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Luonnonmukainen vesirakentaminen 1998-

• Kunnostusnäkökulma tuli osaksi vesistöjen käyttöä

- tulvasuojelu, maankuivatus, voimatalous

• Vesipuitedirektiivi vuodesta 2000 edellyttää hyvää ekologista tilaa 

myös rakennetuissa vesistöissä

• Ekologinen jatkumo, ympäristövirtaamat

• Selvitettävä, onko energia tuotettavissa muulla tavoilla (tuulivoima, 

sähkövarastot)

• Haittoja lieventävät toimenpiteet osaksi ympäristölupia - lupien 

uudistus

• Mallina mm. Keski-Eurooppa, jossa vaaditaan korvaavien 

biotooppien rakentamista – myös Kanadassa (biodiversiteetin no-

net-loss)

• Tarvitaan ekohydrauliikkaa tutkimuksellisena pohjana

• Jormola, Jukka; Harjula, Heli; Savilinna, Auri (toim.) 2003. Luonnonmukainen 

vesirakentaminen – Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40396

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40396


Tulvasuojelu
• Tulvien poistamisen sijaan tavoitteeksi on otettu tulvan 

pidättäminen valuma-alueella

• Samalla tulvaniittyjen ja –metsien palautus



Puuaines ja rydöt tulvan lisääjinä

• Mykkänen, Kirsi 2019. Puuaines ja rytöjen rakentaminen osana 

Nuuksion Myllypuron kunnostusta

• https://www.theseus.fi/handle/10024/227976

https://www.theseus.fi/handle/10024/227976


Rakennettujen rytöjen vaikutuksia
• Nuuksion Myllypuro 2/2020, 35 mm sade nousi koko laaksoon

• Rytöjen alla kiveys ja sorastus, aukko eliöille



Puuaineksen muita hyötyjä

• Virtauksen monipuolistuminen

• Alle kaivautuvat kuopat, suojia kaloille

• Käyttöä on syytä tutkia lisää kunnostuksissa

Lasse Järvenpää



Uomien kunnostus maankuivatuksen 

yhteydessä

• Vesilaki: Luonnontilaisen kaltaisiksi muuttuneita uomia ei saa perata 

vanhan suunnitelman mukaan

• Tulvatasanteellinen kaivu, monimuotoisuus

• Uomien ennallistus, kuivatuksesta luopuminen

• Hjerppe, Turo; Hämäläinen, Liisa; Koljonen, Saija; Jormola,Jukka;

Raitanen, Henna; Västilä, Kaisa 2020:

Maatalousalueiden virtavesien tilan parantaminen – menetelmiä ja

suosituksia https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318571

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318571


Tulvatasanteellinen kaivu
Perniön Juottimenoja 2007

• Itse uomaa ei tarvinnut kaivaa, voi jatkaa kehitystään 

mutkittelevaksi, kunnostettavissa taimenille

• Sama paikka 2019

• Penkkojen syöpyminen

pysähtynyt

• Tulvasanteille kasaantunut

lietettä paikoin 20 cm



Alivesiuoman kunnostustarve tulvatasnteiden 

yhteydessä Sipoon Ritobäcken

• Alivesiuoma säilyy kapeana tulvatasanteen molemmin puolin

• Monimuotoistamista kivillä, soralla ja puuaineksella, kunnostustavoite 

tuleville vuosille – habitaatteja taimenelle, jota on alapuolella 



Mutkittelevien uomien palauttaminen

• Metsätalousalueilla palautettu Pohjois-Suomessa

• Maatalousuoman palautus: Kumianoja, Hämeenkoski



Kumianoja: runsaasti puuainesta
- taimenista näköhavaintoja  (vaikea sähkökalastaa)



Patojen purku – esteiden poisto lisääntyy
• Euroopan suurin padon (36 m) ja voimalan purku 

