
Virtavesikunnostuksia Lapissa 

Uiton jälkeisistä velvoitetöistä → vesienhoitosuunnitelmien, kalatie-,, 

lohi- ja meritaimen- ja vesistökunnostusstrategian toimeenpanon 

tärkeäksi työkaluksi 

 

 

Onnistumisia ja parantamisen varaa 



Virtavesien kunnostamistarpeen syitä 

Perimmäisenä syynä ihmistoiminta jokivesistöissä 

ja niiden valuma-alueella 

 

 Virtavesien perkaukset (uitto, kuivatukset yms.) 

 

 Ojitukset valuma-alueella (metsätalous) 
 

 Vaellusesteet (metsäautoteiden siltarummut yms) 
 



1. Onnistuminen: Mittavien Lapin perattujen virtavesien 

kunnostuksien toteutuminen 

Uiton jälkeisiä uittosääntöjen kumoamisia ja niihin liittyneitä 

velvoitetoimenpiteitä suoritettiin Lapissa 1960 – luvun lopulta vuoteen 

2007 

 haittaa tai vaaraa aiheuttavien uittolaitteiden tai rakenteiden poistaminen tai 

 muuttaminen, vesilain mukainen velvoite vesiviranomaiselle 

 

Velvoitetöihin sisältyi usein perattujen koskialueiden kunnostuksia 

 

Velvoitekunnostukset ovat lisänneet Lapin perattujen jokien koskipinta-

alaa varovaisesti arvioiden yli 200 ha 

 

Kalataloudellisessa mielessä velvoitekunnostusten jälkeen 

vajaatuottoisiksi jääneitä perattuja virta-alueita on kunnostettu 

sittemmin ns. täydennyskunnostushankkeina. 

 

Myös EU-rahoituskanavia on hyödynnetty Lapin virtavesien 

kunnostuksissa. 

 

Virtavesien suunnittelu – lupakäsittely – rahoitus – toteutus on toiminut 

tähän asti erittäin hyvin.  



   

Lapissa oli parhaimmillaan uittoväyliä noin      

11 000 km. 

 

Milteipä kaikkia Lapin puroja ja jokia, ylä- Lappia 

lukuun ottamatta, on perattu uiton helpottamiseksi 

 

Uitto loppui kokonaan Lapissa 1991. Viimeinen 

uitto suoritettiin Värriöjoella /Yli-Kemi 

 

 

Lapin uittoväylät 



Puskutraktoreiden aikakausi Lapin koskilla 1950 - 1970 

Kuva Erkki Rännäli 

G. Hilden/Lusto/Metsätehon kokoelma G. Hilden/Lusto/Metsätehon kokoelma 

 
Lapin uittoväyliä on työstetty uiton helpottamiseksi 

jo 1800 – luvulta lähtien 

 

Mutta todella massiiviset, koneelliset perkaukset suoritettiin 

1950 - 1970. 

 

Lapissa perattiin varovaisesti arvioiden noin 1 300 ha koski ja niva-

alueita uiton helpottamiseksi. 

 

Jokiperkaukset aiheuttivat mittavia kalataloudellisia vahinkoja, 

erityisesti  taimen  populaatioille 
 
Ks. Esim. Veikko Lammassaari: Uitto ja sen vesistövaikutukset. 1980. 

Martti Itkonen: Kemijoen uittoyhdistys 1901 – 2001.   Tornion kirjapaino 2001 

 

Koskien pinta-ala pieneni huomattavasti 

Koskista tehtiin rännimäisiä uomia 
Lohikalojen poikastuotantoalueet hävitettiin 



Perkausmassoja kaivetaan esille, 

välppäkauha tarpeen, jottei 

kiintoainesta mene jokeen 

Kivimateriaali jaettu kynnysrakenteisiin 

Koskipinta-ala kasvanut Kosken kynnys/väliallas 

rakenne korjaantunut 

 

Lapissa uiton jälkeiset velvoitekunnostukset 

alkoivat vuonna 1976 Sinettäjoelta ja 

päättyivät Ounasjoen Aapiskoskella vuonna 

2005. Velvoitekunnostukset rahoitti MMM 
 

1970 ja 1980 – luvuilla virta-alueiden kiveämisissä tuli 

huomioida kriisiajan uittomahdollisuus. 

