
Myös Huttula ja Autti (2004) toteavat raportissaan, että ”Sähkökoekalastusten perusteella Sattasjoen koskialueilla on taimenen luonnonkudusta
peräisin olevien poikasten esiintyvyys ja tiheys lisääntynyt selvästi 1990-luvun alkupuolella tapahtuneen joen kunnostamisen jälkeen.”
Todennäköisesti taimenen poikastiheydet ovat
kasvaneet kunnostetuilla koskialueilla selvästi,
mikä on nostanut koko Sattasjoen virta-alueiden
keskimääräistä taimenen poikastiheysarviota.
	 18 ha · 34 yks/ha/a
	 18 ha · 60 yks/ha/a

Vuosien 1994–2006 Sattasjoen virta-alueiden keskimääräinen taimentiheys 175 yks/ha oli pienempi
kuin kunnostetun Ylä-Kemijoen vuosien 2002–2005
virta-alueiden arvioitu keskimääräinen taimenti
heys (360 yks/ha) ja selvästi pienempi kuin Nuorttijoen (1 230 yks/ha), Sotajoen (800 yks/ha), Tulppion (620 yks/ha) tai Yli-Nuorttijoen (910 yks/ha).
virta-alueiden keskimääräinen taimenen kokonaistiheys vuonna 1993 (Aalto ym. 1998).
Kunnostetun Sattasjoen virta-alueiden keskimääräinen taimentiheys vuosina 1997–2006 oli.
samaa tasoa kuin peratun Ylä-Kemijoen pääuoman
koskialueiden taimentiheydet vuonna 1993.
5.3.3

Harjus
Ennen kunnostusta vuosina 1987–1988 ja 1993 Sattasjoen arvioitu koskialueiden harjustiheys oli keskimäärin noin 6 yks/ha ja kunnostuksen jälkeen
noin 33 yks/ha. Sattasjoen koskien harjustiheys oli
siten noin  viisinkertaistunut koskialueiden kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen.
Sattasjoen pyynnin määrää ja saalista on selvi-.
tetty kalastustiedusteluin mm. vuosina 1987 ja
2003. Vuonna 1987 Sattasen kokonaissaaliista harjuksen osuus oli noin 32 % ja 39 % vuonna 2003 
(Paksuniemi 2004). Kumpanakin vuonna harjus oli
Sattasen tärkein saaliskalalaji.
Sattasjoen kokonaissaalisarvio oli vuonna 2003 
selvästi pienempi kuin vuonna 1987. Pyyntipaine
oli Sattasjoella vuonna 1987 selvästi korkeampi
kuin vuonna 2003. Näin ollen arvio siitä, että Kitisen pääuoman rakentamisen myötä kalastuspaine
kohdistuisi suuremmassa määrin Sattasjokeen ei
ole toteutunut.
Pyydysyksikkösaaliiden seuranta kertoo osaltaan myös Sattasen harjuskannan tilan kehityksestä. Vuonna 1987 yhdellä perhokalastuskerralla harjusta sai tiedustelun mukaan 459 g ja vuonna 2003 
yhdellä perhokalastuskerralla harjusta saatiin noin
300 g. Sattasjoen arvioitu suurempi harjustiheys ei
siis vielä kuitenkaan ole havaittavissa perhokalastuksen pyydysyksikkösaaliissa.
5.3.4

Muut kalalajit
Sattasjoen koskialueiden kunnostamisen jälkeen
koskialueiden mututiheys ja -biomassa ovat laskeneet miltei 50 %. Sattasjoen kunnostamisen.
jälkeinen keskimääräinen mututiheys vuonna.
2003 (noin 2 500 yks/ha) ja -biomassa (3,1 kg/ha)

olivat samaa tasoa kuin kunnostetun Ounasjoen
yläosan koskilla vuosina 2001–2003 (2 300 yks/ha.
ja 3,8 kg/ha).
Sattasjoen koskialueiden kunnostamisen jälkeen
koskialueiden simpputiheys ja -biomassa ovat olleet samalla tasolla kuin ennen joen kunnostamista.
Sattasjoen kunnostamisen jälkeinen keskimääräinen simpputiheys vuonna 2003 (noin 2 400 yks/ha)
ja -biomassa (5,1 kg/ha) olivat hieman suurempia
kuin kunnostetun Ounasjoen yläosan koskilla vuosina 2001–2003 (noin 1 600 yks/ha ja 4,1 kg/ha).
Mateen biomassa Sattasjoen koskissa oli hyvin
alhainen (0,2 kg/ha) ennen joen kunnostamista.
Kunnostuksen jälkeen mateen biomassan oletettiin nousevan kunnostetuilla koskialueilla suojapaikkojen lisääntymisen myötä. Oletus oli oikeaan
osunut. Kuitenkin mateen biomassa vuonna 2003 .
(1,3  kg/ha) oli selvästi alhaisempi kuin kunnostetun Ounasjoen yläosan koskilla (5,2 kg/ha).
vuosina 2001–2003.

5.4

Johtopäätökset
Sattasjoen virta-alueiden kalataloudellisesta kunnostamisesta ovat sähkökoekalastustulosten perusteella arvioituna hyötyneet taimen ja harjuskannat. Sattasjoen virta-alueiden keskimääräinen
nollavuotiaiden taimenien tuotanto on kaksinkertaistunut kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen.
Sähkökalastustulokset antavat viitteitä siitä, että
Sattasjoen virta-alueiden harjustiheydet olisivat
myös kasvaneet selvästi.
Tiettyjen Sattasjoen koskialueiden kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen Sattasjoen vuosien
1994–2006 keskimääräinen virta-alueiden taimenen
nollavuotiaiden (0+) poikasten tuotto on kasvanut
468 yks/a (1 080 yks/a – 612 yks/a = 468 yks/a).
Kalataloudelliselta arvoltaan taimenen poikastuotannon kasvu on ollut keskimäärin noin 351 €/a.
Sattasjoen kunnostussuunnitelman laatimisen
aikana ei kuitenkaan ilmeisesti osattu huomioida
kaikkia uiton helpottamiseksi tehtyjä perkauksia
sekä uiton toimittamisesta aiheutuneita luonnontilan muutoksia Sattasjoen virta-alueilla. Sattasjokea
on uitettu 48 km:n matkalta ja ko. alueella on noin
18 ha koskialueita. Uittosäännön mukaan kaikkia koskialueita perattiin koneellisesti. Sattasjoen
uittosäännön kumoamissuunnitelmassa todetaan
kuitenkin, että kunnostustarpeessa olevia koskia ja
nivoja olisi kuitenkin vain noin 9 ha:n verran.

	 100–300 yks/ha
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Sattasjoen uoman perkauksissa kaikkia perkausmassoja ei puskettu joen rannoille selviksi perkausvalleiksi vaan perkausmassojen avulla uoman
pohjaa tasoitettiin työntämällä uittoa haittaavia
kivikoita ja karikoita uoman syvänteisiin. Lisäksi
jokirannoilla olevilta lanssialueilta on puiden vyörytysten aikana irronnut maa-ainesta, joka on osaltaan täyttänyt uoman virtasyvänteitä ja liettänyt
arvokalojen kutualueita. Sattasjoella onkin vielä
noin 9 ha:n verran koskialueita, joilla tulisi tehdä
kunnostustoimenpiteitä.
Tarvittavia kunnostusmenetelmiä ovat suojaavien virtasyvänteiden kaivaminen sekä kutualuei-.
den puhdistaminen. Uoman kunnostuksessa käytettävien rakenteiden mallina voidaan käyttää
Sattasjokeen laskevan Soasjoen jokiuomaa. Sattasjoen kunnostetuillakin koskialueilla olisi tarpeen
selvittää täydennyskunnostustarvetta. Erityistä
huomiota on tällöin kiinnitettävä taimenelle sopivien kutualueiden ja talvehtimisalueiden laatuun
ja määrään.
Jo 1990-luvun alkupuolella Lapin jokikunnostustyömaille pyrittiin järjestämään jatkuvaa kalataloudellisen kunnostamisen asiantuntijaohjausta.
Kunnostuksen ohjaaja toimi kuitenkin työmaalla
”yksin” eikä hänellä ollut suunnitelmallista yhteistoimintaa muiden organisaatiossa olevien jokikunnostukseen perehtyneiden henkilöiden kanssa. Sattasjoen kunnostustoiminnan asiantuntijaohjaus oli
siis käytännössä liiaksi  yhden henkilön osaamisen
varassa eikä koko organisaation asiantuntemusta
hyödynnetty tehokkaasti.
Sattasjoen kalataloudellisessa kunnostamisessa
noudatettiin mm. sitä kunnostamistoiminnan periaatetta, jonka mukaan jokialue pyritään kunnostamaan lähelle luonnontilaa mahdollisimman vähäisillä toimenpiteillä. Jokiuoman pohjaa pyrittiin
käsittelemään mahdollisimman vähän. Osin edellä
mainituista syistä johtuen Sattasjoen kunnostuksen
yhteydessä ei tehty tarpeellista määrää arvokalojen
lisääntymisalueita eikä isompien arvokalojen talvehtimispaikkoina tärkeitä poolimaisia syvänteitä. Lisäksi Sattasjoen kunnostetuille koskialueille
tehdyt kunnostamisrakenteet ovat olleet paikoin
kaavamaisia.
Vaikka Sattasjoen koskialueiden taimenen tuotanto on selvästi elpynyt joen kunnostamisen jälkeen, niin kunnostuksen tavoitteeksi asetettuja
koskialueiden keskimääräisiä taimenen pienpoi-
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kastiheyksiä ei olla saavutettu. Maastotarkastusten
perusteella erääksi syyksi Sattasjoen taimenkannan
suhteellisen heikkoon tilaan voidaan olettaa olevan
eri kokoisten taimenten ja erityisesti pienimpien
taimenen poikasten tarvitsemien talviaikaisten
suojapaikkojen9 puute, mikä ilmenee mm. vuosina
1993, 1999, 2000 ja 2006 nollavuotiaiden taimenten
katona.
Karlströmin (1977) mukaan taimenenpoikaset
siirtyvät talveksi koskialueiden isojen kivien ja lohkareiden muodostamiin koloihin. Edellä kuvattuja
taimenen pienpoikasten talvehtimisalueita on Sattasjoella melko vähän. Sattasjoen tyyppisessä joessa
tärkeitä taimenen pienpoikasten talvehtimisaluei
ta ovat suojaisat ranta-alueet, jossa suojaa antavat
mm. veden virtauksen syövyttämät koverot sekä
uomalle suojaa antava rantakasvillisuus. Perkausten myötä erityisesti edellä mainitut koverot ovat
hävinneet Sattasjoen uoman rannoilta. Sattasjokeen
laskevassa Sovasjoessa on edellä kuvattuja suojaalueita runsaasti ja sähkökoekalastuksissa on saatu
runsaasti saaliiksi eri kokoisia taimenia.
Sattasjoen sähkökoekalastukset eivät anna oikeaa kuvaa joen harjuskannan tilasta. Harjuskanta
on vahvempi kuin mitä koekalastustulosten perusteella voidaan arvioida. Muiden kalalajien osalta
todettiin seuraavaa: Koskialueiden kivisimppujen
määrään ja biomassaan kunnostustoimenpiteillä ei
ollut merkittävää vaikutusta. Mudun yksilömäärä
sekä biomassa puolestaan laskivat kunnostetuilla
koskialueilla, kun taas mateen biomassa nousi selvästi. Hauen osuus Sattasjoen virta-alueiden kalabiomassasta on ollut ennen ja jälkeen joen kunnostamisen hyvin pieni lukuun ottamatta vuotta 1998.
Kunnostamisen vaikutuksista joen siikakantaan ei
ole käytettävissä tietoja.

