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Kartta 1. Ala-Kemijokeen laskevat sivujoet sekä Kaakamo- ja Akkunusjoen vesistöt

Johdanto
Lapin ELY-keskus aloitti vuonna 2018 Taivalkosken altaaseen laskevien jokien
hydromorfologisen tilan arvioinnin maastokäynnit. Tähän muistioon on kirjattu
maastoinventoinnissa tehdyt havainnot sekä ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä (Herrta,
Vemala V 5) kerätyt jokikohtaiset tiedot, sekä julkaisematonta aineistoa Lapin vesi- ja
ympäristöpiirin alueella 1990 – luvun alkupuolella tehdyistä tutkimuksista. Jokien
inventointia on tarkoitus jatkaa vuonna 2019 ja tämän muistion tietoja täydennetään
aineistojen täydentyessä. Jokien inventointi liittyy Kemijoen vesienhoitoalueen
vesienhoidon suunnitteluun, mistä vastaa Lapin Ely - keskus yhdessä alueellisen
yhteistyöryhmän kanssa. Vesien hoidon keskeisenä tavoitteena on estää mm. jokien ja
järvien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien osalta hyvään tilaan. Osa alueen
inventoitavista jokikohteista on luokiteltu olevan hyvää huonomassa tilassa.
Kemijoen pääuoman kalateiden rakentamisen myötä, vaelluskalojen on jälleen mahdollista
hyödyntää Ala-Kemijoen voimalaitosaltaisiin laskevia sivujokia kutu- ja poikastuotantosekä syönnösalueinaan. Joet eivät ole kuitenkaan lähelläkään luonnontilaansa, sillä kaikkia
alueen jokia on aikanaan muokattu voimakkaasti ihmistoiminnan tarpeita varten. Lisäksi
jokien valuma-alueilla harjoitetaan monin paikoin voimallisesti metsä- ja maataloutta.
Alueella on myös turvetuotantoalueita. Edellä mainituista syistä johtuen, Ala-Kemijoen
sivujokien valuma-alueiden ja uomien kalataloudellisen kunnostamisen tarpeen ja –
mahdollisuuksien arviointi on ajankohtaista. Kunnostustarpeen tausta-aineiston kerääminen
on tärkeää, jotta tarvittavia valuma-alueiden ja uomien kunnostamissuunnittelua ja –
toimenpiteitä voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti.
Ala-Kemijoen vesistön puroissa ja jokiuomissa, joita on perattu tai muu ihmistoiminta on
heikentänyt, taimenkannan säilymistä ja elpymistä voidaan edistää kutu- ja poikasalueiden
kunnostuksilla. Taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoon soveltuvien virtavesialueiden
määrä ja laatu tulee arvioida ja tarvittaessa on laadittava kohteiden kunnostussuunnitelmat.
Myös Kemijoen sivujoissa ja –puroissa olevat vaellusesteet tulee poistaa. Taimenpurojen
hiekottumisen ja muiden haitallisten vesiympäristömuutosten vähentämiseksi on tärkeää
varmistaa, että jo tehdyt kuivatusojat ja tehtävät kunnostusojitukset eivät kuormita alueen
vesistöjä.

Kuva 1. Leivejoen ruoppausta vuonna 1953. Ala-Kemijoen sivujokien luonnontilaa on
monin paikoin muutettu radikaalisti. Lapin ELY-keskuksen arkisto.

Alisen-Kemijoen sivujokiin suunnitellaan myös meritaimenen kotiutusistutuksia. Ennen
istutustoiminnan aloittamista tulee varmistua, ettei jokikohteella ole luontaisesti lisääntyvää
alueen omaa taimenkantaa. On esitetty arvioita, ettei alisen Kemijoen sivujoilla ja puroilla
ole enää jäljellä alkuperäisiä taimenkantoja, vaan alueen taimenkannat ovat hävinneet
ihmistoiminnan seurauksena tai niiden perimä on sekoittunut alueelle tehtyjen istutettujen
vierasperäisten taimenkantojen perimään. Asian selvittämiseksi, kesällä 2018 kerättiin
kahdelta kohteelta (Sihtuunajoki, Rautuoja) sähkökoekalastamalla taimenen kudosnäytteitä
DNA-analyysia varten. Näytteet lähetettiin tutkittavaksi Luonnonvarakeskukseen
Helsinkiin. Näytteiden tutkimuksen ovat kustantaneet Lapin ELY-keskus ja Lapin Liitto.
Alisen Kemijoen alkuperäisten taimenkantojen etsintää on syytää jatkaa.

2.

Alueen kuvausta
Maisemamaakunnaltaan tarkastelualue kuuluu Peräpohjolan vaara- ja jokimaisemaan sekä
Keminmaan maisemamaakuntaan. Aluetta luonnehtivat Kemijokilaakso ja sitä ympäröivät,
pohjoiseen mentäessä yhä korkeammat paljaslakiset vaarat. Maaperä koostuu pääasiallisesti
mannerjäätikön muovaamasta moreenista. Alue kuuluu nk. Lapin kolmion
dolomiittiesiintymään, ja siksi maaperä on paikoittain emäksinen ja poikkeuksellisen
ravinteikas. Kaisajoki – Varejoki välissä Törmavaara (+135 m) antaa oman leimansa
maisemakuvalle. Törmävaaran rinteillä on merkittävä kivikautinen asuinlöydös. Samoin
siellä on geomorfologisesti mielenkiintoisia huuhtoutumiskivikoita, joita kutsutaan
pirunpelloiksi. Tämän alueen kautta kulkee yksi harjujakso (Ympäristötaito Oy, 2000)
Lapissa laajimmat hienolajitteisten maalajien siltin ja saven esiintymät ovat maakunnan
etelä- ja lounaisosissa jokilaaksojen tasaisilla alavilla alueilla. Ala-Kemijoki ja sen sivujoet
sijoittuvat suurimmaksi osaksi kyseiselle alueelle. Savi ja silttikerrostumien paksuudet
vaihtelevat muutamasta kymmenestä senttimetristä yli kymmeneen metriin. Paikoin
sedimentti on lähes mustaa ja tuoksuu rikkivedylle. Kemijokilaaksossa Tervolan Louen
alueelta etelään on paikoin useiden metrien paksuisia sulfidisavikerrostumia (Johansson &
Kujansuu 2005).
Kallioperä on toisaalta hyvin vaihteleva minkä vuoksi maaperän rehevyys ja kasvillisuuskin
vaihtelevat paljon. Kasvillisuudeltaan alue kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen.
Suunnittelualueella yleinen metsätyyppi on yleensä keskiboreaalisella vyöhykkeellä
harvinaisempi kuusivaltainen mustikkatyypin kangasmetsä, mikä johtuu suunnittelualueen
ravinteisuudesta. Vaikutusalueella on paljon soita, varsinkin sen eteläosassa. Suot ovat
pääasiassa aapasoita. Soita on otettu hyötykäyttöön maa- ja metsätaloudessa (Lapin liitto
2016).
Tarkastelualueella sijaitsee neljä Natura–aluetta: Pisavaara, Savioja, Auringonkorpi ja
Suuripää. Pisavaaran Natura-alue (4891 ha, FI 130 1801, SCI) joka samalla toimii
luonnonpuistona (LPU 120018). Alueeseen kuuluu lisäksi soidensuojelun perusohjelmassa
oleva Pisavaaran korpialue, joka on tarkoitus suojella luonnonsuojelulailla (Suomen
ympäristökeskus). Saviojan Natura 2000 –alue (35 ha, SCI-alue, FI130 1302) sijaitsee
Rovaniemellä. Natura-alueen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla. Alueen
suojeluperusteena on luontodirektiivin luontotyyppi boreaalinen lehto (9050), jota on 95 %
alueen pinta-alasta sekä luontodirektiivin liitteen II laji hajuheinä (Suomen Natura-alueet,
Ympäristö.fi).

Auringonkorven Natura 2000 –alue (412 ha, SCI-alue, FI 130 1813) sijaitsee Tervolan
kunnassa. Natura-alueen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla. Alue on
merkittävä Lapin kolmion suokohde, lehtokohteen kasvillisuus on monipuolista ja
tervaleppäkorvet ovat maamme pohjoisimpia edustavia lepikoita. Natura-alueen
suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit; letot (5 %), aapasuot (90
%), boreaaliset lehdot (1 %) sekä puustoiset suot (4 %). Aapasuot ja puustoiset suot ovat
priorisoituja luontotyyppejä. Alueen suojeluperusteena on myös luontodirektiivin liitteen II
laji lapinleinikki sekä kaksi uhanalaista lajia. (Suomen Natura-alueet, Ympäristö.fi).
Runkauksen luonnonpuistoon kuuluu kaksi erillistä aluetta: Ahma-aapa Simossa ja
Hattuselänaapa Tervolan puolella. Luonnonpuiston pinta-ala on 70,5 km² ja se on perustettu
vuonna 1956. Ahma-aapa on pohjoissuomalaista aapasuoluontoa. Pääosan siitä muodostavat
aukeat nevat, jotka ovat tyypiltään hyvin vaihtelevia: rimpi-, jänne-, rahka-, kalvakka-, aitoja vihernevoja. Alueella on polkutie ja pieni soran-/hiekanottopaikka. Sähkölinja.
Hattuselänaapa on koivulettovaltaista suota. Runkauksen luonnonpuisto muodostaa erittäin
tärkeän kohteen Perämeren alueen soiden sarjassa, jossa soiden kehitystä pystytään
seuraamaan maankohoamisrannikolta vaarojen rinnesoille asti.(Suomen Natura-alueet,
Ympäristö.fi).
Natura-alueista suurin on Suuripään Natura 2000 -alue (4278 ha, SPA/SCI-alue,
FI1301811),joka sijaitsee sekä Tervolan että Keminmaan kunnissa. Natura-alue suojellaan
luonnonsuojelulailla. Natura-alueen suojeluperusteet ovat luontodirektiivin luontotyypit
(SCI-perusteet): humuspitoiset lammet ja järvet (2 %), Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit, (<1 %), letot (<1 %), *aapasuot (30 %), boreaaliset lehdot (1 %), *puustoiset suot
(50 %) (* = priorisoitu luontotyyppi), sekä luontodirektiivin liitteen II lajit
kiiltosirppisammal, isonuijasammal sekä 1 uhanalainen laji (Suomen Natura-alueet,
Ympäristö.fi).
Jokivarsien erityisistä luontokohteista on syytä mainita lähteet. Lähteiden välittömät
lähiympäristöt ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Jos lähde on
luonnontilainen, ei sitä saa muuttaa niin, että sen säilyminen luonnontilaisena säilyy.
Suunnittelualueella esiintyy useitakin luonnontilaisia lähteitä. Varejoen pohjoispuolella,
Löylyvaaran etelärinteellä on kaksi lähdettä, joiden vaikutus näkyy ympäröivässä
kasvillisuudessa. Samoin Törmävaaran pohjoispuolella, kivikautisen asuinpaikan
läheisyydessä on useita lähteitä, joista laskee lähdepurot rinteen alaosissa oleville soille.
2.1 Alueen kaavoitus
Kemijokivarren alueelle on hyväksytty (v. 2003 – 2006) seuraavat yleiskaavat: Koivu –
Suukoski -osa-alue I, Peura -Ossauskoski -osa-alue II, Loue – Mattinen -osa-alue III, Tervola
– Varejoki -osa-alue IV, Paakkola – Ylipaakkola -osa-alue V. Kaisajoella on voimassa
Lapinniemen rantakaava. Varejoen alaosa välillä Saukkoniemi – Siltala sisältyy yleiskaavaalueeseen. Vireillä on Tervola-varejoki osayleiskaavan muutos. Tervola-Varejoen alueelle
on alustavasti rajattu 2 kpl kyläyleiskaava-aluetta; Kaisajoen ja Korpelan kyläyleiskaavaalueet, joissa rakentaminen tapahtuu kunnan myöntämillä rakennusluvilla.

2.2 Paikallinen kalataloushallinto
Suunnittelualue kuuluu Ala-Kemijoen kalastusalueeseen, jonka isännöitsijä on Jukka
Korpivuoma. Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja on Matti Kurkela. Ala-Kemijoen
kalastusalue käsittää siten Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken ja Petäjäskosken
voimalaitosaltaat sekä niihin laskevat joet ja valuma-alueen järvet.

Kalastusalueen kokonaisvesialue on 9270 ha ja siitä 2/3 on Kemijoen velvoitehoidon piirissä
(tiedot saatu Ala-Kemijoen kalastusalueen kotisivuilta)
Lupa-alueet: Taivalkoski Kemijoki Taivalkosken padosta Jaatilan kylänrajaan
Ossauskosken altaassa ja kaikki Tervolan alueen sivuvedet mukaan lukien Metsähallituksen
vesialueet. Ossauksen allas – Valajaskoski. Muurola-Jaatilan osakaskunnan hallinnoimat
vesialueet Kemijoessa Jaatilan kylänrajasta Ossauksen altaassa Valajaskosken
voimalaitospatoon ja osa Kursungin allasta Valajaisen yläpuolella.Rajoitus: Valajaisen
padon ja Muurolan Kuusisaaren välisellä jokiosalla ei saa kalastaa läänikohtaisella
vieheluvalla. Peruste: Kalastusviranomaisen päätös osakaskunnan hakemuksesta.

3. Taivalkosken altaaseen laskevat joet
Taivalkosken patoallas käsittää Kemijoen pääuomassa 36 km:n pituisen jokiosuuden
Taivalkosken voimalaitokselta Ossauskosken voimalaitokselle.

