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Kalastusta Naruskajoessa koskevat Lapin ELY-keskuksen päätökset 

Asia Päätös nro Antopäivä Voimassa Alue / aika 

Harjuksen 
alamitta 

LAPELY 74/5713-2016 5.2.2016 
19.03.2016-
31.12.2020 

35 cm, Naruskajoki, koko 
vuosi 

Pilkkikielto LAPELY 76/5710-2016 24.2.2016 
06.04.2016-
31.12.2020 

Naruskajoki välillä Sieka-
könkään silta - Naruskajoki-
suu (Naruskajoen ja Tenniö-
joen yhtymäkohta, vuosittain 
1.11.-31.5. välisenä aikana 

Harjuksen 
kuturauhoitus 

LAPELY 195/5713-2016 28.2.2017 
01.04.2017-
31.05.2022 

Naruskajoki välillä Naruskan 
tammi - Naruskajokisuu 
(Naruskajoen ja Tenniöjoen 
yhtymäkohta), vuosittain 
1.4.-31.5. välisenä aikana 
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Johdanto (2015) 

Naruskan osakaskunta käynnisti syksyllä 2013 Naruskajoen kalaston kehittämishankkeen 

kutsumalla kokoukseen vesialueen omistajat. Paikalla olivat edustajat Naruskan osakaskun-

nasta, Sallan yhteismetsästä, Metsähallituksesta ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta 

(nykyisin Luke). Mukaan oli kutsuttu edustajat myös Naruskan kyläseurasta, Lapin ELY-

keskuksesta ja Sallan kunnasta. Taustalla oli Naruskan kyläläisten, mökkiläisten ja laajem-

minkin joella kalastavien huoli Naruskajoen kalakantojen tilasta. Monien mielestä Naruska-

joen harjus, siika ja taimen ovat taantuneet aikaisemmasta. Erityisesti huolissaan ollaan har-

juskantojen tilasta. Paikalliset eivät ole olleet kaikilta osin tyytyväisiä kunnostuksen lopputu-

lokseen ja joella liikkumisen koetaan vaikeutuneen kunnostustöiden jälkeen. 

Taustaselvitysten ja rahoitusmahdollisuuksien kartoituksen jälkeen päätettiin keväällä 2015, 

että Naruskajoelle laaditaan kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma. Kalaston käyttö- ja hoito-

suunnitelman laatijaksi palkattiin kalabiologi. Tavoitteeksi asetettiin, että Naruskajoen kala-

kantojen hoito ja kalastus järjestetään siten, että se elvyttää, tukee ja ylläpitää kalaston luon-

nontuotantoa ja on suhteessa joen tuotantokykyyn. 

Lapin ELY-keskus myönsi hankkeelle rahoitusta kalatalouden edistämisvaroista. Hankkeen 

muita rahoittaja olivat Naruskan osakaskunta, Sallan yhteismetsä, Metsähallitus, Yli-Kemin 

kalastusalue ja Sallan kunta. 

Uusi kalastuslaki on ollut voimassa 1.1.2016 lähtien. Lain tarkoituksena on parhaaseen käy-

tettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosi-

aalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen 

tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoi-

suus ja suojelu. Kalavarojen käyttö ja hoito perustuu jatkossa valtakunnallisiin ja alueellisiin 

hoitosuunnitelmiin. Suunnitelmilla on tulevaisuudessa nykyistä suurempi sitovuus suhteessa 

kalastusoikeuden haltijoihin. Lisäksi niiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan järjestel-

mällisesti. 

Naruskajoen kalaston hoito vaatii pitkäjänteistä sitoutumista paikallisilta vesialueen omistajil-

ta ja kalastajilta. Hoitotoimien kestävän ja pitkäaikaisen vaikuttavuuden osoittavia tuloksia on 

odotettavissa aikaisintaan 2-3 harjus- tai taimensukupolvea vastaavan ajan (10-15 vuotta) 

kuluttua hoitotoimien aloittamisesta. Tämän vuoksi on pidettävä huoli siitä, että kaikkien 

Naruskajoen toimijoiden kiinnostus ja motivaatio kalaston hoitoon säilyvät korkeana, vaikka 

tavoite onkin kaukana tulevaisuudessa. 

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa linjataan ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Naruskajo-

en kalastoa hoidetaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti kalastuslain edellyttämällä tavalla. 

Suunnitelmassa myös ennakoidaan tulevan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmalta 

vaadittavia toimenpide-ehdotuksia Naruskajoen osalta. 
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Johdanto (2018) 

Tähän suunnitelmaan on päivitetty harjuksen, siian ja taimenen kasvua ja kantoja koskevat tarkastelut 

kesällä ja syksyllä 2018 tehtyjen koekalastusten aineistojen perusteella. Koekalastukset liittyivät Na-

ruskan kalaston kehittämishankkeen toisen vaiheen toimenpiteisiin. 

Harjuksen kasvun kannalta oleellisin havainto on, että vuoden 2018 harjusaineiston perusteella Na-

ruskajoen pilkkikieltoalueella Suuosken-Siekakönkään välisellä jokiosuudella harjukset ovat tietyssä 

ikäryhmässä 2 cm pidempiä kuin Naruskajoen yläosassa, joka toimii alaosan pilkkikieltoalueen vertai-

lualueena. Tämä kertoo siitä, että pilkkikielto on tuottanut toivottua tulosta harjuksen kasvun kannalta. 

Alajuoksun pilkkikieltoalueella saatiin näytteeksi useita mittaharjuksia, vaikka kesäajan kalastuspai-

netta kohdistuu alueelle paljon. Kalastajien mielestä myös siika on runsastunut pilkkikieltoalueella. 

Harjuksen kasvuero alueiden välillä voidaan vahvistaa riittävällä lisäaineistolla myös tilastollisesti. 

Kieltoalueelta saatu tulos on niinikään lisäperuste harjuksen alamitan pitämiselle 35 cm:ssä sekä kutu-

rauhoitukselle Naruskajoessa. 

Siian kasvu. Vuoden 2015 siika-aineistosta laskettu Naruskajoen siian kuntokerroin oli 0,78, joka oli 

heikompi kuin Ylä-Kemijoen siian kuntokerroin (0,83). Tämä saattoi johtua pieneen aineistoon sisäl-

tyvästä vaihtelusta aiheutuvasta virheestä, sillä vuoden 2018 siika-aineisto huomioon ottaen Naruska-

joen siian kuntokerroin on 0,84. Siian kasvu ei siis ole kalastonhoidollisesti iso ongelma Naruskajoes-

sa, kuten aikaisempi aineistoanalyysi antoi ymmärtää. 

Taimenen osalta kasvua koskeva analyysi ei juurikaan tarkentunut vuoteen 2015 verrattuna pienen 

aineistolisäyksen vuoksi. Yleisesti ottaen Naruskajoen taimenen kasvu vastaa Ylä-Kemijoen joki-

taimenen kasvua. Sivu-uomien tammukkakantojen tutkiminen geneettisesti olisi aiheellista paitsi 

mahdollisen tammukan kalastuksen järjestämiseksi myös sen selvittämiseksi, onko pääuoman tai-

menilla kutualueita sivu-uomissa. Geneettisen selvityksen tarkoituksenmukaisuudesta Naruskajoessa 

olisi kuultava ensin alan asiantuntijoita. 

Taimenen poikastuotantoalueet. Syksyn 2018 sähkökoekalastusten perusteella parhaat taimenen 

poikastuotantoalueet löytyvät Naruskajoen sivu-uomista. Onkin mahdollista, että sivu-uomat ovat 

tärkeitä poikasalueita ja kenties kutualueita myös pääuoman taimenille. Pääuoman alaosan poikastuo-

tantoalueilla (Leilikoski, Patokosket) olisi syytä tehdä toinen, tarkempi sähkökoekalastus syksyllä 

2019 tai 2020 poikastilanteen tarkistamiseksi ennen mahdollisen kalastuskiellon hakemista tällaiselle 

koskelle. 

Pilkkikieltoalueelta saatujen myönteisten kasvutulosten valossa pilkkikieltoa alaosalla kannattaisi 

edelleen jatkaa vuoden 2020 jälkeen. Pilkkikieltoalueiden kierrättämistä Naruskajoen alaosassa ja 

yläosassa kannattaa harkita. Aluekohtaisen pilkkikiellon olisi suositeltavaa olla kerrallaan vähintään 

yhden harjussukupolven mittainen eli 5 vuotta. 

Yleisesti ottaen kalastajien havainnot viittaavat siihen, että alueilla, joissa on paljon vapaa-ajan asu-

tusta, on vähän kaloja. Kalastuspaine lienee näissä paikoissa liian kova kalastettavaan kantaan nähden. 

Ylä- ja keskijuoksun pitkillä suvannoilla näyttäisi tilanne olevan parempi. Naruskan Perhokerhon 

mukaan ahven ja hauki valtaavat edelleen alaa Naruskajoessa ja rantojen pusikoituminen haittaa kalal-

la kulkemista ja kalastusta. Kalaston ja kalastuksen tilan kartoittamiseksi olisi hyvä tehdä kalastus-

tiedustelu vuoden 2014 tapaan viimeistään vuonna 2020, niin että tilaan liittyvät havainnot saataisiin 

kerättyä yhtenäisesti, jolloin niistä olisi eniten hyötyä myös käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykses-

sä.  
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A. TAUSTATIETO-OSA 

1. Naruskajoen yleiskuvaus 

1.1. Sijainti 

Naruskajoki on Kemijoen päävesistöalueen Ylä-Kemijoen vesistön sivujoki, joka laskee Ten-

niöjokeen. Joki on kokonaisuudessaan 67°N leveyspiirin pohjoispuolella (kuva 1) ja sijaitsee 

Sallan kunnassa, lukuun ottamatta Sätsiojan ja Käärmeojan latvoja, jotka ulottuvat Venäjän 

puolelle. Naruskajoki kuuluu koskiensuojelulailla (23.1.1987/35) rajattuun Kemijoen ja Ten-

niöjoen yhtymäkohdan yläpuoliseen vesistöön. Joella on pituutta Naruskajärven luusuasta 

Tenniöjokisuuhun n. 48 km ja pudotusta n. 83 m, eli 1,7 metriä/km. 

 

Kuva 1. Naruskajoen sijainti Sallan kunnassa 67°N leveyspiirin suhteen. (Kuntarajat merkitty mustalla 
murtoviivalla.) (Paikkatietoikkuna 2015.) 

  

Naruskajoki 

N 

67°N 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870035
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
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1.2. Valuma-alue ja maankäyttö 

Naruskajoen valuma-alue on laajuudeltaan 766 km2, josta 541 km2 on Naruskajärven alapuo-

lista valuma-aluetta.1 Osa valuma-alueesta sijaitsee Venäjän puolella (liite 1). Alueen kallio-

perä on pääosin gneissigraniittia ja maaperä soraa ja hiekkaa sekä moreenia. Alue on happa-

moitumiselle herkkää maan ohuen humuskerroksen ja vettä hyvin läpäisevien harjumaiden 

vuoksi. Naruskajoen veden happamuudensietokyky on kuitenkin ollut keskimäärin tyydyttä-

vällä tasolla.2 Valuma-alueella on 41 kpl yli hehtaarin laajuista järveä.3 Järviä ja soita on var-

sin vähän, joten joen virtaama vaihtelee valunnan mukaan. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Naruskajoen valuma-alue, yli hehtaarin laajuisten järvien pinta-ala, järvisyys ja Naruska-
joen keskivirtaama Tenniöjokisuussa. (Järvisyys = järvien pinta-ala/valuma-alueen pinta-ala.) 

Joki
Valuma-alue 

(km2)

Järvien pinta-

ala (ha)
Järvisyys

Virtaama 

(m3/s)

Naruskajoki 766 521 0,68 % 10 

Naruskajoki 

Naruskajärvestä 

alaspäin

541 376 0,69 %

 

Merkittävimmät sivujoet ovat pohjoisessa Naruskajärveen laskeva Ylä-Naruskajoki, lännessä 

Ylimmäinen Suoltijoki ja Alimmainen Suoltijoki sekä idässä Sorsajoki, Saukko-oja ja Sät-

sioja. Lisäksi joen Naruskajärven alapuoliseen pääuomaan yhtyy noin kaksikymmentä pie-

nempää puroa ja luonnonojaa. Naruskajoen sivu-uomat ovat Ylä-Naruskajokea lukuun otta-

matta vesilain (27.5.2011/587) tarkoittamia puroja (valuma-alue alle 100 km2). (Liite 2.) 

Naruskajoen alueen vallitseva maankäyttömuoto on metsätalous. Valuma-alueen alasta 

98,5 % on metsätalousmaata. Karttatarkastelun perusteella Naruskajoen Naruskajärven ala-

puolisesta valuma-alueesta metsäojitetun alan osuus on alle 1 %. Päätehakattujen ja muokat-

tujen metsämaiden osuus valuma-alueen pinta-alasta on alle 5 %. Tästä suurin osa sijaitsee 

joen itäpuolella Sallan yhteismetsän palstalla Rovakaltionojan, Saukko-ojan ja Sätsiojan-

Käärmeojan valuma-alueilla. Joen länsipuolella päätehakattuja ja muokattuja metsämaita on 

eniten Pesosojan ja Jauratusojan valuma-alueilla. Maatalousmaan osuus valuma-alueesta on 

vastaavasti vain 0,18 % ja se sijaitsee valtaosin pääuoman varressa, samoin kuin vakituinen ja 

loma-asutus, joiden talomäärä on noin 100 kpl. Asuin- ja vapaa-ajan alueiden osuus valuma-

alueen pinta-alasta on 0,1 %. 

Itä-Lapin maakuntakaavassa Naruskajoen alue on kaavoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alue on maakunnallinen melonta ja vir-

kistyskalastusalue ja kehittämisperiaatteena on, että alueelle rakennetaan ulkoilu- ja veneily-

reittejä reittisuunnitelmien mukaan. Naruskajoen vesiliikenne on kalastukseen ja matkailuun 

liittyvää vene- ja kanoottiliikennettä. 

                                                           
1 Valuma-alue on määritetty Suomen ympäristökeskuksen valuma-alueen rajaustyökalulla. 
2 Puskurikyky on hyvä, kun alkaliniteetti on yli 0,2 mmol/l ja tyydyttävä, kun alkaliniteetti on yli 0,1-0,2 mmol/l. 
Naruskajoen veden alkaliniteetti on ollut mittauksissa keskimäärin 0,148 mmol/l. 
3 Järviwiki-verkkopalvelun mukaan. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
http://paikkatieto.ymparisto.fi/value
http://www.jarviwiki.fi/
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Naruskajoen valuma-alueella on voimassa neljä ranta-asemakaavaa.4 Naruskajoen pääuoman 

varrella ovat voimassa n. 3 km Naruskajärveltä etelään sijoittuva Naruskajoen ranta-

asemakaava sekä Naruskajoen länsirannalla Naruskan kylästä n. 10 km etelään sijoittuva Na-

ruskajoen Punaruskan ranta-asemakaava. Muualla valuma-alueella on voimassa Saukko-ojan 

latvoille sijoittuva Haltiajärven-Saukkojärven ranta-asemakaava sekä Naruskajärven ympäris-

töön sijoittuva Naruskajärven ranta-asemakaava. Rantakaavoituksessa alueille on osoitettu 

122 loma-asunnon rakennuspaikkaa, joista 69 sijaitsee Naruskajoen pääuoman varressa, sekä 

pääuoman varressa matkailuyrityksen (Tuntsan Pubi) rakennusoikeutta arviolta 150 loma-

asukkaan sijoittumiselle. 

1.3. Veden laatu ja kuormittajat 

Naruskajoki on tyypiltään keskisuuri kangasmaiden joki5. Vedenlaatua luonnehtii kohtalainen 

ruskeavetisyys, mikä on tunnusomaista Kemijoen vesistöalueen vesille. Ravinteiltaan Narus-

kajoki edustaa karua vedenlaatua ja vesi on keskimäärin lievästi hapanta (pH 6,8). 

Ekologiselta tilaltaan Naruskajoen pääuoman veden laatu on luokiteltu erinomaiseksi ja ylei-

sesti ottaen vesistön vedenlaatu on vähintään hyvässä ekologisessa ja kemiallisessa tilassa 

(taulukko 2 ja liite 3). Kalataloudellisesti tämä tarkoittaa, että Naruskajoen veden laatu täyttää 

mm. lohikalojen vedenlaatuvaatimukset kaikkien elinvaiheiden osalta. 

Taulukko 2. Naruskajoen ja eräiden sen sivujokien ja järvien pintavesien ekologinen luokittelu. Pinta-
vesien luokittelu on EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämä ja ympäristöviranomaisen tekemä arvio ve-
sien tilasta ja se kuvaa pintaveden ekologista ja kemiallista tilaa suhteessa vesialueen luontaisiin 
ominaisuuksiin luokitteluasteikolla erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. (Vesikartta 2018.) 

Joki / järvi Luokittelu Vuosi

Naruskajoki Erinomainen 2013

Ylä-Naruskajoki Hyvä 2013

Alimmainen Suoltijoki Hyvä 2013

Ylimmäinen Suoltijoki Hyvä 2013

Saukko-oja Erinomainen 2013

Naruskajärvi Erinomainen 2013

Saukkojärvi Hyvä 2013
 

Vesien tilaa heikentää ihmistoiminnasta peräisin oleva rehevöittävien aineiden, fosforin ja 

typen kuormitus. Pistekuormittajia ovat mm. teollisuus, taajamat, turvetuotanto ja kalankas-

vatus. Hajakuormitusta syntyy maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta. 

Naruskajoen osalta tällaisen ravinnekuormituksen tilanne on seuraava: 

                                                           
4 Sallan kunta 2018. Kaavoitus. 
5 Keskisuuren joen valuma-alue on kooltaan 100-1000 km2. Kangasmaisen joen valuma-alueesta turvemaiden 
osuus on alle 25 % ja veden väri on alle 90 mg Pt/l. Naruskajärvessä mitattu veden väri oli vuonna 2009 18-46 
mg Pt/l. (Suomen ympäristökeskus, Jokien tyypittely; Lapin ympäristökeskus 2009, Kemijoen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015.) 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta
http://www.salla.fi/cgi-bin/wafnet3.pl?id=148&kid=1
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B1B6322A1-ADD2-4246-8C4C-D1B4CA74B0EB%7D/77718
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BFDF51B3E-4DBB-43B1-95B4-2FFFA0F000B9%7D/74229
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BFDF51B3E-4DBB-43B1-95B4-2FFFA0F000B9%7D/74229
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Hajakuormitus: Naruskajoen hajakuormituksen suhteellista jakautumista kuormittajien kes-

ken voidaan arvioida Kemijoen vesienhoitoalueen Naruskajoen sisältävälle Kemihaaran osa-

alueelle tehtyjen kuormituslaskelmien pohjalta.6 Alueen pinta-ala on 7 710 km2 ja fosfori-

kuormitus 61 tn/v ja typpikuormitus 1 261 tn/v luonnonhuuhtouma mukaan lukien. Ihmistoi-

minnasta peräisin oleva osuus vesistöön huuhtoutuvien ravinteiden kokonaismäärästä luon-

nonhuuhtouma huomioon otettuna on fosforin osalta 11 % ja typen osalta vain 6 %. (Tauluk-

ko 3.) 

Taulukko 3. Fosforin (P) ja typen (N) kuormittajakohtainen sekä luonnonhuuhtouman suhteellinen 
osuus vesistöjen ravinnekuormituksesta Kemijoen vesienhoitoalueen Kemihaaran osa-alueella. 

Kuormittaja Fosfori (P) Typpi (N)

Maatalous 5 % 2 %

Metsätalous 4 % 2 %

Haja-asutus 1 % 1 %

Muut lähteet ja laskeuma 1 % 1 %

Luonnonhuuhtouma 89 % 94 %
 

Valuma-alueen pinta-alan mukaan arvioituna Naruskajoen kokonaisravinnekuormitus on 

enintään 10 % Kemihaaran alueen kuormituksesta, eli luonnonhuuhtouma mukaan luettuna 

fosforin osalta 6 tn/v ja typen osalta 126 tn/v. Tästä ihmistoiminnan osuus olisi fosforin koh-

dalla 0,7 tn/v ja typen kohdalla 7,6 tn/v. 

Koska Naruskajoen valuma-alueella maatalousmaan ja ojitetun alan osuus valuma-alueesta 

on suhteellisesti hieman pienempi ja maataloutta on nykyisin vähemmän kuin muualla Kemi-

haaran alueella, voidaan päätellä, että maatalouden ja metsätalouden ravinnekuormitus Na-

ruskajoen alueella on Kemihaaralle laskettuja lukuja pienempi. Kokonaisuutena ihmistoimin-

nan vaikutus Naruskajoen ravinnetaseeseen kuormituksen nykytasolla on varsin vähäinen 

eikä siitä aiheudu merkittävää kalataloudellista vaikutusta Naruskajoessa. 

Pistekuormitus: Naruskajokivarressa on kaksi pistekuormittajaa: 1) siikaa ja kirjolohta tuot-

tava kalankasvatuslaitos (Karhutunturin Lohi Oy) ja 2) siianpoikasten kasvatukseen käytettä-

vä Jokoshaaranaavan 143 ha:n laajuinen luonnonravintolammikko (Tunturisiika Oy). Kalan-

kasvatuksen osuus Naruskajoen valuma-alueen kokonaisravinnekuormituksesta on arviolta 

n. 0,1 %. 

