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Timo Yrjänä

• Kotoisin Himangalta
• Työskennellyt vuodesta 1988 Pohjois-Pohjanmaan

ELY-keskuksessa ja sen edeltäjäorganisaatioissa.
• Työlistalla laajalti ELYn tehtäväkenttään liittyviä

vesiasioita, mutta kunnostukset koko ajan mukana
• Suurimpana  uittokunnostukset Iijoen vesistöalueella

1988-2012, josta 10 v työmailla kunnostustyötä ohjaamassa
• Koulutus: FM Oulun yliopisto biologia 1988 ja FT 2003 vesitekniikka, väitöskirjan aiheena

virtavesien kunnostaminen kaloja varten, jossa habitaattimalli isossa roolissa.
• Opetustehtäviä mm. Oulun AMK, Oulun YO, Länsi-Lapin AO, Lapin YO, Turun AMK
• Kunnostukseen liittyviä kirjahankkeita: Uittoväylien entisöinti Iijoella, Metsäpurojen

kunnostusopas, Restoration of Rivers for Fishes, Salmon and Sea Trout Populations and
Rivers in the Baltic Sea.



Esityksen sisältö
Huom! Dioissa on paljon asiaa ja linkkejä jälkikäteen tapahtuvaa opiskelua varten

• Kunnostus ei ole vain kiveämistä
• Vesiensuojelu, säännöstelyn muuttaminen, vaelluskalojen palauttaminen, kalastuksen järjestäminen…

• Virtavesien erityispiirteet Pohjois-Suomessa – muuttaneet tekijät, paineet, vaikutukset
kunnostuksiin

• Millaisia kunnostushankkeita pohjoisessa on tehty, tehdään nyt ja tulevaisuudessa
• Toimijat
• Kunnostukset lähitulevaisuudessa

• Tarkemmin:
• Entiset uittojoet
• Rakennetut vedet

• Pitkä- ja lyhytaikainen säännöstely - jokien ekologia –säännöstelyn lieventäminen vai
uomien ”sopeuttaminen”

• Vaelluskalakantojen palauttaminen, kalatiet, alavaellusrakenteet…
• Metsäpurot ja raakkuvesistöt



Mitä on kunnostus?

• Kertaluonteinen ja intensiivinen toimenpide, jälkihoitoa voidaan silti
tarvita:  esim. uomakunnostus + kutusoraikkojen hoito

• Virtavesikunnostuksissa uoman monimuotoistaminen tavallisin toimenpide
• Jos halutaan parannusta ekologiseen tilaan tai kalastoon, siihen on usein

syytä liittää muutakin:
• Virtausolosuhteet: säännöstelyn tarkistaminen
• Vedenlaatu: toimet valuma-alueella – kosteikot, putsarit, suojakaistat, neuvonta…
• Jokijatkumo: eliöiden, hienon aineksen ravinteiden kulkeutuminen
• Vaelluskalat: kalatiet, alkuistutukset, säännöstelyn muuttaminen, kalastusjärjestelyt
• Rantakasvillisuus > ravinteiden kierto vesi&maaekosysteemi, ekologien käytävä
• Vesistön käyttö

Hydromorfologia!
Ekohydrauliikka!



Virtavesien erityispiirteitä
Pohjois-Suomessa

• Isot jokivesistöt tyypillisiä (Tornio-Kemi-Ii-Oulu)
• Järviprosentti usein pieni > tulvaherkkyys
• Isojen jokien pääuomat usein kokonaan porrastettu

ja voimakkaasti säännöstelty
• Lähes kaikki joet koneellisesti perattu uittoa varten ja myöhemmin

entisöity 1970-1990 luvulla velvoitetyönä ja sen hetkisten normien mukaan
• Rajajoet (esim. Tornio, Teno) ja itään laskevat (esim. Kuusinki-Kitka-

Oulanka-Pisto) joet pysyneet luonnontilaisena.
• Sivujoissa ja puroissa usein suuri määrä (satoja koskihehtaareja) suht.

hyväkuntoisia sivujokia ilman vaellusyhteyttä mereen.
• Puroissa usein luontaisia taimenkantoja, joista osa voi vaeltaakin, joskus raakkuakin



Kemi-, Ii- ja Oulujoen
voimalaitokset





Lisää pohjoisen olosuhteista

• Pohjois-Lappia lukuun ottamatta paljolti metsätalousvaltaista ja soista aluetta,
paljon metsäojituksia

