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Jarmo Huhtala

Ajankohtaista virtavesiltä 

Lappi



Hieman historiaa

20.10.2020

Jokiuomia perattiin 

Lapissa uiton 

helpottamiseksi yli 

11 000 km

Jokien lisäksi uittoa

suoritettiin myös

puroissa

Uitto päättyi Lapissa 

1991

Uittoväylien 

perkauksista ja uitosta 

aiheutui huomattavia 

kalataloudellisia 

vahinkoja



Uiton jälkeisiä

velvoitekunnostuksia tehtiin vuosina 

1970 – 2005 noin 1 300 ha:n

jokipinta-alalla

1970 – ja 1980 – luvuilla

moneen kunnostettuun koskeen

tuli jättää kriisiajan uittoväylä

Kunnostusosaaminen ei

välttämättä ollut nykytasolla

Jälkiä parsittu kalataloudellisilla

kunnostushankkeilla

20.10.2020

Kuva Tapio Rautiainen

Kuva Marko Kangas



Kalataloudellisia kunnostushankkeita

on toteutettu vuodesta 2005 lähtien

miltei vuosittain. Hankekustannukset

noin 100 000 €/a 

Hankkeiden vesioikeudellisen luvan

hakijana on toiminut

Kalatalousviranomainen

Hankkeiden suunnittelusta ja töiden

toteutuksesta on vastannut Lapin

ELY-keskus Y-vastuualue ja sitä

edeltäneet organisaatiot (Ympäristökeskus…)

Seuraavaksi viimevuosien hankkeiden esittely
20.10.2020



. 

20.10.2020

Miekojärveen laskevat joet (Pello, Ylitornio)

Ylinen Alposjoki (kohteita1)

Alposjoki (kohteita 3)

Luomalanjoki (kohteita 2)

Konttajoki (kohteita 7)

Aalisjoki (kohteita 9)

Kunnostusten tavoitteena on lisätä järvitaimenen kutu- ja 

poikastuotantoalueita

Kunnostettavaa koskipinta-alaa yhteensä noin 10 ha

Kunnostuksen kustannukset 

noin 185 000 €

Suunnittelutyöt tehty 2011 – 2013

Kunnostusten toteutus 2015 - 2018
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Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen taimenen 

kutualue- ja poikastuotantoalueiden kunnostus. 

Kunnostustyöt tehtiin 2019 ja 2020.

Koskia kunnostettiin kaikkiaan noin 10 ha

Kutusoraa vietiin Kangosjoen Koivukoskelle 400 tn  ja 

Jerisjoen Vääräkkäkoskeen 100 tn

20.10.2020

Joki Kunnostettava 

koskipinta-ala 
nykyinen (ha)

Koskipinta-ala lisäys (ha) Taimenen 

pienpoikastuotannon 
(0+) lisäys (yks/a)

Kangosjoki 4,1 0,20 1 870

Pakajoki 1,0 0,30 422

Jerisjoki 1,7 0,33 1 828

Särkijoki 1,0 0,17 1 100

Yhteensä 7,8 0,9 5 220
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Kalatalousrahoista vipuvoimaa

Eu - osarahoitteisista projekteista synergiaa 

• Lapissa on hyödynnetty tehokkaasti erilaisia Eu – rahoituskanavia 

virtavesien kunnostuksissa

• Eu:n rahoituskanavista Life- ja Interreg - ohjelmat keskeisimmät

• Kalataloudellisia kunnostamismäärärahoja on käytetty kansallisena 

vastinrahana

• Projektien kautta virtavesien kunnostamisiin käytetyt resurssit on 

saatu moninkertaistettua.

• Projektien avulla toimia on voitu kohdentaa myös valuma-alueille

20.10.2020



20.10.2020

Simojoki – Life 2002 - 2007
Viisivuotisenhankkeen kokonaisbudjetti oli noin 1,14 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE Luonto-rahaston 

osuus on 0,5 miljoonaa euroa. 

Kotimaisesta rahoitusosuudesta vastasivat hankkeen koordinoija Lapin ympäristökeskus sekä Ranuan 

ja Simon kunnat, Lapintyövoima- ja elinkeinokeskus, Vapo Oy, Simon Turvejaloste Oy, Metsähallitus ja 

metsäkeskus Lappi.