Tenniöjokisuusta n. 8 km ylävirtaan sijaitseva kalankasvatuslaitos on makean veden uoma-

allaslaitostyyppinen ruokakalankasvatuslaitos, jolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristö-

 ja vesitalouslupa. Luvan lupamääräysten seuraava tarkistamisvuosi on 2018. Uusi lupa on 

tätä kirjoitettaessa (24.10.2018) kuulutettu aluehallintoviranomaisessa, mutta siitä ei ole an-

nettu päätöstä (Aluehallintovirasto 2018). Laitoksen toiminnasta aiheutuvat laskennalliset 

pitoisuuslisäykset ovat pieniä, eikä niiden voida katsoa rehevöittävän Naruskajokea merkittä-

                                                           
6 Räinä (s.a). Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi pinta- ja pohjavesille 
vuoteen 2021. 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B890090B4-4966-4E00-B8FE-D1CCD609AA40%7D/86717
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B890090B4-4966-4E00-B8FE-D1CCD609AA40%7D/86717
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE4C0665A-F78B-4EAE-9EA3-298A7746A081%7D/103600
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE4C0665A-F78B-4EAE-9EA3-298A7746A081%7D/103600


12 

västi. Vuosien 2012-2014 vedenlaatumittausten tulosten7 perusteella kokonaisfosforin (Ptot) ja 

kokonaistypen (Ntot) tasot olivat hieman korkeampia laitoksen alapuolella n. 1,8 km päässä 

olevassa näytteenotto-pisteessä (Ptot 11-16 µg/l; Ntot 130-200 µg/l) kuin välittömästi laitoksen 

yläpuolella olevassa näytteenottopisteessä (Ptot 6-13 µg/l; Ntot 110-160 µg/l). Nämä ravinne-

tasot eivät kuitenkaan ylitä keskisuurten kangasmaiden jokien veden hyvälle ekologiselle 

laadulle asettuja pitoisuusrajoja8 (Ptot 35 µg/l ja Ntot 800 µg/l). Lisäksi vuonna 1996 silloisen 

kalanviljelylaitoksen alapuolelta 200 m päästä alavirtaan otetuissa näytteissä ravinnepitoisuu-

det (Ptot 13-21 µg/l; Ntot 160-350 µg/l) olivat niin ikään em. pitoisuusrajoja alempia. Näin 

ollen ympäristöluvan määräysten mukaisesti toimittaessa nykyisen kalankasvatuslaitoksen 

ravinnekuormituksella ei voida arvioida olevan heikentävää vaikutusta Naruskajoen luontai-

sen tai istutetun arvokalaston elinolosuhteisiin. Toisaalta tällainen ravinnepitoisuustaso ei 

myöskään erityisesti edistä rehevöitymisestä hyötyvien lajien, kuten hauen, ahvenen tai sär-

kikalojen, elinolosuhteita Naruskajoessa. 

Jokoshaaranaavan luonnonravintolammikolla oli aikaisemmin niin ikään toistaiseksi voimas-

sa oleva ympäristö- ja vesitalouslupa, jonka lupamääräysten tarkistamisvuosi oli 2016. Lupaa 

ei ole uusittu vuoteen 2018 mennessä (Aluehallintovirasto 2018). Luonnonravintolammikosta 

vedet laskevat 2,5 km Jokoshaaranojassa ja 28 km Naruskajoessa ennen Tenniöjokisuuta. 

Lammikko ei tätä kirjoitettaessa ole aktiivisessa kasvatuskäytössä. Lammikon tyhjentämises-

tä aiheutuvalla vähäisellä ja hetkellisellä kiintoaine- ja ravinnekuormituksella ei yleisesti ot-

taen voida arvioida olevan heikentävää vaikutusta Naruskajoen kalaston elinolosuhteisiin. 

1.4. Velvoitekunnostukset 

Naruskajoki perattiin uiton tarpeisiin 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. Uitto päättyi 

Naruskajoen vesistössä 1977 ja uittosääntö kumottiin 1993. Peratut alueet kunnostettiin vuo-

sina 1992-1993. Koskia kunnostettiin noin 22 ha ja kunnostuksilla koskipinta-alaan syntyi 

lisäystä noin 6 ha.9 Täydennyskunnostuksia ei toistaiseksi ole tehty. 

1.5. Vesialueiden hallinta, omistussuhteet ja järjestäytyneisyys 

Naruskajoen pääuoman laajuudeltaan n. 169 ha:n vesialue jakaantuu Naruskan osakaskunnan, 

Sallan yhteismetsän ja yksittäisten tilojen omistamiin sekä Metsähallituksen hallinnoimiin 

osiin. Karttatarkastelun perusteella Naruskan osakaskunnan vesialuetta pääuomasta on 23 %. 

Metsähallituksen hallinnassa on 60 % vesialueesta ja yhteismetsä omistuksessa 15 %. Osa-

kaskunnaksi järjestäytymättömien poro- ja luontaiselinkeinotilojen yksityisiä ja muita yhtei-

siä vesialueita on vain 2 % vesialueen pinta-alasta. (Taulukko 4.)  

                                                           
7 Pintaveden laatutietoja voi tarkastella Pintaveden laatutietojen rajapinta -palvelussa Demo-sovelluksella. 
8 Suomen ympäristökeskus 2012. Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2012. 
9 Huhtala 2014. 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA32F86AD-ECFA-4A9D-BA98-2CA6F3528AF2%7D/87021
https://www.avi.fi/
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat(37459)#Pintaveden_laatutietojen_rajapinta
http://pivetodatademo.appspot.com/
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41788/OH_7_2012.pdf?sequence=6
http://www.savukosket.fi/assets/Uploads/03-yli-kemijoki-soveltuu-vaelluskaloille-jarmo-huhtala.pdf
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Taulukko 4. Naruskajoen pääuomassa sijaitsevan vesialueen omistajat/haltijat ja hallinnassa oleva 
vesipinta-ala karttatarkastelun perusteella. (Pinta-alassa ei ole mukana sivujokien suualueiden palsto-
jen vesialoja. Pääuomassa sijaitsevien vesialueen omistajan hallinnassa olevien saarien alaa ei ole 
luettu vesipinta-alaan.) 

Vesialueen omistaja/haltija Pinta-ala (ha) Osuus

Naruskan osakaskunta         39   23 %

Sallan yhteismetsä         25   15 %

Yksityiset           3   2 %

Metsähallitus        102   60 %

Yhteensä        169   100 %
 

Osakaskunnan vedet Naruskajoen pääuomassa sijaitsevat pääasiassa joen alajuoksun itäran-

nalla ja keskijuoksulla Kaitaojan ja Alimmaisen Suoltijoen välisellä alueella.10 Sallan yhteis-

metsän vesialueet sijaitsevat pääasiassa joen keski- ja yläjuoksun itärannalla ja Metsähallituk-

sen hallinnassa olevat vesialueet puolestaan pääasiassa joen länsirannalla pääuoman lähes 

koko matkalla. Osakaskuntaan kuulumattomat pienialaiset vesialueet sijaitsevat Leilikosken 

sekä Sieka-aavan alueella. 

Kiinteistöjen, yhteisten vesialueiden ja muiden rekisteriyksiköiden hallinnassa olevien osuuk-

sien ja pinta-alojen ajantasaista rekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos. Naruskan osakaskun-

nan osalta päivitetyt osakastiedot ovat saatavissa osakaskunnan puheenjohtajalta. Muiden 

vesialueosuuksien päivitetyistä tiedoista vastaavat asianomaiset tahot. 

 

 
Taimenen luonnonpoikanen Naruskajoesta. (Kuva: Jarkko Sipola.) 

                                                           
10  Naruskan osakunnalla on vesialuetta, Naruskajoessa, Saukko-ojassa, Sätsiojassa ja Rikkilammessa sekä 
Tenniöjoessa yhteensä 64,3 ha. Tässä hoitosuunnitelmassa on huomioitu vain Naruskajoen pääuomassa sijait-
sevat osakaskunnan vesialueet. 
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2. Naruskajoen kalatalous ja kalavesien hoito 

2.1. Kalasto 

Ennen Kemijoen patoamista vesivoiman tuotantoon 1948 lohi ja meritaimen kuuluivat Na-

ruskajoen kalastoon.11 Merelliset vaelluskalat katosivat alueelta 1950-luvun alkuun mennessä 

ja kalasto koostui paikallisista lajeista: harjus, purotaimen, ahven, hauki, made, kiiski ja sei-

pi.12 Myös alueen siika kuului lajistoon, samoin kuin mutu ja kivisimppu. 

Naruskajoen kalakannat taantuivat voimakkaasti, kun joki perattiin uittoa varten 1950-luvun 

lopulla. Perkausten aiheuttaman kalataloudellisen vahingon korvausperusteiksi 1970-luvulla 

tehdyissä laskelmissa joen (arvo- ja talouskalojen) kalantuotoksi arvioitiin ennen perkauksia 

15 kg/ha. Perkausten jälkeiseksi tuotoksi arvioitiin kymmenesosa tästä, 1,5 kg/ha.13 Joen ny-

kyistä kalantuottoa ei ole tutkittu, mutta sen voidaan arvioida olevan koskikunnostusten myö-

tä vähintään em. tasojen välissä. 

Nykyisin Naruskajoen kalastoon kuuluvat arvo- ja talouskaloista harjus, siika ja taimen sekä 

ahven, hauki ja made. Vuonna 2014 tehdyn osakaskunnan vesiä koskevan kalastustiedustelun 

ukaan etenkin siian on viime vuosina arvioitu vähentyneen, kun taas hauen arvioidaan runsas-

tuneen myös joen alaosan koskiosuudella (taulukko 5; liite 4). 

Taulukko 5. Naruskajoen arvo- ja talouskalaston runsaus, tilan muutos ja kalastuksellinen merkitys 
vuonna 2014 tehdyn kalastustiedustelun mukaan. 

Laji Runsaus Tilan muutos Kalastuksellinen arvo 

Lohikalat    

Harjus Yleinen Vähentynyt/ennallaan Suuri 

Siika Yleinen Vähentynyt Suuri 

Taimen Yleinen Vähentynyt/ennallaan Suuri 

Muut talouskalat    

Ahven Yleinen Ennallaan Kohtalainen 

Hauki Yleinen Runsastunut Kohtalainen 

Made Ei tietoa Ei tietoa Vähäinen 

Seuraavassa tarkastellaan Naruskajoen harjuksen, siian ja taimenen kasvua kesällä 2015 ja 

2018 kerätyn kalakanta-aineiston (liitteet 5 ja 6) valossa. Aineisto kerättiin Lapin ELY-

keskuksen tutkimusluvalla sekä kalastusoikeuden haltijoiden myöntämillä kalastusluvilla. 

Vuonna 2015 näytteiden pyynnistä vastasivat Sallan Perhokerho ja osakaskunnan jäsenet 

sekä sähkökalastusten osalta Simon kalatalousoppilaitos (Ammattiopisto Lappia). Näytteiden 

                                                           
11 Naruskajoen lohisaalis oli vuosina 1944-1947 190 kg ja taimensaalis 1 400 kg, josta meritaimenen osuudeksi 
oli arviolta 1 %, eli 14 kg (Keskuslaboratorio 1972). Naruskajoessa tavattujen nousukalojen määrä ja sitä myöten 
saalis riippui pitkälti kunkin vuoden vesitilanteesta ja sen myötä siitä, kuinka Kemijoen alajuoksun pato- ja verk-
kopyynti onnistui verottamaan yläjuoksulle nousevia latvavesien kantojen lohia. Meritaimenen nousu Naruskajo-
keen lienee ollut vähäistä. Merellistä vaellussiikaa on mahdollisesti noussut Naruskajokeen asti, sillä vaellussiian 
on arveltu vaeltaneen Kemijärven läpi Kemihaaraan, Luiroon ja Kitiseen, joskin suurin osa vaellussiiasta on jää-
nyt Rovaniemen alapuoliseen Kemijokeen (Marttila ym. 2014). 
12 Tuunainen 1973. 
13 Tuunainen 1973. 
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keräämistä hankaloitti poikkeuksellisen sateinen kesä, minkä vuoksi Naruskajoki oli suuren 

osan kesää tulvassa. Kesällä 2018 Ari Savikko, Sulo Tiainen ja Juha Iivari hankkivat kala-

näytteitä perhokalastamalla. Juha Iivari jatkoi koekalastuksia ja näytteiden hankintaa pitkin 

kesää. Tämän lisäksi Sallan Perhokerhon kalakisasta saatiin viisi harjusnäytettä. 

2.1.1. Harjuksen kasvu 

Takautuvan kasvunmäärityksen perusteella Naruskajoen harjuksen kasvu taantuu viidennellä 

kasvukaudella (kuva 2). Tämä tarkoittaa, että kalat alkavat saavuttaa sukukypsyyden. Poh-

jois-Suomen harjukset saavuttavat sukukypsyyden (yli 50 % ikäryhmästä on sukukypsiä) 

yleensä keskimäärin 5-vuotiaana (kuva 3). On todennäköistä, että Naruskajoen harjuksen 

kohdalla tilanne on vastaava, mikä tarkoittaa, että yhden kutukerran periaate (kala saa käydä 

kudulla vähintään kerran elämässään ennen kuin se otetaan saaliiksi) ei välttämättä toteudu 4-

vuotiaiden, juuri luvallisen 30 cm pyyntimitan saavuttaneiden, kalojen kohdalla.14 
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Kuva 2. Harjuksen kasvu Naruskajoessa. Pituuden lukuarvot on ilmoitettu 4-, 5- ja 6-vuotiaiden kalo-
jen osalta. Takautuva kasvu on laskettu vuonna 2015 pyydettyjen 25 kalan suomunäytteistä Monas-
tyrskyn menetelmällä (ks. esim. Raitaniemi ym. 2000). 

Ensimmäisten ikävuosien aikana Naruskajoen harjuksen kasvu on hieman heikompi kuin 

Tornionjoen tai Kemijoen harjuksen kasvu. Sen sijaan 4- ja 5-vuotiaana Naruskajoen harjuk-

sen kasvu on näiden jokien harjusten kasvua nopeampaa. Keski-Kemijoen harjuksen kasvu 

on lähellä Naruskajoen harjuksen kasvua (kuva 4). Aineistoon sovitettu kasvukäyrä antaa 

Naruskajoen harjukselle nuorissa ikäryhmissä heikomman ja vanhoissa ikäryhmissä parem-

man kasvun kuin Kemijoen ja Keski-Kemijoen harjukselle, vaikka se todellisuudessa lienee 

vastaavissa ikäryhmissä lähellä näiden kasvua (kuva 5). Ilmiö voi johtua pieneen näytemää-

rään liittyvästä vaihtelusta.  

                                                           
14 Kemijoen velvoitetarkkailutulosten mukaan Keski-Kemijoen harjus tulee sukukypsäksi nelivuotiaana, jolloin 
kutevien yksilöiden osuus on jo lähes 90 % ikäryhmästä. Ylä-Kemijoen harjus tulee sukukypsäksi puolestaan 5-
vuotiaana (Autti ym. 2011). Naruskajoen harjus saavuttanee sukukypsyyden niin ikään 5-vuotiaana. 

http://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/kemijoen-jokialueen-kalataloustarkkailu-2005-2009.pdf
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Kuva 3. Sukukypsien harjusten osuus 0-10+-vuotiaiden kalojen ikäryhmissä Näätämöjoen, Paatsjoen, 
Tenojoen ja Tornionjoen vesistöalueilla (n=1620). (Keränen & Savikko 2009.) 

 
Kuva 4. Naruskajoen harjuksen kasvu verrattuna Kemijoen, Tornionjoen, Ylä-Kemijoen ja Keski-
Kemijoen harjusten kasvuun (n=näytemäärä). Naruskajoesta vuosina 2015 ja 2018 kerätty harjusai-
neisto koostuu valtaosin elo-syyskuussa pyydetyistä kaloista, joten ikäryhmäkohtainen pituus sisältää 
näytteenottokesän ns. plus-kasvun. (Kemijoki ja Tornionjoki, ks. Keränen & Savikko 2009; Ylä- ja 
Keski-Kemijoki, ks. Autti ym. 2011.)  
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http://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/kemijoen-jokialueen-kalataloustarkkailu-2005-2009.pdf
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Kuva 5. Harjuksen iän ja pituuden suhde Naruskajoessa ja Kemijoessa. Naruskajoesta vuosina 2015 
ja 2018 pyydettyyn yhdistettyyn harjusaineistoon (n=73) sovitettu kasvukäyrä (tietyn ikäisen harjuksen 
pituus y=12,763×ikä0,6009). Sovitetun kasvukäyrän mukaan Naruskajoen harjus saavuttaisi 30 cm ala-
mitan 4-vuotiaana, jolloin se ei vielä ole sukukypsä, ja 35 cm mitan kuudennella kasvukaudellaan (5+-
ikäisenä). Suomuista lasketun takautuvan kasvun perusteella Naruskajoen harjus saavuttaisi 30 cm 
mitan 4+-ikäisenä ja 35 cm mitan vasta 6+-ikäisenä, mikä vastaisi Kemijoen harjuksen keskimääräistä 
kasvua tässä ikäryhmässä. (Ylä-Kemijoen harjus, ks. Autti ym. 2011; Kemijoen harjus, ks. Keränen & 
Savikko 2009.) 

 

Kuva 6. Harjuksen pituuden ja painon suhde Naruskajoessa ja Kemijoessa. Naruskajoesta vuosina 
2015 ja 2018 pyydettyyn harjusaineistoon (n=73) sovitettu käyrä (tietyn pituisen harjuksen paino 
y=0,0222×pituus2,7166). (Ylä- ja Keski-Kemijoen harjus, ks. Autti ym. 2011).  
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http://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/kemijoen-jokialueen-kalataloustarkkailu-2005-2009.pdf
http://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/kemijoen-jokialueen-kalataloustarkkailu-2005-2009.pdf
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Harjuksen keskimääräinen kuntokerroin Naruskajoessa vuoden 2015 ja 2018 harjusaineistos-

ta (näytemäärä n=73) laskettuna on 0,88, mikä on hieman parempi kuin harjuksen keskimää-

räinen kuntokerroin Ylä-Kemijoessa (0,80) ja Keski-Kemijoessa (0,81)15. Samoin Naruskajo-

en harjuksen pituuden ja painon suhde on hieman parempi kuin Keski- ja Ylä-Kemijoen har-

juksen vastaava (kuva 6). 

Vuonna 2018 kerätyn harjusaineiston perusteella pilkkikieltoalueen (Naruskajoen alaosan 

Suukosken ja Siekakönkään välinen alue) harjukset ovat sukukypsyyden saavuttavissa ja saa-

vuttaneissa ikäryhmissä (4+-6+) keskipituudeltaan n. 2 cm suurempia kuin vastaavat Narus-

kajoen yläosan harjukset (kuva 7). Näistä ikäryhmistä olisi syytä kerätä lisää aineistoa pituus-

eron varmemmaksi todentamiseksi (näytteitä kustakin ikäryhmästä n. 10 kpl). Ikäryhmässä 

7+ ei ollut näytekaloja pilkkikieltoalueelta, minkä vuoksi ryhmä ei ole tarkastelussa mukana. 

Yläosan näytteissä oli neljä 7+-ikäistä kalaa, joiden keskimääräinen pituus oli 39 cm.16 

 

Kuva 7. Harjuksen pituus ikäryhmissä 3+-6+ Naruskajoen yläosassa ja pilkkikieltoalueella vuoden 
2018 näytteenoton perusteella. Kaavion pylväiden yläpuolella on ilmoitettu kunkin ikäryhmän näyteka-
lojen keskipituus (cm). Vaaka-akselilla n = näytemäärä (kpl); jakoviivan ( / )vasemmalla puolella Na-
ruskajoen yläosan näytemäärä, oikealla vastaavasti pilkkikieltoalueen näytemäärä; kokonaisnäyte-
määrä n=33.  

                                                           
15 Autti ym. 2011. 
16 Vuoden 2018 ikäryhmäkohtaisten aineistojen pienuus ei anna mahdollisuutta vahvistaa tilastollisin analyysein 

harjuksen vastaavien keskipituuksien eroa alueiden välillä. Myöskään vuoden 2015 aineistoa sen suppeuden 
vuoksi ei voida käyttää apuna vertailussa. Havaittu ero pituudessa on vielä alustava ja lisäaineistoa vaativa, 
mutta pilkkikiellon alamittaisiin yksilöihin kohdistuvaa kalastuspainetta osaltaan vähentäneen vaikutuksen kanssa 
johdonmukainen löydös. 

22

28

33

35

19

30

35
37

10

15

20

25

30

35

40

3+
(n=3/2)

4+
(n=2/7)

5+
(n=4/10)

6+
(n=4/1)

P
it

u
u

s 
(c

m
)

Ikäryhmä

Harjuksen pituus 3-6-vuotiaiden kalojen ikäryhmissä 
Naruskajoen yläosassa ja pilkkikieltoalueella

Yläosa

Pilkkikieltoalue
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2.1.2. Siian kasvu 

Takautuvan kasvunmäärityksen perusteella Naruskajoen siian kasvussa on lievää taantumista 

viidennellä kasvukaudella (kuva 8), mikä viittaa siihen, että kalat alkavat saavuttaa sukukyp-

syyden. Tämä vastaisi Kemijoen kalatalousvelvoitetarkkailun tulosten mukaista Ylä-

Kemijoen vaellussiikojen nuorinta kutemaan valmista ikäryhmää (4+)17. Naruskajoen siian 

pituus 5-vuotiaana on 30 cm, kun Ylä-Kemijoen siian vastaava pituus on keskimäärin 33 cm. 
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Kuva 8. Siian kasvu Naruskajoessa. Takautuva kasvu on laskettu vuonna 2015 pyydettyjen 17 kalan 
suomunäytteistä Monastyrskyn menetelmällä (ks. esim. Raitaniemi ym. 2000). 

Siivilähammasluvun perusteella Naruskajoessa tavattava siika on vaellussiikaa. Siika-

aineistossa siivilähammasluku oli keskimäärin 30,2 (vaihteluväli 28-33). Keski-Kemijoen 

vaellussiian siivilähammasluku on keskimäärin 28,9 ja Ylä-Kemijoen vaellussiian puolestaan 

keskimäärin 31,418 eli molemmissa tapauksissa käytännössä sama kuin Naruskajoessa. 

Vuonna 2015 ja 2018 kerättyyn aineistoon sovitetun kasvukäyrän mukainen siian ikäryhmit-

täinen kasvu on nuoremmissa ikäryhmissä hieman parempi kuin Ylä-Kemijoen siian kasvu, 

mutta lähellä sitä vanhemmissa ikäryhmissä. Siian pituus vaihtelee paljon ikäryhmän sisällä. 

(Kuva 9.) 

Naruskajoen vuoden 2015 ja 2018 näyteaineiston siikojen keskimääräinen kuntokerroin on 

0,84, mikä vastaa Kemijoen kalatalousvelvoitetarkkailun tulosten mukaista Ylä-Kemijoen 

vaellussiikojen kuntokerrointa (0,83).19 Aineistoon sovitetun kasvukäyrän perusteella Narus-

kajoen siiat ovat keskimääräiseltä painoltaan Ylä-Kemijoen siikojen luokkaa, kun kalojen 

pituus on alle 35 cm. Yli 40 cm pituiset Naruskajoen siiat sen sijaan ovat painoltaan hieman 

suurempia kuin vastaavat Ylä-Kemijoen siiat, mutta tämä ilmiö saattaa johtua pieneen aineis-

toon liittyvästä vaihtelusta. (Kuva 10.)   