käynnissä 2019-21, Vezins, Ranska

• Voimalan teho oli 12,6 MW, vuosituotto 20 GWh

• Tekojärvi oli uintikiellossa levien takia 

• Tavoitteena lohen palauttaminen Selune-jokeen

Eau Rivieres lamanchelibre.fr



Tikkurilankosken pato 2019
Kulttuurihistoriaa säilytettiin

Meritaimen alkoi heti kutea syksyllä                                                            

MIIKKAPULLIAINEN.KUVAT.FI 



Jokikokonaisuuksien läpikulun palautus

Renkajoki, Renko 2003 - 2019

• Rengon keskustan

sahan pato 2003, 

poistettu kokonaan

• Myllypato 2018, 

perustukset säilytettiin



Video: https://www.vanajavesi.fi/renkajoen-kunnostus

• Korkein 

pato 2016

https://www.vanajavesi.fi/renkajoen-kunnostus


Pienvesivoiman alasajo on alkanut myös 

Suomessa
• Hiitolanjoki: Uudet kalatievaatimukset tekivät voimaloista 

heikosti kannattavia – pohjusti 3 voimalan lopetuksen  
Lahnasenkoski

• Voimayhtiöiden omia päätöksiä, myös kunnat aktiivisia

• Jyväskylän Tourukoski, Inarin Kirakkaköngäs, Nurmeksen 

Louhikoski



Luonnonmukaiset kalatiet ja ohitusuomat 
- Kun padon säilyttäminen on perusteltua

- Luonnonmukaisella kalatiellä turvataan kaikkien

lajien läpikulku, myös esim. vesilintupoikueiden

Kissakoski, Hirvensalmi 

- 17 000 kalaa, 10 lajia

• - Alapää lähellä voimalaa

• - Ei turhia teknisiä rakenteita

• - Vapaaehtoisesti ympäri-

• vuotinen virtaama

• Järvenpää L. Jormola J. ja Tammela S. 2010. Luonnonmukaisten ohitusuomien 

suunnittelu rakennetussa vesistössä - Lohen palauttaminen Oulujokeen. Suomen 

ympäristö 5/2010 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987


Alasvaellus turvattava

• Vinoon asetettu tiheä 15 mm välppä estää sekä smolttien 

että isojen kuteneiden kalojen joutumisen turbiineihin

• Calles, O. Swedish fish passage solutions (löytyy haulla)

• Länstyrelsen Halland 2018. Herting - Samlade erfarenheter. Publikationer 2018:16. 57 s.

• https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201816-herting---samlade-

erfarenheter.html

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201816-herting---samlade-erfarenheter.html


Ohitusuomat korvaavina lisääntymisalueina
Imatran kaupunkipuro 2014
Rakennuttaminen: Imatran kaupunki

Suunnittelu: MA-arkkitehdit, SYKE, Ecoriver

Rakentamisen ohjaus: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

• Virtaus- ja 

habitaattimallinnus                    

• Uoman mittaukset 

osoittivat hyviä 

nopeus- ja syvyys-

olosuhteita kaloille
Simo Tammela



Imatran kaupunkipuron toimivuus

Sähkökalastukset: 11 lajia

2016 taimen 0+ 40 kpl/100 m2

2017 taimen 0+ 43 kpl/100 m2

1+ 30 kpl/100 m2

Pohjaeläimet:  Osoittavat hyvää tai erinomaista ekologista tilaa

- Taimenen poikaset hyväkuntoisia, ravintoa runsaasti

- Toimivien ja tuottavien lisääntymisalueiden rakentaminen onnistuu – uusia 

avainbiotooppeja pienpoikasille rakennettuihin vesistöihin



Imatran kaupunkipuro uutena vesimaisemana

• Matkailunähtävyys kun 

Imatrankoski on kuivana

• Koskiosuudet virtaavana 

vetenä

• Uittorännin historian 

muistuma

• Elämystunneli, jossa näkee 

taimenia



Kuivien jokiuomien palautus 

ympäristövirtaamilla

• Vaelluskalakannat pyritään palauttamaan myös 

voimatalousjokiin

• Pielisjoki: Kuurnan voimalaitoksen kutualue järvilohelle

• - Uuden pienvoimalan

• kautta 35 m3/s

• Muotoiltu pohja

• koejuoksutusten jälkeen



Voimalaitoslupien uudistus jatkossa
Kalaviranomainen on vaatimassa muuttuneiden olojen 

perusteella - käynnissä Ii- ja Kemijoella

• Kemijoen Pirttikoski ( 97 ha) tulvalla

ja nykyisessä normaalitilassa



Tarvitaan ohitusuomia ja ympäristövirtaamia

• Kemijoen Ossauskoski 65 ha

• Nykyisin padolla

allastettuna



Yhdysuomia sivujokiin

• Nousureittejä ja korvaavia 

lisääntymisalueita
• Jormola J., Häkkilä K., Ulvi T.  Ja 

Visuri M. 2015. Ohitusuomista ja 

puroista korvaavia vaelluskalojen  

lisääntymisalueita Iijoen alaosalle

• http://www.syke.fi/hankkeet/Pienv

esi-GIS

http://www.syke.fi/hankkeet/Pienvesi-GIS


1 m3/s 2,5 m3/s

5 m3/s 7,5 m3/s

Ympäristövirtaamien määrittely kuivauomiin
Irninjoki, PVO ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sopivat  3,5 m3/s