	 Taimenen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi Sattasjoen
kalastajien tulisi ehdottomasti noudattaa alamittasäännöksiä ja
rauhoitusaikoja. Kalastajia valistamalla ja kalastusjärjestelyin
tulisikin huolehtia siitä, ettei taimenen nousu lisääntymisalueille esty esimerkiksi joessa tapahtuvan verkkokalastuksen vuoksi. Kookkaampien taimenten vaelluksesta ylös Sattasjoelle on
havaintoja (Jyrki Autti suullinen lausunto 2005).
9	 Lue Huusko, A. ym. 2007, Life in the ice lane: The winter
ecology of stream salmonids. River Research and Applications
23 (5):469–491.

Kuva 31. Soasjoen koski Koskenkylän kohdalla. Koekalastuksissa koskesta saadaan eri ikäisiä taimenen poikasia. Eri ikäisille taimenille sopivia suojapaikkoja on erityisesti uoman reunoilla rantakasvillisuuden suojaamissa ns. koveroissa. Talvella
koveroita suojaa myös jääpeite. Kuva Jarmo Huhtala.
Kuva 32. Monet Sattasjoen virtapaikat ovat edelleen taimenen viihtymisen kannalta liian suojattomia etenkin talvella.
Kuva Jarmo Huhtala.
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6 Värriöjoki

6.1

Johdanto
Värriöjoki laskee idästä Kemijokeen Martin kylän
kohdalla Savukosken kunnassa. Joki virtaa suurimmaksi osaksi Savukosken alueella, ainoastaan vesis-.
tön latvaosat sijaitsevat Sallan kunnan alueella..
Värriöjoen päähaaran alkulähteet ovat Härkä- ja
Värriötunturien lomassa. Joen kokonaispituus on
noin 70 km ja putouskorkeus noin 185 m.
Värriöjoki on ollut vaelluskalajoki, johon on
noussut runsaasti lohta, meritaimenta ja vaellussiikaa ennen Isohaaran voimalaitoksen rakentamista 1948. Merilohi nousi Värriöjoessa Silmähaudan
korkeudelle asti noin 30 km jokisuulta ylävirtaan ja
meritaimen joen latvoille Murhahaaran asti. Kirkasvetisellä Värriöjoella ja sen sivujoilla on merkitystä
edelleen myös alapuolisen Kemijoen arvokalaston
poikastuotantoalueena. Värriöjoki kuuluu Yli-.
Kemin kalastusalueeseen. Joki on kalataloudellisesti tärkeä kotitarve- ja virkistyskalastuskohteena.
Suurelta osin erämaamaisena jokena sillä on suuri
merkitys myös alueen luontomatkailulle.
Viime vuosikymmeninä Värriöjoen vesistön
ekologiaan voimakkaimmin vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet uitto, uittoväylien perkaukset, laajat
metsänhakkuut valuma-alueella ja uiton jälkeinen
virta-alueiden kunnostus. Lisäksi vesistöalueelle
istutettu vierasperäinen kalalaji, puronieriä, on
luonut kilpailutilanteen puronieriän ja paikallisen
taimenen välille erityisesti Värriöjokeen laskevissa sivujoissa ja -puroissa (Korhonen ym. 1996,.
Korsu ym. 2007).
Uiton loputtua kannattamattomana Värriöjoella
vuonna 1987 joen perattuja koski- ja virta-alueita
kunnostettiin vuosina 1996 ja 1997. Alueen täydennyskunnostukset suoritettiin vuonna 1999. Värriöjoen kunnostamistyöt tehtiin pääasiassa Alemman
Silmäkosken ja Hirvassaarten välisellä noin 12 km:n.
pituisella jokiosuudella. Värriöjokeen laskevien
Koster- ja Kouterojokien alajuoksut kunnostettiin Värriöjoen kunnostuksen yhteydessä ja em.
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jokialueilla suoritettiin kalataloudellisia kunnostamistöitä noin 50 ha:n alueella. Värriöjoen kunnostustyömaalla työskenteli kalataloudelliseen
kunnostamisen ohjaaja. Värriöjoen virta-alueiden
kalataloudellisen kunnostamisen kustannukset olivat kunnostettuun vesipinta-alaan suhteutettuna
noin 3 240 €/ha.
Alemman Silmäkosken niskalle asti Värriöjoki
on miltei luonnontilainen ja mm. uoman pohja
on ko. alueen virtapaikoissa suurelta osin paksun sammalkasvuston peitossa (Korhonen ym.
1996, s. 16). Hirvassaarilta Marttiin asti Värriöjoki.
on yli 10 km:n matkalla yhtäjaksoista suvantoa.
(Kännö & Salonen 1989).
Värriöjoen uoma oli monin paikoin perkausten ja uiton toimittamisesta aiheutuneen eroosion.
vuoksi leventynyt ja mataloitunut. Värriöjokea
kunnostettiin monin paikoin kaventamalla uomaa
saarin, karikoin ja uomaa kaventavin niemekkein.
Lisäksi uoman pohjasta saatavasta sorasta ja pienestä kivimateriaalista tehtiin laajoja uoman poikki
meneviä kynnysrakenteita. Ennen kunnostamista
uoman pohja oli monin paikoin iskostunut ja mukulakivikatumainen. Kunnostettavilla alueilla olevia pohjasammalkasvustoja varottiin hävittämästä
kunnostusten yhteydessä.
6.1.1

Hydrologia ja veden laatu
Värriöjoen keskivirtaama on noin 10 m3/s. Vesipinta-ala jokisuulta Siurujokisuulle on noin116 ha.
Värriöjokeen laskee seitsemän sivujokea ja useita
pieniä puroja. Sivujoet ovat latvalta alkaen seuraavat: Murhahaaranoja, Ahmaoja, Venehaara,
Liessijoki, Siurujoki, Kosterjoki ja Kouterojoki.
Värriöjoen valuma-alueen pinta-ala on 1 076 km2
ja järvisyys 0,08 %.
	 Värriöjoen kunnostuksen toteutuneet kustannukset olivat
vuoden 2007 rahanarvon mukaan laskettuna (alv-mukana) noin
165 290 €.
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Kuva 33. Värriöjoen sijainti ja kalataloudellisesti kunnostettu Värriöjoen jokiosuus.

Värriöjoki on vesinäytteistä määritettyjen kokonaisfosforin ja -typen arvojen mukaan karu, niuk-.
karavinteinen joki. Typen ja fosforin suhde on
Värriöjoessa sellainen, että kumpi tahansa näistä
pääravinteista voi olla tuotantoa rajoittava tekijä.
Joen vesi voidaan vesianalyysitulosten mukaan
luokitella vähähumuksiseksi ja melko kirkasvetiseksi. Värriöjoen happitilanne on hyvä koko
vuoden.

Veden pH -arvo vaihteli kevättulvan aikana otetuissa näytteissä 5,85–6,8 (n = 15). Syyskuun näytteiden pH oli keskimäärin 7,2 (n = 6). Värriöjoki
ei ole altis välittömälle happamoitumiselle, koska
alkaliniteetti on hyvä, vaihdellen rajoissa: 0,13–.
0,47 mmol/l (n = 13). Sähköjohtavuuden arvot ovat
itälappilaiselle joelle tyypillisesti alhaisia, eli alle.
5 mS/m. Värriöjoen veden rautapitoisuus on tulvaaikaisia huippuja lukuun ottamatta alhainen.
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Kuva 34. Värriöjoen virtaamat vuosina 2000–
2005. Kuva ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmästä.
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Vesi- ja ympäristöhallituksen veden keskimääräistä laatua kuvaavan yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Värriöjoki kuuluu luokkaan
hyvä. Värriöjoen kelpoisuus myös kalavetenä on
hyvä ja normaali pohjoisen virtaveden kalasto viihtyy siinä hyvin.
6.1.2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Istutetut järvitaimenet ovat olleet Keski-Suomen
ja Vuoksen kantaa ja iältään 1–4-vuotiaita. Purotaimenet ovat olleet Kemihaaran kantaa. Järvilohet
olivat Vuoksen kantaa ja iältään yksivuotiaita. YliKemin kalastusalueen periaatepäätöksen mukaan
Värriöjoelle nykyisin istutettavan taimenen tulee
olla Kemihaaran kantaa. Taimenen mätiä tai pienpoikasia ei Värriöjokeen ole istutettu.

Kalavedenhoito
Värriöjoelle istutettiin 1970-luvun lopulla ja 1980luvun alussa taimenta, harjusta ja puronieriää..
Tämän ajankohdan istutuksista ei ole rekisteröityä
tietoa. Kuitenkin on tiedossa, että pohjoisamerikkalainen puronieriä (Salvelinus fontinalis) kotiutettiin alueelle vuosina 1976–1982. Istutukset tehtiin
vastakuoriutuneilla ja yksivuotiailla poikasilla.
Värriöjoen vesistössä puronieriää istutettiin etenkin sivujokiin kuten Siurujokeen, Puukkohaaraan
ja Luuhaaraaan. Puronieriä on sopeutunut hyvin
itälappilaiseen virtavesiluontoon ja muodostanut
luontaisesti lisääntyvän kannan. Samalla se on levittäytynyt voimakkaasti etenkin pieniin sivupuroihin niiden latvaosia myöten.
Voimalaitosyhtiöt Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima on velvoitettu huolehtimaan Kemijoen suurim-.
pien latvahaarojen kalakannoista istutuksin..
KHO:n päätöksen 30.5.1980 mukaan voimayh-.
tiöiden on istutettava mm. Kemijoen vesistön joki-.
alueille 2,1 milj. yksilöä kesänvanhoja siikoja ja.
60 000 yksilöä vähintään 20 cm:n mittaisia järvitaimenen poikasia. Osa näistä istutuksista kohdistuu
myös Värriöjokeen.
Kalataloushallinnon istutusrekisterin mukaan
järvitaimenia on istutettu vuosien 1989 ja 1994.
aikana 3 000 yksilöä, purotaimenia 5 200 yksilöä ja
harjuksia 2 300 yksilöä. Jaksolla 1995–1999 järvitaimenia istutettiin noin 18 000 yksilöä ja purotaimenia 500 yksilöä Vuosien 2000–2004 välillä istutettiin
purotaimenia 3  700 yksilöä, vaellussiikoja 8 900
yksilöä ja järvilohia 350 yksilöä.
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6.2

Sähkökoekalastukset
Värriöjoen sähkökoekalastuksissa saaliiksi on saatu taimenta (Salmo trutta), harjusta (Thymallus thymallus), puronieriää (Salvelinus fontinalis), mutua
(Phoxinus phoxinus), madetta (Lota lota), kivisimppua (Cottus gobio) ja haukea (Esox lucius). Saaliiksi
saatiin myös yksittäisiä kymmenpiikkejä (Pungitius
pungitius) ja pikkunahkiaisia (Lampetra planeri).
6.2.1

Sähkökoekalastusaineisto
Koekalastukset on tehty vuosittain elo–syyskuun
aikana. Vuosittaiset koealojen lukumäärät ja kalastettu kokonaispinta-ala on esitetty taulukossa 8.
Koealojen pinta-alat vaihtelivat Värriöjoen pääuomassa 176–615 m2 välillä keskiarvon ollessa 348 m2..
Vuoden 2004 koealojen pinta-alat olivat keskimääräistä pienemmät sateisesta kesästä johtuvan suuren veden korkeuden vuoksi.
Alajuoksuiltaan kunnostetuilla sivujoilla, Koster- ja Kouterojoella on myös sähkökoekalastettu
Värriöjoen koekalastusten yhteydessä. Koealojen
vuosittaiset lukumäärät ja kokonaispinta-alat on
esitetty taulukossa 8.
Värriöjoen vesistössä sähkökoekalastuslaitteena
on ollut aggregaattikäyttöinen Lugab L–1000. Alueel-.
le muodostetuista vakiokoelasta on satunnaislu-

Taulukko 8. Värriö-, Koster- ja Kouterojoella kalastettujen koealojen määrät ja kalastettu kokonaispinta-ala vuosittain.
Kosterjoki