                                                           
17 Autti ym. 2011. 
18 Autti ym. 2011. 
19 Autti ym. 2011. 

http://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/kemijoen-jokialueen-kalataloustarkkailu-2005-2009.pdf
http://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/kemijoen-jokialueen-kalataloustarkkailu-2005-2009.pdf
http://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/kemijoen-jokialueen-kalataloustarkkailu-2005-2009.pdf
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Kuva 9. Siian iän ja pituuden suhde Naruskajoessa ja Ylä-Kemijoessa. Naruskajoesta vuosina 2015 
ja 2018 pyydettyyn siika-aineistoon (n=30) sovitettu kasvukäyrä (tietyn ikäisen siian pituus 
y=15,666×ikä0,4835). (Ylä-Kemijoen siika, ks. Autti ym. 2011.) 

 

 

Kuva 10. Siian pituuden ja painon suhde Narukajoessa ja Ylä-Kemijoessa. Naruskajoesta vuosina 

2015 ja 2018 pyydettyyn siika-aineistoon (n=30) sovitettu kasvukäyrä (tietyn pituisen siian paino 

y=0,05×pituus2,4585). (Ylä-Kemijoen siika, ks. Autti ym. 2011.) 
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2.1.3. Taimenen kasvu 

Naruskajoen taimenen kasvusta ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä käytettävissä olleen 

aineiston suppeuden vuoksi. Aineistossa Naruskajoen taimenen keskipituus 3+-vuotiaana on 

22 cm ja 4+-vuotiaana 27 cm, kun vastaavat pituudet Ylä-Kemijoen taimenella ovat Kemi-

joen kalataloustarkkailun tulosten mukaan 31 cm ja 35 cm20. Naruskajoen taimenen suomuis-

ta määritetyn takautuvan kasvun mukainen pituus 3-vuotiaana on 20 cm ja 4-vuotiaana 

24 cm. Naruskajoen taimenen kasvu vastaa ensimmäisinä ikävuosina likipitäen Ylä-Kemijoen 

taimenen kasvua. (Kuva 11.) 

 

Kuva 11. Taimenen kasvu Naruskajoessa. Takautuva kasvu on laskettu vuonna 2015 pyydettyjen 17 

kalan suomunäytteistä Monastyrskyn menetelmällä (ks. esim. Raitaniemi ym. 2000). (Ylä-Kemijoen ja 

Kemijoen aineisto, ks. Korhonen ym. 1996; Nuorttijoen aineisto, ks. Aalto ym. 1998.) 

Vuosina 2015 ja 2018 kerättyyn aineistoon sovitetun kasvukäyrän mukaan Naruskajoen tai-

men saavuttaisi 50 cm alamitan vasta kymmenennellä kasvukaudellaan (9+-ikäisenä). Koska 

aineistossa ei ollut 4-vuotiaita vanhempia kaloja yhtä 7-vuotiasta yksilöä lukuun ottamatta, 

kasvukäyrä antaa epätarkan ja todennäköisesti liian pienen kasvun Naruskajoen taimenelle 

neljävuotiaita vanhemmissa ikäryhmissä. Taimenen kasvu Naruskajoessa lieneekin todelli-

suudessa lähellä Yli-Kemijoen jokitaimenen kasvua. (Kuva 12.) 

Ylä-Kemijoella taimenella koiraat saavuttavat sukukypsyyden jo 3-vuotiaana, naaraat aikai-

sintaan 4-5-vuotiaina. Sukukypsien naaraiden keskipituus Ylä-Kemijoelta vuonna 1994 kerä-

tyssä aineistossa oli 38,6 cm. Ylä-Kemijoen aineistosta laskettu pituus-painokäyrä antaa täl-

laisen taimenen painoksi n. 650 g. Kilon painon Ylä-Kemijoen taimen saavuttaa keskimäärin 

45 cm mittaisena.21 Naruskajoen taimenen voidaan olettaa kasvavan vastaavalla tavalla, jol-

loin kilon painoiset Naruskajoen luonnontaimenet olisivat iältään 7-8-vuotiaita. Tällöin ne 

kutisivat 1-2 kertaa ennen kuin saavuttavat 50 cm alamitan. 

                                                           
20 Autti ym. 2011. 
21 Korhonen ym. 1996. 
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Kuva 12. Taimenen iän ja pituuden suhde Naruskajoessa ja Ylä-Kemijoessa. Naruskajoesta vuosina 

2015 ja 2018 pyydettyyn taimenaineistoon (n=20) sovitettu kasvukäyrä (tietyn ikäisen taimenen pituus 

y=9,6217×ikä0,7271). Aineiston ikäryhmien suppeuden (ikä 1-4 vuotta, yksi 7-vuotias) vuoksi sovitettu 

kasvukäyrä antaa todennäköisesti liian hitaan keskimääräisen kasvun Naruskajoen taimenelle van-

hoissa ikäryhmissä. Todellisuudessa Naruskajoen taimenen kasvu lienee lähellä Ylä-Kemijoen taime-

nen kasvua. (Ylä-Kemijoen aineisto, ks. Korhonen ym. 1996.) 

2.1.4. Purotaimen 

Naruskajoen sivu-uomissa tavataan yleisesti purotaimenta. Suomuaineiston keruu ei ulottunut 

sivu-uomiin, joten Naruskajoen purotaimenen kasvusta ei tässä yhteydessä voida esittää ar-

viota. 

2.1.5. Hauki, ahven ja made 

Hauki, ahven ja made ovat Naruskajoessa yleisiä, mutta eivät määrältään valtalajeja. Ahven- 

ja madenäytteitä ei kerätty kesällä 2015, joskin saaliiksi saatiin yksi made (pituus 48 cm, pai-

no 780 g), joten näiden lajien kasvusta ei voida esittää arviota. Näytteenkeruun aikana saa-

liiksi saatiin kuusi haukea, joista neljä oli naaraita ja kaksi koiraita. Aineiston pienuuden 

vuoksi hauenkaan kasvusta ei voida esittää arviota. Näytekalojen pituus vaihteli välillä 40-

60 cm ja viiden kalan suomuista määritetty ikä välillä 4+-8+ (liite 6 vuoden 2015 osalta). 

Kesän 2018 näytteenkeruussa (liite 6 vuoden 2018 osalta) saatiin verkkosaaliina 24 ahventa, 

joiden keskipaino oli 250 g, ja kahdeksan haukea, joiden paino vaihteli 0,5-3,0 kg:n välillä. 

2.1.6. Naruskajoen taimenen, siian ja harjuksen poikastuotantokyky ennen perkauksia 

Kemijärven yläpuolella sijaitsevien jokihaarojen yläjuoksuilla sijaitsevien kalastuskuntien 

taimensaaliit olivat ennen Kemijoen rakentamista huomattavia verrattuna niitä alempien ka-
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lastuskuntien saaliisiin. Esimerkiksi Naruskan (Naruskajoki), Martin (Värriöjoki ja sen ylä-

puolinen Kemijoki) ja Värriön (Arajoki) kalastuskuntien taimensaaliit olivat vuosina 1944-47 

tuhansien kilojen suuruisia, kun niiden alapuolisten kalastuskuntien, kuten Saijan ja Tenniön 

(Tenniöjoki) tai Savukosken (Kemijoki) taimensaaliit olivat satojen kilojen suuruisia. 22 

Alempana lohi tosin oli tärkeämpi saaliskala kuin taimen. Kemijärvestä nousseen taimenen 

ohella suuri osa taimensaaliista lienee ollut paikallista suvannoissa syönnöstävää jokitaimenta 

ja purotaimenta. Kemijoen yläjuoksun jokien taimenen tuotannon voidaan saalismäärien pe-

rusteella olleen mittavaa. 

Kalataloudellisen vahingon korvausperusteiksi 1970-luvulla tehdyissä laskelmissa Naruska-

joen arvioitiin tuottaneen ennen perkauksia n. 450 kpl/ha/v pituudeltaan 17-25 cm mittaisia 

taimenia.23 Olettamalla kokonaiskuolevuudeksi Z=0,5,24 vastaava kesänvanhojen (0+) poi-

kasten määrä olisi ollut n. 1 020 kpl/ha. Taimenen kokonaistiheys olisi tällöin n. 1 970 kpl/ha. 

Tällaiset poikastiheydet vastaavat Ylä-Kemijoen sivuhaarojen, Nuorttijoen ja Luttojoen ylä-

juoksun ja Suomujoen sivupurojen taimentiheyksiä.25 

Taimenen, harjuksen ja siian poikastuotannolle sopivia koski- ja virta-alueita arvioitiin Na-

ruskajoessa olleen n. 15 ha.26 Olettamalla, että Naruskajoen taimenen poikastuotanto on edel-

lisen laskelman mukainen, ja että taimenen kasvu vastaa Ylä-Kemijoen jokitaimenen kasvua 

(kuva 12), voidaan todeta, että 15 ha:n poikastuotantoalue ei ole riittävä tuottamaan 

1 400 kg:n vuotuista saalista (tällöin taimenen kokonaisbiomassasta olisi kalastettu vuosittain 

75 % ja vuotuinen tuotanto käytännössä kokonaisuudessaan). Poikastuotantoalueita lienee 

todellisuudessa ollut arvioitua enemmän, vähintäänkin lähellä nykyistä koskialaa (23 ha). 

Siian poikastuotannon arvioidaan olleen Naruskajoessa samaa luokkaa kuin taimenen poikas-

tuotannon ja 15 ha:n koskialan tuottaneen n. 2 000 kg pyyntikokoisia siikoja vuosittain.27  

Harjuksen poikastuotannosta ei ole esitetty arvioita, mutta sen voidaan olettaa joen luonne 

huomioon ottaen olleen ennen uittoperkauksia vähintään samalla tasolla kuin muissa Ylä-

Kemijoen sivuvesissä ja mahdollisesti sekin Naruskajoen taimenen poikastiheyksien luokkaa 

(n. 1 000 kpl/ha). 

Uittoperkausten jälkeen paikallisten arvokalojen poikastuotanto Naruskajoessa romahti mur-

to-osaan perkauksia edeltävästä tasosta. Koskikunnostusten myötä tuotannon voidaan arvioi-

da kohentuneen merkittävästi parhaiten onnistuneissa kunnostuskohteissa. Vuonna 2014 Poli-

timankoskella, Leilikoskella ja Patokoskilla tehtyjen sähkökoekalastusten tulosten perusteella 

näiden koskien taimentiheydet olisivat tasolla 2 000-4 000 kpl/ha, joista puolen arvioitiin 

olleen kesänvanhoja (0+) poikasia.28  Kesällä 2015 Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden 

kymmenellä koskella tekemien sähkökalastusten tulosten mukaan keskimääräinen taimenti-

                                                           
22 Keskuslaboratorio 1972. 
23 Tuunainen 1973. 
24 Naruskajoen taimenen todellista luontaista tai kalastuskuolevuutta ei tiedetä. Tässä esitetty arvio perustuu 
oletukseen, että taimenen luonnollinen kuolevuus riippuu siitä, kuinka vanhoiksi taimenet enimmillään elävät 
(esim. Hewitt & Hoenig 2005) ja kalastuskuolevuus määräytyy siten, että kokonaiskuolevuudeksi saadaan Z=0,5. 
25 Korhonen ym. 1996, Aalto ym. 1998, Huhtala 2008. 
26 Tuunainen 1973. 
27 Tuunainen 1973. 
28 Huhtala 2014. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38379
http://www.savukosket.fi/assets/Uploads/03-yli-kemijoki-soveltuu-vaelluskaloille-jarmo-huhtala.pdf


24 

heys oli arviolta 470 kpl/ha (vaihteluväli arviolta 70-1 224 kpl/ha). Siian ja harjuksen poikas-

tuotannosta ei ole olemassa koekalastuksiin perustuvaa arviota, mutta ainakin harjuksen poi-

kastuotannon voidaan olettaa olevan lähellä taimenen vastaavaa tasoa. 

2.1.7. Sähkökoekalastukset Naruskajoella vuonna 2018 

Naruskajoella tehtiin sähkökoekalastuksia syyskuussa 2018. Pääuomassa kalastettiin kahdek-

san paikkaa ja lisäksi kalastuksia tehtiin kahdessa sivujoessa (taulukko 6; liite 7). Kalastuk-

sesta vastasivat Ari Savikko ja Juha Iivari. 

Joen alajuoksulla (pilkkikieltoalue) kalastettiin neljä paikkaa: Suukoski, Pieruköngäs, Leili-

koski ja Keskimmäinen Patokoski. Kosket ovat louhikkoisia eivätkä välttämättä ole hyviä 

kutupaikkoja taimenelle. Vain Patokoskesta saaliiksi saatiin kesänvanha (0+) taimenen poi-

kanen. Vanhempia taimenenpoikasia tavattiin kaikissa kalastuspaikoissa Suukoskea lukuun 

ottamatta (taulukko 6). Leilikoskeen on kunnostettu kutusoraikko uiton jälkeisissä koskikun-

nostuksissa, mutta sen tarkka paikka ei ole tiedossa. 

Yläjuoksulta pyrittiin etsimään sorapohjaisia kutupaikkoja. Sähkökalastuksia tehtiin Kurtin-

nivassa, Alemman Suoltijokisuun nivassa, Muotkaojansuun ja Porttikosken alapuolen nivas-

sa. Ainoastaan Porttikosken nivassa oli taimenen kesänvanhoja poikasia. Vanhempia taime-

nenpoikasia tavattiin Kurtinnivassa ja Muotkaojansuussa (taulukko 6). Keski- ja yläosan kos-

ket ovat myös pääosin louhikkoisia. 

Sähkökalastuksia tehtiin lisäksi kahdessa sivujoessa, Rovakaltio-ojassa ja Saukko-ojassa. 

Kummassakin sivujoessa oli runsaasti kesänvanhoja taimenen poikasia (taulukko 6). 

Muista lajeista kivisimppua esiintyi kaikilla koekalastusaloilla Suukoskea lukuun ottamatta. 

Harjuksenpoikasia tavattiin Naruskajoen ala- ja keskiosan koealoilla, mutua ja kymmenpiik-

kiä keskiosassa ja madetta yläosalla (taulukko 6). 

Taulukko 6. Taimenen, harjuksen, mudun, mateen, kymmenpiikin ja kivisimpun laskennallisia yksilö-

tiheyksiä (kpl/hehtaari) Naruskajoen koskissa ja nivoissa syyskuussa 2018 tehtyjen sähkökoekalas-

tusten tulosten valossa. (Taimen 0+ = kesänvanha taimen, Taimen >1v = 1-vuotias tai sitä vanhempi 

taimen.) 

 

Taimen 0+ Taimen >1v Harjus Mutu Made 10-piikki Kivisimppu

Suukoski 0 0 90 0 0 0 0 louhikko

Pieruköngäs 0 180 90 0 0 0 180 louhikko

Leilikoski 0 180 0 0 0 0 90 louhikko

Keskimmäinen Patokoski 140 570 140 0 0 0 290 isoa kiveä

Kurtinniva 0 200 0 200 0 0 400 pientä kiveä

Alempi Suoltijokisuu 0 0 0 0 0 380 300
kasvi l l i suuden 

peittämä hiekkapohja  

Muotkaojansuu 0 80 0 80 0 0 320
sorapohja  10-30 cm 

kiveä

Porttikoskenniva 210 0 0 0 210 0 1 680 kiveä 30-50 cm

Rovakaltio-oja 2 120 0 0 0 0 0 150 pientä kiveä

Saukko-oja 2 670 890 0 0 0 0 220 pientä kiveä

Yksilötiheys (kpl/ha)
ALUE Pohjan tyyppi



25 

Edellä sivulla 23 esitettyjen 1970-luvulla tehtyjen laskelmien mukaiseen Naruskajoen per-

kausta edeltävään kesänvanhojen poikasten tiheyteen verrattuna vuoden 2018 sähkökoekalas-

tustulokset antoivat tiheydeksi kymmenesosan arvioidusta alkuperäisestä tiheydestä. Sen si-

jaan sivu-uomien kesänvanhan taimenen yksilötiheys on näiden laskelmien sekä vuonna 2014 

tehtyjen sähkökoekalastusarvioiden mukainen. 

Naruskajokeen laskee useita pikkupuroja, joista lähes kaikissa tavataan taimenia (tammukoi-

ta), ja joissa on runsaasti pohjanlaadultaan sekä purotaimenelle että jokitaimenelle soveltuvia 

kutupaikkoja. Todennäköisesti osa sivujokien poikasista kulkeutuu Naruskan pääuomaan ja 

syönnöstää jokitaimenena pääuoman suvannoissa, josta palaa kudulle synnyinpuroonsa. 

Kuvia sähkökoekalastuspaikoista vuodelta 2018: 

 

Suukoski, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 
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Pieruköngäs, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 

 

 

Leilikoski, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 
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Keskimmäinen Patokoski, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 

 

 

Ari Savikko ja Juha Iivari (takana) sähköttämässä Keskimmäisellä Patokoskella syyskuussa 2018. (Kuva: Jarkko 

Sipola.) 
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Saukko-oja, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 

 

 

Alempi Suoltijokisuu, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 
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Muotkajokisuu, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 

 

 

Porttikoskenniva, syyskuu 2018. (Kuva: Ari Savikko.) 
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2.2. Istutukset 

Yli-Kemin kalastusalue on istuttanut Naruskajoen vesistöön 2000-luvun puolivälistä lähtien 

vuosittain n. 4 000 kpl Ylä-Kemijoen kantaa olevaa purotaimenta. Istutukset on tehty Narus-

kajoen länsipuolisiin sivu-uomiin. Istukkaat ovat olleet 0+-3-vuotiaita.29 

Naruskan osakaskunta istutti vuoteen 2014 saakka Naruskajokeen vuosittain 50-100 kg pää-

asiassa siianpoikasia. 30  Keskipainoltaan 10–25 g painoisina kalanpoikasina tämä vastaisi 

määrältään 2 000–10 000 istukasta. Osakaskunnan tekemät siikaistutukset on lopetettu tämän 

käyttö- ja hoitosuunnitelman suositusten mukaisesti. 

Jokoshaaranaavan luonnonravintolammikossa on kasvatettu pelkästään vaellussiikaa. 31 

Lammikon tyhjennysten yhteydessä siikaa on voinut päästä valumaan Naruskajokeen. 

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä on istuttanut Naruskajärveen 2010-luvulla Koutajoen 

vesistön Oulankajoen, Kitkajoen ja Kuusinkijoen järvitaimenta, Iijoen vesistön Ohtaojan pu-

rotaimenta, Kemijoen purotaimenta sekä Vuoksen vesistön Koitajoen planktonsiikaa ja Ivalo-

joen pohjasiikaa. Aikaisemmin järveen on istutettu myös Inarijärven ja Ivalojoen pohjasiikaa 

sekä Kemijoen vaellussiikaa. Näitä istukkaita on voinut laskeutua myös Naruskajokeen. 

2.3. Kalastusluvat 

Viehekalastus 

Naruskajoessa viehekalastusta voidaan harjoittaa usealla luvalla: Yli-Kemin kalastusalueen 

yhtenäisluvalla, Metsähallituksen vapaluvalla ja osakaskunnan kalastusluvalla. Luvan alueel-

linen kattavuus riippuu lupatyypistä. 

Yli-Kemin kalastusalueen yhtenäislupa 

Yli-Kemin kalastusalueen muodostavat Metsähallitus, osakas- ja kalastuskunnat sekä yksityi-

set tilat. Yli-Kemin luvalla voi kalastaa Naruskajoessa ja sen länsipuolisissa sivujoissa osa-

kaskunnan, Sallan yhteismetsän ja valtion vesillä. Naruskajoen itäpuolen sivujoet ja Ylä-

Naruska eivät kuulu lupa-alueeseen. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa Kalatalouden Keskuslii-

ton sivuilla olevasta kartasta. 

Yli-Kemin viehekalastuksen yhtenäislupa vuonna 2018 (ei koske erityiskalastuskohteita): 

- yksi vuorokausi 10 €  

- viikko 35 €  

- avovesikausi 50 €, voimassa vuoden ostopäivästä lukien, sisältää pilkkiluvan 

- vuorokausi ja viikkolupiin voi saada ryhmäalennuksen 10 %, jos ryhmässä on yli kymmenen (10) 

henkilöä 

Perhelupana: (luvan ostaja, puoliso ja alle 18 -vuotiaat lapset voivat kalastaa samalla luvalla) 

- yksi vuorokausi 15 € 

- viikko 50 € 

                                                           
29 Kari Kilpimaa (Yli-Kemin kalastusalue), henk.koht. tiedonanto 2018. 
30 Jarkko Sipola (Naruskan osakaskunta), henk.koht. tiedonanto 2018. 
31 Tunturisiika Oy, henk.koht. tiedonanto 2015. 

http://www.naruskajarvi.fi/www/jarvi/kalakanta/
http://www.ahven.net/kalastusalueet/kalastusalueKuvat/yli_kemi_kartta.pdf
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- avovesikausi 80 € 

Kalastuslupien hinnat ja myyjät voi tarkistaa Kalatalouden Keskusliiton ylläpitämältä Yli-

Kemin kalastusalueen sivulta. 

Yli-Kemin kalastusalueen luvista 50 % myydään Savukoskella ja 50 % Sallassa. Lupatuloista 

40 % muodostuu Sallan myynnistä, mikä puolestaan jakautuu Tuntsan, Värriön ja Naruskan 

kesken.32 Yhteisluvalla Naruskajoella kalastaneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. 

Osakaskunnan luvat 

Naruskan osakaskunnan lupa-alue Naruskajoessa ulottuu Naruskajoen itärannalla Siekakön-

kään sillasta Tenniöjoen risteykseen. Osakaskunnalla on vesialuetta myös Sarasaaren etelä-

puolella Kaitaojan suusta pohjoiseen Alimmaisen Suoltijoen suun alapuolelle. 

Naruskan osakaskunnan kalastusluvat (2014):  

- 1 € / vuorokausi 
- 5 € / viikko 
- 15 € / kuukausi 
- 20 € / vuosi (vuosi kirjoituspäivästä) 

Luvan lunastuksen ikäraja 18 vuotta. Kalastuslupien kirjoittaja voi periä kirjoitusmaksuna 

1 €/lupa (luvan lunastaja maksaa). Lupia voi ostaa Naruskan retkeilymajalta. 

Osakaskunnan kalastuslupien hinnat voi tarkistaa osakaskunnan verkkosivujen Kalastus-

sivulta. 