3.1 Kaisajoki
3.1.1 Vesistötietoja
Kaisajoki saa alkunsa Kaisajärvestä (10 ha), johon laskevat myös joen ylimmät latvajoet
Talasjoki ja Ylijoki. Kaikkiaan Kaisajokeen laskee noin 8 ojaksi luokiteltua vesistöä sekä
kolme joeksi luokiteltua sivujokea. Kaisajoki on pituudeltaan noin 29,6 km. Kaisajoen
valuma-alueen pinta-ala on noin 241 km2, josta peltopinta-alaa on 6,3 km2, metsää 224 km2
ja vesipinta-alaa 10,5 km2 Kaisajoen keskivirtaama (MQ) on 2,44 m 3 /s ja vesistön järvisyys
1 %. Joki on luokiteltu tyypiltään keskisuuriin turvemaiden jokiin. Ekologiselta tilaltaan
joki luokiteltu tyydyttäväksi (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta).
Jokivarressa vähäinen asutus on keskittynyt lähinnä joen keskiosille. Vesistössä on uitettu
viimeksi vuonna 1948. Kaisajoen uittoa varten tehdyt perkaukset on luokiteltu vähäisiksi.
Kesän 2018 maastossa tehtyjen havaintojen mukaan Kaisajoen alimmat kosket ovat
voimakkaasti perattuja. Uittosäännön kumoamiseen liittyneitä uoman kuntoonpanotöitä
tehtäessä eivät perkaukset aiheuttaneet kunnostustoimenpiteitä. Stora Enso on käynnistänyt
vuonna 2000 Kuikeroaavan 50 ha suuruisen turvetuotantoalueen, ja sen kuivatusvedet
johdetaan Kuikerojoen ja Kaisajoen kautta Kemijokeen.
3.1.2 Kuormitus
Kaisajoen valuma-alueen yläosalla on turvetuotantoalueita, jotka kuormittavat vesistöä.
Lisäksi kuormitusta aiheuttavat maa- ja metsätalous sekä haja-asutuksen jätevedet.
Kaisajokeen kohdistuu kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Liettyminen ja rehevöityminen
vaivaavat etenkin joen alimpia osuuksia. Kaisajoen vesistön turvetuotantoala on noin 3 km2.
Kaisajoen vesistön ojitettu suoala on noin 103 km2 ja ojittamaton suoala noin 31,5 km2.
Kaisajoen turvemaasta on ojitettu 77 % ja vesistön valuma-alueen kokonaismaankäyttö aste
on 51 %. Kaisajoen valuma-alueella on asukkaita (2017) 94 henkilöä ja loma-asuntoja 15
kpl (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Vemala V1).
Taulukko 1. Kaisajoen valuma-alueen vuotuinen fosfori kuormitus osa-alueittain (Vemala
V1 versio). Taulukon arvot ovat keskiarvoja jaksolle 01.01.2008- 31.12.2017. 65.141 =
Kaisajoen alaosa, 65.142 = Kaisajoen keskiosa, 65.143 = Talasjoen alue, 65.144 = Särkisen
alue, 65.145 = Nahkiaisojan alue, 65.146 = Kuikerojoen alue, 65.147 = Pirttiojan alue.

Fosfori on usein Lapin vesistöissä minimiravinne ja sen pitoisuus vedessä tärkeä veden
rehevyyden arvioinnissa.

Kuorma Kuorma Luonnon- Kuorma Kuorma Luonnon- Kuorma Kuorma
Kuorma
Pistepelto
pelto- huuhtouma metsä metsä- huuhtouma asutus
hajakuormitus summa
summa viljely
pelloilta
summa talous
metsistä
summa asutus
kg/vuosi kg/vuosi
kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi

Alue

65_141
65_142
65_143
65_144
65_145
65_146
65_147
Summa/Ka

71,35
249,45
0
314,31
56,21
57,71
0

68,52
239,43
0
302,26
55,02
56,44
0

2,83
10,03
0
12,05
1,19
1,26
0

99,14
185,02
328,49
140,76
65,49
201,44
42,67

6,4
12,02
20,69
9,01
4,19
12,74
2,75

92,74
172,99
307,79
131,75
61,3
188,7
39,91

4,4
9,36
0
20,43
3,25
1,19
0

4,37
9,3
0
20,25
3,22
1,19
0

0
0
56,85
0
0
0
0

749

721

27

1063

67

995

38

38

56

176,71
444,28
386,18
480,94
125,91
261,18
42,67

Kaisajoen valuma-alueella Särkisenojan alueelta tulee suurin vuosittainen fosforikuorma

3.1.3 Kalasto
Kaisajoessa on kalastettu aikoinaan taimenta ja harjusta sekä muita vähempiarvoisia
kalalajeja. Nykyisin kalastajien pääsaaliskalat ovat hauki, ahven ja harjus. Joki toimii
lähinnä paikallisten virkistyskalastajien kalastuskohteena. Kaisajoen vesialueet omistavat
Lapinniemen, Laivaniemen-Laivajärven ja Yliraumon osakaskunnat sekä Kemi Oy ja kolme
yksityistä henkilöä. Kaisajoen istutuksia on toteutettu satunnaisesti vaihtelevin kalamäärin
ja lajeina. Istuttajina ovat olleet lähinnä kalastuskunnat ja istukkaina Ossauskosken
kalanviljelylaitokselta Kemijoen kalakantojen hoitovelvoitteen ulkopuolelle jääneet
poikaset (Ala-Kemijoen kalastusalue).
Vuonna 2017 Eurofins koekalasti Kaisajoen yläjuoksulla Perätalon tilalta ylävirtaan päin
yhden koealan. Koealalta saatiin saaliiksi harjusta, kivisimppuja, madetta ja mutuja
Ensimmäisen kalastuskerran tulosten perusteella arvioitiin harjuksen 0+-poikasten
tiheydeksi peräti 1 400 yks/ha. Vuonna 2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
sähkökoekalasti Kaisajoen alaosalla nelostien sillalta ylävirtaan päin yhden koealan.
Saaliiksi saatiin harjusta, kivisimppuja ja mutuja. Harjuksen kokonaistiheys (yks/ha)
ensimmäisen kalastuskerran mukaan arvioituna oli 240 yks/ha. Vuonna 2016
luonnonvarakeskus koekalasti Kaisajoen alajuoksulla Tiihosen virta-alueella yhden koealan.
Tiihosenkoskelta saaliiksi saatiin harjusta, kivisimppuja ja nahkiaisen toukkia. Harjuksen
kokonaistiheys ensimmäisen koekalastuskerran mukaan arvioituna oli 310 yks /ha.

1917

Kuva 2. Kaisajoen alaosan suvantoa.

Taulukko 2. Kaisajoen virta-alueiden sähkökoekalastusalueiden harjustiheyksiä (kpl/ha).
Muita saaliiksi saatuja kalalajeja ovat: mutu, made, kivisimppu. Kaisajoelta ei ole saatu
sähkökoekalastuksissa taimenta.
Koskialue
Perätalon yläpuoli
Tiihosen koski
Nelostien silta yp

Koekalastusvuosi
2017
2016
2012

Harjustiheys (kpl/ha)
1 400
310
240

3.2 Pohdintaa
Paikallisten asukkaiden mukaan, Kaisajoki oli ennen jokiuoman voimallisia perkauksia,
erittäin hyvä harjusjoki. Joessa näyttää edelleen olevan etenkin latvaosalla suhteellisen hyvä
harjuskanta. Kaisajoen yläosan kosket, Kuivakoskilta ylävirtaan päin, vaikuttavat jääneen
perkaamatta. Maastokäynnin aikana Kuivakoskella näkyi runsaasti 10 – 20 cm:n pituisia
harjuksen poikasia. Kuikero-ojan suun jälkeiset Pajukoski ja Tiihosen koski ovat
voimakkaasti peratut. Joki-inventoinnin aikaan heinäkuun puolessavälissä Kaisajoessa oli
erittäin vähän vettä.

Kuva 3. Kaisajoen latvaosan perkaamatonta koskea.

Kaisajoella pääpaino tulee olla valuma-alueen kunnostuksissa. Kaisajoella uomainventointi
kannattaa ensivaiheessa kohdentaa joen alajuoksun virta-alueille. Joen koekalastuksissa ei
ole saatu saaliiksi taimenia. Kaisajoen luontaisesti lisääntyvä harjuskanta vaikuttaa olevan
suhteellisen vahva.

Kuva 4. Kaisajoen alaosan perattua koskialuetta.
Kaisajoen valuma-alueen ojitusten voimakkuutta kuvaa hyvin Erno Paasilinnan kuvaus
Kaisajokeen laskevan Kuikero-ojan kohtalosta:” Mieltä riipaisee Kuikeroa katsellessa, se on
muistojen virta, vain sylenlevyinen pikku puronen, mutta seudun ainoa joki. Nuorina
ongimme kesäisin tammukoita se pikku koskilla ja suvannoilla, omilla mailla joiden halki
se monin polvekkein virtaili, himmeinä kesäöinä, koskien kupliessa ja kuiskiessa
säveleitään, tuomien ja angervojen tuoksuessa. Sen rannoilla kasvoi kulleroita ja villiruusuja
ja tulvien aikaan koskien humina kantautui vahvana pihalle asti. Mitä sille nyt kuuluu, miten
sille on tämän hävityksen keskellä käynyt? Yhtenä kesänä purolle ilmestyivät linjakepit ja
talvella jättiläismäiset konehirviöt vetivät sen suoraksi kanavaksi, metsäojia varten, armotta,
raakalaismaisesti, tappoivat sen. Tammukat katosivat purosta, sen pikku kosket katosivat,
sen äänet katosivat, se lysähti matalaksi passiiviseksi uomaksi sorakasojen väliin ja sen
lukemattomat vilkkaat polvekkeet kuivuivat kauas maalle.” (Erno Paasilinna 1988.
Kotiseudulla ja vierailla mailla. s. 234).
Talas- ja Ylijokea ei inventoitu kesän 2018 aikana, sillä ko. joet oletetaan olevan täysin
ojitusten pilaamat.
4.

Varejoki

4. 1 Vesistötietoja
Noin kuusi kilometriä Tervolan kuntakeskuksesta ylävirtaan päin laskee Kemijokeen
lännestä Varejoki (pituus 34 km) vesistön valuma-alue on 151 km2 ja järvisyys 0,8
%. Varejoki saa alkunsa Varajärvestä. Jokeen laskee yhdeksän ojaksi luokiteltua vesistöä
sekä yksi joeksi luokiteltu vesistö, Sihtuunajoki. Varejoen valuma-alueelta lähtevä virtaama
on 1,74 m3. Varejoen valuma-alueella on toteutettu runsaasti metsäojituksia. Ojitusten ja
joen alaosille keskittyneen maatalouden vaikutukset ovat havaittavissa veden laadussa.
Uittoa varten joki perattiin 1920 – 30-luvuilla. Viimeksi joessa uitettiin puuta vuonna 1948.
Uiton jälkeisissä kuntoonpanotöissä perkaukset katsottiin vähäisiksi, eivätkä ne aiheuttaneet
kunnostus toimenpiteitä.

Joki on luokiteltu pintavesityypiltään kuuluvan ryhmään: keskisuuret turvemaiden joet.
Varejoki on luokiteltu kemialliselta ja ekologiselta tilataan hyväksi.
Varejoen istutuksia on toteutettu satunnaisesti vaihtelevin kalamäärin ja lajeina. Istuttajina
ovat olleet lähinnä kalastuskunnat ja istukkaina Ossauskosken kalanviljelylaitokselta
Kemijoen kalakantojen hoitovelvoitteen ulkopuolelle jääneet poikaset. Varejoen vesialueet
omistavat Ylipaakkolan, Lapinniemen, Ylivojakkalan osakaskunnat sekä yksi yksityinen
henkilö (tiedot Ala-Kemijoen kalastusalueen kotisivuilta).

4. 2 Kuormitus
Varejoen valuma-alueesta peltopinta-alaa on 4,8 km 2, metsää 139 km 2 ja vesipinta-alaa 6,8
km 2. Varejoen suurimmat kuormittajat ovat maa- ja metsätalous. Varejoen valuma-alueen
turvemaasta on ojitettu 76 %. Varejoen arvioitu kokonaishajakuormitus typenosalta osalta
(N) 146 kg/km2/a ja fosforin kokonaishajakuormitus noin (P) 7,7 kg/km2/a. Joen valumaalueen järvisyys on 2 % (Vemala V5). Asukkaita Varejoen valuma-alueella on 109 henkilöä
(2017) ja loma-asuntoja 30 kpl.
Taulukko 3. Varejoen valuma-alueen fosfori kuormitus (P kg/a) (Vemala V1 versio).
Taulukon arvot ovat keskiarvoja jaksolle 01.01.2008- 31.12.2017.