Värriöjoki

Kouterojoki

Vuosi

Koeala (kpl)

Pinta-ala (m2)

Koeala (kpl)

Pinta-ala (m2)

Koeala (kpl)

Pinta-ala (m2)

1994
2000
2001
2002
2004

9
10
9
10
11

3 890
3 640
3 341
3 090
2 894

3
5
5
3

324
1 116
1 115
493

3
5
4
3

500
966
985
541

vuilla vuosittain arvottu kalastettavat koe-alat. Tavoitteena on ollut kalastaa Värriöjoella vuosittain
noin 10 koealaa.
Vuonna 1994 Värriöjoen pääuoman sähkökoekalastuskoealojen pohjapinta-alasta oli sammalkasvuston peitossa noin 47 % ja koealojen pohjamateriaalin raekoosta oli soraa ja pientä kiveä.
(0,2–2 cm ja 2–10 cm) noin 67 %. Vuonna 2004
Värriöjoen pääuoman sähkökoekalastuskoealojen
pohjapinta-alasta oli sammalkasvuston peitossa jo
noin 48 %.
6.2.2

Koskialueiden kokonaiskalabiomassa
Värriöjoen virta-alueiden arvioitu keskimääräinen
kalabiomassa oli ennen joen kunnostamista vuonna 1994 noin 8,1 kg/ha. Kokonaiskalabiomassasta
oli arvokalojen osuus noin 2,5 %. Kivisimppu, made ja mutu muodostivat tuolloin suurimman osan
virta-alueiden kalabiomassasta.
Värriöjoen kunnostamisen jälkeen vuosina 2000–
2004 virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa
vaihteli välillä 10,9–19,4 kg/ha ollen keskimäärin
14,3 kg/ha/a (kuva 35). Arvokalojen osuus virta-.
Kg/ha
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6.2.3

Taimen
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alueiden kokonaiskalabiomassasta vaihteli ko.
vuosina välillä 18–43  %. Kunnostuksen jälkeen
arvokalojen osuus virta-alueiden kokonaiskalabiomassasta on ollut keskimäärin noin 35 %/a.
Värriöjoen sivujoella Kosterjoella oli ennen sen
alaosan kunnostamista vuonna 1994 virta-alueiden
keskimääräinen kalabiomassa noin 4 kg, josta arvokalojen osuus oli noin 58 %.
Kosterjoen alaosan kunnostamisen jälkeen
vuosina 2000–2004 kunnostettujen virta-alueiden
keskimääräinen kalabiomassa vaihteli välillä 8,6–.
18,8 kg/ha ollen keskimäärin noin 12,6 kg/ha/a..
Arvokalojen osuus Kosterjoen alaosan virtaalueiden kokonaiskalabiomassasta oli vuosina
2000–2004 noin 60 %/a.
Värriöjoen sivujoella Kouterojoella oli ennen sen
alaosan kunnostamista vuonna 1994 virta-alueiden
keskimääräinen kalabiomassa noin 3,4 kg, josta.
arvokalojen osuus oli noin 40 %.
Kouterojoen alaosan kunnostamisen jälkeen
vuosina 2000–2004 kunnostettujen virta-alueiden
keskimääräinen kalabiomassa vaihteli välillä 10,6–
16,1 kg/ha ollen keskimäärin noin 12,7 kg/ha/a..
Arvokalojen osuus Kouterojoen alaosan virta-.
alueiden kokonaiskalabiomassasta oli vuosina
2000–2004 noin 69 % /a.

1994

2000

2001

2002

Puronieriä

Made

Hauki

Mutu

Kivisimppu

Taimen

2004
Harjus

Kuva 35.Värriöjoen virta-alueiden keskimääräinen arvioitu
kokonaiskalabiomassa kalalajeittain vuosina 1994–2004.
Värriöjoki kunnostettiin kalataloudellisesti vuosina
1997–1999.

Peratun Värriöjoen koskialueiden keskimääräinen
taimentiheys oli vuonna 1994 noin 19 yks/ha. Värriöjoessa kuoriuituneita kesänvanhoja taimenen.
(0+) poikasia ei vuoden 1994 koekalastuksissa saatu
saaliiksi lainkaan. Värriöjoen luonnontilaisen latva-.
osan virta-alueiden keskimääräinen taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten yksilömäärä oli vuonna 1993 noin 250 yks/ha (Korhonen ym. 1996).
Värriöjoen kunnostuksen jälkeen taimenen koskialueiden keskimääräinen kokonaistiheys kasvoi
selvästi. Lisäksi taimen on pystynyt lisääntymään
kunnostetuilla koskialueilla. Värriöjoen kunnostuksen jälkeen koskialueiden keskimääräinen
taimentiheys on ollut vuosina 2000–2004 noin
375 yks/ha. Taimenen kokonaistiheys on siten
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miltei kaksikymmenkertaistunut kunnostetuilla virta-alueilla kunnostuksen jälkeen (kuva 36)..
Vuosien 2001–2004 Värriöjoessa kuoriutuneiden
keskimääräinen kesänvanhojen (0+) poikasten tiheys oli noin 292 yks/ha.
Värriöjoen kunnostetuilla koski- ja virta-alueilla
todettiin suurempia taimentiheyksiä kuin kunnostamattomilla virta-alueilla (kuva 37). Kunnostamattomat virta-alueet sijaitsivat samalla jokiosuudella kuin kunnostetut alueet.
Vuonna 1994 ennen kunnostamista Kosterjoen
alaosan virta-alueiden keskimääräinen taimenti-.
heys oli 43 yks/ha ja kunnostamisen jälkeen vuosina 2000–2004 kunnostettujen virta-alueiden taimentiheydet ovat olleet keskimäärin 373 yks/ha.
Vuonna 1994 alle 8 cm:n pituisia kesänvanhoja
poikasia oli Kosterjoen alaosalla noin 7 yks/ha ja
kunnostamisen jälkeen vuosina 2000–2004 keskimäärin noin 130 yks/ha.
Vuonna 1994 ennen kunnostamista Kouterojoen
alaosan virta-alueiden keskimääräinen taimentiheys oli 40 yks/ha ja kunnostamisen jälkeen vuoYks/ha
800
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0
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sina 2000–2004 kunnostettujen virta-alueiden taimentiheydet ovat olleet keskimäärin 420 yks/ha.
Vuonna 1994 alle 8 cm:n pituisia kesänvanhoja poikasia ei havaittu Kouterojoen alaosalla ja kunnostamisen jälkeen vuosina 2000–2004 kesänvanhoja
taimenen poikasia oli kunnostetuilla koskialueilla
keskimäärin noin 130 yks/ha.
6.2.4

Harjus
Harjuksen poikasia on saatu pieniä määriä vuosittain lukuun ottamatta vuotta 2004, jolloin harjusta ei saatu lainkaan saaliiksi koekalastuksissa.
Sähkökoekalastuksen perusteella laskettu suurin
harjuksen poikastiheys on ollut vuonna 2001, jolloin se oli noin 35 yks/ha. Ennen virta-alueiden
kunnostusta vuonna 1994 harjuksen poikastiheys
oli noin 5 yks/ha.
Värriöjoki on kirkasvetinen ja jokiuoma on niin
leveä, että koekalastuksissa ei voida käyttää sulkuverkkoja. Värriöjoella harjus pakenee koekalastajan edeltä eikä sitä saada koekalastuksessa saaliiksi
juuri lainkaan, vaikka Värriöjoessa on vahva harjuskanta.  Näin ollen sähkökoekalastusmenetelmä
ei sovellu käytettäväksi Värriöjoen harjuskannan
tilan ja kehityksen arvioinnissa. Värriöjoen koekalastusten perusteella tehtyjä arvioita harjustiheyksistä voidaan pitää kuitenkin suuntaa antavina.
Koutero- ja Kosterjokien alaosien koekalastuksissa ennen ja jälkeen kunnostusten ei myöskään
ole saatu harjusta saaliiksi juuri lainkaan.

2002
2004
<8 cm

Kuva 36. Värriöjoen virta-alueiden keskimääräiset taimenen poikastiheydet kokoluokittain vuosina 1994–2004.
Värriöjoki kunnostettiin vuosina 1997–1999. Vuosi 2004
oli sähkökoekalastusten suorittamisen kannalta hankala
vuosi. Tulvat haittasivat koekalastuksia (taulukko 8).
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Kuva 37. Vuonna 2002 Värriöjoella sähkökoekalastettiin
välillä Silmäkoski–Kolsakoski sekä kunnostetuilta että kunnostamattomilta virta-alueilta viisi koealaa.
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Kuva 38. Värriöjoen virta-alueiden sähkökoekalastusten
perusteella arvioidut harjuksen yksilömäärät vuosina
1994–2004. Värriöjoki kunnostettiin vuosina 1997–1999.
Vuonna 2004 tulvat haittasivat koekalastuksia (kuva 34).

6.2.5

Muut kalalajit
Vierasperäinen puronieriä kuuluu Värriöjoen
kalastoon. Vuonna 2002 puronieriätiheys oli Vär
riöjoen luonnontilaisilla alueilla keskimäärin.
106 yks/ha ja puronieriän koskialueiden biomassa oli keskimäärin noin 1,4 kg/ha. Kunnostetuilla.
alueilla alempana Värriöjoessa ei vuonna 2002 eikä
aikaisempina vuosina oltu koekalastuksissa saatu
puronieriää. Vuonna 2004 kunnostetuilla Värriöjoen.
pääuoman virta-alueilla puronieriätiheys oli keskimäärin 6 yks/ha ja biomassa noin 0,5 kg/ha. Puronieriän kesänvanhoja (0+) poikasia ei havaittu Värriöjoen kunnostetussa pääuomassa vuonna 2004.
Kosterjoen peratulla alaosalla vuonna 1994
oli keskimääräinen puronieriätiheys 9 yks/ha ja
biomassa noin 0,1 kg/ha. Kunnostamisen jälkeen
Kosterjoen alaosan puronieriätiheys kasvoi selvästi. Vuosien 2000–2004 kunnostettujen Kosterjoen
alaosan virta-alueiden keskimääräinen puronieriätiheys oli noin 392 yks/ha ja biomassa 2,2 kg/ha.
Kouterojoen peratulla alaosalla vuonna 1994 oli.
keskimääräinen puronieriätiheys 30 yks/ha ja bio
massa noin 0,4 kg/ha. Kunnostamisen jälkeen Kouterojoen alaosan puronieriätiheys kasvoi selvästi.
Vuosien 2000–2004 kunnostettujen Kouterojoen
alaosan virta-alueiden keskimääräinen puronieriä-.
tiheys oli noin 400 yks/ha ja biomassa 2,5 kg/ha.
Peratulla Värriöjoella vuonna 1994 keskimääräinen mututiheys virta-alueilla oli noin 1 000 yks/ha
ja biomassa noin 2 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen
keskimääräinen mututiheys kunnostetuilla virta-.
alueilla on ollut vuosina 2000–2004 noin 1 740 yks/ha.
ja biomassa noin 2,9 kg/ha (kuva 39).
Peratulla Värriöjoella vuonna 1994 keskimääräinen kivisimpputiheys virta-alueilla oli noin.
1 400 yks/ha ja biomassa noin 3,3 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen   keskimääräinen kivisimpputiheys 
kunnostetuilla virta-alueilla on ollut vuosina 2000–.
2004 noin 2 700 yks/ha ja biomassa noin 5,1 kg/ha.  
Yks/ha
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Kuva 39. Sähkökoekalastuksen perusteella arvioidut mudun ja kivisimpun keskimääräiset yksilömäärät Värriöjoen
virta-alueilla. Värriöjoki kunnostettiin vuosina 1997–1999.