• metsätaloustoimet merkittävä kuormittaja
• turvemaiden osuus suuri: ravinteita ja humusta vesistöihin, hiiltä ilmakehään
• Vesi lievästi hapanta

• Metsätalous intensiivistä (pl. Ylä-Lappi) > mm. kutupaikkojen liettyminen
• Asutusta ja peltoja jokivarsilla usein vähän, rantametsää usein paljon jäljelle

verrattuna tiheämmin asuttuihin alueisiin (tosin ei vanhaa metsää)
• Rantametsät pidättävät jokeen tulevaa kiintoainetta ja ravinteita
• Tuottavat lehtikariketta jokieliöiden ravinteeksi
• Varjostus usein hyvä – korostuu pienissä uomissa
• Rannikolla (alle 100 m mpy) happamia sulfaattimaita (ns. alunamaat) –ELY voi vaikuttaa

ojitusilmoitusten kautta.
• Kotitarvekalastuksella yhä merkittävä rooli > esim. kalastusrajoitukset hankalia
• Kunnostuksen kohteena: (luonnonmukaisuuden lisäksi): taimen, lohi, harjus,

siika…  kevätkutuisia kaloja harvemmin… muista eliöistä nahkiainen, raakku…

Ravinteet kiertää maa- ja
vesiekosysteemin välillä



Metsäojitusten intensiteetti ja orgaanisen hiilen
kuormitus Suomessa

Luonnonhuuhtouma Metsätalouden vaikutus



Uitto ja uittokunnostukset
• Uitolla iso merkitys Suomen jokien tilalle, alkoi vähitellen 1700-luvulla sahojen lähistöllä, muuttui

yhteisuitoksi. Metsähallitus iso osakas uittoyhdistyksessä puutavarafirmojen lisäksi.
• Iijoella ensimmäinen uittosääntö 1870-luvulla, entisöintityöt osa US:n kumoamista, toteutettiin

lupaviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaan, ympäristöhallinnon toimesta.
• Lähes kaikki peratut kosket kunnostettu

• Toteutustapa vaihdellut suuresti
• Käsitettiin aluksi ”mekanistisesti” penkereiden purkamisena
• Virheitäkin tehty: aluksi kriisiajan uittoväylä, ei kutusoraikoita, suunnittelu usein suurpiirteistä, kunnostettava

alue ja suurimmat työt kartalla + periaatekuva, seurantaa vähän, pitkäaikaista ei juuri lainkaan
• Myöhemmin vaelluskalojen elinolojen parantaminen ja luontaisten prosessien parantaminen mukaan, kala-

asiantuntijat suunnittelemaan ja ohjaamaan, seurantaa ”virkatyönä”, graduina ja väitöskirjatöinä.
• Uiton jälkeinen kunnostustyö vei suuriss avesistöissä paljon aikaa, esim. Iijoella 1988-2012 ja

sisälsi paljon muutakin kuin uomakunnostusta
• Esim Iijoelta: kustannukset uittosäännön kumoamiseen liittyvistä töistä 16 M€

6,0 M€ koskien kunnostaminen, järvien vesipintojen nosto, uittolaitteiden poisto.
3,8 M€ kalastotarkkailut ja rajankäynnit
3,7 M€ kala- ym. korvaukset
2,5 M€ istutusvelvoitteet



Isossa jokisysteemissä paljon erilaisia vesiä ja olosuhteita
– uittokunnostukset suunniteltiin, luvitettiin ja toteutettiin osa-alueittain

Aivan kaikkia perattuja alueita
ei ole kunnostettu

Koskipinta-ala jäi hieman
pienemmäksi kuin

luonnontilassa



Metsähallituksen seurantojen
perusteella taimenen poikastiheyksissä
paljon vaihtelua kunnostuksen jälkeen

Kauppinen, Yrjänä, Sarajärvi 2013: Iijoen vesistön
uittotoiminta ja sen jälkeiset entisöintityöt.
https://www.doria.fi/handle/10024/93273

https://www.doria.fi/handle/10024/93273


Uittokunnostusten eteneminen Pohjois-
Suomessa
• Velvoitetyöt tehty tärkeimmissä uittovesistöissä pääasiassa välillä 1980-2010
• Suurimpien jokien pääuomia ei ole kunnostettu (muutamia yksittäisiä alueita lukuun

ottamatta), koska ne ovat pääosin allastettu ja voimatalouskäytössä.
• Keskikokoisissa/pienissä joissa uitto loppunut aikaisemmin ja osassa US kumottu ilman

velvoitteita tai kevyin velvoittein > niissä myöhemmin tehty kalataloudellinen
kunnostuksia

