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Tiivistelmä  

Luonnon monimuotoisuutta seurataan monenlaisin mittarein. Kokonaiskuvan hahmottamiseen 

on pyritty kehittämään indikaattoreita, jotka yksinkertaistavat monimutkaisia prosesseja kuvaa-

via tietolähteitä havainnolliseen ja ymmärrettävään muotoon. Tyypillisesti biodiversiteetti-indi-

kaattori on kuvaaja tai aikasarja, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä laajemmasta biodiversi-

teetin muutoksesta tai korjaustoimien vaikuttavuudesta.  

 

Tässä pro gradu -työssä kehitettiin paikkatietomenetelmin Suomen kansalliseen biodiversiteetti-

indikaattorikokoelmaan uusi toimenpiteitä kuvaava indikaattori, jonka avulla voidaan nähdä, 

kuinka vaellusesteiden poistaminen ja kalateiden rakentaminen parantaa ympäristön rakennetta 

vaelluskalojen luontaisen elinkierron kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten vaelluskelpoi-

set osuudet ovat suurimmissa joissa muuttuneet 1900-luvun alusta vuoteen 2017, ja kuinka pal-

jon kalateiden rakentaminen on vaikuttanut jokiuomien vapautumiseen. Lisäksi arvioitiin las-

kelmaan liittyviä virhelähteitä ja kompromisseja sekä paikkatietoa indikaattorien kehitystyössä. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että jokiuomien vapaat osuudet ovat tarkastelujaksolla vähentyneet 

neljäsosaan. Voimakkain väheneminen ajoittuu kahdelle sotien jälkeiselle vuosikymmenelle, 

jolloin vesivoimaloiden rakentamisen säätely oli vähäistä sotakorvausten ja teollistumisen ai-

heuttaman sähköntarpeen vuoksi. 1980-luvulla yleistynyt kalateiden rakentaminen ei ole suu-

resti muuttanut kokonaiskuvaa: vain seitsemän prosenttia tarkasteltujen jokiuomien kokonaispi-

tuudesta on kalateiden avaamien reittien takana. 

 

Käytetyssä aineistossa neljäsosasta vaellusesteistä puuttui tieto rakentamisvuodesta. Keskeisim-

mille esteille täydennettiin tietoja kirjallisuuden perusteella, mutta osa esteistä jouduttiin aika-

sarjassa hajauttamaan eri vuosille. Myös pituuslaskuun aiheutui epätarkkuutta käytetystä mit-

tausmenetelmästä. Lisäksi on huomioitava, että vaellusreittien lähtöpisteiden määrittäminen on 

tulkinnanvaraista. Monella vesistöalueella sisävesikalojen vaellusreitit jäivät tässä aikasarjassa 

huomiotta. 

 

Paikkatiedon avulla saatiin aineistonkäsittelyyn uusia mahdollisuuksia indikaattorin laadinnan 

kannalta. Kehitetty indikaattori tarjoaa uudenlaisen yleiskuvan maanlaajuisesta vaellusreittien 

tilanteesta. Jatkossa indikaattorin laskumenetelmää olisi syytä kehittää niin, että aineistoon voi-

taisiin sisällyttää enemmän jokimuodostumia.  
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1 Johdanto 

 

Luonnon monimuotoisuutta on pyritty turvaamaan useilla kansainvälisillä sopimuksilla. Kes-

keisin on biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus vuodelta 1992 (biodiversi-

teettisopimus), jonka Suomi allekirjoitti ensimmäisten maiden joukossa (Ympäristöministeriö 

2017). Biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on ekosysteemien ja kasvi- ja eläinlajien suojelu, 

luonnonvarojen kestävä käyttö sekä geenivarojen mahdollistamien hyötyjen oikeudenmukai-

nen ja tasapuolinen jako. Sopimus linjaa, että monimuotoisuutta tulee turvata toimilla, jotka 

lisäävät alkuperäisen luonnon, eliölajien ja niiden geenivarojen arvoa. 

 

Biodiversiteettisopimusta toteutetaan kansallisilla luonnon monimuotoisuusstrategioilla ja -toi-

mintaohjelmilla. Biodiversiteettisopimus vaikuttaa myös EU:n luonnonsuojelupolitiikan taus-

talla. Esimerkiksi EU:n kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma (1600/2002/EY) tavoitteli 

kunnianhimoisesti biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä vuoteen 2010 

mennessä. Tavoitteeseen ei päästy, mutta sitä kohti pyritään seitsemännessä toimintaohjel-

massa, jonka tähtäin on vuodessa 2020 (Euroopan komissio 2011). Suomen luonnon monimuo-

toisuuden ja kestävän käytön strategiassa on asetettu tavoitteeksi pysäyttää luonnon monimuo-

toisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä (Valtioneuvosto 2012). 

 

Tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi monimuotoisuuden muutosta tulisi voida mitata. Mit-

taamisen avuksi on kehitetty biodiversiteetti-indikaattoreita, joilla kuvataan merkittävimpiä ja 

parhaiten tunnettuja muutoksia luonnossa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä 

luonnontila.fi -sivusto toimii Suomen kansallisen biodiversiteetti-indikaattorikokoelman jul-

kaisukanavana. Osana FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023) -hanketta SYKE laati vuo-

sien 2017 ja 2018 aikana kolme uutta sisävesien biodiversiteetti-indikaattoria.  Yksi uusista 

indikaattoreista, Kalojen vaellusmahdollisuuksien parantaminen tehtiin tämän gradutyön puit-

teissa. Indikaattori kuvaa aikasarjana kalojen teoreettisia vaellusmahdollisuuksia Suomen suu-

rimmissa virtavesissä vuodesta 1900 alkaen. Indikaattorin avulla voidaan nähdä, miten patojen 

ja muiden vaellusesteiden sekä kalateiden rakentaminen on muuttanut vaelluskelpoisten joki-

uomien pituuksia. 
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2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkielmassa vedän yhteen Kalojen vaellusmahdollisuuksien parantaminen -indikaattorin 

kehitystyön vaiheita ja tarkastelen tuloksia Suomen jokirakentamisen historiaa, vaelluskalojen 

uhanalaisuuskehitystä ja kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä 

vasten. Lisäksi arvioin tuotetun indikaattorin luotettavuutta. 

 

Indikaattorin kehitystyössä tavoitteena oli luoda mittari, joka täydentäisi Luonnontila-sivuston 

indikaattorikokoelmaa. Indikaattorin tuli olla näkökulmaltaan yleistävä niin, että yhdellä ku-

vaajalla pystyttäisiin esittämään koko Suomen laajuinen aikasarja. Kuvaajan tulisi pohjautua 

valmiiksi käytössä oleviin aineistoihin. Indikaattorin tulisi olla havainnollinen ja ymmärrettävä, 

ja sen tulisi välittää mielekästä tietoa käytännön toimenpiteiden suunnittelun avuksi. 

 

Pro gradu -työn tutkimuskysymykset ovat: 

• Miten jokien vaelluskelpoiset osuudet ovat muuttuneet 1900-luvun alusta 2010-luvulle? 

• Kuinka paljon kalateiden rakentaminen on vaikuttanut jokiuomien vapautumiseen? 

• Minkälaisia virhelähteitä indikaattoriin liittyy? 

• Antaako indikaattori hyödyllisen ja luotettavan kuvan biodiversiteetin kehittymisestä? 

• Mitä annettavaa geoinformatiikalla on biodiversiteetti-indikaattorien kehittämiselle? 
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3 Teoreettinen viitekehys 

 

Tämän luvun alussa taustoitetaan biodiversiteetti-indikaattoreihin liittyvää teoriaa ja käsitteis-

töä. Luvun toinen osa esittelee Suomen vesistöjä ja vesistöaluejaottelua. Kolmas osa käsittelee 

Suomen vaelluskaloja ja niiden elinkiertoa ja uhkatekijöitä. Neljännessä osassa avataan jokira-

kentamisen historiaa erityisesti 1900-luvun suurten rakennushankkeiden osalta. Kalojen kulkua 

edesauttavia rakenteita on tarkasteltu viidennessä osassa. Lopuksi luodaan katsaus ajankohtai-

siin vaelluskalastrategioihin ja -suunnitelmiin. 

 

3.1 Biodiversiteetti-indikaattorit 

Heink ja Kowarik (2010) ovat koonneet määritelmiä, joita indikaattoreille on ekologiassa ja 

ympäristösuunnittelussa annettu. Katsauksensa pohjalta he esittävät lopulta eräänlaisena katto-

määritelmänä, että indikaattori on 

 

ympäristön kannalta merkityksellisen ilmiön määrä tai ominaisuus, jolla voidaan kuvata tai ar-

vioida ympäristön tilaa tai sen muutoksia, tai jonka avulla voidaan asettaa ympäristönsuojelulli-

sia tavoitteita. 

 

Ympäristön kannalta merkityksellisiä ilmiöitä Heinkin ja Kowarikin mukaan ovat OECD:n 

(2003) määrittelemät paineet (P, pressure), tilat (S, state) ja toimenpiteet (R, response). Euroo-

pan ympäristövirasto (Smeets & Weterings 1999) noudattaa laajempaa määritelmää, jossa mer-

kityksellisiin ilmiöihin kuuluvat lisäksi taustavoimat (D, driving forces) ja vaikutukset (I, im-

pact). Taustavoimaindikaattoreilla kuvataan luonnonvarojen käytön syitä ja yhteiskunnallisia 

vaikuttimia. Paineindikaattorit osoittavat luonnonvarojen käytön aiheuttamia paineita ja käy-

töstä aiheutuvaa kuormitusta biodiversiteetille. Tilaindikaattorit kuvaavat luonnonvarojen käy-

tön ja muun kuormituksen aiheuttamia muutoksia lajien ja niiden elinympäristöjen tilassa. Vai-

kutusindikaattorien avulla voidaan nähdä tilan muutoksen seurauksia lajeille ja elinympäris-

töille. Toimenpideindikaattoreilla tuodaan esiin menetelmiä, joilla kielteisiä vaikutuksia pyri-

tään torjumaan vähentämällä paineita ja parantamalla luonnontilaa (Luonnontila 2014). Nämä 

viisi kategoriaa muodostavat niin kutsutun DPSIR-viitekehyksen, jota käytetään useissa maissa 

biodiversiteetti-indikaattorien luokitteluun ja kehittämiseen (Toivonen 2011: Liite I/17). 

 

Indikaattoreiden lähtökohta on päätöksenteon ja sen seurausten arvioinnissa. Heinkin ja Ko-

warikin (2010) mukaan käsitteellisesti indikaattorit sijoittuvat tieteen ja poliittisen päätöksen-

teon rajapintaan. Smeets ja Weterings (1999) tunnistavat kolme keskeistä hyötyä, joita indi-

kaattorit tarjoavat päätöksenteon tueksi:  
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1. Indikaattorien avulla voidaan vertailla ympäristöongelmia ja niiden merkittävyyttä, 

2. indikaattorit auttavat tunnistamaan ympäristöä kuormittavia tekijöitä, ja 

3. indikaattorit mahdollistavat korjaavien toimenpiteiden vaikutusten seurannan. 

Lisäksi Smeets ja Weterings huomauttavat, että havainnollisuutensa vuoksi indikaattoreilla on 

tärkeä rooli ympäristöongelmista tiedottamisessa myös laajalle yleisölle. Tämä lisää poliittisten 

korjaustoimien hyväksyttävyyttä. 