Osakaskunnan lupia on vuosittain ostettu n. 500 € arvosta, josta puolet on myyty virkistyska-

lastuslupina (30-40 viehekalastuslupaa). Osakaskunnan vesillä vain lyhyen aikaa kalastaneet 

kalastusmatkailijat ovat yleensä hankkineet osakaskunnan luvan, mutta pidempään alueella 

viipyneet ovat lunastaneet yleensä Yli-Kemin yhtenäisluvan, jota Naruskalla on myyty vuo-

sittain n. 2 500-3 000 €:n arvosta.33 

Sallan yhteismetsän luvat 

Viehekalastuslupien myynnistä Sallan yhteismetsän vesille Naruskajoessa vastaa Yli-Kemin 

kalastusalue. 

Metsähallituksen luvat 

Naruskajoen pääuoman sekä Alimmaisen Suoltijoen ja Ylimmäisen Suoltijoen valtion vedet 

kuuluvat Itä-Lapin vapalupa 3410 -luvan piiriin. Lupa-alueen rajat ovat tarkistettavissa Met-

sähallituksen Retkikartta-palvelusta. 

Sallitut vieheet ovat uistin ja perho. Luvalla käytettävien vapojen/siimojen määrä on rajoitettu 

8 vapaan / lupa. Vapaluvan saaliskiintiö koski- ja virta-alueilla on korkeintaan 3 lohikalaa/ 

vrk (taimen, lohi, kirjolohi, nieriä, harjus). Taimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. 
                                                           
32 Kari Kilpimaa (Yli-Kemin kalastusalue), henk.koht. tiedonanto 2018. 
33 Kari Santala (Naruskan Retkeilymaja), henk.koht. tiedonanto 2018. 

http://www.ahven.net/index.php?os=3&subos=1&subsubos=1&kalastusalue=show&id=208&show=kalastusluvat
http://www.ahven.net/index.php?os=3&subos=1&subsubos=1&kalastusalue=show&id=208&show=kalastusluvat
http://www.naruska.com/
http://www.naruskanosakaskunta.com/kalastus
https://www.retkikartta.fi/
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välisenä aikana. Lisäksi luontaisten harjuskantojen turvaamiseksi Metsähallitus suosittelee 

myös Pohjois-Suomessa harjuksen kalastuksen välttämistä sen kutuaikana huhti- ja touko-

kuussa. Suositus koskee erityisesti pienimuotoisten jokialueiden koskisuvantoja, joissa kevät-

pyynnillä voidaan vaarantaa paikallista harjuskantaa. 

Lupahinnat (2018): 

Itä-Lapin vapalupa (perhekohtainen) 

• 10 €/ vrk 

• 15 €/ viikko 

• 25 € / kalenterivuosi 

Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi lue-

taan sekä avio- että avopari. 

Itä-Lapin vapalupa alle 18-v (henkilökohtainen) 

• 10 € / kalenterivuosi 

Itä-Lapin vapalupa alle 15-v (henkilökohtainen) 

• 0 € / kalenterivuosi 

Vieheluvan hinnat ja ehdot voi tarkistaa Metsähallituksen Eräluvat.fi–palvelusta. 

Ennen lupa-alueiden pilkkomista pienempiin yksiköihin Metsähallituksen valtakunnallisia 

viehelupia myytiin vuosittain 2 300–2 600 kpl. Näistä n. 45 % arvioitiin myydyn Lappiin. 

Tuntsan-Värriön-Naruskan alueella arvioitiin käyvän pitkälle toistasataa kalastajaa vuosittain. 

Eniten kalastajia käy Tuntsajoen varrella. Naruskajoella Metsähallituksen Itä-Lapin vapalu-

valla kalastavien määrästä ei ole tarkkaa tietoa.34 

Pyydyskalastus 

Pyydyskalastuslupia Naruskajokeen myyvät Naruskan osakaskunta ja Sallan yhteismetsä. 

Osakaskunnan luvat 

Osakaskunnan pyydyslupatyypit ja -määrät osakasta tai asukasta kohti olivat vuonna 2014 

seuraavat: 

- Verkon solmuväli 35 mm 
- Verkkolupia osakkaille 5 kpl / osakas 
- Verkkolupia kylässä asuville 5 kpl / asukas 
- Katiska 5 kpl / osakas 

Pyydyslupien hinnat olivat vuonna 2014 seuraavat: 

- Perusmaksu 4 € 
- Verkkolupa (vuoden loppuun) 5 € / verkko 
- Katiska (vuoden loppuun) 1 € / katiska 

Luvan lunastuksen ikäraja 18 vuotta. Kalastuslupien kirjoittaja voi periä kirjoitusmaksuna 

1 €/lupa (luvan lunastaja maksaa). Lupia voi ostaa Naruskan retkeilymajalta. 

                                                           
34 Jyrki Satta (Metsähallitus), henk.koht. tiedonanto 2018. 

http://www.eraluvat.fi/kalastus
http://www.naruska.com/
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Verkko ja katiskaluvat ovat voimassa kalenterivuoden loppuun. Osakaskunnan kalastuslupien 

hinnat voi tarkistaa osakaskunnan verkkosivujen Kalastus-sivulta. 

Osakkaiden kokonaispyydysmäärä on 365 verkkolupaa ja 365 katiskalupaa (eli 6 verkkoa ja 6 

katiskaa hehtaaria kohden osakaskunnan koko 64,3 ha:n vesialue Naruskajoessa, Saukko-

ojassa, Sätsiojassa ja Rikkilammessa sekä Tenniöjoessa huomioon ottaen). Kylässä asuvilla 

on lisäksi mahdollisuus ostaa 5 verkkolupaa henkeä kohti. Naruskalla on 27 taloutta35, joten 

periaatteessa kyläläisillä on mahdollisuus hankkia kaikkiaan 135 verkkolupaa. Verkkolupien 

kokonaismäärä olisi siten 500 kpl (eli 8 verkkoa/hehtaari osakaskunnan koko vesialue huo-

mioon ottaen). 

Osakaskunnan vesille on lunastettu vuosittain 20-30 verkkolupaa ja 5-10 katiskalupaa, mutta 

lupien kysyntä on vähenemässä.36 Pyydyskalastus on siis hyvin vähäistä suhteessa osakas-

kunnan asettamaan pyydysten kokonaismäärään nähden. 

Sallan yhteismetsän luvat 

Sallan yhteismetsä on myynyt Naruskajokeen verkkolupia seuraavasti (2018): 

- verkkolupa 5 € / kpl  
- verkkolupia enintään 10 kpl / kalastaja 
- solmuväli 40 mm 

Yhteismetsän kalastuslupien hinnat ja ehdot voi tarkistaa yhteismetsän verkkosivujen Kalas-

tus-sivulta. 

Sallan yhteismetsä ei enää kysynnän vähäisyyden vuoksi myy vesialueilleen Naruskajokeen 

verkkolupia.37  

Edellä mainittujen lupien mukaista viehe- ja pyydyskalastusta harjoittavan 18-64-vuotiaan 

täytyy maksaa lisäksi valtion kalastonhoitomaksu. Maksun suuruus on koko vuodeksi 45 €, 

seitsemäksi vuorokaudeksi 15 € ja vuorokaudeksi 6 € (maksut vuonna 2018). Maksua en-

simmäistä kertaa maksettaessa kalastajan täytyy uuden kalastuslain mukaan rekisteröityä. 

Rekisteröinti tapahtuu Eräluvat.fi-verkkokaupassa tai puhelinpalvelussa 020 69 2424. 

2.4. Kalastus ja saaliit 

Vuonna 2014 Naruskajoella tehtiin kalastustiedustelu, jossa kyläläisille, mökkiläisille ja lu-

van lunastaneille jaettiin 80 kpl saalis- ja tiedustelulomakkeita. Palautuksia oli 13 kpl, eli 16 

%. Pienestä palautusprosentista johtuen kalastustiedustelun tulokset eivät kuvaa kovin luotet-

tavasti Naruskajoen nykyistä kalastusta ja saaliskoostumusta. (Liite 4.) 

Harjuksen ja taimenen suuri osuus perhokalastuksessa johtuu luonnollisesti siitä, että kalastus 

kohdistuu juuri näihin lajeihin. Sen sijaan verkkosaaliissa hauen suuri osuus verrattuna sii-

kaan ja muihin lajeihin viittaa siihen, että haukikanta on suhteellisen vahva. (Taulukko 7. 

kuva 12.) 
                                                           
35 Naruska-Pulkkaviita kyläseura r.y. 2015. 
36 Jarkko Sipola (Naruskan osakaskunta), henk.koht. tiedonanto 2018. 
37 Tapio Sinkkilä (Sallan yhteismetsä), henk.koht. tiedonanto 2018. 

http://www.naruskanosakaskunta.com/kalastus
http://www.sallanyhteismetsa.fi/metsastys_kalastus_ja_retkeily/kalastus
http://www.sallanyhteismetsa.fi/metsastys_kalastus_ja_retkeily/kalastus
http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat-2/kalastonhoitomaksu-2016.html
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Taulukko 7. Vuonna 2014 Naruskajoella tehdyn kalastustiedustelun mukainen kappalemääräinen 
saalis pyydyksittäin ja lajeittain. 

Harjus Taimen Siika Hauki Ahven

Pilkki 19 3 0.2

Perho 35 47 12 1.7

Uistin 2 0.0

Verkko 38 1 2 6 30 1.0

Katiska

Muu

Yht. 94 51 14 6 30 1.1

Saalis/ 

kalastus-

kerta

Kalastus-

kertoja

Laji
Pyydys

 

Vuonna 2014 kalastuskyselyyn vastanneet eivät ilmoittaneet saaneensa saaliiksi ahventa. 

Tämä voi johtua palautettujen vastausten pienestä määrästä (ahventa saaliiksi saaneet kalasta-

jat eivät vastanneet kyselyyn) tai siitä, ettei ahven ole kovin suosittu saalislaji Naruskajoessa. 

1970-luvulla ahven oli kuitenkin merkittävä saalislaji (kuva 13). 

 

Kuva 13. A) Saalislajien osuudet Naruskajoella vuonna 1972 tehdyn kalastustiedustelun perusteella. 
Osuudet on laskettu kilomääräisestä saaliista. (Tuunainen 1973.) B) Saalislajien osuudet Naruskajoel-
la vuonna 2014 tehdyn kalastustiedustelun perusteella. Osuudet on laskettu kappalemääräisestä 
saaliista. (Ahvenen osuus saaliissa on 0 %.) 

Naruskajoki oli saaliissa mitattuna merkittävä siika- ja taimenjoki Kemijärven yläpuolella 

sijaitsevien jokihaarojen alueella ennen Kemijoen valjastamista. Naruskan kalastuskunnan 

lohi-, taimen- ja siikasaalis oli vuosina 1944-194738 seuraava: 

                                                           
38 Keskuslaboratorio 1972. 

38%

26%

21%

10%

5%

A) Saalisosuus lajeittain vuonna 1972

6%

0%

30%

50%

14%

B) Saalisosuus lajeittain vuonna 2014 

Siika

Ahven

Hauki

Harjus

Taimen
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- lohi     190 kg 
- taimen  1 400 kg (josta arviolta 1 %, eli 14 kg meritaimenta) 
- siika   2 850 kg 

Harjuksen ja taimenen pieni osuus 1970-luvun saalisjakaumassa kertoo epäsuorasti näiden 

lajien poikastuotannon taantumisesta uittoperkausten myötä. Sen sijaan siian suhteellinen 

saalisosuus on ollut voimakkaasti uittoperatussakin joessa suuri muihin lajeihin verrattuna, 

vaikka joesta saatu määrällinen saalis onkin ollut pieni (n. 2 kg/ha/v39). (Kuva 14, kuva 15.) 

2.5. Kalastusta haittaavat tekijät 

Naruskan Perhokerhon 2014 antamassa lausunnossa (liite 8) kalastusta haittaaviksi tekijöiksi 

mainitaan koskikunnostusten seurauksena rantojen syvyys, joka vaikeuttaa kahlaamista ja 

rehevöitynyt rantakasvillisuus, joka puolestaan haittaa heittämistä rannalta. Vuonna 2014 

tehdyn kalastuskyselyn (liite 4) jokikunnostuksia koskevissa arvioissa mainittiin myös keik-

kuvat kivet, jotka haittaavat kahlaamista ja ovat vaarallisia kalastajille. Kunnostustoimeksi 

ehdotettiin rantojen raivaamista. 

Verkkokalastusta haittaaviksi tekijöiksi kyselyssä mainittiin roskaisuus ja verkkojen limoit-

tuminen (”liittaisuus”) sekä verkkopaikkojen vähentyminen. Siian ja harjuksen saaliin kerro-

taan romahtaneen verkkokalastuksessa ja harjuksen koon pienentyneen. Alamittaista harjusta 

arvioidaan olevan runsaasti. Hauen arvioidaan niin ikään runsastuneen. 

Koskikunnostuksia ei pidetä onnistuneina lukuun ottamatta Leilikoskea, jota on sorastettu. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Siika Ahven Hauki Harjus Taimen

Suhteellinen saalisjakauma lajeittain vuosina 1972 ja 2014

 V. 1972

 V. 2014

 
Kuva 14. Suhteellinen saalisjakauma lajeittain Naruskajoen saaliissa vuosina 1972 ja 2014. (Vuoden 
1972 saalisosuus lajeittain on laskettu kilomääräisestä saaliista, vuoden 2014 osuus kappalemääräi-
sestä saaliista.) 
 

                                                           
39 Tuunainen 1973. 
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Kuva 15. Siikasaaliin ja taimensaaliin keskinäinen suhde eri vuosikymmeninä. (Vuoden 2014 saa-
lisosuus on laskettu kappalemääräisestä saaliista, eikä siksi ole suoraan vertailukelpoinen aikaisem-
pien vuosikymmenten saalisjakaumaan, joka perustuu kilomääräiseen saaliiseen) 

2.6. Kalastuslainsäädännön mukaiset kalastusrajoitukset ja kalojen pyyntimitat 

Osakaskunta (kalastuskunta) ei ole voinut vuoden 2016 alusta alkaen rajoittaa kalastusta 

omalla päätöksellään, myöntämiinsä kalastuslupiin sisältyviä lupamääräyksiä lukuun ottamat-

ta, vaan rajoitukset täytyy tehdä kalastuslain 52 § ja 53 § nojalla viranomaispäätöksenä. Lain-

säätäjä perustelee tätä sillä, että kalastusrajoitukset ovat perustuslain tarkoittamaa merkittävää 

julkisen vallan käyttöä tai yleisten oikeussääntöjen antamista, joten rajoitusten asettajan tulee 

olla viranomainen. 

Seuraavassa esitellään kalastuslaista ja kalastusasetuksesta johtuvat yleiset Naruskajokea 

koskevat kalastusrajoitukset ja pyyntimitat. 

2.6.1. Kalastusrajoitukset ja rauhoitusajat 

Naruskajokea tai sen sivuhaaroja koskevat seuraavat kalastuslain- ja asetuksen mukaiset ka-

lastusrajoitukset ja rauhoitusajat: 

1) Lohi ja taimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. (kalastusasetuksen 1 §) 

2) Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa verkkokalastus kielletty 15.8.-30.11. (kalastusasetuk-

sen 12 §)40 

3) Kiinteiden ja seisovien pyydysten käyttäminen vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-

koitetussa purossa on kielletty lukuun ottamatta katiskaa sekä rapu- ja nahkiaismertaa (kalastus-

lain 70 §) 

                                                           
40 Elokuun puolenvälin ja marraskuun lopun välinen lohen ja taimenen suojelemiseksi asetettu verkkokalastus-
kielto vaelluskalajoessa käytännössä suojelee myös kutusiikaa, vaikka kalastusasetuksessa mainittu siian rauhoi-
tus syys-marraskuun ajan mereen laskevassa joessa ja purossa ei koskekaan Naruskajokea. 
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Rajoitus 1) tarkoittaa, ettei Naruskajoessa tai sen sivu-uomissa saa ottaa saaliiksi mitallista-

kaan taimenta syys-, loka- ja marraskuussa. Rauhoitus ei koske purotaimenta (tammukkaa), 

joka on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole ylösvaellusyhteyttä merestä tai järvestä. 

Rakentamisesta huolimatta Kemijoki luetaan vaelluskalavesistöksi.41 Näin ollen 2) rajoitus 

koskee Naruskajokea, koska se kuuluu Kemijoen vaelluskalavesistöön. Kaikki Naruskajo-

keen laskevat sivu-uomat ovat Ylä-Naruskajokea lukuun ottamatta vesilain tarkoittamia puro-

ja, joten 3) rajoitus tarkoittaa, ettei niissä saa kalastaa verkolla tai rysällä. 

Harjuksella ei ole kalastuslain nojalla Naruskajoessa kuturauhoitusta, sillä kalastusasetuksen 

1 § mukainen kevätrauhoitus huhti-toukokuussa koskee vain 67°N leveyspiirin eteläpuolisia 

kantoja. Naruskajoki sijaitsee kokonaisuudessaan mainitun leveyspiirin pohjoispuolella (Ten-

niöjokisuu 67.5N). Naruskajoessa on voimassa määräaikainen harjuksen kuturauhoitus 

huhti-toukokuussa vuoteen 2020 saakka Lapin ELY-keskuksen antamalla päätöksellä. 

2.6.2. Sallitut pyyntimitat 

Naruskajokea koskevat kalastusasetuksessa määrätyt kalojen sallitut pyyntimitat (alamitat) 

ovat seuraavat: 

- Harjus  30 cm (Huom. Lapin ELY-keskuksen päätöksellä 35 cm vuoden 2020 loppuun) 

- Taimen  50 cm42 

Koska Naruskajoki sijaitsee kokonaisuudessaan 67°N leveyspiirin pohjoispuolella, harjuksen 

alamitta joessa olisi ilman voimassa olevaa ELY-keskuksen päätöstä 30 cm. Saman leveyspii-

riä koskevan määrityksen nojalla taimenen alamitta on 50 cm. Taimenen 50 cm alamitta kos-

kee sekä luonnontaimenta (rasvaevällinen) että istutettua taimenta (rasvaeväleikattu). Vuo-

desta 2017 alkaen on vähintään vuoden ikäisinä istutettavien taimenten, lohien ja järvilohien 

rasvaevä leikattava pois. Tämä velvoite ei kuitenkaan koske ELY-keskuksen hyväksymiä 

elvytys- ja palautusistutuksia. 

ELY-keskus voi kalastuslain 57 §:n nojalla määrätä kalastusasetuksessa mainituille kaloille 

alueelliset pyyntimitat, jotka poikkeavat säädetyistä pyyntimitoista enintään kaksikymmentä 

prosenttia.43 Lisäksi ELY-keskus voi kalastuslain 53 § nojalla kieltää tiettyä kokoluokkaa 

olevien kalojen saaliiksi ottamisen sellaisten kalalajien osalta, joiden pyyntimitoista ei ole 

säädetty asetuksessa. 

Vesialueen omistajalla (kalastusoikeuden haltijalla) on kalastuslain 5 § nojalla oikeus määrätä 

kalastuksesta vesialueellaan. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että omistaja voi asettaa myöntämis-

sään kalastusluvissa kalastusasetuksessa määrättyä korkeamman alamitan (tai alemman 

ylämitan) asetuksessa mainituille lajeille sekä asettaa pyyntimitan sellaiselle lajille, jota ase-

tuksessa ei ole mainittu, kuten esimerkiksi siialle tai hauelle.  

                                                           
41 Vaelluskalavesistöjä ovat kalastuslain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vesialueiden lisäksi rakennetut joki- 
ja purovesistöt, joissa esiintyy vaelluskaloja. 
42 Lisäksi taimenen, joka on pyydetty sellaisessa purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai 
järvestä, ylämitta on 45 cm. Tätä kookkaampaa taimenta ei saa ottaa saaliiksi niissä vesistöissä (tammukkapu-
roissa), joissa purotaimenen kalastus on sallittua. 
43 ELY-keskuksen hallintopäätöksellä esimerkiksi harjuksen alamitta voitaisiin periaatteessa nostaa Naruska-
joessa 36 cm:iin ja taimenen alamitta vastaavasti laskea 40 cm:iin. 
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3. Yleiset tavoitteet 

Kalakantojen luontaisen lisääntymisen turvaaminen on yksi keskeisimmistä uuden kalastus-

lain tavoitteista. Tähän pyritään kalastuksen säätelyllä ja etenkin heikentyneiden ja uhanalais-

ten kalakantojen suojelun tehostamisella. Vaelluskalavedet, jollainen Naruskajokikin on, ovat 

uudessa kalastuslaissa erityisasemassa. Tulevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunni-

telmissa on mm. esitettävä ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron 

sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. 

Naruskajoen kalaston käytön ja hoidon päätavoitteena on, että Naruskajoen arvokalaston poi-

kastuotantoalueiden määrä ja laatu vastaavat joen luontaista tuotantokykyä, niin että kalasto 

lisääntyy ja kannat uusiutuvat omaehtoisesti. Tätä edesautetaan ensisijaisesti kalastusta sääte-

lemällä sekä tekemällä kalataloudellisia täydennyskunnostuksia Naruskajoen koskissa ja vir-

ta-alueilla, tai muissa kohteissa, joissa se katsotaan tarpeelliseksi. Taimenistutuksia tehdään 

tarvittaessa vain kalastuksellisista syistä ja ilman painavaa kannanhoidollista tarvetta ainoas-

taan pyyntikokoisilla tai istutusvuoden aikana pyyntikokoon kasvavilla istukkailla. Harjusta 

tai siikaa ei istuteta, ellei se ole kantojen elvyttämisen kannalta välttämätöntä. 

Kalastuksen säätelyllä kalastusta ohjataan niin, että kalaston kutukanta säilyy vahvana ja par-

haan perimänaineksen sisältävänä. Tämä tarkoittaa, että kutukannassa on riittävästi myös 

kookkaita yksilöitä. Kalastus järjestetään niin, että kantoja hyödynnetään kestävällä pohjalla 

yhden kutukerran periaate huomioiden, ja kalastuksen kestävyyttä myös valvotaan. 

Seuraavassa esitetään nelikenttäanalyysinä (taulukko 8) Naruskajoen kalastonhoidon tavoit-

teiden toteuttamisen kannalta keskeiset vahvuudet ja heikkoudet sekä lähitulevaisuuteen liit-

tyvät uhat ja mahdollisuudet: 

VAHVUUDET 

Veden laatu: jokityypiltään sekä ekologiselta ja kemialliselta tilaltaan Naruskajoki on arvo-

kaloille hyvin soveltuva vesistö. 