 

Ko. aikana arvioitiin usein myös  uittosäännön 

kumoamissuunnitelmissa, että jokiperkaukset eivät 

ole aiheuttaneet kalataloudellista vahinkoa 

Velvoitekunnostusten jälkeen Lapissa on tehty ns. 

täydennyskunnostuksia. Luvan hakijana on toiminut Lapin 

ELY- keskus kalatalouspalvelut 

 

Näissäkin kunnostuksissa korjaillaan uittoperkausten 

aiheuttamia kalataloudellisia vahinkoja. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut varoja 

kunnostuksiin harkinnanvaraista kunnostusmäärärahoista 

(30.50.31) sekä kalataloudellisista 

kunnostamismäärärahoista (30.40.77). 

 

Viime vuosina täydennyskunnostuksia ovat osarahoittaneet 

myös yhteistyökumppanit (kunnat, Metsähallitus) 

Ounasjoki Raattama 

Ounasjoen pääuoman koskia kunnostettu 

noin 300 ha ja Ounasjoen sivujokia myös noin 

300 ha 



Esimerkkejä velvoitekunnostuskohteista 

 

 

 

Velvoitekunnostuksista Naruskajoki, Ylä-Kemijoki, Yli-

Suolijärveen laskevat joet 

 



Naruskajoki 

Ennen Kemijoen patoamista 

Merelliset vaelluskalat nousivat 

Naruskajokeen. 

 

Jokea alettiin perata koneellisesti ja 

dynamiitin voimin 1950-luvun 

puolessa välissä ja työt saatiin 

päätökseen vuoteen 1964 mennessä. 

 

Perkuutöiden suorittajan mukaan 

koskia perattiin 8,1 ha. Tämän lisäksi 

kuiville jäi noin 4 ha koskialuetta. 

 

Lapin vesi- ja ympäristöpiirin laatiman 

Naruskajoen velvoitekunnostus-

suunnitelman mukaan perattuja virta-

alueita oli kuitenkin noin 22 ha. 

 

Vuonna 1973 tehdyn Naruskajoen 

kalastoselvityksen mukaan (Metsola 

1973) perkausten aiheuttamat 

vahingot kalastolle olivat 

”katastrofaaliset”. 

 

Uitto päättyi Naruskajoen vesistössä 

1977. 

 

 

 

 

Naruskajoen keskivirtaama on 10 

m3/s, joen pituus on noin 50 km. 

 

Naruskajoen ekologinen tila on 

luokiteltu erinomaiseksi 

 

Viime vuosina paikalliset 

asukkaat ovat olleet sitä mieltä, 

että 1990-luvulla suoritetut 

kunnostukset ovat ”pilanneet 

joen” 

 

Taimen ja isompi harjus ovat 

hävinnet joesta. Koskissa on vain 

pientä harjusta haitaksi asti. 

 

Asiaa on alettu selvittämään 

yhteistyössä asukkaiden ja Sallan 

kunnan kanssa 



Naruskajoki kunnostettiin vuosina 1992 – 1993. Koskia kunnostettiin noin 22 ha. Pinta-alan lisäys noin 6 ha 

Uomaa kavennettu suisteella 

Suiste purettu  ja koskipinta-ala 

on kasvanut huomattavasti 

Suiste 

Suiste osin purettu 

Ja virtausta ohjattu suisteen taakse 

 

 