 

Karkeammalla tasolla Heink ja Kowarik (2010) jakavat indikaattorit kuvaileviin ja normatiivi-

siin indikaattoreihin sekä näiden yhdistelmiin. Kuvailevat indikaattorit esittävät ilmiöiden mää-

riä tai ominaisuuksia sinänsä, ilman suoraa yhteyttä tavoitteisiin. Esimerkiksi muutokset alueen 

lajimäärässä voivat tuoda tietoa ekosysteemin muutoksista, mutta lajimäärän suhteen on usein 

vaikea tai mahdoton määrittää tavoitetta, jonka täyttymistä seurata. Normatiiviset indikaattorit 

puolestaan kuvaavat asetettujen tavoitteiden toteutumista, esimerkiksi päästöjen määrää verrat-

tuna tavoitearvoihin. Kuvailevien ja normatiivisten indikaattorien erottaminen on Heinkin ja 

Kowarikin mukaan tärkeää tieteenfilosofisten periaatteiden kannalta: arvoja ja tavoitteita ei 

suoraan voi johtaa tosiasioista. 

 

Smeets ja Weterings (1999) ovat DPSIR-kehyksen lisäksi jakaneet indikaattorit neljään luok-

kaan: 

• Kuvailevat indikaattorit (descriptive indicators): Mitä ympäristössä tapahtuu? 

o DPSIR-indikaattorit yleensä 

• Tavoiteindikaattorit (performance indicators): Ovatko tehdyt toimet riittäviä? 

o vertailuarvot, joiden avulla verrataan nykytilannetta asetettuun tavoitteeseen 

• Tehokkuusindikaattorit (efficiency indicators): Paraneeko tehokkuus eli keskimääräisen 

tapahtuman laatu? 

o Päästöt per yksikkö, esimerkiksi hiilidioksidipäästöt per ajettu kilometri 

• Kokonaistilaindikaattorit (total welfare indicators): Miltä kokonaiskuva näyttää? 

o Erikseen kehiteltyjä yhdistelmäindikaattoreita 

Dalen ja Beyelerin (2001) mukaan indikaattoreita on hyödyllistä kehittää ja arvioida laajempina 

kokoelmina. Indikaattorikokoelman tulisi tiivistää keskeinen informaatio ympäristön raken-

teesta (structure), toiminnasta (function) ja koostumuksesta (composition). Indikaattorikokoel-

man tulisi sisältää indikaattoreita, jotka ovat helposti mitattavia ja jotka reagoivat muutoksiin 

ekosysteemissä herkästi, tunnetulla ja ennustettavalla tavalla ilman suurta satunnaisvaihtelua. 
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Yksittäisten indikaattorien tulisi kyetä yhdessä kuvaamaan ekosysteemin monimutkaisia pro-

sesseja, mutta niiden tulee samalla olla kyllin yksinkertaisia tietojen päivittämisen ja seurannan 

kannalta. Onnistuneen indikaattorikokoelman avulla voidaan ennustaa muutoksia, joita voidaan 

torjua oikeilla toimenpiteillä. Haasteena on rakentaa hallittavissa oleva kokoelma indikaatto-

reita, jotka yhdessä täyttäisivät edellä mainitut kriteerit. 

 

Suomen luonnon monimuotoisuuden seuraamiseksi indikaattoreita on laadittu muun muassa 

Suomen biodiversiteetin tilaa ja biodiversiteettipolitiikan vaikuttavuutta koskeneiden arviointi-

töiden yhteydessä (Hildén ym. 2005, Auvinen ym. 2010). DPSIR-viitekehys on myös Suomessa 

otettu kansallisen indikaattorikokoelman jaottelun pohjaksi. Kansallisen indikaattorikokoelman 

tavoitteena on luoda luotettavien ja päivitettävien indikaattorien avulla yleiskuva Suomen luon-

non monimuotoisuuden tilasta ja kehityksestä. Indikaattorikokoelma esitellään jatkuvasti päi-

vitettävällä Luonnontila -sivustolla. Sivuston pohjatyö tehtiin SYKEn koordinoiman Kansalli-

sen biodiversiteetti-indikaattorikokoelman kehittäminen -hankkeessa vuosina 2006–2009. Sit-

temmin kokoelmaa on päivitetty jatkohankkeilla (Toivonen 2011: Liite I/17). 

 

3.2 Suomen vesistöt 

Suomessa on 74 yli 200 neliökilometrin laajuista päävesistöaluetta (kuva 1 ja liite 1). Nämä 

valuma-aluejaottelussa ensimmäisen jakovaiheen vesistöalueet ovat Itämereen ja Jäämereen 

laskevien jokien valuma-alueita. Poikkeuksena ovat Jänisjoen, Kiteenjoen–Tohmajoen, Hiito-

lanjoen ja Vuoksen vesistöalueet, jotka laskevat Laatokkaan. Laatokasta vedet virtaavat Venä-

jän puolella Nevan valuma-aluetta myöten edelleen Itämereen (Haakana 2018: 16). Suomen 

päävedenjakaja Maanselkä erottaa Itämereen ja Jäämereen laskevat vesistöt. Suomenselkä ja-

kaa Itämeren puoleiset vesistöalueet Pohjanlahteen ja Suomenlahteen laskeviin vesistöihin. 

 

Vesistöalueiden numerointi alkaa Laatokkaan laskevista vesistöalueista ja kiertää rannikot 

myötäpäivään (Suomen ympäristökeskus 2016). Viimeisinä ovat Jäämereen kuuluvaan Vienan-

mereen laskevat alueet. Lisäksi numeroinnissa ovat mukana rannikoiden ja raja-alueiden pienet 

päävesistöalueet, joiden koko jää alle 200 neliökilometrin. Nämä on yhdistetty ja nimetty las-

kusuuntansa perusteella viideksi vesistöalueeksi. 

 

Euroopan unionin vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) jakaa pintavedet esiintymismuodon perus-

teella järvi- ja jokimuodostumiin, rannikkovesiin sekä meren ja joen vaihettumisvyöhykkeisiin. 

Tämä jaottelu toimii myös kansallisen vesienhoidon suunnittelun pohjana. Vesienhoidon ja 
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merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 §:n mukaan pintavesimuodostumalla 

tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai 

kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkoveden osaa. Yh-

deksi kokonaisuudeksi miellettävä joki voi näin koostua useasta erillisestä muodostumasta, jos 

esimerkiksi veden laatu tai joen säännöstelytilanne vaihtelee eri osuuksilla. 

 

Suomen matalan korkokuvan takia jokien putouskorkeudet ovat verraten matalia. Toisaalta joet 

ovat kaltevia koko matkaltaan, ja esimerkiksi Keski-Euroopan joille tyypillinen tasankovaihe 

puuttuu Suomen joista käytännössä kokonaan. Monet Pohjanlahteen laskevat joet ovat jääkau-

den jälkeisen maankohoamisen vuoksi päättyneet jyrkän koskisiin osuuksiin ennen mereen las-

kemistaan. Tästä syystä moni joki on padottu jo suuosastaan umpeen korkealla padolla, mikä 

on harvinaista muissa Euroopan maissa. (Laine & Kamula 1999) 

 

 

Kuva 1. Suomen päävesistöalueet. Vesistöalueiden nimet ovat liitteen 1 taulukossa. 
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3.3 Vaelluskalat 

Vaelluskaloilla tarkoitetaan kalalajeja, joilla kutualueet ovat selvästi erillään ruokailualueista 

(Metcalfe ym. 2002: 176–189). Osa lajeista vaeltaa kutemaan vuosittain, toiset lajit kutevat 

harvemmin. Suomalaisista lajeista nahkiainen kutee vain kerran ja kuolee tämän jälkeen. Vael-

luksen suunta ja ajankohta vaihtelee lajeittain. Esimerkiksi lohikalojen merikannat ovat anad-

romisia: ne syntyvät makeassa vedessä, vaeltavat mereen kasvamaan ja palaavat aikanaan syn-

nyinjokeensa kutemaan. Katadrominen kala syntyy meressä, vaeltaa kasvamaan makeaan ve-

teen ja palaa taas mereen kutemaan. Suomessa esiintyvistä lajeista tällainen elinkierto on vain 

ankeriaalla. Potamodromiset kalat, kuten järvilohi ja järvitaimen, vaeltavat pelkästään make-

assa vedessä. Pelkästään meressä vaeltavia kaloja kutsutaan oseanodromisiksi. (Koli 1990) 

 

Lohi (Salmo salar) elää Suomen alueella useana erillisenä kantana. Itämereen ja Jäämereen 

laskevissa joissa on geneettisesti eriytyneitä merikantoja, ja Vuoksen vesistöalueella elää jää-

kauden jälkeisten vesistömuutosten erottama järvikanta (Yrjölä ym. 2015: 87). Lohen mätimu-

nat kehittyvät jokien kutusoraikoilla. Poikaset pysyttelevät joissa muutaman vuoden ennen kuin 

vaeltavat kasvualueilleen meriin tai järvialueille. Kasvualueiltaan lohet palaavat muutaman 

vuoden kuluessa synnyinjokiinsa kutemaan (Kinnunen 1983: Liite 1). Vuoksen järvilohi muo-

dosti alun perin kaksi kantaa. Pielisen järvilohi lisääntyi Lieksanjoessa ja Saimaan järvilohi 

Pielisjoessa ja sen sivujoessa Koitajoessa. Molemmat lisääntymisalueet tuhoutuivat vesivoiman 

rakentamisen myötä, ja nykyään järvilohi elää ainoastaan viljeltyinä istukkaina (Yrjölä ym. 

2015: 87, Koli 1990: 80). 

 

Taimenen (Salmo trutta) levinneisyys kattaa harvakseltaan koko Suomen. Sen elinkierto on 

samankaltainen kuin lohella, mutta taimenen populaatiot ovat väljempien elinympäristövaati-

musten vuoksi sopeutuvampia. Lisäksi taimenen vaellukset ovat alueellisesti vaihtelevampia, 

ja taimenen vaellusmatkat jäävät yleensä lyhyemmiksi. Osa taimenkannoista kutee virtojen lat-

vaosissa, osa alempana. Vaellus ravintoalueille suuntautuu vesistöalueen mukaan merelle tai 

suuriin järviin. Osa taimenista viettää koko elämänsä puroissa. (Yrjölä ym. 2015: 93, Koli 1990: 

84) 

 

Nieriä (Salvelinus alpinus) on Pohjois-Lapissa ja Saimaalla elävä varsin paikkauskollinen lohi-

kala. Poikkeuksena on Tenojoessa elävä kanta, joka vuosittain vaeltaa kesäksi Jäämereen (Yr-

jölä ym. 2015: 108). Äärimmäisen uhanalainen saimaannieriä eroaa geneettisesti muista Suo-

men nieriäkannoista. DNA-tutkimusten perusteella Lapin kannat kuuluvat atlanttisiin kehitys-

linjoihin ja saimaannieriä siperialaiseen linjaan (Hyytinen ym. 2006). 
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Siiasta (Coregonus lavaretus) esiintyy Suomessa useita erilaistuneita muotoja, jotka on toisi-

naan luokiteltu eri lajeiksi tai alalajeiksi. Nykyään puhutaan yleisimmin lavaretus-lajiryhmän 

sisäisistä siikatyypeistä (esim. Koli 1990, Yrjölä ym. 2015). Tyypit eroavat toisistaan pienten 

rakenteellisten seikkojen lisäksi ravinnon, kutuaikojen, kutupaikkojen ja vaelluskäyttäytymisen 

perusteella. Kolin (1990) mukaan samassa järvessä voi elää viisikin erilaista siikamuotoa. Sii-

alla on järvissä ja merissä koko elämänsä viettävien muotojen ohella jokiin vaeltavia muotoja, 

jotka kutevat virtaavassa vedessä. Selvimmin vaelluskalaksi on luokiteltavissa Itämeressä ja 

lähinnä pohjoisen Suomen järvillä esiintyvä vaellussiika, mutta myös pohjasiialla ja plankton-

siialla on jokikutuisia kantoja. Monet alkuperäiset, etenkin vaeltavat, siikakannat ovat vähen-

tyneet jokirakentamisen myötä, mutta muutoksien suuruutta on vaikea arvioida 1800-luvulta 

saakka jatkuneen laajamittaisen istutustoiminnan vuoksi (Koli 1990: 104–109). 