Vuosina 2002–2007 toteutetun Simojoki-Life -hankkeen tavoitteena oli Natura 2000

-suojelualueverkostoon kuuluvan Simojoen suotuisan suojelutason turvaaminen ekologisella 

kunnostuksella ja tehostamalla vesiensuojelutoimenpiteitä valuma-alueella.

Simojoen kunnostus- ja suojelu LIFE-Luonto – hankkeessa (2002 – 2007) toteutettiin

Simojoen ekologinen kunnostus pääuoman osalta pääosin vuonna 1997

valmistuneen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman mukaisesti. Simojoen

ekologisessa kunnostuksessa kunnostuksia tehtiin joen koski- ja virta-alueilla yhteensä 155 ha. Koskia 

Simojoessa on kaikkiaan 277 ha. 

Joen alaosan koskialueet kunnostettiin lohen ja yläosan kosket taimenten elinympäristövaatimuksia 

vastaaviksi



Simojoella kunnostettiin 155 ha

Kuvat Eero Hiltunen



Perämereen laskevia vesistöjä – Menetelmien kehittäminen ja ekologinen 

kunnostaminen. Rajat ylittävä Suomalais- Ruotsalainen yhteistyöhanke

Rahoitus 935 802 €  (Suomen osuus)

INTERREG Nord (EU-rahoitus) 608 271 € (65 %)

Lapin Liitto 187 160 € (20 %)

ELY-keskus (MMM 67 705 € )72 705 €  

LUKE 39 322 €

GTK 28 344 €

Budjetti jakaantui organisaatioittain seuraavasti: Lapin Ely 484 700 €, 

Luke 262 146 € ja GTK 188 956 €



Simojoella kunnostettiin 2018 – 2019 kutu- ja poikasalueita 

noin7,2 ha (16,5 ha koskipinta-alasta käsiteltiin)

Kutusoraa ja poikaskiveä

2 220 t. (tuotiin)

5 500 t (seulottiin) 

Kuvat Marko Kangas



EMRA - Environmental planning, Measures and Restauration Actions in regulated 

water systems, Swedish-Finnish cross-borderproject in the arctic region 2019 - 2021

Hanke on Suomen ja Ruotsin välinen vesistökunnostus, tutkimus ja innovaatiohanke. Keskeisinä tavoitteina Suomen osatehtävissä

on kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen, vesistöjen tilan parantaminen hankealueella sekä taimenkantojen geneettisen

monimuotoisuuden selvittäminen. 

Suomen puolella keskiössä on Kemijoen vesistöalue sivuvesineen: Kuolajoki,

Ternujoki, Ropsajoki, Leivejoki, Vähäjoki, Runkausjoki, Pisajoki, Louejoki, Vaajoki, Varejoki,

Kaisajoki ja Akkunusjoki. 

Hankkeessa valmistellaan kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat neljään inventoituun jokeen edellä mainitusta joukosta. Lisäksi

hankkeen tavoitteena on hankkia tietoa Kemijoen vesistöalueen taimenkantojen genetiikasta useiden kymmenien sivujokien osalta.

Tähän mennessä riittävät jokikohtaiset aineistot on pystytty hankkimaan 26 joelta, joista pääosa on Kemijoen vesistöalueen

pienehköjä sivuvesiä.

Hankkeen aikana tehdään pienimuotoisia kunnostuksia valikoiduille kohteille. Kunnostukset voivat olla uomakunnostuksia,

kutusorastuksia, vaellusesteiden poistoa yms. Lisäksi valmistellaan valuma-alueille KEMERA rahoitukseen soveltuvia

luonnonhoitohankkeita kunnostettavien jokien valuma-alueille. Kyseiset luonnonhoitohankkeet ovat nimen omaisesti vesiensuojelua

parantavia toimenpiteitä, kuten laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä, kosteikoita yms. 

