8 Viantienjoki

8.1

Johdanto
Viantienjoen vesistö sijaitsee valtaosin Simon
kunnan alueella. Keskijuoksulla joki virtaa muutaman sadan metrin matkalla Keminmaan kunnan
puolella. Joki saa alkunsa Kaupinlammesta, jonka
luusuasta kaksi kilometriä alavirtaan jokeen yhtyy
Kivalonoja ja noin kahdeksan kilometriä alavirtaan
jokeen yhtyy kirkasvetinen Kurkioja. Jokisuulla
Viantienjokeen yhtyy Ruonanoja. Muita merkittäviä sivujokia tai puroja ei Viantienjoella ei ole. Sen
sijaan jokeen yhtyy useita pieniä ojia, jotka saavat
alkuunsa läheisiltä soilta. Viantienjoki laskee Perämereen Simoniemen kylän pohjoispuolelta. Viantienjoen pituus on noin 28 km ja korkeusero Kaupinlammen ja jokisuun välillä on noin 59 metriä.
Viantienjoen uittoväylän kuntoonpanotyöt on
tehty 1930-luvulla, jolloin uittoa haitanneet kivet
ja kalliot poistettiin räjäyttämällä. Viantienjoki
ruopattiin koneellisesti vuosina 1955–1957 tulva-.
suojelun vuoksi. Ruoppaus oli monin paikoin
erittäin voimakasta ja uomaa mm. oiottu varsin
paljon. Koneellisia ruoppauksia tehtiin latvavesiltä
alajuoksulle asti.
Kalastajat pitivät Viantienjokea ennen joen tulvasuojeluperkauksia varsin hyvänä kalajokena,
mutta perkausten jälkeen kalansaaliit vähenivät
selvästi. Viantienjoen rapukanta tuhoutui joen perkauksen myötä kokonaan. Viantienjoen kalastajien
yleisimmät saaliskalat nykyisin ovat hauki, ahven,
harjus, made ja nahkiainen. Myös taimenia on saatu saaliksi satunnaisesti. Viantienjoki on alueen
perhokalastajien keskuudessa tunnettu verraten
hyvänä harjusjokena.
Viantienjoki on kunnostettu vuosina 1999–2000.
Kunnostusten jälkeen koskien arvioitu kokonaispinta-ala on noin 6,9 ha. Ennen kunnostamista
Viantienjoen koskipinta-ala oli noin 3,3  ha. Kunnostuksessa koskijaksojen koskikynnyksiä kivettiin siten, että kynnysten välialtaisiin muodostui

hitaammin virtaavia, syvemmän veden alueita.
Koskijaksojen niska-alueiden kiveämiseen kiinnitettiin erityistä huomioita. Koskijaksojen välisistä
lyhyistä virtasuvannoista ja nivoista poistettiin sedi
mentoitunutta hiekkaa. Viantienjoen virta-alueiden
kunnostamisen kustannukset olivat kunnostettuun
vesipinta-alaan suhteutettuna noin 4 940 €/ha.
Viantienjoen uoman pohja on monin paikoin
paljasta soraa. Soraikkoalueille muodostettiin arvo-.
kalojen kutu- ja pienpoikasalueita lisäämällä syvyysvaihtelua kaivamalla uomaan virtasyvänteitä sekä sijoittamalla soraikkoalueille kostekiviä ja
kiviryhmiä. Samalla iskostunut sorapohja saatiin
käsiteltyä pehmeämmäksi. Kivien ja kiviryhmien
asettelulla pyrittiin siihen, että virtauksen kiihtyminen kivien tai kiviryhmien välissä pitää kutu- ja
pienpoikasalueet puhtaana kiintoaineksesta.
Viantienjoen kalataloudellisen kunnostamistyön
ohjaus toteutettiin Lapin ympäristökeskuksessa
1990-luvun alkupuolelta alkaen muotoutuneiden
käytäntöjen mukaisesti. Viantienjoella kalataloudellisen kunnostuksen ohjaaja kertoi kaivinkoneenkuljettajalle rajatun koskialueen kunnostuksen kalabiologiset ja maisemalliset tavoitteet. Koneenkuljettajan kunnostettua suunnitellun alueen,
työnohjaaja arvioi yhdessä kaivinkoneenkuljettajan kanssa mahdollisten muutostöiden tarvetta.
Tarpeelliset korjaukset toteutettiin välittömästi
tarkastuksen jälkeen. Edellä kuvattu työtapa edellyttää kalataloudellisen kunnostamistyönohjaajan
aktiivista paikallaoloa työmaalla. Käytäntö on
kuitenkin osoittanut, että em. työtapa vähentää
myöhemmin suoritettavien jälkikunnostustöiden
tarvetta ja siten pienentää kunnostamistöiden
kokonaiskustannuksia. Erityisen tarpeellista kalataloudellisen kunnostamistyönohjaajan jatkuva
läsnäolo työmaalla on pienemmillä joki- ja purokohteilla, joissa kunnostamistyö etenee uomassa
nopeasti.
	 Viantienjoen kunnostamisentoteutuneet kustannukset vuoden 2007 rahan arvon mukaan laskettuna olivat noin  34 000 € 
(alv. mukana).
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Kuva 53. Viantienjoen Majakoskeen tuotiin läheiseltä soranottopaikalta kunnostuksessa käytetty karkeampi kiviaines.
Kuva Eero Hiltunen.

Kuva 54. Majakoski heti kunnostuksen jälkeen. Majakosken tarjoamien suojapaikkojen määrä eri vuodenaikoina eri kokoisille arvokaloille kasvoi huomattavasti kunnostuksen myötä. Kuva Eero Hiltunen.
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Kuva 52. Viantienjoen sijainti ja kalataloudellisesti kunnostettu Viantienjoen jokiosuus.

8.1.1

Hydrologia ja vedenlaatu
Viantienjoen vesistöalueen valuma-alueen pinta-.
ala on 162,5 km2 ja järvisyys 0 %. Viantienjoen keskivirtaama (MQ) on 1,63 m3/s (Kännö 1974). Vesipinta-alaa joella on noin 16 ha, josta virtasuvantoja
on noin 10 ha ja koskia ennen kunnostusta 3,5 ha
(Jokikokko 1994).
Viantienjoen vesistön kuormitus aiheutuu pääosin hajakuormituksesta. Vesistöalueen taloudet
eivät kuulu kunnallisen viemäriverkoston piiriin.
Suuri osa Viantienjoen valuma-alueen soista on ojitettu metsätaloutta varten. Ojitettuja metsiä valuma-.
alueella on noin 3 250 ha ja metsäojia on kaivettu
yhteensä noin 1 000 km (Malinen 1992).
Viantienjoen ja sen sivupurojen vedenlaadusta
on käytettävissä niukasti tietoa. Viantienjoen vesistö ei ole kuulunut Lapin ympäristökeskuksen vedenlaadun seurantaohjelmien piiriin. Arvio Viantienjoen veden laadusta perustuu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta vuonna 1993 
kerättyyn aineistoon. Vesinäytteet on analysoitu

Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksella. Vesinäytteitä on otettu 20 kpl. Käytettävissä olevan
aineiston perusteella Viantienjoen veden laatua
voidaan kuvata alueelle tyypilliseksi humusväritteiseksi ja rautapitoiseksi. Viantienjokeen laskeva
Kurkioja lienee ainoa kirkasvetinen puro Perämeren Suomen puoleisella rannikolla.
Vesinäytteiden perusteella veden rautapitoisuus
pysytteli tarkkailujakson aikana lähes poikkeuksetta yli 1 100 µg/l. Ainoastaan Kurkiojan purkukohdan alapuolella Fe-pitoisuus oli 849 µg/l. Maksimipitoisuus 2 436 µg/l mitattiin joen alajuoksulla
kesäkuun lopulla. Viantienjoen rautapitoisuuden
vuoden 1993 keskiarvo jää kuitenkin selvästi alle
Simojoen sivujoilla havaituista pitoisuuksista. Vuosina 1982–1992 Simojokeen laskevassa Martimoojassa Fe-pitoisuuden keskiarvo oli 2 780 µg/l ja
Kuivasojassa 3 236 µg/l.
Humuspitoisuutta kuvaava väriarvo vaihteli
Viantienjoella 110–160 mgPt/l välillä. Aineiston
perusteella voidaan havaita vain lievää humuspitoisuuden nousua ylä- ja alajuoksujen välillä. Myös
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kiintoainekuormitus kasvoi vain talvella joen yläosan ja alaosan välillä. Vuonna 1993  kiintoainepitoisuudet vaihtelivat Viantienjoella 1,4 mg/l ja.
6,4 mg/l välillä.
Sen sijaan ravinnekuormituksen kasvussa on
todettavissa kuormituksen nousua yläjuoksulta
alaosalle tultaessa. Kokonaisfosforipitoisuudet
vaihtelivat näytteenottojaksolla pääosin 11 µg/l
ja 69 µg/l välillä, mutta korkein havaittu veden
kokonaisfosforipitoisuus oli 153 µg/l . Veden pH
on tarkkailujakson aikana vaihdellut kevättulvien
aikaan otetusta näytteestä ja keskikesän levätuotannon aikana saadun tuloksen välillä 6,13–7,20.
Vähäiset pH:n vaihtelut selittyvät osin Viantienjoen kohtalaisen hyvällä puskurikyvyllä.
Viantienjoen veden laatu on heikoimmillaan
mm. kesän alivirtaamakausien aikana, jolloin joen
virtaama on vähäistä. Pohjasammalistoa Viantienjoella esiintyi ennen joen kunnostamista mainittavissa määrin vain parilla lähes luonnontilaisella
koskialueella.
8.1.2

Kalavedenhoito ja alueella tehdyt
tutkimukset
Viantienjoen vesistö sisältyy Simojoen kalastusalueeseen. Viantienjoelle ei ole valtion ja yksityisten vesialueiden omistajien toimesta järjestetty
yhtenäistä kalastussääntöä, selkeää lupakäytäntöä ja kalastuksen valvontaa. Vesistöalueella ei ole
toteutettu vesialueiden omistajien toimesta kalavedenhoitotoimia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Perämeren kalantutkimusasema on
vuodesta 1988 istuttanut Viantienjokeen lohikalojen poikasia. Istutusten tuloksellisuutta on seurattu
vuosittain sähkökoekalastuksin.
Istutetut merilohen poikaset ovat olleet Simojoen kantaa ja meritaimenen poikaset Tornionjoen
kantaa. Poikkeuksena vuoden 1992 istutukset, jolloin Viantienjokeen istutettiin 50 000 yksilöä Iijoen
kantaa olevia meritaimenen poikasia.
Istutetut merilohen poikaset ovat olleet esikesäisiä (0+) poikasia, kuten myös meritaimenen
poikaset. Vuonna 1990 istutettiin 5 000 yksilöä yksikesäistä taimenen poikasta. Vuonna 1994 istutettiin Viantienjokeen myös meritaimenen ja lohen
emokaloja.
Viantienjoen istutusten avulla on tutkittu erilaisten istutusmenetelmien soveltuvuutta meritaimenen ja merilohen poikasilla. Tarkoituksena
on ollut selvittää, kuinka laajalle poikaset leviävät
yhteen kohtaan kosken niskalle tehdyn pisteistutuksen seurauksena, ja onko poikasten tasainen
levittäminen tarpeellista (Jokikokko 1995). Lisäksi Viantienjoella on tarkkailtu lohen ja taimenen
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välistä kilpailua ja vuorovaikutusta, sekä veden
laadun vaikutusta poikasten menestymiseen.
(Jokikokko 1993).
Vuonna 1945 Viantienjokeen istutettiin Peräpohjolan Maanviljelysseuran toimesta 2 000 rapua (Halme 1962). Jokeen muodostui istutusten
ansiosta hyvä rapukanta, joka perkausten myötä
taantui voimakkaasti. Vuonna 1992 ja 1993  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istutti rapuja
Simojoesta Viantienjokeen. Rapuja istutettiin yhteensä 482 yksilöä. Siirtoistutusten tarkoituksena
oli kotiuttaa rapu takaisin Viantienjokeen, jolloin
rapukanta toimisi samalla Simojoen rapujen varakantana rapuruton varalta. Vuonna 1995 suoritetussa koeravustuksessa saatiin saaliiksi kuitenkin
vain yksittäisiä rapuja.
Taulukko 11. Viantienjoen kalaistutukset vuosina 1988–
2000.
Vuosi Laji
1988
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
2000
2003

Meritaimen
Lohi
Purotaimen
Meritaimen
Meritaimen
Meritaimen
Meritaimen
Lohi
Meritaimen
Lohi
Meritaimen
Lohi
Lohi
Meritaimen
Meritaimen
Lohi
Lohi
Lohi

Ikä

Pituus

0+
0+
3+
1+
0+
0+
0+
0+
emokala
emokala
0+
0+
vk
vk
vk
vk
vk
vk
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0
0
0
0
0
0

määrä
22 000
20 000
3 480
5 000
5 000
50 000
18 000
25 000
3
3
20 000
20 000
20 350
20 350
7 900
7 900
66 000
Ei tietoa

8.2

Sähkökoekalastukset
8.2.1

Sähkökoekalastusaineisto
Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos on sähkökoekalastanut Viantienjoella vuosina 1992,
1994 ja 1996–1997. Vuonna 1992 sähkökalastus
koealoja oli 16, 13  vuonna 1994, 16 vuonna 1996
ja 15 vuonna 1997. Vuonna 2002 Lapin ympäristökeskus sähkökoekalasti Viantienjoella 10 koe-.
alaa, joiden yhteispinta-ala oli noin 1 340 m2.
Vuonna 2003  koekalastusaloja oli 7 ja niiden.
yhteispinta-ala oli 1 070 m2 .

Vuosina 1994, 1996 ja 1997 sähkökalastuksissa.
on käytetty akkukäyttöistä FA-3–tyyppistä sähkö-.
kalastuslaitetta. Sulkuverkkoja ei ole käytetty.
Vuoden 2002 ja 2003 sähkökoekalastukset on tehty
aggregaattikäyttöisellä Lugab L–1000 -sähkökalastuslaitteella.
Viantienjoen sähkökoekalastuksissa on saatu
saaliiksi meritaimenta (Salmo trutta), merilohta
(Salmo salar), harjusta (Thymallus thymallus), mutua
(Phoxinus phoxinus), madetta (Lota lota), kirjoeväsimppua (Cottus poecilopus), haukea (Esox lucius) ja
kivennuoliaista (Barbatula barbatula) sekä satunnaisesti kymmenpiikkiä (Pungitius pungitius).
8.2.2

Koskialueiden kalabiomassa
Ennen joen kunnostamista vuosina 1992–1997 Vian-.
tienjoella oli keskimääräinen koskien kalabiomassa
noin 44 kg/ha, josta arvokalojen osuus oli voimallisista istutuksista huolimatta vain noin 6 % eli noin
2,6 kg/ha.
Kunnostuksen jälkeen vuosina 2002–2003 Viantienjoen kunnostettujen koskialueiden keskimääräinen kalabiomassa oli noin 63 kg/ha, josta arvokalojen osuus oli noin 24 % eli noin 15 kg/ha.
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Kuva 55. Viantienjoen koskialueiden keskimääräinen koskikalabiomassa vuosina 1992–2003. Viantienjoki kunnostettiin vuosina 1999–2000.
8.2.3

Taimen
Vuonna 2002 Viantienjoella koekalastettiin viisi
koskialuetta. Kahdelta koskialueelta, Ylitalon soraikoilta ja Annamaijankoskesta, saatiin saaliiksi
taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia. Vuonna 2002
Viantienjoelle ei tehty taimenistutuksia. Vuonna
2002 koskialueilla saaliiksi saadut < 8 cm:n pituiset taimenen poikaset olivat varmuudella peräisin luonnonkudusta. Vuosi 2003 oli Viantienjoella

erittäin vähävetinen. Viantienjoen koskista saatiin
saaliiksi kuitenkin yli 8 cm:n pituisia taimenia. Aikaisempina vuosina koekalastuksissa saaliiksi on
saatu vain vuonna 1996 Viantienjoessa talven yli
hengissä säilyneitä taimenen poikasia.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos suoritti vuonna 2006 sähkökoekalastuksia seitsemällä
Viantienjoen koskialueella. Koekalastuksissa ei
saatu saaliiksi taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia. Vuosi 2006 oli Viantienjoella erittäin vähävetinen (suullinen tiedonanto Erkki Jokikokko 2008).
Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina
1992–1997 istutettujen taimenten koskialueiden
biomassa oli keskimäärin 1,1 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen vuosina 2002–2003 luontaisesti lisääntyneen taimenen koskialueiden keskimääräinen
biomassa oli 2,3 kg/ha.
Vuonna 2002 Viantienjoella koekalastettiin viisi
koealaa kunnostamattomilta joen yläosan koskialueilta ja viisi koealaa kunnostetuilta koskialueilta..
Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla mahdollisia eroja koskien taimentiheyksissä.  
Kunnostettujen koskien keskimääräinen nollavuotiaiden (0+) taimenten määrä oli 237 yks/ha.
Kunnostamattomilla koskialueilla vastaava tiheys
oli 20 yks/ha. Kunnostetuilla koskialueilla luontaisesti lisääntyneiden taimenen pienpoikasten määrä oli näin ollen yli kymmenkertainen verrattuna
kunnostamattomiin koskialueisiin.
Viantienjoen virta-alueiden vuosien 2002–3003 
keskimääräinen nollavuotiaan (0+) taimenen poikasen tuotanto oli noin 119 yks/ha/a, joten Vian
tienjoen vuosien 2002–2003 keskimääräinen taimenen nollavuotiaiden (0+) poikastenmäärä oli noin
821 yks/a (6,9 ha · 119 yks/ha/a = 821 yks/a).
Vuoden 2006 koekalastusten tulokset huomioiden.
Viantienjoen keskimääräinen nollavuotiaan taimenen (0+) poikasten tuotanto on ollut 2000-luvun
alkupuolella noin 69 yks/ha/a eli noin 414 yks/a..
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Kuva 56. Viantienjoen koskialueiden keskimääräinen
taimentiheys vuosina 1992–2003. Jokeen on istutettu meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia vuoteen 1996.
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8.2.4

Harjus
Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina 1992–
1997 koskialueiden keskimääräinen kesänvanhojen (8 < cm) harjusten määrä oli noin 680 yks/ha.
Vuosien 2002–2003  kunnostettujen koskialueiden
keskimääräinen harjustiheys oli noin 1 260 yks/ha..
Kunnostamisen jälkeen vuonna 2003  luonnossa
kuoriutuneiden kesänvanhojen harjuksen poikasten määrä oli Viantienjoen koskialueilla oli peräti
noin 2 400 yks/ha.
Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina
1992–1997 luontaisesti lisääntyneiden harjusten
keskimääräinen koskialueiden biomassa oli noin
1,1 kg/ha. Viantienjoen kunnostamisen jälkeen
vuonna 2003  koskialueiden keskimääräinen harjusbiomassa oli noin 13 kg/ha. Vuosien 2002–2003 
keskimääräinen Viantienjoen koskialueiden harjusbiomassa oli noin 7,8 kg/ha.

Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina 1992–
1997 koskialueiden keskimääräinen kivennuoliaistiheys oli noin 3 200 yks/ha ja -biomassa noin.
14 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen vuosina 2002–2003 
koskialueiden keskimääräinen kivennuoliaistiheys
oli noin 980 yks/ha ja -biomassa noin 5,1 kg/ha.
Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina
1992–1997 koskialueiden keskimääräinen madetiheys oli noin 115 yks/ha ja -biomassa noin.
5,5 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen vuosina 2002–
2003 koskialueiden keskimääräinen madetiheys oli
noin 561 yks/ha ja -biomassa noin 18,5 kg/ha.
Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina 1992–
1997 koskialueiden keskimääräinen haukitiheys oli
noin 91 yks/ha ja -biomassa noin 1,1 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen vuosina 2002–2003 koskialueiden
keskimääräinen haukitiheys oli noin 1 200 yks/ha
ja -biomassa noin 4,5 kg/ha. Vuonna 2003 vähävetisen Viantienjoen koskialueilta tuli saaliiksi paikoin hyvin runsaasti hauen pienpoikasia (< 11 cm)..
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Kuva 57. Harjuksen poikasten tiheydet kokoluokittain
Viantienjoella vuosina 1992–2003.
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Kuva 58. Viantienjoen koskialueiden keskimääräiset mutuja kirjoeväsimpputiheydet vuosina 1992–2003.

8.2.5

Muut lajit
Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina 1992–
1997 koskialueiden keskimääräinen mututiheys oli
noin 2 600 yks/ha ja -biomassa noin 4,1 kg/ha..
Kunnostuksen jälkeen vuosina 2002–2003  koskialueiden keskimääräinen mututiheys oli noin.
880 yks/ha ja -biomassa noin 2,7 kg/ha.
Ennen Viantienjoen kunnostamista vuosina
1992–1997 koskialueiden keskimääräinen kirjoeväsimpputiheys oli noin 5 250 yks/ha ja -biomassa
noin 16,4 kg/ha. Kunnostuksen jälkeen vuosina
2002–2003 koskialueiden keskimääräinen kirjoeväsimpputiheys oli noin 5 400 yks/ha ja -biomassa
noin 17,5 kg/ha.
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Kuva 59. Viantienjoen koskialueiden keskimääräiset madeja kivennuoliaistiheydet vuosina 1992–2003.

8.2.6

Mädin sumputuskoe
Eero Hiltusen mukaan (kirjallinen tiedoksianto
2008) Viantienjoella on tutkittu lohen mädin kuolleisuutta sumputuskokein. Syksyllä 2003 koe toteutettiin Viantienjoella Lapin ympäristökeskuksen ja
Simon kalatalouskoulun yhteistyönä.
Vuonna 2003  mädin sumputuskokeen koealat
valittiin joen yläosalta (Kuivakoski) ja joen alemmalta keskiosalta (Ylikoski). Sumputuskokeen
tarkoituksena oli selvittää mädin haudontatappioita Viantienjoen eri osa-alueilla. Sumputuskoe
toteutettiin lohen mädillä. Mätisumput poistettiin
kevättulvan laskettua toukokuun alussa 2004. Mäti
oli tällöin lähes kuoriutumisvaiheessa. Osa sumpuista menetettiin tulvan mukana.
Kokeen perusteella ei voitu osoittaa eroja haudontatuloksessa joen yläosan ja joen alemman osan
välillä. Alaosan koealan sumppujen mädistä keskimäärin noin 51 % oli kuollut ja yläosan mädin
kuolleisuus oli keskimäärin noin 49 %. Tulokset olivat saman suuntaisia kuin Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen Viantienjoella tekemien sumputuskokeiden tulokset vuosina 199–1994. Luonnossa voi taimenen mädistä talven aikana menehtyä,
jopa 80–91 % hyvissäkin olosuhteissa.
Mädin kuolleisuuteen vaikutti merkittävästi
mätisumpun sijainti koskessa. Sumpun sijaitessa
koskessa kohdassa, johon kiintoaines ja humus eivät virtauksen vuoksi päässeet sedimentoitumaan,
saattoi haudontatulos olla erittäin hyvä. Vastaavasti sumpuissa, joihin kiintoaines oli päässyt sedimentoitumaan, mäti oli tuhoutunut kokonaan.
8.3

Tulosten tarkastelu
8.3.1

Koskien kalabiomassa ja lajisuhteiden
kehitys
Kunnostuksen jälkeen Viantienjoen keskimääräinen koskialueiden kalabiomassa oli kasvanut
selvästi. Myös arvokalojen osuus koskien kalabiomassasta oli kasvanut huomattavasti joen kunnostamisen jälkeen. Kunnostamisen jälkeen Viantienjoen arvokalojen keskimääräinen koskialueiden
biomassa oli miltei viisinkertainen kunnostamista
edeltäneeseen tasoon verrattuna.
Viantienjoen kunnostettujen koskien keskimääräinen kalabiomassa vuosina 2002–2003  oli suurempi kuin kunnostetun Kuohunkijoen koskilla  

vuosina 1982–2006 (noin 34 kg/ha) ja suurempi
kuin miltei luonnontilaisilla Siika- ja Juujoen jokiosuuksilla (20–31 kg/ha), mutta samaa tasoa kuin
Kuusamon (Myllylä ym. 1985) koskialueiltaan
luonnontilaisilla Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoella
koskilla (68 kg/ha).
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden kalabiomassasta oli vuosina 2002–2003  arvokalojen
osuus 24 %, mikä oli samaa tasoa kuin kunnostetulla Kuohunkijoen koskialueilla vuosina 1982–2006
(noin 28 %), mutta selvästi vähemmän kuin luonnontilaisilla koskialueilla Siika- ja Juujoella (50–59 %)..

8.3.2

Taimen
Viantienjoen koskialueiden keskimääräisen kesän-.
vanhojen (8 < cm) taimenen poikasten määrän selvä väheneminen 2000-luvulle tultaessa selittyy meritaimenen pienpoikasten istutusten päättymisellä
vuonna 1997. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suorittamissa sähkökoekalastuksissa 1990luvulla Viantienjoella ei oltu havaittu taimenen
luontaista lisääntymistä.
Kaksi vuotta kunnostuksen jälkeen vuonna 2002
Viantienjoen koskialueilla havaittiin ensimmäistä
kertaa taimenen luontaista lisääntymistä. Vuonna.
2003 koekalastuksissa ei saatu Viantienjoessa kuoriutuneita taimenenpoikasia. Syynä taimenen lisääntymisen epäonnistumiseen Viantienjoella oli
todennäköisesti epäedulliset luonnonolosuhteet.
Viantienjoen virtaama oli hyvin pieni talvella 2002–
2003. Suuri osa taimenen mädistä luultavasti joutui
kuiville ja tuhoutui talven ja kevään 2003 aikana.
Lämmin kesä 2006 oli puolestaan erityisen vähävetinen Viantienjoella, mikä voi selittää taimenen
poikasten puuttumisen Viantienjoen miltei kuivilta
koskialueilta. Toisaalta Viantienjoen mahdolliset
vedenlaadun ongelmat keväällä 2006 ovat myös
voineet olla syynä taimenen pienpoikaskatoon
Viantienjoella vuonna 2006. Taimen on tunnetusti
herkempi veden laadun haitallisille muutoksille
kuin harjus.
Ennen Viantienjoen kunnostusta istutetut nolla-.
vuotiaat (0+) taimenet selviytyivät ensimmäisen
kesän koskialueilla varsin hyvin, mutta taimenen
poikasten talviaikainen kuolleisuus oli erittäin
suuri. Yli 8 cm:n pituisia taimenia ei saatu saaliiksi Viantienjoen koekalastuksissa lukuun ottamatta
vuotta 1996. Talviaikainen kuolleisuus oli erittäin
korkea myös Viantienjokeen vastakuoriutuneina
istutetuilla lohen poikasilla.  
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Vuonna 2003 1-vuotiaita taimenia oli Viantienjoen koskialueilla keskimäärin noin 70 yks/ha ja yli
15 cm:n pituisia taimenia 10 yks/ha. Vuoden 2003 
Viantienjoen sähkökoekalastustulokset viittaavat
siihen, että Viantienjoen taimenten talviaikainen
kuolleisuus on ollut pienempää joen koskialueiden
kunnostamisen jälkeen.
Tornionjoen sivujoilla vuonna 2006 tehdyissä sähkökoekalastuksissa havaittiin Naami-, Äkäs-, Pa-.
ka- ja Kangosjoen koskialueilla nollavuotiaita (0+)
meritaimenen poikasia keskimäärin 27–450 yks/ha
(Vähä ym. 2007). Viantienjoen koskialueilla vuonna
2002 havaittu keskimääräinen nollavuotiaiden (0+)
meritaimenten tiheys 240 yks/ha oli siis samaa tasoa kuin Tornionjoen sivujokien koskialueiden (0+)
meritaimen tiheydet vuonna 2006.
Viantienjoen kalataloudellisen kunnostamisen
jälkeen, vuoden 2006 Riistan- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koekalastusten tulokset huomioiden,
Viantienjoen 2000-luvun alkupuolen keskimääräinen taimenen nollavuotiaan (0+) poikasten tuotto
on ollut noin 414 yks/a (6,9 ha · 60 yks/ha/a =.
414 yks/a). Kalataloudelliselta arvoltaan taimenen
pienpoikasten tuotto on ollut 311 €/a (414 yks/a ·
0,3 €/yks2· 2,53= 310,5 €).
8.3.3

Harjus
Viantienjoen kunnostamisen jälkeen koskien keskimääräinen harjusmäärä oli selvästi kasvanut. Vuosien 2002 ja 2003  koskialueiden keskimääräinen
harjustiheys (noin 1300 yks/ha) oli miltei kaksinkertainen verrattuna 1990-luvun keskimääräiseen
harjustiheyteen verrattuna.
Ennen Viantienjoen kunnostamista Viantienjoen virta-alueiden vuosittainen keskimääräinen
harjuksen nollavuotiaiden (0+) poikasten tuotanto
oli noin 2 200 yksilö/a (3,3  ha · 680 yks/ha/a =.
2 200 yks/a.) Viantienjoen kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen Viantienjoen virta-alueiden
vuosittainen harjuksen nollavuotiaan (0+) poikasen
tuotanto oli keskimäärin vuosina 2002–2003 noin.
9 000 yks/a (6,9 ha · 1 300 yks/ha/a = 8 970 yks/a).
Koskialueiden pinta-alan kasvu sekä lisääntynyt harjuksen poikastuotanto olivat nostaneet
Viantienjoen keskimääräisen vuosittaisen harjuksen nollavuotiaan (0+) poikasten tuotannon miltei
nelinkertaiseksi.
2 Viljellyn ko. kokoisen taimenen poikasen hinta
3	 Luonnonpoikanen on 2,5 kertaa tuottavampi kuin istutettu
viljelypoikanen
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Kalataloudellisesti kunnostetun Viantienjoen
virta-alueiden nollavuotiaan (0+) harjuksen poikas
ten keskimääräinen vuosittainen yksilömäärän kasvu oli kalataloudellisesta arvoltaan noin 3 400 €/a.4
Myös Kemijokeen laskevalla Kuohunkijoella havaittiin joen kunnostamisen jälkeen, että koskialueiden harjustuotanto kasvoi selvästi. Ennen joen.
kunnostamista harjuksen poikastuotanto Kuohunkijoen koskialueilla oli vähäistä (keskimäärin alle
100 yks/ha/a). Kunnostuksen jälkeen hyvin kunnostetuilla Kuohunkijoen koskialueilla harjuksen
kesänvanhojen poikasten tuotanto oli noussut tasolle 600–1 400 yks/ha/a (Kännö 1987).
Viantienjoen kunnostamattomien koskien harjustiheydet olivat samaa tasoa kuin Simojoen
alajuoksun peratuilla koskialueilla vuonna 2002,
missä harjuksen kesänvanhojen poikasten tiheydet vaihtelivat välillä 100–400 yks/ha (Jokikokko.
ym. 2003).
Vuonna 2003  kunnostetun Viantienjoen koskien harjustiheys (noin 2 400 yks/ha) oli samaa tasoa kuin Simojoen yläosalla, lähellä luonnontilaa
olevalla Nuupaskoskella havaittiin vuonna 2002,
missä kesänvanhoja harjuksen poikasia oli noin.
2 700 yks/ha (Jokikokko ym. 2003). Vuoden 2003 
Viantienjoen harjuksen kesänvanhojen poikasten
koskialueiden keskimääräinen tiheys oli hieman
suurempi kuin Oulujoen kunnostetussa sivujoessa
Poikajoessa, jossa keskimääräinen harjuksen kesän-.
vanhojen poikasten tuotanto oli vuosina 2006–2007
noin 1 600 yks/ha (Mäki-Petäys ym. 2008).
Viantienjoella havaittu harjuksen nollavuo-.
tiaiden (0+) poikasten vuosittaisen tuotannon ero
vahvimman ja heikoimman vuosiluokan välillä
on miltei kymmenkertainen. Em. ilmiö ei ole kuitenkaan mitenkään poikkeava jokien harjuspoikastuotannosta tehtyjen havaintojen perusteella.
Esimerkiksi Rautalammin reitin harjusvuosi
luokkien yksilömäärissä oli noin 40-kertaisia eroja.
(Eloranta 1983). Kännö ja Salonen (1989) havaitsivat Ylä-Kemijoen vuosiluokkien yksilömäärissä
20-kertaisia eroja.
8.3.4

Muut lajit
Viantienjoen kunnostamisen jälkeen vuosina 2002–
2003  koskialueiden keskimääräinen mututihes ja
-biomassa laskivat selvästi kunnostusta edeltäneeseen tasoon verrattuna. Kunnostetun Vian
tienjoen koskialueiden keskimääräinen mututiheys.
4	 (6800 yks/a · 0,2 €/yks (viljellyn harrin poikasen hinta) ·
2,5 (luonnossa syntynyt poikanen on tuottavampi kuin viljely
poikanen) = 3 400 €/a)

(880 yks/ha) ja -biomassa (2,7 kg/ha) ovat selvästi pienempiä kuin kunnostetun Kuohunkijoen
vuosien 1982–2006 koskialueiden keskimääräinen
mututiheys (noin 4 100 yks/ha) ja -biomassa noin.
(7 kg/ha) ja pienempi kuin Kemijokeen laskevalla
Kampsajoen alaosalla vuonna 1991, jossa mututiheys
oli noin 2 400 yks/ha ja -biomassa noin 4,6 kg/ha.
Kunnostetun Viantienjoen koskien keskimääräinen mututiheys on selvästi pienempi kuin useimmilla Simojoen koskialueilla. Vuonna 2002 Simo-.
joen alaosan koskialueilla mututiheys vaihteli välillä 405–9 000 yks/ha ja Simojärven ja Portimokosken välisen jokiosuuden koskilla välillä 4 000–.
24 300 yks/ha (Jokikokko 2004).
Kunnostuksen jälkeen vuosina 2002–2003 
Viantienjoen koskialueiden keskimääräinen kirjoeväsimpputiheys (5 400 yks/ha) ja -biomassa.
(17,5 kg/ha) olivat hieman korkeammat kuin.
ennen joen kunnostamista. Kunnostetun Viantienjoen kirjoeväsimpputiheys ja -biomassa olivat suurempia kuin Kuohunkijoen koskialueiden vuosien
1982–2006 simppujen keskimääräinen yksilömäärä  
(4 600 yks/ha ja biomassa 10 kg/ha.)
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden keskimääräinen kirjoeväsimpputiheys (5 400 yks/ha)  
vuosina 2002–2003 oli selvästi suurempi kuin kivi-.
simpputiheydet kunnostamattoman Simojoen
alaosan koskialueilla vuonna 2002, jossa kivisimpputiheydet vaihtelivat koskialueilla välillä 889–.
2 771 yks/ha (Jokikokko 2007, s. 168).
Viantienjoen kunnostamisen jälkeen vuosina
2002–2003  koskialueiden keskimääräinen kivennuoliaisten yksilömäärä ja -biomassa laskivat selvästi verrattuna kunnostamattoman Viantienjoen
koskialueiden keskimääräiseen kivennuoliaisten
yksilömäärään ja -biomassaan 1990-luvulla. Tosin
vuonna 1997 kivennuoliaisten määrä ja biomassa
olivat hieman pienemmät kuin kunnostuksen jälkeen keskimäärin 2000-luvulla, joten mitään johtopäätöksiä kunnostusten vaikutuksista Viantienjoen
kivennuoliaiskantaan ei voida tehdä.
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden vuosien
2002–2003 keskimääräinen kivennuoliaisten yksilömäärä (980 yks/ha) oli selvästi pienempi kuin Simojoen pääuoman koskialueilla vuonna 2002, jossa
kivennuoliaisten yksilömäärä vaihteli koskialueilla
välillä 2 147–8 589 yks/ha (Jokikokko 2007).
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden vuosien
2002–2003 keskimääräinen kivennuoliaisten yksilömäärä oli samaa tasoa kuin kahdella Simojokeen laskevalla purolla; Sankaojalla (900 yks/ha) ja Lumiojalla (651 yks/ha) vuonna 2002 (Jokikokko 2007).