Kuorma Kuorma Luonnon- Kuorma Kuorma Luonnon- Kuorma Kuorma
Laskeuma Kuorma
pelto
pelto- huuhtouma metsä metsä- huuhtouma asutus
hajavesiin
summa
summa viljely
pelloilta
summa talous
metsistä
summa asutus
kg/vuosi kg/vuosi
kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi
515,76

493,46

22,3

686,39

45,01

641,38

46,53

46,12

11,05 1259,73

Varejoen yläosalla on havaittu korkeita veden rautapitoisuuksia (Fe) (12.3.2015) 7080 µg/l,
(23.3.2015) 7790 µg/l. Toukokuussa 2015 rautapitoisuudeksi mitattiin tulva-aikana
(11.5.2015) 2170 µg/l. Vuonna 2017 havaittiin (15.11) rautapitoisuudeksi (Fe) 4700 µg/l.
Veden pH on vaihdellut eri vuoden aikoina välillä 5,91 – 7,7.
Varejoen asutusalue perustettiin vuonna 1946 ja sen perustamistöitä kuvailee Erno
Paasilinna seuraavasti: ” Kylä syntyi kovalla ryskeellä, tiettömälle seudulle jossa ennestään
oli vain kaksi yksinäistä kruununtorppaa. Uusien tilojen merkkeinä olivat alussa vain jonkin
puun kylkeen isketyt tilan numerot ja linjakepit. Suuret jätkäjoukot Kemistä ja Pohjanmaalta
kaivoivat soilla kanavia, sääskihuivit päässä ja pikiöljyt vyöllä, vetisimmillä rimmillä
lauttojen päällä seisten. Valtavat amerikkalaiset telaketjutraktorit kyntivät rajulla voimalla
suot auki. Puskutraktorit jyräsivät metsät tielinjalta ja soille ajettiin tukkeja vieri viereen
pasinasilloiksi, että pohja kestäisi.” (Paasilinna, E. 1988. Kotiseudulla ja vierailla mailla
s.227)

4.3.Kalasto

Ennen Kemijoen valjastamista ja voimakkaita ympäristömuutoksia joessa lisääntyi
luontaisesti taimen, harjus sekä muita alueelle tyypillisiä kalalajeja. Nykyisin joesta saadaan
saaliiksi haukea, ahventa sekä joessa luontaisesti lisääntyvää harjusta. Varejoki toimii
lähinnä
paikallisten
kalastajien
sekä
satunnaisesti
vieraspaikkakuntalaisten
kalastuskohteena.
Varejoen yläosalla sähkökoekalastettiin Lapin ELY-keskuksen toimesta yksi koeala
5.9.2018. Koealan pinta-ala oli 171 m2 ja ala kalastettiin kertaalleen.
Koekalastuksen
tulokset
laskettiin
kalayksilöiden
lukumäärä
suhteutettuna
sähkökoekalastettuun koskipinta-alaan (yks/ha.) Koealalta saatiin saaliiksi harjuksen 0+ poikasia viisi yksilöä. Harjuksen 0+ -poikasten pituus vaihteli välillä 6,8 cm – 9,1 cm ja
niiden keskimääräinen pituus oli 7,7 cm. Yhdellä harjuksen poikasella havaittiin kyljessä
vesihometta. Koealan harjuksen poikastiheys oli 292 yks/ha. Koealalta saatiin saaliiksi myös
made ja kaksi kivisimppua. Koealan pohjasta oli arviolta 10 % vesisammalen peitossa.
Jokiveden lämpötilaksi mitattiin 11 ℃. Koekalastuksessa ei havaittu joessa tällä alueella
olevan purokatkaa.
Eurofins Ahma Oy sähkökoekalasti 28.8 vuonna 2015.Haapasalonjängänkoskella (osa-alue
D:n alapuolella) yhden koealan kolmeen kertaan. Saaliiksi tuli harjusta, hauki, kivisimppuja
ja made. harjusten keskipituus oli 3,8 cm. Harjusten lukumäärä suhteutettuna
sähkökoekalastettuun koskipinta-alaan (yks/ha.) oli 580 yks/ha. Koealan uoman pohja oli
paljasta kivikkoa ja kivikosta noin 10 % oli taimenen kutualueeksi soveltuvaa.
Varejoen keskiosalla nimettömällä koskella sähkökoekalastettiin yksi koeala 30.8.2018.
Koealan pinta-ala oli 115 m2 ja ala kalastettiin kertaalleen. Koekalastuksen tulokset laskettiin
kalayksilöiden lukumäärä suhteutettuna sähkökoekalastettuun koskipinta-alaan (yks/ha.)
Koealalta saatiin saaliiksi 9 harjusta. Harjuksen 0+ -poikasten pituus vaihteli välillä 8,1 –
9,0 cm ja niiden keskimääräinen koko oli 8,5 cm. Koealalta saatiin myös yksi 15 cm:n
pituinen harjus. Kosken harjusten poikasten määrä oli arviolta 782 yks/ha. Koealalta saatiin
saaliiksi myös yksi 15,2 cm:n pituinen taimen ja kaksi kappaletta kivisimppua. Koealan
pohjasta oli arviolta 10 % vesisammalen peitossa. Jokiveden lämpötilaksi mitattiin 12,1 ℃.
Kauhakoskessa sähkökoekalastettiin yksi koeala 30.8.2018. Koealan pinta-ala oli 256 m2 ja
ala kalastettiin kertaalleen. Koekalastuksen tulokset laskettiin kalayksilöiden lukumäärä
suhteutettuna sähkökoekalastettuun koskipinta-alaan (yks/ha.) Koealalta saatiin saaliiksi 10
harjusta, joiden koko vaihteli välillä 8,1 – 9,4 cm. Harjusten 0+ - poikasten keskimääräinen
koko oli 9,2 cm. Kosken 0+ - harjusten poikasten määrä oli arviolta 391 yks/ha.
Koekalastuksessa saaliiksi saatiin myös kivisimppu ja mutu. Koskessa havaittiin olevan
purokatkaa runsaasti. Kosken pohjaa arvioitiin vesisammaleen peittävän noin 80 % pintaalasta.
Taulukko 4. Varejoen virta-alueiden sähkökoekalastusalueiden harjustiheyksiä (yks/ha).
Valta osa saaduista harjuksista oli ensimmäisen kesän 0+ - poikasia. Koekalastuksissa saatiin
vuonna 2018 saaliiksi yksi 15,2 cm:n pituinen taimen nimettömältä koskelta. Muita
saaliskaloja olivat, mutu, hauki, made, kivisimppu.
Koskialue
Latvaosan koski
Haapasalonjänkäkoski
Nimetön keskiosan koski
Kauhakoski

Kalastusvuosi
2018
2015
2018
2018

Harjustiheys (yks/ha)
292
580
782
391

4. 3 Varejoki virta-alueiden inventointia
4.3.1. Varejoen latvaosa
Kartta alue A). Metsäautotienpään kohdalla olevassa poolissa runsaasti, ilmeisesti
taimenen pintakäyntejä, myös mutuparvia uiskenteli joessa. Jokijakson A yläosalla uoman
pohjassa on lohkareita sekä hiekkaa/silttiä, vesi oli sameaa. Jokiuomaa ei ole perattu tai
uoma on täysin luonnonmukaistunut.
Latvaosan uomasta ei havaittu soraikkoalueita, eikä vesisammalta tai muuta
vesikasvillisuutta. Rannoilla oli runsaasti uomaan suojaa antavaa kasvillisuutta. Varejoen
yläosalla vuorottelevat koski- ja suvantojaksot.

Kartta 2. Kartassa on esitetty Varejoen yläosan inventoidut osa-alueet.

Kuva 5. Varejoen latvaosan osa-alue A koskialuetta
Jokijakson A alaosalla on virtasuvantoja, suvantoja sekä lyhyitä koskiosuuksia. Uoman
pohjalla oli enimmäkseen silttiä tai hiekkaa. Paikoin pohjahiekan seassa oli vita tai
sammaltupsuja. Luonnontilaiselta suolta laskeva pikkuoja oli tuonut kiintoainesta uomaan.
Kalojen pintakäyntejä näkyi siellä täällä. Osa-alue C on suvantoa ja osa-alue D
virtasuvantoa. Osa-alue C on suvantoa ja osa-alue D virtasuvantoa.

Kuva 6. Varejoen latvaosan jokijakson D virtasuvantoaluetta. Joki kulkee
silttipitoisen maa-aineksen halki.

4. 3. 2 Varejoen keskiosan koskialueet
Nimetön koski sillan alapuoli. Kohteen koordinaatit: pohj, 3394827 itä;7343028
Kosken uoma on hyvin luonnonmukaistunut, mutta koskialue on edelleen melko
tasamatalaa. Koskessa on kivien päällä leväkasvustoa selvästi enemmän kuin alemmilla
koskilla. Uoman pohjalla on 20 – 30 cm:n kiveä ja kivien lomassa on silttiä.
Rantakasvillisuus antaa uomaan runsaasti varjostusta.

Kuva 7. Nimetön koski.

Koskela
Koski on hyvin luonnonmukaistunut, mutta koskialue on edelleen melko tasamatala. Uoman
pohjan kiviaines on pääosin 20 – 30 cm:n kiveä. Kosken pohjasammalkasvusto on melko
puhdasta, kuten myös edellisillä Varejoen koskialueilla. Kosken rannoilla on runsaasti
uomaan varjostusta antavaa kasvillisuutta. Veden lämpötila oli 30.8.2018 17 ℃ astetta.

Kuva 8. Koskela
Majakoski
Koski on luonnonmukaistunut. Uoman pohjalla kiviaines oli halkaisijaltaan 20 – 30 cm ja
kivien lomassa oli silttiä. Koskessa en havainnut soraa. Koskessa uiskenteli mutuparvia ja
ilmeisesti harjuksen 0+ -poikasia. Kosken rannoilla on runsaasti uomaa varjostavaa
kasvillisuutta.

Kuva 9. Majakoski
Kauhakoski
Koski on luonnonmukaistunut. Kosken pohja on kuitenkin tasamatala ja syvin havaittu
monttu oli noin 50 cm syvä. Koskessa uiskenteli runsaasti mutuja. Runsas rantakasvillisuus
varjostaa jokiuomaa. Uoman pohjalla on halkaisijaltaan 20 – 30 cm:n kiviä. Soraa koskessa
vaikuttaa olevan hyvin vähän.

Kuva 10. Kauhakoski

4. 4 Pohdintaa
Varejoen uoma tulee kartoittaa koko pituudeltaan. Joen virta-alueilla ei havaittu taimenen
luontaista lisääntymistä, mikä voi johtua ajoittaista veden laadun ongelmista. Voidaan
olettaa, että taimenen mädin kuolleisuus on talven mittaan erittäin korkea. Taimenen
kutualueiksi soveltuvia soraikkoalueita Varejoen pääuomasta ei juurikaan löytynyt.
Kevätkutuisen harjuksen kanta vaikuttaa olevan vahva. Miltei kaikilla koski- ja virtajaksoilla
jokivarsien kasvillisuus antoi runsaasti suojaa jokiuomaan. Varejärven luusuasta lähtevä
koskijakso on kunnostettu, mutta uoman pohjamateriaali on pääosin erittäin suurta
lohkaretta ja kalliota. Kutusoraa koskijaksolta ei löytynyt. Kesällä 2018 vesimäärä
koskijaksolla oli erittäin pieni ja järvestä tuleva vesi oli selvästi lämpimämpää kuin
alempana Varejoessa. Mielenkiintoinen havainto oli purokatkan suuri määrä useilla
koskialueilla. Purokatka (Gammarus pulex) on makean veden katkalaji, joka viihtyy viileissä
lähdevaikutteisissa vesistöissä ja indikoi hyvää vedenlaatua. Purokatka on reliktilaji eli
jäänne jääkauden ajalta, jolloin se on elänyt Itämeren edeltäjissä Ancylusjärvessä tai
Yoldianmeressä. Purokatka on virtavesissä esiintyvien kalojen tärkeä ravintokohde.

Kuva 11. Purokatka

5. Sihtuunajoki
5.1 Vesistötietoja
Sihtuunajoen inventointi aloitettiin 24.7.2018. Joki on pituudeltaan noin x km ja sen
valuma-alueen pinta-ala on noin 35 km3. Ilmeisesti Varejoen vesistöalueen merkittävin
taimenen lisääntymisalue. Joki on tärkeä kalataloudellisesti kunnostettava kohde ja
haitallisilta ympäristömuutoksilta suojeltava virtavesi. Veden lämpötila oli18.7.2018
Sihtuunan kylän kohdalla 17 ℃ astetta.

Kartta 4. Sihtuunajoki ja inventoidut kohteet.

5.2 Huomioita inventointikohteilta
Osa-alue 1. Joen alimmainen osuus sillalta, joka on ensimmäinen silta joen alajuoksulta päin
katsottuna, alavirran suuntaan. Uoman pohjalla oli paikoin vitaa ja vesisammalta ja pohjaaines oli hienoa hiekkaa. Sillan alapuolisissa koskissa ei ole taimenen kutemiselle soveltuvia
soraikko/kivikkoalueita Veden lämpötila 17,8 ℃.
Rantakasvillisuus antaa runsaasti suojaa uomaan. Joessa näkyi uiskentelevan särkiä, mutuja
ja isompia kaloja muljahteli rannalla kulkijaa pakosalle tämän tästä. Uomaan asti aikoinaan
kavetut kuivatusojat ovat nykyisin umpeenkasvaneita.
Osa-alue 2. Ensimmäiseltä (alajuoksulta katsottuna) sillalta ylävirtaan päin noin kilomerin
matkalla on vuorotellen nivoja ja suvantoja. Osuudella uoman pohjalla on hiekkaa ja
lohkareita ja siellä täällä vitaa ja vesisammalta. Jokivartta kulkevan polun perusteella
pääteltynä jokiosuudella on selvästi kalastuspainetta. Rantakasvillisuus on runsasta ja
kalojen pintakäyntejä on runsaasti. Koskissa ei havaittu soraikkopohjia.
Osa-alue 3. Sihtuunajoen yli menevien toisen ja kolmannen sillan välinen jokiosuus.
Osuudella vuorottelevat pienet koskipätkät ja virtasuvannot. Uoman pohjalla hiekkaa ja
lohkareita. Kutusoraikkoalueita ei löytynyt. Vesisammalta oli uoman pohjalla siellä täällä.
25.7 veden lämpötila oli 16,8 ℃. Jokiosuudella oli tehty uusi metsäautotie jokivarteen ja
kuivatusoja suoraan jokeen.