Nykyperiaatteiden mukaan koko 

suiste olisi luultavasti purettu ja kivet laitettu kohdalla 

olevaan koskikynnykseen 

Naruskajokea ennen ja jälkeen kunnostusten 



Suisteen taakse jäänyttä 

entistä jokiuomaa 
Virtausta ohjattu vanhaan uomaan 

Koskipinta-alan lisäys on huomattava 

Suiste 

Suiste purettu 

Koskien luonnontilaistuminen kunnostusten jälkeen  ottaa oman aikansa 

Naruskajokea ennen ja jälkeen kunnostusten 

 



Naruskajoki 2014 sähkökoekalastus 

Peratuilla koskialueilla ei havaittu  vielä 1990 – luvun alkupuolellakaan sähkökoekalastuksissa  taimenen luontaista 

lisääntymistä. Kosket kunnostettiin 1992 - 1993 

 

Vuonna 2014 kolmen koealan  taimentiheydet vaihtelivat välillä 2 000 yks/ha – 4 000 yks/ha, joista  0+ poikasia oli noin 50 %. 

 

Koskien kunnostamisen jälkeen taimenen luontainen elinkierto on elpynyt Naruskajoen alaosalla. 

 

Paikallinen osakaskunta ja Metsähallitus ovat avainasemassa Naruskajoen kalastuksen järjestämisessä 

Sähkökoekalas-

tuspisteet 



Ei aina vain koskien kiveämistä 

Värriöjoki oli uittotoiminnan ja perkausten 

jälkeen tasamatala ja uoman pohja oli 

mukulakivimäiseksi iskostunut 

Kunnostuksissa mm. uoman 

pohjasta kaivetusta kivi/soramateriaalista 

tehtiin saaria ja uoman kavennuksia 

samalla uomaan tuli syvyys vaihtelua sekä pohjan 

iskostuneisuus  hävisi 

Paikallisten asukkaiden osallistamista 

kunnostussuunnitteluun Ounasjoen Tapionkylässä 
Pahoin 

ojituksen 

tuoman siltin 

täyttämä 

puro Ylä-

Kemijoella 

2002 

Purouoma heti 

imuruoppauksen 

jälkeen 

 

Purouoman 

vesisyvyys on 

kasvanut ja 

koverot antavat 

suojaa taimenelle 

ja puronieriälle 



Ylä-Kemijoen Lattunan Miljoonalanssin maisemointi vuonna 1999 

Suisteen törmä muotoiltiin ja kiviaines käytettiin 

uoman kunnostukseen 

Törmä 15 vuotta myöhemmin 

Ylä-Kemillä lanssialueita maisemoitiin 

noin 80 ha:n alueelta 

Jokitörmän luonnonmukaistuminen on hyvässä 

vauhdissa 

Taimenen luontainen 

lisääntyminen 

elpyi Ylä-Kemijoella  

kunnostusten jälkeen 

 

Myös jokitörmiä on maisemoitu 

Muotoiltu jokitörmä 

 



Ylä-Suolijärven jokia kunnostettiin 1987 - 1988 

Kiekkijoen kosket luonnonmukaistuneet 
pääosin hyvin 
 
 
Vuoden 2014 sähkökoekalastuksissa ko. 
koskesta saatiin luonnossa kuoriutuneita 
taimenen 0+ poikasia 

Muutamin paikoin koskiin on jäänyt 
purkamattomia suisterakenteita 

Joillakin koskiosuuksilla puuttui 
taimenen kutualueet 

Rutojoki oli kuitenkin jäänyt 
kunnostamatta 



Esimerkkejä täydennyskunnostuskohteista 

Vikajoen vesistö 



Täydennyskunnostusten aloittaminen 

1970- ja 1980-luvuilla jokikunnostuksissa tuli huomioida mm. kriisiajan 
uittomahdollisuus. Uomaan oli jätettävä kiveämätön pääväylä. 
 