Viantienjoen kunnostamisen jälkeen vuosina
2002–2003 koskialueiden keskimääräinen mateiden
ja haukien yksilömäärä ja -biomassa kasvoivat selvästi verrattuna kunnostamattoman Viantienjoen
koskialueiden keskimääräiseen mateiden ja haukien.
yksilömäärään ja -biomassaan 1990-luvulla.  
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden vuosien 2002–2003  keskimääräinen mateiden yksilömäärä oli samaa tasoa kuin Simojokeen laskevilla
Kuivasojalla, Vähä-Tainijoella, Iso-Tainijoella, Lumiojalla, Ruonajoella ja Ylijoella vuonna 2002, joissa.
madetiheydet vaihtelivat välillä 462–700 yks/ha
(Jokikokko 2007).
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden keskimääräinen mateiden yksilömäärä ja -biomassa
olivat kuitenkin selvästi suuremmat kuin Kuohunkijoen koskilla keskimäärin vuosina 1982–2006.
(tiheys 351 yks/ha ja biomassa 7,1 kg/ha).
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden keskimääräinen haukitiheys (1 200 yks/ha) vuosina
2002–2003 oli huomattavan korkea. Vuonna 2003 
Viantienjoen koskialueilta tuli poikkeuksellisen
paljon sähkökoekalastuksissa saaliiksi nollavuotiaita (0+) hauen poikasia.
Kunnostetun Viantienjoen koskialueiden keskimääräinen haukibiomassa (4,5 kg/ha) vuosina
2002–2003  oli suurempi kuin kunnostetun Raudanjoen koskilla keskimäärin vuosina 1995–2002.
(1,8 kg/ha), mutta selvästi pienempi kuin peratulla
ja säännöstelyllä Tengeliöjoen alajuoksun koskilla
vuonna 2001 (16 kg/ha) (Huhtala 2001).
8.4

Johtopäätökset
Viantienjoen kalataloudellisessa kunnostamisessa
uoman pohjaa käsiteltiin varsin perusteellisesti.
Koskien rannoilla oli kunnostamiseen käytettävää
kivimateriaalia melko vähän. Erityistä huomiota
Viantienjoen kalataloudellisessa kunnostuksessa
kiinnitettiin talviaikaisten kalojen suojapaikkojen
tekemiseen.
Viantienjoen kalataloudellisen kunnostamisen
kalataloudelliset vaikutukset ovat olleet hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Vaikka
Viantienjoen kalataloudellisen kunnostamisen
päättymisestä oli kulunut vasta kolme vuotta, oli
kunnostettujen koskialueiden arvokalatuotannossa havaittavissa huomattavia muutoksia.
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Joen kunnostamisen jälkeen kunnostettujen
koskialueiden arvokalatuotanto lisääntyi merkittävästi. Viantienjoen kunnostettujen koskialueiden
harjuksen kesänvanhojen (0+) poikasten tuotanto
oli kasvanut nelinkertaiseksi verrattuna kunnostusta edeltäneeseen tasoon.
Taimenen luontaista lisääntymistä ei oltu havaittu Viantienjoen koskialueilla ennen joen kunnostamista. Taimenen luontainen lisääntyminen
Viantienjoella alkoi jo vuoden kuluttua koskien
kunnostamisen jälkeen. Tosin vuoden 2003 poikkeukselliset sääolot aiheuttivat meritaimenen
luontaisen lisääntymisen epäonnistumisen Viantienjoessa. Em. ilmiö oli havaittavissa myös muualla Suomessa vuonna 2003.5 Viantienjoen heikko
vedenlaatu, alivirtaamakausien veden vähäisyys
virta-alueilla ja veden ajoittainen korkea lämpötila
haittaavat selvästi Viantienjoen taimenen pienpoikastuotantoa.  
Viantienjoen veden laatua heikentää valumaalueen voimakkaan ojitusten aiheuttama ravinne- ja
kiintoainekuormitus. Viantienjoen valuma-alueen
vähäjärvisyydestä johtuen, metsä- ja suo-ojitukset
5 Tärkeimpänä syynä meritaimenkantojen taantumiseen
pidetään merikalastusta ja emokalojen vähäisyyttä (Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos, kalavarat 2006). Eräänä syynä poikastuotannon vähenemiseen pidetään myös poikkeuksellisen
kuivia kesiä, jolloin emokalojen nousu kutujokeen vaarantuu
(Jutila suullinen ilmoitus 2008). Kesä 2003  oli hyvin kuiva ja
Viantienjoki vähävetinen.

76

Suomen ympäristö 29 | 2008

ovat todennäköisesti äärevöittäneet Viantienjoen
virtaamia ja siten lisänneet joen tulvaherkkyyttä sekä pienentäneet alivirtaamakausien virtaamaa entisestään. Viantienjoen ekologista tilaa onkin mahdollista parantaa pienentämällä valuma-alueelta tulevaa hajakuormitusta. Erityisesti on huomioitava,.
että Viantienjoki on potentiaalinen uhanalaisen
meritaimenen poikastuotantojoki. Lisäksi Viantien-.
jokeen laskeva Kurkioja on osoittautunut luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi.
Ensiarvoisen tärkeää on estää myös Viantienjokeen kulkeutuvan kiintoaineksen määrää. Suvan-.
toihin ja koskien välisiin pooleihin kasautuva
hiekka ja hiesu mataloittavat arvokalojen talvehtimisalueita ja lisäävät hyytö- ja suppojään muodostumisen riskiä. Koskialueilla kiintoaines tiivistää
uoman pohjan, mikä  mm. vähentää pohjaeläinten
yksilö- ja lajimäärää ja tuhoaa taimenen lisääntymisalueet.
Viantienjoen kalataloudellisesti kunnostettujen
virta-alueiden keskimääräinen nollavuotiaiden
(0+) taimenen ja harjuksen poikasten tuoton-.
kasvu on ollut Viantienjoella 2000-luvun alkupuolella kalataloudelliselta arvoltaan noin 3  700 €/a
(311 € + 3 400 € = 3 711 €).

9 Ylä-Kemijoki

9.1

Johdanto
Suomen pisimmän joen, Kemijoen alkulähteet ovat
Urho Kekkosen kansallispuistossa Korvatunturin
alueella. Sieltä saavat alkunsa Kemi-, Keski-, Naltio- ja Peskihaara, jotka yhdistyvät Kemijoeksi noin
15 km alempana. Kemihaaroista Kitisen yhtymäkohtaan ulottuva Ylä-Kemijoki on pituudeltaan
noin 165 km ja se sijaitsee Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueilla. Ylä-Kemijoki muodostaa
Ounasjoen ohella merkittävän osan suomalaisesta
suurjokiluonnosta, joka on vapaana voimatalousrakentamiselta.
Ylä-Kemijoki kuuluu koskiensuojelulain piiriin
Tenniöjoen liittymän yläpuoliselta osalta. Ylä-Kemijokeen nousi aina vuoteen 1948 asti runsaasti lohta,
meritaimenta ja vaellussiikaa. Lohen kutuvaelluksen rajana pääuomassa pidettiin Könkäänkonelon
koskea, joka sijaitsee noin 2 km Sorvortanjokisuulta
ylävirtaan. Meritaimen nousi lohta ylemmäksi niin
ylös jokien lähteille kuin mahdollista. Ylä-Kemi-.
joelle noussut vaellussiika on ollut ilmeisesti suurimmaksi osaksi Kemijärven suunnalta nousutta
vesistön omaa vaellussiikakantaa. Nykyisin alueen
tärkeimmät saaliskalalajit ovat harjus, siika ja taimen (Kännö & Salonen 1989).
Ylä-Kemijoki oli vuosikymmeniä uittoväylänä
ja uoma perattiin uiton helpottamiseksi perusteellisesti. Lisäksi Kuttusojan ja Kairijoen välisen jokiosuuden rannat olivat suurelta osin puutavaran
törmälansseina. Uiton vaikutus Ylä-Kemijoen kalataloudelliseen tilaan on ollut huomattava. Koskien ja nivojen perkaukset vaikuttivat negatiivisesti
lohikalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden
laatuun ja määrään. Uiton toimittaminen myös

muokkasi pohjaa poistaen pohjakasvillisuutta. Lisäksi lohikalojen ravintotilanne heikkeni pohjaeläimistön vähenemisen ja rantapuuston häviämisen
myötä (Korhonen 1996).
Uitto päättyi Kemijoen vesistöalueella  vuonna
1991. Lapin ympäristökeskus kunnosti Ylä-Kemijoen perattuja koski- ja virta-alueita vuosina 2000 ja
2001. Kunnostettuja kohteita oli kaikkiaan 42 kpl ja
niiden yhteispinta-ala oli noin 77 ha. Lisäksi puutavaran varastoalueita maisemoitiin noin 15 ha.
Kunnostettavista kohteista noin 45 ha on koskia ja
30 ha nivoja. Kaikkiaan jokiosuudella on koskia ja
nivoja yhteensä noin 120 ha. Kunnostetusta joki-.
pinta-alasta on Värriöjokisuun yläpuolisella alueella noin 83 %. Kunnostustyömaalla oli jokikunnostuksen asiantuntija ohjaamassa joen kalataloudellista kunnostamista. Ylä-Kemijoen virta-alueiden
kunnostamistyön toteutuneet kustannukset olivat kunnostettuun jokipinta-alaan suhteutettuna.
noin 4 226 €/ha.
Vuonna 1994 Ylä-Kemijoella tehdyn tutkimuksen mukaan taimenta esiintyy koko Ylä-Kemijoen
alueella, mutta taimentiheydet ovat vaatimattomia, pääuoman alueella vain 100–300 poikasta/ha.
Syynä taimenen poikasten vähäisyyteen oli se, että
alueen kosket ja nivat eivät soveltuneet taimenen
lisääntymis- ja poikastuotantoalueiksi. Tärkeimpänä syynä taimenen lisääntymisen ongelmiin YläKemijoella pidettiin sitä, että potentiaalisten taimenen kutualueiden pohjalle oli sedimentoitunut
liikaa hienojakoista hiekkaa. Lisäksi virta-alueilla
oli vähän taimenen poikasten eri vuodenaikoina
tarvitsemia suojapaikkoja (Korhonen 1996).
	 Ylä-Kemijoen kunnostustöiden toteutuneet kustannukset
olivat vuoden 2007 rahanarvon mukaan laskettuna kaikkiaan
noin 429 000 €  (alv. mukana) ja kunnostettu pinta-ala 77 ha.
Lisäksi 14,5 ha lanssien maisemointia. Maisemointitöiden toteutus oli kustannuksiltaan 7 212 €/ha.
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Kuva 60. Ylä-Kemijoen sijainti ja kalataloudellisesti kunnostettu Ylä-Kemijoen jokiosuus.
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9.1.1

Hydrologia ja veden laatu
Jokiosuuden ylä- ja alaosan vesipintojen välinen
korkeusero on 76 m. Ylä-Kemijoen valuma-alue
(65.4) on pinta-alaltaan 9 347,60 km2. Keskivirtaama
mitattuna Kummanivasta, joka sijaitsee noin 20 km
Kitisen yhtymäkohdasta ylävirtaan on 120 m3/s..
Ylä-Kemijoen pääuoman vesipinta-ala on noin.
1 200 ha. Ylä-Kemijoen suurimmat sivujoet ovat
Kairi-, Värriö-, Tenniö- ja Vuotosjoki.
Vuonna 1985 tehdyn jokikartoituksen mukaan
Ylä-Kemijoki on Kuttusojan yläpuolella yli 90 %  
tasaisesti virtaavaa nivaa ja hidasvirtaista suvantoa. Koskia jokiosuudella on vähän. Kuttusoja
suun alapuolelta alkava jokiosuus on vuolasvirtaista aina Martin kylään saakka. Uoman pohja-.
aines muuttuu selvästi hienojakoisemmaksi.
Soransekaisen hiekan muodostamalla herkkäliikkeisellä joenpohjalla kasvillisuuden määrä.
vähenee. Lipakasta Alimman Kivijoen tasalle on
useita sorapohjaisia koskialueita. Kairijoen ja Värriö-.
joen välisellä osuudella Ylä-Kemijoen virtaama
kasvaa jo huomattavasti ja alueella on muutamia
kivikkoisia koskia. Värriöjoen ja Miekkakosken
välillä joki on enimmäkseen suvantoa. Savukosken keskustaajaman seudulla on voimakkaasti
kalastettuja koski- ja niva-alueita. Iso Akanjoesta
Vuotosjokisuun yläpuolelle on suvantojen ja nivojen vuorottelemaa jokea (Oinonen 1985, Kännö &
Salonen 1989).

Ylä-Kemijoen vedenlaatua on kattavimmin
selvitetty ns. valtakunnallisella virtahavaintopaikalla (Kemijoki 14 700), joka sijaitsee Savukosken
kirkonkylän kohdalla. Myös Ylä-Kemijoen suulla
ennen sen yhtymistä varsinaiseen Kemijokeen on
tarkkailupiste, jossa vedenlaatua on seurattu jatkuvasti. Muualta Ylä-Kemijoen alueelta on tehty
yksittäisiä vedenlaatuhavaintoja.
Vedenlaatuselvitysten mukaan Ylä-Kemijoki on
varsin karu ja niukkaravinteinen joki. Seurattaessa
vedenlaadun kehitystä 1980-luvulta 2000-luvulle ei
siinä näy tapahtuneen merkittäviä muutoksia. Kitisen liittymän yläpuolisen Kemijoen tulee verraten
vähän kuormitusta, joten sitä voidaan pitää veden
laadun suhteen lähes luonnontilaisena jokena.
Ravinnepitoisuudet ovat Ylä-Kemijoessa alhaiset. Vuonna 1994 Savukosken kohdalla olleelta
näytteenottopaikalta saatiin seuraavia veden laatua kuvaavia vuotuisia keskiarvotuloksia: veden
väri 58 mgPt/l, kokonaistyppi 187 µg/l, kokonaisfosfori 10,7 µg/l. Vuosien 1982–1994 Ylä-Kemijoen
keskimääräinen keväinen veden rautapitoisuus oli
394 µg/l ja kesä–syksy 266 µg/l (Itkonen, J. 1995).
Kalavetenä Ylä-Kemijoki on laadultaan pääosin
erinomainen. Vuoden 2005 toukokuussa veden
happamuutta tutkittiin Määritysten mukaan suuressa osassa sivupuroja vesi oli kevättulvan aikaan
suhteellisen hapanta pH:n vaihdellessa 5 ja 6 välil-.
lä. Pääuomasta Martin kylän kohdalla otetussa
näytteessä pH oli 6,1.

m3/s
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Kuva 61. Ylä-Kemijoen virtaamia vuosina 1995–
2004.
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9.1.3

Ylä-Kemijoen kalastotutkimukset
Ylä-Kemijoen alueelta on tehty kalataloudellisia
tutkimuksia ja selvityksiä jo 1900-luvun alkupuolelta alkaen. Viljo Jääseläisen selvitys “Puitten uittamisen kuorimattomana tuottamista vahingoista
kalastukselle” valmistui 1913. Tutkimuksessa oli
havaintoja myös Ylä-Kemin alueesta. Uiton aiheuttamia vahinkoja Ylä-Kemijoella kartoitti myös Oinonen vuonna 1985. Edellä mainittuun selvitykseen liittyivät alueella suoritetut sähkökoekalastukset vuosina 1983 ja 1984.
Lapin vesipiirin tutkimuksissa vuosina 1979–
1984 (Kännö & Salonen 1989, Kännö & Anttinen
1989) selvitettiin Kemijoen rakentamattoman latva-.
osan kalastusta ja kalakantoja. Monet Ylä-Kemijoella
tehdyt tutkimukset ovat  liittyneet alueelle suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutusten arvioin-.
tiin. Ensimmäinen Vuotoksen allashankkeeseen
liittyvä selvitys alueen kalastuksesta ja kalataloudellisesta merkityksestä on vuonna 1973 tehty Kemihaaran allasalueen kalatalousselvitys (Lapin vesitutkimus Oy ). Vuotoksen katselmustoimituksen.
katselmuskirjan asiantuntijalausunnoissa on tietoja
mm. Ylä-Kemijoen vedenlaadusta (Itkonen, J. 1995)..
Lisäksi Soklin kaivoshankkeen suunnitteluun liittyneitä perustilaselvityksiä kohdistui myös YläKemijoen alueelle (Taskila & Kauppinen 1990).
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvitti vuosina 1993 ja 1994 Ylä-Kemijoen ja sen sivupurojen.
taimenkantojen tilaa ja genetiikkaa sekä vierasperäisen puronieriän esiintymistä (Korhonen ym. 1996).
Vuonna 2004 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
ja Oulun yliopisto käynnistivät tutkimuksen, jossa
selvitettiin Ylä-Kemijoen alueelle kotiutetun puronieriän levinneisyyttä sekä puronieriän ja paikallisen taimenen välisiä lajisuhteita. Tutkimukseen
liittyviä sähkökoekalastuksia tehtiin sivupurojen
ja latvahaarojen lisäksi myös Ylä-Kemijoen pääuomassa kesällä 2004 (Korsu ym. 2007).
Lisäksi Voimalohi Oy on seurannut kalanhoitovelvoitteen toteuttajana ja tarkkailijana kirjanpitokalastuksen, kalastustiedustelujen ja kalakantanäytteiden avulla Kemijoen vesistön kalakantoja.
Tarkkailualueeseen on kuulunut myös Ylä-Kemijoki (Huttula ym. 2002).
9.1.4

Kalavedenhoito
Istutuksia Ylä-Kemijoelle ovat tehneet kalastuskun
nat, Yli-Kemin kalastusalue, Metsähallitus ja Voimalohi Oy. Istutukset on tehty eri yhteisöjen omin
varoin, velvoitevaroin ja kalastuskorttivaroin.
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Ylä-Kemijokeen istutettuja kalalajeja ovat vaellus-, pohja- ja planktonsiika, järvi- ja purotaimen,
harjus, puronieriä sekä järvilohi. Vesistö kuuluu
Kemijoki Oy:lle ja Pohjolan voima Oy:lle määrättyjen (KHO 30.5.1980) kompensaatioistutusten ja istutustulosten tarkkailun piiriin. Myös Kemijoen uittoyhdistyksellä on istutusvelvoite Ylä-Kemijoelle,.
mutta uiton loppumisen jälkeen ei em. istutusvelvoitetta ole toteutettu.
Siikaistutukset tehtiin 1980-luvulla plankton-.
siian poikasilla, mutta nykyisin istutukset toteutetaan vaellussiian poikasilla. Osa siian istutusvelvoitteesta on nykyisin korvattu purotaimenella.
Vuoden 2000 jälkeen Ylä-Kemijokeen istutettu taimen on ollut paikallista Kemihaaran kantaa olevaa
purotaimenta, jotka on istutettu yleensä kaksivuotiaina. Aiemmin jokeen istutettiin myös järvitaimenia, jotka edustivat useita eri kantoja. Osa näistä
istutuksista tehtiin pyyntikokoisilla istukkailla.
Vuosina 1989–1993  kaksivuotiaita tai sitä vanhempia taimenia istutettiin Ylä-Kemijoelle 17 000–
27 000 yksilöä vuodessa. Lisäksi alueelle istutettiin
Kemihaaran kantaa olevan purotaimenen mätiä.
Ylä-Kemijoen kunnostuksen jälkeen vuosina 2001
ja 2002 alueelle istutettiin vuosittain noin 5000 yksikesäistä poikasta. Järvitaimenia istutettiin samalla
aikajaksolla vuosittain noin 2000 yksilöä. Vaellussiian istutusmäärä vuonna 2002 oli Yli-Kemin
kalastusalueen alueelle noin 18 000 yksikesäistä
poikasta, joista noin kolmannes istutettiin Ylä-.
Kemijokeen. Istutusrekisterin tietojen mukaan harjusta on istutettu vuosittain ja esimerkiksi vuonna
2002 istutettiin lähes 10 000 yksikesäistä harjuksen
poikasta.
Martin kalastuskunta istutti alueelle vuosina
1976–1982 alkuperältään pohjoisamerikkalaista
puronieriää. Istutusmäärä oli kokonaisuudessaan
noin 1,5 milj. poikasta ja pääosa istutuksista kohdistui pääuoman ja Värriöjoen pieniin sivujokiin
ja -puroihin. Vuosina 1979 ja 1982 istutukset tehtiin yksikesäisillä poikasilla ja istutuskohteena oli
myös Ylä-Kemijoen pääuoma. Vuoden 1982 jälkeen ei puronieriää ole alueelle istutettu (Kännö
& Salonen 1989).
Uutena kalalajina Ylä-Kemijoen alueelle istutettiin
vuonna 2001 yksikesäisiä järvilohia noin 4 000 yks..
Kohteena olivat Kemi- ja Värriöjoen sivupurot.
Lisäksi Kemijoen pääuomaan istutettiin silmäpisteasteella ollutta järvilohen mätiä. Lisäksi vuonna
2004 alueelle istutettiin 1-vuotiaita järvilohia noin.
2 500 kpl. Näistä noin puolet istutettiin Ylä-Kemijoen pääuomaan.