5.2.3 Taimenen kutualue
Kolmannen sillan alta virtaa koski, jonka uoman pohjalla on runsaasti pientä kivikkoa/soraa.
Alue soveltuu taimenen kutupaikaksi. Sillalta ylävirtaan noin 0,5 – 1,0 km:n matkalla uoman
rannat on hakattu paljaiksi ja aurinko pääsee paistamaan suoraan uomaan.
Koskessa sähkökoekalastettiin yksi koeala 30.8.2018. Koealan pinta-ala oli 150 m2 ja ala
kalastettiin kertaalleen. Koekalastuksen tulokset laskettiin kalayksilöiden lukumäärä
suhteutettuna sähkökoekalastettuun koskipinta-alaan (yks/ha.) Koealalta saatiin saaliiksi 16
taimenen 0+ - poikasta, joiden koko vaihteli välillä 6,1 – 7,6 cm ja niiden keskimääräinen
koko oli 6,7 cm. Taimenen 0+ - poikasten tiheydeksi arvioitiin edellä kuvatun periaatteen
mukaisesti 1 067 yks/ha.
Koealalta saatiin saaliiksi myös 8 yksilöä vanhempia taimenia, joiden koko vaihteli välillä
12,1 – 16,0 cm. Koealan yli 12 cm:n pituisten taimenten määrä arvioitiin edellä kuvatulla
periaatteella 533 yks/ha. Koealalta saatiin saaliiksi yksi 6,8 cm:n pituinen 0+ - harjuksen
poikanen sekä kivisimppuja sekä mutuja kutakin kaksi kappaletta. Koealan pohjasta oli
arviolta 5 % vesisammalen peitossa. Jokiveden lämpötilaksi mitattiin 12,8 ℃. Koealan
taimenen kokonaistiheydeksi arvioitiin 1 600 yks/ha
Sillalta ylävirran suuntaan, kosken niskan jälkeen alkaa virtasuvanto, jonka uoman pohjalla
on hiekkaa, kivikkoa ja lohkareita.

Kuva 12. Sihtuunajoen taimenen kutu- ja pienpoikasaluetta.
5.2.4 Vaelluseste
Kolmannen sillan jälkeen oikealle kääntyvän, jokivarteen menevän metsäautotien joen ylitys
on toteutettu siten, että kohdalle on tullut selkeä kalojen ja muiden vesieliöiden vaelluseste.
Tienylitykseltä ylävirran suuntaan on virtasuvantoa, jonka pohjalla on hiekkaa ja lohkareita.

Valokuva 13. Sihtuunajoen vaelluseste.
Osa-alue 4. Ylimmän sillan yläpuolinen jokiosuus. Sihtuunajoki lähtee lammesta ja uoman
rannoilla on runsaasti uomaa suojaavaa kasvillisuutta. Sillan yläpuolinen osuus on pienten
nivojen pätkittämää virtasuvantoa. Uoman pohjalla hiekkaa ja pikkukiviä. 25.7.2018 veden
lämpötila oli 21,5 ℃ .
Osa-alue 5. Ylimmän sillan alapuolinen osuus. Hienoa hiekkaa on runsaasti uoman pohjalla.
Siellä täällä taimenen kutualueita laikuittain ja nivamaista virtaa.

5.3 Pohdintaa
Sihtuunajoki tulee inventoida koko pituudeltaan. Vaikuttaa siltä, että joki on Varejoen
vesistön tärkein taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalue. Myös Sihtuunajoessa havaittiin
olevan purokatkaa. Sihtuunajoen valuma-alueen maanomistajille tulee jakaa informaatiota
joen huomattavasta merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. On tärkeää saada alueen
maanomistajat myötämieliksi tarpeellisille vesiensuojelutoimenpiteille ja Sihtuunajoen
uoman kunnostukselle sekä vaellusesteen poistamiselle.

6. Vaajoki ja Sivakkajoki
6.1 Vesistöaluetietoja
Vaajoki (pituus 44,8 km) laskee Loueputaaseen noin kaksi kilometriä Louejoen
eteläpuolella. Vaajoen vesistön valuma-alue on 324 km 2 ja järvisyys 1,2 %. Vesistö saa
alkunsa noin 30 kilometriäjokisuulta olevasta Vaajärvestä (245 ha). Vaajoen keskivirtaama
(MQ) on 3,66 m3/s ja. Vaajokeen laskee lännestä Sivakkajoki (pituus 24,3 km). Sivakkajoki
yhtyy Vaajokeen noin viisi kilometriä ennen Vaajoen suuta. Sivakkajoen keskivirtaama
(MQ) on 1,15 m3/s (Vemala V5).
Sivakka- ja Vaajoen vesistössä on uitettu puuta viimeksi vuonna 1956. Korteoja on perattu
1950-luvulla asutusalueen maiden kuivatuksen yhteydessä. Sivakkajoen vesi on raudan ja
humuksen ruskeaksi värjäämää. Sekä Sivakka- että Vaajoessa veden laadun vaihtelu on
huomattavan suurta. Sivakka- ja Vaajoen valuma-alueella sijaitsee Kilsiaavan-Ristiaavan
soidensuojelualue.

6. 2 Kuormitus
Taulukko 5. Vaajoen valuma-alueen vuosittainen fosforikuormitus (P/kg/a). Sivakkajoki sisältyy taulukkoon
(valuma-alue 65.164) Taulukon arvot ovat keskiarvoja vuosille 01.01.2008 – 31.12.2017. (Vemala V1 versio).
65.161 = Vaajoen alaosa, 65.162 = Vaajoen keskiosa, 65.163 = Vaajärven alue, 65.164 = Sivakkajoen alue,
65.165 = Suksijoen alue, 65.166 = Palo-Ojan alue.

Alue

Summa/Ka
65_165

Kuorma Kuorma Luonnon- Kuorma Kuorma Luonnon- Kuorma Kuorma Kuorma
PisteLaskeuma Kuorma
pelto
pelto- huuhtouma metsä
metsä- huuhtouma asutus
hajahulekuormitus
vesiin
summa
summa
viljely
pelloilta
summa
talous
metsistä
summa
asutus
vesi
kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi ▾
kg/vuosi kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi

498

475

22

1636

103

1532

58

58

0

49

22

2266

0

0

0

198,6

12,4

186,2

0,01

0

0,01

0

0

198,61
259,66

65_162

0

0

0

258,85

16,23

242,62

0,16

0,14

0,02

0

0,65

65_166

140,81

134,16

6,65

118,89

7,61

111,28

1,7

1,7

0

0

0

261,4

65_163

0,82

0,68

0,14

265,51

16,56

248,96

0,14

0,14

0

0

14,07

280,54

65_161

259,92

248,41

11,5

278,39

18,1

260,3

43,49

43,28

0,21

0

4,09

585,89

65_164

97,24

92,63

4,61

516,59

33,08

483,52

13,45

13,28

0,17

49,67

3,81

680,76

Suurin fosforikuormitus Vaajoen varrelta (P/kg/a) tulee Vaajoen alaosan alueelta sekä
Sivakkajoelta.

6. 3 Vaa- ja Sivakkajoen kalasto
6.3.1 Kalasto ennen ja vesialueiden omistussuhteet
Vaa- ja Sivakkajoessa on aikoinaan lisääntynyt luontaisesti taimen, harjus ja siika. Nykyisin
voimakkaitten ympäristömuutosten sekä merellisen vaellusyhteyden puutteen vuoksi
lisääntyy Vaa- ja Sivakkajoessa luontaisesti vain harjus sekä muita alueelle tyypillisiä
paikallisia kalalajeja. Sivakkajokeen laskevassa Känkkyräojassa ollut ennen hyvin
tammukkaa, vielä 90-luvulla ojasta on saatu tammukkaa. Sivakka- ja Vaajoki toimivat
lähinnä paikallisten kalastajien kalastuskohteena. Saaliiksi kalastajat saavat etupäässä
haukea, ahventa ja harjusta. Kalastus tapahtuu etupäässä vapakalastuksena sekä jonkin
verran verkko- ja katiskakalastuksena.
Vaa- ja Sivakkajoen istutuksia on toteutettu satunnaisesti vaihtelevin kalamäärin ja lajeina.
Istuttajina ovat olleet lähinnä kalastuskunnat ja istukkaina Ossauskosken
kalanviljelylaitokselta Kemijoen kalakantojen hoitovelvoitteen ulkopuolelle jääneet
poikaset. Vaa- ja Sivakkajoen vesialueet omistavat Lapinniemen ja Runkauskylän
osakaskunnat sekä valtio, yksityiset ja Kilsi-Ristiaavan soidensuojelu. Suksijoen vesialueet
omistavat Lapinniemen osakaskunta ja valtio (Ala-Kemijoen kalastusalue). Lapin vesi- ja
ympäristöpiiri kartoitti Vaa- ja Sivakkajoen virta-alueet vuosina 1988- 1989.
6.3.2 Kalatustiedustelujen tuloksia
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri suoritti Vaajoen alueella ruokakuntakohtaisia
kalastustiedusteluja vuosina 1989 – 1991. Vaajoella kalastaneita talouksia oli 13 kpl.

Taulukko 6 Vaajoen ruokakuntakohtaisten kalastustiedustelujen tuloksia vuosina 1989 –
1991 (Lapin vesi- ja ympäristöpiiri julkaisematon).
Vuosi

Kalastaneita
talouksia

Siika
kg

Taimen
kg

Harjus
kg

Hauki
kg

Särki
kg

Made
kg

Ahven
kg

1989
1990
1991
Yhteensä

6
7
14

6
8
6
20

0,5
6
8
14,5

19,5
13
42
74,5

91
88
186
365

18,5
25
51
94,5

0
5
1
6

29,5
31
51
111,5

Klohi
kg
0
3
40
43

Yhteensä
kg
159
179
384
722

Vaajoen kalansaaliista (kg) oli vuosina 1989 – 1991 haukia noin 51 %, ahvenia 15 %, särkiä
13 %, harjusta 10 %. Käytetyimmät pyydykset olivat verkot 34 – 40 mm ja
vapakalastusvälineet (Lapin vesi- ja ympäristöpiiri julkaisematon).
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri suoritti Sivakkajoen alueella ruokakuntakohtaisia
kalastustiedusteluja vuosina 1989 – 1991. Sivakkajoella kalastaneita talouksia oli 1 kpl. Alla
Taulukko 7. Sivakkajoen ruokakuntakohtaisen kalastustiedustelujen tuloksia vuosina 1989 1991.
Vuosi

Talouksia

1989
1990
1991
Yhteensä

5
5
1

Siika
kg

Taimen
kg
1,1
5
3,5
9,6

Harjus
kg
10,5
20,5
11
42

Hauki
kg
15
18
6
39

Särki
kg
0,5

Made
kg
0
1

0,5

1

Ahven
kg
1
2
0,5
3,5

K-lohi
kg
0

Yhteensä
kg
28,1
46,5
21
95,6

Sivakkajoen kalansaaliista (kg) vuosina 1989 – 1991 oli harjusta noin 44 %, haukia 41 % ja
taimenta 10 %. Käytetyimmät pyydykset olivat vapakalastusvälineet (Lapin vesi- ja
ympäristöpiiri julkaisematon).
6.3.3 Koskikalasto
Vuosina 1990 – 1994 Lapin vesi- ja ympäristökeskus sähkökoekalasti Sivakkajoen
koskialueilta vuosittain 7 – 9 koealaa. Tämän raportin laadintaan löydettiin
hyödynnettäväksi vuosien 1990 – 1991 tulokset.
Taulukko 8. Sivakkajoen sähkökoekalastustulokset vuosina 1990 ja 1991.
Vuosi
1990

Taimen˂8
cm

Taimen
8 – 15
cm

Taimen
˃ 15
cm

Harjus
˂ 11
cm

Harjus
˃ 11
cm

Mutu

Made

Kivisimppu

Hauki

Ahven

Yht

Kg/ha

0

0,3

8,2

1

16

11

1,5

78

0

0

116

Yks/ha

9

0

100

457

452

10322

38

38642

0

0

Vuosi
1991

Taimen˂8
cm

Harjus
˂ 11
cm
1,5

Harjus
˃ 11
cm
5,2

Made

Kivisimppu

Hauki

Ahven

Yht.

0

Taimen
˃ 15
cm
5

Mutu

Kg/ha

Taimen
8 – 15
cm
0

23

7,5

52

1

0,6

96,1

Yks/ha

0

0

34

1539

133

13111

77

26356

44

12

Sivakkajoen koskialueiden keskimääräinen kalabiomassa vuosina 1990 – 1991 oli noin 106
kg/ha. Edellä mainitusta kalabiomassasta oli taimenta 6,4 %, harjusta 11,2 %, haukia 0,5 %,
mutuja 16 %, ahvenia 0,2 %, kivisimppuja 61,4 % ja madetta 4,2 %. Sivakkajoen
sähkökoekalastuksissa vuosina 1990 – 1991 saatiin saaliiksi yksi 4,8 cm:n pituinen taimenen
poikanen Tuomiojan ja Vaaralan tilan välisen sillan yläpuoliselta koskialueelta.
Vuosina 1992 – 1994 sähkökoekalastuksissa ei saatu saaliiksi ainuttakaan alle 8 cm:n
pituista taimenta. Alle 11 cm:n pituisia harjuksen poikasia saatiin saaliiksi miltei kaikilta
koealueilta.
Lapin vesi- ja ympäristökeskus sähkökoekalasti vuosina 1989 – 1991 Vaaajoen koskialueilta
vuosittain 7 – 5 koealaa. Vuosien 1992 - 1994 sähkökoekalastusten tuloksia ei löydetty
hyödynnettäviksi.
Taulukko 9. Taulukossa on esitetty koekalastusten tulokset. Tuloksissa on yhdistetty
kivisimppujen ja kirjoeväsimppujen biomassa (kg/ha) ja tiheydet (yks/ha).
Vuosi
1989

Taimen˂8
cm

Taimen
8 – 15
cm

Taimen
˃ 15
cm

Harjus
˂ 11
cm

Harjus
˃ 11
cm

Mutu

Made

Simput

Hauki

Kg/ha

0

0

2

1,6

5,6

4,1

10,8

5

0

Yks/ha

0

0

5

510

161

3088

351

2761

0

Vuosi
1990

Taimen˂8
cm

Harjus
˂ 11
cm
0,4

Harjus
˃ 11
cm
2,7

Made

Simput

Hauki

Yht.