Myöskin juridiset syyt estivät vielä 1980-luvulle asti ns. täydellisen 
kalataloudellisen kunnostustoiminnan uittojokien kunnostamisessa 
 
Myös jokikunnostuksen osaamisen taso on ajan myötä Suomessa 
kasvanut 
 
Em. syistä uiton jälkeen kunnostetuilla jokialueilla on usein (ei aina) 
täydennyskunnostustarvetta 
 
Täydennyskunnostustarpeen arviointi on tehtävä noin 700 
koskihehtaarin alueella. Kohteet sijaitsevat pääosin Kemi- ja 
Ounasjoen sivujoilla. 
 
Ensimmäinen ei velvoitetyönä toteutettu täydennyskunnostushanke oli  
Ylläsjoen kalataloudellinen kunnostaminen vuonna 1996. 

 



 

 

Pienissä jokiuomissa kone kulkee uomaa 

myöten 

näin rantakasvillisuus säästyy 

 

Tavoitteena on, että kunnostukset tehdään 

yläjuoksulta alavirtaan edeten 

Liettyneiden purojen 

Imuruppauksia tehtiin Ylä-Kemijoella 

1990 – luvulla työllisyystöinä 

Myös puuainesta käytettiin purojen 

kunnostuksissa 1990-luvulla 
Työllisyystöinä puroja kunnostettiin myös 

miesvoimin 

Kalataloudellisia kunnostustöitä on tehty hyvin 

erilaisilla kohteilla ja eri välinein/tavoin 



Taimenen ja harjuksen lisääntymisalueiden teko on ehdoton edellytys kunnostusten onnistumiselle 

”Kutusoran” raekoko Kaivinkone levittää kutusoraa kosken niskalle 

Simojoella 

Kutusora olisi hyvä viedä alueelle ennen 

kesän kunnostustöitä 

Pienelle purolle 

Tehty taimenen kutupaikka 



Vikajoen keskivirtaama 

alajuoksulla on 

10 m3/s. 

 

Vesistöalueen kunnostettavia 

alueita oli 39 kpl, joiden pinta-ala 

oli noin 30 ha 

 

Vikajoen vesistön kunnostukset 

suoritettiin vuosina 

2010 -2011 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin ympäristökeskuksen 

vuosina 2006 ja 2008 tekemissä 

sähkökoekalastuksissa Vikajoen 

vesistössä ei havaittu taimenen 

luontaista lisääntymistä. 

 

Saaliiksi saadut taimenen 

poikaset olivat mitä ilmeisimmin 

peräisin Metsähallituksen 

tekemistä taimenen mäti- ja 

pienpoikasistutuksista. 

 

Vuonna 2008 Vikajoen niva- ja 

koskialueiden kalaston biomassa 

oli keskimäärin noin 33 kg/ha, 

josta taimenta oli noin 1,8 kg/ha, 

mutua noin 16,3 kg/ha ja 

kivisimppuja noin 9 kg/ha. 

 

 

Arvokalojen osuus virta-alueiden arvioidusta 

kalabiomassasta oli vain noin 5 %. Vikajoessa 

esiintyy myös paikoin kohtuullisesti harjusta, mutta 

sen kalastettavuus  sähkökoekalastusmenetelmällä 

Vikajoen tyyppisessä vesistössä on huono. 

Vikajoki 

Vuonna 2014 sähkökoekalastuksissa taimenen 0+ luonnonpoikasia saatiin 

saaliiksi Vikajoen latvoilta Enikönkäällä 

Sähkökoekalastuspisteet 2014 



Vikajoen Eniköngäs 

Koealan 0+ taimentiheys 

noin 2 500 yks/ha 
Kutusoraistettu 

alue 

Kunnostuksen jälkeen 

kutusoraistusalue 

Ennen kunnostusta 

rännimäisessä uomassa 

ei todettu taimenen 

luontaista lisääntymistä 

Ennen kunnostusta 



Vikajoki Köyryköngäs hyvä huono esimerkki 

Ennen kunnostamista 

Kosken kunnostaminen suoritettiin lievän 

tulvan aikaan.  Koskikynnykset jäivät 

patomaisiksi  kivijonoiksi ja erityisesti uoman oikean rannan 

kivikko jää normaaliveden korkeuden aikana korkealle. Seisovan 

veden alueita koskenrannoilla. 