9.2

Sähkökoekalastukset
9.2.1

Sähkökalatusaineisto
Lapin ympäristökeskuksen suorittamat sähkökoekalastukset tehtiin vuosittain elo–syyskuun aikana.
Laitteena oli vuoteen 2003 saakka aggregaattikäyttöinen Lugab L-1000 ja käytetty jännite oli 600–800 V..
Vuonna 2004 käytössä oli ELT 60 NGI (valm. Hans
Grassl GmbH, Saksa). Tällä laiteella kalastettaessa
käytettiin 800–950 V:n jännitettä ja 50 Hz :n pulssitaajuutta. Vuosittaiset koealojen lukumäärät ja
pinta-alat on esitetty taulukossa 12. Koealakohtaiset pinta-alat vaihtelivat 150–304 m2.
Ylä-Kemijoen perattujen alueiden koekalastusalojen pohjapinta-alasta oli vuosina 1983–1984
pohjakasvillisuuden (vesisammal, rentukka, ärviä)
peitossa keskimäärin noin 16 %. Luonnontilai-.
silla Ylä-Kemijoen virta-alueilla vuosina 1983–1984
koealojen pohjapinta-alasta oli pohjakasvillisuuden peitossa keskimäärin noin 59 %. Kunnostuksen
jälkeen vuonna 2004 kunnostetuilla Ylä-Kemijoen
virta-alueilla sijainneiden koealojen pohjapintaalasta oli pohjakasvillisuuden peitossa noin 60 %.

Peratun Ylä-Kemijoen vuosien 1983 ja 1984 keski
määräinen virta-alueiden kalabiomassa oli noin.
4,3  kg/ha. Arvokalojen osuus perattujen virtaalueiden kalabiomassasta oli tuolloin keskimäärin
noin 5 %.
Ylä-Kemijoen kunnostamisen jälkeen vuosina
2002–2005 keskimääräinen kunnostettujen virtaalueiden kalabiomassa on ollut noin 7,7 kg/ha. Arvokalojen osuus kunnostettujen virta-alueiden kalabiomassasta oli ko. vuosina keskimäärin noin 42 %.
Todellinen Ylä-Kemijoen virta-alueiden kalabiomassa on ollut ennen ja jälkeen virta-alueiden kunnostamisen selvästi esitettyä suurempi, sillä harjusta ei ole saatu alueella suoritetuissa sähkökoekalastuksissa juurikaan saaliiksi, vaikka Ylä-Kemijoella
on voimakas harjuskanta (Kännö & Salonen 1989,
s. 63). Näin ollen myös arvokalojen osuus virta-.
alueiden kalabiomassasta ennen ja jälkeen joen
kunnostuksen on todellisuudessa edellä esitettyä
selvästi korkeampi. Ylä-Kemijoen virta-alueiden
kalabiomassa ilmentää selvästi vesistön oligotrofista luonnetta (Vehanen ym. 2006).  
Kg/ha
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8

Taulukko 12. Ylä-Kemijoella kalastettujen koealojen määrät ja kalastettu kokonaispinta-ala vuosittain. Vuonna 2002
koekalastettiin yhteensä 10 koealaa. Koealoista 8 sijaitsi
luonnontilaiseksi luokiteltavalla alueella Kemijoen latvaosalla ja 2 kunnostetulla osuudella. Vuosina 2004–2005
koekalastusalueet olivat kunnostetuilla koskialueilla.
Vuosi
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Kuva 62. Kokonaisbiomassa kalalajeittain Ylä-Kemijoella
vuosina 1983, 1984, 2002, 2004 ja 2005.
9.2.3

Taimen
9.2.2

Koskialueiden kokonaiskalabiomassa
Ylä-Kemijoen virta-alueiden sähkökoekalastuksissa saaliiksi on saatu järvilohta (Salmo salar m.
sebago Girard), 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).

Vuonna 1983  Ylä-Kemijoella koekalastetuilta 18
koealalta saatiin taimenia vain kahdelta koealalta.
Saatujen taimenten yhteismäärä oli 13 yksilöä, joista.
5 oli ensimmäisen kesän nollavuotiaita taimenen
poikasia (poikasen pituus < 8 cm). Vuonna 1984 kalastetuilta kuudelta koealalta taimenia saatiin vain
yhdeltä koealalta. Saaduista 13 taimenyksilöstä 7
oli kokonsa puolesta luokiteltavissa nollavuotiaaksi.
(0+) taimenen poikasiksi. Vuosien 1983 ja 1984 YläKemijoen koskialueiden keskimääräinen taimentiheys oli noin 50 yks/ha, josta nollavuotiaita (0+)
taimenen poikasia oli 61 % (31 yks/ha).
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Vuonna 1990 (Taskila & Kauppinen) Ylä-Kemijoen pääuomassa tehdyissä sähkökoekalastuksissa
yksittäisiä taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia
tuli Kairijoen, ja Martin kylän väliseltä jokiosuudelta olevista Ääni-, Kontio- ja Myllykoskesta.  
Vuoden 1993  sähkökoekalastuksissa Ylä-Kemijoen pääuomasta koekalastettiin 8 koealaa, joista viideltä koealalta saatiin saaliiksi taimenta. Virta-alueiden keskimääräinen taimentiheys oli 95 yks/ha,.
joista 100 % oli < 8 cm:n pituisia taimenen (0+) poikasia. Kaikki vuoden 1993  Kemijoen pääuoman
nollavuotiaat taimenen (0+) poikaset saatiin Kuttusojan suun yläpuoliselta lähellä luonnontilaa olevalta
jokiosuudelta. Vuonna 1993 Kemijoen pääuomasta
saadut nollavuotiaat taimenen poikaset katsottiin
olevan tulosta Metsähallituksen ko. alueelle tekemistä mäti-istutuksista (Korhonen ym. 1996).
Vuonna 2002 lähellä luontaista tilaa olevalla
Kemijoen latvaosalla, Kuttusojan suun yläpuolella oli arvioitu keskimääräinen taimentiheys noin.
1 000 yks/ha, josta noin 30 % oli taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia.
Ylä-Kemijoen kunnostuksen jälkeen vuonna
2002 sähkökoekalastuksissa saaliiksi saatiin taimenia molemmilta kunnostetuilla koskialueilla
sijainneilta koealoilta. Kynsikoskessa arvioitu taimentiheys oli vuonna 2002 noin 600 yks/ha, josta.
< 8 cm:n pituisia taimenen poikasia oli noin 90 %.
Vuonna 2002 kahden koealan mukaan arvioitu
kunnostettujen koskien keskimääräinen taimentiheys oli noin 340 yks/ha. Alueelle oli vuonna
2002 istutettu kesänvanhoja taimenen poikasia,
joten käytettävissä olevien tietojen perusteella ei
voida arvioida, olivatko < 8 cm:n pituiset taimenen
poikaset Ylä-Kemijoessa kuoriutuneita vai alueelle
istutettuja taimenen poikasia.
Vuonna 2004 keskimääräinen taimentiheys oli YläKemijoen kunnostetuilla koskialueilla 284 yks/ha..
Suurin taimentiheys (1 896 yks/ha) havaittiin Kyn-.
sikoskesta (sama koealue kuin vuoden 1993  ja.
2002 koekalastuksissa). Kynsikosken vuoden 2004
arvioidusta taimenmäärästä oli taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia noin 86 %. Vuosina 2004–2005
Ylä-Kemijoelle ei istutettu taimenen pienpoikasia
tai taimenen mätiä, joten ko. vuosien nollavuotiaat
taimenen poikaset olivat varmuudella Ylä-Kemijoessa kuoriutuneita luonnonpoikasia.
Vuonna 2004 Ylä-Kemijoen pääuomalla sähkökoekalastettiin 17 koealaa, joista seitsemältä koealalla saaliiksi saatiin Ylä-Kemijoessa kuoriutuneita taimenen nollavuotiaita (0+) poikasia. Taimenia
saatiin saaliiksi kaikkiaan 11 koealalta.
	 Suurin koealakohtainen taimentiheys todettiin Kynsikoskella 290 yks/ha.
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Vuonna 2005 Ylä-Kemijoen kunnostetuilla virta-alueilla havaittiin seurantajakson suurin keskimääräinen taimentiheys (> 400 yks/ha). Vuosien
2002–2005 Ylä-Kemijoen kunnostettujen virtaalueiden keskimääräinen taimentiheys oli noin.
360 yks/ha, josta taimenen nollavuotiaiden (0+)
poikasten osuus oli noin 60 % (317 yks/ha).
Yks/ha
500
400
300
200
100
0

1983

1984
>15 cm

1993

2002
8 - 15 cm

2004

2005

<8 cm

Kuva 63. Ylä-Kemijoen virta-alueiden keskimääräiset
taimentiheydet kokoluokittain vuosina 1983-1984, 1993 ja
2002–2005.
9.2.4

Muut kalalajit
Ennen Ylä-Kemijoen kunnostamista virta-alueiden
keskimääräinen mututiheys oli vuosina 1983–1984
noin 1 060 yks/ha ja -biomassa noin 2 kg/ha. Heti
kunnostamisen jälkeen vuonna 2002 mututiheys oli
laskenut tasolle 260 yks/ha ja -biomassa 0,1 kg/ha.
Vuosien 2004 ja 2005 keskimääräinen Ylä-Kemijoen
kunnostettujen virta-alueiden mututiheys oli noin
980 yks/ha ja -biomassa noin 1,8 kg/ha.
Ennen Ylä-Kemijoen kunnostamista virtaalueiden keskimääräinen kivisimpputiheys oli vuosina 1983–1984 noin 1 110 yks/ha ja -biomassa noin.
1,6 kg/ha. Heti kunnostamisen jälkeen vuonna 2002
kivisimpputiheys oli laskenut tasolle 720 yks/ha.
ja -biomassa 0,9 kg/ha. Vuosien 2004 ja 2005 keskimääräinen Ylä-Kemijoen kunnostettujen virtaalueiden kivisimpputiheys oli noin1 880 yks/ha ja
-biomassa noin 2,7 kg/ha.
Vuosina 1983–1984 kymmenpiikkejä saatiin
Ylä-Kemijoella lähes jokaiselta koealalta. Keskimääräinen kymmenpiikkitiheys virta-alueilla oli
noin 430 yks/ha. Kymmenpiikkiä saalistavan taimenen määrän kasvun myötä Ylä-Kemijoen virtaalueiden kymmenpiikin määrät ovat pienentyneet
muutamaan yks/ha.
Vieraana kalalajina kotiutettu puronieriä kuluu
Ylä-Kemijoen kalastoon nykyisin luonnonvaraisesti lisääntyvänä kalalajina. Kylmää vettä suosivana
se on levittäytynyt jokaiseen sivupuroon ja latva-

haaraan. Joen pääuomassa se näyttää etenkin kesäaikaan esiintyvän harvalukuisena (virta-alueilla
noin 10 yks/ha), mutta laskeutuu suurin joukoin
talvehtimaan sivupurojen suiden läheisiin pääuoman syvänteisiin ja nivoihin (Korhonen 1996).
Ennen Ylä-Kemijoen kunnostamista vuosina
1983 ja 1984 virta-alueiden keskimääräinen madetiheys oli noin 30 yks/ha ja -biomassa noin 0,5 kg/ha..
Heti kunnostamisen jälkeen vuonna 2002 made
miltei hävisi kunnostetuilta virta-alueilta. Kunnostamisen jälkeen vuosina 2004 ja 2005 keskimääräinen Ylä-Kemijoen virta-alueiden madetiheys oli
noin 30 yks/ha ja -biomassa noin 1,4 kg/ha.
Harjusta ei ole Ylä-Kemijoen sähkökoekalastuksissa saatu juurikaan saaliiksi ennen tai jälkeen joen.
kunnostamisen. Kalastustiedustelujen mukaan
Ylä-Kemijoen viime vuosikymmenien saalismäärissä (kg/a) tärkein saaliskala on kuitenkin ollut
harjus.
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Kuva 64. Mudun ja kivisimpun keskimääräiset yksilömäärät
Ylä-Kemijoen virta-alueilla vuosina 1983, 1984, 2002 ja
2004.
9.3

Tulosten tarkastelua
9.3.1

Virta-alueiden kokonaiskalabiomassa ja
lajisuhteiden kehitys
Ylä-Kemijoen kunnostuksen jälkeen virta-alueiden kalabiomassa on kasvanut selvästi. Vuosien
2002–2005 kunnostettujen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa oli (7,7 kg/ha)  miltei kaksinkertainen verrattuna perattujen Ylä-Kemijoen
virta-alueiden keskimääräiseen kalabiomassaan
vuosina 1983–1984.
Kunnostetun Ylä-Kemijoen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa vuosina 2002–2005 oli noin
50 % pienempi kuin kunnostetun Värriöjoen virtaalueiden keskimääräinen kalabiomassa (14,3 kg/ha).
vuosina 2000–2004. Ylä-Kemijoen virta-alueiden

kalabiomassalla oli kuitenkin vuosina 2002–2005
selvä kasvava trendi ja vuoden 2005 Ylä-Kemijoen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa.
(11,7 kg/ha) oli lähellä kunnostetun Värriö-.
joen virta-alueiden keskimääräistä kalabiomassaa
vuosina 2000–2004. Kunnostetun Ylä-Kemijoen
vuosien 2002–2005 keskimääräinen virta-alueiden
kalabiomassa oli myös selvästi pienempi kuin.
kunnostetun, kirkasvetisen Sattasjoen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa vuonna 2003 .
(14,0 kg/ha).
Kuusamon luonnontilaisten jokien (Oulanka-,
Kitka- ja Kuusinkijoen) koskialueilla keskimääräinen kalabiomassa oli 1980-luvun alkupuolella noin
68 kg/ha (Myllylä ym. 1985). Kunnostetun Ounasjoen yläosan koskien keskimääräinen kalabiomassa
oli vuosina 2001–2003 keskimäärin noin 27 kg/ha.
Kunnostetun, karun ja kirkasvetisen Ylä-Kemi-.
joen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa
vuosina 2002–2005 oli siis selvästi pienempi kuin
muilla pohjoisten suurilla   jokialueilla oli aiem-.
min havaittu.
Tosin Kuusamon jokien ja Ounasjoen luonnonolosuhteet poikkeavat selvästi Ylä-Kemijoen alueen
olosuhteista. Esimerkiksi Kuusamon jokien veden
ravinnepitoisuudet ovat korkeammat kuin Ylä-.
Kemijoella ja siten Kuusamon jokien tuottavuus on
suurempi kuin Ylä-Kemijoella. Lisäksi Kuusamon
jokialueille vaeltaa Venäjän puolelta järvitaimenta
lisääntymisalueilleen.
Peratun Ylä-Kemijoen virta-alueilla arvokalojen osuus kalabiomassasta oli vuosina 1983–1984
keskimäärin noin 5 % ja kunnostuksen jälkeen arvokalojen osuus oli kasvanut noin 42 %:n kokonaiskalabiomassasta. On kuitenkin huomioitava,
että harjus puuttuu Ylä-Kemijoen virta-alueiden
kalabiomassa-arviosta. On hyvin todennäköistä,
että harjus muodostaa suuren osan Ylä-Kemijoen
virta-alueiden kalabiomassasta.  
Luonnontilaisilla jokiosuuksilla Kemijärven
Siika- ja Juujoella arvokalojen osuus koskien kalabiomassasta oli vuosina 1998–2000 keskimäärin
noin 50–60 % (Huhtala 2004). Myös Kuusamon
luonnontilaisilla Kuusinki- Kitka- ja Oulankajoella.
arvokalojen osuus koskien kalabiomassasta oli
noin 60 % (Myllylä ym. 1985). Mikäli harjuksen
todennäköinen osuus Ylä-Kemijoen virta-alueiden
kalabiomassasta huomioidaan, on Ylä-Kemijoen
virta-alueiden kalabiomassasta arvokalojen osuus
ollut kunnostuksen jälkeen samaa tasoa kuin SiikaJuujoen vesistössä ja Kuusamon luonnontilaisilla
jokialueilla.
	 Kummassakin joessa on vahva harjuskanta, mutta ko. jokien
sähkökoekalastuksissa harjusta ei ole saatu saaliiksi. Näin ollen
em. jokien koskialueiden kalabiomassa on todellisuudessa selvästi korkeampi.
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9.3.2

9.3.3

Taimen

Muut kalalajit

Ylä-Kemijoen kunnostetun jokiosuuden virtaalueilla keskimääräinen taimentiheys kasvoi huomattavasti virta-alueiden kunnostamisen jälkeen.
Vuosien 2002–2005 kunnostettujen virta-alueiden keskimääräinen taimentiheys (360 yks/ha)
oli miltei nelinkertainen verrattuna kunnostusta
edeltäneeseen tasoon 1990-luvun alkupuolella.
(noin 100 yks/ha).
Erityisesti on huomioitava, että taimenen luontainen lisääntyminen Ylä-Kemijoen kunnostetuilla virta-alueilla käynnistyi varmuudella vuonna 2004 eli
kolme vuotta virta-alueiden kunnostamisen jälkeen..
Ylä-Kemijoen vuosien 2002–2005 virta-aluei
den arvioitu keskimääräinen taimenen tiheys.
(noin 360 yks/ha) oli pienempi kuin Nuorttijoen.
(1 230 yks/ha), Sotajoen (800 yks/ha), Tulppion
(620 yks/ha) tai Yli-Nuorttijoen (910 yks/ha) virtaalueiden keskimääräinen taimenen kokonaistiheys
vuonna 1993 (Aalto ym. 1998) tai luonnontilaisella
Ylä-Kemijoella vuonna 2002 Kuttuojansuun yläpuolisella joki-osuudella (1000 yks/ha), mutta samaa
tasoa kuin kunnostetun Värriöjoen virta-alueilla
keskimäärin vuosina 2000–2004 (noin 380 yks/ha)..
Vuosien 1983 ja 1984 Ylä-Kemijoen koskialueiden
keskimääräinen taimentiheys oli noin 50 yks/ha,.
josta nollavuotiaita (0+) taimenen poikasia oli 61 %.
(31 yks/ha). Ylä-Kemijoen alueella, Vuotosjokisuun yläpuolisella jokiosuudella, on taimenen
poikastuotantoon soveltuvia kalataloudellisesti
kunnostettuja virta-alueita noin 75 ha. Näin ollen
voidaan arvioida, että 1980-luvun alkupuolella
taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten määrä oli ko. alueilla keskimäärin noin 2 325 yks/a.
(75 ha · 31 yks/ha = 2 325 yks/a).
Ylä-Kemijoen kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen vuosina 2002–2005 kalataloudellisesti kunnostettujen virta-alueiden keskimääräinen
pääuomassa kuoriutuneiden taimenen nollavuotiaiden (0+) poikasten määrä oli 317 yks/ha.
Vuosina 2002–2005 taimenen nollavuotiaiden (0+)
poikasten keskimääräinen yksilömäärä oli siten
kunnostetuilla virta-alueilla arviolta 23 775 yks/a.
(75 ha · 317 yks/ha = 23 775 yks/a).
Ylä-Kemijoen kalataloudellisesti kunnostettujen
virta-alueiden nollavuotiaiden taimenen poikasten tuotannon vuosittainen lisäys virta-alueiden
kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen vuosina
2002–2005 oli keskimäärin 21 450 yks/a.