0,1

Taimen
˃ 15
cm
0

Mutu

Kg/ha

Taimen
8 – 15
cm
0

3,5

10,4

47,6

0,6

65,3

Yks/ha

54

0

0

139

78

2927

361

25685

57

Vuosi
1991

Taimen˂8
cm

Taimen
˃ 15 cm

Simput

Hauki

Yht.

0

Harjus
˃ 11
cm
7,7

Made

0

Harjus
˂ 11
cm
0,2

Mutu

Kg/ha

Taimen
8 – 15
cm
0

11,6

5,3

28

0,5

53,3

Yks/ha

0

0

0

159

79

6524

224

13636

74

Yht
kg
32,6

Vaajoen koskialueiden keskimääräinen kalabiomassa oli vuosina 1990 – 1991 noin 50,4
kg/ha. Edellä mainitusta kalabiomassasta oli taimenta 1,4 %, harjusta 12 %, haukia 3 %,
mutuja 12,8 %, kivisimppuja 53 % ja madetta 17,5 %. Vuonna 1990 Vaajoelta saatiin
taimenen 0+ poikasia yhdeltä koealueelta.

6. 4 Huomioita Sivakkajoelta
Sivakkajärven luusuasta lähtevän Luusuakosken pohja on pääosin isoja lohkareita ja
lohkareiden lomassa on hiekkaa. Joen vesimäärä oli inventointiaikana erittäin vähäinen. Koski
on kunnostettu uiton jälkeen ja kasvillisuus kosken rannoilla on rehevää. Jokiveden lämpötila
1.8.2018 oli 24,5 ℃.
Luusuakoskelta noin kilometrin alavirtaan päin mentäessä jokivarteen lähtee metsäautotie,
joka ylittää Sivakkajoen. Tien silta ei ole vaelluseste. Koskijakson uoman pohjalla on
lohkareita ja paikoin pienempää kiviainesta. Jokivesi oli koskessa 22.8 ℃.

Edelliseltä kohteelta jokivartta hieman alaspäin mentäessä menee seuraava metsäautotie
jokivarteen. Myöskään tämän tien silta ei ole vaelluseste. Jokiosuuden uoman pohjalla oli
lohkareita ja pientä kivikkoa. Jokiveden lämpötila oli hieman laskenut ollen 21,2 ℃.
Sivakkaojoen yli menevä sillan (Känkkyräojan ) kohdalla jokiuomaa oli ruopattu. Jokiveden
lämpötila oli tällä kohtaa 18,2 ℃. Joenmutkan kohdalla jokiveden lämpötila oli 19,2 ℃.
Jokiosuudella on vuoron perään suvantoja ja pieniä koskijaksoja.
Sivakkajokeen laskevan Jänisojan veden lämpötila oli 14,5 ℃. Ojan uoma vaikutti ruopatulta
ja ojan pohja oli hienoa hiekkaa. Ojan kuljettamaa hiekkaa kulkeutuu ojaa myöten
Sivakkajokeen.
Vaaralan tilan kohdalla Sivakajoessa sijaitsivat 90-luvun alkupuolella Lapin vesi- ja
ympäristökeskuksen koekalastusalueet nro 9 ja 10. Kyseinen jokijakso on virtasuvantoa, jota
pilkkoo lyhyet koskijaksot. Jokiosuudella ei havaittu soraikkoalueita. Sivakkajoen toinen
silta, ennen Tuomiojaa, heti sillalta ylävirtaan päin katsottaessa on koskialue, jossa sijaitsi
Lapin vesi- ja ympäristökeskuksen koekalastusalue nro13. Uoman pohjalla on lohkareita ja
pientä kivikkoa. Selkeitä soraikkoalueita ei koskesta löytynyt. Koskessa uiskenteli 10 – 20
cm:n pituisia harjuksia ja yksi 10 – 15 cm taimen. Koskikivien päällä kasvoi lyhyttä
sammalkasvustoa sekä levää. Rannoilla oli rehevää kasvillisuuttaa, joka antoi suojaa
koskialueelle. 1990 – luvun alun joki-inventoinnissa todettiin jokiosuudella olevan
soraikkopohjia enemmän kuin muualla Sivakkajoessa.

Kuva 14. Koskialue Tuomiojan sillalta ylävirtaan päin.
Sivakkajoen kolmas silta Sillankorvan tilan kohdalla. Sillalta noin 70 metriä alavirtaan päin
mentäessä oli Lapin vesi- ja ympäristökeskuksen koekalastusala, jota koekalastajat
luonnehtivat harjusparatiisiksi. Nyt paratiisi oli muisto vain! Uomaa oli ruopattu, lähialueen
maatilan karja pääsi estettä jokeen asti ja lähistölle oli avattu turvetuotantoalue. Entinen
puhdas soraikkoalue oli peittynyt hiesun alle.

Kuva 15. . Entinen harjusparatiisi

6. 5 Pohdintaa
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri tutki 1990-luvun alkupuolella metsäojitusten vaikutuksia pieniin
jokivesistöihin. Tutkimuskohteina olivat mm. Vaa- ja Sivakkajoet. Tutkija Sakari Kännö totesi vuonna
1991 kerätyn aineiston perusteella, että:” Sivakkajoen vedenlaatu on suhteellisen hyvä, vaikka
ojituksia on paljon joen valuma-alueella. Veden rautapitoisuus (Fe) on ajoittain korkea. Harjuksia on
joessa paikoin jopa runsaasti. Taimenta esiintyy harvakseltaan koko joen pituudella. Känkkyräojan
sillan ja Tuomiojaa ennen olevan sillan välisellä jokiosuudella on runsas, luontaisesti lisääntyvä
taimenkanta. Kyseisellä jokiosuudella on sorapohjia enemmän kuin muualla Sivakkajoessa.
Sivakkajoen keskijuoksulla on runsaasti purokatkaa. Niva 50 – 100 metriä Sillankorvan tilan kohdilla
olevan sillan alapuolella on harjusparatiisi:”
On luultavaa, että taimenen luontaista lisääntymistä on edelleen Sivakkajoessa Känkkyröojan ja
Tuomiojaa ennen olevan sillan välisellä jokiosuudella. Asian varmistamiseksi alueella on syytä tehdä
sähkökoekalastuksia. Kännön mainitsema harjusparatiisi on kuitenkin menetetty, kuten edellä on
todettu
Vaajoesta Kännö totesi:” Vaajoen vedessä on rautaa (Fe) hieman enemmän kuin Sivakka- ja
Louejoessa, joiden välissä Vaajoki virtaa. Veden ravinnetaso ei näytä poikkeavan sanottavasti
Sivakkajoesta, mutta Vaajoen virta-alueiden kalabiomassa (kg/ha) on selvästi pienempi kuin
Sivakkajoessa. Vaajoessa ei todennäköisesti ole luontaista taimen tuotantoa, mutuakin on
koekalastuksissa saatu saaliiksi hyvin vähän. Kivisimppuja on tullut koealoilta normaalimäärä, mutta
madetta paljon. Kalliokosken koealueelta saaliiksi saatiin harjusta kohtalaisesti.”
Vaajoen virta-alueiden koskikalaston laatua ja määrää (kg/ha) on syytä tutkia sähkökoekalastuksin.
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on inventoinut Vaa- ja Sivakkajoen koski- niva- ja suvantoalueet 1990 –
luvun alkupuolella.

7. Runkausjoen vesistö
7. 1 Vesistötietoja
Noin viisi kilometriä Ossauskosken voimalaitokselta alavirtaan päin Kemijokeen idästä
laskevan Runkausjoen vesistön valuma-alueen pinta-ala on 315 km 2 ja järvisyys 0,4 %.
Vesistö muodostuu Ylä-Runkausjoesta (23,7 km) ja Ala-Runkausjoesta (15,9 km), jotka
yhtyvät ennen jokisuuta Runkausjoeksi (17,3 km). Lisäksi jokiin laskee useita pienempiä
jokia ja ojia. Ainoastaan Ylä-Runkausjoen varrella on vähän asutusta. Runkausjoen vesialueet
omistavat Runkauskylän ja Koivukylän osakaskunnat sekä Valtio (Ala-Kemijoen
kalastusalue).
Runkausjoki sivujokineen toimii lähinnä paikallisten virkistyskalastajien kalastuskohteena ja
yleisimmät saaliskalat ovat harjus ja hauki. Runkausjoella vuonna 1991 kalastaneet paikalliset
ruokakunnat saivat yhteensä noin 332 kg kalaa. Saaliiksi tuli pääasiassa haukea (49,4%),
harjusta (26,6%), taimenta (12,4 %) ja siikaa (9,3%). Saalis saatiin etupäässä
heittokalastamalla (68,5 %), 34 - 40 mm verkoilla (19,1%) ja katiskoilla (7,9%) (Lapin vesija ympäristöpiiri).

7. 2 Kuormitus
Taulukko 10. Runkausjoen valuma-alueen fosforikuormitus. Taulukon arvot ovat keskiarvoja jaksolle
01.01.2008 – 31.12.2017 (Vemala V1 versio). 65.181 = Runkausjoen alaosa, 65.182 = Yli-Runkauksen alue,
65.183 = Runkausjoen yläosa, 65.184 = Rahaojan alue, 65.185 = Ala-Runkauksen alue, 65. 186 = Pahaojan
alue.

Alue

Kuorm
Kuorm
Kuorm Kuorm
Kuorm
Kuorm
Luonnona
Luonnona
Kuorm Kuorm
Laskeu
a pelto
a
a
Pistea
huuhtou metsä
huuhtou asutus a haja- a hulema
summ peltometsäkuormit
summ
ma
summ
ma
summ asutus
vesi
vesiin
a
viljely
talous
us
a
pelloilta
a
metsistä
a
kg/vuo kg/vuo
kg/vuos
kg/vuo kg/vuo
kg/vuo
kg/vuosi
kg/vuo
kg/vuosi kg/vuo
kg/vuosi kg/vuo
si
si
i
si
si
si
si
si
si

65 181

81,22

77,67

3,54

198,96

12,83

186,13

12,44

12,25

0,19

0

0,54

293,16

65_182

60,43

57,73

2,7

209,75

13,52

196,22

8,05

7,82

0,22

0

0,02

278,25

65_183

0

0

0

256,1

16,66

239,44

0,43

0,43

0

0

2,06

258,59

65_184

0

0

0

165,64

10,55

155,08

0

0

0

0

0

165,64

65_185

0

0

0

402,47

26,2

376,26

0,14

0,14

0

0

4,86

407,47

65_186

18,33

17,31

1,03

278,86

17,86

261

3,16

3,1

0,06

23,91

0,09

324,35

159

152

7

1511

97

1414

24

23

0

23

7

1727

Summa/
Ka

Veistön suurin vuosittainen fosforikuormitus (P/kg/a) tulee Ala-Runkausjoen alueelta.

7. 3 Huomioita Runkausjoelta
7.3.1 Suukoski
Runkausjokisuulta jokivarteen kulkee (etelän puolelta) metsäautotie Runkausjoen alimmalle
koskelle Suukoskelle. Koski on perattu ja uomassa on edelleen selkeä suisterakenne.
Suisteeseen on tehty uittosäännön kumoamiseen liittyneiden kunnostustöiden aikana aukkoja.
Kosken pohjalla oli paljon levää ja kivien päällä lyhyttä sammalkasvustoa.

Uoman pohjan kivikko oli halkaisijaltaan pääosin 5 – 50 cm ja kivien lomassa oli hiekkaa.
Koski on oikaistu koko pituudeltaan.
Nykyinen uoma on tasaleveä eikä koskessa ei ole soraikkopohjia. Rantapensaikon suojassa
havaitsin yhden taimenen 0+ - poikasen ja mutuja. Yhtenäisen koskijakson niskalta
vastavirran suuntaan on kaksi lyhyttä koskikynnystä, jotka ovat selvästi perattuja.
Rantakasvillisuuden uomaan antama suoja on runsasta.

Kuva 16. Suukosken yläosaa. Kuvassa oikeassa reunassa näkyy purkamaton suiste.
7.3.2 Jyrkänkoski
Koski on luonnonmukaistunut uoman kiveämisen jälkeen paikoin kohtalaisen hyvin, mutta
uoman lisäkiveämistä miestyönä voi harkita. Koskikynnysten välipoolit ovat hyvin matalia.
Koskikivien päällä kasvaa lyhyttä sammalkasvustoa ja levää. Uoman pohjan kivikko on
suurelta osin halkaisijaltaan 20 – 50 cm ja kivikon seassa on suuria lohkareita. Soraikkopohjia
koskessa ei ole.
Kosken yläosalla suisteen jäänteitä ja kosken niskalla on hyvä soraistusalue. Rantapuuston
antaa varjostusta uomaan. Kosken alaosalla olevaan jyrhämään tuo kuivatusoja valumaalueelta hienoa kiintoainesta. Kosken rannalla oli majavan kaatama puu. Veden lämpötila oli
16.0 ℃.