Peratulla Värriöjoella vuonna 1994 keskimääräinen madetiheys virta-alueilla oli noin 53 yks/ha ja
biomassa noin 2,6 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen
keskimääräinen madetiheys kunnostetuilla virtaalueilla on ollut vuosina 2000–2004 noin 40 yks/ha
ja biomassa noin 1,6 kg/ha.  
Peratulla Kosterjoen alaosalla oli vuonna 1994
virta-alueiden keskimääräinen mututiheys noin
130 yks/ha ja biomassa noin 0,5 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen Kosterjoen alaosan virta-alueiden
keskimääräinen mututiheys oli vuosina 2000–2004
noin 446 yks/ha ja biomassa noin 1,4 kg/ha.
Peratulla Kosterjoen alaosalla oli vuonna 1994 virta-alueiden keskimääräinen kivisimpputiheys noin
34 yks/ha ja biomassa noin 0,8 kg/ha. Kunnostuksen
jälkeen Kosterjoen alaosan virta-alueiden keskimää-.
räinen kivisimpputiheys oli vuosina 2000–2004
noin 1 100 yks/ha ja biomassa noin 2,7 kg/ha.
Peratulla Kouterojoen alaosalla oli vuonna 1994
virta-alueiden keskimääräinen mututiheys noin
280 yks/ha ja biomassa noin 0,5 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen Kouterojoen alaosan virta-alueiden
keskimääräinen mututiheys oli vuosina 2000–2004
noin 335 yks/ha ja biomassa noin 0,7 kg/ha.
Peratulla Kouterojoen alaosalla oli vuonna 1994
virta-alueiden keskimääräinen kivisimpputiheys
noin 415 yks/ha ja biomassa noin 1,4 kg/ha. Kunnos
tuksen jälkeen Kouterojoen alaosan virta-alueiden.
keskimääräinen kivisimpputiheys oli vuosina 2000–.
2004 noin 1100 yks/ha ja biomassa noin 2,5 kg/ha.

6.3

Tulosten tarkastelu
6.3.1

Kalabiomassa ja lajisuhteet
Värriöjoen kunnostuksen jälkeen virta-alueiden
kalabiomassa on kasvanut selvästi. Vuosien 2001–
2004 kunnostettujen virta-alueiden kala-biomassa
on miltei kaksinkertainen verrattuna perattujen
Värriöjoen virta-alueiden keskimääräiseen kalabiomassaan vuonna 1994.
Kunnostetun Värriöjoen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa (14,3  kg/ha) vuosina
2000–2004 oli samaa tasoa kuin kunnostetulla, kirkasvetisellä Sattasjoella vuonna 2003 (14,0 kg/ha),.
mutta alhaisempi kuin Kemijoen järvimäiseen laajentumaan Juujärveen laskevilla, kirkasvetisillä Sii2 Kummassakin joessa on vahva harjuskanta, mutta ko. jokien sähkökoekalastuksissa harjusta ei ole saatu saaliiksi. Näin
ollen em. jokien koskialueiden kalabiomassa on todellisuudessa selvästi korkeampi. Todellinen kalabiomassa lienee lähellä
Siika- ja Juujoella havaittuja koskialueiden kalabiomassoja (20–.
30 kg/ha).
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ka- ja Juujoella (20–30 kg/ha) vuosina 1998–2001
(Huhtala & Rautiainen 2006).
Arvokalojen osuus kalabiomassasta on myös
kasvanut kunnostuksen jälkeen Värriöjoen virtaalueilla huomattavasti. Peratuilla Värriöjoen virta-.
alueilla arvokalojen osuus kalabiomassasta oli
vuonna 1994 noin 2,5 % ja kunnostuksen jälkeen
arvokalojen osuus oli kasvanut noin 35 %:n kokonaiskalabiomassasta. Lisäksi on otettava huomioon,
että Värriöjoen kunnostetuilla virta-alueilla on todellisuudessa vahva harjuskanta, mutta koekalastuksissa harjusta ei saatu juuri lainkaan saaliiksi.
Värriöjoen kunnostettujen virta-alueilla arvokalojen osuus kokonaiskalabiomassasta olikin vuosina 2000–2004 todennäköisesti lähellä sitä tasoa, mitä
lähellä luonnontilaa olevilla Pohjois-Suomen jokialueilla on havaittu. Luonnontilaisilla jokiosuuksilla Kemijärven Siika- ja Juujoella arvokalojen osuus
koskien kalabiomassasta oli 50–60 % (Huhtala 2004).
Kuusamon luonnontilaisilla Kuusinki-, Kitka-.
ja Oulankajoella arvokalojen osuus kalabiomassasta oli noin 60 % (Myllylä ym. 1985).
Myös alajuoksultaan kunnostettujen Koutero- ja
Kosterjokien virta-alueiden kalabiomassa kasvoi
kunnostuksen jälkeen huomattavasti. Kunnostuksen jälkeen em. jokien koskien kalabiomassa
kasvoi 3–4 kertaiseksi. Arvokalojen osuus koskien
kalabiomassasta oli Koster- ja Kouterojoella suuri
(58–40 %) jo ennen jokien kunnostamista ja kunnostamisen jälkeen arvokalojen osuus koskien koko-.
naiskalabiomassasta kasvoi edelleen.
6.3.2

Taimen
Värriöjoen kunnostamissuunnitelmassa arvioitiin,
että kunnostamisen jälkeen kunnostettujen alueiden taimentiheydet tulevat kasvamaan merkittävästi. Arvio perustui tietoon siitä, että kunnostetuissa koskissa on tarjolla enemmän taimenelle sopivia elinympäristöjä kuin peratussa uittoväylässä.
Taimen määrän kasvu perustuu paitsi luontaisen
lisääntymisen elpymiseen myös alueelle kohdistettujen istutusten tuloksellisuuden paranemiseen.
Myös istutuskalat hyödyntävät kunnostettujen
alueiden monipuolisen elinympäristön, mikä vähentää istutuskalojen poisvaellusta ko. alueelta.  
Värriöjoen kunnostetun jokiosuuden virta-.
alueilla taimentiheys kasvoikin huomattavasti
kunnostuksen jälkeen. Vuosien 2000–2004 kunnostettujen virta-alueiden keskimääräinen taimentiheys oli noin viisitoistakertainen verrattuna
kunnostusta edeltäneeseen tasoon vuonna 1994.
Lisäksi taimenen luontainen lisääntyminen Värriö-.
joen kunnostetussa pääuomassa elpyi heti virtaalueiden kunnostamisen jälkeen.

54

Suomen ympäristö 29 | 2008

Kunnostetulla Värriöjoella, välillä Silmäkoski–
Kolsakosken alaosa sekä Koster- ja Kouterojoen
alajuoksuilla, on noin 30 ha arvokalojen poikastuotantoon soveltuvia virta-alueita. Ennen kunnostusta ko. alueen arvioitu taimenen poikasmäärä
oli vuonna 1994 noin 600 yksilöä. Kunnostuksen
jälkeen ko. alueen arvioitu taimenen poikasmäärä oli vuosina 2000–2004 keskimäärin noin 11 000
yksilöä. Värriöjoen kunnostetun alueen taimenen
poikasmäärät kasvoivat kunnostuksen myötä siten
yli viisitoistakertaisesti!  
Ennen Värriöjoen kalataloudellista kunnostusta
ei pääuomassa oltu ko. alueella todettu taimenen
luontaista lisääntymistä. Kunnostuksen jälkeen
Värriöjoen kunnostetun alueen taimenen kesänvanhojen (0+) poikasten määrä oli vuosina 2000–
2004 keskimäärin noin 8 800 yks/a (292 yks/ha/a ·.
30 ha = 8 760 yks/a). Värriöjokeen ei ole istutettu
taimenen pienpoikasia tai taimenen mätiä, joten
Värriöjoesta vuosina 2000–2004 saadut taimenen
pienpoikaset ovat kuoriutuneet Värriöjoessa.
Kunnostetun Värriöjoen vuosien 2000–2004 keskimääräinen virta-alueiden taimenen poikastiheys
(375 yks/ha) oli kuitenkin alempi kuin Nuorttijoen
(1 230 yks/ha), Sotajoen (800 yks/ha), Tulppion.
(620 yks/ha) tai Yli-Nuorttijoen (910 yks/ha)
virta-alueiden keskimääräinen taimenen poikastiheys vuonna 1993 (Aalto ym. 1998). Luonnontilaisen Värriöjoen latvaosan koskialueiden keskimääräinen taimentiheys oli vuonna 1994 noin.
700 yks/ha (Korhonen ym. 1996).
Vuosien 2000–2004 Värriöjoen kunnostettujen
virta-alueiden keskimääräinen nollavuotiaiden (0+)
poikasten tiheys (292 yks/ha) oli pienempi kuin
taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten keskitiheys Nuorttijoen virta-alueilla (680 yks/ha), mutta
suurempi kuin Sotajoella (90 yks/ha), Tulppiossa.
(20 yks/ha) tai Yli-Nuorttijoella (210 yks/ha) vuonna 1993 (Aalto ym. 1998). Luonnontilaisen Värriö-.
joen latvaosan koskialueiden nollavuotiaiden (0+)
poikasten keskimääräinen yksilömäärä oli vuonna
1994 noin 250 yks/ha (Korhonen ym. 1996).
Kosterjoen alaosalla kunnostettiin noin 1,5 ha mm.
taimenen ja puronieriän poikastuotantoon sovel-.
tuvia virta-alueita. Kosterjoen alaosan taimenen nolla-.
vuotiaiden (0+) poikasten tuotannon lisäys vuosina
2000–2004 on keskimäärin ollut noin 185 yks/a.
	 Värriöjoen kalataloudellisesti kunnostetun jokiosuuden
taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueet olisi tarpeen
kartoittaa tarkemmin. Nykyinen pinta-ala arvio on tehty karttatarkastelun perusteella yhdessä koekalastuksista vastanneen
henkilön kanssa.
	 Nuorttijoen ja varsinkin sen latvaosan vesistön tuottavuutta
nostaa Soklin alueen fosfaattimalmiot. Ko. vesistön tuottavuus
lienee poikkeuksellisen korkea verrattuna alueen muihin jokivesistöihin (suullinen tiedonanto Petri Liljaniemi. 2008).

Kuva 40. Perattua Värriöjokea sähkökoekalastetaan vuonna 1994. Uoman pohja oli mukulakivikatumaista, paljasta kivikkoa. Lohikaloja ei koekalastuksessa tällä virta-alueella löydetty. Kolsakosken yläosa. Kuva Jarmo Huhtala.