Ylä-Kemijoen kunnostettujen virta-alueiden vuosien 2002–2005   keskimääräinen mututiheys oli
pienempi kuin kunnostetulla Sattasjoella vuosina
1995–2003 (noin 2 600 yks/ha), kunnostetulla Värriöjoella vuosina 2000–2004 (noin 1 700 yks/ha)
2003  ja kunnostetun Ounasjoen yläosan koski-.
alueilla vuosina 2001–2003  (keskimäärin noin.
2 200 yks/ha). Myös mudun virta-alueiden biomassa oli selvästi pienempi kuin muilla em. vertailu-.
kohteilla.
Kunnostuksen jälkeen vuosina 2004–2005 YläKemijoen virta-alueiden keskimääräinen mututiheys ja -biomassa olivat samalla tasolla kuin ennen
virta-alueiden kunnostamista 1980-luvun alussa
(noin 1 000 yks/ha ja noin 2 kg/ha).
Ylä-Kemijoen kunnostettujen virta-alueiden
vuosien 2004–2005 keskimääräinen simpputiheys
(noin 1 900 yks/ha) oli samaa tasoa kuin kunnos-.
tetun Ounasjoen yläosan koskialueilla vuosina
2001–2003 (noin 1 700 yks/ha), mutta pienempi kuin
kunnostetulla Sattasjoella (2 400 yks/ha) vuonna.
2003. Ylä-Kemijoen virta-alueiden kivisimpputiheys.
ja -biomassa kasvoivat joen kunnostuksen jälkeen.
Virta-alueiden keskimääräinen kivisimppujen tiheys ja biomassa kasvoivat miltei 70 %.
Ylä-Kemijoen keskimääräinen virta-alueiden madetiheys ja -biomassa  vähenivät heti kunnostuksen
jälkeen vuonna 2002. Kunnostetun Ylä-Kemijoen
virta-alueiden keskimääräinen madetiheys vuosina 2004–2005 oli samaa tasoa kuin ennen joen kunnostamista, mutta virta-alueiden madebiomassa.
oli miltei kolminkertaistunut.
Ylä-Kemijoen vuosien 2004–2005 keskimääräinen madebiomassa oli samaa tasoa kuin kunnostetun Sattasjoen virta-alueilla (1,3 kg/ha) vuonna
2003, mutta selvästi pienempi kuin kunnostetun
Ounasjoen yläosan koskialueilla (noin 5,2 kg/ha)
vuosina 2001–2003.
Ylä-Kemijoen harjuskannan tilan kehittymisestä
kunnostuksen jälkeen ei voida esittää luotettavaa
arvioita. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että
Ylä-Kemijoen harjuskanta on hyötynyt joen virtaalueiden kunnostamisesta.

	 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).
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	 Mututiheys ja -biomassa olivat samaa tasoa kuin Värriöjoella ennen kunnostuksia.
	 Ylä-Kemijoella kalastuskirjanpitäjien saaliissa oli kilomääräisesti tärkein harjus, joka osuus oli noin 30 % kokonaissaa-.
liista. Vapapyynnissä harjussaalis oli noin kilo kalassa käyntikertaa kohti. Vapakalastuksessa pyynti kohdistui pääosin
alamittaisiin yksilöihin (Huttula ym. 2002). Kemijoen joki-.
alueen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina
1994–1999. Kemijoki Oy.

Kuva 65. Ylä-Kemijoen laajat, karut lanssialueet palautuvat maisemoinnin jälkeen hiljalleen lähemmäksi luontaista tilaansa.
Kuva Jarmo Huhtala.

Kännö ja Salonen (1989) käyttivät tutkimuksessaan populaatioanalyysiä arvioidessaan mm. YläKemijoen harjuskannan kokoa vuosiluokittain. Ko.
tutkimus perustui Kemijoen pääuoman harjusaaliisiin ja saalisnäytteisiin. Tutkijoiden mukaan YläKemijoen vesipinta-alaan (1200 ha) suhteutettuna
1-vuotiaiden ja sitä vanhempien harjusten määrä
vaihteli vuosina 1980–1984 välillä 125–188 yks/ha.
Koskialueilla harjustiheys on luonnollisesti suurempi kuin suvantoalueilla.
Tutkimuksen mukaan harjuksen 1-vuotiaiden
poikasten määrä Ylä-Kemijoella vaihteli ko. vuosina välillä 7 300–89 300 yks. Koska harjuksen 1vuotiaat poikaset elävät koski- ja niva-alueilla, niin
tutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida
keskimääräiset virta-alueiden 1-vuotiaan harjuksen poikastiheydet vuosina 1980–1984. Em. arvion
mukaan Ylä-Kemijoen virta-alueiden (120 ha) keskimääräinen 1-vuotiaiden harjuspoikastiheys vaihteli vuosina 1980–1984 välillä 61–744 yks/ha.
Erot vuosiluokkien tiheyksissä selittyvät kesän ja kevään sääolosuhteiden kautta. Kylmä ja
sateinen alkukesä vaikuttaa haitallisesti mm.
harjuksen poikasten ravinnon saantiin (Kännö &.
Salonen 1989, s. 64).
	 (Huttula & Autti 2006, s. 51–52). Selvityksen mukaan Tikkasenkarin alueella oli vuonna 1997 luonnonkudusta syntyneitä
harjuksen kesänvanhoja poikasia 33 638 yksilöä. Tikkasenkarin
pinta-alaksi on määritelty noin 30 ha. Em. tietojen perusteella
voidaan arvioida, että vuonna 1997 kesänvahojen harjusten
määrä Tikkasenkarin alueella oli noin 1 120 yks/ha.

9.4

Johtopäätökset
Ylä-Kemijoen virta-alueiden kalataloudellinen
kunnostaminen on elvyttänyt alueen luontaista
taimentuotantoa ja  vahvistanut selvästi Ylä-Kemi-.
joen taimenkantaa. Myös Ylä-Kemijoen harjuskanta on erittäin todennäköisesti hyötynyt virta-alueiden kalataloudellisesta kunnostamisesta.
Vuosina 2002–2005 Ylä-Kemijoen kalataloudellisesti kunnostettujen virta-alueiden nollavuotiaiden
(0+) taimenen poikasten tuotannon keskimääräinen lisäys oli noin 21 450 yks/a. Kalataloudelliselta
arvoltaan em. nollavuotiaiden (0+) taimenen poikasten tuotannon lisäys oli 16 088 €/a.
Ylä-Kemijoen kunnostuksessa hyödynnettiin
tehokkaasti Värriöjoen kunnostuksesta saatuja
kokemuksia. Ylä-Kemijoen kunnostustyömaalla
toimi kokenut kalataloudellisen kunnostustyönohjaaja, jolla oli vuosien kokemus myös jokikunnostussuunnittelusta sekä jokikunnostusten
koekalastusseurannasta.  Työnohjaaja oli tiiviissä
yhteistyössä Lapin ympäristökeskuksen kala-.
taloudellista kunnostamistoiminnasta vastaavien
henkilöiden kanssa.  Näin ollen Ylä-Kemijoen joki-.
kunnostustyömaalla hyödynnettiin tehokkaasti
koko organisaation kalataloudellisen kunnostamisen tietoutta.
	 (21 450 yks · 0,3 €/yks (viljelypoikasen hinta) · 2,5 (luonnon
poikanen on tuottavampi) = 16 088 €. )
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Ylä-Kemijoen kunnostuksissa käytettiin paljon
uoman pohjalta kaivettua kivi- ja sora-ainesta, joista.
muotoiltiin uomaan kynnyksiä, niemekkeitä ja saaria ja karikoita. Pohjaa kaivettaessa uomaan syntyi laajoja virtasyvännealueita/välialtaita. Uoman
rannoille pusketut isoimmat kivet ”istutettiin”
uoman pohjalle ja uomaan kivistä tehdyt leveät
kynnykset viimeisteltiin uoman pohjasta kaivetulla kivellä ja soralla.
Ylä-Kemijoen kunnostuksissa koskiin jätettiin
koskemattomia alueita, jotka olivat vesisammalkasvuston peitossa. Näiden sammalkasvustoalueiden oletettiin nopeuttavan pohjasammaleen
leviämistä kunnostetuille koskialueille. Kunnostettujen koskien seurantatulokset osoittavatkin, että
kunnostettujen virta-alueiden pohjakasvillisuus oli
elpynyt jo muutamassa vuodessa luonnontilaisen
Ylä-Kemijoen virta-alueiden pohjakasvillisuuden
pohjapeittävyyden tasolle.  
Ylä-Kemijoen kunnostussuunnitelmassa arvioitiin, että Ylä-Kemijoen kunnostettujen virta-alueiden
taimentiheys tulee nousemaan tasolle 1 000 yks/ha..
Vuosien 2002–2005  sähkökoekalastusten mukaan
virta-alueiden keskimääräinen taimentiheys oli nousut jo tasolle 360 yks/ha. Kunnostuksen jälkeinen
taimenkannan voimistuminen on ollut lupaavaa..
Merkille pantavaa on myös, että taimenen luontainen lisääntyminen onnistui kunnostetuilla virtaalueilla heti kunnostustöitä seuraavana syksynä.
	 Myös kunnostetun Simojoen koskialueilla havaittiin lohen
luontaisen lisääntymisen onnistuneen erittäin hyvin jo heti kunnostamistöitä seuraavana syksynä (Hiltunen 2007. Simojoen tila
ja kunnostus, s. 209–210).
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Ylä-Kemijoen taimenen poikastuotannon kasvun  
eräänä rajoittavana tekijänä voi kuitenkin tulevaisuudessa olla kutevien taimen yksilöiden määrä,
sillä havaintojen mukaan alamittaisten taimenten
kalastus voi rajoittaa kutukokoisten kalojen määrää Ylä-Kemijoessa10. Myös sivujoissa ja -puroissa
tapahtuu verkkokalastusta ja perinteistä tammukanpyyntiä. Lisäksi vaarana on, että uomaan joutunut hiekka ja siltti iskostavat lohikalojen kutualueet käyttökelvottomiksi. Pohjan iskostuminen
vaikuttaa haitallisesti myös pohjakasvillisuuden ja
pohjaeläinten elinmahdollisuuksiin Ylä-Kemijoen
pääuomassa11.
Ylä-Kemijoen laajojen puutavaravarastoalueiden luonnontilaistuminen  tulee osaltaan vaikuttamaan myöskin pääuoman virta-alueiden arvokalatuotantoon. Kasvava puusto lisää varjostusta
paljaille ranta-alueille. Lisäksi rannoilla kasvavat
lehtipuut sekä pensaat lisäävät karikkeen määrää
Kemijoen pääuomassa.

10 Esimerkiksi Kemihaaran kantaa olevien ns. purotaimenten
merkintätutkimusten mukaan istukkaat pyydetään nopeasti
istutusten jälkeen alle 30 cm:n pituisina. Istutusten tuotto onkin
hyvin vaatimatonta 15 ja 17 kg tuhatta istukasta kohti (Huttula
ym. 2002).
11 Lohikalojen kutualueina toimivat soraikkoalueet tulee tarvittaessa tarkistaa ja puhdistaa jälleen käyttökelpoisiksi Aulaskari ym. 2003. Luonnonmukainen vesirakentaminen Suomen
ympäristö 631, s. 85.

10			 Kalataloudellisen kunnostamisen.
			 vaikuttavuuden arviointia

10.1

Virta-alueiden kalabiomassa
Virta-alueiden kalataloudellisen kunnostamisen
keinovalikoima: koskien kiveäminen, virta-alueiden.
kynnys/väliallas rakenteen palauttaminen, virtasyvänteiden kaivaminen ja lohikalojen lisääntymisalueiden rakentaminen ja puuaineksen lisääminen
uomaan ym. toimenpiteet monipuolistavat koskiympäristöä. Monipuolinen koskiympäristö tarjoaa
puolestaan kalan mädille, eri kokoisille kaloille,
pohjaeläimille ja -kasvillisuudelle suojaa ja elinympäristöjä kaikkina vuoden aikoina runsaammin
kuin monotoninen, perattu uittoränni.
Lisäksi kalataloudellisesti kunnostettu virta-alue
pidättää paremmin uomaan tulevaa lehtikariketta,
mikä lisää kariketta hyödyntävien pohjaeläinten
ravinnonsaantia ja elinmahdollisuuksia. Runsas
ja monilajinen pohjaeläimistö mm. mahdollistaa
eri kokoisille kaloille tasaisemman ravintotarjonnan ympäri vuoden. (Karlström 1977, Honkasalo
& Jokikokko 1987, Jutila 1987, Yrjänä 2003, Palm
2007). Edellä mainitut tekijät luovat edellytykset
mm. kunnostettujen virta-alueiden kalabiomassan
kasvamiselle kunnostuksen jälkeen.  
Ennakko-odotusten mukaisesti kalataloudellisesti kunnostettujen jokien koski- ja virta-alueiden.
keskimääräinen kalabiomassa olikin kasvanut
useimmalla kohteella kunnostuksen jälkeen.
(kuva 66). Kunnostettujen virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa oli kasvanut useimmalla
kohteella noin 40–100 %. Kuohunkijoen vuosien
1982–2006 koskien keskimääräinen kalabiomassa
oli kuitenkin noin 40 % pienempi kuin vuoden 1976
perattujen koskien keskimääräinen kalabiomassa.
Sattasjoella virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa oli pysynyt käytännössä samalla tasolla
kuin ennen joen kalataloudellista kunnostamista.
	 Myllylä (1985) oli havainnut kuitenkin joissakin tapauksissa
koskien kalabiomassan kasvaneen koskien perkausten jälkeen,
mutta made muodosti kalabiomassasta valtaosan eli noin 94 %..

Kuohunkijoella oli kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen pienentyneet merkittävästi koskien
keskimääräiset mutu-, kivisimppu- ja madebiomassat. Kuohunkijoen lohikalojen keskimääräinen
koskialueiden biomassa oli puolestaan kasvanut
noin 19 %.  
Lohikalojen on todettu eri tutkimuksissa kärsineen koskien perkauksien aiheuttamista koskiympäristön muutoksista (Karlström 1985, Honkasalo
& Jokikokko 1987, Palm 2007). Arvokalojen eri
vuodenaikoina tarvitsemat suojapaikat ja kutualueet hävisivät monin paikoin perkausten myötä.
Kalataloudellisen kunnostamisen tärkein tavoite
onkin ollut elvyttää tai vahvistaa kunnostettavien
koskialueiden lohikalakantoja.
Lapin ympäristökeskuksen seurannassa olleiden kalataloudellisesti kunnostettujen jokien
koski- ja virta-alueiden alueiden keskimääräinen
lohikalojen biomassa kasvoi kaikilla kunnostetuilla kohteilla kalataloudellisen kunnostamisen
jälkeen (kuva 67). Lohikalojen koski- ja virta-alueiden alueiden keskimääräisen biomassan kasvu
eri kohteilla vaihteli välillä 19–2 400 %. Ounas-.
joella lohen poikaset muodostivat miltei kokonai-.
suudessaan koskien arvokalojen biomassan.
Lähellä luonnontilaa olevilla pohjoisten jokien
koskialueilla on todettu lohikaloja olevan 50–60 %
koskien kalabiomassasta (Myllylä 1985, Huhtala
2003). Useimpien seurannassa olleiden jokikohteiden kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen
lohikalojen osuus virta-alueiden keskimääräisestä
kalabiomassasta kasvoi selvästi (kuva 68). Ainostaan Raudanjoella lohikalojen osuus koskialueiden
kalabiomassasta pysyi samana ennen ja jälkeen
kunnostuksen.
	 Lisäksi Kuohunkijoen koskipinta-ala kasvoi kalataloudellisen kunnostamisen ansiosta noin 40 %. Lisääntyneen koskipinta-alan ansiosta Kuohunkijoki tuottaa merkittävästi enemmän
lohikalojen nollavuotiaita (0+) poikasia kuin ennen joen kunnostamista.
	 Myös Raudanjoella koskipinta-ala kasvoi merkittävästi kalata-.
loudellisen kunnostamisen jälkeen. Koskipinta-alan kasvun myötä lohikalojen määrä Raudanjoella on kasvanut merkittävästi..
.
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Kuva 66. Kuvassa on esitetty kalataloudellisesti
kunnostettujen jokien virta-alueiden keskimääräinen kalabiomassa ennen ja jälkeen kohteen
kalataloudellisen kunnostamisen. Ounasjoen
osalta ei ole käytettävissä aineistoa ennen koskien
kalataloudellista kunnostamista. Kunnostuksen
jälkeen ilmoitetut tulokset on laskettu seuraavien
seurantavuosien aineistojen perusteella. Kuohunkijoki 19-, Raudanjoki 7-, Sattasjoki 5-, Värriöjoki 4-,
Ounasjoki 3-, Viantienjoki 2- ja Ylä-Kemijoki
3-vuotta.
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Kuva 67. Kuvassa on esitetty kalataloudellisesti
kunnostettujen jokien virta-alueiden keskimääräinen lohikalabiomassa ennen ja jälkeen kohteen
kalataloudellisen kunnostamisen. Ounasjoen
osalta ei ole käytettävissä aineistoa ennen koskien
kalataloudellista kunnostamista. Kunnostuksen
jälkeen ilmoitetut tulokset on laskettu seuraavien
seurantavuosien aineistojen perusteella. Kuohunkijoki 19-, Raudanjoki 7-, Sattasjoki 5-, Värriöjoki 4-,
Ounasjoki 3-, Viantienjoki 2- ja Ylä-Kemijoki
3-vuotta.
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Kuva 68. Kuvassa on esitetty kalataloudellisesti
kunnostettujen jokien virta-alueiden keskimääräinen lohikalojenosuus koskikalabiomassasta ennen ja
jälkeen kohteen kalataloudellisen kunnostamisen.
Ounasjoen osalta ei ole käytettävissä aineistoa ennen koskien kalataloudellista kunnostamista. Kunnostuksen jälkeen ilmoitetut tulokset on laskettu
seuraavien seurantavuosien aineistojen perusteella.
Kuohunkijoki 19-, Raudanjoki 7-, Sattasjoki 5-, Värriöjoki 4-, Ounasjoki 3-, Viantienjoki 2- ja Ylä-Kemijoki 3-vuotta.
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On kuitenkin huomioitava, että Ounasjoen, Värriöjoen, Sattasjoen ja Ylä-Kemijoen kilomääräisesti
tarkasteltuna merkittävin virta-alueiden saaliskalalaji on harjus. Kuitenkin ko. jokien sähkökoekalastuksissa harjusta saatiin saaliiksi hyvin vähän.
Syynä tähän on se, että harjus vapaan veden lajina
on hankalasti kalastettavissa sähkökalastamalla
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(Saura 1999). Näin ollen todellisuudessa em. jokien koskien kalabiomassasta harjus muodostaa
suuren osan. Onkin todennäköistä, että Sattasjoen,
Ounasjoella, Värriöjoen ja Ylä-Kemijoen koskikalabiomassasta lohikalojen osuus on ollut kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen 50–60 %.  