Kuva 17. Jyrkänkosken keskiosaa. Kosken uoma jäänyt rännimäiseksi.

7.3.3 Sompujärven sillan kohta
Sillan alapuolella virtaa koskipätkä, joka on perattu. Uoman pohjakivet ovat halkaisijaltaan
10 – 40 cm. Koskiosuudella ei ole soraikkopohjaa eikä rantatörmällä tulvatasannetta.

Kuva 18. Sompujärven tien sillan alinen koski.
7.3.4 Pulkkisen tilan kohta
Näillä kohdin Ala-Rukausjokeen liittyy Yli-Runkausjoki ja ne yhdistyvät Runkausjoeksi. AlaRunkausjoen alimman koskialueen uoman pohja on lohkareinen ja suurten kivien päällä on
levää erittäin runsaasti. Kosken rannat ovat jyrkät ja jokitörmän kasvillisuus antaa hyvin
suojaa uomaan. Koskea on selvästi kivetty.

Kuva 19. Ala-Runkausjoen alin koski. Kosken pohjakiviä peitti runsas leväkasvusto
7.3.5 Yli-Runkaus Torpankoski
Metsäautotie johtaa kosken rannalle. Kosken kivikkopohjassa on pienenpääkin kiviainesta.
Kosken kynnysten välipoolit ovat matalia. Joen vesi oli kirkasta ja 7.8 veden lämpötila 15,7
℃. Veden laatua tutkittiin paikan päällä ja tulokset olivat seuraavat: Ph 7,8. sähkönjohtavuus
13 m/S ja happipitoisuus 100 %. Kosken niskalle on helppo tuoda kutusoraa.

Kuva 20. Torpankoski.
7.3.6 Hyössinki, alempi silta.
Koskeen on istutettu taimenen mätiä (rautalammen reitin kantaa). Lähistöllä olevan mökin
omistajan Olavi Lustig mukaan joessa on hyvin harjusta. Isoin vuonna 2018 saatu harjus oli
51,8 cm:n pituinen. Olavin näkemyksen mukaan joki veden laatu on parantunut selvästi 90 –
luvun alun ojitusten jälkeen. ”90-luvun alussa joen vesi oli erittäin ruskeaa ja virtaamat
vaihtelivat voimakkaasti. Tulvat olivat kovia. Nykyisin veden laatu parantunut selvästi ja
virtaamat ovat tasaantuneet”. Metsähallitus on ennallistanut maillaan Ylä-Runkausjoen latvaalueen soita.
Kosken kivien päällä kasva lyhyttä sammalkasvustoa. Runkausjokien yleispiirre tähän asti
on ollut se, että koskien kynnysten välialtaat ovat matalia eikä soraikkoalueita koskilta löydy.
Ylä-Runkausjoessa oli selvästi vähemmän levää kuin Ala-Runkausjoessa. Lustigin mukaan
Yli-Runkauksesta levä lähti pois sateen jälkeen kasvaneen virtaaman ansiosta. Runkausjoen
alaosa virtaa syvässä kurussa ja rantatörmät ovat jyrkkiä.
7.3.7 Hyössinki ylempi silta
Sillallta ylävirtaan on erittäin jyrkkä ja louhikkoinen koskijakso. Koskialue vaikuttaa olevan
melko luonnontilainen, mutta alue tulee inventoida tarkemmin.

Kuva 21. Ylä-Runkausjoen koski. Koskea voisi kunnostaa miestyönä kiveämällä
koskikynnyksiä sekä lisäämällä kynnysten niskalle kutusoraa.
Rautuoja
Yli-Runkauksen latvoilla oleva Rautuoja on luonnontilainen taimenpuro. Rautuojan
keskiosalla, metsäautotieltä alavirtaan noin 50 metriä, sähkökoekalastettiin viisikymmentä
metriä pitkä koeala 28.8.2018. Koealan pinta-ala oli 75 m2 ja ala kalastettiin kertaalleen.
Koekalastuksen
tulokset
laskettiin
kalayksilöiden
lukumäärä
suhteutettuna
sähkökoekalastettuun koskipinta-alaan (yks/ha.) Koealalta saatiin saaliiksi taimenta (21 yks),
kivisimppuja kaksi yksilöä sekä yksi mutu.
Koealan taimenten kokonaistiheys oli 2 800 yks/ha, joista taimenen 0+ - poikasia oli 2000
yks/ha. Taimenen 0+ -poikasten keskipituus oli 4,9 cm. Koealan pohjasta oli arviolta 30 %
vesisammalen peitossa. Jokiveden lämpötilaksi mitattiin 10 ℃. Purokatkaa vaikutti olevan
Rautuojassa runsaasti.

Rautuoja 22.

7. 4 Pohdintaa
Runkausjoen alaosan koskialueilla vaikuttaa olevan kalataloudellisen kunnostamisen tarvetta.
Muualla vesistöalueella on tarvetta lähinnä taimenen kutualueiden lisäämiselle. Olavi Lustigin
mukaan Runkausjokeen laskenut Korkeanmaanoja on ollut hyvä kalajoki, jonka ojitukset
pilasivat totaalisesti. ”Ylä-Runkausjoen latvoilla Rautuojan suun jälkeen on hyviä koskia.
Esimerkiksi Kuusikoski on hyvä koskialue, kuten myös Vähävaarankoski. YläRunkausjokeen laskeva Rautuoja on erinomainen taimenpuro, joka on syytä säilyttää
nykyisessä tilassaan.

8. Louejoki
8.1 Veisistötietoja
Noin viisi kilometriä Ossauskoskelta alavirtaan Kemijoessa on länsirannalla Louepudas.
Pudas yhtyy takaisin pääjokeen noin kuusi kilometriä alempana, erottaen pääjoesta Kurvilan
saaren. Loueputaaseen laskee muun muassa Louejoki (pituus 32,7 km), jonka valuma-alue
on 317 km²ja järvisyys 1,6 %. Louejoki saa alkunsa Louejärvestä (pinta-ala 146 ha).
Louejokeen ja Louejärveen laskevia jokia ovat Käräkkäjoki, Kuusijoki, Katiskojoki,
Löytöoja ja Sulaoja ja Heinijoki, joka saa alkunsa Heinijärvestä (pinta-ala 30 ha) ja
Pisajärvestä (pinta-ala 83 ha). Lapin maanviljelyinsinööripiiri on toteuttanut joen latvaosissa
asutustoimintaan liittyviä kuivatustöitä, minkä seurauksena Visankönkään yläosa perattiin.
Loue- ja Pisajoen valuma-alueesta huomattava osa sijoittuu Pisan luonnonpuiston alueelle,
jossa ei ole toteutettu metsäojituksia tai muita metsätaloudellisia toimenpiteitä. Joen valumaalueelle sijoittuu myös Ristivuoman soidensuojelualue.

8.2 Kuormitus
Valuma-alueella on tehty runsaasti metsäojituksia 1960- ja 1970-luvuilla. Louejoessa ja
joissakin sen sivujoissa suoritettiin puun irtouittoa Metsähallituksen sekä Kemijoen
uittoyhdistyksen toimesta 1930–1950-luvuilla. Vesistössä on uitettu viimeksi vuonna 1957.
Louejokeen laskeva Ristijärvi toimii luonnonravintolammikkona, jossa kasvatetaan siikaa
Kemijoen velvoitteen hoitoon. Vuosittain lammikkoa tyhjennettäessä muokkasivat
lammikon purkuvedet savipitoiseen maahan kaivettua poistokanavaa. Toimenpiteen
seurauksena 1990 – luvun alkupuolella koko Louejoen vesi kanavan alapuolelta muuttuu
savenharmaaksi. Louejoen pohjaeläintuotannon on havaittu köyhtyneen huomattavasti
kanavan alapuolisella osalla (Viitala & Laine1996).
Taulukko 11. Louejoen kokonaisfosfori (P) vuosikuormat osa-alueittain (Vemala V1).
Taulukon arvot ovat keskiarvoja jaksolle 30.11.2010- 30.11.2018. 65.151 = Louejoen
alaosa, 65.152 = Louejoen keskiosa, 65.153 Louejoen ylöäosa, 65.154 = Peuraoja alue,
65.155 = Ristiojan alue, 65 156 = Kuusiojan alue, 65.157 = Pisajoen alue

Alue

LuonnonLuonnon- Kuorma Kuorma
Pelto
Metsätalous
Metsätalous
Metsätalous Metsät muu
Laskeuma
Peltoviljely huuhtouma
huuhtouma
hajalomasumma
hakkuut
kunnostusojitus lannoitus
ihmistoiminta
vesiin
kg/vuosi
pelloilta
metsistä
asutus asunnot
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi kg/vuosi

65_151

584,94

569,1

15,84

4,88

2,56

0,11

54,72

140,5

47,2

2,56

6,9

65_152

111,92

109,71

2,21

3,78

3,95

0,17

76,53

157,64

2,73

0,33

1,39

65_153

43,35

42,36

0,99

14,15

4,22

0,18

104,55

339,64

5,77

4,44

14,98

65_154

88,05

86,38

1,67

4,34

2,46

0,11

36,7

38,42

0,39

0,26

0,21

65_155

64,02

62,69

1,33

3,23

2,83

0,12

55,16

130,38

0,77

0

8,5

65_156

0

0

0

5,59

1,64

0,07

35,74

70,45

0

0

0,34

65_157

2,57

2,5

0,07

3,89

3,53

0,15

81,72

249,9

3,39

0,13

2,19

894,85

872,74

22,11

39,86

21,19

0,91

445,12

1126,93

60,25

7,72

34,51

Summa/Ka

Asutus joen valuma-alueella on keskittynyt etupäässä joen alaosille sekä yksittäisiin
talouksiin jokivarressa ja Louejärvelle. Turveruukki Oy on perustanut Hirviaavalle113
hehtaarin turvetuotantoalueen. Tuotantoalueen vedet johdetaan laskeutumisaltaiden kautta
tuotantokaudella kolmelle pintavalutuskentälle ja niistä Hosiolampeen, josta ne purkautuvat
Pisajoen kautta Loueputaaseen (Ala-Kemijoen kalastusalue)
Sakari Kännö totesi muistiinpanoissaan, jotka liittyivät 1990 – luvun alkupuolen Lapin vesija ympäristöpiirin suorittamaan tutkimukseen metsäojitusten vaikutuksiin pieniin
jokivesistöihin, Louejoesta seuraavaa: ”Vedenlaatutietojen mukaan Louejoki on hieman
rehevämpi kuin Sivakkajoki. Joki on monin paikoin savisamenteinen, ja kivien ja kasvien
pinnalle kertyy hieman silttiä. Joissakin koskissa vesi on taas kirkasta, ja runsas
sammalkasvusto on aivan puhdasta. Louejoessa on runsaasti katkaa ainakin Tervolan ja
Rovaniemen maalaiskunnan rajasta alaspäin. ”

8.3 Kalasto
Ennen Kemijoen valjastamista Louejoessa lisääntyi luontaisesti taimen, harjus ja siika;
erityisen kuuluisa joki oli isoista siioista. Nykyisin joen pääuomassa tavataan luontaisesti
lisääntyvää harjusta ja alueelle tyypillisiä paikallisia kalalajeja. Taimenen luontaisesta
lisääntymistä Louejoessa ei ole varmuutta. Vuosina 1998 ja -99 suoritetuissa
sähkökalastuksissa tavattiin Louejärveen laskevasta Katiskojoessa luontaisesti lisääntyneitä
taimenen 0+ - poikasia. Kivisimppu, made ja mutu olivat vuonna 1996 suoritetun
sähkökalastuksen mukaan Loue-, Kuusi-, ja Katiskojoen yleisimmät kalat. Saaliiksi saatiin
myös yksittäinen hauki ja kymmenpiikki, pikkunahkiaisia, harjusta sekä joitakin Louejokeen
tehdyistä
istutuksista
peräisin
olevia
taimenia
(Viitala,
Laine
1996).
Louejoki sivujokineen toimii lähinnä paikallisten virkistyskalastajien kalastuskohteena.
Lisäksi alueella toimiva matkailualan yrittäjä käyttää jokea jossakin määrin kanootti- ja
kalastusretkien kohteena. Lapin ympäristökeskus on tyyppiluokitellut Louejoen kosket
vesiretkeilyn, alan yrittäjien ja harrastajien tarpeita ajatellen vuonna 1998. Louejoen
vesialueet omistavat Runkauskylän ja Koivukylän osakaskunnat sekä Tornator Oy,

Metsähallitus ja yksityiset henkilöt. Pisajoen vesialueet omistavat Runkauskylän ja
Koivukylän osakaskunnat sekä Metsä-hallitus (Ala-Kemijoen kalastusalue).
Lapin vesi- ja ympäristöpiirin toteuttaman kalastustiedustelun mukaan vuonna 1991
Louejoella kalastaneet paikalliset ruokakunnat (16 kpl) saivat yhteensä 492 kg kalaa. Saalis
oli pääasiassa haukea (48%), harjusta (36%) ja ahventa (9,3%). Saalis saatiin etupäässä
heittokalastamalla (53,7%), perholla (20,3 %), 34 -40 mm verkoilla (14,6 %) ja pilkillä
(7,7%). Louejoen istutukset toteutetaan satunnaisesti vaihtelevin kalamäärin ja lajein lähinnä
kalastuskuntien istutuksina sekä Ossauskosken kvl:n velvoitteen hoidon ulkopuolelle
jäävillä poikasilla.
Taulukko 12. Louejoen koskialueiden keskimääräiset harjustiheydet (yks/ha) kokoluokittain
vuosina 1989 – 1991. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri 1991 (julkaisematon)
Vuosi
1989
1990
1991

Harjus ˂ 11cm
Yks/ha
79
321
785

Harjus ˃ 11 cm
Yks/ha
646
299
400

Yhteensä yks/ha
725
620
1 185

Kännö totesi muistiinpanoissaan (Lapin vesi- ja ympäristöpiiri 1991 julkaisematon)
Louejoen kalastosta seuraavaa:” Louejoki on hyvä harjusjoki, mutta vuonna 1989 harjuksen
0+ - poikasia oli niukasti. Taimenta tuli koekalastuksissa hyvin vähän saaliiksi, eikä
taimenen luontaista poikastuotantoa ole ehkä joessa lainkaan. Louejoen virta-alueiden
kalabiomassa (kg/ha) on korkea, mutta siitä on mutua ja kivisimppuja 75 – 80 %.
Kuitenkin vuonna 1990 koekalastuksissa tuli Louejoen latvaosuudelta yhdeltä koealalta
Ukonkönkäältä kolmella kalastuskerralla saaliiksi 16 kpl taimenen 0+ - poikasta. joiden
pituudet vaihtelivat välillä 4,8 cm – 5,8 cm. Koealan taimenen 0+ - tiheydeksi arvioitiin
1 561 yks/ha. Taimenen poikaset oletettiin olevan peräisin mäti-istutuksista.