• Usein uudemmin opein, yksilöllisemmin suunniteltuna
• Esim. Simojoki, Siikajoki, Pyhäjoki, Lestijoki

• Tällä hetkellä pienimpien rannikkojokien kalakunnostukset loppusuoralla – niissä usein
vedenlaatuongelmia – vaatii myös vesiensuojelutoimia, erityisesti HaSu-maat ongelma,
maankuivatusta pitäisi rajoittaa.

• Joitain täydennyskunnostuksia uittokunnostetuilla joilla tehty (Lapissa mm. Simojoki ja
PP:llä Kiiminkijoki), Kainuussa selvitelty.

• Iijoella viritteillä laajempi täydennyskunnostuskierros, painopiste kutupaikoissa ja
pienpoikasalueissa (MH asialla, seuranatatiedot taustalla)



Säännöstely
Vuosisäännöstely > muutettava tai otettava huomioon
uomakunnostuksissa
Oulujoen virtaaman vuosivaihtelu ennen ja jälkeen säännöstelyn



Lyhytaikaissäännöstely

Ashraf, F. et al.2018: Changes in short term river flow regulation and
hydropeaking in Nordic rivers.
https://www.researchgate.net/publication/329130248_Changes_in_short_term_river_flow_regulation_and_hydrope
aking_in_Nordic_rivers
• Tutkimuksessa hyödynnettiin vuosien 2008–2017 aikana mitattuja tunti-

virtaaman muutoksia yhteensä 157 pohjoismaisesta joesta, joista 80 oli
säännösteltyjä (padottuja) ja 77 luonnontilaisia (patoamattomia) jokia.

• ”Nopea virtaaman muutos joessa on luonnoton ilmiö. Niiden
lisääntyminen vaikuttaa jokien ekologiaan, sillä vesieliöstö ei ole
sopeutunut näihin nopeisiin virtauksen muutoksiin.

• Lyhytaikaissäännöstelyn voimistuminen tulee selvästi esiin vertailemalla
virtaaman muutosten yleisyyttä vuosien 2011–2013 ja 2014–2017 välillä.
Jälkimmäisellä jaksolla ne ovat selvästi lisääntyneet. Tuulivoiman
rakentaminen Suomeen alkoi kasvaa vuodesta 2013 lähtien.

https://www.researchgate.net/publication/329130248_Changes_in_short_term_river_flow_regulation_and_hydropeaking_in_Nordic_rivers


Metsäpurojen kunnostaminen &  raakut

• Alkoi 1990-luvulla vapaaehtoisten aloitteesta
• Inventointia tehty Iijoella sadoilla puroilla MH-ELY yhteistyönä

• Luonnontilaisia puro-osuuksia suht. paljon, kokonaisia puroja ei juurikaan

• Paljon kehitystyötä ja tutkimuksia
• http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0708-7

• Metsäpurojen kunnostusopas 2008
• https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38835

• Viimeksi Esteet pois – painopiste siirtynyt vaellusesteisiin

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0708-7
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38835


Iijoen alueella paljon puroja, jossa
lisääntyvä taimen- ja raakkukanta

Harvoin isommissa joissa

Osa raakuista vaatii väli-isännäkseen
lohen

MH aktiivinen
LAPELYssä myös osaamista

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38835


Kunnostus-
työmaita



Kalojen elinolojen parantaminen säännöstelyä muuttamalla

• Minimivirtaama
• Usein voimalaitosluvissa määritelty, 0-virtaamakin edelleen mahdollinen

• Isojen jokien patoaltaissakin voisi olla paikoin virtakaloille sopivia olosuhteita, jos virtaus
ei pysähtyisi esim. viikonloppuisin.