Kouterojoen alaosalla kunnostettiin noin 0,5 ha
mm. taimenen ja puronieriän poikastuotantoon
soveltuvia virta-alueita. Kouterojoen alaosan taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten tuotannon
lisäys vuosina 2000–2004 on keskimäärin ollut.
noin 130 yks/a.
6.3.3

Muut kalalajit
Värriöjoen pääuoman kunnostetuilla virta-alueilla ei
havaittu koekalastuksissa puronieriää ennen vuotta
2004. Värriöjoen kunnostusalueen yläosalta Musta-.
Vaadinnivalta koekalastuksessa saatiin vuonna 2004
saaliiksi > 8 cm:n pituisia puronieriöitä. Värriöjoen
pääuoman lähes luonnontilaisella yläjuoksulla on
havaittu aikaisemminkin puronieriää. On kuitenkin epätodennäköistä, että puronieriä ”valloittaisi”
Värriöjoen kunnostetun alaosan leveähköt, kunnostetut virta-alueet, joissa taimenkanta on viime vuosina vahvistunut merkittävästi.
Kunnostuksen jälkeen Värriöjoen virta-alueiden
keskimääräinen mututiheys ja -biomassa kasvoivat
jonkin verran, mutta kivisimpputiheys ja -biomassa kasvoivat selvästi. Kivisimppujen virta-alueiden
keskimääräinen tiheys miltei kaksinkertaistui ja
biomassa puolitoistakertaistui virta-alueilla kunnostamisen jälkeen.  
Värriöjoen kunnostettujen virta-alueiden.
vuosien 2000–2004 keskimääräinen mututiheys
(noin 1 700 yks/ha) oli hieman pienempi kuin

kunnostetulla Sattasjoella vuonna 2003, mutta sa-.
maa tasoa kuin kunnostetun Ounasjoen yläosan
koskialueilla keskimäärin (noin 2 200 yks/ha) vuosina 2001–2003.
Värriöjoen kunnostettujen virta-alueiden vuosien.
2000–2004 keskimääräinen simpputiheys (noin.
2 700 yks/ha) oli samaa tasoa kuin kunnostetulla
Sattasjoella ( 2 400 yks/ha) vuonna 2003, mutta hieman suurempi kuin kunnostetun Ounasjoen yläosan koskialueilla keskimäärin (noin 1 700 yks/ha)
vuosina 2001–2003.
Värriöjoella keskimääräinen virta-alueiden madetiheys ja -biomassa vähenivät kunnostuksen jälkeen. Kunnostetun Värriöjoen virta-alueiden keskimääräinen madebiomassa vuosina 2000–2004 oli samaa tasoa kuin kunnostetun Sattasjoen virta-alueilla.
(1,3 kg/ha) vuonna 2003, mutta selvästi pienempi
kuin kunnostetun Ounasjoen yläosan koskialueilla
keskimäärin (5,2 kg/ha) vuosina 2001–2003.
Kosterjoen alaosan puronieriän nollavuotiaiden
(0+) poikasen tuotannon lisäys vuosina 2000–2004
oli keskimäärin noin 120 yks/a. Kouterojoen alaosan puronieriän nollavuotiaiden (0+) poikasten
tuotannon lisäys vuosina 2000–2004 oli keskimäärin noin 70 yks/a.
Värriöjoen harjuskannan tilan kehittymisestä
kunnostuksen jälkeen ei voida esittää luotettavaa
arvioita käytettävissä olevien tietojen puutteellisuuden vuoksi. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että Värriöjoen kunnostetulla jokiosuudella
harjuskanta on vahvistunut huomattavasti.
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Kuva 41. Saihonnivaan uoman pohjasta kaivetusta kivi/soramateriaalista tehty saari. Saaren avulla uomaa on kavennettu ja
vesisyvyyteen sekä virtaukseen on saatu vaihtelevuutta. Kuva Jarmo Huhtala.

6.4

Johtopäätökset
Värriöjoen ja sen sivujokien suuosien kunnostamistoimenpiteillä on onnistuttu mm. elvyttämään
kunnostettujen virta-alueiden taimentuotantoa
merkittävästi. Erityisen hyvin taimenen luontainen lisääntyminen onnistui alueilla, joihin oli tehty
uoman pohjasta saadusta sorasta ja pienistä kivistä
laaja kynnysrakennelma poikki joen. Kunnostetun
Värriöjoen pääuoman virta-alueiden keskimääräinen taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten yksilömäärä oli samaa tasoa kuin Värriöjoen luonnontilaisen latvaosan virta-alueilla vuonna 1993.
Vaikka Värriöjoen kunnostuksen jälkeinen arvokalatuotannon elpyminen oli vuosina 2000–2004  
vielä kehittymässä maksimiinsa niin ko. vuosien
keskimääräinen taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten vuosittaisen tuotannon lisäys oli kalatalou
delliselta arvoltaan kuitenkin jo noin 6 570 €/a.
	 Värriöjoen pääuomassa Kosterjokisuun kohdalla on erinomainen esimerkki kuvatusta kunnostusrakenteesta.
	 (8 760 yks/ha · 0,3 €/yks · 2,5)  Luonnossa syntynyt taimenen poikanen katsotaan olevan tuotoltaan 2–3  kertaa arvokkaampi kuin laitoksessa tuotettu poikanen.
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Värriöjoen harjuskanta on erittäin todennäköisesti myös hyötynyt koski- ja virta-alueiden kunnostamisesta. Sähkökoekalalastusmenetelmä ei
selvästikään sovellu Värriöjoen tyyppisen vesistön
harjustiheyksien ja -biomassan tutkimiseen. Värriöjoki on kirkasvetinen, karu joki, jonka leveillä
ja suhteellisen matalilla koski- ja virta-alueilla ei
voida joen leveyden vuoksi käyttää sulkuverkkoja. Näin ollen vapaan veden lajina harjus helposti
karkottuu koekalastajan edeltä.  
Värriöjoki oli viimeisiä Lapin jokia, jolla suoritettiin puutavaran jokiuitto. Värriöjoen uittoväylä
oli perusteellisesti perattu uiton helpottamiseksi.
Viimeisten uittojen aikana apuna käytettiin puskutraktoria, jolla puuta työnnettiin eteenpäin jokiuomassa. Lisäksi Värriöjoen alaosan rannoilla oli
pitkiä lanssialueita.
Monet Värriöjoen virta-alueet olivat, kuten
normaalia, kaventuneet perkausten vuoksi, mutta monin paikoin joki oli puolestaan leventynyt ja
mataloitunut, mikä oli aiheutunut tukkien vyöryttämisestä koneilla puutavaravarastoalueilta jokeen
ja jokea pitkin alavirtaan. Värriöjoen kaventuneilla virta-alueilla sovellettiin ”normaaleja” kunnostusmetodeja, mutta leventyneillä ja mataloituneilla kohdilla jokiuomaa kavennettiin saarilla,

niemekkeillä ja karikoilla. Muutoinkin Värriöjoen
kasvillisuudesta paljaat soraikko- ja kivikkopohjat
muokattiin varsin perusteellisesti ja näin saatiin
vaihtelua joen syvyys- ja virtausolosuhteisiin.
Kunnostusrakenteet, kuten uoman poikki menneet kynnykset, karikot, saaret ja uomaa kaventaneet niemekkeet tehtiin pääosin uoman pohjasta
kaivetusta kivestä ja sorasta. Kaivettaessa joen
pohjalta materiaalia uoman kunnostusrakenteisiin, jokiuomaan muodostui eri kokoisille kaloille
suojaa antavia virtasyvännealueita. Värriöjoella ei
lanssialueita sanottavammin maisemoitu, mutta
puutavaran varastoinnin päättymisen myötä lanssien luonnontilaistuminen on päässyt alkuun.
Värriöjoen kunnostamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota pohjan sammalkasvuston säilyttämiseen ja lisäämiseen kunnostamistöiden yhteydessä.
Sammalkasvuston suojeleminen kunnostustöiden
aikana onnistui hyvin, mikä näkyy mm. siinä, että
Värriöjoen kunnostetun alueen sähkökoekalastuskoealojen pohjasta sammalkasvusto peitti vuonna
2004 – viisi vuotta kunnostamisen jälkeen – miltei yhtä suuren osan kuin ennen kunnostamista
vuonna 1994, eli noin 50 %. Värriöjoella havaittiin
myös, että sammalkasvusto levittäytyi nopeasti
kunnostetuille virta-alueille, joissa ei aiemmin ollut
sammalkasvustoa. Sammalkasvuston nopeaa elpymistä Värriöjoella edesauttoi se, että joen latvaosan
uoma on luonnontilainen ja uoman pohja on ko.
alueella runsaan sammalkasvuston peittämä.

Vaikka Värriöjoen kunnostaminen onnistui niin
jokimaisemallisin kuin kalataloudellisin kriteerein
hyvin – suorastaan erinomaisesti – niin kunnostetun
jokiosuuden sisälle jäi alueita, joiden pienillä lisäkunnostuksilla saavutettaisiin huomattavia kala-.
taloudellisia hyötyjä. Em. alueita löytyy mm. Kosterjokisuun ja Känsännivojen väliltä sekä Silmäkosken alapuoliselta jokiosuudelta. Lisäkunnostustarpeessa olevan jokiosuuden pinta-ala on noin
5–10 ha. Kyseisille alueille tulisi tehdä samanlaisia
kunnostamistoimenpiteitä kuin Kosterjokisuun
alueella.
Värriö-, Koster- ja Kouterojoen kalataloudellisesta kunnostamisesta saatu hyöty voidaan menettää, mikäli jokiuomiin pääsee merkittäviä määriä
hiekkaa ja silttiä, jotka tiivistävät mm. lohikalojen
kutualueet käyttökelvottomiksi. Pohjan tiivistyminen ja iskostuminen vaikuttavat haitallisesti myös
pohjakasvillisuuden ja pohjaeläinten elinmahdollisuuksiin. Varsinkin Koutero- ja Kosterjoessa on
jo havaittavissa haitallista hiekan kulkeutumista.
Alueet, joista hiekkaa ja silttiä kulkeutuu jokiuomiin, tulee kartoittaa ja tarvittaessa ko. kohteille
on tehtävä suunnitelmat siitä, kuinka em. haitta
poistetaan.

	 Kunnostamattomilla alueilla on vähemmän taimenta kuin
kunnostetuilla kohteilla.

Kuva 42. Kosterjokisuun kohdalla oleva uoman poikki menevä koskikynnysrakennelma. Kunnostuksen jälkeen alueelta on
saatu vuosittain runsaasti Värriöjoessa kuoriutuneita taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia. Kuva Jarmo Huhtala.

Suomen ympäristö 29 | 2008

57

7 Ounasjoki välillä Raattama–Köngäs .
vuosina 2001–2003
7.1

Johdanto
Ounasjoki alkaa Ounastunturin juurelta Ounasjärveltä, joka sijaitsee 287 metriä merenpinnan yläpuolella. Ounasjoen alkukilometreillä valuma-alue
moninkertaistuu Näkkälä-, Pöyris- ja Käkkälöjoen
vesien yhtyessä siihen. Tämän jälkeen joki väistää
Ounas- ja Pallastuntureita suunnaten juoksunsa
kaakkoon. Kittilän kunnan rajalta alkaen Ounasjoen rannat ovat mäntymetsiä. Raattaman kylän
kohdalla alkaa suurten koskien ja lyhyiden joki-.
suvantojen jakso, joka päättyy Sirkan kylän kohdalla. Ounasjoen yläosan tärkeimmät kosket ovat
Raattama-, Kurkkio-, Puksukoski sekä Kittilän kirkonkylästä 5 km ylävirtaan oleva Riikonkoski.
Lohi nousi aina vuoteen 1948 Ounasjoessa Enontekiön Vuontisjokisuulle asti. Joskus harvoin lohi
nousi itse Ounasjärveen. Ounasjoen yläosan sivujoista lohi nousi Vuontis-, Käkkälö-, Tepasto- ja Loukisenjokeen. Taimen vaelsi Ounasjoen vesistössä
säännönmukaisesti ylemmäksi kuin lohi. Taimen
vaelsi jokien lähteille niin ylös kuin vain oli mahdollista (Jääskeläinen 1913).
Ennen Kemijoen valjastamista lohen kalastus alkoi Kittilän korkeudella Ounasjoessa kevättulvan
ruvetessa laskeutumaan eli juhannuksen jälkeen
kesäkuussa. Kuitenkin lohia oli runsaammin saatavissa joen yläjuoksulla vasta kesäkuun lopulla
ja heinäkuun alussa. Lohen kutuaika Ounasjoessa
Kittilän alueella alkoi syyskuun 14. päivän tienoilla,
ja kutua kesti kaksi viikkoa. Lohi lisääntyi miltei
kaikissa koskissa, joissa oli lohta. Isoimmissa koskissa oli kuitenkin enemmän kutukaloja. Ounasjoen
yläjuoksulla erityisen hyvä lohen poikastuotantokoski oli Riikonkoski (Jääskeläinen 1913). Kemijoen
Isohaaran rakentamisen myötä vuonna 1948 lohen
nousu Ounasjokeen estyi.
Lohen lisääntymis- ja poikastuotantoalueet sijaitsivat Ounasjoen vesistössä pääosin pääuoman
alueella ja taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueet Ounasjoen sivuvesistöissä. Myös Tornionjoen
vesistössä on nähtävissä sama jako lohen ja taimenen
lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden suhteen.
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Koskialueita Ounasjoen yläosalla välillä Enontekiön kunnan raja–Levijokisuu on noin 277 ha,
josta Lapin ympäristökeskus on kunnostanut vuosina 1999–2000 noin 120 ha. Kunnostustöitä ohjasi
kunnostustoimintaan perehtynyt kala-asiantuntija..
Ounasjoen koskialueiden välillä Enontekiön kunnanraja–Kittilän Könkään kylä kunnostusten kustannukset olivat vesipinta-alaan suhteutettuna
noin 3 435 €/ha.
Ounasjoen yläosalle istutettiin vuosina 1999–
2001 merkittäviä määriä mm. lohen pienpoikasia.
Lapin ympäristökeskus suoritti ko. alueella sähkökoekalastuksia vuosina 2001–2003. Koekalastusten
avulla pyrittiin arvioimaan koskialueiden kunnostusten kalataloudellista vaikuttavuutta virtakutuisten arvokalojen poikastiheyksien perusteella sekä
arvioimaan ko. jokialueen soveltuvuutta lohen.
poikastuotantoon.
7.1.1