Valuma-alueen maankäyttö: Naruskajoen valuma-alueen ravinnekuormituksesta n. 90 % on 

peräisin luonnonhuuhtoumasta, johon kalasto on luontaisesti sopeutunut. Paikallisten maan-

käyttömuotojen vesistökuormituksen nykytaso on maltillinen eikä heikennä merkittävästi 

kalaston elin- ja lisääntymisolosuhteita pääuomassa. Naruskajoen tilaa on kuitenkin syytä 

seurata ja valvoa kalataloudellista etua valuma-alueen maankäyttömuotojen mahdollisten 

muutosten varalta. 

Vesialueiden järjestäytynyt hallinta: Naruskajoen pääuoman vesialueet ovat käytännölli-

sesti katsoen kokonaan järjestäytyneiden omistajien tai haltijoiden hallinnassa. Alueet ovat 

kokonaisuuteen nähden laajoja ja suhteellisen yhtenäisiä. Kalastonhoidon järjestämisestä val-

taosalla Naruskajoen vesistöä voidaan tarvittaessa sopia pääsääntöisesti Naruskan osakaskun-

nan ja Metsähallituksen tai osakaskunnan, Sallan yhteismetsän ja Metsähallituksen välisin 

sopimuksin. 
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HEIKKOUDET 

Joen kalastettavuus: kalastusta haittaavia tekijöitä ovat vapakalastuksessa (perhokalastus) 

kahlaamiseen liian syvät rannat ja heittämistä haittaava rantakasvillisuus sekä pyydyskalas-

tuksessa verkkojen limoittuminen ja verkkopaikkojen vähentyminen. 

Siian kasvu: Naruskajoessa tavattava siika on vaellussiikaa, jonka pituuskasvu vastaa saman-

ikäisen Ylä-Kemijoen siian kasvua, mutta jonka kuntokerroin oli vuonna 2015 kerätyn aineis-

ton perusteella tätä pienempi. Vuoden 2018 siika-aineiston perusteella Naruskajoen siian 

kuntokerroin kuitenkin vastaa Ylä-Kemijoen siian kuntokerrointa, joten siian kasvu ei toden-

näköisesti ole Naruskajoessa sellainen ongelma, josta olisi kalastonhoidollisesti syytä olla 

erityisesti huolissaan. 

Hauen havaittu runsastuminen: haukikannan havaittu runsastuminen nähdään haitallisena 

kehityksenä. Kalastuskyselyssä verkkokalastussaalis koostui pääosin hauesta. Toisaalta esim. 

hauenpyyntiin sopiva katiskakalastus on hyvin vähäistä, koska kalastajat tavoittelevat ensisi-

jaisesti arvokaloja. Niiden pyyntiin katiska ei sovellu. 

UHAT 

Harjuksen sukukypsyysikä ja 30 cm:n alamitta: Naruskajoen harjus saavuttaa laillisen 

alamitan jo 4-vuotiaana, mutta sukukypsyyden 5-vuotiaana, joten yhden kutukerran periaate 

ei välttämättä toteudu harjuksen osalta, koska niitä on luvallista kalastaa ennen kuin ne pää-

sevät lisääntymään ensimmäistäkään kertaa. (Huom. Naruskajoessa on voimassa määräai-

kainen harjuksen 35 cm alamitta vuoteen 2020 saakka Lapin ELY-keskuksen antamalla pää-

töksellä.) 

Kuturauhoituksen puuttuminen: harjuksella ei ole kalastusasetuksessa määrättyä kutu-

rauhoitusta huhti-toukokuussa 67°N leveyspiirin pohjoispuolella. (Huom. Naruskajoessa on 

voimassa määräaikainen harjuksen kuturauhoitus huhti-toukokuussa vuoteen 2022 saakka 

Lapin ELY-keskuksen antamalla päätöksellä.) 

Vieraiden kantojen istutukset: Naruskajokeen on istutettu vieraita vaellussiika- ja taimen-

kantoja (Ylä-Kemijoen purotaimen). Istutusmäärät ovat olleet tasolla tuhansia kesänvanhoja 

poikasia vuosittain. Lisäksi Naruskajärveen on istutettu useiden taimen- ja siikakantojen is-

tukkaita, joita on voinut laskeutua myös Naruskajokeen. Istukkaat ovat saattaneet sekoittaa ja 

heikentää Naruskajoen alkuperäisen siika- ja taimenkannan perinnöllistä monimuotoisuutta ja 

heikentää niiden luontaista kelpoisuutta. 

MAHDOLLISUUDET 

Taimenen 50 cm:n alamitta: Naruskajoen pääuoman taimen on kasvultaan Ylä-Kemijoen 

jokitaimenen tapainen ja saavuttaa kilon painon keskimäärin 45 cm pituisena. Kannan elin-

voimaisuuden kannalta on tärkeää, että kutukaloissa on myös kookkaita yksilöitä, joten yhden 

kutukerran periaatteen valossa 50 cm alamittaa voidaan pitää perusteltuna Naruskajoen tai-

menelle. Kalastusasetuksen mukainen alamitta auttaa turvaamaan sitä, että yhden kutukerran 
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periaate toteutuu taimenen kohdalla. Tällöin myös laadultaan paras emoaines pääsee lisään-

tymään. 

Koskien täydennyskunnostukset: Naruskajoki on ollut ennen uittoperkauksia hyvin tuottoi-

sa taimen-, siika- ja harjusjoki. Arvokalojen poikastuotanto on todennäköisesti ollut vähin-

tään tasolla 1 000 yksilöä/ha lajia kohti. Perkausten vuoksi tuotanto romahti peratuissa kos-

kissa ja virtapaikoissa vähintään kymmenesosaan tästä. Koskikunnostusten myötä uittoper-

kausten vuoksi menetettyjä poikastuotantoalueita on saatu jälleen tuotantoon. Joissakin kos-

kissa, kuten Leilikoski, taimenen poikastuotanto vastannee jo nykyisellään perkausta edeltä-

nyttä tasoa. - Vuoden 2018 sähkökoekalastuksen tulosten mukaan Leilikoskesta ei löytynyt 

taimenen kesänvanhoja (0+) poikasia, kun taas sen yläpuolisesta Keskimmäisessä Patokos-

kessa 0+-poikasia esiintyi. Leilikosken poikastuotantokyvyn arvioiminen vaatii lisää sähkö-

koekalastuksia. 

Harjuksen poikastuotannon voidaan olettaa olevan parhailla koskilla ja virta-alueilla vastaa-

valla tasolla. Yleisesti ottaen arvokalojen poikastuotannon taso lienee nykyisellään kuitenkin 

korkeintaan 25 % - 50 % joen alkuperäisestä tuotantopotentiaalista. Koskien ja virta-alueiden 

täydennyskunnostuksilla Naruskajoen arvokalojen luontainen poikastuotanto on mahdollista 

palauttaa uittoperkauksia edeltäneelle tasolle. 

Kalastuslain ja –asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset: uuden kalastuslain myötä Na-

ruskajokea ja sen sivu-uomia koskevat seuraavat kalastusrajoitukset: 1) taimen rauhoitettu 

syys-marraskuussa, 2) verkkokalastus kielletty 15.8.-30.11. sekä 3) kalastaminen verkoilla ja 

rysillä on kielletty Naruskajokeen laskevissa sivu-uomissa. Nämä rajoitukset edesauttavat 

Naruskajoen taimenkannan hoitoa, mutta toisaalta estävät siian verkkokalastuksen syksyllä. 

Maltillinen kalastuspaine: Naruskajoelle myytyjen kalastuslupien perusteella joen kalastus-

paine on vapakalastuksen osalta kohtuullisella tasolla ja pyydyskalastuksen osalta vähäinen. 

Tämä tarjoaa mahdollisuuksia kalastuksen kehittämiselle ja ohjaamiselle jokivarren kohtei-

siin. Loma-asutuksen ja matkailukapasiteetin kasvu lisännee tulevaisuudessa Naruskajokivar-

ren kalastuspainetta, mihin kalastonhoidossa on myös varauduttava. 
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Taulukko 8. Naruskajoen kalastonhoidon nelikenttäanalyysi. 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

- arvokaloille hyvin sopiva vedenlaatu ja elinympä-
ristö 

- vesistöä vähän kuormittava maankäyttö valuma-
alueella 

- järjestäytynyt kalavesien omistus edesauttaa ka-
lastuksensäätelytoimista sopimista ja niiden toi-
meenpanoa 

- joen kalastettavuus kahlaamalla ja perhovälinein 
on heikentynyt mm. rantakasvillisuuden rehevöi-
tymisen vuoksi 

- verkkojen limoittuminen ja verkkopaikkojen vähen-
tyminen heikentäneet pyydyskalastusta 

- hauen runsastuminen nähdään haitallisena kehi-
tyksenä 

UHAT MAHDOLLISUUDET 

- kalastusasetuksen 30 cm alamitta harjukselle on 
liian pieni, yhden kutukerran periaate ei toteudu 

- harjuksella ei ole kalastuslainsäädäntöön perustu-
vaa pysyvää kuturauhoitusta keväällä, mahdollis-
taa kalastuksen kutuaikana 

- vieraiden kantojen istutukset ovat voineet heiken-
tää Naruskajoen alkuperäisten kantojen monimuo-
toisuutta ja kelpoisuutta 

- taimenen 50 cm alamitta turvaa yhden kutukerran 
periaatteen toteutumista ja edesauttaa taimenkan-
nan elpymistä 

- koskien täydennyskunnostuksilla arvokalojen 
poikastuotanto voidaan palauttaa joen tuotantopo-
tentiaalia vastaavaksi 

- uuden kalastuslain jokivesiä koskevat kalastusra-
joitukset edesauttavat Naruskajoen taimenen luon-
taista lisääntymistä 

- maltillinen kalastuspaine joella mahdollistaa tarvit-
taessa kalastuksen kehittämistä kohteittain 

- ELY-keskuksen määräämä harjuksen määräaikai-
nen kuturauhoitus ja 35 cm:n alamitta edesautta-
vat kannan elpymistä vähintään lyhyellä aikajän-
teellä 
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4. Suunnittelualueet 

Naruskajoen pääuoma Tenniöjokisuusta Naruskajärven luusuaan on jaettu kahteen suunnitte-

lualueeseen (kuva 16): 

A) Suukosken-Siekakönkään suunnittelualue (Naruskajoen alaosa) 

B) Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualue (Naruskajoen keski- ja yläosa) 

 

Kuva 16. Naruskajoen kalastonhoidon suunnittelualueet: A = Suukosken-Siekakönkään suunnittelu-
alue (Naruskajoen alaosa), B= Siekakönkään-Narusjärven luusuan suunnittelualue (Naruskajoen 
keski- ja yläosa). (Kartta: Paikkatietoikkuna 2015.) 

  

N

B

A

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
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4.1. Suukosken-Siekakönkään suunnittelualue 

Suukosken-Siekakönkään suunnittelualue sijaitsee Naruskajoen alaosalla Suukosken ja 

Siekakönkään välisellä jokiosuudella (kuva 17). 

 

Kuva 17. Suukosken-Siekakönkään suunnittelualue (Naruskajoen alaosa). Suunnittelualue alkaa 
Suukosken alaosasta ja ulottuu Siekakönkään yläosaan Suunnittelualueen rajat osoitettu punaisella 
poikkiviivalla. Leilikosken suunnitteluosa-alue on osoitettu punaisella katkoviivalla. (Kartta: 
https://www.retkikartta.fi/.) 

  

1 km

N

https://www.retkikartta.fi/
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4.1.1. Leilikosken suunnitteluosa-alue 

Leilikosken suunnitteluosa-alue (kuva 18) sijaitsee Suukosken-Siekakönkään suunnittelu-

alueella (kuva 18). 

 

Kuva 18. Leilikosken suunnitteluosa-alue (punaisella katkoviivalla rajattu alue). 
(Kartta: https://www.retkikartta.fi/.) 

 

Sähkökalastusta Patokoskilla vuonna 2014. (Kuva: Jarkko Sipola.)  

N 

https://www.retkikartta.fi/
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4.2. Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualue 

Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualue sijaitsee Naruskajoen pääuoman keski- 

ja yläosalla ja ulottuu Siekakönkään sillan yläpuolelta Naruskajärven luusuaan (kuva 19). 

 

Kuva 19. Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualue (Naruskajoen keski- ja yläosa). 
Suunnittelualue alkaa Siekakönkään yläpuolelta ja ulottuu Naruskajärven luusuaan Suunnittelualueen 
rajat on osoitettu punaisella poikkiviivalla. (Kartta: https://www.retkikartta.fi/.) 

  

N

10 km

https://www.retkikartta.fi/
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4.3. Naruskajoen sivu-uomat 

Naruskajoen pääuomaan laskee 19 maastokarttoihin nimettyä uomaa sekä joukko pienempiä 

ojia, joita kartoissa ei ole nimetty. 

Suukosken-Siekakönkään suunnittelualueella sijaitsevat sivu-uomat: 

Pääuoman länsipuolelta laskeva    Pääuoman itäpuolelta laskeva 

- Pesosoja           - Politimanoja 
- Siekaoja 

 

Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualueella sijaitsevat sivu-uomat: 

Pääuoman länsipuolelta laskeva    Pääuoman itäpuolelta laskeva 

- Ylimmäinen Siekaoja       - Sätsioja 
- Alimmainen Kuopsioja       - Saukko-oja 
- Kuopsioja           - Kaitaoja 
- Rikkioja            - Majavaoja 
- Jauratusoja          - Harjuoja 
- Alimmainen Suoltijoki       - Muotkaoja 
- Jokoshaaranoja44         - Rovakaltionoja 
- Ylimmäinen Suoltijoki       - Sorsajoki 

 

 

 

Naruskajoen siikasaalista 1960-luvulla. (Kuva: Juha Iivari.)  

                                                           
44 Jokoshaaranaavan luonnonravintolammikon lasku-uoma. 
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5. Suunnitelman rahoitus 

Suunnitelman toimeenpano rahoitetaan kalastuslupatuloista ja omistajakorvauksista kertyvillä 

varoilla, kalatalouden edistämisvaroilla ja muulla kalatalous- tai alueviranomaisilta haettaval-

la hankerahoituksella sekä yhteistyökumppaneiden ja muiden mahdollisten tahojen taloudelli-

sella panostuksella. 

Kalastonhoitotyötä tehdään myös osakaskunnan ja muiden Naruskajoen alueen toimijoiden ja 

sidosryhmien talkootyöllä. 

Mahdollisten kalataloudellisten kunnostusten ja muiden kalastonhoitotoimien vaatimille toi-

menpiteille laaditaan erilliset hankesuunnitelmat kustannusarvioineen ja rahoitussuunnitelmi-

neen. 

Osakaskunnan kalastuslupatuloista ja omistajakorvauksista kertyviä varoja kerrytetään mah-

dollisuuksien mukaan usean vuoden ajan käytettäväksi vastinrahana kalataloudellisten hank-

keiden ja toimenpiteiden rahoituksessa. 

6. Suunnitelman voimassaolo 

Tämä suunnitelma on voimassa vuoden 2020 loppuun. 

Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää sen voimassaoloaikana. (Tätä suunnitelmaa on 

päivitetty kesällä ja syksyllä 2018 tehtyjen koekalastusten aineistoihin perustuen lokakuussa 

2018.) 

Naruskajoki kuuluu Ylikemin45 kalatalousalueeseen. Naruskajoen kalaston käyttö- ja hoito-

suunnitelma päivitetään Ylikemin kalatalousalueen lakisääteistä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 

vastaavaksi tämän tultua vahvistetuksi. 

Ylikemin kalatalousalueen rajat (liite 10) on vahvistettu Lapin ELY-keskuksen 13.12.2017 

antamalla päätöksellä (LAPELY 1510/5730-2017). 

  

                                                           
45 Kalatalousalueen nimi vahvistetaan sääntöjen hyväksymisen yhteydessä. 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/28087381/Ylikemi.pdf
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B. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 

Naruskajoki on jaettu kahteen suunnittelualueeseen, Suukosken-Siekakönkään alueeseen, 

jonka pituus on n. 10 jokikilometriä ja Siekakönkään-Naruskajärven luusuan alueeseen, jonka 

pituus on n. 38 jokikilometriä. 

Suunnittelukaudella 2016-2020 kalastohoitotoimien pääpaino on Suukosken-Siekakönkään 

suunnittelualueella, missä rajoitetaan kalastusta sekä tehdään mahdollisesti muita kalatalou-

dellisia hoitotoimia alueen arvokalaston tilan kohentamiseksi. 

Siekakönkään-Naruskajärven luusuan alue toimii suunnittelukauden 2016-2020 ajan Suukos-

ken-Siekakönkään alueen vertailualueena. Kalastonhoitotoimien tuloksia sovelletaan tarvitta-

essa suunnittelukauden aikana tai myöhempinä suunnittelukausina myös tälle alueelle. 

Seuraavaksi esitetään kalastonhoidon yleissuositukset koko jokialueelle ja sen jälkeen suun-

nittelualueille erikseen kohdennetut suositukset. Suositusten mukaisilla toimilla pyritään vä-

hentämään etenkin harjuksen lisääntymistä uhkaavia tekijöitä sekä edesauttamaan taimenen 

poikastuotantoa uuden kalastuslain mahdollistamilla keinoilla. 

7. Kalaston käyttöön ja hoitoon liittyvät yleiset suositukset Naruskajoessa 

7.1. Pyydyskalastus ja viehekalastus 

Verkkokalastus 

Verkkokalastus on Naruskajoella myytyjen lupamäärien perusteella vähäistä, joten verkkolu-

pien määrän mitoitusta voidaan vähentää nykyisestä ilman, että mitoituksen muutos vaikut-

taisi oleellisesti verkkokalastuksen harjoittamiseen. Pyydyskalastusta on suositeltavaa säädel-

lä pyydystyypeillä ja -määrillä sekä eri pyydyksille määrätyillä solmuvälirajoituksilla, kuten 

osakaskunta ja yhteismetsä ovat tähän saakka tehneet. 46 

Suositeltava verkkolupamäärä osakaskunnan ja yhteismetsän vesillä on 1 verkkolupa/ha. 

Metsähallituksen vesille verkkokalastuslupia ei myydä. Kokonaisverkkolupamäärä osakas-

kunnan vesialueella olisi 42 verkkolupaa ja yhteismetsä alueella 27 lupaa, yhteensä 69 verk-

kolupaa (taulukko 8). 

Taimenen ja harjuksen luontaisten kantojen suojelemiseksi verkkokalastuskuolevuudelta 

verkkolupien määrää on suositeltavaa säädellä myös solmuväleittäin, niin että tiheäsilmäisille 

verkoille myönnettäisiin vähemmän lupia kuin harvasilmäisille (taulukko 9). Solmuväliltään 

alle 40 mm verkkoja ei suositella käytettävän, mutta niille on kuitenkin syytä varata osa 

verkkolupakiintiöstä siiankalastuksen tarpeita varten. 

                                                           
46 Niin sanottujen pyydysyksikköjärjestelmä, jota useat kalastusalueet soveltavat, on huono säätelykeino, sillä 
ilman tietoa eri pyydysten pyyntitehosta kalojen kokoluokkien ja ikäryhmien suhteen, yksiköinti voi johtaa sattu-
manvaraiseen, useimmiten ylimitoitettuun, kokonaispyydysyksikkömäärään sekä mielivaltaiseen vertailtavuuteen 
ja vaihdettavuuteen pyydysten kesken, jolloin kalastus helposti paisuu liikakalastukseksi etenkin kalataloudelli-
sesti arvokkaiden lajien kohdalla. 
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Taulukko 9. Suositeltavat enimmäisverkkomäärät solmuväleittäin osakaskunnan ja yhteismetsän 

vesialueilla suunnittelukaudella 2016-2020. (Metsähallituksen vesialueille ei myydä verkkolupia.) 

Osakaskunta Yhteismetsä Yhteensä

Alle 40 mm 9                3                12              

40-50 mm 12              6                18              

Yli 50 mm 21              18              39              

Yhteensä 42              27              69              

Verkkomäärä (kpl)
Solmuväli

 

Katiskakalastus 

Katiskakalastus on Naruskajoella lupamyynnin perusteella hyvin vähäistä. Katiskakalastusta 

joella tulisikin lisätä mm. runsastuneen haukikannan vähentämiseksi koskialueelta. Osakkai-

den lisäksi katiskalupia tulisi myöntää myös kyläläisille. 

Pyydysten nykyinen määrä 5 katiskaa/kalastaja on sopivalla tasolla. Katiskalupa voisi olla 

maksuton ensimmäiselle pyydykselle, jos kalastusta harjoittaa useammalla katiskalla. 

Pyydysten merkintä 

Sekä verkot että katiskat tulee merkitä kalastuslaissa (48 §) ja kalastusasetuksessa (7 §) mää-

rätyllä tavalla (ks. liite 9). 

Ohjeet pyydysten merkinnästä tulee antaa tai kertoa pyydysluvan ostajalle luvan lunastuksen 

yhteydessä. 

Viehekalastus 

Viehekalastuksen kalastuspaine ei yleisesti ottaen ole ongelma Naruskajoella. Kalastajille 

myytävien kalastuslupien määrää ei toistaiseksi ole syytä erikseen säännellä tai kiintiöidä. 

Tarvittaessa kalastuspainetta voidaan alentaa esimerkiksi lupahintoja korottamalla tai myytä-

vien lupien määrää rajoittamalla. 

Harjuksen ja taimenen suojelemiseksi avovesikauden viehekalastuksessa (uistin ja perho) 

suositellaan käytettäväksi yksihaaraisia väkäsettömiä koukkuja tai koukkuja, joista väkänen 

on puristettu yhteen. Luvallisten koukkujen käytöstä voidaan tarvittaessa määrätä kalastuslu-

pien lupaehdoissa. 

Hauenkalastukseen tarkoitetuissa vieheissä tällaisia koukkuja ei ole välttämätöntä käyttää, 

vaikka se niissäkin on suositeltavaa. 



50 

Yleiskalastus (pilkkiminen) 

Pilkkimistä Naruskajoen alaosan suvannoissa tarkastellaan Suukosken-Siekakönkään suunnit-

telualueen kalastuksen säätelysuositusten yhteydessä (s. 55). 

Alajuoksun pilkkikieltoalueen myönteisten tulosten valossa Naruskajoen keski- ja yläosan 

suvannoissa pilkkikieltoa kannattaisi harkita jo kuluvalla suunnittelukaudella. 