 

Kohde tullaan korjaamaan 



Kunnostusten vaikutusten seurantatuloksia 
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Sähkökoekalastuksin kunnostusten seurantaa 

Käytetty pääsääntöisesti kolmen 

kalastuskerran menetelmää 

 

Koskien koekalastusalat valittiin 

satunnaisesti 

 

Pyrkimyksenä oli kalastaa vuosittain 

tutkittavilla kohteilla 8-16 koealaa 

 

Muistettava menetelmän rajoitteet. 

Harjusta on miltei mahdotonta saada 

saaliiksi kirkasvetisillä, leveillä 

jokikohteilla 

 

Huomioitava myös kalaistutusten 

vaikutus saatuihin tuloksiin 

 

Voidaan pitää kuitenkin varsin 

perustellusti  suuntaa antavina tuloksina 

 

Nykyään ei ole tarpeeksi resursseja 

riittävään seurantaan 

 
Koekalastukset suorittanut pääosin Lap, mutta 

2003 Sattanen Kemijoki Oy, Viantiejoki Rktl 

vuosina 1992-1997 ja Ylä-Kemijoki 1993 
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Lohikalabiomassa kg/ha 
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Lohikalojen osuus (%) 
kalabiomassasta 
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Taimen nollavuotias (0+) poikastiheys 



Lapin ympäristökeskus / Jarmo Huhtala/ 17.11.2014 27 

Harjus nollavuotias (0+) poikastiheys 



Missä olisi voinut onnistua paremmin? 



1. Valuma-alue kunnostusten tehokkaampi yhdistäminen 

uomakunnostuksiin 

 
Taustatietoa 

 
Metsänhoitotoimenpiteiden merkittävimmät vaikutukset pintavesiin ovat kiintoaineksen sedimentoituminen, 

lisääntyneen ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen sekä joissain tapauksissa happamoituminen. 

Pohjoisissa vesissä eroosion aiheuttama jokien ja järvenpohjien sedimentoituminen on usein metsänhoidon 

näkyvin seuraus. Erityisesti latvavesien pienissä joissa ja puroissa kiintoaineen sedimentoituminen voi muuttaa 

pysyvästi elinympäristöjen rakennetta ja ekologista yhteisöä. Kalojen lisääntymisalueiden sedimentoituminen voi 

pienentää huomattavasti arvokkaiden vaelluskalojen kantoja (esim. lohi (Salmo salar) ja taimen (Salmo trutta)). 

Eroosioherkillä alueilla sedimentoituminen ja kiintoaineen valunta voi jatkua vielä vuosikymmeniä maanpinnan 

käsittelyn tai tienrakennuksen jälkeen 

 

Metsätaloustoimenpiteistä turvemaiden ojituksella on ollut laajimmat vaikutukset alapuolisten vesistöjen tilaan. 

Ojitusten seurauksena kiintoaineen, ravinteiden ja metallien pitoisuudet usein nousevat. Ojitus muuttaa valuma-

alueen hydrologisia ominaisuuksia a saattaa vaikuttaa valunnan määrän ja kemiallisten ominaisuuksien ohella 

myös tulvajaksojen ajoittumiseen,kestoon ja voimakkuuteen. 

 

Metsän kasvatusta varten Suomessa on ojitettu yhteensä noin 5,5 miljoonaa ha, mikä on 55 % soiden pinta-alasta. 