9. Pisajoki
9.1 Vesistötietoja
Pisajoki (pituus 17 km) laskee Loueputaaseen kaksi kilometriä Louejoki suun
pohjoispuolella. Pisajoen valuma-alue sisältyy Louejoen valuma-alueeseen. Pisajoen toinen
haara saa alkunsa Hosionlammesta (pinta-ala10 ha). Vesistön valuma-alue 59 km 2, järvisyys
0,41%, valuma-alueelta syntyvä virtaama on 0,67 m3/s. Pisajoki kuuluu pintavesityyppiin:
pienet turvemaiden joet.

9.2 Kuormitus
Pisajoen alaosalta 10.8. 2009 otetun vesinäytteen kokonaistypen (N) määrä oli 520 µg/l,
mikä ilmentää lievästi rehevää vesistöä, kokonaisfosforin määrä (P) oli 50 µg/l, mikä
kuvastaa rehevää vesistöä, vesinäytteen rautapitoisuus (Fe) oli 2 900 µg/l mikä kuvastaa
suovaltaista valuma-aluetta. Vesinäytteen pH oli 7,7.
Taulukko13. Pisajoen valuma-alueen fosforin (P) vuosikuormitus (kg/a). taulukon arvot ovat
keskiarvoja vuosille 01.01.2008 – 31.12.2017 (Vemala V1 versio). Valuma-alueella olevan
turvetuotantoalueen pinta-ala on 1,51 km2.

Kuorma
pelto
summa
kg/vuosi

Kuorma LuonnonKuorma Kuorma
LuonnonKuorma
pelto- huuhtouma metsä
metsä- huuhtouma asutus
viljely
pelloilta
summa
talous
metsistä
summa
kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi kg/vuosi
kg/vuosi
kg/vuosi

0,65

0,56

0,09

297,81

19,25

278,56

Kuorma Kuorma
Laskeuma
hajahulevesiin
asutus
vesi
kg/vuosi
kg/vuosi kg/vuosi

4,62

4,57

0,05

1,39

Kuorma
summa
kg/vuosi
304,47

9.3 Kalasto
Pisajoessa on luontaisesti lisääntyvä harjuskanta. Taimenen luontaisesta lisääntymistä
Pisajoessa ei ole tietoa.

9.4 Pohdintaa
Pisajoen kalastoa tulee jatkossa tutkia sähkökoekalastuksin ja virta-alueiden kunnostustarve
tulee inventoida.

10. Lehmioja
10.1 Vesistötietoja
Tervolan kohdalla Kemijokeen idästä laskee Lehmioja, joka on pituudeltaan 12,9 km ja
vesistön vesipinta-alaltaan noin 0,2 ha. Vesistön valuma-alue on 68 km 2 ja keskivirtaama
0,7 m3/s Puroon laskee kaksi ojaksi luokiteltua vesistöä. Vesistössä ei ole järviä. Lehmijokea
ei luokitella varsinaiseksi joeksi. Lehmijoen valuma-alueella on toteutettu runsaasti
metsäojituksia.
Tiheimmin ojituksia on toteutettu joen latvaosuuksilla. Joessa on uitettu viimeksi vuonna
1947. Uiton jälkeisissä kuntoonpanotöissä ei Lehmijoen osalta sisältynyt kunnostuskohteita.
Asutus ja maatalous jokivarressa on keskittynyt joen alajuoksulle. Lehmiojan valumaalueen ojitettu suoala on 24,26 km2 ja ojittamaton suopinta-ala 5,65 km2 (Vemala V 5U).
Taulukko 14. Lehmiojan valuma-alueen fosforin (P) vuosikuormitus. taulukon arvot ovat
keskiarvoja vuosille 27.11.2010 – 27.11.2018 (Vemala V 5 U ).
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253,97

248,52

5,45

7,43

6,53

0,28

123,19

160,79

2,69

Kuorma
lomaasunnot
kg/vuos
i

0,12

Laskeuma
vesiin
kg/vuosi

0,99

Kuorma
summa
kg/vuosi

555,99

10.2 Kalasto
Joessa on lisääntynyt aikoinaan harjus ja taimen. Nykyisin joki toimii paikkakunnan
virkistyskalastajien satunnaisena kalastuskohteena. Pääasiassa saalis koostuu hauesta,
ahvenesta ja harjuksesta. Joki on potentiaalista taimenen poikastuotantoaluetta. Lehmijoen
istutuksia toteutetaan satunnaisesti vaihtelevin kalamäärin ja lajein lähinnä osakaskuntien

istutuksina sekä Ossauskosken kvl:n velvoitteen hoidon ulkopuolelle jäävillä poikasilla.
Lehmijoen vesialueet omistaa Lapinniemen osakaskunta (Ala-Kemijoen kalastusalue)

10.3 Pohdintaa
Lehmijoen kalastoa tulee tutkia sähkökoekalastuksin ja virta-alueet tulee inventoida
kunnostustarpeen arvioimiseksi.

11. Tulosten tarkastelua
Inventointialueen jokien valuma-alueilla on tehty runsaasti ojituksia, mikä vaikuttaa jokien
vedenlaatuun. Jokivedet ovat humuksen värjäämiä ja vesien rautapitoisuus (Fe) on
suhteellisen korkea. Useimpien jokien veden ravinnetasot ilmentävät lievästi rehevää tai
rehevää vesistöä. Kiintoaineksen aiheuttamaa uoman pohjien liettymistä oli selvästi
havaittavissa
Kaisa-,
Vare-,
Vaa-,
Sivakkajoella.
Purokatkaa
havaittiin
sähkökoekalastuksissa vuonna 2018 Vare- ja Sihtuunajoella. Lapin vesi- ja ympäristöpiirin
koekalastuksissa 1990- luvun alkupuolella purokatkaa havaittiin tietyillä alueilla Sivakkaja Louejoella.
Maastokäynnin ja karttatarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että Kaisajoen uoma on
ruopattu Kaisajoen kylän Könkään alapuolelta jokisuulle asti. Tällöin Iso-Kaisajärven
alapuolisesta jokiosuudesta on ruopattu noin 60 %. Kaisajoen kylän ja Puikon tilan välisellä
jokiosuudella vaikuttaa siltä, että virta-alueet ovat luonnonmukaistuneet melko hyvin ja alue
on suhteellisen hyvä harjuksen poikastuotantoalue.
Puikon tilan yläpuolinen Sahakoski luonnontilassa ja todennäköisesti myös virta-alueet Iso
– Kaisajärveen asti. Jokeen tulee runsaasti valuma-alueelta johdettuja kuivatusojia.
Varejoen kylän ja Sihtuunan kylän väliset koskialueet olivat luonnonmukaistuneet melko
hyvin uiton vuoksi tehdyistä perkauksista, jotka tehtiin vuosikymmeniä sitten. Koskialueet
olivat kylläkin melko tasamatalia. Varejoen kylän ja jokisuun välinen jokiosuus (noin 20 %
jokiuoman pituudesta) tulee tarkistaa tulevina vuosina, mutta on todennäköistä jokiosuuden
morfologiset muutokset ovat suurempia kuin joen yläosalla. Ilmakuvan perusteella Varejoen
alimmalla koskialueella, heti rautatiesillan yläpuolella, näyttää olevan purkamattomia
suisterakenteita.
Sihtuunajoki on syytä tutkia koko joen pituudelta, sillä joki voi olla alueen tärkein taimenen
lisääntymis- ja poikastuotantoalue. On epätodennäköistä, että joen uomaa olisi perattu, mutta
jokeen vedetyt kuivatusojat ovat todennäköisesti liettäneet koski- ja suvantoalueita.
Vaajoen uoma on ilmavalokuvien perusteella luonnontilainen Vaajärven ja Lanssiaavan
välisellä (noin 20 % joen pituudesta) jokiosuudella (Ristivuoman soidensuojelualue).
Latvaosuuden jälkeisillä virta-alueilla on ilmavalokuvien perusteella jäljellä purkamattomia
suisterakenteita. Alaosan Vaajoen koski- ja virta-alueet on syytä käydä läpi ja tehdä niille
tarvittavat kunnostamissuunnitelmat.
Sivakkajoen kosket on uiton jäljiltä kivetty, mutta joen latvaosan koskien pohjalla on pääosin
pelkästään isoja lohkareita. Koskien soraistustarve on inventoitava. Kesällä 2018 aivan
latvaosan koskien veden lämpötila oli liian korkea ajatellen taimenen viihtymistä alueella.
Jänis- ja Känkkyräojien alueilla, kuten myös Sivakkajoessa välillä Känkkyräojan silta –
Tuomiojan silta, on syytä tehdä sähkökoekalastuksia, jotta nähdään, onko kohteilla vielä
taimenen luontaista poikastuotantoa.

Louejoen koskia on vähin kivetty uiton jälkeen, mutta koskialueilla on edelleen
kalataloudellista kunnostamistarvetta. Erityisesti on inventoitava taimenen ja harjuksen
kutu- ja pienpoikasalueiden lisäämisen tarve. Louejoen virta-alueiden inventointi aloitetaan
kesällä 2019.
Pisajoen virta-alueiden kalastosta ei ole käytettävissä tietoja. Joen virta-alueiden
kunnostustarve tulee inventoida.
Runkausjoen alajuoksulla on selkeää kalataloudellisen kunnostamisen tarvetta, mutta
ylempänä vesistössä uoman kunnostamisen tarvetta lienee vain taimenen lisääntymis- ja
pienpoikasalueiden lisäämisessä. Ylä- ja Ala - Runkausjoen sekä niiden sivujokien virtaalueet on inventoitava tulevina kesinä. Ylä – Runkausjokeen laskeva Rautuoja on
säilytettävä nykyisessä erinomaisessa tilassaan. Monet Runkausjoen vesistön koskista ovat
kuluttaneet uoman pohjansa kallioperään asti, näissä koskissa on haasteellista saada kutusora
pysymään halutuilla alueilla. Runkasujoen putouskorkeus on selvästi suurempi kuin
Taivalkosken altaaseen länsipuolelta laskevilla joilla.
Lehmijoen koskia on perattu uiton toimittamisen helpottamiseksi. Koskia ei ole kunnostettu
uiton päättymisen jälkeen. Jokea pidetään potentiaalisena taimen jokena. Jokialue on syytä
inventoida tulevaisuudessa.
Taulukko 15. Vuonna 2018 alustavasti inventoitujen jokien ekologisen tilan luokittelun
arviointikriteerien lukuarvoja. Taimenen luontainen lisääntyminen ilmentää osaltaan joen
hyvää ekologista tilaa. Peratun uoman osuus on arvioutu sillä perusteella että, kuinka paljon
joen koskia on jäänyt kalataloudellisesti kunnostamatta perkausten jälkeen.
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30

100

100

Taimenen
luontainen
lisääntyminen

Ei

Ei

Kyllä

Ei ?

Kyllä?

?

Kyllä

?

?

Valuma-alueen
turvemaasta ojitettu
(%) Vemala V5U

77

76

58

80

56

59

51

81

Valuma-alueen
ihmistoiminnan
kokonaiskäyttöaste
(%) Vemala V5U

51

41

37

48

27

34

26

Valuma-alue km2

241

151

324

105

317

315

59

68

Kokonais fosfori
kuormitus kg/a
(F)

1917

1260

482

199

2340

1727

304

556

Fosfori (P)
kuormitusta
kg/a/km2

7,95

8,34

1,48

1,89

7,38

5,48

5,15

8,17

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei tietoa

Nousueste ja sen
takana jokiuomaa
(%)

Vieraslaji
puronieriä

35

Ei
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Liite 1. Alueelle vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitetyt
yhteistoimenpiteeet
Vesienhoidon keskeisenä tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa ne toimenpiteet, joilla
voidaan saavuttaa vesienhoidon tavoitteet. vesienhoidon toimenpiteillä käsitetään sekä
suoraan vesistöön, vesistön valuma-alueelle tai pohjavesialueelle kohdistuvia toimenpiteitä
että toimenpiteitä, jotka vaikuttavat suoraan kuormitukseen tai muihin ihmistoiminnasta
aiheutuviin vesien tilaa heikentäviin paineisiin.
Edellä mainitut toimenpiteet jaotellaan perus-, muu perus- ja täydentäviin toimenpiteisiin.
perustoimenpiteet perustuvat valtioneuvoston asetukseen vesienhoidon järjestämisestä
Vesipuitedirektiivin voimaantulon jälkeen vahvistetut direktiivit ja niiden kansallinen
toimeenpano on otettu huomioon perustoimenpiteissä. Muihin perustoimenpiteisiin
kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät
toimenpiteet, jotka eivät suoraan perustu EU-direktiiveihin. Perustoimenpiteiden lisäksi
tehtävät toimenpiteet ja kaikki ohjauskeinot luokitellaan täydentäviksi toimenpiteiksi.
Vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi vesistöalueelle on suunniteltu eri
sektoreiden (maatalous, metsätalous, turvetuotanto, kunnostukset) yhteistoimenpiteitä. AlaKemijoen sivujoille on esitetty Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon
toimenpideohjelmassa pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021 seuraavia yhteistoimenpiteitä
(mukana ei ole haja- ja loma-asutukselle esitettyjä täydentäviä toimenpiteitä).