ELY-keskus voi kalastuslain 64 § nojalla antamallaan päätöksellä määrittää vaelluskalavesis-

töjen koski- ja virta-alueen rajat, joten tämän lainpykälän nojalla voidaan, ottaen huomioon 

kalastuslain 4 § määritelmät, tietyin edellytyksin tarvittaessa rajata yleiskalastuksen (onginta 

ja pilkkiminen) ulkopuolelle Naruskajoen voimakasvirtaisimpia suvantojakin arvokalaston 

suojelemiseksi. 

7.2. Alamitat 

Kalastuslain 57 § ja kalastusasetuksen 3 § nojalla ELY-keskus voi kalastusoikeuden haltijan 

hakemuksesta poiketa kalastusasetuksessa määrätyistä kalojen pyyntimitoista alueellisesti 

enintään 20 %. Tämä tarkoittaa, että harjuksen alamitta voitaisiin asettaa Naruskajoella välille 

24-36 cm ja taimenen välille 40-60 cm. Kalastusoikeuden haltija voi kalastuslain 5 § nojalla 

nostaa asetuksessa määrättyä alamittaa myöntämiensä kalastuslupien lupamääräyksissä rajoi-

tuksetta. Tällainen alamitan nosto ei kuitenkaan voi koskea yleiskalastusta. 

Harjus 

Kalastusasetuksessa määrätty 30 cm alamitta on todennäköisesti liian alhainen Naruskajoen 

harjukselle. Naruskajoen harjus saavuttaa 30 cm pituuden 4-vuotiaana, viidennellä kasvukau-

dellaan. Tällöin se ei vielä ole kutukypsä, mikä vaarantaa yhden kutukerran periaatteen toteu-

tumisen. 

Alamitan nosto esim. 33 cm:iin lisäisi naaraskalan mätimäärää 30 % ja 35 cm:iin vastaavasti 

50 % Naruskajoen harjuksen keskimääräisen pituus-painosuhteen ja harjuksen keskimääräi-

sen mädintuotannon mukaan arvioituna.47 Tämä on lisääntymisbiologisesti merkittävä lisäys. 

Naruskajoelle myytävien kalastuslupien lupaehtoihin tulisi harkita harjukselle alamitaksi 35 

cm. Lupamääräysten mukainen alamitta ei kuitenkaan voi koskea yleiskalastusta (pilkintää), 

jossa harjuksen luvallinen pyyntimitta olisi edelleen kalastusasetuksen mukainen 30 cm. 

HARJUKSEN ALAMITTA. Lapin ELY-keskuksen kalastuslain 57 §:n ja valtioneuvoston 

asetuksen (1360/2015) nojalla antamalla päätöksellä (LAPELY 74/5713-2016) harjuksen 

alamitta Naruskajoella on nostettu 35 cm:iin. Päätös on annettu 5.2.2016 ja on voi-

massa 19.3.2016-31.12.2020. Harjuksen alamittapäätökselle tulisi hakea jatkoa vuoden 

2020 jälkeenkin. 

                                                           
47 Harjusnaaraan tuottama mätijyvien määrä kilogrammaa kohti on keskimäärin n. 15 000 kpl. Tällöin 230 g emo-
kala (pituus 30 cm) tuottaisi keskimäärin 3 450 mätijyvää ja 350 g emokala (pituus 35 cm) 5 250 mätijyvää, eli 
1 800 mätijyvää (52 %) enemmän kuin 230 g kala. Pituudeltaan 33 cm mittainen kala puolestaan painaisi 300 g 
ja tuottaisi keskimäärin 4 500 mätijyvää, eli 1 050 mätijyvää (30 %) enemmän kuin 230 g kala, mutta vain 750 
mätijyvää (14 %) vähemmän kuin 350 g emokala. 
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Taimen 

Kalastusasetuksessa määrätty 50 cm alamitta taimenelle on perusteltu Naruskajoella yhden 

kutukerran periaatteen valossa, joten siihen ei ole suositeltavaa hakea muutosta ELY-

keskukselta. Lisäksi kannan elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että kutukaloissa on myös 

kookkaita yksilöitä, sillä kookkailla naarailla mätijyvän koko on suurempi ja mäti on laadul-

taan parempaa kuin pienillä naarailla. Suurikokoisten emojen mädistä kuoriutuvien poikasten 

edellytykset selviytyä luonnossa ovat paremmat kuin pienikokoisten naaraiden jälkeläisten. 

Naruskajoen taimen on tyypiltään jokitaimen, joka ei kasva yhtä nopeasti ja kookkaaksi kuin 

järvitaimen, joten alamitan nosto yli 50 cm ei ole tarkoituksenmukaista lisääntymisbiologi-

sesti tai kalastuksellisessa mielessä. 

Rasvaeväleikattujen taimenten alamittaa ei tule laskea pienemmäksi kuin luonnontaimenen 

alamitta, sillä se voi johtaa saaliiksi saatujen luonnontaimenten rasvaevän leikkaamiseen 

pyynnin jälkeen. Kalastuksen valvonnassa ja mahdollisessa kalastusrikkomuksen tutkinnassa 

rasvaevän leikkaamisen osoittaminen voi olla hankalaa. 

Alamittaisten kalojen vapauttaminen verkosta 

Kalastuslain 58 § edellyttää alamittaisten kalojen välittömän vapauttamisen pyydyksestä. 

Suomenlahdella tehtyjen verkosta vapautettujen meritaimenten merkintätutkimusten perus-

teella taimenet selviytyvät elävänä myös verkosta vapautettuina.48  Verkkokalastajia tulisi 

muistuttaa, että elossa olevat ja hyväkuntoiset alamittaiset harjukset ja etenkin taimenet pitäi-

si pyrkiä vapauttamaan varovasti verkosta. 

7.3. Saalisseuranta 

Pyydys- ja viehelupien myynnin yhteydessä tulisi säännöllisesti jakaa saalistiedustelulomake. 

Uuden luvan saamisen ehtona tulisi mahdollisuuksien mukaan olla saalispalautteen antami-

nen. Saalistietojen antaminen pitäisi olla mahdollista myös sähköisesti, esimerkiksi osakas-

kunnan Internet-sivulla. 

Lupatuloista ja omistajakorvauksista kertyviä varoja tulisi tarvittaessa ohjata saalistiedustelun 

tekemiseen ja aineiston käsittelyyn. 

7.4. Kalastuksen valvonta 

Kalastuksen valvonnan tavoite on tehdä kaksi valvontakertaa kummallakin suunnittelualueel-

la, yhteensä neljä valvontakertaa vuodessa. 

Kalastuksen valvontaa suorittaa viranomaisten ohella mahdollisuuksien suunnittelualueen 

vesille valtuutuksen omaava paikallinen kalastuksenvalvoja. Tarvittaessa kalastuksenvalvonta 

hankitaan ostopalveluna kalastuksenvalvontaa harjoittavalta yritykseltä tai muulta toimijalta. 

                                                           
48 Mikko Malin (Metsähallitus), henk.koht. tiedonanto 2015. 
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7.5. Istutukset 

Naruskajoen olosuhteet luontaisesti lisääntyvälle ja ilman istutuksia itseään ylläpitävälle ka-

lastolle ovat hyvät. Kalaston elinympäristöt ovat hyvässä kunnossa, eikä välittömiä uhkia 

elinympäristöille ole ennakoitavissa valuma-alueen maankäytön tai muun toiminnan suhteen 

lähitulevaisuudessa. 

Naruskajoen kalakantojen hoito pohjautuu ensisijaisesti luontaisen lisääntymisen periaattee-

seen. Istutukset ovat kannanhoidossa toissijainen keino. Vierasperäisten kantojen (Ylä-

Kemijoen taimen) istutuksia voidaan tehdä pienimuotoisesti vain silloin kuin kalastukselliset 

syyt siihen pakottavat. 

Mahdollisia istutuksia harkittaessa on syytä muistaa, että Ylä-Kemijokeen ja Tenniöjokeen 

tehdään vuosittain taimenen, siian ja harjuksen velvoite- ja muita istutuksia. Luontaisten ja 

keinotekoisten vaellusesteiden puuttuessa näistä istutuksista peräisin olevia yksilöitä, etenkin 

taimenia ja siikoja, voi vaeltaa myös Naruskajokeen, vaikka istutusalueet sijaitsisivatkin kau-

kana Naruskajoesta. 

Harjus 

Naruskajokeen ei ole tarvetta istuttaa harjusta. Joessa on luontaisesti lisääntyvä harjuskanta. 

Siika 

Siian istutukset Naruskajokeen tulisi kokonaan lopettaa suunnittelukauden 2016-2020 ajaksi. 

Joessa on luontaisesti lisääntyvä siikakanta. Toiseksi, siian verkkokalastusta ei juurikaan har-

joiteta, joten istutuksille ei tässäkään mielessä ole perustetta. 

Siian kasvu Naruskajoessa on mahdollisesti taantunut, joskin vuoden 2018 siika-aineistosta 

laskettu kuntokerroin ei poikkea Ylä-Kemijoen siian kuntokertoimesta, toisin kuin vuoden 

2015 siika-aineistosta laskettu kuntokerroin. Syynä kasvun taantumiseen yleensä on usein 

liian suurilla määrillä ja liian usein tehdyt istutukset vesistöön, jossa jo on luontaisesti lisään-

tyvä kanta, ja toisaalta aikaisempi verkkokalastus. Verkko on valikoiva pyydysmuoto, joka 

poimii kannasta ensin nopeakasvuisimmat yksilöt, niin että ennen pitkää kannan lisääntymi-

sestä vastaavat hidaskasvuisten yksilöiden jälkeläiset. 

Taimen 

Taimenistutuksissa on aina punnittava kaksi asiaa: 1) luontainen lisääntyminen, taimenkan-

nan hoito ja luontaisesti lisääntyvän taimenen elinehtojen parantaminen, 2) kalastuksen hou-

kuttavuuden ylläpitäminen (halutaanko Naruskajoen mainetta antoisana kalajokena ylläpitää 

istutuksin). 

Naruskajokeen ei ole suositeltavaa istuttaa taimenta lainkaan, sillä joessa on luontaisesti li-

sääntyvä taimenkanta. Jokeen ei ole mahdollista istuttaa sen omaa kantaa, sillä Naruskajoen 

taimenta ei ole viljelyssä kalanviljelylaitoksilla. 
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Mahdollisissa vieraiden kantojen istutuksissa tulee käyttää ainoastaan Ylä-Kemijoen kantaa 

olevia istukkaita. Kemijoen ulkopuolisten vesistöalueiden taimenta ei pidä istuttaa Naruska-

jokeen joen alkuperäisen taimenen perintöaineksen puhtauden suojelemiseksi. 

Naruskajoen kalastuksellisen kiinnostavuuden ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi mahdollisesti 

tarvittavat taimenistutukset tulisi tehdä pyyntikokoisilla (50 cm) tai pyyntikoon istutuskesän 

aikana saavuttavilla kaloilla, niin että suurin osa istukkaista on mahdollista kalastaa pois en-

nen kutuaikaa. Istukkaiden tulee olla rasvaeväleikattuja. 

Taimenen istutusmäärän tulee olla suhteessa Naruskajoen luontaisen taimenen syön-

nösaluetarpeisiin ja istutusalueen arvioituihin ravintovaroihin. Pyyntikokoisen tai istutusvuo-

den aikana pyyntikoon saavuttavan taimenen suositeltu istutusmäärä on Naruskajoen koski-

pinta-alaan (n. 23 ha) suhteutettuna enintään 1 kg/ha/v. Keskipainoltaan 1 kg taimenia voitai-

siin näin ollen istuttaa vuosittain enintään 25 kpl (lähimpään viiteen kappaleeseen pyöristet-

tynä).49 

Istutuksia ei tule tehdä taimenen rauhoitusaikana (15.8.-30.11.) luonnontaimenen kuturauhan 

turvaamiseksi. 

Mikäli kannanhoito edellyttää pyyntikokoista pienenpien kalojen istuttamisen, istutuksissa 

tulee käyttää vähintään vuoden ikäisiä istukkaita, joiden on oltava kalastusasetuksen (15 §) 

mukaan rasvaeväleikattuja vuodesta 2017 lähtien.50 Tällaisten istutusten suositeltava enim-

mäismäärä on 0,1 kg/ha Naruskajoen koskialaan suhteutettuna. Tämä tarkoittaisi 5-6 gram-

man painoisina 1-vuotiaina taimenenpoikasina enintään 20 kpl/ha ja kokonaisuudessaan enin-

tään 400-500 poikasta Naruskajoen 23 ha:n koskialalle.51 

Sivu-uomat 

Taimenistutuksia ei tulisi tehdä Naruskajoen sivu-uomiin, joissa kaikissa käytännössä on 

luontaisesti lisääntyvä ja elinvoimainen purotaimenkanta. Naruskajoen osalta Ylikemin kala-

talousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tulisi saada kirjaus siitä, ettei Naruskan sivu-

uomiin istuteta lainkaan vierasta kantaa olevaa taimenta, mukaan lukien Ylä-Kemijoen puro-

taimenkanta. 

Istutettujen taimenten kuolleisuus on suurempaa kuin luonnontaimenten, mikä johtuu kor-

keista energiakustannuksista. Viljellyt taimenet liikkuvat enemmän, käyttäytyvät aggressiivi-

                                                           
49 Pyyntikokoisilla istukkailla tehtävien kalastuksellisten istutusten enimmäismääräksi on asetettu korkeintaan 
5 % Naruskajoen taimenen vastaavasta tuotantokyvyn mukaisesta tasosta ennen perkauksia (ks. luku 2.1.6., s. 
19). Oletuksena on, että tällainen pinta-alakohtainen istukasmäärä ei aiheuta merkittävää ravinto- tai reviirikilpai-
lupainetta luonnontaimenten suhteen kunnostetuissakaan koskissa ja virta-alueilla. 
50 Vaikka kalastusasetuksen 15 § mukainen merkintävelvoite rasvaeväleikkausvelvoite ei koske ELY-keskuksen 
hyväksymiä elvytys- ja palautusistutuksia, on suositeltavaa, että tällaisetkin istutukset tehtäisiin rasvaeväleikatuil-
la kaloilla, paitsi jos istukkaat ovat Naruskajoen alkuperäistä kantaa. Suunnittelukauden 2016-2020 aikana ei 
kuitenkaan ole näköpiirissä tarvetta taimenen elvytysistutuksille Naruskajoessa. 
51 Istukastiheys olisi korkeintaan 5 % taimenen vastaavasta tuotantokyvyn mukaisesta tasosta ennen perkauksia. 
Istukkaiden luonnontaimenta suuremman kuolevuuden (tässä M=0,6-0,7) vuoksi 500:sta istukkaasta arviolta 2-3 
poikasta selviytyisi pyyntikokoiseksi asti. 



54 

semmin ja syövät vähemmän kuin villit taimenet.52 Luontaisten taimenkantojen kilpailu voi 

sivu-uomissa heikentää merkittävästi istutustuloksia. 

7.6. Toimenpide-ehdotukset vaelluskalojen elinkierron turvaamiseksi 

Tulevan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmalta vaadittavat toimenpide-ehdotukset 

Naruskajoen vaelluskalojen osalta ovat: 1) luonnontuotannon edistäminen kutusoraistuksilla 

ja poikaskivikoiden kunnostuksilla, 2) vierasperäisten kantojen istutuksista pidättäytyminen 

tai maltilliset istutukset taimenkannan elinvoimaisuuden ylläpitämisen niin vaatiessa, 3) suu-

rikokoisten taimenemojen kudun turvaaminen pitämällä taimenen alamitta 50 cm:ssä, vaikka 

Naruskajoen jokitaimenen sukukypsyysikä ja -koko mahdollistaisi ja kalastuksellinen tarve 

puoltaisi alamitan laskemista kalastuslain ja -asetuksen mahdollistamaan 40 cm:iin. 

8. Suukosken-Siekakönkään suunnittelualue 

Suukosken-Siekakönkään suunnittelualue sijaitsee Naruskajoen alaosalla Suukosken ja 

Siekakönkään välisellä jokiosuudella (kuva 13) ja sen pituus on n. 10 jokikilometriä. Suunnit-

telualueen pääuoman vesipinta-ala on n. 44 ha, josta osakaskunnan vettä on n. 22 ha, valtion 

vettä n. 21 ha ja yksityistä vettä (yhteinen vesialue, rekisteritunnus 732-410-876-2) n. 1 ha. 

Suukosken-Siekakönkään suunnittelualue on runsaskoskinen. Suunnittelualueella Tenniöjoki-

suusta ylävirtaan sijaitsevat seuraavat kosket (koskien kuvaus Ammattiopisto Lappian kesällä 

2015 tekemien sähkökalastusten koealoista tehtyjen havaintojen mukaan): 

- Suukoski      (keskeltä vuolas ja syvä, vanhempien ja isojen taimenten ympäristöä) 
- Saarikoski       
- Syväköngäs     (louhikkoinen) 
- Saaransoutamakoski   
- Isokuutsiköngäs    (kivikooltaan monipuolinen, erinomainen poikasympäristö) 
- Pieruköngäs     (kivikooltaan monimuotoinen, louhikkoinen, runsaasti sammalta) 
- Politimankoski     
- Leilikoski      (nivamainen koski) 
- Patokosket     (louhikkoinen, 1-v. ja vanhempien kalojen elinympäristöä) 
- Siekaköngäs      

Koskien pinta-ala suunnittelualueella on n. 15,6 ha (35 % vesipinta-alasta; koskia 1,56 

ha/jokikilometri). 

8.1. Ongelmat, suunnittelutarpeet ja tavoitteet 

Harjus 

Naruskajoen harjukseen liittyvät seuraavat ongelmat: harjus saavuttaa 30 cm alamitan ennen 

kuin pääosa kannasta on saavuttanut sukukypsyyden, joten kaloja on mahdollista ottaa saa-

liiksi ennen kuin ne ovat sukukypsiä. Yhden kutukerran periaate ei toteudu. – Tätä seikkaa 

                                                           
52 Vehanen 1994. 
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tukee myös Naruskajoesta vuonna 2018 kerätty harjusaineisto, jossa 4+-ikäisten harjusten 

pituus oli 30 cm pilkkikieltoalueella ja 28 cm joen yläosalla. 

Harjuksen pilkintä suunnittelualueen suvannoissa keväisin on suosittua. Kalastuspaine on 

arvioitu vähintään kohtalaisen suureksi ja se kohdistuu suvantojen paikallisiin kantoihin. Täl-

löin saaliiksi otetaan runsaasti myös ensimmäiselle kudulle valmistautuvia kaloja, jotka 5-

vuotiaana ovat juuri ylittäneet 30 cm pituuden. Tällaistenkaan saaliskalojen kohdalla yhden 

kutukerran periaate ei toteudu. 

Suunnittelutarve: kutukypsyyden saavuttaviin ikäryhmiin kohdistuvan kalastuskuolevuuden 

vähentäminen kutua edeltävänä talvena ja kutuaikana huhti-toukokuussa. 

Tavoite: valtaosa kutukannasta on (=koekalastuksissa saadaan saaliiksi säännöllisesti) 5-6-

vuotiaita yksilöitä. Kutukannassa on myös 7-8-vuotiaita kaloja, jotka vuoden 2015 saalisnäyt-

teestä puuttuivat. 

Siika 

Naruskajoen siikaan liittyvät seuraavat ongelmat: siikaa istutetaan, mutta ei kalasteta. Siian 

kasvu oli vuoden 2015 siika-aineiston kuntokertoimen perusteella heikompaa kuin Ylä-

Kemijoen siian kasvu. 

Tavoite: siian kasvu vastaa kuntokertoimella mitattuna vähintään Ylä-Kemijoen siian kasvua 

(kuntokerroin 0,83). Vuoden 2018 aineiston nojalla Naruskajoen siian kuntokerroin (0,84) 

vastaa Ylä-Kemijoen siian kuntokerrointa. 

Taimen 

Naruskajoen taimeneen liittyvät seuraavat ongelmat: Naruskajoen taimen on järvitaimenta 

hidaskasvuisempaa jokitaimentyyppiä. Kalat eivät välttämättä kasva harvoja poikkeuksia 

lukuun ottamatta kahta kiloa kookkaammiksi. Ylä-Kemijoessa taimen on 50 cm:n mittaisena 

keskimäärin 1,15 kg:n ja Ounasjoessa vastaavasti 1,22 kg:n painoinen.53 Naruskajoen taime-

nen keskimääräinen kasvu lienee lähellä tällaista kasvua. Taimenen 50 cm alamitta on varsin 

korkea jokitaimenen kasvuun nähden. Yli 50 cm:n kalat ovat jo iäkkäitä (vähintään 8-9-

vuotiaita), joten niiden määrä kannassa on luonnollisenkin kuolevuuden vuoksi suhteellisen 

pieni. Kalastuspaine kohdistuu siten voimakkaana juuri näihin harvalukuisiin, kutukannan 

kookkaimpiin ja arvokkaimpiin yksilöihin. 

Suunnittelutarve: taimenen kookkaimpien kutukalojen suojelu kalastukselta. Kookkaiden 

taimenten osuuden kasvattaminen kannassa kalastusta varten edellyttäisi poikastuotantoaluei-

den lisäämistä kutusorakoita ja pienpoikaskivikoita rakentamalla, niin että taimenen koko-

naistuotanto joessa kasvaisi. Naruskajoen omaa kantaa olevien pyyntikokoisten kalojen istut-

taminen kalastettavaksi olisi myös yksi ratkaisu, mutta tällä hetkellä mahdoton toteuttaa, sillä 

Naruskajoen taimenta ei ole viljelyssä. Naruskajoen taimenkanta ei kuitenkaan ole niin uhan-

                                                           
53 Korhonen ym. 1996. 
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alainen, että sen elvyttäminen vieraalla taimenainekselle olisi välttämätöntä. Tästä syystä 

vieraiden kantojen istuttamista Naruskajokeen tulee välttää. 

Tavoite: Naruskajoen koskissa kutee säännöllisesti kookkaita, yli kilon painoisia luonnon-

taimenia. Tavoitteen saavuttamista mitataan kutupesälaskennan 54  ja sähkökoekalastuksen 

avulla. 

8.2. Toimenpidesuositukset ja seuranta 

Harjus 

Toimenpidesuositus: 1) haetaan ELY-keskukselta kalastuslain 54 § mukainen yleiskalastus-

kielto, joka rajoittaa pilkkimistä keväällä koko Suukosken-Siekakönkään suunnittelualueella. 