Hydrologia ja veden laatu
Tämä selvitys koskee Ounasjoen yläosaa, jonka
yläraja on Enontekiön kunnan raja ja alaraja Levi-.
jokisuu Kittilän kunnan alueella. Jokiosuuden.
pituus on 66 km ja korkeusero noin 68 m. Yläosan
valuma-alueen pinta-ala on noin 4 581 km2 ja järvisyys 4,2 %. Ounasjoen keskivirtaama Könkään
kylän kohdalla on 48 m3/s. Raattaman ja Könkään
välisen jokiosuuden vesipinta-ala on 974 ha, josta
koskia on 277 ha, nivaa 161 ha ja suvantoja 536 ha.
Ounasjoen kokonaispituus on 298 km ja pääuoman
putouskorkeus 214 m. Ounasjoki kuuluu Kemijoen
vesistöalueeseen. Ounasjoen vesistöalueen pinta-ala
on 13 969 m2 ja järvisyys 2,4 % (Vesihallitus 1980).
Vuosien 1986–1996 vedenlaatuaineistojen perusteella Ounasjoen veden laatu on yläjuoksulla lievästi.
humuspitoista ja niukkaravinteista. Ounasjoen ylä	 Ounasjoen ko. jokiosuuden kunnostusten toteutuneet kustannukset (alv. mukana) olivat vuoden 2007 rahanarvolla laskettuna noin 412 200 €.
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Kuva 43. Ounasjoki välillä Enontekiön kunnan raja–Kittilä ja kalataloudellisesti kunnostettu Ounasjoen jokiosuus.
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Kuva 44. Ounasjoen yläosan virtaamat vuosina
1998–2004.
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osa luokitellaan mesohumoosiseksi. Veden rautapitoisuus on tulva-aikoja lukuun ottamatta keskimäärin 0,523 mg/l ja tulva-aikaisissa näytteissä.
korkeimmillaan 1,5 mg/l. Kiintoainepitoisuus on
myös kevätaikaa lukuun ottamatta hyvin alhainen
(kiintoainepitoisuus keskimäärin 0,86 mg/l) ja sen
vaihtelu eri vuosina on ollut vähäistä.
Veden puskurikyky happamoitumista vastaan
on yleensä vähintään tyydyttävä ja laskee ainoastaan satunnaisesti välttävälle tasolle. Puskurikyvystä johtuen veden happamuutta ilmentävä pH
pysyy melko vakaana ja on luonnonvesille tyypillisellä tasolla (pH:n vaihteluväli 6,4–7,3). Happipitoisuus on Ounasjoen yläosassa hyvä kaikkina
vuodenaikoina (Huhtala & Lettijeff 1999).
Vuosien 2000–2003 vedenlaatuaineistojen perus-.
teella tehdyn vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Ounasjoen yläosan
virkistyskäyttöluokka on erinomainen ja vesistö
soveltuu monipuolisesti virkistyskäyttöön. Myös
Ounasjoen kelpoisuus kalavedeksi on hyvä ja siinä
viihtyy monipuolinen kalasto.

Ounasjokeen välille Raattama–Köngäs on istutettu lohta noin 105 koskihehtaarille. Vuonna 1999
Ounasjoen kunnostetuille koskialueilla istutettiin
77 000 yksikesäistä lohenpoikasta. Vuonna 2000
istutettiin vuoden ikäisiä lohen poikasia 65 000 yksilöä ja seuraavana vuonna 200 000 yksilöä.
Lisäksi vuonna 2001 Voimalohi Oy istutti Ounas-.
jokeen välille Raattama–Köngäs 19 185 yksilöä 1-vuo-.
tiaita Ounasjoen purotaimenia.
Ounasjoelle on Lapin vesipiirin ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta tehty kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma (Kännö
ym. 1986). Ounasjoen yläosalla on tehty myös kalas-.
tustiedusteluja vuosina 1994 ja 1995 (Huhtala &
Autti 1999). Lisäksi Ounasjoki sisältyy Kemijoki
Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n Kemijoen vesistön
kalakantojen hoidon tarkkailuvelvoitteen piiriin
(Huttula & Autti 2004 ja 2006). Lisäksi Ounasjoen
vaelluskalojen palauttamista on selvitetty raportissa: Loikkaako lohi Ounasjokeen (Lapin ympäristökeskus 2002).

7.1.2

7.2

Kalavedenhoito ja alueella tehdyt
tutkimukset

Sähkökoekalastukset

Ounasjokeen on 1960-luvulta alkaen istutettu järvitaimenta, purotaimenta, plankton-, vaellus- sekä
pohjasiikaa ja harjusta (Kännö ym. 1986). Täysimääräiset KHO:n 30.5.1980 päätöksen mukaiset
velvoiteistutukset Ounasjokeen aloitettiin Pohjolan voima Oy:n ja Kemijoki Oy:n toimesta vuosina 1983–1984. Vuosina 2001–2003 Ounasjokeen on
istutettu välille Köngäs–Raattama 20 cm:n pituisia
taimenia vuosittain noin 2 200 yksilöä, yksikesäisiä harjuksia noin 10 000 yksilöä sekä yli 29 cm:n
pituisia järvitaimenia 675 yksilöä.

Ounasjoen yläosan kunnostettujen koskien sähkö-.
kalastukset sijoittuivat koskiin pääosin välille
Raattama–Köngäs. Lisäksi koekalastuksia on suoritettu Riikonkoskessa. Sähkökalastuspaikkoja oli
yhteensä 65, joista joka vuosi valitiin satunnaisesti
koekalastuksiin tulevat alueet.
Sähkökoekalastukset tehtiin vuosina 2001–2003 
elo–syyskuun aikana, jolloin lohikalojen nollavuotiaat (0+) poikaset ovat jo pyydystettävissä. Laitteena oli aggregaattikäyttöinen Lugab L–1000 ja
käytetty jännite oli 800 volttia. Koealojen vuosittai-
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Taulukko 9. Ounasjokeen välille Raattama–Köngäs istutetut lohenpoikaset vuosina 1999–2001. Vuosina 2001–2003
pääuomaan ei istutettu lohen pienpoikasia.
Vuosi

Kanta

Ikä

1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001

Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki
Tornionjoki

1-kesäinen
1-kesäinen
1-kesäinen
1-vuotias
1-vuotias
1-vuotias
1-vuotias
1-vuotias
1-vuotias
1-vuotias
1-vuotias
1-vuotias

Keskipaino (g)

Määrä
(yks)

Kunta

Vesistö

Istutuspaikka

1,8
1,8
1,8
3,7
3,7
3,7
2,8
2,8
2,8
2,8
2,6
2,4

10 000
6 000
34 000
25 027
18 650
13 750
25 000
21 743
42 000
10 000
6 750
25 769

Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä

Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki
Ounasjoki

Vähäkoski
Salankikoski
Raattamankoski
Mertakoski
Pikku-ja isontelanniva
Kurkkiokoski
Kurkkionkoski
Puksukoski
Tepastonkoski
Tuomikoski
Vähäkoski
Mertakoski

set lukumäärät ja kalastettu kokonaispinta-ala on
esitetty taulukossa 10. Sähkökoekalastusten koekalastusalojen pinta-ala vaihteli välillä 83,2–547,3 m2
keskiarvon ollessa 169 m2.
Sähkökoekalastusalueiden pohjapinta-alasta oli
vuonna 2001 soraa ja pientä kivikkoa noin 18 %
sammalkasvuston peitossa pohjasta oli noin 23 %.
Taulukko 10. Ounasjoella kalastettujen koealojen määrät ja
kalastettu kokonaispinta-ala vuosittain.
Vuosi
2001
2002
2003

koeala (kpl)
13
10
15

pinta-ala (m2)
2 195
2 151
3 359

Vuosien 2001–2003 seuranta-alueen koskien keskimääräinen mateen biomassa oli noin 5,2 kg/ha.
Vuonna 2001 saaliiksi saaduista simpuista ei erikseen määritetty kirjoevä- ja kivisimppuja, kuten
vuosina 2002 ja 2003 on tehty. Tulosten vertailtavuuden vuoksi seurantajakson aikana saatu kirjoevä- ja kivisimppuaineisto käsitellään ja arvioi-.
daan samassa yhteydessä.
Kg/ha
50
40
30
20

7.2.1

Koskien kalabiomassa
Ounasjoen yläosan sähkökoekalastuksissa vuosina 2001–2003 saaliiksi saatiin seuraavia kalalajeja:  
lohta (Salmo salar), taimenta (Salmo trutta), harjusta
(Thymallus thymallus), mutua (Phoxinus phoxinus),
madetta (Lota lota), kivisimppua (Cottus cobio),
kirjoeväsimppua (Cottus poecilopus), haukea (Esox
lucius) sekä satunnaisesti ahventa (Perca fluviatilis)
ja särkeä (Rutilus rutilus).
Vuoden 2001 Ounasjoen yläosan koskialueiden keskimääräinen kalabiomassa oli 15,6 kg/ha,
vuonna 2002 noin 44 kg/ha ja vuonna 2003 noin
21,5 ha/kg (kuva 45). Vuosien 2001–2003 Ounasjoen yläosan koskialueiden keskimääräinen kalabiomassa oli 27 kg/ha. Lohen osuus keskimääräisestä kalabiomassasta vuosina 2001–2003 oli noin
32 % (8,7 kg/ha). Arvokalojen, lohen, taimenen ja
harjuksen, yhteinen osuus keskimääräisestä kalabiomassasta oli noin 46 %.
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Kuva 45. Ounasjoen yläosan kunnostettujen koskien välillä
Raattama–Köngäs arvioitu kokonaiskalabiomassa kalalajeittain vuosina 2001–2003 sähkökoekalastustulosten
mukaan. Haukia, ahvenia ja särkiä koekalastuksissa tuli vain
satunnaisesti vähäisiä määriä.
7.2.2