Sektori

Maatalous

Toimenpide

Ravinteiden käytön hallinta

Toimenpiteen
kuvaus

Maaperän lannoittaminen viljelykasvien kasvutarpeiden mukaisesti sekä
lannoituksen perustuminen maaperän ravinneanalyyseihin ravinteiden
tasapainoisen käytön mukaisesti. Puutarhakasvien vähennetty lannoitus
voidaan laskea mukaan.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Maatalous

Toimenpide

Lannan ja orgaanisen aineksen ympäristöystävällinen käyttö

Toimenpiteen
kuvaus

Tilalla käytettävä lietelanta, virtsa, lannasta erotettu nestejae tai nestemäinen
orgaaninen lannoitevalmiste levitetään sijoittavalla tai multaavalla kalustolla.
Kasvuston perustamisen yhteydessä lanta mullataan. Peltolohkolle voidaan
myös lisätä orgaanisia aineksia, jotka voivat olla lannoitevalmistelain mukaisia
orgaanisia lannoitteita, maanparannusaineita tai kasvualustoja, joissa
orgaanisen aineksen osuus on vähintään 20 %.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Maatalous

Toimenpide

Maatalouden tilakohtainen neuvonta

Toimenpiteen
kuvaus

Maatiloilla tehtävä vesiensuojeluun ja ravinteiden käytön tehostamiseen
liittyvä tilakohtainen ympäristöneuvonta

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Metsätalous

Toimenpide

Metsien kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet

Toimenpiteen
kuvaus

Vesiensuojelutoimenpiteinä ovat lietekuopat, kaivu- ja perkauskatkot,
laskeutusaltaat sekä pienimuotoinen pintavalutus. Toimenpide luetaan
kuuluvaksi muihin perustoimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Muu perustoimenpide

Sektori

Metsätalous

Toimenpide

Metsälannoitusten suojakaista

Toimenpiteen
kuvaus

Toimenpiteellä tarkoitetaan lannoitettavan alueen ja vesistön väliin jätettävää
lannoittamatonta suojakaistaa. Lannoitettaessa huolehditaan, ettei lannoitteita
levitetä vesistöihin tai pienvesiin. Lannoitteiden levityksessä tulee ottaa
huomioon myös pintavesien purkautumissuunta ja maaston kaltevuus, jotta

vältetään lannoitteiden kulkeutumista vesistöihin. Vesistöjen rannoilla
lannoitteiden ja tuhkan levitys tulee toteuttaa niin, että maaston muodot ja
levitysajankohdan tuuliolosuhteet huomioon ottaen varmistutaan, ettei
lannoitteita levitetä vesistöihin. Lentolevitys tehdään ojitusalueilla ojien
suuntaisesti, muuten lannoitetta menee ojiin. Kova sivutuuli lisää entisestään
lannoitteen riskiä joutua ojiin, joten lentolevitystä vältetään kovalla tuulella.
Kun suometsien hoidon yhteydessä lannoitetaan, vesiensuojelun vuoksi on
suositeltavaa tehdä ensin hakkuut, sitten lannoitus ja viimeisenä mahdollinen
kunnostusojitus. Keskimääräisenä lannoituksen suojakaistana voitaneen pitää
vesienhoidon suunnittelussa 20 metriä. Toimenpide luetaan kuuluvaksi
täydentäviin toimenpiteisiin.
Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Metsätalous

Toimenpide

Uudistushakkuiden suojakaista

Toimenpiteen
kuvaus

Toimenpiteellä tarkoitetaan muokkaamattoman suojakaistan jättämistä
uudistushakkuualan ja vesistön välille. Uudistushakkuilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä hakkuita, jotka toteutetaan uuden puusukupolven aikaansaamiseksi.
Suojakaistan maanpintaa ei rikota ja aluskasvillisuus sekä pensaskerros jätetään
koskemattomaksi. Suojakaistaa ei saa myöskään lannoittaa eikä sillä saa käyttää
kasvinsuojeluaineita. Sen sijaan suojakaistalta voidaan poistaa arvopuusto,
mikäli puustonpoisto tapahtuu vettä johtavia uria jättämättä. Samoin
hakkuutähteet korjataan suojakaistoilta. Nykyisten vesiensuojelusuositusten
mukaan muokkaamattoman suojakaistan vähimmäisleveys on 5 metriä, mutta
leveys voi vaihdella 20 – 30 metriin saakka. Suojakaistan tarve vaihtelee rinteen
kaltevuuden ja maaperän eroosioherkkyyden mukaan. Kehittyneillä
paikkatietoanalyysimenetelmillä voidaan tarkentaa suojakaistan
leventämistarvetta vesien virtausreittien perusteella. Toimenpide luetaan
kuuluvaksi täydentäviin toimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Metsätalous

Toimenpide

Metsien kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu

Toimenpiteen
kuvaus

Toimenpiteellä tehostetaan yksittäisten kunnostusojitushankkeiden
vesiensuojelua lisäämällä pohja- ja putkipatojen, pintavalutuskenttien ja
kosteikkojen käyttöä erityisesti metsätalouden kuormittamilla alueilla, joilla
tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai
hyvän/erinomaisen tilan säilyttämiseksi. Toimenpide luetaan kuuluvaksi
täydentäviin toimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Metsätalous

Toimenpide

Ojitettujen, mutta jatkokasvatuskelvottomien soiden jättäminen ennallistumaan

Toimenpiteen
kuvaus

Kyseessä on uusi toimenpide 2. suunnittelukaudella. Uuden metsälain mukaan
heikkotuottoisilta ojitusalueilta poistuu uudistamisvelvoite. Ojituksen
seurauksena syntynyt puusto voidaan poistaa ja jättää alue ennallistumaan.
Ennallistumista voidaan myös aktiivisesti edistää luonnonhoitohankkeena.
Alueita voidaan myös tapauskohtaisesti käyttää vesiensuojelutarkoituksiin,
esimerkiksi pintavalutuskenttinä tai vesistöjen varsilla puskurivyöhykkeinä tai
laajoina suojakaistoina. Toimenpide luetaan kuuluvaksi täydentäviin
toimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Metsätalous

Toimenpide

Metsätalouden koulutus ja neuvonta

Toimenpiteen
kuvaus

Metsätalouden vesiensuojelun koulutus suunnittelijoille, toimihenkilöille ja
urakoitsijoille sekä neuvonta metsänomistajille. Toimenpide luetaan kuuluvaksi
täydentäviin toimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

Sektori

Turvetuotanto

Toimenpide

Turvetuotannon vesiensuojelun perusrakenteet

Toimenpiteen
kuvaus

Toimenpide käsittää sekä sarkaojarakenteet että mitoitusohjeiden mukaisesti
tehdyt laskeutusaltaat rakenteineen. Nämä vesiensuojelurakenteet ovat käytössä
kaikilla turvetuotantoalueilla. Sarkaojarakenteita ovat turvetuotantoalueen
sarkaojien päihin kaivetut lietesyvennykset, päisteputket ja lietteenpidättimet.
Laskeutusaltaiden rakenteisiin kuuluvat padottavat rakenteet sekä pintapuomit.
Vesiensuojelun perusrakenteiden yksikkönä käytetään hehtaaria
turvetuotantopinta-alaa ja määränä koko tuotantopinta-alaa. Toimenpide
luetaan kuuluvaksi muihin perustoimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Muu perustoimenpide

Sektori

Turvetuotanto

Toimenpide

Turvetuotantoalueen virtaaman säätö

Toimenpiteen
kuvaus

Menetelmässä rakennetaan virtaamansäätöpatoja turvetuotantoalueen
kokoojaojiin. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan virtaaman säätö sijoittaa
laskeutusaltaan yhteyteen. Tavoitteena on saada suurten valumien aikana
turvetuotantoalueelta huuhtoutuvaa kiintoainetta laskeutumaan alueen
kokoojaojiin veden virtausta rajoittamalla ja hidastamalla.
Virtaamansäätöpadossa on yleensä 2-3 halkaisijaltaan valuma-alueen koosta ja
sarkaojien syvyydestä riippuvaista putkea. Näistä kaksi alinta putkea toimivat
tavanomaisen valunnan aikana ja ylin putki tulvakausina.

Muita käytettyjä virtaaman säätörakenteita ovat mm. reikälevypato sekä
pystyrakopato. Virtaaman säätö sopii useimmille turvetuotantoalueille,
poikkeuksena matalat turvekentät. Virtaaman säädön merkitys korostuu suurten
valumien aikaan. Yksikkönä käytetään hehtaaria turvetuotantopinta-alaa ja
määränä sitä pinta-alaa, jolla kyseinen toimenpide on käytössä tai jolle sitä
esitetään toteutettavaksi. Toimenpide luetaan kuuluvaksi muihin
perustoimenpiteisiin.
Perus vai
täydentävä
toimenpide

Muu perustoimenpide

Sektori

Turvetuotanto

Toimenpide

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

Toimenpiteen
kuvaus

Menetelmässä turvetuotantoalueen valumavedet ohjataan ojittamattomalle
suolle, jolla on vähintään puoli metriä syvä turvekerros. Vesi virtaa turpeen
pintakerroksessa ja puhdistuu fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten
prosessien seurauksena. Ojittamattoman suoalueen käyttö kenttien
perustamisalustana perustuu verraten laajoihin ja yksityiskohtaisiin
tutkimustuloksiin pintavalutuskentillä saavutettavista puhdistustuloksista ja
veden puhdistumiseen johtavista prosesseista. Näiden tutkimusten perusteella
kentille on laadittu myös suunnittelu-, mitoitus- ja toteutusohjeet. Kustannusten
perusteella ojittamaton pintavalutuskenttä on jaettu vesienhoidon suunnittelussa
kahteen eri toimenpiteeseen: gravitaatiolla toimivaan (ei pumppausta)
ojittamattomaan pintavalutuskenttään ja pumppauksella toimivaan
ojittamattomaan pintavalutuskenttään. Molemmissa menetelmissä yksikkönä
käytetään hehtaaria turvetuotantopinta-alaa ja määränä sitä pinta-alaa, jolla
kyseinen toimenpide on käytössä tai jolle sitä esitetään toteutettavaksi.
Toimenpide luetaan kuuluvaksi muihin perustoimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Muu perustoimenpide

Sektori

Turvetuotanto

Toimenpide

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

Toimenpiteen
kuvaus

Tähän toimenpiteeseen sisältyy ojitetulle suoalueelle perustettava
pintavalutuskenttä. Tämänhetkisen tiedon perusteella kenttä mitoitetaan
samoilla kriteereillä kuin ojittamatonkin pintavalutuskenttä. Kentällä olevat ojat
tulee tukkia oikovirtauksen estämiseksi. Lisätietoa ojitetun pintavalutuskentän
toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä saa TUKOS-hankkeen loppuraportista.
Ympäristöluvissa vaaditaan nykyisin yleensä ojitetun pintavalutuskentän tehon
tarkkailua, jolla varmistetaan vesiensuojelumenetelmän toimivuus.
Kustannussyistä on myös ojitettu pintavalutuskenttä jaettu vesienhoidon
suunnittelussa kahteen eri toimenpiteeseen: gravitaatiolla toimivaan (ei
pumppausta) ojitettuun pintavalutuskenttään ja pumppauksella toimivaan
ojitettuun pintavalutuskenttään. Yksikkönä käytetään molemmissa
toimenpiteissä hehtaaria turvetuotantopinta-alaa ja määränä sitä pinta-alaa, jolla
kyseinen toimenpide on käytössä tai jolle sitä esitetään toteutettavaksi.
Toimenpide luetaan kuuluvaksi muihin perustoimenpiteisiin.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Muu perustoimenpide

Sektori

Vesistöjen kunnostus säännöstely ja rakentaminen

Toimenpide

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue < 200 km2) - selvitys

Toimenpiteen
kuvaus

Pienten virtavesien elinympäristökunnostuksissa menetelmät ja tavoitteet ovat
pääosin samoja kuin jokivesissä, mutta painopiste voi olla eri. Esim. liettymien
poiston tarve on purovesissä usein suurempi kuin joissa. Purokunnostuksissa
käytetään enemmän myös puurakenteita, jotka monimuotoistavat uomaa ja
puhdistavat puron pohjaa hienosta aineksesta. Toimenpide voidaan kohdistaa
aluellisesti ryhmälle vesimuodostumia, jos toimenpiteen tarkkaa kohdetta ei ole
vielä tiedossa. Tämä päätoimenpide voidaan kohdistaa virtavesille, joiden
valuma-alueen pinta-ala on enintään 200 km2.

Perus vai
täydentävä
toimenpide

Täydentävä toimenpide