Hankkeeseen osallistuvat Kemijoki oy, Vattenfall, LUKE,Metsähallitus, Lapin ELY-keskus, Länstyrelsen Norbotten. Hanketta Suomen

puolella koordinoi Lapin ELY-keskus 20.10.2020

Projekteja meneillään



Kesän 2020 joki-inventoinnit Ala-Kemijoen sivujoissa

Emra

 4 työparia, 12 jokea

 Jokiuoman lisäksi inventoitiin

jokiin laskevat ojat ja arvioitiin

niiden kuormitus

 Kartoitettiin myös potentiaalisia

kutualueita, soraistuskohteita ja 

vaellusesteitä

 Inventoinneissa käytettiin ArcGis

Collector mobiilisovellusta

 Potentiaalisimmat joet: 

Ropsajoki, Vähäjoki, Louejoki, 

(Vare-, Vaa-, Runkausjoki?)
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ReARC
(Ecological restauration of Arctic Rivers) hankeaika 2019-2021

ReARC on neljän maan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kartoittaa ja kunnostaa

arktisten jokivesistöjen elinympäristöjä, joihin alueen ihmistoiminta on vaikuttanut

heikentävästi.

Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä ( ELY, MH, Länsstyrelsen, NVE ja Eco-Centre)

Budjetti: 3 030 936 euroa

Suomi: 776 810 euroa: ELY: 644 791 euroa Metsähallitus 132 019 euroa

Kolarctic rahoitus 2 124 234 euroa (70,9 %)

Suomenpuoleiset hanketyöt: Kartoitetaan Inarijärven valuma-alueella sijaitsevat 

tierummut – mahdolliset vaellusesteet ja entisten uittoväylien kunnostustarve kartoitus

(täydennyskunnostustarve)

20.10.2020
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30 % inventoiduista tierummuista oli totaalisia

vaellusesteitä

15 % kohteista oli ajoittaisia tai osittaisia vaellusesteitä

Entisillä uittoväylillä on kunnostustarvetta: mm. Nellim- , 

Nangu-, Sarmi-, Kirakkajoki sekä löytynyt perattuja 

puroja mm. Martinoja. Ensi kesänä inventoidaan 

Ivalojoen sivujokia.

ReARC



 Freshabit kohde Lapissa Naamijoen vesistö

 Budjetti 1,3 milj. €, EU 60 % + kumppanit 40 %

 Teurajärven pohjapadon korjaus ja kalaportaiden teko. Hoitokalastus

 Teuravuoman Natura-alueen läpi menevän kanaalin kunnostus soiden 

ennallistamisena ja kosteikkojen tekona ja purouoman palautuksena. 

Kivijärven vedenpinnan nosto

 Vaattojärven ruoppaus, Hoitokalastus, Ruovikoiden niitto
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Metsähallinto aktiivinen toimija Lapissa

Kuva Markku Vierelä



 Kala- ja riistapainotteinen valuma-aluehanke. Rahoitus MMM (osana Sotka 

rahoitusta) ja Metsähallitus (Eräpalvelut, Luontopalvelut ja Metsätalous oy) 

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 940 000€. Projekti on käynnistetty 2020 ja 

se on valtakunnallinen.  Projekti pohjautuu Metsähallituksen vuonna 2017 

laatimaan kalaelinympäristöjen hoidon toimintamalliin. 

 Lapissa kohteiksi on valikoitumassa Silmäjoen vesistö ja Vaattunkijoen

vesistöt Rovaniemellä. Lisäksi projektissa koulutetaan Metsähallituksen eri 

vastuualueiden henkilöstöä valuma-aluekunnostuksiin

 Projektissa kunnostetaan pienvesiä (lähinnä puroja) ja soita valuma-alue 

kerrallaan valtion alueilla. Valuma-alueella tehtäviä toimia ovat mm soiden 

ennallistaminen, pintavalutus, kosteikot..

 Emra – kohteet Ala-Kemijoella
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Metsähallinto aktiivinen toimija Lapissa

Kuva Markku Vierelä



Lapin Vesku - hanke

Lapissa on alettu tarjota vetoapua vesistöjen kunnostamiseen. 

Simossa, Ranualla ja Rovaniemellä on käynnistynyt vesistökunnostushanke Vesku, joka antaa

asiantuntija-apua ja neuvontaa vesistöjen kuntoon laittamiseen.

Osallistujat saavat tietoa lähivesistön nykytilasta, soveltuvista kunnostusmenetelmistä, luvituksista

ja rahoitusmahdollisuuksista.

Hankkeessa tehdään muun muassa esimerkkisuunnitelmia järvien ja pienten virtavesien

kunnostamisesta ja ne ovat jatkossa kaikkien hyödynnettävissä.