Nykykriteerien mukaan osa ojituksista on ollut taloudellisesti kannattamattomia ja ne jäävätkin jatkossa 

kunnostusojituksen ulkopuolelle. Suomen Lapissa metsäojituksia on tehty 806 000 ha (24 % soiden pinta-alasta), 

joista arvioidaan olevan kunnostusojituskelvottomia noin 42 %. Lapin metsäohjelman mukaan suometsien 

laskennallinen kunnostusojitustarve on yhteensä 12 650 ha/v. 



Metsätalouden vesiensuojelun ohjeistus 

Metsätalouden vesiensuojelun periaatteet ja menetelmä on kuvattu metsäorganisaatioiden tuottamissa 

ohjeissa ja suosituksissa. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (2013) on julkaisut hyvän 

metsänhoidon suosituksiin sisältyvän vesiensuojeluoppaan yksityismetsiä varten ja Metsähallituksen 

(2011) valtion metsiä varten julkaisemaan metsätalouden ympäristöoppaaseen sisältyy myös 

vesiensuojeluosio. 

 

Valuma-alueen ja itse ojitusalueen ominaisuudet kuten pinta-ala, maaston kaltevuus ja maaperän 

eroosioherkkyys vaikuttavat siihen, millaisia vesiensuojelumenetelmiä toimenpidealueella on syytä 

käyttää. 

 

Eroosiolle herkillä alueilla tulee käyttää kiintoainesta ja ravinteita tehokkaasti suodattavia menetelmiä 

kuten laskutusaltaita ja pintavalutuskenttiä. Yleensä on järkevää käyttää monipuolisesti eri menetelmiä 

siten, että vesiensuojelutoimenpiteet hajautetaan koko ojitusalueelle. 

 

 

Erityisesti ongelmana valuma-alueilla usein on ennen 1990 – lukua toteutetut turvemaiden ojitukset.  



Yhteistyö Lapissa 
Tiedon kulkua virtavesikunnostajien ja metsätalouden toimijoiden kesken on pyritty kehittämään 

mm. Lapin virtavesien kunnostusohjelman avulla. Tieto kunnostuskohteista saatavilla valuma-

alue toimenpiteitä varten. 

 

Muutamissa kunnostushankkeissa Metsäkeskus on samaan aikaan kohdistanut 

vesiensuojelutoimenpiteitä ko. valuma- alueelle (Naamijoki, Moitajoki) . Simojoki – Life (2002 – 

2006)  hankkeessa kiinnitettiin huomiota myös valuma-alueelta tulevaan hajakuormitukseen. 

 

Laki vesienhoidon järjestämisestä 

 

 Vesienhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien 

ja pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. 

 

 Tavoitteisiin pääsemiseksi Suomi on jaettu vesienhoitoalueisiin, joille ELY-keskukset ovat laatineet 

vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat 

 

 Suunnitelma on perusta alueella tehtävälle vesiensuojelulle. Suunnitelma sisältää yhteisen 

näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. 

 

Valoa tunnelin päässä?  TRIWA – hankkeet Tornionjoen vesienhoitoalueella. (Metsätalouden 

vaikutusten arviointi ja vesienhoito Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella. 

 



Ojitusten vaikutuksia 

Kriisiajan uittoväyliä 

Vaellusesteitä 

Perattuja uomia 



2. Uittotoiminnan kulttuurihistoriaselvitykset 

uittosääntöjä kumottaessa ? 

Vesilain 5. luvun (puutavaran uitto) 30 §:n 3 mom. (uiton päättyminen) 

..tulee ryhtyä toimenpiteisiin sellaisten laitteiden ja rakennelmien poistamiseksi 

tai muuttamiseksi, jotka voivat olla vaaraksi tai haitaksi vesistöä käytettäessä.” 

Mikäli em. laitteelle tai rakenteelle ei löytynyt kunnossapitäjää niin se tuli poistaa 

tai muuttaa (MMM /vesihallitus ohjeistanut vesiviranomaista) Kunnossapitoa ei 

tule ottaa valtiolle. 