10.2

Taimen
Lohikaloista erityisesti taimen on kärsinyt koskialueiden perkauksista. Monilta peratuilta koskialueilta luontaisesti lisääntyvä taimenkanta on
hävinnyt kokonaan (Huhtala & Lettijeff 1999).
Lapin ympäristökeskuksen seurannassa olleilla
jokikohteilla ei oltu todettu taimenen luontaista
lisääntymistä kalataloudellisesti kunnostettavilla
koskialueilla ennen kunnostuksia Kuohunki-, Värriö- ja Viantienjoella.
Raudan- ja Ylä-Kemi- ja Sattasjoella luontainen taimenen poikastuotanto oli hyvin heikkoa
ennen virta-alueiden kunnostuksia. Ounasjoelta.
ei ole koekalastusaineistoa ennen koskien kunnostuksia. Ounasjoella taimenen luontainen lisääntyminen käynnistyi tietyillä koskialueilla seurantajakson aikana vuonna 2003 vuoden kuluttua koskialueiden kalataloudellisesta kunnostamisesta
(kuva 69).
Taimenen luontainen lisääntyminen käynnistyi myös Ylä-Kemi-, Viantien- ja Värriöjoella heti
vuoden kuluttua kunnostamistöiden päättymisestä. Viantienjoella ei oltu aikaisemmin 1990-luvun
koekalastuksissa todettu meritaimenen luontaista
lisääntymistä ollenkaan koko jokialueella. Muilla
jokikohteilla taimenen luontaista lisääntymistä on
tapahtunut varmuudella jo ennen joen kalataloudellista kunnostamista mm. jokien latvaosilla.

Ylä-Kemijoen ja Värriöjoen kalataloudellisesti
kunnostettujen virta-alueiden vuosittainen keskimääräinen taimenen nollavuotiaiden poikasten
määrä nousi samalle tasolle kuin ko. jokien luonnon-.
tilaisilla latvaosilla oli koekalastuksissa havaittu.
Erityisen huomionarvoista on se, että kaikkien
seurannassa olleiden kalataloudellisesti kunnostettujen jokikohteiden virta-alueilla on käynnistynyt
taimenen luontainen lisääntyminen ja poikastuotanto. Tutkimusten mukaan kalataloudellisten
kunnostusten suorittamisessa haasteellisimpia tehtäviä on juuri taimenen luontaisen lisääntymisen
edellytysten luominen kunnostetuille virta-alueille
(Yrjänä 2003, Huusko ym. 2003).  
Myös Pohjois-Ruotsin koskien kalataloudelliset
kunnostukset ovat elvyttäneet merkittävästi jo-.
kien taimenkantoja. Kunnostetuilla Pohjois-Ruotsin koskilla taimenen mädistä kuoriutui viisi kertaa
enemmän poikasia kuin peratuilla koskialueilla,  
pienpoikasia kulkeutui pois virran mukana kunnostetuilta koskialueilta viisi kertaa vähemmän
kuin peratuilta koskialueilta, taimenen poikasmäärät olivat kunnostetuilla koskialueilla neljä
kertaa suuremmat kuin peratuilla koskialueilla ja
kunnostetuilla koskilla taimenen poikasista suurempi osa säilyy hengissä talven yli kuin peratuilla
koskialueilla (Karlström 1977, Palm 2007).

	 Viantienjoella on taimenen luontaista lisääntymistä ja poikastuotantoa havaittu tosin vain heti kunnostamisen jälkeen
vuonna 2002.

Yks/ha
350
300
250
200
150
100
50
0

Kuohunki- Raudanjoki
joki

Sattasjoki

Ennen kunnostusta

Värriöjoki

Ounasjoki

Viantien- Ylä-Kemijoki
joki

Kuva 69. Ennen kalataloudellista kunnostamista
kunnostettavilta koskialueilta ei havaittu taimenen
luontaista lisääntymistä lainkaan Kuohunkijoella,
Värriöjoella ja Viantienjoella. Ounasjoella ei ole
tehty koekalastuksia ennen koskien kunnostamista.
Kalataloudellisen kunnostamisen jälkeinen vuosittainen keskimääräinen luonnonpoikasten tuotto on
laskettu Kuohunkijoen osalta 10-, Raudanjoen 1-,
Sattasjoen 8-, Värriöjoen 4-, Ounasjoen 3-, Viantienjoen 2- ja Ylä-Kemijoen 3-vuoden seurantatulosten perusteella. Jokikohtainen keskimääräinen
luonnonpoikasten tuotto on laskettu siitä vuodesta lähtien, josta taimenen poikastuotanto on
varmuudella ollut peräisin kalataloudellisesti kunnostetuilla koskialueilla tapahtuneesta luontaisesta
taimenen lisääntymisestä.

Jälkeen kunnostuksen
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Kuva 70. Koskien kalataloudellisen kunnostamisen
jälkeinen vuosittainen keskimääräinen harjuksen
nollavuotiaiden (0+) poikasten tuotto on laskettu
Kuohunkijoen osalta 18-, Raudanjoen 5-, Sattasjoen
8-, Värriöjoen 4-, Ounasjoen 3-, Viantienjoen 2- ja
Ylä-Kemijoen 3-vuoden seurantatulosten perusteella. Kuohunkijoella ja Viantienjoella harjustuotanto
perustuu harjuksen luontaiseen lisääntymiseen.
Raudanjokeen on istutettu harjuksen pienpoikasia
kunnostetuille koskialueille vuoteen 2000 asti.
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10.4

Harjus
Vaikka harjus ei kärsi koskialueiden perkauksista
yhtä paljon kuin taimen, niin myös perattujen jokien harjuskannat ovat heikentyneet perkausten
aiheuttamien koskiympäristön muutosten vuoksi.
Em. muutokset ovat voineet heijastua harjuskantaan negatiivisesti mm. heikentyneen ravintoeläintarjonnan kautta. Lisäksi harjuksen pienimmät
poikaset ovat riippuvaisia alkukesän aikana virta-alueiden rantojen läheisyydessä olevista hidasvirtaista alueista, jotka ovat koskien perkausten
myötä voineet hävitä miltei kokonaan. Oulujoen
vesistön Hyrynsalmen reitillä on kuitenkin todettu
uittoperkausten tuhonneen harjuskannan useista
Emäjoen sivuvesistöistä sekä Sotkamon reitin sivuvesistöistä (Salojärvi ym. 1983).
Lapin ympäristökeskuksen kalataloudellisesti
kunnostamilla Kuohunkijoella, Raudanjoella ja
Viantienjoella todettiin merkittävä harjuksen nollavuotiaan (0+) poikasten tuoton kasvu kunnostetuilla virta-alueilla (kuva 70). Em. jokien koskialueiden keskimääräinen vuosittainen harjuksen
nollavuotiaan (0+) poikasten tuotto kasvoi kunnostuksen jälkeen 98–300 %.
Kalastustiedustelujen mukaan harjus on merkittävin saaliskalalaji Sattasjoen, Värriöjoen, Ounasjoen yläosan ja Ylä-Kemijoen koski- ja virta-alueilla kalalajikohtaisten saalismäärien perusteella.
Kuitenkaan sähkökoekalastuksissa ei saatu em.
jokialueiden virta-alueilta juurikaan saaliiksi harjuksia koekalastusmenetelmään liittyvien syiden
vuoksi.
	 Nykänen, M. 2004. Habitat Selection by Riveribe Grayling,
Thymallus Thymallus. University of Jyväskylä .
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Kuohunkijoen, Raudanjoen ja Viantienjoen lisäksi harjuskannan vahvistumista joen kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen on todettu myös
Hyrynsalmen reitin Lietejoessa sekä Kuhmon kunnostetuilla koskialueilla (Salojärvi 1983).

10.5

Muut kalalajit
Lohikalojen poikasten kanssa Lapin jokien virtapaikoilla elävistä potentiaalisia ravintokilpailijoista
selvästi yleisimmät ovat mutu ja kivisimppu. Jutila
(1987) totesi Simojoella tehtyjen havaintojen perusteella, että ”mudun ja kivisimpun määrä vaihtelee
erityyppisillä koskialueilla vuodesta toiseen ilman
että perkausten tai kunnostusten voitaisiin osoittaa vaikuttaneen niiden runsauteen#. Vaikka alle.
6 cm:n pituisen  harjuksen ja mudun elinympäristövaatimukset ovat hyvin samankaltaisia ei näiden
kalaryhmien välillä todennäköisesti ole kilpailua
elintilasta (Huusko ym. 2003, s. 20).
Kalataloudellisesti kunnostetuilla Kuohunkijoella, Raudanjoella, Sattasjoella ja Viantienjoella
mudun keskimääräinen koskialueiden biomassa
on laskenut selvästi kunnostusten jälkeen. Mudun keskimääräinen koskialueiden biomassa on
laskenut em. jokialueilla 25–53  %. Värriöjoella
mudun virta-alueiden keskimääräinen biomassa
on puolestaan kasvanut kunnostuksen jälkeen ja
Ylä-Kemijoella pysynyt samalla tasolla kuin ennen
kunnostusta (kuva 71).  
Simpun ja taimenen habitaattivaatimusten on
todettu olevan melko samanlaisia. Joissakin olosuhteissa taimenen ja simpun välille voi syntyä
kilpailua sopivista elinympäristöistä (Huusko ym.
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Kuva 71. Koskien kalataloudellisen kunnostamisen
jälkeinen mutubiomassa on laskettu Kuohunkijoen
osalta 18-, Raudanjoen 5-, Sattasjoen 8-, Värriöjoen
4-, Ounasjoen 3-, Viantienjoen 2- ja Ylä-Kemijoen
3-vuoden seurantatulosten perusteella.
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Kuva 72. Koskien kalataloudellisen kunnostamisen
jälkeinen simppubiomassa on laskettu Kuohunkijoen
osalta 18-, Raudanjoen 5-, Sattasjoen 8-, Värriöjoen
4-, Ounasjoen 3-, Viantienjoen 2- ja Ylä-Kemijoen
3-vuoden seurantatulosten perusteella.
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Kuva 73. Koskien kalataloudellisen kunnostamisen
jälkeinen madebiomassa on laskettu Kuohunkijoen
osalta 18-, Raudanjoen 5-, Sattasjoen 8-, Värriöjoen
4-, Ounasjoen 3-, Viantienjoen 2- ja Ylä-Kemijoen
3-vuoden seurantatulosten perusteella.

Jälkeen kunnostuksen

2003). Kivisimpun on havaittu olevan joissakin
olosuhteissa myös merkittävä lohikalojen mädin
predaattori (Palm 2007).
Kivisimpun koski- ja virta-alueiden keskimääräinen biomassa on hieman kasvanut tai pysynyt
samalla tasolla kuin ennen joen kalataloudellista
kunnostamista. vain Kuohunkijoella on havaittu
kivisimpun koskialueiden vuosittaisen keskimää-

räisen biomassan laskeneen joen kalataloudellisen
kunnostamisen jälkeen (kuva 72).  
Jutila (1987) totesi petokalojen määrän olevan
Simojoella suhteellisen samanlaisia koko joella riippumatta joen perkauksista ja kunnostuksista. Simojoella ei havaittu mateen häviämistä kunnostetuista koskista, kuten Myllylä (1985) oli todennut.
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Kuva 74. Koskien kalataloudellisen kunnostamisen
jälkeinen haukibiomassa on laskettu Kuohunkijoen
osalta 18-, Raudanjoen 5-, Sattasjoen 8-, Värriöjoen 4-, Ounasjoen 3-, Viantienjoen 2- ja Ylä-Kemijoen 3-vuoden seurantatulosten perusteella.
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Mateen koskialueiden keskimääräinen biomassa
laski hieman Värriöjoella ja laski selvästi Kuohunkijoella kalataloudellisen kunnostamisen jälkeen.
Mateen koskialueiden keskimääräinen biomassa
kasvoi kunnostamisen jälkeen Raudan-, Sattas-,
Viantien- ja Ylä-Kemijoella. Erityisen selvästi mateen koskialueiden biomassa kasvoi Viantienjoella
(kuva 73).
Haukien koski- ja  virta-alueiden keskimääräinen
biomassa kasvoi Ylä-Kemijokea lukuun ottamatta
kalataloudellisen kunnostuksen jälkeen. Erityisen
selvästi keskimääräinen haukien biomassa koskija virta-alueilla kasvoi Raudanjoen ja Viantienjoen
koskilla (kuva 74).  Harjusta on todettu olevan suhteellisien runsaasti myös sellaisilla koskialueilla,
missä haukibiomassa on poikkeuksellisen suuri, kuten Tengeliönjoen alaosan koskilla (noin 16 kg/ha).
(Huhtala 2004). Taimenen on puolestaan todettu
menestyneen huonosti koskialueilla, joissa on suuret haukitiheydet.

10.6

Sammalkasvuston palautuminen
Elottoman ja elollisten ympäristötekijöiden lisäksi
joen kalataloudellisen kunnostamisen kalataloudelliseen tuloksellisuuteen vaikuttaa myös kunnostustöiden käytännön toteutus. Eli kuinka hyvin on konetyönä mm. uoman pohjan topografista
rakennetta pystytty monipuolistamaan ja saamaan
aikaan syvyys- ja virrannopeussuhteiltaan lähellä
luonnontilaa olevia virtapaikkoja, joita luonnon
omat dynaamiset prosessit vuosien aikana muokkaavat joen luonnonolosuhteita vastaaviksi.
	 Ounasjoesta ei ole tietoja käytettävissä ennen koskien kunnostusta olleesta keskimääräisestä haukibiomassasta.
	 Järvenpää 2004, s. 18–21, Järvelä & Helmiö 2003, s. 125–138..
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Useissa tutkimuksissa on todettu, että virtasammaleet ovat havumetsävyöhykkeen virtapaikoissa.
keskeinen kalojen elinoloihin vaikuttava tekijä..
Ne antavat suojaa mm. kalanpoikasille ja toi-.
mivat pohjaeläinten ravintokohteena ja edesauttavat lehtikarikkeen pidättymistä virtapaikoille. Kalataloudellisessa kunnostuksessa käytetyn.
kiviaineksen liikkuminen hidastaa kuitenkin merkittävästi sammalkasvuston kehittymistä kunnostettuun koskeen, mikä heijastuu negatiivisesti mm.
pohjaeläinten ja kalojen käytettävissä olevan ravinnon määrään (Yrjänä ym. 1988, Muotka & Virtanen
1995, Laasonen 2000).
Kalataloudellisen kunnostamisen toteutuksessa onkin olennaisen tärkeää kiinnittää huomiota.
siihen, että kynnysten ym. rakenteiden tiivistämiseen käytetään riittävästi pienempää kiviainesta ja
soraa, joka vakauttaa uoman pohjaa ja näin edesauttaa vesisammaleen levittäytymistä kunnostetuille virtapaikoille.
Voidaan olettaa, että Kuohunkijoen, Raudanjoen
ja Sattasjoen nykyistä kalataloudellista tuottavuutta olisi mahdollista nostaa, mikäli pohjan sammalkasvuston peittävyyttä ko. jokien virta-alueilla saataisiin suuremmaksi.
Kuohunkijoella sammalkasvusto ei ole palautunut kunnostetuille koskialueille, vaikka kunnostuksista on kulunut jo miltei 30 vuotta. Kuohunkijoella.
syynä virta-alueiden pohjan sammalkasvuston
vähäisyyteen on varmaankin useita. Eräs tärkeä
syy on se, että monin paikoin koskialueilla pohjakivet liikkuvat edelleen sammalkasvuston juurtumisen kannalta liian paljon. Tärkein syy lienee
kuitenkin Kuohunkijoen valuma-alueen runsaat
suo- ja metsäojitukset, jotka aiheuttavat edelleen
Kuohunkijokeen merkittävää kiintoaine- ja ravin-
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Kuva 75. Sähkökoekalastusalueiden sammalkasvuston peittävyys koekalastusalueen pinta-alasta
ennen ja jälkeen koskien kalataloudellisen kunnostamisen. Kännön (1987) mukaan Kuohunkijoen
kosket oli kohtalaisen sammalkasvuston peitossa
ennen joen kunnostamista. Tässä selvityksessä on
arvioitu, että ennen joen kunnostamista Kuohunkijoen koskien pohjanpinta-alasta oli noin 30 % sammalkasvuston peitossa. Viantienjoen osalta ei ole
käytettävissä tietoja koekalastusalojen pohjan peitteisyydestä.
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nekuormitusta sekä virtaamien äärevöitymistä ja
siten heikentävät virta-alueiden sammalkasvuston
elinmahdollisuuksia Kuohunkijoessa.
Raudanjoen ja Sattasjoen virta-alueiden sammal-.
kasvuston vähäisyyteen ei oletettavasti ole syynä
ko. jokien valuma-alueen ojitustoiminnan aiheuttamat muutokset jokivesien laadussa ja määrässä.
Raudanjoella kunnostuksessa käytetyn kivimateriaalin liikkuvuus voi olla paikoin merkittävä
ongelma. Sattasjoella virta-alueiden talviaikainen
suojattomuus ja siitä aiheutuvat jäätymisongelmat
aiheuttanevat vahinkoa virta-alueiden sammalkasvustolle.
Värriöjoella puolestaan sammalkasvusto oli palautunut virta-alueille jo viidessä vuodessa kunnostuksen jälkeen. Ylä-Kemijoella kunnostetuilla
virta-alueilla sammalkasvusto oli elpynyt kolmessa vuodessa lähellä luonnontilaa olevan Kemijoen
latvan virta-alueiden sammalkasvuston peittävyyden tasolle (kuva 75).  

10.7

Kalataloudellisen
kunnostamisen tuottavuus
10.7.1

Toteutuksen kustannustehokkuus
Kalataloudellisten kunnostushankkeiden työkustannukset olivat suhteutettuna kunnostettuun pinta-alaan Kuohunki-, Raudan- ja Sattasjoella noin 7 000 €/ha. Värriö-, Ounasjoen yläosan, Viantien- ja Ylä-Kemijoen kunnostusten.
kustannukset vaihtelivat välillä 3000–5 000 €/ha
ollen keskimäärin noin 4 000 €/ha (kuva 76).
Lapissa tehtyjen kalataloudellisten kunnostushankkeiden toteuttamiskustannukset laskivat
1990-luvun alkupuolen tasolta 2000-luvun alkuun
tultaessa noin 43 %.
	 Aulaskari ym. 2003. Iijoen vesistössä uiton jälkeisten kunnostustöiden kustannukset vaihtelivat välillä 3 000–10 000 €/ha..
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Kuva 76 Lapin ympäristökeskuksen kunnostamien
jokien kunnostuskustannukset suhteessa kunnostettuun jokipinta-alaan. Kuvassa on ilmoitettu jokien
kalataloudellisen kunnostamisen toteuttamisvuodet.
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Kunnostusten toteuttamiskustannusten laskulle.
on useita selittäviä tekijöitä. Eräs tärkeimmistä syistä
lienee se, että 1990-luvun puolivälin jälkeen ympä-.
ristöhallinto luopui omasta konekalustosta. Siirryttiin rakentavasta valtionorganisaatiosta raken-.
nuttavaan organisaatioon. Jokityömaille valittiin
kilpailutuksen jälkeen töiden toteutukseen yksityisen sektorin toimijoita. Jokikunnostusprosessin
koordinointi tehostui huomattavasti 1990-luvun
puolivälin jälkeen. Jokikunnostustyömailla voitiin
tehokkaasti hyödyntää koko organisaation jokikunnostukseen liittyvää osaamista ja tietämystä.

kunnostuksen vuonna 2003  tuottama kalataloudellinen hyöty arvioitiin alueelle istutettujen lohen
poikasten tuottamien vaelluspoikasten määrän.
perusteella.
Kunnostuksen tuottamaan kalataloudelliseen
hyödyn suuruuteen vaikuttavat sekä kunnostamisen toteutus että kunnostettavan vesistön luonnonolosuhteet. Ravinteikkaiden jokivesistöjen tuotto
voi olla huomattavasti suurempi kuin karujen jokivesistöjen. Myös kalavedenhoitotoimenpiteillä
ja alueiden kalastuskulttuurilla on suuri merkitys
kunnostuksesta saatavan hyödyn suuruuteen.