 

Harjuksella (Thymallus thymallus) on sekä vaeltavia että paikallisia kantoja. Alkuperäiskan-

noista etenkin Pohjanlahdessa elävät, vaeltavat kannat ovat taantuneet vaellusreittien rakenta-

misen ja vedenlaadun heikkenemisen myötä. Virtavesissä koko elämänsä viettävät kannat ovat 

monin paikoin heikentyneet jokien perkaamisten ja suo-ojitusvesien johtamisen vuoksi, sillä 

harjus vaatii viileää ja runsashappista vettä. Koska harjuksen alkuperäinen levinneisyys on kat-

tanut laajalti koko pohjoisen Suomen suurilta järviltä tunturialueen latvapuroille saakka, harjus 

on edelleen melko yleinen kala. Harjusta on myös istutettu useisiin vesistöihin 1900-luvun al-

kupuolelta saakka. (Koli 1990: 124–128) 

 

Nahkiainen (Lampetra fluviatilis) viettää ensimmäiset elinvuotensa likomadoksi kutsuttuna 

toukkamuotona virtavesissä pohjaan kaivautuneena. Tämän jälkeen se käy läpi muodonmuu-

toksen, jossa sille kehittyvät hampaat, silmät ja imusuu (Koli 1990: 20–25). Aikuinen nahkiai-

nen vaeltaa mereen, ja viettää siellä yhdestä kolmeen vuotta ennen nousua kudulle. Osa nah-

kiaisista viettää elämänsä Etelä-Suomen suurten järvien alueella (Yrjölä ym. 2015: 60). Nahki-

ainen ei ole kotijokiuskollinen, joten luonnonkanta voi levittäytyä lähijoista takaisin menetet-

tyihin jokiin nopeastikin häiriön korjaantumisen jälkeen (Kinnunen 1983). Nahkiaisen luonnol-

linen lisääntyminen onkin kärsinyt vaelluskaloistamme vähiten (Koli 1990: 14). Nahkiainen 

kuolee kutemisen jälkeen. 

 

Ankerias (Anguilla anguilla) elää Suomessa miltei kaikentyyppisissä vesissä Lapin eteläpuo-

lella. Ankeriaat tekevät pitkän lisääntymisvaelluksen Sargassomerelle Läntiselle Atlantille. Nii-

den vaellus kulkee siis päinvastaiseen suuntaan kuin muilla Suomessa elävillä vaelluskaloilla. 
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Ankeriaiden määrä on vähentynyt 1930-luvulta alkaen koko Euroopassa tuntemattomasta 

syystä. Suomen ankeriaskanta on nykyään lähes kokonaan istutusten varassa. (Yrjölä ym. 2015: 

72–74) 

 

Toutain (Aspius aspius) on kookas särkikala, joka elää suurissa järvissä ja joissa. Lisääntymis-

paikkoja ovat vuolaat virtavedet. Alun perin toutain on esiintynyt Suomessa Kokemäenjoen ja 

Kymijoen alajuoksuilla. Kymijoen toutainkanta hävisi 1950-luvun lopulla ilmeisesti koskien 

perkauksen, järvienlaskujen sekä jätevesien johtamisen vuoksi. Kokemäenjoella kanta hupeni 

voimakkaasti ennen kaikkea voimalaitosrakentamisen takia, mutta lisääntymisoloja heikensivät 

myös samanlaiset vesien laadun muutokset kuin Kymijoella (Koli 1990: 156–160). Toutain 

arvioitiin 1980-luvulla erittäin uhanalaiseksi, minkä jälkeen aloitettiin pelastustoimet. Pyyde-

tyistä emokaloista kerättyä mätiä viljeltiin kalanviljelylaitoksissa, ja poikasia istutettiin moniin 

vesiin Etelä-Suomessa. Nykyään laji lisääntyy jälleen luontaisesti Kymijoessakin (Yrjölä ym. 

2015: 138–139). 

 

Vimpa (Vimba vimba) on toinen varsinaisia lisääntymisvaelluksia tekevistä särkikaloistamme. 

Se elää rannikolla Suomenlahdelta Merenkurkkuun ulottuvalla alueella, harvakseltaan myös 

Perämeren rannikolla, ja nousee jokien koskiosuuksille lisääntymään. Voimalaitosrakentami-

nen on merkittävästi vähentänyt vimmalle sopivien lisääntymisjokien määrää ja pituutta, mutta 

kanta on selvinnyt kohtalaisesti lisääntymällä myös jäljellä olevilla patojen alapuolisilla kos-

killa. Myös jokien ruoppaukset, säännöstely ja vesien likaantuminen ovat vähentäneet sopivien 

kutupaikkojen määrää. (Koli 1990: 182–185, Yrjölä ym. 2015: 158–159) 

 

Muita pääsääntöisesti virtavesiin kutemaan nousevia kaloja ovat seipi (Leuciscus leuciscus) ja 

turpa (Leuciscus cephalus). Kolmipiikillä (Gasterosteus aculeatus) osa kannasta tekee kutuva-

elluksen virtavesiin. Paikallisina virtavesissä elävät lisäksi muun muassa törö (Gobio gobio), 

kivisimppu (Cottus gobio), kirjoeväsimppu (Cottus poecilopus), kivennuoliainen (Barbatula 

barbatula), rantanuoliainen (Cobitis taenia) sekä moni yleinen ympäristövaatimuksiltaan jous-

tava laji, kuten ahven (Perca fluviatilis), särki (Rutilus rutilus) ja hauki (Esox lucius). (Koli 

1990). 

 

Taulukkoon 1 on koottu vaeltavien kalalajien uhanalaisuusluokituksia Suomen lajien punai-

sessa listassa vuosilta 2000, 2010 ja 2019 (Urho ym. 2010, Urho ym. 2019). Useimmat vael-

luskalat ovat uhanalaisia, ja yleisimmät uhanalaisuuden syyt ovat vesirakentaminen ja kalastus. 

Uhkatekijät ja kehityssuunnat eroavat kuitenkin lajeittain. Esimerkiksi ankerias on taantunut 
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silmälläpidettävästä äärimmäisen uhanalaiseksi, mutta tärkeimmät syyt taantumiseen lienevät 

Suomen ulkopuolella, sillä kannan romahdus koskee koko Eurooppaa. Lohen merikantojen luo-

kitusta on voitu 2000-luvulla lieventää erittäin uhanalaisesta vaarantuneeksi, mutta Vuoksen 

järvilohen kanta on yhä heikentynyt. Yleisenä uhanalaisuuden syynä mainittu ”kemialliset hait-

tavaikutukset” tarkoittaa useimmissa tapauksissa vesien likaantumista samentumisen tai hap-

pamoitumisen seurauksena. 

Taulukko 1. Suomen vaelluskalojen uhanalaisuus (Urho ym. 2010, Urho ym. 2019). LC = elin-

voimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärim-

mäisen uhanalainen, (tyhjä = ei arvioitu). 

Laji 2000 2010 2019 Uhanalaisuuden syyt 

Ankerias NT EN CR 
Muutokset Suomen ulkopuolella, vieraslajien aiheuttamat uhat, 
vesirakentaminen, kalastus, kemialliset haittavaikutukset 

Toutain VU NT NT Vesirakentaminen, kalastus, kemialliset haittavaikutukset 

Vimpa NT LC LC Vesirakentaminen, kemialliset haittavaikutukset 

Vaellussiika VU EN EN Vesirakentaminen, kalastus 

Nahkiainen NT NT NT 
Vesirakentaminen, kemialliset haittavaikutukset, ojitukset, ilmas-
tonmuutos 

Lohi (Itämeri) EN VU VU Vesirakentaminen, kalastus, kemialliset haittavaikutukset 

Lohi (Jäämeri) EN VU VU Kalastus, risteytyminen 

Järvilohi EN CR CR Vesirakentaminen, kalastus, satunnaistekijät 

Meritaimen EN CR EN 
Vesirakentaminen, kalastus, ojitus, kemialliset haittavaikutukset, 
satunnaistekijät, suuret kannanvaihtelut 

Järvitaimen (ete-
läiset kannat) 

 EN EN 
Vesirakentaminen, kalastus, ojitus, kemialliset haittavaikutukset, 
satunnaistekijät, suuret kannanvaihtelut 

Järvitaimen (poh-
joiset kannat) 

NT NT NT Vesirakentaminen, kalastus 

Nieriä (Lappi) NT NT LC Kalastus, vesirakentaminen, kemialliset haittavaikutukset, kilpailu 

Nieriä (Saimaa) CR CR CR Kalastus, ilmastonmuutos, vesirakentaminen 

Harjus (Pohjois-
Suomi) 

 LC LC  

Harjus (Etelä-
Suomi) 

 NT VU 
Kalastus, ilmastonmuutos, kemialliset haittavaikutukset, vesira-
kentaminen, ojitus 

Harjus (Itämeri) NT CR CR 
Kemialliset haittavaikutukset, kalastus, ojitus, ilmastonmuutos, 
vesirakentaminen 
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3.4 Suomen jokirakentamisen historiaa 

Virtavesien rakentamista on säännelty nykyisen Suomen alueella jo Ruotsin maakuntalaeissa 

1200-luvulta alkaen. Merkittävin keskiajalta juontuvista säännöksistä oli valtaväyläsäännöstö, 

jolla haluttiin pitää joen keskiväylä avoinna kalojen, erityisesti lohen, sekä veneiden kulkua 

varten. Poikkeuksena tähän pienempiä uomia oli saanut sulkea myllylupien turvin. Suurem-

pienkin jokien koskiin oli rakennettu myllyjä, jotka eivät sulkeneet valtaväylää. Ensimmäinen 

asiakirjatieto myönnetystä myllyoikeudesta on vuodelta 1352, ja se koskee Piispa Hemmingin 

myllyä Aurajoen Halistenkoskessa. 1500-luvun lopulla myllyveroluettelossa oli jo 1700 myl-

lyä, ja myllyjen yhteyteen oli alettu rakentaa vesisahoja. Metalliteollisuus otti ensiaskelensa, 

kun 1600-luvulla rakennettiin varhaisia kankivasaroita koskivoimaloihin. (Kuusisto 1991:19, 

35, 200) 

 

1800-luvun puolivälissä Suomessa oli nelisen tuhatta vesimyllyä ja vajaa kaksisataa vesisahaa. 

Ensimmäinen vesiturbiini otettiin käyttöön vuonna 1849 Tampereella Finlaysonin tehtaalla. 

Vuonna 1889 vesilaitoksen omistajille myönnettiin lupa sulkea valtaväylä väliaikaisesti, mikä 

helpotti teollisuuden rakennushankkeita. Ensimmäinen varsinainen vesisähkövoimala valmis-

tui Tammerkoskeen vuonna 1891, mutta vesisähkön tuottamista alettiin yleisemmin edistää 

vasta voimalinjojen kehittymisen myötä 1900-luvun alkuvuosina. (Kuusisto 1991: 20–22, 35) 

 

Vuonna 1902 säädetty vesioikeuslaki salli patoamisen ”liikevoiman saamiseksi koskesta, mi-

käli se tapahtuu tuottamatta haittaa arvokkaanpuoleiselle putoukselle tai muutoin sanottavaa 

vahinkoa kenellekään” (Kuusisto 1991: 35). Arvokkaanpuoleisina pidettiin koskiosuuksia, 

jotka olivat sellaisenaan rakentamiskelpoisia. Vesioikeuslaissa sallittiin valtaväylän sulkemi-

nen, jos tästä ei aiheutunut haittaa vesiliikenteelle. Valtaväylää ei kuitenkaan saanut sulkea, 

mikäli kyseessä oli suuren joen osuus, johon lohi tai siika nousi (Kuusisto 1991: 36). 