Muutamien kohteiden kunnossapidosta on sovittu ao. kunnan kanssa 

 

Eli vesistökohtaisia selvityksiä uiton kulttuurihistoriallisesta merkityksestä ei 

Lapissa ole uittosääntöjen kumoamisen yhteydessä tehty 

 

 



Museoviraston nykyiset vaatimukset 

Kohteiden muinaismuisto- ja kulttuurihistoriaselvitykset on 

kunnostushankkeiden yhteydessä tehtävä 

 

Lapissa ensimmäinen kohde Miekojärveen laskevat joet. Osa kunnostettaviksi 

suunnitelluista virta-alueista jätettiin kunnostamatta ja jätettiin ”muistomerkiksi” 

uitosta. 



Museoviraston ohjeistus  

Inventointi tehdään sen selvittämiseksi, onko hankealueella muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia säilyneitä tai osittain 

tuhoutuneita muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Inventoinnin tavoitteena on löytää ja määrittää  muun muassa 

uittoon, mylly- ja sahatoimintaan sekä kalastukseen liittyviä eri-ikäisiä rakenteita kuten uittosuisteita, pohjapatoja, koskien 

perkauskivikoita ja kalastuslaitteiden jäännöksiä.  Alueilta voi löytyä myös esihistoriallisia kohteita.  

 

Inventointityöhön tulee sisältyä lyhyt taustaselvitys hankealueen käyttöhistoriasta perustuen muun muassa kirjalliseen 

lähdeaineistoon, historiallisiin karttoihin ja Museoviraston ylläpitämiin kulttuuriperintörekistereihin (rekisterit ovat internetissä 

vapaasti käytettävissä http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/mista_saa_tietoa_muinaisjaannoksista). 

Inventointiin tulee sisältyä myös kenttätyön suunnittelu ja toteuttaminen käyttäen soveltuvia menetelmiä, tarkistaen mahdolliset 

hankealueella (erityisesti rannat ja vesialueet) sijaitsevat muinaisjäännökset ja muut  kulttuuriperintökohteet arkeologin päättämällä 

tavalla. Inventointiin sisältyvät myös jälkityöt ja inventointiraportin kirjoittaminen.   

 

Raportissa kohteet tulee sekä nimetä ja yksilöidä ymmärrettävästi ja systemaattisesti että sijoittaa ne kartalle ja esittää niiden 

laajuus. Käytetyt termit tulee selostaa ja käyttää niitä systemaattisesti. Raportista tulisi myös selvitä, että onko ilmennyt tarvetta 

täydentäville kartoituksille tai tutkimuksille.  Tarjouspyyntöön tulee liittää kartta hankealueesta ja selvitys hankkeesta.  Jos 

kunnostussuunnitelma on jo tehty, myös se on syytä liittää mukaan. Voisi olla myös hyödyllistä laittaa Museoviraston lausunto 

(MV/27/05.01.00/2014) liitteeksi tarjouspyyntöön.  

 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat automaattisesti rauhoitettuja muinaismuistolain 1 §:n nojalla. Jos suunnittelualueella on muita kuin 

muinaismuistolain 2 §:ssä tarkoitettuja kohteita, niin tällaisten kulttuuriperintökohteiden turvaaminen lupaharkinnan yhteydessä on 

myös perusteltua niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Mikäli hankealueella havaitaan muinaisjäännös 

tai muinaisjäännöksiä, niiden suojelutoimista sovitaan hankkeen ja Museoviraston välillä erikseen. Suojelutoimet voivat olla esim. 

kohteiden välttäminen/kiertäminen, tai tuhoutuvan kohteen tutkiminen. 

  

Hyödyllistä tietoa arkeologisista kenttätöistä mm. arkeologisen inventoinnin periaatteista ja tavoitteista löytyy Suomen 

arkeologisten kenttätöiden laatuohjeista http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/laatuohjeet. 