10.7.2

10.7.3

Kalataloudellinen hyöty

Kustannusten ja hyötyjen suhde

Jokien kalataloudellisen kunnostamisen tuottama
kalataloudellinen hyöty, Ounasjoen yläosaa lukuun ottamatta, arvioitiin taimenen ja harjuksen
nollavuotiaiden (0+) poikasten keskimääräisen
vuosittaisen tuoton lisäyksen taloudellisen arvon
perusteella. Em. tuotto suhteutettiin kunnostettuun jokipinta-alaan.
Muiden seurannassa olleiden jokien kunnostuksesta koitunut kalataloudellinen hyöty vaihteli välillä 41–536 €/ha/a ollen keskimäärin noin.
275 €/ha/a (kuva 77). On kuitenkin muistettava,
että Sattas-, Ounas-, Värriö- ja Ylä-Kemijoen osalta
ei ole voitu arvioida ko. jokien kalataloudellista
kunnostamisesta harjuskannoille koitunutta hyötyä. Kaikkien seurannassa olleiden jokien kalataloudellisen kunnostamisen todettiin tuottaneen
kalataloudellista hyötyä.
Ylivoimaisesti suurin kalataloudellinen hyöty
6 875 €/ha koitui Ounasjoen yläosan kalataloudellisesta kunnostamisesta. Ounasjoen yläosan

Kalataloudellisten kunnostukseen osoitettavien
resurssien tulee luonnollisesti olla mielekkäässä
suhteessa hankkeesta saatavaan kalataloudelliseen
hyötyyn. Kalataloudellisen kunnostamishankkeen
toteutus on kertasuoritus, jonka kustannukset
kohdistuvat yleensä muutamalle vuodelle, mutta
kunnostuksen tuottama kalataloudellinen hyöty
kertautuu vuosi toisensa jälkeen. Kunnostusten
kustannuksia ja kalataloudellisia hyötyjä voidaan
kuitenkin verrata toisiinsa diskonttaamalla tulevat
kalataloushyödyt nykyarvoon.
Jokien kunnostamisesta koitunut vuosittainen
kalataloudellinen hyöty voidaan pääomittaa vesilain mukaisesti. Tällöin vuosituotto kerrotaan 20.
Näin saatua kunnostuksen tuottamaa kalataloudellista hyötyarvoa voidaan verrata kalataloudellisen kunnostuksen toteutuneisiin kustannuksiin
(kuvat 76 ja 77 ).
Ounasjoen yläosan kalataloudellisen  kunnostamisen suunnittelu- ja töidentoteuttamiskustannukset tulevat katetuksi pelkästään ko. alueen vuonna
2003  tuottamien lohen vaelluspoikasten kalataloudellisen arvon avulla. Viantien- ja Raudanjoen.
pääomitettu vuosittainen paikallisten arvokalojen

	 Taimenen ja harjuksen poikasten arvon määrittelyssä käytettiin ko. viljelypoikasten hintaa, joka kerrottiin kertoimella 2,5,
koska luonnonpoikanen on tuottavampi kuin viljelty poikanen.
Raudanjoen osalta katsottiin, että valtaosa seurantajakson aikaisesta harjuksen (0+) poikasten tuotannosta perustui  luontaiseen lisääntymiseen.
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Kuva 77. Taimenen ja harjuksen nollavuotiaiden (0+)
poikasten keskimääräisen vuosittaisen tuoton lisäyksen kalataloudellinen arvo suhteutettuna kunnostettuun jokipinta-alaan.
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Taulukko 13. Taulukossa on esitetty arvioinnin kohteena olleet joet, niiden keskivirtaama, kalataloudellisesti kunnostetun
jokialueen pinta-ala, kalataloudellisen kunnostamisen toteuttamiskustannukset suhteutettuna kunnostettuun pinta-alaan
ja kalataloudellisen kunnostamisen keskimääräinen vuosittainen kalataloudellinen hyöty taimenen ja harjuksen nollavuotiaan (0+) poikasen tuotannon lisäyksen perusteella. Ounasjoen osalta kalataloudellinen hyöty on laskettu vuoden 2003
lohen vaelluspoikastuotannon perusteella.
Kunnostettu virtaalueiden pinta-ala
(ha)
Kuohunkijoki
1,7
12,5
Raudanjoki
35,0
62,0
Sattasjoki
10,0
8,5
Värriöjoki
10,0
50,0
Ounasjoki
48,0
120,0
Viantienjoki
1,6
6,9
Ylä-Kemijoki
120,0
77,0
1
Laskennallinen hyöty koskee vain vuotta 2003.
Joki

Keskivirtaama
(m3/s)

kalataloudellinen tuotto ylittää huomattavasti jokien toteutuneet kunnostuskustannukset. Värriöja Ylä-Kemijoen kunnostamisen myötä kasvanut
taimenen pienpoikastuotanto kattaa miltei kunnostamisen työkustannukset. Em. jokien osalta
ei ole kuitenkaan voitu arvioida harjuctuotannon
kasvun kalataloudellista hyötyä. Kuohunkijoen
kalataloudellisen kunnostamisen tuottama kalataloudellinen tuotto on kattanut noin 60 % joen
kunnostamisen työkustannuksista. Sattasjoen kunnostamisen tuottama kalataloudellinen hyöty on
jäänyt selvästi alle joen kunnostamisesta koituneita
työkustannuksia.

10.8

Kalataloudellisen kunnostamisen tuottavuuden kehittyminen
Seurantajokien kalataloudellista vaikuttavuutta vertailemalla on mahdollista tehdä havaintoja
kalataloudellisen kunnostamistoiminnan mahdollisesta kehittymisestä 1980-luvulta 2000-luvun
alkuun. Seurannassa olleiden jokien välillä on kuitenkin suuria eroja elottoman ympäristön (mm.
lämpötila, keskivirtaama, pohjan laatu ja karkeus,
valuma-alueen koko ja luonnontilaisuus) ja elollisen ympäristön (mm. ravinnon ja kalalajien määrä
sekä lajien välinen kilpailu/predaatio) muuttujien
välillä, jotka on syytä ottaa huomioon kohteiden
kalataloudellisen kunnostamisen vaikuttavuutta ja
tuottavuutta arvioitaessa eri jokien kesken.
Vesipolitiikan puitedirektiivinen kansallisen toimeenpanon myötä Suomessa on suoritettu jokien
tyypittely, jonka tarkoituksena on muodostaa yhtenäisiä ryhmiä, joissa esimerkiksi kalaston rakenne

Kunnostuksen
kustannukset
(€/ha)
7 000
7 200
7 400
3 240
3 435
4 940
4 226

Kunnostuksen kalataloudellinen hyöty
(€/ha/a)
225
504
41
131
6 8801
536
215

olisi yhtenäinen. Suomessa joet on jaettu luontaisen
ominaispiirteidensä perustella yhteentoista erilaiseen tyyppiin (Vehanen ym. 2006). Seurannassa
mukana olleet joet jakautuvat em. jokityyppeihin
seuraavasti; suurten turvemaiden jokityyppiin
kuuluvat: Ylä-Kemi-, Ounasjoen yläosa, Raudan- ja
Värriöjoki. Keskisuuriin  turvemaiden jokityyppiin
kuuluvat Sattas- ja Kuohunkijoki. Viantienjoki lukeutuu tyypittelyn mukaan keskisuuriin kangasmaiden jokityyppiin.
Vaikka Viantien- ja Kuohunkijoki kuuluvat em.
luokittelun mukaan eri jokityyppeihin, niin jokien
valuma-alueet ovat miltei saman kokoisia ja niiden valuma-alueilla tapahtuneiden luonnontilan
muutosten aiheuttamat veden laadun ongelmat
ko. jokialueilla ovat varsin saman tyyppisiä. Näin
ollen Viantien- ja Kuohunkijoen  kalataloudellisen
kunnostamisen vaikuttavuutta voidaan varsin
perustellusti vertailla keskenään. Muiden jokien
osalta vastaavan vertailun suorittaminen ei ole
mielekästä.
Kuohunkijoki kunnostettiin vuonna 1980 ja Viantienjoki vuosina 1999–2000. Näiden jokien kunnostamistöiden päättymisten välinen aika on siten 20
vuotta. Tuona aikana valtion hallinnossa on tapahtunut monia uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet
myös jokikunnostusten suorittamisesta vastaavan
organisaation rakenteeseen ja toimintaan. Ympäristöhallinnon kannalta olennaisimmat muutokset
lienevät olleet 1983  ympäristöministeriön perustaminen, EU-jäsenyys sekä ympäristöhallinnon
uudistus vuonna 1995 ja omasta rakentamistoiminasta luopuminen 1996 (Haveri 1997). Myös 2000luvulla ympäristöhallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta on kehitetty monin eri tavoin. Vuonna 1980,
jolloin Kuohunkijoki kunnostettiin, kunnostustyön
suorittanut Lapin vesipiiri oli organisoitu valtion
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hallinnolle tyypilliseen tapaan hierarkkisesti ja
toimintatavat oli järjestetty byrokraattisen hallintomallin mukaan. Jokikunnostuksen suunnittelu-,
toteutus- ja seurantatehtävät olivat organisoitu eri
yksiköihin ja näiden yksiköiden välillä ei juuri ollut ko. tehtävien osalta järjestelmällistä yhteistyötä
tai vuorovaikutusta. Kuohunkijoen kunnostustyömaalle ei oltu myöskään järjestetty jatkuvaa kalataloudellisen kunnostamistyön ohjausta.
1990-luvun alkupuolelta alkaen silloisessa Lapin
vesi- ja ympäristöpiirissä aloitettiin määrätietoinen
jokikunnostusprosessin kehittämistyö. Jokikunnostukseen liittyviä tehtäviä hoitaneiden, eri hallintoyksiköissä olevien henkilöiden kesken perustettiin
työryhmä, jonka tehtävänä oli jokikunnostustoiminnan kaikinpuolinen kehittäminen. Lisäksi joki-.
kunnostuksen suunnitteluun ja työnohjaukseen
osoitettiin lisää henkilöresursseja. Myös yhteistyö
ja kanssakäyminen Pohjois-Pohjanmaan vesi- ja
ympäristöpiirin jokikunnostustoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa tiivistyi huomattavasti.
Myös Riistan- ja kalantutkimuslaitos tuotti vuosien varrella runsaasti tutkimuksia, joiden avulla
jokikunnostuksen suunnittelua ja -toteutusta on
voitu kehittää kalataloudellisen vaikuttavuuden
kannalta entistä tuloksekkaammaksi.  
”Lapin ympäristökeskuksessa otettiin käyttöön
rakentamisen laatujärjestelmän toimintaohjeet
vuonna 1997 ja suunnitteluhankkeita koskeva laatujärjestelmä vuonna 1999. Em. laatujärjestelmät
sisälsivät jokikunnostussuunnittelua ja -kunnostustöiden suorittamista koskevia menettelytapaohjeita, joiden tarkoituksena oli turvata ko. työn
laadun mahdollisimman hyvä taso. Em. laatujärjestelmiin oli ehkäpä ensimmäisen kerran koottu
yksiin kansioihin se tietämys, mikä oli syntynyt pitkä työhistorian seurauksena Lapin virtavesistöjen
kunnostushankkeista.  Toimintaohjeiden käyttöönotolla mahdollistettiin ammatillisesti monialaisen
suunnitteluorganisaation syntyminen ja toisaalta
parannettiin kalataloudellisten näkökohtien huomioon ottamista kunnostustyön toteutusvaiheessa.” (kirjallinen tiedonanto suunnittelupäällikkö
Timo Alaraudanjoki 2008).
Viantienjoen kalataloudellisen kunnostamisen
suorittamista ohjasi alan asiantuntija. Lisäksi jokikunnostustyömaan työyhteisössä painotettiin,
kuten muuallakin ympäristöhallinnossa, vuorovaikutusta ja hyvää työtoveruutta, mikä heijastui
positiivisella tavalla kunnostamistyön lopputulokseen. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden
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seurauksena Viantienjoen kunnostus suoritettiin
noin 28 % pienemmin kustannuksin kunnostettua
vesipinta-alaa kohden kuin Kuohunkijoen. Vian
tienjoen kunnostamisen aikaansaama vuosittainen
kalataloudellinen hyöty on ollut noin 138 % korkeampi kuin Kuohunkijoella.
Myös Sattas- ja Värriöjoki lukeutuvat eri jokityyppeihin, mutta myös niiden valuma-alueiden
koko miltei yhtä suuri, ne sijaitsevat maantieteellisesti tarkasteltuna varsin lähellä toisiaan ja kummatkin joet ovat karuja ja kirkasvetisiä. Sattasjoki kunnostettiin 1993–1994 ja Värriöjoki vuosina
1996–1997. Kummallakin joella työskenteli kunnostustyön ohjaaja, mutta Värriöjoella työnohjaaja
oli tiiviimmässä yhteistyössä kunnostussuunnittelijan kanssa kuin Sattasjoella. Sattasjoella ei uoman
pohjaa käsitelty yhtä voimallisesti kuin Värriö-.
joella. Värriöjoen kunnostus suoritettiin noin 58 %
pienemmin kustannuksin kunnostettua vesipintaalaa kohden kuin Sattasjoella, mutta Värrriöjoen
kunnostamisen aikaansaama vuosittainen kalataloudellinen hyöty on ollut noin 219 % korkeampi
kuin Sattasjoella. Muiden arvioinnissa mukana olleiden jokien kesken vastaava vertailua ei ole syytä
tehdä, koska ko. jokien luonnonolosuhteet yms.
poikkeavat merkittävästi toisistaan.
Käytettävissä olevan aineiston perusteella voidaan päätellä, että kunnostustoiminnan kalataloudellinen tuottavuus sekä kunnostusten toteutuksen
tehokkuus kasvoivat Lapissa huomattavasti 1990luvun alkupuolella. Huomattavasti pienemmillä
kunnostuskustannuksilla saatiin merkittävästi
suurempi kalataloudellinen hyöty.
Selittäviä tekijöitä kunnostustoiminnan kustannustehokkuuden ja kalataloudellisen tuottavuuden
kasvulle on useita. Keskeisin syy kunnostustoiminnan edellä kuvatulle vaikuttavuuden kasvulle on
ollut kunnostusprosessin koordinoinnin voimakas
kehittyminen 1990-luvulla. Kunnostusprosessi jakautuu toisiinsa kytkeytyviksi tehtäviksi; suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. On erityisen
tärkeää koordinoida näitä prosessin eri vaiheita
rationaalisesti toimivaksi kokonaisuudeksi, jonka lopputuotteena on laadukkaasti kunnostettu
monimuotoinen jokiympäristö. Organisaatioon
kerääntynyt jokikunnostustietämys ja osaaminen
on oltava jatkuvasti käytössä myös jokikunnostustyömaalla. Jokikunnostuksen toteutuksen kustannuksia voidaan pienentää huomattavasti, jos
kunnostus toteutetaan heti ensimmäisellä kerralla
oikein. (Huhtala 1999, s 17–18).

10.9

Lopuksi
Arvioinnin tavoitteena on tukea alan päätöksentekoa, toiminnan kehittämistä ja vastattava arvioitavan tuotteen käyttäjien tiedon tarpeita. Toivottavasti tämä jokien kalataloudellisen kunnostamisen
vaikuttavuuden arviointi täyttää edellä mainitut
vaatimukset ja tarpeet.
Kuten edellä on käynyt ilmi, kaikkien tähän arviointiin mukaan sisältyneiden jokien kalataloudellinen kunnostamisen on tuottanut odotusten
mukaisia tuloksia. Kunnostukset ovat muuttaneet
perattujen virta-alueiden elinolosuhteita arvokaloille suotuisammaksi, mikä näkyy mm. kunnostettujen jokien kasvaneena taimenen ja harjuksen
pienpoikastuotantona. Positiivinen havainto oli
myös se, että kaikilla kunnostetuilla jokikohteilla tapahtui pian kunnostuksen jälkeen taimenen
luontaista lisääntymistä. Varsinkin Ylä-Kemi- ja
Värriöjoen kunnostettujen virta-alueiden nopeasti
elpynyt taimentuotanto on huomion arvoista.
Perattujen virta-alueiden kalataloudellinen kunnostaminen edesauttaa kalalajien ja -kantojen säilymistä elinvoimaisina niiden omassa elinympäristössään ja siten edistää Lapin virtaavien vesien
biologisen monimuotoisuuden säilymistä ja voimistumista. Ounasjoen koskialueiden kalataloudellista kunnostamisesta hyötyvät merkittävästi
paikalliset arvokalat, kuten harjus ja taimen, mutta
koskien kalataloudellista kunnostamista saatava
kalataloudellinen hyöty olisi monikymmenkertainen, mikäli kunnostetut koskialueet tuottaisivat
vuosittain lohen vaelluspoikasia Itämereen.
Kalataloudelliselle kunnostamiselle asetettujen
tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää,
että kunnostussuunnitelman tekniset ja biologiset

selvitykset tehdään huolellisesti ja asiantuntevasti.
Hyvä kunnostamissuunnitelma luo perustan onnistuneelle kunnostushankkeelle. Kunnostamistyön toteuttamisvaiheessa tulee kuitenkin varmistaa, että työmaalla on organisaation jokikunnostustietämys ja osaaminen tehokkaassa käytössä.
Paraskaan kunnostussuunnitelma ei takaa hyvää
ja laadukasta kunnostamisen toteutusta, ellei työmaalle ole järjestetty riittävästi kalataloudellisen
kunnostamistyön asiantuntijaohjausta. Asianmukainen työnohjaus vähentää kunnostamistyön
kustannuksia ja lisää hankkeen kalataloudellista
vaikuttavuutta.
Olisiko Lapin ympäristökeskuksen seurannan
piirissä olleiden kunnostettujen koskialueiden
arvokalatuotanto elpynyt ja voimistunut ilman
kalataloudellista kunnostamistakin? Kysymyksen
voidaan osin vastata toteamalla, että Lapin läänin
alueella ei ole missään todettu konevoimin rännimäiseksi uomaksi perattujen koskialueiden arvokalatuotannon elpyneen lähemmäksi luontaista tasoaan ilman koskialueilla tehtyjä kalataloudellisia
kunnostamistoimenpiteitä.
Esimerkiksi Ylä-Kemijoella oli taimenen luonnon poikastuotanto ennen kunnostusta 1980-.
ja 1990-luvuilla milteipä olematonta. Heti kunnostuksen jälkeen 2000-luvun alkupuolella taimenen
luonnonpoikastuotanto lähti Ylä-Kemijoella selvään kasvuun. Kuitenkaan kunnostamattomilla
Itä-Lapin jokialueilla ei ole havaittu 2000-luvun
alkupuolella tapahtuneen mitään yleistä taimentuotannon selvää kasvua. Näin ollen vaikuttaa
selvältä, että seurannassa olleiden jokien arvokalatuotanto ei olisi kasvanut ilman koski- ja virtaalueiden kalataloudellista kunnostamista. Pohjois-Ruotsin kunnostetuilla koskialueilla tehdyissä
tutkimuksissa10 on saatu täysin saman suuntaisia
tuloksia kuin tässä arvioinnissa on todettu.