Alueelle jalkaudutaan myös pitämään yleisö- ja keskustelutilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja

loma-asukkaat voivat tuoda näkemyksiään esille lähivesiensä tilasta. Mahdollisia ratkaisuja

parempaan vesien tilaan etsitään yhdessä toimijoiden kanssa.

Hanketta hallinnoi Osuuskunta Virtatiimi, hankealue laajenemassa Posio, Kemijärvi?
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Lapin Vesku – hankkeen järjestämiä tapahtumia

Siuruanjoki Ranua

Narkaus, järven kunnostuksen suunnittelua

Impiö – Nikkilän koulun kalatahtuma



Lapin kunnostustarpeessa olevien virtavesien erityispiirteistä ja niiden huomioiminen

• Lappi on laaja maakunta ja kohteita on Lapin kolmion alueelta Ylä-Kemijoen sivujokiin.

• Suurista jokivesistöistä Simojoen alaosan koskilla on vielä kunnostustarvetta. 

• Alueellisia erityispiirteitä: Ala-Kemijoen sivujoet, entistä merenpohjaa, latvaosia lukuun 

ottamatta loivapiirteisiä, Ylä-Kemijoen vesistössä ojitusten aiheuttama hiekan 

kulkeutuminen virtavesiin. Hiekka täyttänyt suvannot yms.. (kiintoainesongelma on 

yleinen tietysti muuallakin)

• Kunnostuksen suunnittelulle ja toteutukselle antaa raamit: kohde ja käytettävissä olevat 

resurssit.

• Edellä mainitut tekijät raamittavat käytettävät kunnostusmenetelmät. Erilaisilla 

virtavesikohteilla käytettävissä olevista kunnostusmenetelmistä löytyy oppaita yms. 

20.10.2020



Virtavesikunnostusten tavoitteista

Lapin ELY-keskuksen viime vuosina toteuttamissa 

kunnostushankkeissa tavoitteena on ollut lisätä lohi- ja 

meritaimenkantojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita

Jokihelmisimpukkakantojen elvyttäminen

Lapin ELY – keskuksen avustamien pienimuotoisten 

kunnostushankkeiden tavoitteena on yleensä ollut kohteen 

taimenen ja harjuksen elinalueiden laadun parantaminen

20.10.2020



Virtavesikunnostusten haasteita

• Urakoitsijoita, jotka tekevät virtavesikunnostuksia on rajallinen 

määrä, osaavista kunnostajista pula

• Virtavesien kunnostustarve on valtava suhteessa käytettäviin 

resursseihin

• Kunnostukset ovat liiaksi kertaluontoisten projektien varassa

• Valuma-alueilla tarvittavien vesiensuojelutoimenpiteiden kytkentä 

uoma kunnostuksiin

• ELY-keskuksen virtavesien kunnostusten suunnitteluun, 

toteutukseen ja ohjaukseen käytettävien voimavarojen puute (Ely:n

rooli?)

• Kuka ottaa hoitaakseen vaativat virtavesien kunnostushankkeet

• Tierumpujen vaellusesteiden poisto 

20.10.2020



Tulevaisuuden näkymiä

• Useita pienimuotoisia (Ei Avin lupaa tarvita) kunnostushankkeita vireillä ja ne tulevat lähivuosina 

toteutukseen (Emra kohteet, metsähallinnon kohteet, muut toimijat)

• Lähiaikoina ei ole tulossa toteutukseen isoja kunnostushankkeita (Kohteet joihin tarvitaan Avin lupa) 

• Vireillä Avissa Runkausjoen kunnostus

• Lapissa on tarvetta poistaa tienrumpujen yms. aiheuttamia vaellusesteitä 

(kohteita kartoitettu Inarin alue ja Ala-Kemijoki)

• Mikäli Triwa Life (Life – luonto) saa rahoituksen niin Naamijoen ja Tengeliöjoen vesistöihin tulee useita 

Avin luvan tarvitsemia kunnostushankkeita

• Lapin virtavesien kunnostusohjelman (2022 – 2027) päivitys aloitetaan

• Sinettäjoen alaosan kunnostuksen yleissuunnittelu aloitetaan …. Kirakkajoen vesistö



Kiitokset mielenkiinnosta !
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