• Voidaan muuttaa sopimalla tai hakemalla lupamuutosta

• Ympäristövirtaama
• Monimuotisempi, pitäisi huomioida kaikki tilanteet

• Mallinnuksen perusteella (tai mittaamalla) voi etsiä pullonkauloja



Louis Addo 2019: The effects of short-term regulation on habitat
conditions of brown trout, Salmo trutta in the lowermost part of River Kalajoki
and possibilities for mitigation
file:///C:/Users/A005079/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/STA2CTR3/nbnfioulu-
201912193360.pdf

file:///C:%5C%5CUsers%5C%5CA005079%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CINetCache%5C%5CIE%5C%5CSTA2CTR3%5C%5Cnbnfioulu-201912193360.pdf


Kalajoki Juurikoski

“An increase of current minimum environmental flow
from Hamari HPP from 2.0 m3/s to 3 m3/s would lead to
13.94 % increase in WUA at 2.0 m3/s for brown trout
under 10 cm”

“The results suggest that if Juurikoski river structure is
reconstructed similar to the river structure of
Hihnalankoski, the fish habitat would improve
significantly for all brown trout size more than 100%”

2 m3/s 24,5 m3/s

Taimen
Alle 10 cm

Uoman rakenteen vai säännöstelyn
muuttaminen ?



Säännöstelyjen kehittämiseen virtavesien ekologisen tilan
parantamiseksi panostettu Pohjois-Pohjanmaalla

• Siikajoki
• Valtion säännöstely tulvasuojelun takia, voimayhtiöt tuottavat sähköä
• Lyhytaikaissäännöstelyn loppuminen oli edellytys kunnostukselle
• Kehittämistarvetta edelleen, ristiriitaa eliöstön elinolojen ja tulvasuojeluintressin välillä

• Irnin- ja Kostonjoet
• Kunnostuksen jälkeen neuvottelut ja sopimukset ”puolivapaaehtoisesta” 0-juoksutusten

poistamisesta (vesilaki)
• Seurannan perusteella korotettiin
• Harjusta kohtuullisesti

• Kuusinkijoki: lupa AVIin, kun neuvottelut eivät tuottaneet tulosta
• Kalajoella alkutarkasteluja tehty





Vähävetisiä luonnonuomia Iijoella (Hellsten ja Olin 2013)
– näiden parantaminen vaatii ison virtaaman ja odottaa ”aikaa parempaa”



Sama tosin päin: säännöstelyn huomioiminen kunnostuksissa

• Kaksoisuomarakenne
• alivirtaama tilannetta ja ”normaalitilannetta” varten
• Tilanteissa, jossa lupa mahdollistaa esim. luonnonuomaan vakaan, mutta pienen alivirtaaman

(Esim. Hirvaskoski Iijoen sivujoessa)
• Riittävän vesisyvyyden säilyttäminen kynnystämällä/kaventamalla

• Pysyvästi vähävetiset luonnonuomat
• Voi turvata pienen elinalueen virtakaloille ja muulle eliöstölle + vesimaiseman

• Deflectorit
• Hidasvirtaisiin kohtiin virtausnopeutta kiihdyttämään ja saamaan aikaan påohjan lajittumista
• Esim. patoaltaissa

• Loivasti viettävät karikot, suojakivikkoa, kutusoraa
• Sopivaa habitaattia lähistöltä eri virtaamilla
• Esim. Oulujoen alimmassa patoaltaassa Laukassa harjuksille tehty elinaluetta



Kalojen vaellusyhteys
• Pohjoisen isoissa joissa kalateitä vasta muutama

• Monta voimalaitosta, voimakas säännöstely – kokonais-
ratkaisu todella vaikea

• Kemijoen ja Oulujoen alimmissa koskissa kalatiet,
• Merikoski toimii kohtuullisesti
• Kalaviranomainen hakenut velvoitteenmuutosta

Ii- ja Kemijoelle
• Myös vapaaehtoisa kalatiehankkeita vireillä: esim- iijoella kokeillaan kärkihankerahalla alasvaellusrakennetta.

• Pohjoisen keskikokoisissakin joissa kalateitä ja varsinkin toimivia vähän
• Tehty aikanaan huonolla osaamisella (Siikajoki, Pyhäjoki)
• Myös vaikeita monivoimalatilanteita tilanteita yhdistettynä huonoon veden laatuun (Kalajoki)