 

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä vesivoiman rakentaminen oli vielä hidasta. Poliit-

tinen tilanne oli itsenäistyvässä Suomessa epävakaa, ja investointeihin vaadittavia pääomia vä-

hän. Valmistuneet voimalat olivat enimmäkseen pieniä, paikallisiin tarpeisiin käytettyjä sivu-

uomien voimaloita. Tähän vaikutti myös vesialueiden hajanainen omistus, joka vaikeutti suur-

ten hankkeiden toteuttamista ja johti pienten voimaloiden rakentamiseen virtausten kannalta 

epäedullisillekin paikoille (Kuusisto 1991: 23, 39). Suomen Senaatti perusti 17.10.1917 Kos-

kivoimakomitean, jonka tehtävänä oli edistää valtiollista vesivoimatuotantoa lähinnä rautatei-

den tarpeisiin. Komitean tuli esittää sopivien koskien ja koskiosuuksien ostamista valtiolle ja 

suunnitella niihin sopivien voimaloiden rakentamista (Kuusisto 1991: 24). 
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Vuoteen 1920 mennessä oli rakennettu Varkauden, Nokian ja Kajaanin voimalaitokset sekä 

useita keskeisiä laitoksia eteläisempiin päävesistöihin: muiden muassa Pankakoski Vuoksen 

vesistöalueella, Kuusaankoski ja Verla Kymijoen vesistöalueella sekä Ylä-Tammerkoski ja 

Valkeakoski Kokemäenjoen vesistöalueella. 1920-luvun merkittävin voimalaitoshanke oli 

Imatrankosken valjastaminen. 1920-luvun aikana Suomen sähkönkulutus kuusinkertaistui, ja 

vuonna 1930 sähköstä 73 prosenttia tuotettiin vesivoimalla. Valtaosa 1920- ja 1930-luvuilla 

rakennetuista voimalaitoksista tehtiin Etelä-Suomeen. (Kuusisto 1991: 24, 29–30) 

 

Vesioikeuslakia muutettiin padoille suotuisammaksi vuonna 1934, ja uudelleen vuonna 1939. 

Jälkimmäisen uudistuksen myötä annettiin lupa suuriinkin jokiin ”rakentaa kiinteä pato valta-

väylän poikki, jos kalastukselle siitä aiheutuva vahinko on voimaetua ilmeisesti vähäisempi” 

(Kuusisto 1991: 36). Oulujoen sulkeva Merikosken voimala sai samana vuonna rakennusluvan 

tämän uudistuksen nojalla. Enbusken (2010: 312) mukaan lakimuutoksen taustalla oli juuri Ou-

lujoen vesivoimakysymys. 

 

Merkittävin ajanjakso suurten vesivoimaloiden rakentamisessa oli sotavuosien ja jälleenraken-

tamisen aika. Maaliskuussa 1941 säädettiin poikkeuslaki, joka mahdollisti voimalaitosten ra-

kentamisen väliaikaisella luvalla ilman maastokatselmusta, valitusmenettelyä tai muita hidas-

teita, mikäli hankkeella oli ”yleisehkö merkitys” (Kuusisto 1991: 37). Rakennuslupia koko Suo-

men alueelle myönsi kaksi vesistötoimikuntaa. Sotien jälkeen noin kolmannes rakennetusta ve-

sivoimasta oli menetetty alueluovutusten ja sotavaurioiden seurauksena. Lisäksi Suomi mää-

rättiin maksamaan Neuvostoliitolle mittavat sotakorvaukset tavaratoimituksina kuudessa vuo-

dessa. Rahaa fossiilisten polttoaineiden maahantuontiin ei ollut, joten sähköntarpeen tyydyttä-

miseksi tuli aloittaa laaja ja nopea vesivoiman lisärakentaminen. Oulujoki valjastettiin vuonna 

1948, kun Merikosken voimala valmistui. Seuraavana vuonna valmistui suurvoimala Isohaara 

Kemijoen suulle (Kuusisto 1991: 30–31). 

 

Vuoden 1951 Teollistamiskomiteassa ja Talouspolitiikan perusohjelmassa vuonna 1954 todet-

tiin, että Suomen taloutta tulisi kehittää vientiteollisuuden, erityisesti puunjalostusteollisuuden 

varaan (Hallanaro ym. 2017: 33). Tämä antoi lisävauhtia voimalarakentamiselle. Sotavuosien 

poikkeuslaki oli alun perin säädetty vuoden 1945 loppuun, mutta sitä jatkettiin erikseen sääde-

tyillä laeilla maaliskuun 1962 loppuun asti. Näiden kahdenkymmenen vuoden aikana rakennet-

tiin yhteensä 61 vesivoimalaitosta väliaikaisella lupapäätöksellä. Vuonna 1991 nämä laitokset 

tuottivat yli puolet Suomen vesisähköstä (Kuusisto 1991: 37). 
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Poikkeuslaki kumottiin vesilain (264/1961) myötä. Kesti kuitenkin vielä neljännesvuosisata en-

nen kuin vuonna 1987 vesilakia muutettiin siten, että säännöksissä alettiin laajemmin huomi-

oida luontovaikutuksia (Kuusisto 1991: 37). Niinpä vuoden 1962 vesilain voimassaolon aikana 

ehdittiin vielä rakentaa umpeen Iijoki, viimeinen ”suuri lohijoki”, sekä useita Pohjanmaan kos-

kia (Telkänranta 2008: 106). Vuoden 1987 muutoksessa kiellettiin rakennusluvan myöntämi-

nen, mikäli rakentaminen aiheuttaa huomattavia ja laajalle ulottuvia muutoksia vesiluonnossa 

ja sen toiminnassa. Lisäksi poistettiin säännös, joka oli velvoittanut hyödyn ja haitan vertailussa 

kiinnittämään huomiota ”toimenpiteen välttämättömyyteen veden tai vesistön tarjoamien etujen 

saamiseksi hyödylliseen käyttöön” (Kuusisto 1991: 37). 

 

Vuonna 1987 suojeltiin koskiensuojelulain (35/1987) nojalla 53 vesistöä ja vesistön osaa. Lain 

valmistelu tapahtui erimielisyyksien aallokossa. Lakiesityksen pohjana Suomen ensimmäinen 

ympäristöministeri Matti Ahde käytti koskiensuojelutoimikunnan mietinnön sijasta Suomen 

luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Rauno Ruuhijärven eriävää mielipidettä. Tämä esitys 

myös meni lopulta eduskunnassa läpi ”vuosisadan ympäristökamppailuksi” kutsutussa käsitte-

lyssä (Borg 2008: 149). Koskiensuojelulaissa suojelu asetettiin voimatalouden edelle. Keskei-

nen periaate laissa oli, että koskiosuuksia omistaville maanomistajille maksettiin kertakorvaus 

menetetystä voimalaitoshyödystä luonnonvirtaamaan perustuvan vesivoiman määrän mukai-

sesti. Borg (2008: 150) huomauttaa, että vielä koskiensuojelulaissakaan virtavesien merkitystä 

vaelluskalojen lisääntymisalueina, vapaina vaellusteinä tai kalastukseen perustuvien paikallis-

elinkeinojen tukena ei huomioitu, vaan koskien suojelua perusteltiin maiseman ja yleisemmin 

vesiluonnon kannalta. Vapaiden vesien valjastaminen vesivoiman tuotantoon kuitenkin käytän-

nössä päättyi koskiensuojelulain myötä. 

 

Edellä on keskitytty voimalaitosten rakentamisen historiaan, sillä kyseessä on merkittävin yk-

sittäinen vaelluskalojen elinolosuhteita heikentänyt vesirakentamisen muoto. Voimalaitosten 

padot rakennettiin usein aivan jokien suuosiin, mikä sulki vaelluskalojen tien koko ylemmän 

uomaverkoston matkalta. Muita keskeisiä virtavesiin vaikuttaneita vesistörakenteita ja -toimen-

piteitä ovat vuosisatojen aikana olleet järvien laskut ja kuivatukset (1700- ja 1800-luvuilla), 

järvien säännöstelypatoaminen (1950-luvulta 1970-luvulle), teollisuuden vedenotto ja jäteve-

sien johtaminen (1800-luvulta 1960-luvulle) sekä virtavesien perkaaminen ja ruoppaaminen 

turvemaiden kuivattamisen ja puutavaran uiton edistämiseksi (1600-luvulta 1900-luvun jälki-

puoliskolle) (Jormola ym. 1998: 26–31). Myös tierummut ovat enenevässä määrin 
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muodostaneet pienemmissä virtavesissä vaellusesteitä 1900-luvun puolivälistä alkaen (Haa-

kana 2018: 73). 

 

Uitto oli metsäteollisuuden tärkein kuljetusmuoto 1960-luvun lopulle saakka (Kuusisto ym. 

1998: 198–200). Sitä harjoitettiin kaikissa Suomen vesistöissä. Jokiuomia on uittoa varten pe-

rattu yli 20 000 kilometriä, ja uittoväyliä oli kaikkiaan noin 40 000 kilometriä. Perkaaminen 

kohdistui ennen kaikkea kivikkoisiin koskiosuuksiin ja pienempiin mutkitteleviin puroihin. 

Perkaustöiden seurauksena virtaama, ravinnetalous ja usein koko vesieliöstö muuttui. Suoriste-

tuista sivu-uomista irronnut kiintoaine samensi vesiä, ja kutualueina toimineet koskisoraikot 

liettyivät. Lisääntynyt humus myös laski veden happipitoisuutta. Esimerkiksi Enbuske (2010: 

329) huomauttaa, että Pohjois-Pohjanmaan jokien lohikanta oli heikentynyt koskien uittoper-

kausten seurauksena jo ennen voimalaitosten rakentamista. Uittoa varten perattuja koskia on 

alettu kunnostaa 1970-luvulta alkaen (Lyytimäki–Hakala 2008: 180). 

 

3.5 Kalatiet 

Kalatie on yleisnimi rakennelmalle, jolla pyritään turvaamaan kalojen liikkuminen vaelluses-

teen ohi (Schaa 1999: 31). Kalateiden pääasiallinen tarkoitus on mahdollistaa kutuvaellukselle 

nousevien kalojen pääsy ylävirtaan lisääntymisalueilleen, mutta myös kalojen turvalliseen pää-

syyn ruokailualueille alavirtaan on alettu kiinnittää huomiota. Etenkin Keski-Euroopassa on 

kalateiden suunnittelussa ja toteutuksessa alettu huomioida lisäksi muiden vesieliöiden, kuten 

selkärangattomien pohjaeläinten, liikkumisen mahdollisuuksia (Laine & Kamula 1999). 

 

Suomessa ensimmäiset kalatiet rakennettiin 1900-luvun alussa Kiuruveden Saarikoskeen ja 

Lieksan Pankakoskeen (Laine & Kamula 1999). Vuoden 1902 vesioikeuslaki oli velvoittanut 

pitämään lohi- ja siikajokipitoisten jokien valtaväylän avoinna vähintään puoli vuotta jäiden-

lähdöstä alkaen, ja muissa joissa valtaväylän sulkevaan patoon oli rakennettava kalatie ja vas-

tattava sen kunnossapidosta (Kuusisto 1991: 59). Vuoden 1939 lakimuutos toi heikennyksen 

tähän velvoitteeseen: voimapadon rakentajaa ei velvoitettu kalatien rakentamiseen, jos siitä 

olisi aiheutunut rakentajalle kohtuuttomia rasituksia (Enbuske 2010: 311). Kemijoella ja Oulu-

joella yritettiin lakimuutoksesta huolimatta huolehtia kalan noususta kalahisseillä (Kuusisto 

1991: 60). Kalahissejä tehtiin heti patojen valmistuttua myös muun muassa Ahvenkosken, Tai-

nionkosken ja Vaajakosken voimalaitoksille. Myös porrastyyppisiä kalateitä oli samoihin ai-

koihin rakennettu eräiden voimaloiden yhteyteen. 
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Kuusisto (1991: 60) tiivistää 1900-luvun alkupuolen kalatieratkaisut: 

 

Kaikilla kalatieratkaisuilla oli yksi yhteinen piirre: ne eivät täyttäneet tehtäväänsä. Parhaissakin ta-

pauksissa vain pieni osa nousemaan pyrkivistä kaloista onnistui ohittamaan padon. Eräänä syynä on 

mainittu, että kalateihin ohjattu osa veden virtaamasta oli riittämätön – nousukalahan pyrkii yleensä 

pysyttelemään päävirtauksessa. Monilla voimalaitoksilla kalatie jäikin pian unohduksiin. 