Lohi
Ounasjoen yläosan koskille välille Raattama–Köngäs (pinta-ala 105 ha) istutettiin eri ikäisiä lohia vuosina 1999–2001 kaikkiaan 342 000 yksilöä. Istutusten
myötä Ounasjoen seuranta-alueen koskien keski-.
määräinen lohen poikastiheys kasvoi sähkökoekalastusten tulosten perusteella arvioituna tasolle
1000 yks/ha vuosina 2001 ja 2002. Näin ollen seuranta-alueen koskilla eli vuosina 2001–2002 keski-.
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määrin noin 105 000 istutettua lohen poikasta.
(105 ha · 1000 yks/ha = 105 000 yks). Istutuspoikasten kuolleisuutta ei voida kuitenkaan saatujen
tulosten perusteella arvioida, sillä osa poikasista on
saattanut vaeltaa pois seuranta-alueelta.
Sähkökoekalastetuille koskialueille ei kohdistettu lohen poikasistutuksia vuonna 2002. Vuoden
2002 kesällä saaliiksi saadut lohet olivat peräisin
aikaisempien vuosien istutuksista. Koekalastusten
tulosten mukaan vuonna 2001 arvoidusta seuranta-.
alueen lohen poikasmäärästä oli vuonna 2002 elokuun lopulla vielä seuranta-alueella noin 83 %.
Vuonna 2003 loppukesällä seuranta-alueen lohen.
poikasmäärät olivat laskeneet sähkökoekalastusten.
tulosten perusteella arvioituna noin 800 yks/ha
edelliseen vuoteen verrattuna (kuva 46). Syynä
poikasmäärän laskuun oli varsin todennäköisesti
se, että valtaosa seuranta-alueen lohen poikasista.
lähti keväällä vuonna 2003  smolttivaellukselle.
kohti merta.
Mikäli oletetaan, että lohen poikasten poistuma
seuranta-alueelta oli elokuun lopun 2002 ja kevään
2003 välillä samaa tasoa kuin vuosina 2001–2002  
(noin 17 %), niin keväällä 2003  ennen poikasten
smolttivaellukselle lähtöä seuranta-alueen koskilla
oli vielä noin 87 000 lohen poikasta (105 000 lohta –.
17 850 lohta = 87 150 lohta).  
Elokuussa 2003  lohen poikasia oli seuranta-.
alueella enää arviolta noin 21 000 yks (200 lohta/ha ·.
105 ha = 21 000 lohta). Näin ollen 66 000 lohen vaelluspoikasta (87 000–21 000 = 66 000) oli lähtenyt
seuranta-alueen koskista smolttivaellukselle kohti
Perämerta. On kuitenkin huomattava, että kaikki
vaelluspoikaset eivät saavuta merialuetta, vaan osa
poikasista joutuu mm. predaattoreiden ravinnoksi
vaellusmatkallaan.
	 Elokuun lopulla vuonna 2001 osa saaliiksi saaduista lohista
oli noin 15 cm:n mittaisia eli jo sen pituisia (12–20 cm), jolloin
lohen poikanen muuttuu smoltiksi. Näin ollen on varsin todennäköistä, että jo keväällä 2002 ensimmäiset lohen smoltit
vaelsivat seuranta-alueelta kohti Kemijokisuuta.

1000

Keskimääräiset taimenen poikasmäärät vaihtelivat
seurantajakson aikana välillä 10–145 yks/ha ollen
keskimäärin noin 77 yks/ha/a. Vuonna 2001 seuranta-alueelle istutettiin noin 19 000 taimenen pienpoikasta, mikä näkyy ko. vuoden taimen määrissä.
Kunnostetuilla Ounasjoen koskialueilla ei havaittu taimenen luontaista lisääntymistä ennen vuotta
2003. Vuonna 2003 Riikonkoskella, joka kunnostettiin vuonna 2002, havaittiin koekalastuksissa taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia noin 1500 yks/ha..
Lisäksi taimenen luontaista lisääntymistä todettiin
vuonna 2003 Vasakorvankosken alaosalla. Vuonna
2003  saaliiksi saadut 5–7 cm:n pituiset taimenen
poikaset ovat peräisin taimenen luontaisesta lisääntymisestä Ounasjoen yläosan kunnostetuilla
koskialueilla.
Vuosina 2001–2003  keskimääräinen taimenen
biomassa vaihteli välillä 2,0–3,7 kg/ha/a ollen keskimäärin noin 3 kg/ha. Seurantajakson koekalas-.
tuksissa ei saatu saaliiksi yli 29 cm:n pituisia velvoiteistutustaimenia. Vuonna 2003  saaliiksi saaduista yli 20 cm:n pituisista taimenista osa oli
todennäköisesti peräisin vuoden 2001 taimenen
pienpoikasistutuksista.
Yks/ha
100
80
60
40
20
0

2001

2002
Harjus>11 cm

2003
Harjus <11 cm

Ounasjoen yläosan koskialueiden sähkökoekalastuksissa tulee jälleen todetuksi se, että sähkökoekalastusmenetelmä ei sovellu välttämättä oikeaksi menetelmäksi arvioitaessa kunnostettavan
jokialueen harjuspopulaation tilaa. Vaikka harjus
on kalastustiedustelujen mukaan yleisin saaliskala-.
laji Ounasjoessa välillä Raattama–Köngäs, sitä ei
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Kuva 46. Ounasjoen yläosan koskialueiden keskimääräiset
lohen poikastiheydet vuosina 2001–2003.
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Taimen ja harjus

Kuva 47. Sähkökoekalastusten perusteella tehty arvio
harjusmääristä Ounasjoen yläosan kunnostetuissa koskissa
välillä Raattama–Köngäs vuosina 2001–2003.
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	 Vuonna 2001 seuranta-alueelta saatiin tiedustelun mukaan
saaliiksi harjusta noin 2 000 kg (Huttula & Autti 2004. Voimalohi
Oy). Vuosina 1981–1984 keskimääräinen harjussaalis alueelta oli
noin 3 400 kg (Kännö ym. 1986.)

saada saaliiksi juuri lainkaan sähkökoekalastuksin. Todellisuudessa Ounasjoen yläosan koskien
harjuksen poikasmäärät ovat huomattavasti suuremmat kuin kuvassa 47 on esitetty.
7.2.4

Muut kalalajit
Vuosina 2001–2003  Ounasjoen yläosan koskialueiden mudun arvioitu määrä vaihteli välillä.
764–4 176 yks/ha ollen keskimäärin 2 228 yks/ha..
Mudun koskialueiden biomassa vaihteli em.
vuosina välillä 1,5–6,8 kg/ha ollen keskimäärin.
3,8 kg/ha.
Vuosina 2001–2003  Ounasjoen yläosan koskialueiden simppujen arvioitu määrä vaihteli välillä.
1 030–4 441 yks/ha ollen keskimäärin 1 662 yks/ha..
Simppujen ko. vuosien koskialueiden biomassa vaihteli välillä 2,6–10,6 kg/ha ollen keski-.
määrin 4,1 kg/ha.
Mateen yksilömäärät seuranta-alueen koskilla
olivat pienet, keskimäärin 106 yksilö/ha. Mateen
koskialueiden biomassa oli kuitenkin suhteellisen korkea vaihdellen seurantajakson aikana 1,9–.
8,7 kg/ha. Keskimääräinen mateen koskialueiden
biomassa oli 5,2 kg/ha. Haukea, ahventa ja särkeä
on saatu saaliiksi vain satunnaisesti.
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nasjoen yläosalla sähkökoekalastusten perusteella
arvioitu vuosien 2001–2003 koskien kalabiomassa
oli noin 30 kg/ha.
Todellisuudessa Ounasjoen koskien kalabiomassa on ollut arvioitua selvästi suurempi, sillä koekalastuksissa ei saatu juurikaan saaliiksi harjusta.
Harjus on todennäköisesti kalabiomassaltaan merkittävin luontaisesti lisääntyvä kalalaji Ounasjoen
koskialueilla. Ounasjoen yläosan kunnostettujen
koskialueiden keskimääräinen kalabiomassa vuosina 2001–2003 on todennäköisesti ollut lähellä sitä
tasoa, mikä on havaittu lähellä luontaista tilaa olevilla pohjoisilla jokialueilla.
Ounasjoen yläosan kunnostettujen  koskialueiden vuosien 2001–2003 keskimääräisestä kalabiomassasta oli arvokalojen osuus miltei 50 %, vaikka
koskien harjusmäärä oli selvästikin aliarvioitu. On
ilmeistä, että vuosina 2001–2003  kunnostettujen
Ounasjoen yläosan koskien kalabiomassasta oli
arvokalojen osuus sitä tasoa, mitä lähellä luontaista.
tilaa olevilla pohjoisen jokialueilla on havaittu. Tosin.
Ounasjoella lohi ja osin taimen kannat olivat täysin
riippuvaisia alueelle suoritetuista istutuksista.
Mikäli seuranta-alueelle ei olisi kohdistettu lohiistutuksia, niin arvokalojen osuus Ounasjoen yläosan koskialueiden arvioidusta keskimääräisestä
kalabiomassasta olisi huomattavan pieni, mikä
johtuu jo edellä todetusta sähkökoekalastusmenetelmän rajoitteista arvioitaessa mm. Lapin jokien
koskikalastoa. Koski- ja virta-alueiden harjusmäärät tulevat yleensä aliarvioiduksi sähkökoekalastusten tulosten perusteella tehdyissä arvioissa.
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Kuva 48. Mudun ja simppujen keskimääräiset yksilömäärät
Ounasjoen yläosan kunnostetuilla koskialueilla välillä Raattama–Köngäs vuosina 2001–2003.
7.3

Tulosten tarkastelu
7.3.1

Koskien kalabiomassa ja lajisuhteiden
kehitys
Lähellä luontaista tilaa olevilla, suhteellisen suurien pohjoisten jokien koskien kalabiomassa on
havaittu olevan tasolla 50–60 kg/ha. Kalabiomassasta on arvokalojen osuus ollut noin 50–60 %. Ou-

Istutusten myötä Ounasjoen yläosan koskialueilla lohen 1+- ja sitä vanhempien poikasten määrä
kasvoi tasolle 1000 yks/ha. Ounasjoen koskien lohen poikasmääriä voidaan pitää verraten korkeana, sillä esimerkiksi vuosina 1996–2000 Simojoella.
1+- ja sitä vanhempien lohen poikasten keskiti
heydet (luonnonpoikaset + istukkaat) olivat noin.
1 300 yks/ha ja Torniojoella vastaavana ajanjaksona noin 900 yks/ha.
Tenojoella, Euroopan parhaalla lohijoella, 1+- ja
sitä vanhempien lohen poikasten tiheydet olivat
noin 2 000 yks/ha vuosina 2001–2003 (Leskelä 2003)..
Korkeimmat pohjoisilla lohijoilla yksivuotiaiden
ja sitä vanhempien lohen poikasten määrät on tosin havaittu Näätämöjoen alaosalla vuosina 1990–
1994, jopa yli 20 000 lohenpoikasta/ha (Niemelä
ym. 2001). Vuosina 1999–2001 Simojoen koskien lohen luonnonpoikasten keskimääräiset esiintymisti-.
	 Ks. Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajoella tehdyt tutkimukset.
Myllylä ym. 1985.
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heydet vaihtelivat välillä 2000–4 000 yks/ha (Nenonen & Liljaniemi 2007, s. 200).
Kappaleessa 7.2.2 esitettyjen laskelmien perusteella seuranta-alueelta lähti keväällä 2003 lohen
vaelluspoikasia kohti Perämerta noin 66 000 yksilöä. Julkaisussa ”Loikkaako Lohi Ounasjokeen”
(Laine ym. 2002) esitetään kolme laskentamallia,
joiden perusteella voidaan arvioida mm. vaelluspoikasten hävikkiä vaelluksellaan kohti Perämerta.
Kemijoen vesistössä merkittävin smolttien hävikkiä
aiheuttava tekijä on predaatio. Arviolta 5 % lohen
smolttipoikasista häviää vaelluksella Ounasjoessa (Laine ym. 2002). Tällöin Kemijokeen asti pääsi
66 000 vaeltavasta lohen poikasesta noin 62 700
yksilöä. Kalataloudelliselta arvoltaan nämä lohen
vaelluspoikaset olivat arviolta noin 825 000 €.
Kemijokisuulle asti vaeltavista poikasista pääsi
eri laskentamallien mukaan seuraavia poikasmääriä. Laskentamalleissa käytetään eri arvioita patoaltaiden petokalojen aiheuttamasta hävikistä.
Skenaario 1. mukaan, jossa mm. patoallashävikki olisi peräti 76 %, Kemijoelle asti vaeltaneista
62 700 vaelluspoikasesta pääsisi Kemijokisuulle
noin 15 000 yksilöä (62 700–47 652 = 15 048). Takaisin Ounasjokeen olisi tämän laskelman mukaan
pyrkimässä vain 75 yksilöä (merivaelluksella poikasista häviää 99,5 %).
Skenaario 2. mukaan, jossa mm. patoallashävikki olisi 41 %, Kemijoelle asti vaeltaneista
62 700 vaelluspoikasesta pääsisi Kemijokisuulle
noin 37 000 yksilöä (62 700–25 707 = 36 993). Takaisin Ounasjokeen olisi tämän laskelman mukaan
nousemassa 1 110 lohta (merivaelluksella poikasista häviäisi 97 %).
Skenaario 3. mukaan, jossa mm. patoallashävikki
olisi 23 %, 62 700 vaelluspoikasesta pääsi Kemijokisuulle noin 48 000 yksilöä (62 700–14 421 = 48 279).
Takaisin Ounasjokeen olisi tämän laskelman mukaan nousemassa 2 400 lohta (merivaelluksella
poikasista häviäisi 95 %).