Perusteena on kalakannan turvaaminen kasvuylikalastukselta, mikä tarkoittaa että liian nuor-

ten kalojen kalastuksen seurauksena harjusten keskikoko pienenee ja lisääntymisteho heiken-

tyy sekä nopeakasvuisten harjusten osuus kannasta pienenee. Rajoituksen kesto: 2016-2020. 

2) haetaan ELY-keskukselta kalastuslain 53 § mukainen kalastusrajoitus harjuksen pyynnille 

huhti-toukokuussa koko Naruskajoessa. Perusteena on se, että kuturauhan puuttuminen hei-

kentää harjuksen lisääntymistä (harjuksen pilkkikausi ulottuu Naruskajoessa huhtikuulle). 

PILKKIKIELTO. Lapin ELY-keskuksen kalastuslain 54 §:n nojalla antamalla päätöksel-

lä (LAPELY 76/5710-2016) lain 7 §:ssä tarkoitettu pilkkiminen on kielletty Naruskajo-

essa välillä Siekakönkään silta - Naruskajokisuu (Naruskajoen ja Tenniöjoen yhtymä-

kohta) vuosittain 1.11.-31.5. välisenä aikana. Päätös on annettu 24.2.2016 ja on voi-

massa 6.4.2016-31.12.2020. Pilkkikieltoa on syytä jatkaa vuoden 2020 jälkeenkin. 

HARJUKSEN KUTURAUHOITUS. Lapin ELY-keskuksen kalastuslain 53 §:n nojalla an-

tamalla päätöksellä (LAPELY 195/5713-2016) harjuksen pyynti on kielletty vuosittain 

1.4.-31.5. välisenä aikana Naruskajoessa välillä Naruskan tammi - Naruskajokisuu (Na-

ruskajoen ja Tenniöjoen yhtymäkohta). Päätös on annettu 28.2.2017 ja on voimassa 

1.4.2017-31.5.2022. Kuturauhoitukselle on syytä hakea jakoa vuoden 2022 jälkeenkin. 

Seuranta: koekalastus suunnittelukauden lopussa (2019-2020), harjuksen iän ja kasvun sekä 

mahdollisuuksien mukaan sukukypsien kalojen ikäryhmäkohtaisen osuuden määritys. - Koe-

kalastus perhokalastusvälinein toteutettu kesällä 2018 sekä suunnittelualueella että vertailu-

alueella, eli Siekakönkään-Naruskajärven luusuan alueella (liite 6 vuoden 2018 osalta). 

Siika 

Toimenpidesuositus: siian istutukset lopetetaan. Siian verkkokalastus todennäköisesti edel-

leen vähenee tulevaisuudessa, joten siikakantaa pyritään hoitamaan suunnittelukaudella ensi-

sijaisesti istutusten lopettamisella. 

Seuranta: koekalastus suunnittelukauden lopussa (2019-2020) ja siian kuntokertoimen mit-

taus. - Koekalastus verkoilla toteutettu kesällä 2018 sekä suunnittelualueella että vertailualu-

eella, eli Siekakönkään-Naruskajärven luusuan alueella (liite 6 vuoden 2018 osalta). 

                                                           
54 Ks. esim. Syrjänen ym. 2013. 
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Taimen 

Toimenpidesuositukset: taimenen alamitta pidetään 50 cm:ssä. Suukosken-Sätsisuvannon 

alueella suositellaan verkkokalastuksessa vain yli 50 mm solmuvälin verkkojen käyttöä. Va-

pakalastuksessa suositellaan väkäsettömien koukkujen käyttöä. Kalastajakohtaisen kiintiön 

vapakalastuksessa tulisi olla 1 pyyntikokoinen taimen vuorokaudessa. Poikastuotantoalueiden 

kartoitus mahdollisten täydennyskunnostusten tekemistä varten tulisi aloittaa suunnittelukau-

den aikana. 

Seuranta: kutupesien laskenta ja sähkökoekalastus suunnittelukauden lopussa (2019-2020), 

taimenen kutupesämäärän ja emokalojen koon arviointi sekä poikastiheyden laskenta. Tai-

mensaaliin kehitys saalistiedustelun perusteella. - Sähkökoekalastus toteutettu syyskuussa 

2018 sekä suunnittelualueella että vertailualueella, eli Siekakönkään-Naruskajärven luusuan 

alueella (liite 7). 

Kalastusta haittaavat tekijät 

Vapakalastajat ja etenkin perhokalastajat kokevat rantojen pusikkoisuuden haittaavan kalas-

tusta. Myös koskien kahlattavuutta pidetään heikkona, mikä haittaa kalastusta. 

Joen rannoille tulisi raivata heittotilaa kohteisiin, jotka aikaisemminkin ovat olleet muuta 

ympäristöä avonaisempia, kuten entiset rantaniityt. Rantakasvillisuutta ei kuitenkaan tulisi 

poistaa kohdista, joissa kasvillisuus varjostaa jokea ja luo suoja-alueita kaloille. 

Työ voidaan tehdä maanomistajan luvalla erikseen laaditun suunnitelman mukaisesti kalasta-

jien talkootyönä. 

Koskien kahlattavuuden parantaminen vaatii koskikohtaisen kunnostussuunnitelman. Keik-

kuvien kivienkään asetteluun ei tulisi ryhtyä ilman kalatalousasiantuntijoiden laatimaa suun-

nitelmaa. Koskien kahlattavuuteen voidaan kiinnittää tarvittaessa huomiota mahdollisissa 

täydennyskunnostuksissa. 

Verkkokalastuksessa havaittuun pyydysten limoittumiseen ei voida juurikaan vaikuttaa, sillä 

limoittumisen syynä ovat vedessä elävien päällyslevien lajisuhteiden ja -runsauksien muutok-

set. Lajimuutokset riippuvat mm. ilmaston asteittaisesta lämpenemisestä, josta limaisuutta 

aiheuttavat levät puolestaan hyötyvät. 

Hauen runsastuminen koskialueella koetaan myös haitalliseksi. Hauki kuitenkin kuuluu Na-

ruskajoen luontaiseen kalastoon ja runsastumisen syynä on todennäköisesti vahvan haukivuo-

siluokan syntyminen onnistuneen kudun myötä, eikä niinkään lajin yleinen runsastuminen. 

Koskien arvokalaston suojelemiseksi haukien saalistukselta haukikantaa voidaan vähentää 

katiskapyynnillä. 

8.3. Leilikosken suunnitteluosa-alue 

Suukosken-Siekakönkään suunnittelualueella sijaitseva Leilikoski on suositeltavaa rauhoittaa 

kaikelta kalastukselta vuosiksi 2016-2020. 
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Leilikosken kunnostusta pidetään onnistuneena. Koskea on myös sorastettu taimenen poikas-

tuotantoalueen lisäämiseksi. Leilikoski on yksi Naruskajoen parhaista kalakoskista. Leilikos-

ken rauhoitusta voidaan kompensoida kahden ensimmäisen vuoden aikana muille alueille 

tehdyillä pyyntikokoisen taimenen istutuksilla. 

Koskella pyritään seuraamaan taimenen kutukantaa kutupesälaskennalla ja poikastuotantoa 

tekemällä sähkökoekalastus koskella vähintään kerran suunnittelukauden aikana. Leilikoskea 

voidaan käyttää vertailukoskena suunnittelukaudella tai sen jälkeen mahdollisesti tehtävän 

täydennyskunnostettavien tai kunnostussorastettavien koskien kutukanta- ja poikastuotanto-

seurannalle. 

 

Leilikoski kesällä 2014. Kalastoa tutkimassa Jarmo Huhtala ja Juha Iivari (oikealla). (Kuva: Jarkko Sipola.) 

Toimenpidesuositus: haetaan kalastuslain 53 § nojalla ELY-keskukselta Leilikoski kalastus-

kieltoalueeksi vuosiksi 2016-2020. Peruste: Leilikoski on keskeinen koskialue Naruskajoen 

taimenen lisääntymisen kannalta. - Syksyn 2018 sähkökoekalastuksissa Leilikoskesta ei löyty-

nyt taimenen kesänvanhoja (0+) poikasia, mutta kylläkin tätä vanhempia taimenen poikasia. 

Sen sijaan ylempänä sijaitsevasta Keskimmäisestä Patokoskesta tavattiin sekä taimenen 

0+-poikaisia että vanhempia poikasia, samoin kuin harjusta ja kivisimppua (ks. s. 23, tauluk-

ko 6). Leilikoskella ja Patokoskilla olisi tämän tuloksen nojalla syytä tehdä toinen sähkökoe-

kalastus syksyllä 2019 tai 2020 poikastilanteen tarkistamiseksi ennen mahdollisen kalastus-

kiellon hakemista Leilikoskelle tai vaihtoehtoisesti Patokoskille. 
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9. Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualue 

Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualue sijaitsee Naruskajoen pääuoman keski- 

ja yläosalla ja ulottuu Siekakönkään sillan yläpuolelta Naruskajärven luusuaan (kuva 19) ja 

sen pituus on n. 38 jokikilometriä. Suunnittelualueen vesipinta-ala on n. 125 ha, josta osakas-

kunnan vettä on n. 18 ha, Sallan yhteismetsän vettä n. 25 ha, valtion vettä n. 81 ha ja yksityis-

tä (yksityinen vesialue, kiinteistörekisteritunnukset 732-410-24-1 ja 732-410-8-4) vettä run-

saat 2 ha. 

Siekakönkään-Naruskajärven luusuan suunnittelualue on yläosaltaan vuoronperään suvantoa 

ja koskialueita ja alaosaltaan pienten nivojen harvakseltaan jaksottamaa suvantoa. 

Suunnittelualueella Siekakönkäästä ylävirtaan sijaitsevat seuraavat kosket (koskien kuvaus 

Ammattiopisto Lappian kesällä 2015 tekemien sähkökalastusten koealoista tehtyjen havainto-

jen mukaan):  

- Hiukkakoski     (pienikivistä pienpoikasaluetta) 
- Pystökoski 
- Lautakotakoski    (pienikivinen, vuolas, syvä) 
- Rovakaltionkoski 
- Alimmainen-Vartto 
- Keskimmäinen-Vartto 
- Ylimmäinen-Vartto   (1-v. ja vanhempien kalojen elinympäristöä, vuolas, louhikkoinen) 
- Porttikoski      (pienpoikasaluetta, pohjan raekoko pieni, runsaasti pohjasammalta) 

Koskien pinta-ala suunnittelualueella on n. 7,1 ha (6 % vesipinta-alasta; koskia 0,15 

ha/jokikilometri). 

9.1. Ongelmat, suunnittelutarpeet ja tavoitteet 

Suunnittelukaudella 2016-2020 Siekakönkään-Naruskajärven luusuan alue toimii vertailualu-

eena. Alueen kalaston ja kalastuksen ongelmat ovat vastaavat kuin Suukosken-Siekakönkään 

alueella, harjuksen keväistä pilkintää lukuun ottamatta. 

Harjuksen, siian ja taimenen lisääntymisedellytysten ja kasvun osalta suunnittelualueen tavoi-

tetaso on vastaava kuin Suukosken-Siekakönkään alueella. 

9.2. Toimenpidesuositukset ja seuranta 

Suunnittelualueen kalaston tilaa pyritään kohentamaan ja seuraamaan Naruskajoen yleisillä 

kalastusta, alamittoja, kalastuksenvalvontaa ja istutuksia koskevilla toimenpidesuosituksilla 

(ks. luku 7, s. 47-53). Kalastusta haittaavien tekijöiden osalta toimenpidesuositukset suunnit-

telualueella ovat samat kuin Suukosken-Siekakönkään alueella. 

Suunnittelualue on pitkä ja siihen sisältyy useita virta- ja suvantojaksoja. Mikäli alueelle 

haetaan tulevaisuudessa pilkkikieltoalueita kuten Suukosken-Siekakönkään alueelle, suunnit-

telualue olisi syytä jakaa kahteen osaan rajana Alimmainen Suoltijoki (silta). 
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Mahdollinen pilkkikieltoalue voisi olla esimerkiksi joen keskiosalla välillä Alempi Suoltijoki - 

Kurtinsaari tai Sarasaari - Saukko-ojan suu sekä yläosalla välillä Porttikoski - Rovakaltio-

ojan suu. Nämä alueet ovat olleet aiemmin Naruskan keski- ja yläjuoksun parhaita harjus- ja 

siikapaikkoja. Kesän 2018 koekalastuksissa alueilta ei kuitenkaan saatu lainkaan mittahar-

juksia ja kalaa tuntui olevan muutenkin heikosti. Syynä tähän on todennäköisesti liian kova 

kalastuspaine.  

Pilkkikieltoa voisi myös kierrättää kullakin jokijaksolla tai sillä sijaitsevilla tietyillä suvan-

noilla yksi alue kerrallaan, esimerkiksi edellä mainittujen alueiden kolmikierrolla. Harjuksen 

sukupolvikiertoon perustuen suositeltava aluekohtainen pilkkikielto olisi kestoltaan vähintään 

5 vuotta kerrallaan. 

Yläosan arvokalaston elvyttämiseksi ja vahvistamiseksi pilkkikielto olisi esimerkiksi pyyntiko-

koisen kalan istutuksia parempi vaihtoehto, koska sillä tavalla vähennettäisiin joen luontai-

seen arvokalastoon kohdistuvaa kalastuspainetta alueilla, joilla kalasto kaipaa elvyttämistä. 

Luontaisten harjus-, siika- ja taimenkantojen nykyistä parempi kasvu ja lisääntyminen on 

tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman keskeinen tavoite. 

Kalaston ja kalastuksen kehittymistä seurataan kalastuskyselyin samalla tavalla kuin Suukos-

ken-Siekakönkään alueella. 

 

Harrisaalista Patokoskilta. (Kuva: Jarkko Sipola.)  
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10. Naruskajoen sivu-uomat 

Kalastuslaki määrittelee vaelluskalavesistön sellaiseksi vesialueeksi, jota vaelluskalat käyttä-

vät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. Myös rakennetut joet, joissa on vael-

luskaloja, ovat kalastuslain tarkoittamia vaelluskalavesistöjä. Vaelluskaloiksi luetaan mm. 

taimen55 sekä siian ja harjuksen vaeltavat muodot. Naruskajoen vaelluskaloja ovat joen alku-

peräinen taimen ja vaellussiika. Naruskajoen harjus ei ole vaeltavaa muotoa, joten se ei ole 

vaelluskala.56  

Naruskajoen pääuoma on todennäköisesti Naruskajoen jokitaimenen keskeistä lisääntymis-

aluetta. Jokitaimenen poikaset saattavat kuitenkin hakeutua ravinnon ja suojapaikkojen vuok-

si myös sivu-uomiin, mikäli niissä on vähän kilpailua paikallisen purotaimenen kanssa. Syk-

syllä 2018 Saukko-ojassa ja Rovakaltio-ojassa tehtyjen sähkökoekalastusten mukaan sivu-

uomissa on taimenelle sopivaa kutualuetta. On myös mahdollista, että osa jokitaimenistakin 

kutee näissä puroissa. 

Sivupurojen keski- ja yläosien taimenkantoja puolestaan voidaan pitää paikallisina puro-

taimenkantoina, jotka lisääntyvät ja syönnöstävät purossa. Yksittäiset taimenyksilöt saattavat 

laskeutua pääuomaan ja kasvaa jokitaimeniksi,57 mutta kannan pääosa elää kuitenkin koko 

elämänsä sivu-uomassa. Tällaisten paikallisten purotaimenkantojen elinalueita, kuten Narus-

kajoen sivu-uomien keski- ja yläosia, voidaan pitää vesialueina, joita vaelluskalat eivät käytä 

keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. 

Naruskajoen purotaimenkantojen arvioinnissa on muistettava, että vesistöön on istutettu Ylä-

Kemijoen kannan taimenta. On myös mahdollista, että muualle Ylä-Kemijoen vesistöön istu-

tetuista taimenista on vaeltanut yksilöitä Naruskajoen sivuhaaroihin saakka. Nämä istukkaat 

ovat todennäköisesti sekoittaneet ainakin osaa Naruskajoen sivupurojen alkuperäisten tai-

menkantojen perimästä. 

10.1. Purotaimenen kalastus 

Naruskajoen sivu-uomissa esiintyy elinvoimainen purotaimenkanta, joka todennäköisesti 

kestäisi paikallista kalastusta (onkimista). Purotaimenkantojen tila kussakin sivu-uomassa 

tulisi kuitenkin ensin arvioida ja järjestää niiden mahdollinen kalastus tila-arvion mukaisesti. 

10.2. Toimenpidesuositukset ja seuranta 

Purotaimenkantojen omaleimaisuus olisi aiheellista tutkia geneettisin menetelmin ainakin 

osassa sivupuroja, joihin ei ole olemassa olevan tiedon perusteella tehty istutuksia vierailla 

kannoilla. Selkeästi kotipurossaan koko elinkaarensa elävän taimenkannan osoittaminen pe-

rinnöllisin tutkimuksin olisi perustelu paitsi kannan suojelulle vieraiden kantojen istutuksilta 

                                                           
55 Kaikki taimenen muodot luetaan vaelluskaloiksi, siis myös purotaimen. 
56 Vaeltavalla harjusmuodolla tarkoitetaan merestä tai järvestä jokeen kudulle nousevaa harjusta. Tällaisia har-
jusmuotoja on tavattu tai edelleen tavataan mm. Perämerellä ja Inarijärvessä. (Ks. esim. Seppovaara 1982.) 
57 Vaeltavien purotaimenten, jotka kasvavat joki- tai järvitaimenen mittoihin ja palaavat kudulle synnyinpuroonsa, 
suojelemiseksi kalastusasetuksessa on asetettu 45 cm ylämitta. 
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myös sille, että kantaa voitaisiin kalastaa tammukkana. Toiseksi geneettisillä tutkimuksilla 

voitaisiin pyrkiä selvittämään, onko pääuoman taimenissa istutuksilta säästyneistä sivu-

uomista peräisin olevia kantoja. Mikäli tällaisia kantoja olisi olemassa, niiden kutualueita 

olisi mahdollista tarvittaessa suojella kalastus- ja istutuskielloin kyseisissä sivu-uomissa. 

Geneettisten selvitysten tarkoituksenmukaisuudesta Naruskajoen kaltaisessa vesistössä olisi 

ensin kuitenkin konsultoitava alan asiantuntijoita tarvittavien kalanäytemäärien määrittä-

miseksi. Yhden geneettisen analyysin hinta on tällä hetkellä n. 25-30 €/kpl. 

Selvitetään kalastusoikeuden haltijoiden halukkuus purotaimenkantojen hyödyntämiseen ja 

tarvittaessa mahdollisuus hakea ELY-keskukselta kalastuslain 47 § mukainen poikkeuslupa 

purotaimenen kalastamiseen (ongintaan) Naruskajoen sivu-uomissa. Poikkeusluvassa määri-

teltäisiin kunkin sivu-uoman purotaimenen kalastukselle luvallinen alue. Purotaimenen kalas-

tuksessa noudatettaisiin kalastusasetuksen 2 §:ssä purotaimenelle säädettyä pyyntimittaa. 

Purotaimenen kalastusta ja saaliita seurattaisiin kalastuskyselyn avulla. 

Kalastuksen kohteena olevien purotaimenkantojen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi sivu-

uomissa voitaisiin erikseen laadittavien kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien pohjalta 

kunnostaa kutualueita ja kaivaa talvehtimissyvänteitä. 

Purotaimenen kalastukseen tultaneen ottamaan kanta myös tulevan kalatalousalueen käyttö- 

ja hoitosuunnitelmassa. Suunnitelmassa voidaan tarvittaessa määritellä ja rajata tammukanka-

lastusalueet kalatalousalueen toiminta-alueen vesistöissä. 
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LIITTEET 

Liite 1: Naruskajoen valuma-alue 

 

Naruskajoen valuma-alue (tummanharmaa varjostus). Noin 8 % valuma-alueesta (Sätsiojan-

Käärmeojan latvojen valuma-alue) sijaitsee Venäjän puolella. Punainen murtoviiva osoittaa Kemijoen 

päävesistöalueen rajaa. (Suomen ympäristökeskuksen valuma-alueen rajaustyökalu VALUE 2015.) 

Liite 2: Eräiden Naruskajoen sivujokien valuma-alueiden laajuudet 

Eräiden Naruskajoen sivujokien valuma-alueiden laajuuksia. Naruskajoen sivu-uomat ovat Ylä-

Naruskajokea lukuun ottamatta vesilain (27.5.2011/587) mukaisia puroja (valuma-alue alle 100 km2). 

Sivujoki
Valuma-alue 

(km2)
Sivujoki

Valuma-alue 

(km2)

Ylä-Naruskajoki       189   Kaitaoja 12

Sorsajoki        33   Saukko-oja 63

Rovakaltionoja        22   Sätsioja 91

Ylimmäinen Suoltijoki        44   Politimanoja 24

Muotkaoja        11   Pesosoja 11

Alimmainen Suoltijoki        77   
  

N 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/value
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
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Liite 3: Naruskajoen vedenlaatu 

 

Naruskajoen vedenlaadun luokittelu pintavesien ekologisen tilan mukaan. Luokittelu on vuodelta 

2013. Naruskajoen pääuoma sekä Naruskajärvi ja Saukko-oja kuuluvat ekologiselta tilaltaan luokkaan 

erinomainen. Ylä-Naruskajoki, Alimmainen Suoltijoki sekä Saukkojärvi on puolestaan sijoitettu luok-

kaan hyvä. Pintavesien ekologisen tilan luokittelu on Euroopan Unionin vesipuitedirektiivin ympäristö-

hallinnolta edellyttämä toimenpide. Luokittelussa käytetään asteikkoa erinomainen, hyvä, tyydyttävä, 

välttävä ja huono. (Vesienhoidon karttapalvelu 2015.) 

  

N 
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Liite 4: Kalastuskysely Naruskajoella 2014 

Saalispalaute / kyselylomake 2014. 

Kyläläisille, mökkiläisille, luvan lunastaneille jaetut saalis- ja tiedustelulomakkeet: 80 kpl. 
Palautettu: 13 kpl. 
Suomunäytepusseja jaettiin luvan lunastaneille ja Sallan perhokerholle. Palautettu: 0 kpl. 
 

Pyydys Kalastuskertoja Harjus Taimen Siika Hauki Ahven Ei Saalista Alamitta 

Pilkki 19 3     5 3 

Perho 35 47 12    2 5 

Uistin 2      2 3 

Verkko 38 1 2 6 30  2  

Katiska         

Muu.         

         

         

Yht. 94 51 14 6 30  11 11 

 
Kalakannan muutokset. 