 

Enbuske (2010: 326) jatkaa: 

 

[T]oisaalta, kuten Oulujoki Oy:ssä oli alkujaan epäilty, koskien rakentamisen myötä vaelluskalojen 

poikastuotannolle sopivat kosket hävisivät, joten järjestelmä ei voinut olla toimiva kalakantojen suo-

jelemiseksi pelkästään kalatien rakentamisella. Ilmeisesti yhtään lohta ei hissillä noussut ylävirtaan. 

Niinpä Pyhäkosken jälkeen ei Oulujoen voimalaitosten yhteyteen rakennettu kalateitä ja hissitkin pu-

rettiin pois. 

 

Vesioikeuslakia muutettiin jälleen vuonna 1951. Voimalaitosten vesioikeudellisiin lupiin ei 

enää sisällytetty vaatimuksia kalateiden rakentamisesta, vaan padonrakentaja voitiin velvoittaa 

maksamaan valtiolle vuosittain maksu vaelluskalojen poikasistutusten rahoittamiseksi. Näin 

toimittiin rutiininomaisesti myös vuoden 1961 vesilain puitteissa 1980-luvun loppupuolelle 

saakka, kunnes vuonna 1987 korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen, jossa voimayhtiöiden ja 

maa- ja metsätalousministeriön anomus kalatievelvoitteiden korvaamisesta istutuksin hylättiin 

kehittyneen kalatietekniikan perusteella. (Kuusisto ym. 1991: 203–204) 

 

Kalatievelvoitteiden uuteen tulemiseen vaikutti tekniikan kehittymisen lisäksi myös ajatteluta-

van muutos. Kalojen pyynnin lisäksi vaelluskalalajien luontaiselle elinkierrolle ja lajien ole-

massaololle sinänsä alettiin antaa arvoa. Aiemmat poikasistutukset olivat keskittyneet Peräme-

ren alueelle, ja niiden pääasiallisena tarkoituksena oli turvata merellä tapahtuva ammattikalas-

tus. Toisaalta myös oli huomattu, että hävinneitä vaelluskalakantoja korvaamaan istutetut vil-

jellyt kalakannat olivat sekoittaneet jäljelle jääneitä luonnonkantoja (Telkänranta 2008: 99). 

 

Vuonna 2011 astui voimaan uusi vesilaki (587/2011). Koska merkittävät vaelluskalajoet oli jo 

rakennettu ja rakentamatta jääneet koskiensuojelulain puitteissa suojeltu, nousi uudessa vesi-

laissa vaelluskalojen kannalta merkittävimmäksi kysymykseksi kalatalousmääräysten päivittä-

minen vanhoissa vesitalousluvissa. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut esimerkiksi kalateiden 

rakentamisvelvoitetta sellaisten patojen yhteyteen, joihin sitä ei aikoinaan ollut edellytetty. Voi-

massa olevien vesitalouslupien kalatalousvelvoitteisiin ei kuitenkaan voitu uudenkaan lain 
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nojalla puuttua, sillä vesitalouslupien katsottiin olevan vahvan pysyvyyssuojan piirissä (Salila 

2018). Myös uusissa vesiluvissa kalatalousmääräykset pysyivät pääosin samanlaisina kuin van-

han vesilain aikana. Vesilain (587/2011) kolmannen luvun 14 §:n mukaan kalatien rakentami-

nen tai muu kunnostustoimenpide voidaan korvata kalatalousviranomaiselle maksettavalla ka-

latalousmaksulla, mikäli toimenpiteestä aiheutuisi siitä saavutettavalla hyötyyn verrattuna koh-

tuuttomia kustannuksia hankkeesta vastaavalle. 

 

Kalateihin on kehitetty useita toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Usein suurten patojen yhteyteen 

joudutaan sijoittamaan eri tyyppisiä kalateitä, sillä kalalajeilla on erilaisia vaatimuksia veden 

syvyyden ja virtauksen suhteen vaellusuomassa (Schaa 1999). Sopivan kalatietyypin valintaan 

vaikuttavat lisäksi maisema-arvot sekä tarve huomioida muiden vesieliöiden kulkumahdolli-

suuksia. Kaikissa kalatietyypeissä keskeisimmät edellytykset toiminnan kannalta ovat vesistö-

alueelle leimautunut kalakanta, veden ja lisääntymisalueiden hyvä laatu, hallittu kalastuspaine 

sekä riittävän suuri kalatiehen ohjattu vesimäärä kalojen houkuttelemiseksi (Sutela ym. 2012: 

26). Kansallisen kalatiestrategian taustaselvityksessä (Sutela ym. 2012: 27) on lueteltu viisi 

yleisintä kalatieratkaisua: 

 

Luonnonmukaiset kalatiet eli ohitusuomat. Luonnonmukaisiksi kalateiksi kutsutaan luonnolli-

sen kaltaisesti virtaavaa rakennettua uomaa, joka kiertää nousuesteen yleensä loivasti maaston 

luonnollisia korkeuseroja noudattaen. Jyrkemmille osuuksille rakennetaan usein kynnyksiä 

luonnonkivistä. Luonnonmukainen kalatie vaatii yleensä pitkän uoman esteen kiertämiseksi. 

Tällaiset ohitusuomat ovat toisaalta myös maisemallisesti viihtyisiä. Suomessa rakennettiin 21 

luonnontilaista kalatietä vuosina 1999–2002. 

 

Allastyyppiset kalatiet ja pystyrakokalatiet on rakennettu peräkkäistä altaista, joita erottavat vä-

liseinät. Väliseinät voidaan rakentaa umpinaisiksi, jolloin kalat hyppäävät altaasta toiseen, tai 

seiniin voidaan tehdä pohjaan saakka ulottuvat virtausraot. Myös nämä kalatierakenteet ovat 

melko loivia, joten kalatiestä tulee melko pitkä suurilla putouskorkeuksilla. Allastyyppisiä ka-

lateitä on tehty etenkin lohia varten. 

 

Denil-kalatie koostuu kourumaisesta uomasta, johon on rakennettu virranohjaimia virtausno-

peuden hillitsemiseksi. Jyrkillä osuuksilla kourujen väliin on lisäksi sijoitettava erillisiä lepoal-

taita. Denil-kalatiet soveltuvat lähinnä voimakkaille vaelluskaloille, kuten suurikokoisille lohi-

kaloille. 
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Kalahisseissä kalat ohjataan mertamaiseen hissikoriin, joka nostetaan yläveden tasalle. Pienen 

tilantarpeensa ja kevyiden rakenteidensa vuoksi kalahissit ovat melko edullisia. Niitä rakennet-

tiin Suomessa etenkin 1940- ja 1950-luvuilla, mutta rakennelmat epäonnistuivat muun muassa 

virheellisten sijoituspaikkojen takia. Esimerkiksi Ranskassa kalahissit toimivat monille kalala-

jeille. 

 

Borland-kalatie perustuu kahden altaan ja niitä yhdistävän nousuputken sulutukseen. Sulkujär-

jestelmä toimii automaattisesti joko säännöllisin väliajoin tai kun kaloja on kertynyt rakennel-

maan tietty määrä. Toimintaperiaatteena on houkutella kalat suljettavaan ala-altaaseen, jossa 

nouseva vedenpaine ohjaa kalat nousuputkea pitkin ylempään altaaseen. Kun kalat ovat pääs-

seet yläaltaaseen, ala-altaan luukut avataan seuraavia kaloja varten ja nousuputki tyhjenee ve-

destä. Borland-tyypin kalatie soveltuu etenkin aiemmin rakennettujen suurten vesivoimalaitos-

ten yhteyteen, minne ei mahdu rakentamaan pitkää kiertouomaa. Suomessa tällaiset rakenteet 

ovat vielä harvinaisia. Isohaaran padon yhteyteen rakennettiin eräs ensimmäisistä vuonna 2012 

(Pohjolan Voima 2019). 

 

3.6 Vaelluskaloja koskevia toimintaohjelmia 

Joulukuussa 2011 valmistui kansallinen kalatiestrategia, jota oli kahden vuoden ajan työstänyt 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama kehittämisryhmä. Strategian taustalla vaikuttavat Eu-

roopan unionin vesipuitedirektiivin, meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) sekä kansallisen ve-

sienhoidon suunnittelun tavoitteet, joissa kalakantojen hoidossa pyritään siirtymään istutuksista 

kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. 

 

Kalatiestrategian tärkein tavoite on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoi-

maisuuden vahvistaminen. Vaelluskalojen luontaista lisääntymistä aiotaan tukea palauttamalla 

vaellusreittejä luonnontilaisempaan kuntoon. Keskeisimpinä keinoina ovat kalateiden rakenta-

minen patojen yhteyteen sekä kutualueiden koskiosuuksien kunnostukset. Strategiassa esitel-

lään seitsemän toimintalinjaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi kalatiestrategiaa varten laadit-

tiin biologiset, teknis-taloudelliset ja sosioekonomiset kriteerit tulevien kalatiehankkeiden ar-

viointia varten. 

 

Osana kalatiestrategian valmistelutyötä alueelliset ELY-keskukset nimesivät helmikuussa 2011 

tärkeimmät vaelluskalajoet lohien ja taimenien osalta. Tuloksena paikallistettiin 55 kriittistä 

patoa 20 joella tai vesistöreitillä, jotka luokiteltiin kalatierakentamisen kärkikohteiksi (kuva 2). 
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Kuva 2. Kalaviranomaisen priorisoimat kalatiekohteet. Kartta: Kansallinen kalatiestrategia 

2011.  

 

Lokakuussa 2012 valmistunut Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle 

pyrkii vahvistamaan lohien ja meritaimenten geneettistä monimuotoisuutta pitkällä aikavälillä. 

Strategian tavoitetilana vuodelle 2020 on Suomen joissa lisääntyvät elinvoimaiset lohi- ja me-

ritaimenkannat. Kantoja on tarkoitus palauttaa potentiaalisiin ja rakennettuihin jokiin ja puroi-

hin. Lohi- ja meritaimenkantojen tärkeitä elinympäristöjä ja vaellusreittejä suojellaan ja kun-

nostetaan, mikä siirtää kalakantojen hoidon painopistettä istutuksista kalojen luontaiseen elin-

kiertoon. Keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa kalateiden rakentaminen, turhien vael-

lusesteiden purkaminen ja kalastuksen säätely. 
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4 Aineistot 

 

Indikaattorin aikasarjassa käytetty aineisto koostui valmiiksi saatavilla olevista ympäristöhal-

linnon paikkatietoaineistoista. Aineistot ladattiin koko Suomen alueelta. Tutkimusalue määräy-

tyi yhtäältä indikaattorin tavoitteiden ja toisaalta aineistojen kattavuuden perusteella. Aineisto-

jen irrotus tehtiin 17.10.2017. 

 

Tarkasteltavat jokiuomat valittiin vesienhoidon suunnittelussa käytetystä vektorimuotoisesta 

jokimuodostuma-aineistosta (VHS joki 2016). Aineisto sisältää 1913 vesipuitedirektiivin mää-

ritelmän mukaista jokimuodostumaa, ja niiden yhteispituus on 35 725 kilometriä. Aineiston kä-

sittelyn ja laskumenetelmien testaamisen yhteydessä aineistosta päädyttiin ottamaan aikasarjaa 

varten 304 muodostuman otos, joka sisältää yli 30 kilometriä pitkät jokimuodostumat. Näiden 

yhteispituus vektorimuodossa on 15 640 kilometriä. 