Kuvat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus



Lupauudistustarpeet

• Pelkät kalatiet, varsinkaan tekniset, eivät riitä ekologisen jatkumoon

• Kaikkien eliöiden vapaa liikkuvuus turvattava molempiin suuntiin  

- kalatie aiheuttaa aina jotakin hävikkiä, haittoja vähän lievittävä rakenne

• Ohitusuomia kaikille lajeille, samalla korvaavia lisääntymisalueita

• Jos ympärivuotinen virtaama ja alasvaellusrakenteet katsotaan liian kalliiksi,  

vesivoimasta on syytä luopua – patojen purku, korvaavat tuottotavat

• Ympäristövirtaamien määrittely (minimijuoksutus, säännöstelyrajat)

• Hävinneiden lisääntymisalueiden ja koskimaiseman palautus

• Virtavesien arvojen ja hyötyjen monipuolinen arviointi ja haittojen 

korjaaminen
• Saija Koljonen, Markku Maunula, Janne Artell, Antti Belinskij, Seppo Hellsten, Ari Huusko, Artti Juutinen, Mika 

Marttunen, Jyri Mustajoki, Aki Mäki-Petäys, Pia Rotko, Niko Soininen, Teppo Vehanen 2017. 

Vaelluskalakantojen elvyttäminen – ympäristövirtaama ja muut ratkaisut. Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoiminnan julkaisusarja 69/2017 

https://vnk.fi/documents/10616/3866814/69_Kalavirta_raportti_valmis_liitteet_27102017.pdf

• Antti Belinskij, Matti Hepola, Erkki Hollo, Jussi Kauppila, Milla Mäenpää, Tapio Määttä, Essi Römpötti, Helena 

Valve ja Niko Soininen 2019.Ympäristöllisten lupien muuttaminen vesienhoidon ympäristötavoitteiden 

perusteella - Lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet. Suomen 

ympäristökeskuksen raportteja 26/2019 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/304634/SYKEra_26_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

•

https://vnk.fi/documents/10616/3866814/69_Kalavirta_raportti_valmis_liitteet_27102017.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/304634/SYKEra_26_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Esimerkki: Lohen palauttaminen raskaasti 

rakennettuun Oulujokeen           

• Koskia palautettavissa ympäristövirtaamilla

• Ohitusuomia sivupurojen kautta                    Nuojuankoski

• Järvenpää L., Jormola J., Tammela S. 2010. Luonnonmukaisten ohitusuomien 

suunnittelu rakennetussa vesistössä  – Lohen palauttaminen Oulujokeen  

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987


Koskien palautus saa poliittista voimaa
Oulun valtuuston lähes yksimielinen aloite Merikosken 

palauttamisesta  7.8.2020

• Vaihtoehtoja: pieni ympäristövirtaama padolta, toinen pienempi 

voimala säännöstelypatoon, padon avaaminen ja vesivoimasta 

luopuminen (40 MW), jolloin koski vapautuisi myös veneilyyn



Johtopäätöksiä

• Vapaiden virtavesien ja luontaisesti lisääntyvien vaelluskalojen 

arvostus alkaa vaikuttaa vesistöjen käyttötavoitteisiin ja 

lupauudistuksiin

• Vesienhoito eli VPDn toimeenpano on jatkossa yhä tärkeämpi väline 

lupamuutoksille ja kunnostushankkeiden toteutukselle

• Toimenpidekausi 2022-27 on valmistelussa, esityksiä sisään!

• Tulva-alueiden ja kosteikkojen palautus

• Suoristettujen uomien linjauksen ja rakenteen kunnostus

• Vapaa läpikulku ja/tai koskien palautus ympäristövirtaamilla on 

vaadittava uusittaviin lupaehtoihin

• Biodiversiteetin elvytys ja kunnostus on 2020 -luvun tavoite (YK, 

WWF)