Laji Runsastunut Ennallaan Vähentynyt Ei osaa sanoa 

Harjus  1 3  

Taimen  3 5  

Siika   5 2 

Hauki 10 1  1 

Ahven  1  3 

Muu.    3 

     

Vastauksia 10 6 13 9 

 
 

Arvioita jokikunnostuksista Onnistuneet alueet Kunnostamisen tarve 

Joki rehevöityy/heinittyy   

Virtaus hidastunut   

Pohjassa kasvillisuutta  Kasvillisuuden poisto 

Rannat pusikoituu  Rantojen raivaus 

Vesi sameaa   

Kesällä haiskahtaa mudalle   

Keikkuvat kivet vaarallisia ja 
haittaavat kahlaamista 

  

  Kosket ovat aika matalia, koski-
alueille tulisi tehdä taimenille ja 
harjuksille syvempiä virtapaik-
koja viihtyvyyden paranta-
miseksi. 
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Vapaat kommentit  

- Saalismäärät romahtaneet siian ja harrin osalta verkko pyynnissä. Hauki valloittanut 

joen. Joki rehevöityy. Verkot liittaantuu kesästä syksyyn. Kivet koski- ja nivapaikoissa 

paksussa liitassa. 

- Pohja rehevöitynyt johtuu siitä kun on alettu metsäojittamaan. Olen huomannut siitä 

kun olen kulkenut Ruotsin puolella pilkkikilpailuissa, siellä on paljon kirkkaammat ve-

det. Ruotsissa ei metsäojiteta. 

- Kiitos kyselystä. Emme kalasta ko. alueella. (ainoastaan ostamme kalaa Karhutuntu-

rin lohelta ja se on hyvää) 

- Kuunneltu kalastajia. 

- Hauki valloittanut joen. Harjusta ei ole saanut verkolla vuosiin. Pientä almaittaista 

harria kyllä on. Verkolla pyynti hankaloitunut roska sekä liittaisuuden vuoksi. 

- Harrit suuriosa alamittaista. Laitoin kasvamaan. Kivet keskijoella hankaloittaa perhos-

tusta. Rannat pusikoituneet. Vesi sameaa. Kivet liittaisia. 

- Joki heinittynyt ja rannat pusikoituneet. 

- Pilkintää tulisi rajoittaa koskien välisillä suvantoalueilla. Rauhoitusalueita tasaisesti 

pitkin jokivartta. Näillä alueilla olisi kaikenlainen kalastus kielletty. 

- Kalakannoista on vaikea sanoa, koska kierrellyt eri kohtia ja eri paikkoja. Toisista 

paikoista tulee enemmän Harjuksia ja toisista enemmän Taimenia. Mitta Taimenet 

ovat aina olleet hyvin piillossa. Pientä Harjusta on enemmän, kuin tarpeeksi. Mitta 

Harjusta oli tänä vuonna ehkä hieman vähemmän mitä edellisinä vuosina.  Haukia tu-

lee aina muutama reissuillamme. Yleensä samoista paikoista. 

- Harjusten koko on minusta pienentynyt. Joella oli moottorivene liikennettä ja rosvoka-

lastajia mitkä käyttivät mato-onkea jossa oli mormuska ja toukka. Olivat liikkeellä 

moottoriveneellä ja nostivat kaiken kalan mitä saivat. Suurin osa oli alamittaisia har-

juksia. Evätkä paljon välittäneen vaikka olimme perhostamassa joessa. 

- Isoa kalaa ei enää saa tai sitä saa hyvin harvoin. 

- Joelle liikkuminen, veneily ja melonta on osassa jokea miltei mahdotonta kesäaikaan.  

- Joen entisöiminen epäonnistui. 

- Perhokalastajat kertovat kahlaamisen olevan koski osuuksilla vaikeaa, kivet keikku-

vat, liikkuvat ja ovat vaarallisia kalastajille. 

- Virtaus hidastunut, pohjassa kasvillisuutta. 

- Verkkojen limoittuminen on lisääntynyt ja verkkopaikat vähentyneet. 

- Hauki on runsastunut. 

- Pilkkimiehet vievät pikkukalatkin. 

- Positiivista palautetta on tullut Leilikosken kutusorastuksesta joka on kalastajien mie-

lestä onnistunut.   
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Liite 5: Näytteenotto-ohje Naruskajoelle 

NÄYTTEENOTTO-OHJE NARUSKAJOELLE 

Naruskajoelta pyydetään kesän 2015 aikana erikokoisia harjuksia, siikoja ja taimenia seuraavasti: 

Näytemäärä (kpl) lajeittain ja alueittain: 

Laji Alaosa (Suukoski – 

Siekaköngäs) 

Keskiosa ( Siekaköngäs – 

Suoltijokisuu) 

Yläosa ( Suoltijokisuu 

– Naruskajärvi) 

Harjus 10 10 10 

Siika 10 10 10 

Taimen 10 10 10 

 

Kalojen käsittely 

Kalat käsitellään tuoreina pyyntipaikalla jos mahdollista. 

Tarvikkeet: 

• Mittakaukalo tai mittanauha ja lauta, jonka päällä kalan pituuden voi mitata 

• Kalavaaka, joka näyttää painon gramman tarkkuudella 

• Suomupusseja ja lyijykynä  

• Minigrip- tai pakastepusseja kalanpäiden säilömistä varten 

• Kylmälaukku ja jäitä 

Näytekalat käsitellään seuraavasti: 

1) tainnutetaan kala (papilla päähän) 

2) mitataan pituus ja paino (alla olevan ohjeen mukaisesti) 

3) otetaan suomunäyte (alla olevan ohjeen mukaisesti) suomupussiin 

4) avataan kala ja määritetään sukupuoli jos mahdollista (mahan sisältöäkin voi katsoa) 

5) katkaistaan kalan pää (alla olevan ohjeen mukaisesti) ja pistetään se suomupussin kanssa Mi-

nigrip- tai pakastepussiin kylmälaukkuun 

6) Pakastetaan näyte heti kun se on mahdollista 

Suomupussiin kirjoitetaan LYIJYKYNÄLLÄ seuraavat tiedot: 

Tiedot Selite 

Pyyntipaikka Alue (alaosa/keskiosa/yläosa) ja koordinaatit tai paikan nimi, esim. Suukoski, 

Siekakönkään yläpuoli, Sätsisuvanto, Porttikosken alapuoli 

Pyyntipäivämäärä  

Kalastajan nimi  

Laji Harjus / siika / taimen 

Pyydys Esim. verkko 40 mm, uistin, perho 

Pituus Kuonon kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen (ks. kuva 1), mm tarkkuus 

Paino Kalavaa’alla mitattuna, gramman tarkkuus 

Sukupuoli Jos pystyy varmuudella määrittämään, muuten ei mainintaa 
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Liite 6: Naruskajoelta vuonna 2015 ja 2018 kerätty kala-aineisto 

Naruskajoelta kesällä 2015 kerätty kala-aineisto. Kalastuksesta vastasivat Naruskan perhokerho ja 

osakaskunta. Osa taimen- ja harjusaineistosta pohjautuu Ammattiopisto Lappian joella tekemien säh-

kökalastusten pituus- ja painomittauksiin sekä suomunäytteisiin. (L (mm) = pituus millimetreinä, W (g) 

= paino grammoina, Sp = sukupuoli, Siivh = siivilähammasluku.) 

Näyte Pvm Pyydys Paikka Laji L (mm) W (g) Sp Siivh Ikä 

EL01 22.8.2015 verkko Majavasuvanto Hauki 505 740 n   5+ 

EL02 22.8.2016 verkko Majavasuvanto Hauki 595 1160 k   8+ 

EL03 6.9.2015 verkko Alaosa Hauki 400 420 n   4+ 

EL04 6.9.2016 verkko Alaosa Hauki 512 910 n   5+ 

EL05 25.8.2015 uistin Lautakotakoski Hauki 420 424 n   4+ 

EL06 26.8.2015 
 

Leilikoski Hauki 605 
 

k   -  

Näyte Pvm Pyydys Paikka Laji L (mm) W (g) Sp Siivh Ikä 

TT01 21.8.2015 uistin Majavasuvanto Harjus 355 350 n   4+ 

TT02 11.8.2015 perho Pieruköngäs Harjus 340 300 k   4+ 

TT03 5.8.2015 perho Pieruköngäs Harjus 350 285 n   4+ 

TT04 5.8.2015 perho Pieruköngäs Harjus 330 240 n   4+ 

TT05 5.9.2015 perho Pieruköngäs Harjus 242 110     2+ 

TT06 22.8.2015 uistin Majavasuvanto Harjus 225 100     2+ 

TT07 21.8.2015 perho Pieruköngäs Harjus 235 110     3+ 

TT08 22.8.2015 verkko 35 Majavasuvanto Harjus 335 340 n   6+ 

TT09 23.8.2015 verkko 35 Majavasuvanto Harjus 322 320 k   4+ 

TT10 7.8.2015 uistin Leilikoski Harjus 180 80     2+ 

TT11 25.8.2015 verkko   Harjus 290 220 n   4+ 

TT12 27.8.2015 perho Lautakotakoski Harjus 143 
 

    1+ 

TT13 25.8.2015 perho Lautakotakoski Harjus 345 381 k   5+ 

TT14 26.8.2015 perho Pieruköngäs Harjus 300 213 k   3+ 

TT15 24.8.2015   Leilikoski Harjus 373      6+ 

TT16 26.8.2015 uistin Patokoski Harjus 
 

 k   3+ 

TT17 25.8.2015 perho Ylimmäinen vartio Harjus 204 60 k   2+ 

TT18 22.6.2015 perho Yläosa Harjus 370 440 n   5+ 

TT19 21.6.2015 perho Keskiosa Harjus 310 
 

k   4+ 

TT20   Yläosa Harjus 320 270 k   4+ 

TT21 30.8.2015 perho Alaosa Harjus 320 300 k   4+ 

TT22 30.8.2015 perho Alaosa Harjus 280 210 n   3+ 

TT23 30.8.2015 perho Alaosa Harjus 300 220 k   4+ 

TT24 30.8.2015 perho Alaosa Harjus 350 365 n   5+ 

TT25 1.8.2015 perho Alaosa Harjus 300 210 k   4+ 

TT26 5.9.2015 perho Alaosa Harjus 304 280 k   4+ 
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Näyte Pvm Pyydys Paikka Laji L (mm) W (g) Sp Siivh Ikä 

CL01 16.8.2015 verkko Suukoski Siika 350 330   28 5+ 

CL02 5.9.2015   Siika 292 240 n 29 5+ 

CL03 5.9.2015   Siika 321 220 k - 5+ 

CL04 5.9.2015   Siika 270 160 n 30 5+ 

CL05 23.8.2015 verkko  Siika 310 240 n - 4+ 

CL06 25.8.2015 verkko  Siika 240 140 k 29 3+ 

CL07 30.8.2015 verkko Suukoski Siika 370 360   32 5+ 

CL08 26.8.2015 verkko  Siika 300 260 k 32 4+ 

CL09 26.8.2015 verkko  Siika 350 430 k 32 4+ 

CL10 26.8.2016 verkko  Siika 380 265   33 4+ 

CL11 
 

perho Keskiosa Siika 440 580 n - 6+ 

CL12 22.6.2015 perho Keskiosa Siika 337 330 n 28 5+ 

CL13 22.6.2015 perho Keskiosa Siika 244 100 n 28 3+ 

CL14 30.6.2015 perho Keskiosa Siika 258 140   33 6+ 

CL15 10.9.2015 verkko 40 Lantingin saari Siika 370 300 k 29 6+ 

CL16 10.9.2015 verkko 40 Lantingin saari Siika 410 500 k 30 6+ 

CL17 11.9.2015 verkko 46 Lantingin saari Siika 340 250   - 5+ 

Näyte Pvm Pyydys Paikka Laji L (mm) W (g) Sp Siivh Ikä 

ST01 8.8.2015 uistin 
 

Taimen 500 1180 k   5+ 

ST02 30.8.2015  Leilikoski Taimen 200 160 n   3+ 

ST03 30.8.2015  Leilikoski Taimen 210 200     4+ 

ST04 30.8.2016  Leilikoski Taimen 290 400     4+ 

ST05 30.8.2017  Leilikoski Taimen 230 260 n   3+ 

ST06 7.8.2015 uistin Leilikoski Taimen 200 150     3+ 

ST07 7.8.2016 uistin Leilikoski Taimen 260 290 n   4+ 

ST08 7.8.2017 uistin Leilikoski Taimen 190 120     3+ 

ST09 25.8.2015 sähkö Lautakotakoski Taimen 148 30     2+ 

ST10 25.8.2015 sähkö Alimmainen Suoltijoki Taimen 82 6     0+ 

ST11 25.8.2015 sähkö Alimmainen Suoltijoki Taimen 144 26     2+ 

ST12 26.8.2015 perho Pierukoski Taimen 277 183 n   3+ 

ST13 26.8.2015 sähkö Suukoski Taimen 150 125     1+ 

ST14 26.8.2015 sähkö Pieruköngäs Taimen 152 32     2+ 

ST15 26.8.2015   Leilikoski Taimen 300 312 n   4+ 

ST16 26.8.2015 sähkö Patokoski Taimen 174 47     2+ 

ST17 26.8.2015 sähkö Patokoski Taimen 97 10     0+ 

ST18 25.8.2015 sähkö Ylimmäinen Vartto Taimen 165 53     2+ 
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Naruskajoelta kesällä 2018 kerätty taimen-, siika- ja harjusaineisto. Kalastuksesta vastasivat Ari 

Savikko, Sulo Tiainen ja Juha Iivari. Juha Iivari jatkoi koekalastuksia ja näytteiden hankintaa pitkin 

kesää. Tämän lisäksi Sallan Perhokerhon kalakisasta saatiin viisi harjusnäytettä. Pyyntipv = pyynti-

päivämäärä, (L (cm) = pituus senttimetreinä, W (g) = paino grammoina, Kuntok. = kuntokerroin, Su-

kup. = sukupuoli.) 

Laji Joki Paikka Pyyntipv L (cm) W (g) Kuntok. Ikä Sukup. Huom. 

Taimen Naruska Pesosojansuu 31.3.2018 48,0 1050 0,949 7+   Matikkakoukusta 

Taimen Naruska Pieruköngäs 3.8.2018 20,2 62 0,752 4+     

Siika Naruska Majavasuvanto 9.9.2018 34,2 350 0,875 4+ naaras yläosa 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 8.9.2018 36,2 410 0,864 5+ uros pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Majavasuvanto 22.8.2018 33,6 330 0,870 4+ naaras yläosa 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 8.9.2018 33,1 320 0,882 4+ naaras pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Majavasuvanto 11.8.2018 45,7 950 0,995 8+ naaras yläosa 

Siika Naruska Majavasuvanto 11.8.2018 53,5 1550 1,012 10+ naaras yläosa 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 19.8.2018 33,2 340 0,929 5+ naaras pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 19.8.2018 34,1 330 0,832 6+ uros pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 19.8.2018 38,1 540 0,976 7+ naaras pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 19.8.2018 41,6 750 1,042 8+ uros pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 19.8.2018 36,8 510 1,023 6+ naaras pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 19.8.2018 33,5 320 0,851 5+ naaras pilkkikieltoalue 

Siika Naruska Pesosojan suvanto 19.8.2018 35,1 370 0,856 5+ naaras pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Muotkaojansuu 26.6.2018 19,3 75 1,043 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Porttikoski 26.6.2018 19,5 70 0,944 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Porttikoski 26.6.2018 19,5 70 0,944 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Alin Suoltijokisuu 27.6.2018 19,6 70 0,930 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Porttikoski 26.6.2018 19,8 80 1,031 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Lautakotakoski 26.6.2018 21,8 90 0,869 3+   Yläosa 

Harjus Naruska Alin Suoltijokisuu 27.6.2018 22,7 110 0,940 3+   Yläosa 

Harjus Naruska Muotkaojansuu 26.6.2018 27,9 200 0,921 4+   Yläosa 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 28,6 230 0,983 4+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Kurtinniva 27.6.2018 28,9 230 0,953 4+   Yläosa 

Harjus Naruska Leilikoski 28.6.2018 29 250 1,025 4+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 29,3 250 0,994 4+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Hiukkakoski 26.6.2018 31,1 270 0,898 5+   Yläosa 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 31,5 320 1,024 4+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 32 340 1,038 4+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 34,5 360 0,877 5+ naaras Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 34,5 390 0,950 5+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 36,7 430 0,870 6+ uros Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 36,8 450 0,903 5+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Politimakoski 28.6.2018 37,6 480 0,903 5+ uros Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Pilkkikieltoalue 20.6.2018 37 440 0,869 5+   Kalakisa 

Harjus Naruska Pilkkikieltoalue 20.6.2018 37 455 0,898 5+   Kalakisa 

Harjus Naruska Pilkkikieltoalue 20.6.2018 37 405 0,800 5+   Kalakisa 

Harjus Naruska Pilkkikieltoalue 20.6.2018 35,2 305 0,699 5+   Kalakisa (paino?) 
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Laji Joki Paikka Pyyntipv L (cm) W (g) Kuntok. Ikä Sukup. Huom. 

Harjus Naruska Pilkkikieltoalue 20.6.2018 37 440 0,869 5+   Kalakisa 

Harjus Naruska Lautakotakoski 26.8.2018 16,1 40 0,958 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Lautakotakoski 26.8.2018 17,3 45 0,869 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Kurtinniva 27.6.2108 17,3 60 1,159 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Muotkaojansuu 26.6.2018 17,9 50 0,872 2+   Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 11.8.2018 36,8 420 0,843 6+   Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 11.8.2018 36,2 170 0,358 6+   Paino? 

Harjus Naruska Majavasuvanto 17.8.2018 35,7 340 0,747 7+ naaras Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 17.8.2018 34,1 290 0,731 6+ naaras Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 17.8.2018 41,5 570 0,797 7+ uros Yläosa 

Harjus Naruska Pieruköngäs 3.8.2018 20,5 91 1,056 3+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Pieruköngäs 3.8.2018 26 138 0,785 5+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Pieruköngäs 3.8.2018 27,6 165 0,785 4+   Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Majavasuvanto 22.8.2018 39,1 510 0,853 7+ uros Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 22.8.2018 38,5 460 0,806 7+ naaras Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 22.8.2018 31,9 280 0,863 6+ naaras Yläosa 

Harjus Naruska Pikkukuutsiköngäs 7.7.2018 17,6 62 1,137 3+   Paino? 

Harjus Naruska Pikkukuutsiköngäs 7.7.2018 29,2 190 0,763 4+ naaras Pilkkikieltoalue 

Harjus Naruska Majavasuvanto 9.9.2018 34 290 0,738 5+ uros Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 8.9.2018 34,3 340 0,843 5+ naaras Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 9.9.2018 50,2 1050 0,830 9+ uros Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 9.9.2018 41,2 570 0,815 7+ uros Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 9.9.2018 31,8 250 0,777 5+ naaras Yläosa 

Harjus Naruska Majavasuvanto 22.8.2018 21,3 80 0,828 3+   Yläosa 
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Naruskajoella kesällä 2018 tehdyt näytekalastukset ja kappalesaalis lajeittain. Kalastuksesta 

vastasivat Ari Savikko, Sulo Tiainen ja Juha Iivari. Juha Iivari jatkoi koekalastuksia ja näytteiden han-

kintaa pitkin kesää. 

Paikka Pvm Harjus Siika Ahven Taimen Hauki Pyydys  

Porttikoski 26.6. 3 - - - - perho Yläosa 

Lautakotakoski 26.6. 3 - - - - perho Yläosa 

Muotkaojansuu 26.6. 3 - - - - perho Yläosa 

Hiukkakoski 26.6. 1 - - - - perho Yläosa 

Alempi Suoltijoen 
suu 

27.6. 2 - - - - perho Yläosa 

Kurtinniva 27.6. 2 - - - - perho Yläosa 

Politimakoski 28.6. 10 - - - - perho Alaosa 

Leilikoski 28.6 1 - - - - perho Alaosa 

Pikkukuutsiköngäs 7.7. 2 - - - - perho Alaosa 

Rovakaltiokoski 2.8. - - - - - perho Yläosa 

Pieruköngäs 3.8.2018 3 - - 1 - Perho Alaosa 

Majavasuvanto 10.-11.8. 2 2 8 - 2 verkko Yläosa 

Majavasuvanto 16.-17.8. 3 - 5 - 1 5 Verkkoa 35-40 
mm 

Yläosa 

Pesosojansuun 
suvanto 

17.-18.8. - 7 1 - 1 4 verkkoa 35-40 
mm 

Alaosa 

Pesosojansuun 
suvanto 

21.-22.8. - - - - - 2 verkko 35 ja 40 
mm 

Alaosa 

Majavasuvanto 21.-22.8. 4 1 5 - 2 6 verkkoa 35-40 
mm 

Yläosa 

Pesosojansuun 
suvanto 

7.-8.9. 1 2 - - 1 3 verkkoa 35-40 
mm 

Alaosa 

Majavasuvanto 8.-9.9. 4 1 5 - 1 6 verkkoa 35-40 
mm 

Yläosa 

Pesosojansuun 
suvanto 

31.3. - - - 1 - Matikankoukku Alaosa 

Yht.  44 13 24 2 8   
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Liite 7: Sähkökoekalastukset Naruskajoella vuonna 2018 

Naruskajoella kesällä 2018 tehdyn sähkökoekalastuksen tulokset. Kalastuksesta vastasivat Ari 

Savikko ja Juha Iivari. 
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Sähkökalastuspaikat Naruskajoella vuonna 2018. 
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Liite 8: Sallan Perhokerhon lausunto Naruskajoesta 2014 
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Liite 9: Pyydysten merkintä 

 

Vesialueilla, joilla pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, riittää pyydys-
ten merkintä koholla tai lyhimmältä sivultaan pituudeltaan vähintään 15 cm lipulla ja 40 cm korkuisella 
lippusalolla. (Lähde: Kalatalouden Keskusliitto/ Piirros: Anu Välitalo, KKL). 

 

 

Pyydyksen merkitseminen jäältä kalastettaessa. (Lähde: Kalatalouden Keskusliitto/ Piirros: Anu Väli-
talo, KKL). 

http://www.ahven.net/v2_tiedostot/182.pdf
http://www.ahven.net/v2_tiedostot/186.pdf
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Liite 10: Ylikemin kalatalousalueen rajat 

 

Lapin ELY-keskuksen päätöksellä (LAPELY 1510/5730-2017) vahvistetut Ylikemin kalatalousalueen 
rajat. 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/28087381/Ylikemi.pdf