10 Karlström 1977, Palm 2007
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11			 Kiitokset

Vuosien myötä kymmenet ihmiset ovat antaneet panoksensa tämän julkaisun perustana olevien aineis-.
tojen keruussa ja -käsittelyssä. Heille kaikille suuri kiitos huolellisesta ja hyvin tehdystä työstä. Erityiskiitos on kuitenkin annettava Petri Kuoskulle Ylä-Kemi- ja Värriöjoen sekä Pekka Kämäräiselle ja
Marko Kankaalle mm. Ounas-, Viantien-, Raudan- ja Sattasjoen aineistojen keruusta. Lisäksi kiitokset
hyvin sujuneesta yhteistyöstä työtovereilleni Timo Lettijeffille, Eero Hiltuselle, Marko Kankaalle ja Tapio
Rautiaiselle Lapin jokien kalataloudellisen kunnostamistyön parissa. Kalabiologi Pekka Kämäräinen on
vastannut aineistojen käsittelyssä tarvittavan sähkökalastusohjelman laatimisesta. Kalabiologi Maria
Alanne on vastannut mm. tietojen viemisestä paikkatietojärjestelmään.
Jokikohtaisten vedenlaatu ja kalaveden hoitoaineistojen hankinnassa ovat avustaneet kalabiologi Maria Alanne (Ounas-, Kuohunki-, ja Raudanjoki), kalabiologi Pekka Kämäräinen (Sattasjoki), iktyonomi
Tapio Rautiainen (Ylä-Kemi-, ja Värriöjoki) ja kalastusmestari Eero Hiltunen (Viantienjoki). Julkaisun
kuvien käsittelystä on vastannut Hannu Lehtomaa, kartoista Riku Elo sekä taitosta Sari Björkbacka ja
Ritva-Liisa Hakala Lapin ympäristökeskuksesta.  
Lopuksi  haluan osoittaa kiitokset tämän julkaisun asiatarkastajille, jotka ovat antaneet ansiokkaita
ohjeita tulosten tulkinnassa: Annukka Puro-Tahvanainen, Eira Luokkanen, Sanna Pehkonen, Pekka Räinä,
Marko Kiviniemi, Timo Alaraudanjoki, Marko Kangas ja Kari Porsanger.
”Ihmisen alkukoti ja yhä edelleen oikea koti Maassa on luonto - luonnonhelma. Ihminen voi olla vapaa ja onnellinen vain
oikeassa ympäristössään - luonnossa.” Reino Rinne teoksesta: Jumalainen vesi - Divine water. Kuva Jarmo Huhtala
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Sammandrag

I praktiken har nästan alla älvar och bäckar i Lappland, vid vilkas avrinningsområden skogsavverkning pågått,
använts som flottningsleder. För att göra flottningen lättare formades många forsar till rännliknande fåror. Som
mest fanns det totalt ca 10 000 km flottningsleder i Lappland. Efter att flottningen avslutades upphävde tillståndsmyndigheterna de gällande flottningsstadgorna. Det fanns totalt 55 stycken upphävningsbeslut som berör
flottningsstadgor inom Lapplands läns område och som omfattade fiskeriekonomiska restaureringsskyldigheter
av flödesområden.
Hur lyckades de önskade fiskeriekonomiska konsekvenserna uppnås i dessa fiskeriekonomiska restaureringar
av fors- och flödesområden efter avslutad flottning? Svar på den ovan nämnda frågan söks dels genom att bedöma den fiskeriekonomiska effektiviteten av restaureringsarbetet i sju fiskeriekonomiskt restaurerade älvar. Älvarna som är föremål för bedömningen har restaurerats i följande tidsordning: Kuohunkijoki i början av 1980-talet,
Sattasjoki och Raudanjoki i början av 1990-talet, Ounas älv i mitten av 1990-talet,Värriöjoki i slutet av 1990-talet
samt övre loppet av Kemi älv och Viantienjoki i början av 2000-talet.
De fiskbiologiska konsekvenserna av de fiskeriekonomiska restaureringsarbetena har bedömts på basis av resultat från elprovsfiske i uppföljningsområdena. Föremålet för granskningen har speciellt varit naturlig förökning
av ädelfisk, fiskbiomassa, fisktäthet samt utveckling av förhållandet mellan fiskarter efter restaurering av fors- och
flödesområden i de fiskeriekonomiskt restaurerade älvarna. I publikationen har det presenterats iakttagelser på
den tekniska genomföringen av restaureringen i uppföljningsområdena, på hur man ordnat sakkunnigstyrning av
den fiskeriekonomiska restaureringen på älvarnas restaureringsarbetsplats samt på de ovan nämnda faktorers
konsekvenser för att uppnå de fiskeribiologiska målen för fiskeriekonomisk restaurering av älvarna.
Enligt de preliminära förväntningarna hade den genomsnittliga fiskbiomassan i de fiskeriekonomiskt restaurerade älvarnas fors- och flödesområden vuxit i de flesta områdena efter restaureringen. Den genomsnittliga
fiskbiomassan i de restaurerade flödesområdena hade ökat på många platser med ca 40–100 %. I de restaurerade älvarnas fors- och flödesområden ökade laxfiskarnas genomsnittliga biomassa i området i alla restaurerade
områden efter den fiskeriekonomiska restaureringen. Biomassatillväxten hos laxfiskarna i fors- och flödesområdena varierade i de olika områdena mellan 19–2 400 %. I alla restaurerade älvområden som var med i uppföljningen har man efter den fiskeriekonomiska restaureringen märkt en naturlig förökning av laxöring. Den fiskeriekonomiska restaureringen av alla älvar som deltog i uppföljningen har konstaterats medföra fiskeriekonomisk nytta.
Fiskeriekonomisk restaurering av övre loppet av Ounas älv medförde den klart största fiskeriekonomiska nyttan
(6 875 €/ha). Den fiskeriekonomiska nyttan av restaureringen av övre loppet av Ounas älv år 2003 bedömdes på
basis av antalet smolt som producerats av utplanterat laxyngel. Den fiskeriekonomiska nyttan av restaurering av
andra älvar som var med i uppföljningen varierade mellan 41–536 €/ha/a och var i genomsnitt 275 €/ha/a. För
Sattasjoki, Ounas älv,Värriöjoki ja övre loppet av Kemi älv kunde man dock inte bedöma vilken nytta den fiskeriekonomiska restaureringen av dessa älvar har medfört för harrbestånden.
Lönsamheten med den fiskeriekonomiska restaureringen i Lappland ökade betydligt i början av 1990-talet.
Med betydligt mindre restaureringskostnader uppnåddes mycket större fiskeriekonomisk nytta. Då restaureringsarbetet genomförs måste man försäkra sig om att man på arbetsplatsen effektivt kan använda sig av organisationens älvrestaureringskunskap och kompetens. Inte ens den bästa restaureringsplanen garanterar en bra och
kvalitativ genomföring av restaureringen om det inte till arbetsplatsen ordnats tillräcklig sakkunnigstyrning av det
fiskeriekonomiska restaureringsarbetet. Saklig arbetsvägledning minskar kostnaderna för restaureringsarbetet
och ökar projektets fiskeriekonomiska effektivitet.
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Abstract

In practice, almost all rivers and streams in Lapland, with catchment areas lying within open felled regions, have
been used as log floating channels. Numerous rapid water sections were shaped into chute-like watercourses in
order to facilitate log floating operations. At peak production, Lapland had a total of approximately ten thousand
kilometres. When log floating ended, the Log Floating Regulations in force on the waterways were subsequently
annulled by the permit authority. There were altogether 55 annulment resolutions concerning the fluvial waterways within the Province of Lapland, which included the stipulation of rehabilitation obligations for the fishing
economy.
So, just how successful were these post log floating fishery rehabilitation measures for rapid water sections
of rivers and other fluvial waters at providing the desired fishery impacts? An answer to this question is partly
sought by assessing the effects of river rehabilitation measures on the fishing economy of seven rivers rehabilitated for the fishing economy. The rivers assessed were rehabilitated in the following chronological order: Kuohunkijoki in the early 1980s, Sattasjoki and Raudanjoki in the early 1990s, Ounasjoki in the mid 1990s,Värriöjoki
in the late 1990s, as well as Ylä-Kemijoki and Viantienjoki in the early 2000s.
The ichthyologic impacts of the fishery rehabilitation tasks have been assessed on the basis of electrofishing
procedures conducted on the rivers monitored. Particular foci for inspection of rehabilitated rapid water sections of rivers and other fluvial waters have been the natural reproduction, fish biomass, fish density, and the fish
species proportion trends for valuable fish. The publication presents observations on the technical implementation of the rehabilitation of these sites, arrangement of expert guidance for fishery rehabilitation at the river
rehabilitation sites, as well as the effects of the aforementioned factors on the attainment of ichthyologic fishery
rehabilitation goals.
As presumed in advance, the average fish biomass for the rapid water sections of rivers and other fluvial waters has indeed increased for a number sites following fishery rehabilitation. The average fish biomass for rehabilitated fluvial areas had increased in a number of sites by approximately 40–100%. The average salmoniform
biomass for rehabilitated rapid and fluvial areas of rivers increased in all rehabilitated areas following the fishery
rehabilitation. The growth of salmoniform biomass in rapid and fluvial areas in different sites fluctuated between
19–2400%. All rehabilitated river regions monitored have shown an increase in the natural reproduction of trout
following the fishery rehabilitation measures. It was verified that the fishery rehabilitation performed on all
rivers monitored produced fishery benefits.
By far the greatest fishery benefit (EUR 6875/ha) was attained by the fishery rehabilitation of the upper
section of the Ounasjoki River. The fishing economy benefits produced by the 2003 rehabilitation of the upper
section of the Ounasjoki River were estimated on the basis of the number of smolt produced by salmon smolt
stocked in the region. Fishery benefits experienced by the rehabilitation of other monitored rivers fluctuated
between 41–536 €/ha/a with an average of approximately 275 €/ha/a. The fishery benefit attained by grayling
populations in the Sattasjoki, Ounasjoki,Värriöjoki and Ylä-Kemijoki rivers could not, however, be estimated.
The productivity through fishery rehabilitation measures conducted in Lapland increased significantly in the
early 1990s. Using significantly smaller rehabilitation costs (EUR/ha), a substantially greater fishery benefit was
achieved. During the implementation stage of rehabilitation tasks, assurances should be made to see that the
organisation’s river rehabilitation knowledge and expertise is effectively utilised at the work site. Even the best
rehabilitation plan does not ensure the implementation of good and quality rehabilitation, unless the work site
receives sufficient expert guidance in fishery rehabilitation tasks. Appropriate occupational instruction and guidance reduces the costs of rehabilitation tasks and enhances the impacts of the project on the fishing economy.
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Čoahkkáigeassu

Geavatlaččat measta buot Lappi jogaid ja ádjagiid, maid golganguovllus leamašan čuollamat, leat geavahan golgadanfávlin. Máŋggaid guoikkat rievdadedje rennelágan roggin golgadandoaimma álkidahttima dihtii.
Golgadanfávllit ledje viidámusat Lappis buohkanassii sullii 10 000 km. Golgadeami maŋŋá golgadannjuolggadusat, mat ledje čázádagain fámus, gomihuvvojedje lohpevirgeoapmahačča doaimmas.
Lappi leana guoskevaš golgadannjuolggadusaid gomihanmearrádusat, mat sisttisdolle rávdnjeguovlluid
guolledállodololaš divvungeatnegasvuođaid, ledje buohkanassii 55 dáhpáhusa.
Mo dáin golgadeami maŋŋá dahkkon jogaid guoika- ja rávdnjeguovlluid guolledállodololaš divvumiin lihkostuvvá ollášuhttit háliiduvvon guolledállodololaš váikkuhusaid? Ovdalis máinnašuvvon jearaldahkii ohcat ovtta
oassái vástádusa čieža guolledállodololaččat divvojuvvon joga divvunbargguid guolledállodololaš váikkuhusaid árvvoštallama bokte.
Jogat, mat leat árvvoštallama čuozáhahkan, leat divvojuvvon čuovvovaš áigeortnegis: Kuohunkijoki 1980logu álggus, Sattanen ja Raudanjoki 1990-logu álggus, Ovnnesjohka 1990-logu beallemuttus, Värriöjoki
1990-logu loahpa bealde, sihke Badje-Giemajohka ja Viantienjoki 2000-logu álggus.
Guolledállodololaš divvunbargguid guollebiologalaš váikkuhusaid leat árvvoštallan čuovvunbáikkiide dahkkojuvvon šleađgaiskkusguolástanbohtosiid vuođul. Guorahallama čuozáhahkan leat eandalii leamašlan
guolledállodololaččat divvojuvvon jogaid guoika- ja rávdnjeguovlluid árvoguliid lunddolaš lassáneapmi,
guollebiomássá, guolledávjodaga sihke guollešládjagaskavuođaid ovdáneapmi guoikkaid divvunbargguid
maŋŋá. Prentosis leat buktojuvvon ovdan áicamiid čuovvunčuozáhagaid divvuma teknihkalaš ollášuhttimis
ja johkadivvunbargoeatnama guolledállodololaš divvuma áššedovdibagadallama ordnemis sihke ovdalis
máinnašuvvon dahkkiid váikkuhusain jogaid guolledállodololaš divvumiid guollebiologalaš ulbmiliid juksamii.
Ovdavuordámušaid mielde guolledállodololaččat divvojuvvon jogaid guoika- ja rávdnjeguovlluid
gaskamearálaš guollebiomássá leige sturron máŋgga čuozáhagas divvumiid maŋŋá. Divvojuvvon rávdnjeguovlluid gaskamearálaš guollebiomássá lei sturron máŋgga čuozáhagas sullii 40-100 %. Divvojuvvon jogaid guoika- ja rávdnjeguovlluid gaskamearálaš luossaguliid biomásá stuorui buot divvojuvvon
čuozáhagain guolledállodololaš divvumiid maŋŋá. Luossaguliid guoika- ja rávdnjeguovlluid biomássá stuorrun eará čuozáhagain molsašuttai 19-2 400 % gaskka. Buot čuovvumis mielde leamašan divvojuvvon johkaguovlluin leat áican dápmoha lunddolaš lassáneami guolledállodololaš divvumiid maŋŋá. Buot čuovvumis
leamašan jogaid guolledállodololaš divvuma gávnnahedje buktán guolledállodololaš ávkki.
Birgetmeahttumit stuorámus guolledállodololaš ávki (6 875 €/ha) šattai Ovnnesjoga badjeoasi
guolledállodololaš divvumis. Ovnnesjoga badjeoasi jagi 2003 divvuma buktán guolledállodololaš ávki
árvvoštallojuvvui johtinveajehiid meari vuođul, maid guvlui gilvojuvvon luossaveajehat buvttadedje. Eará
čuovvumis mielde leamašan jogaid divvumis boahtán guolledállodololaš ávki molsašuttai 41-536 €/ha gaskka ja gaskamearálaččat sullii 275 €/ha. Sattasjoki, Ovnnesjoga, Värriöjoki ja Badje-Giemajoga oasis ii sáhte
goittotge árvvoštallat gv. jogaid guolledállodololaš divvumis soavvilnállái šaddan ávkki.
Lappi guolledállodololaš divvundoaimmaid buvttadeapmi šattai fuomášahtti láhkai 1990-logu álggu
bealde. Fuomášahtti unnit divvungoasttádusain (€/ha) ožžojuvvui mearkkašahtti stuorát guolledállodololaš
ávki. Divvunbargguid ollášuhttinmuttus galgá sihkkarastit, ahte bargoeatnamis lea organisašuvnna johkadivvundiehtu ja máhttu beaktilis anus. Buoremusge divvunplána ii dáhkit doarvái buori ja kvalitehtalaš
divvuma ollášuhttima, jus bargoeatnamii ii leat ordnejuvvon doarvái guolledállodololaš divvunbarggu
áššedovdibagadallama. Áššálaš bargobagadallan geahpeda divvunbarggu goluid ja lasiha guolledállodololaš
váikkuhanvuođa.
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SUOMEN YMPÄRISTÖ

tetty uittoväylänä. Valtaosalla uittoväylistä uittoa haitanneet kivet ja kalliot poistettiin perkauksin
tai räjäyttämällä. Lukuisat kosket muotoiltiin rännimäisiksi uomiksi uittotoiminnan helpottamiseksi. Uittoväyliä oli laajimmillaan Lapissa kaikkiaan noin 10 000 km. Lapin läänin aluetta koskevia
uittosääntöjen kumoamispäätöksiä, jotka sisälsivät virta-alueiden kalataloudellisia kunnostamisvelvoitteita, on ollut kaikkiaan 55 kappaletta.
Kuinka näissä uiton jälkeisissä jokien koski- ja virta-alueiden kalataloudellisissa kunnostuksissa
onnistuttiin saavuttamaan haluttuja kalataloudellisia vaikutuksia? Edellä mainittuun kysymykseen
haetaan osaltaan vastausta arvioimalla seitsemän kalataloudellisesti kunnostetun joen kunnostustöiden kalataloudellista vaikuttavuutta. Arvioinnin kohteena olevat joet ovat: Kuohunkijoki,
Sattasjoki, Raudanjoki, Ounasjoki välillä Raattama-Köngäs,Värriöjoki,Ylä-Kemijoki ja Viantienjoki.
Kalataloudellisten kunnostamistöiden kalabiologisia vaikutuksia on arvioitu seurantakohteilla tehtyjen sähkökoekalastustulosten perusteella. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti olleet kalataloudellisesti kunnostettujen jokien koski- ja virta-alueiden arvokalojen luontaisen lisääntymisen, kalabiomassan, kalatiheyden sekä kalalajisuhteiden kehittyminen koskien kunnostamistöiden jälkeen.
Julkaisussa on esitetty havaintoja seurantakohteiden kunnostusten teknisestä toteuttamisesta ja

J O KI U I TO S TA KA LATA LO U D E LLI S I I N K U N N O S T U K S I I N

Käytännössä miltei kaikkia Lapin jokia ja puroja, joiden valuma-alueella on ollut hakkuita, on käy-

Jokiuitosta kalataloudellisiin
kunnostuksiin
Eräiden uiton jälkeisten velvoitekunnostusten
kalataloudellisesta vaikuttavuudesta
Jarmo Huhtala

jokikunnostustyömaan kalataloudellisen kunnostuksen asiantuntijaohjauksen järjestämisestä sekä
edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksista jokien kalataloudellisen kunnostusten kalabiologisten
tavoitteiden saavuttamiseen.
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