 

Muodostumat kytkettiin toisiinsa ja muihin vesistöihin ympäristöhallinnossa laaditun uomaver-

kosto-tason avulla (Ranta10 2016). Uomaverkosto on topologisesti yhtenäinen viiva-aineisto 

Suomen jokiuomista ja niitä järvien yli yhdistävistä pseudouomista. Verkostoon sisältyvät jo-

kiuomat, joiden yläpuolinen valuma-alue on vähintään 10 km2. 

 

Kalojen vaellusmahdollisuuksia rajaavana tasona käytettiin pistemuotoista Keskeiset vaelluses-

teet -aineistoa, joka on laadittu asiantuntija-arviona alueellisissa ELY-keskuksissa Vesistötyöt 

(Vesty 2016) -tietokantaan kuuluvan patorekisterin pohjalta. Vaellusesteaineistossa on 971 pa-

toa (tilanne 17.10.2017), jotka on luokiteltu haittavaikutuksensa mukaan luokkiin kalatie, kul-

kua haittaava vaelluseste, merkittävä vaelluseste tai ei este. ”Ei-esteellisiksi” luokitellut raken-

nelmat (14 kpl) jätettiin tästä analyysistä pois. Aineistossa on useimmista padoista rakennus-

vuosi – tätä muuttujaa käytettiin aikasarjan laadinnan pohjana. Kirjallisuudesta ja internet-läh-

teistä etsittiin täydentäviä tietoja puuttuvista rakennusvuosista. Tietoja etsittiin myös Norjaan 

ja Venäjälle laskevien vesistöjen nousuesteistä. Analyysiin valitut jokiuomat, uomaverkosto ja 

Suomen puoleiset vaellusesteet on esitetty kuvassa 3. 

 

Vaellusreittien ja karttojen laadinnassa hyödynnettiin Itämeren rantaviiva-aineistoa (Ranta10 

2016). Visualisoinnissa käytettiin lisäksi naapurimaiden suurimpia joki-, järvi- ja merialueita 

kuvaavia avoimia vektoriaineistoja (Natural Earth 2019).  
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Kuva 3. Vasemmalla: aineistoon valitut jokimuodostumat (304 kpl). Oikealla: keskeiset vael-

lusesteet (957 kpl). 
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5 Menetelmät 

 

Vaelluskelpoisten jokien mittaus tehtiin viidessä vaiheessa (Kuva 4). Työ oli monivaiheinen, 

koska jokimuodostumatason ja uomaverkostotason geometria ei ole aivan yhtenäinen. Niin 

ikään kaikki vaellusesteet eivät sijainneet täsmällisesti uomissa, vaan pisteiden sijainti saattoi 

heittää sadallakin metrillä. Laskennassa piti myös huomioida jokimuodostumat, jotka laskevat 

toisiin jokiin ennen merta. Jos alempana olevassa joessa on nousueste, ylemmät uomat ovat 

tukossa jo ennen alkuaan. Lisäksi laskennassa haluttiin huomioida erikseen jokien vapaat osuu-

det, kalateiden takaiset osuudet, haitallisten nousuesteiden takaiset osuudet ja kokonaan tukossa 

olevat osuudet. Lähtötilanteen määrittämistä varten kaikille muihin jokiin laskeville jokimuo-

dostumille muodostettiin reitit uomaverkoston alkupisteisiin. Paikkatieto-osiot tehtiin pääosin 

ArcMapin Model Builder -ympäristössä, jolla voidaan ketjuttaa aineistoa muokkaavia geopro-

sessointityökaluja. Tuotetut mallit (Model 1–3) on esitetty liitteessä 2. 

 

 

Kuva 4. Työn laskennallisen osuuden vaiheet. 
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Ensimmäisessä vaiheessa valittiin tarkasteltavat jokimuodostumat. Valintakriteeriksi otettiin 

pituus, jonka alarajaksi määriteltiin pituuksien jakauman perusteella 30 kilometriä. Valinnan 

mukaisia muodostumia löytyi 304. Uomaverkostolle määriteltiin alkupisteet, joista kalojen 

nousu teoreettisesti alkaa. Suomen rajojen sisällä Itämereen laskevissa uomissa alkupisteet 

muodostettiin uomaverkoston ja Itämeren rantaviivan (Ranta10 2016) leikkauskohtiin. Venäjän 

ja Norjan puolelle laskeviin uomiin lisättiin alkupisteet uomien päihin. 

 

Toisessa vaiheessa muodostettiin jokiin laskeville jokimuodostumille alkupisteet reititystä var-

ten. Jokeen laskeviksi uomiksi määriteltiin muodostumat, jotka sijaitsevat yli 500 metrin päässä 

ensimmäisessä vaiheessa määritellyistä verkoston alkupisteistä. Laadittu malli (Model 1) jakaa 

jokimuodostuma-aineiston uomaverkoston mukaisiin segmentteihin ja lisää pisteet jokaisen 

segmentin alku- ja loppupäähän. Tämän jälkeen malli muodostaa uomaverkostosta etäisyysras-

terin, jonka ruutujen arvot kuvaavat etäisyyttä verkoston alkupisteeseen. Etäisyysrasterin reso-

luutioksi määritettiin 100 metriä. Rasterin etäisyysarvot poimitaan uomien segmenteille laadi-

tuille pisteille. Saadusta pistetason taulusta suodatettiin Excelissä pienin arvo kullekin jokiuo-

malle: piste, jolla on pienin etäisyys verkoston alkuun, on jokimuodostuman alkupiste. Nämä 

pisteet tuotiin malliin 3 (Model 3). 

 

Kolmannessa vaiheessa malli (Model 2) muuttaa etäisyysrasterin pisteiksi, joista saadaan etäi-

syysarvot vaellusesteille. Jos vaelluseste sijaitsee jossakin laskentaan valitussa jokimuodostu-

massa, malli liittää esteeseen muodostuman tiedot. Lisäksi malli liittää jokimuodostumille (vii-

vataso) pienimmän ja suurimman etäisyysarvon, joiden avulla lasketaan joen kokonaispituus. 

Näin voitiin määrittää vaellusesteen suhteellinen sijainti uomassa. 

 

Neljännessä vaiheessa laadittiin reitit verkoston alkupisteistä jokiin laskevien muodostumien 

alkupisteisiin. Tämä tehtiin mallilla 3 (Model 3). Malli liittää myös tiedot tuotetuista reiteistä 

vaellusesteisiin. Lopputuloksena on taulukko, jossa kullakin vaellusesteellä on etäisyys verkos-

ton alkupisteeseen sekä tieto siitä, sijaitseeko vaelluseste jossakin laskentaan valitussa jokimuo-

dostumassa tai sen reitillä. Jos vaelluseste sijaitsee usean joen reitillä (mikä on yleinen tilanne 

laajojen jokiverkostojen alimmilla esteillä), kyseinen este monistuu taulukkoon, jolloin kaik-

kien reittien tiedot säilyvät. 

 

Viidennessä vaiheessa mallista 3 saatu vaellusestetaso yhdistettiin mallista 2 saatuun jokita-

soon. Yhdistäminen tehtiin Excelissä valintarakenteilla, jotka luokittelevat joet niiden varrella 

ja reiteillä sijaitsevien vaellusesteiden mukaan. Jos esimerkiksi toiseen jokeen laskevan 



23 

 

jokimuodostuman reitillä on kalatie, eikä muodostumassa itsessään ole nousuesteitä, kyseinen 

muodostuma on koko pituudeltaan kalatien takainen. Jos muodostumassa on sekä kulkua hait-

taava että merkittävä vaelluseste, näiden takaisten osuuksien pituudet lasketaan hierarkkisesti 

siten, että kulkua haittaava vaelluseste huomioidaan vain, jos se sijaitsee merkittävää vaelluses-

tettä alempana. Vastaavasti kalatiet huomioidaan vain, jos ne sijaitsevat haitallisempia esteitä 

alempana. 

 

Kustakin vaellusestetyypistä huomioitiin vain muodostumassa alimpana sijaitseva este – esi-

merkiksi peräkkäisten kulkua haittaavien vaellusesteiden kumuloituvaa haittavaikutusta ei tässä 

huomioitu. Seuraavaksi kullekin jokimuodostumalle laskettiin vapaan uoman osuus, kalatien 

takainen osuus, haittaavan esteen takainen osuus ja kokonaan tukossa oleva osuus muodostu-

man kokonaispituudesta. Kokonaispituus on muodostuman loppupisteen ja alkupisteen välinen 

verkoston alkupisteestä kertyvän etäisyysarvon erotus. 

 

Lopuksi tehtiin aikasarjaa kuvaava taulu, jossa on aikapisteet kahdenkymmenen vuoden välein. 

Kutakin aikapistettä kuvaavat etäisyysarvot poimittiin ja summattiin suodattamalla vaelluses-

teet rakennusvuoden perusteella nykytilanteesta alkaen. Lisäksi varhaisemmissa vuosipisteissä 

vaellusesteiden tyyppiä muutettiin, jos kyseessä oli alun perin täysin esteellinen pato, jonka 

yhteyteen myöhemmin oli rakennettu toimiva kalatie (ks. luku 6.2). Vastaavaa korjailua tehtiin 

käsityönä myös Venäjälle laskevien vesistöalueiden nousuesteiden kohdalla (luku 6.2). 
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6 Tulokset 

Seuraavassa esitellään indikaattorin laskelman tulokset sekä eräitä muutoksia, joita laskennan 

työvaiheissa tehtiin. Indikaattorin valmis aikasarja on kolmannessa kappaleessa. 

6.1 Reititys sisävesien jokimuodostumiin 

Kuvassa 5 on esitetty uomaverkoston alkupisteistä laaditut reitit jokiuomiin laskeviin jokiin. 

Reititys onnistui toivotusti Vuoksen vesistöä lukuun ottamatta, jossa reitti alkoi Laatokan si-

jasta Saimaan kanavasta. Käytännön laskelman kannalta tällä ei ole merkitystä, sillä Vuoksen 

vesistön alueella merkittävimmät vaelluskalat ovat Vuoksen järvilohi ja järvitaimen (ks. luku 

7.1). 

 

 

Kuva 5. Reititys jokiuomiin. Reittien alkupisteet Itämereen laskevissa joissa on sijoitettu auto-

maattisesti meren ja uomaverkoston leikkauskohtiin. Uomaverkoston muissa kohdissa pisteet 

lisättiin käsin. 
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6.2 Vaellusesteiden rakennusvuodet ja tyypit 

Indikaattorin aikasarja perustui alueellisissa ELY-keskuksissa laadittuun Keskeiset vaelluses-

teet -tasoon, jossa yhtenä muuttujana on esteen valmistumisvuosi. Aineistoa tarkastellessa ha-

vaittiin, että esteistä, jotka sijaitsevat valituissa jokimuodostumissa tai niiden reiteillä, 93:sta 

puuttui tieto rakentamisajasta (valmistumisvuosi 0). Lisäksi valmistumisvuosi saattoi koskea 

vain nykyistä rakennelmaa, vaikka samalla paikalla olisi ollut pato aiemminkin. Toisaalta ny-

kyisen rakennelman esteellisyystyyppi on saattanut muuttua alkuperäisen rakentamisajankoh-

dan jälkeen, mitä ei ollut huomioitu aineiston vuosimuuttujassa. Esimerkiksi Kemijoen tukki-

neen Isohaaran pato on vaellusesteaineistossa merkitty vuonna 1948 rakennetuksi kalatieksi, 

mutta tästä ensimmäisestä kalatiestä eivät kalat todellisuudessa päässeet kulkemaan (ks. luku 

3.5). Uusi kalatie padon yhteyteen rakennettiin vasta vuonna 1993 (Korhonen & Sutela 1998).  