	 (62 700 vaelluspoikasta · 3,29 €/yks (3v. kasvatetun lohen
hinta) · 4 (luonnon vaelluspoikanen on noin neljä kertaa tuottavampi kuin samankokoinen viljelty poikanen, Jokikokko 2006)
= 825 132 €).
	 Laskentamallien perustana on tutkimuksia, jotka on tehty
istuttamalla lohen vaelluspoikasia patoaltaisiin ja seuraamalla
niiden selviytymistä vaelluksellaan kohti merta. Eri tutkimuksissa on huomattavia eroja lohen vaelluspoikasten kuolleisuudessa vaelluksen aikana. Selittävänä tekijänä em. eroille näyttää
olevan istutuspoikasten istutusajankohta. Liian aikaisin keväällä istutettujen poikasten vaellus on hitaampaa kuin myöhemmin istutetuilla poikasilla. Näin todennäköisyys joutua pedon
saaliiksi kasvaa merkittävästi (Laine 2008, s. 93–94).
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7.3.3

Taimen
Ounasjoen yläosan vuosina 2001–2003 koskialueilla keskimäärin todettu taimentiheys
70–80 yks/ha oli istutuksista huolimatta melko alhainen, verrattuna jopa perattuun Ylä-Kemijokeen
ja sen merkittävimpiin sivujokiin, joilla keskimääräinen taimentiheys oli vuonna 1993 vain noin 100–
300 yks/ha (Korhonen ym. 1996). Osaltaan taimenen menestymistä Ounasjoen pääuomassa rajoittaa tehokkaasti alamittaisiin taimeniin kohdistuva
voimakas kalastus.
Toisaalta Ounasjoen yläosan kunnostettujen koskien taimentiheydet olivat suurempia kuin Muonionjoella vuosina 1986–1994 tai vuonna 2004, jolloin keskimääräinen taimenen poikastiheys Muonionjoen koskialueilla oli 4–9 yks/ha (Nylander &
Romakkaniemi 1995, Haikonen ym. 2005).
Kemijoen vesistöalueella korkeimmat taimentiheydet on havaittu pienillä sivujoilla tai purovesistöissä. Esimerkiksi Kemijärven kaupungin
alueella Juujärveen laskevan Siika–Juujoen vesistössä, miltei luonnontilaisilla jokiosuuksilla taimentiheydet ovat olleet vuosina 1999–2001 keskimäärin 3 000 yks/ha. Siikajoen vesistössä taimenen kokonaistiheydestä nollavuotiaiden (0+) poikasten
osuus on ollut noin 60 %.
Taimenelle tyypilliset lisääntymisalueet sijaitsevat Ounasjoenkin vesistössä sivujokien, purojen sekä niitä pienempien virtavesien alueilla. Kuitenkin
vuonna 2003 kunnostetulla Riikonkoskella todettiin taimenen lisääntyneen luontaisesti. Taimenen
nollavuotiaita (0+) poikasia arvioitiin koealalla
olevan noin 1 500 yks/ha. Ennen Riikonkosken
kunnostamista koskesta kalastettiin viisi koealaa
eikä taimenen luontaista lisääntymistä havaittu.
7.3.4

Muut kalalajit
Ounasjoen yläosan koskien kalabiomassa tarkasteltaessa on syytä huomioida, että ko. alue kunnostettiin vuosina 1999–2000. Kunnostusten yhteydessä koskialueiden uoman pohjaa on monin
paikoin käsitelty melko perusteellisesti, mikä heijastuu kunnostusten jälkeisinä vuosina mm. talou	 Merkintätulosten mukaan vuosina 1982–1992 Ounasjoen
taimenistutusten tuotto oli 8–126 kg/1000 istukasta. Istukkaista 41–76 % tuli pyydetyiksi istutusvuoden aikana, eli selvästi
alamittaisina. Istutettujen taimenten vaellukset kohdistuivat
pääosin ylävirtaan. Kemijoen patoaltaista Ounasjoen istutustaimenista pyydettiin 1–2 % ja 5–10 % merialueelta (Laine, A.
2002, s.162).
	 Kangas, M. 2004. Siika- ja Juujoen luonnonhoitotyöt. Alueelliset ympäristöjulkaisut 372, s. 26–37.

dellisesti vähempiarvoisten kalalajien yksilömää
rien sekä biomassan pienenemisenä kunnostetuilla.
koskialueilla. Edellä kuvattu ilmiö on selvästi havaittavissa Ounasjoen yläosan kunnostetuilla koskilla. Vuonna 2001 – siis vuosi kunnostuksen jälkeen –  simppujen, mudun ja mateen koskialueiden
biomassat ovat selvästi pienemmät kuin seuraavina vuosina. Vuonna 2002 em. kalalajien määrät ja
biomassa ovat selvästi jo kasvaneet.
Koskissa esiintyvät kalalajit ja niiden suhteet ja
yksilötiheydet kertovat kalojen elinympäristöstä ja
siinä tapahtuvista muutoksista. Myös lohikalojen
istutukset voivat vaikuttaa voimakkaasti lajisuhteisiin. Voimakkaina reviirikaloina lohen ja taimenen
poikaset voivat viedä tilaa esimerkiksi simpuilta.
On havaintoja siitä, että mitä tiheämpiä ovat lohenpoikaspopulaatiot, sitä harvempia ovat simppupopulaatiot (Mikkola & Saura 1994). Ounasjoen
yläosalla edellä mainittua ilmiötä ei kuitenkaan ole
todettu. Kunnostuksen jälkeen haukien määrän ei
myöskään havaittu lisääntyneen Ounasjoen kunnostetuilla koskialueilla, vaikka näin muutamissa
Ounasjoen kunnostamista koskeneissa kirjoituksissa on todettu.
7.4

Johtopäätöksiä
Ounasjoen yläosan kunnostettujen koskialueiden
soveltuvuutta arvokalojen elinympäristöksi voidaan arvioida seuranta-alueelle kohdistettujen lohi-.
istutusten tuloksellisuuden avulla. Ounasjoen kunnostetuille koskialueille muodostui lohen poikas-.
istutusten jälkeen huomattavan korkeat lohen
poikastiheydet. Lohen poikasten menestyminen
ilmentää sitä, että kunnostustoimenpitein koski-.
alueille on muodostunut lohen poikasille soveltuvia elinympäristöjä. Kunnostetuilta koskialueilta
löytyy runsaasti pohjan laadultaan ja virtaamaltaan
lohelle soveltuvia poikastuotantoalueita. Myös
vedenlaadun osalta Ounasjoki soveltuu hyvin.
lohen elinympäristöksi. Lisäksi taimenen luontaisen lisääntymisen onnistuminen tietyillä Ounasjoen koskialueilla kunnostuksen jälkeen osoittaa,
että taimen voi lisääntyä Ounasjoen pääuomassa,
mikäli koskialueella on taimenen lisääntymiselle
soveliaita kutualueita.
Kalataloudellisesti kunnostettu Ounasjoen yläosan seuranta-alue (105 ha) tuotti vuonna 2003 
Ounasjokisuun tavoittaneita lohen vaelluspoikasia
arviolta 62 700 yksilöä. Näiden Ounasjoen koskissa

tuotettujen lohen vaelluspoikasten kalataloudellinen arvo oli arviolta noin 825 000 €, mikä on suhteutettuna kunnostettuun koskipinta-alaan (120 ha).
noin 6 880 €/ha. Lisäksi Ounasjoen koskien kala-.
taloudellisesta kunnostamisesta ovat hyötyneet
alueen harjus- ja taimenkannat.
Ounasjoen yläosan jokikunnostustyömaalla
työskenteli päätoimisesti kalataloudellisen kunnos-.
tamistyön asiantuntijaohjaaja. Työnohjaaja oli tiiviissä yhteistyössä ko. kohteen kalataloudellisen
kunnostamissuunnitelman laatijan kanssa. Lisäksi
työnohjaaja oli perehtynyt käytännössä jokikunnostussuunnitteluun ja   kunnostustyönohjaamiseen Lapin ympäristökeskuksessa jo vuosien ajan.
Näin ollen voidaan todeta, että Ounasjoen yläosan
kunnostustyömaalla oli tehokkaassa käytössä orga-.
nisaation koko jokikunnostustietämys.
Ounasjoen yläosan koskien kunnostamiseen
käytettiin pääosin joen rannoilla olleiden massiivisten perkausvallien materiaalia. Perkausvallit
koostuivat monin paikoin erikokoisesta kiviaineksesta. Mikäli perkausvalleista ei löytynyt kynnyksiin riittävästi pientä kiveä ja soraa niin sitä kaivet-.
tiin uoman pohjasta. Muutoinkin koskiuomien
pohjaa käsiteltiin voimakkaammin kuin monessa
aikaisemmassa jokikunnostuskohteessa. Koskien
alapuolisia mataloituneita virta-alueita tyhjennettiin sinne kulkeutuneesta maa-aineksesta ja koskiin
tehtiin tarvittaessa laajoja virtasyvännealueita.
Ounasjoen yläosan kunnostetuista koskista
monet olivat pinta-alaltaan suuria. Esimerkiksi
Puksukoski oli pituudeltaan 4,3 km pitkä ja pintaalaltaan noin 30 ha. Ounasjoen yläosan koskilla
valmistelevan kunnostamistyön – perkausvallien
purku ja kivien kuljettaminen kunnostettavaan
uomaan – määrä oli suuri. Perkuuvalleissa ollut
kivimateriaali kuljetettiin pieniksi ”keoksi” kunnostettavan koskikynnykseen. Kivikeot sijoitettiin
kunnostettavaan koskikynnykseen sopivin välimatkoin siten, että koko kynnys saatiin kivettyä.
Koskien kiveäminen tapahtui Ounasjoella paljon
hitaammin kuin pienillä jokiuomilla, mikä johtui
luonnollisesti koskien suuresta pinta-alasta sekä
suuresta kuljetettavan kivimateriaalin määrästä.

	 Kunnostustyön suorittamisen seurantatietojen mukaan kosken kalataloudelliseen kunnostamiseen käytettävästä ajasta voi
kulua jopa 70 % perkuuvallien purkuun sekä kivien siirtämiseen halutuille alueille koskessa. Kivien asetteluun koskessa
kuluu työajasta noin 20–30 %.
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Kuva 49. Raattamakosken yläosa ennen kunnostamista. Koskesta puskettua kiviainesta oli molemmin puolin uomaa.
Kuva Timo Lettijeff.

Kuva 50. Raattamakosken yläosa kunnostamistöiden aikana. Kosken rannoilta kerätty kiviaines on sijoitettu koskeen
sopiville alueille koskikynnyksen kiveämistä varten. Kuva Timo Lettijeff.

Kuva 51. Raattamakosken yläosa heti kunnostamisen jälkeen. Myös Ounasjoella koskipinta-ala kasvoi kunnostamisen
jälkeen. Kuva on otettu lievän syystulvan aikana. Kuva Timo Lettijeff.
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