• Oulujoen toiseksi alimmassa voimalaitoksessa Montassa massiivinen kalojen kiinniottolaite
• Voimayhtiö, kunnat+valtio, toimii kohtuullisesti vuosien kehittelyn jälkeen
• Tarkoitus käyttää laajamittaiseen ylisiirtoon vesistössä, jossa pääuoma (lähes kokonaan porrastettu ja

vaellusyhteyden palauttaminen todella vaikeaa



Toimet valuma-alueella

• Metsätalouden vesiensuojelu
• Vireää
• Yhteistyö metsäkeskuksen kanssa

• Maatalouden vesiensuojelu
• Maataloustukien ja säännösten ja asennemuutoksen kautta korjaantuu pikkuhiljaa
• Muuten vähäistä (pienet korkeuserot- vaikea laskeuttaa)

• Jätevesien puhdistaminen
• Vaikuttamista ja neuvotteluja, kunnan ja vesilaitoksen rooli tärkeä

• Isoissa EU-hankkeissa haettu kokonaisvaltaisia ratkaisuaja, esim.-
Siuruanjoki kuntoon –yhteishanke

• Yleensä tarvitaan monia toimijoita



Toimijat pohjoisilla vesillä

• VYYHTI-kunnostusverkosto yhdyshenkilöineen toimii PP:lla, Lapissa ja Kainuussa
perusteilla

• Antaa tukea hankkeille ja paikallisille toimijoille
• Pysyvä rahoitus ei vielä(kään) varmaa

• Kylä- tai vesistökohtaisia yhdistyksiä jonkin verran
• Meidän Kalajoki, Jäälinjärven vesienhoitoyhdistys

• ”Vesistörikkaat” kunnat aktiivisia, osakaskunnat joillain alueilla
• Esim. Reisjärvi, Pyhäjärvi

• Yrityksiä ei juuri saatu rahoitukseen mukaan
• Kaupallisia kunnostustoimijoita niukasti, suunnittelijoita aika hyvin.
• ELY: ei juuri toteuta kunnostuksia enää, vesienhoidon suunnittelu ja

vesienhoitoviranomaisen lausunnot keskeistä, neuvonta ja avustukset myös tärkeitä.
• ELYjen resursseissa eroja
• Valtakunnallinen vesiosaamiskoulutus alkamassa – ensi vuonna kunnostusmoduulin vuoro



Tulevaisuutta virtavesiin liittyen pohjoisessa Suomessa – Isot
muutosvoimat

• Vesienhoito-ohjelmassa  edelleen paljon toimenpiteitä virtavesille
• Todella merkittävä tekijä vesien tilan kannata: ohjaa kunnostusta
• Ohjaa merkittävästi myös vesilupien myöntämistä ja sisältöä
• Samoin rahoitusta

• Kaikkien vesivoimalupien läpikäyminen EU:n vaatimus Suomelle
(Ruotsi  jo aloittanut) edellisellä vesienhoitokaudella

• johtaa isoihin muutoksiin säännöstelyssä…ja ehkä myös kalatievelvoitteisiin.
• Uomakunnostuksiinkin saattaa seurata, jos vesivoimaa puretaan jostakin.

• Kalaviranomaisen hakemus velvoitteen muuttamiseksi vireillä
Kemijoella ja Iijoella: johtaa todennäköisesti vaellusyhteyden
parantumiseen lähivuosikymmeninä.

• Vaelluskalojen toimiva elinkierto vaatii paljon kehittämistoimintaa vesistöissä,
joissa monta voimalaitosta ja voimakas säännöstely

Vesipuitedirektiivi
Laki

vesienhoidosta



Tulevaisuutta…

• Kansalaistoiminnan rooli kasvaa edelleen (yhdistykset tms.) Vesiensuojelun
tehostamisohjelman ja muiden rahoitusmahdollisuuksien ja
ympäristötietoisuuden kasvamisen myötä

• Usein virkistyskäytön parantaminen isossa roolissa, joskus jopa risiriitoja ekologian
kanssa

• Valtakunnallinen patokartoitus 2019-20 – vaellusesteiden poistaminen
tavoitteena > toimenpiteet (valvonta + kunnostukset) alkanevat 2021

• Kutukanavien/ohitusuomien rakentaminen isoihin rakennettuihin jokiin –
aloitteita tehty, toteutusta vielä vähän.

• Voi olla, ainakin väliaikaisena ratkaisuna, realistinen malli pitkälle rakennetuissa
joissa, pienimuotoinen luonnonkierto mahdollinen

• Patojen purkaminen/luonnonuomien vesittäminen: Esim. aloite Oulu
kaupungille 2019.





Kiitos mielenkiinnosta !

Mukava saada uusia osaajia alalle !