 

Edellä mainitut virhelähteet aiheuttivat aikasarjaan merkittävää vinoumaa, minkä vuoksi aineis-

ton kaikki kalateiksi merkityt rakennelmat käytiin läpi ja korjattiin aikasarjaan niiltä osin kuin 

täydentävää tietoa löytyi. Korjaaminen tehtiin Excel-tauluihin aikapistekohtaisesti siten, että 

esteellisyystyyppi muutettiin merkittäväksi vaellusesteeksi niissä aikapisteissä, jotka edelsivät 

toimivan kalatien rakentamista. Kalatiet, joiden rakentamisvuotta ei saatu selvitetyksi, sijoitet-

tiin vuosille 1980–2000. Myös muiden esteiden kohdalla rakennusvuosi saatiin osalle täyden-

nettyä, ja ajoittamatta jääneet hajautettiin aikapisteille 1900–2000. Vuosi- ja esteellisyystietoi-

hin tehdyt korjaukset lähteineen on esitetty liitteessä 3. 

 

Vaellusreittien pohjana käytetty uomaverkostotaso ulottuu Norjan ja Venäjän kautta Jääme-

reen, Vienanmereen ja Laatokkaan. Vaellusestetaso ei kuitenkaan ulotu Suomen nykyisten ra-

jojen ulkopuolelle. Tämän vuoksi Norjaan ja Venäjälle laskevien reittien varrella olevista vael-

lusesteistä etsittiin täydentäviä tietoja aikasarjaa varten. Norjaan laskevia vesistöjä on uoma-

verkostotasossa kolme. Näistä kaksi, Teno ja Näätämö, sisältyvät valittuun jokimuodostuma-

aineistoon. Molemmat niistä ovat merelle saakka vapaita, ja Jäämeren lohi nousee niitä pitkin 

Suomen puolelle (Inarin kalastusalue 2007). 

 

Taulukossa 2 on esitetty indikaattorin aineistoon sisältyvät jokimuodostumat, jotka ovat Venä-

jän puolelle laskevissa vesistöalueissa. Paatsjoen ja Vuoksen nousuesteitä ja reititystä on käsi-

telty luvussa 7.1. Tuulomajoen vesistöön kuuluu aineistossa kuusi jokimuodostumaa. Kuolan-

vuonon pohjukkaan Tuulomajoen suulle Murmanskiin rakennettiin Ala-Tuuloman voimalaitos 
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vuonna 1937 (Kuusisto 1991: 194–196). Laitokseen tehtiin hyvin toiminut kalaporras, mutta se 

oli pois käytöstä sotien ajan. Ylä-Tuuloman voimalaitos rakennettiin Tuulomajärven luusuaan 

vuonna 1965. Tämän yhteyteen rakennettiin kalahissi, joka ei kuitenkaan toiminut. Tähän päät-

tyi merilohen ja -taimenen nousu Tuulomajoen vesistön Suomen puoleisiin osiin (Inarin kalas-

tusalue 2007: 5). Koutajoen vesistöalueella nousee järvitaimenta, siikaa ja harjusta Venäjän 

Pääjärvestä Oulankajokeen (Huusko 1988, Wendelin ym. 2015). Pääjärven yhteydestä verkos-

ton alkupisteeseen Vienanmerellä tai vesistöalueen pohjoisimman osan, Tuntsanjoen yhtey-

destä ei löydetty kirjallisuudesta mainintoja. Koutajoen vesistöalue päädyttiin pitämään laskel-

massa avoimena Pääjärven vaelluskalojen vuoksi. Jänisjoen vesistöalueeseen kuuluu Suomen 

puolella kolme muodostumaa. Vihervuoren (1985: 43) mukaan Laatokan lohi tai järvitaimen ei 

ole voinut nousta alueen Suomen puoleiseen osaan ainakaan vuodesta 1890, jolloin Läskelän-

koski padottiin. Venäjän kautta Suomenlahteen laskee Urpalanjoen vesistöalue, ja Koivurinnan 

ym. (2015) mukaan ainakin nahkiainen pääsee nousemaan Urpalanjokeen saakka. 

 

Taulukko 2. Venäjän puolelle laskevat vesistöalueet, joihin kuuluvia muodostumia on indikaat-

torin aineistossa. Vesistöalueet ja muodostumat on lueteltu pohjoisesta etelään. 

Jokimuodostumat 

aineistossa 

Vesistöalue Verkoston 

alkupiste 

Esteellisyys Venäjällä Lähde 

Ks. luku 7.1 Paatsjoki Jäämeri Ks. luku 7.1  

Luttojoki Tuulomajoki Jäämeri Ala-Tuuloman voimalaitos 1937, 

kalaporras toimi n. 1945–1965. 

Ylä-Tuuloman voimalaitos 1965 to-

taalinen este. 

Kuusisto 

1991: 194–

196, Inarin ka-

lastusalue 

2007: 5 

Kulasjoki 

Suomujoki 

Jaurujoki (Savukoski) 

Nuortti 

Tulppiojoki 

Tuntsajoki Koutajoki Vienanmeri Oulankajoki avoin ainakin Venäjän 

Pääjärveen asti. Tuntsajoki erillisen 

haaran takana; tästä ei tietoa. 

Wendelin ym. 

2015, Huusko 

1988 

Oulankajoki 

Jänisjoki alajuoksu Jänisjoki Laatokka Padottu umpeen Läskelänkosken 

kohdalta jo 1890. 

Vihervuori 

1985: 43 Suonpäänjoki 

Viesimonjoki 

Ks. luku 7.1 Vuoksi Laatokka Ks. luku 7.1  

Urpalanjoki yläosa Urpalanjoki Suomenlahti Ilmeisesti ei patoja. Koivurinta 

ym. 2001 
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6.3 Aikasarja 

Yli 30 kilometriä pitkien jokiuomien yhteispituudeksi saatiin etäisyysrasterin perusteella 

14 481 kilometriä. Valmis indikaattorin aikasarja esitetään kuvassa 6 ja taulukossa 3. Taulukon 

lukemat ja kuvaajan prosenttiosuudet osoittavat, miten jokiuomien yhteispituus jakautuu vapai-

siin ja vaellusesteiden takaisiin jokiosuuksiin tarkastelluilla vaellusreiteillä. Aikasarjasta käy 

ilmi, että vapaiden jokiuomien pituus on laskenut neljäsosaan 1900-luvun kuluessa. Merkittävin 

vähentyminen tapahtui vuosien 1940 ja 1960 välisenä jaksona, jolloin vapaiden uomien osuus 

putosi 70 prosentista 33 prosenttiin. Vapaiden uomien väheneminen lähes loppui 1980-luvulla, 

ja samoihin aikoihin alettiin rakentaa toimivia kalateitä olemassa olevien patojen yhteyteen. 

Kalateiden takaiset osuudet ovat vuoteen 2017 mennessä jääneet kuitenkin alle kymmeneen 

prosenttiin. Nykyisen Suomen alueella olevien jokiuomien pituuksista neljä prosenttia oli ra-

kennettu umpeen jo vuonna 1900. 

 

 

Kuva 6. Indikaattorin valmis aikasarja. Kuvaaja esittää nykyisen Suomen valtion alueella si-

jaitsevien yli 30 kilometriä pitkien jokiuomien vaelluskelpoiset osuudet vuodesta 1900 vuoteen 

2017. N = 14 481 km. 
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Taulukko 3. Indikaattorin valmis aikasarja taulukkona. Taulukossa on esitetty jokiuomien pi-

tuudet sekä kilometreinä että suhteellisina osuuksina. 

Vuosi 

Vapaa Kalatie Haitattu Tukossa yhteensä 

km % km % km % km % km 

1900 13867 96 0 0 0 0 614 4 14481 

1920 12716 88 0 0 445 3 1320 9 14481 

1940 10129 70 0 0 538 4 3814 26 14481 

1960 4825 33 0 0 654 5 9002 62 14481 

1980 3605 25 0 0 621 4 10255 71 14481 

2000 3519 24 774 5 539 4 9649 67 14481 

2017 3519 24 988 7 666 5 9308 64 14481 

 

Kuvassa 7 ja taulukossa 4 on havainnollistettu vaellusesteiden takaisten jokimuodostumien lu-

kumäärät. Tässä laskussa on huomioitu vain ennen muodostumaan alkupistettä olevat esteet; 

jos muodostuman varrella on nousueste, mutta ennen muodostumaa ei ole, kyseinen muodos-

tuma on tässä luokittunut vapaaksi. Esteiden takaisten jokimuodostumien lukumäärän kehitys 

tuottaa varsin samanlaisen jakauman kuin etäisyyksien osuuksien vertailu kuvassa 6.  

 

 

Kuva 7. Vaellusesteiden takaisten jokiuomien lukumäärän suhde vapaaseen veteen laskevien 

jokiuomien lukumäärään. N = 304. 
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Taulukko 4. Vapaiden ja vaellusesteiden takaisten jokiuomien lukumäärät. 

Vuosi 

Vapaa Kalatie Haitattu Tukossa Yhteensä 

Kpl % Kpl % Kpl % Kpl % Kpl 

1900 289 95 0 0 0 0 15 5 304 

1920 261 86 0 0 9 3 34 11 304 

1940 212 70 0 0 9 3 83 27 304 

1960 114 38 0 0 12 4 178 59 304 

1980 90 30 0 0 12 4 202 66 304 

2000 90 30 14 5 9 3 191 63 304 

2017 90 30 16 5 12 4 186 61 304 

 

 

Kuvassa 8 on esitetty kartoin vaellusesteiden rakentamisen eteneminen. Karttoihin on havain-

nollisuuden vuoksi otettu vain esteet, jotka sijaitsevat aineiston jokimuodostumissa tai niiden 

reiteillä. Vuosina 1900 ja 1920 vaellusesteet keskittyvät Etelä- ja Länsi-Suomeen. Vuodesta 

1940 alkaen rakentaminen laajenee Pohjanmaan jokiin, ja vuonna 1960 myös Lapin ja Itä-Suo-

men vaellusreiteille on rakennettu patoja. Esteiden määrä kasvaa vielä vuoden 1980 jälkeen, 

mutta 2000-luvulla ei suurta muutosta enää tapahdu. 
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Kuva 8. Vaellusesteet tarkastelluissa joissa ja niihin johtavilla reiteillä vuosina 1900–2017. Pis-

teet sisältävät vaellusesteiden kaikki luokat (merkittävä vaelluseste, kulkua haittaava vael-

luseste ja kalatie). 
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Kuvassa 9 on esimerkki vaellusesteiden hierarkkisesta luokittelusta pituuslaskussa. Närpiön-

joki on VHS-aineistossa jaettu kahdeksi muodostumaksi, ala- ja yläosaan. Alaosan ja meren 

rantaviivan väliin jää muutaman kilometrin mittainen erillinen muodostuma, joka ei kuulu ai-

neistoon. Reitti Närpiönjoen alaosaan kulkee tämän lyhyen muodostuman kautta, ja reitti När-

piönjoen yläosaan alaosan kautta. Joen suulla on pato, jossa on kalatie. Närpiönjoen alaosassa 

ei ole muita vaellusesteitä. Yläosassa on ensin kulkua haittaava vaelluseste ja sen yläpuolella 

merkittäviä vaellusesteitä. Alaosan muodostuma luokittuu etäisyystaulukossa koko pituudel-

taan (42,1 kilometriä) kalatien takaiseksi. Yläosan muodostuma on 33,3 kilometriä pitkä. Siitä 

ensimmäiset 13,1 kilometriä luokittuu kalatien takaiseksi, seuraavat 3,4 kilometriä haitatuksi, 

ja viimeiset 16,8 kilometriä tukossa olevaksi. 

 

 

Kuva 9. Närpiönjoen muodostumat ja vaellusesteet. 
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7 Pohdinta 

 

Seuraavassa on käsitelty tuloksia yksityiskohtaisemmalla ja kriittisellä tasolla. Laskumenetel-

mässä tehtyjen kompromissien merkitystä tarkastellaan. Lisäksi arvioidaan tuotettua indikaat-

toria taustateorian valossa. 