  

 

http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/mista_saa_tietoa_muinaisjaannoksista
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/laatuohjeet


3. Vaellusesteiden rakentamisen estäminen? 

Vaellusesteet, kuten siltarummut, katkaisevat kalojen 

elinkierron estämällä pääsyn esimerkiksi kutu- tai 

poikasalueille, joka johtaa luontaisen lisääntyminen 

loppumiseen. 

 

Poistamalla vaellusesteet mahdollistetaan vaelluskalakantojen 

palauttaminen ja elpyminen. Tällaisilla hankkeilla on usein 

myös huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. 



Vaellusesteiden kartoitus Lapissa 

Tenojoen sivujoilla on tehty 2 000 – luvun alkupuolella. 

Naamijoen vesistö 2013-2014 

 

Muualla Lapissa ei ole tehty kattavia, vesistökohtaisia 

kartoituksia. Vrt Ruotsin Lappi 

 

Jatkossa asiaan tullaan kiinnittämään huomioita. 

Vesienhoitoalueiden 

vesienhoitosuunnitelmat/toimenpideohjelmat 

 

 



Jotta virtavesikunnostusten laatu pysyy hyvänä! 

Kaikissa kunnostushankkeissa on kiinnitettävä huomioita jäljenpä 

esitettyjen virtavesikunnostusvaiheiden asianmukaiseen suorittamiseen  

 

Jos jostain syystä, esim, resurssipulan vuoksi, jokin vaihe jää vaillinaisesti 

huomioitua, niin seurauksena voi olla kunnostushankkeen lopputuloksen 

laadun huononeminen 

 

Tässä yhteydessä laatuna voi käsittää sekä uomakunnostuksen 

toteutuksen (kunnostuksen jälki uomassa) ja asianosaisten kokemus 

kunnostusprosessin toteutuksesta/vaikutuksista  

 

Kunnostuskohteen erityispiirteet tulee huomioida 



                    Virtavesikunnostusprosessin kriittisiä vaiheita ! 

Asianosaisten osallistaminen 

kunnostamisprosessiin 

Suunnittelu – ja seuranta-aineiston 

kerääminen 

Tiedotus 
Toimiva työyhteisö 



Muun vesistön käytön huomioiminen 

Esim: Koskien kiveäminen vs. veneily. Kenen ehdoilla em. asia 

huomioidaan?  

 

Kunnostuksissa pyritään mahdollisuuksien mukaan 

huomioimaan vesien virkistyskäyttö 

 

Pienissä virtavesissä  erityisen haasteellista tietyissä 

olosuhteissa 

 

Aina muistettava, että luonto sanoo viimeisen sanan. Tulva ja 

jäät muovaavat vuosien ajan kunnostettuja koski- ja virta-

alueita.  

 

Vesistöissä liikkujien on perehdyttävä vesireitteihin ennalta.  



Virtavesikunnostusten tarve Lapissa? Sitä on! 

Kriisiajan uittoväyliä 

Vaellusesteitä 

Ojitusten aiheuttamat 

vahingot 
Perattuja uomia 



Virtavesikunnostukset strategioiden työkalu 

Toteuttavat kalatie-, lohi- ja meritaimen- ja 

vesistökunnostusstrategiaa. 

 

Istutuksista → luontaiseen lisääntymiseen 

 

Luonnon monimuotoisuuden ylläpito 

 

 

Halutaanko tätä työkalua käyttää?  

 

Asenneilmapiiri luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon ja 

parantamiseen? 



 Lapin virtavesien 

kunnostusohjelma 

2013 – 2020 

päivitetty 29.9.2014 

 

 Kohteet pääosin 

vaelluskalojen 

lisääntymis- ja 

poikastuotantojokia 

tai potentiaalisia em. 

kohteita 

 

 Uutena 

suunnitteluhaasteena 

 kulttuurihistoria- ja 

 muinaismuisto-

selvitykset 



Kiitokset mielenkiinnosta! 