7.1 Vaellusreittien tulkinnasta 

Vuoksen vesistöalueella jokiuomien reititys kulki Laatokan ja Vuoksen sijasta Suomenlahteen 

johtavaan Saimaan kanavaan siitä huolimatta, että nousuesteaineistosta puuttui suurin Laatokan 

ja Saimaan välinen nousueste, Imatran voimala. Tämä johti pohtimaan reititystä vaeltavien ka-

lakantojen näkökulmasta. Vuoksen alueella tärkeimmät vaelluskalat ovat järvilohi ja järvitai-

men. Myös monissa muissa suurissa järvissä on vaeltavia kalakantoja, kuten Päijänteessä vael-

tava järvitaimenkanta. Tällaiset kannat jäävät indikaattorin laskelman ulkopuolelle, sillä vael-

luksen lähtöpiste on määritetty merelle verkoston alkuun. 

 

Toinen poikkeus reittien tulkinnassa tehtiin Inarin Paatsjoen vesistöalueella. Vesistöalueen kes-

kusjärvi Inarijärvi laskee Paatsjokea Venäjän puolelle ja lopulta Jäämereen Petsamossa. Paats-

joessa on nykyisen Venäjän puolella kolme voimalaitosta, jotka on rakennettu vuosina 1942–

1959 (Kuusisto 1991: 194–196). Kirjallisuudesta ei kuitenkaan löydetty mainintoja siitä, että 

Jäämereltä olisi päässyt nousemaan vaelluskaloja Inarijärveen ennen voimalaitosten rakenta-

mista. Esimerkiksi Norjan kautta Jäämereen laskeva Uutuanjoki (ei aineistossa) on Inarin ka-

lastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman (Inarin kalastusalue 2007) mukaan rakentamaton, 

mutta kalat eivät pääse nousemaan sitä pitkin Suomen puolelle luonnollisten vaellusesteiden 

takia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi korkeita putouksia. Sitä vastoin Inarijärvessä elää ylem-

piin jokiin nousevia järvitaimen-, harjus- ja siikakantoja, joten Paatsjoen Venäjän puoleiset 

nousuesteet päätettiin jättää indikaattorin laskelmassa huomiotta. Paatsjoen vaellusreitin alku-

piste määrittyi aikasarjassa siis Inarijärveen. Niin ikään Koutajoen vesistöalueella päätettiin jät-

tää mahdolliset Venäjän Pääjärven alapuoliset nousuesteet huomiotta, sillä Pääjärvestä Kuusa-

mon Oulankajokeen nousee vaelluskaloja. 

 

Jokimuodostuma- ja vaellusesteaineistot kattavat Suomen valtion nykyisen alueen. Uomaver-

kosto ulottuu laskevien pääuomien osalta myös Norjan ja nykyisen Venäjän puolelle vesistö-

alueiden purkupisteisiin saakka Jäämerellä, Vienanmerellä ja Laatokassa. Aikasarja laadittiin 

alkamaan vuodesta 1900, jolloin Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa. Vuoden 1917 itsenäis-

tymisen jälkeen Suomen itäraja on muuttunut neljä kertaa (Haapala ym. 2007: 204–205). Näitä 
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aluemuutoksia ei ole aikasarjassa huomioitu, vaan samaa joki- ja reittiaineistoa käytettiin kaik-

kien aikapisteiden laadinnassa. Tämä helpottaa aikasarjan vertailtavuutta ja korostaa niitä ym-

päristötekijöitä, joihin Suomen valtion politiikassa voidaan vaikuttaa. 

 

Eräs mahdollinen virhelähde reitityksessä on uomaverkoston ja jokimuodostumien muuttumi-

nen aikasarjan kattaman 117 vuoden kuluessa. Tässä laskelmassa käytettiin samaa verkosto- ja 

jokiaineistoa koko aikasarjan pohjana, vaikka ajanjaksolla on tehty muitakin voimakkaita vesi-

rakentamistoimenpiteitä kuin vaellusesteaineistossa näkyviä patoja. Etenkin 1900-luvun alku-

puolella kaivettiin useita kanavia tukinuittoa varten. Lisäksi järvien laskujen ja kuivaamisten 

yhteydessä on kaivettu suuri määrä kanavia ja ojia, jotka ovat muuttaneet luonnontilaista uo-

maverkostoa. Myös tekojärviä on rakennettu tulvasuojelun ja vesivoiman säätelyn vuoksi. Toi-

saalta runsaan sadan vuoden aikana myös maankohoaminen, sedimenttien kulkeutuminen ja 

kasautuminen sekä muut luontaiset prosessit ovat paikoin saattaneet muuttaa uomaverkostoa. 

Näitä muutoksia ei ole voitu ottaa huomioon laaditussa aikasarjassa. 

 

7.2 Pituudet ja etäisyydet 

Vaelluskelpoisten ja haitattujen jokimuodostumien pituuksien laskenta perustui etäisyysraste-

riin, jonka resoluutio on 100 metriä. Koska etäisyysrasterin pohjana käytettiin koko uomaver-

kostoa, resoluution valintaan vaikuttivat rasterin lopullinen koko ja analyysiin käytetyn tieto-

koneen laskentateho. Sadan metrin resoluutio aiheuttaa epätarkkuutta etäisyysarvoihin etenkin 

voimakkaasti meanderoivissa jokimuodostumissa. Tätä on havainnollistettu kuvassa 10. Toinen 

virhelähde syntyi siitä, että pituuksien laskennassa kullekin jokimuodostumalle määritettiin 

alku- ja loppupiste etäisyysrasterin pienimmän ja suurimman arvon avulla. Tämä tuotti omalta 

osaltaan liian lyhyitä etäisyyksiä monihaaraisissa jokimuodostumissa, sillä etäisyysarvo kuvasi 

vain pisintä yhtenäistä uomaa ilman sivu-uomia (kuva 11).  
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Kuva 10. Kemijoen vesistöalueella sijaitse-

van Sovasjoen yläjuoksua. Vektoriviivassa 

erottuva voimakas meanderointi jää piiloon 

etäisyysrasterissa. Joen alemmat osuudet 

ovat kuitenkin suorempia, mikä vähentää 

mittausvirhettä kokonaispituudessa. Rasterin 

ja vektorin ero muodostuman pituudessa on 

16 %. 

 

 
 

Kuva 11. Palojoki-Köylinjoki Porvoonjoen 

vesistöalueella. Muodostuman kauimmaisen 

päätepisteen ja alkupisteen välinen erotus, 

jonka mukaan kokonaispituus lasketaan, on 

21,4 kilometriä. Mittausmenetelmä ei kuiten-

kaan huomioi sivuhaaroja. Alkuperäisessä 

vektoriaineistossa muodostuman pituus on 

58,1 kilometriä, joten virhe kasvaa jopa 63 

prosenttiin. 

 

 

Osa alkuperäisistä viivamuotoisista jokimuodostumista koostuu erillisistä pätkistä, joiden vä-

lissä on järviä. Tällaiset irtoviivat yhdistettiin toisiinsa uomaverkostotason pseudouomien 

avulla, jolloin rasteria pitkin mitatun etäisyyden arvo oli pitempi kuin vektoritiedostossa. Ää-

rimmäisenä esimerkkinä tästä on Tornionjoen vesistöalueella sijaitseva Tengeliönjoki, jossa pi-

tuus rasterin perusteella on lähes 2,5-kertainen vektorin pituuteen nähden (kuva 12). 
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Kuva 12. Tengeliönjoki koostuu VHS-muodostuma-aineistossa erillisistä joenpätkistä, sillä 

joki virtaa useiden järvien halki. Järvet on vesienhoidon suunnittelussa erotettu omiksi muo-

dostumikseen. Indikaattorin pituuslaskussa pituus kuitenkin kertyy koko uomaverkoston mat-

kalta, joten etäisyystaulukkoon Tengeliönjoen muodostuman pituudeksi tulee 73,3 kilometriä, 

joka on 2,4 kertaa suurempi kuin vektorin pituusarvo. 

 

Taulukossa 5 on tarkasteltu laskentaan käytettyjen rasterietäisyyksien eroja alkuperäisen vek-

toriaineiston viivatiedoista poimittuihin pituuksiin nähden koko aineiston tasolla. Vektori- ja 

rasteriaineistojen ero jokimuodostumien kokonaispituudessa on epätarkkuuksista huolimatta 

vain 7 prosenttia. Myös pituuksien keskiarvo jää rasteriaineistossa 7 prosenttia alhaisemmaksi 

kuin vektoriviivoissa. Muodostumien välinen keskihajonta on rasterietäisyyksissä hieman suu-

rempi kuin vektorietäisyyksissä. Tätä selittää se, että osa pituusarvoista on ali- ja osa yliarvioita, 

kuten kuvissa 10–12 on esitetty. Kuva 13 havainnollistaa, että suurin osa vaihtelusta on 30–60 

kilometriä pitkissä jokimuodostumissa. 

Taulukko 5. Jokiaineiston pituuden tunnusluvut rasteri- ja vektorietäisyyksinä. 
 

Vektori (km) Rasteri (km) Ero 

Kokonaispituus 15640,3 14481,0 1159,3 

Min 30,0 18,0 12,1 

Max 250,4 248,5 1,9 

Keskiarvo 51,4 47,6 3,8 

Keskihajonta 29,3 31,3 2,0 
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Kuva 13. Rasterin perusteella mitattujen jokimuodostumien pituuksien poikkeama (kerroin, y-

akseli) vektoriviivan pituudesta (kilometriä, x-akseli). 

 

7.3 Todelliset vaellusjoet 

Aikasarjassa käytettyä jokimuodostuma-aineistoa on syytä verrata kalojen tunnettuihin vaellus-

jokiin. Lyytimäen ja Hakalan (180: 2008) mukaan alkuperäisiä meritaimenkantoja on Suomen 

alueella ollut noin 60, joista jäljellä on viisi. Koli (77: 1990) laskee Itämeren lohen nousseen 

Suomessa 1900-luvun alussa 18 jokeen. Kuusisto ym. (1998) luettelevat 52 vanhaa merilohen 

ja meritaimenen kutujokea. Kuusiston ym. (1998) listaamista joista 15 puuttuu valitusta aineis-

tosta. Etenkin monen Etelä-Suomen vanhan taimenjoen pääuoman pituus on alle 30 kilometriä, 

mutta aineistosta jää muodostumien erillisosien takia kokonaan puuttumaan myös esimerkiksi 

Kymenlaaksossa sijaitseva Summanjoki, jonka muodostumien yhteispituus on yli 60 kilomet-

riä. Kuusiston ym. (1998) luettelon aineistosta puuttuvat joet ovat yhteispituudeltaan noin 440 

kilometriä. Lisäksi 13:sta joesta puuttuu jokin VHS-aineistossa erilliseksi muodostumaksi ra-

jattu osa, jonka pituus jää alle 30 kilometrin. Esimerkiksi Lestijoesta on mukana otoksessa vain 

keskiosa. Puuttuvien osuuksien pituudeksi kertyy yhteensä 384 kilometriä. Aineistosta puuttu-

vat Kuusiston ym. (1998) nimeämät joet ja jokiosuudet on esitetty kuvassa 14 ja Liitteen 4 

taulukossa. 

 

Kansallisessa kalatiestrategiassa (2011) kalatierakentamista varten priorisoiduista 20 vesistöstä 

tai reitistä kahdeksan puuttuu käytetystä aineistosta kokonaan. Useista mukana olevista koh-

teista puuttuu lisäksi osia, vrt. kuva 2. 
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Kuva 14. Vasen: valittu jokiaineisto (sinisellä) ja aineistosta puuttuvat tunnettujen vanhojen ja 

nykyisten merilohi- ja meritaimenjokien pätkät Kuusiston ym. 1998 mukaan. Oikea: aineistosta 

kokonaan puuttuvat merilohi- ja meritaimenjoet (Kuusisto ym. 1998). 

 

7.4 Arviointia indikaattorina 

Heink ja Kowarik (2010) korostavat, että biodiversiteetti-indikaattoreita kehittäessä tulisi aina 

tuoda esiin, onko kyse kuvailevasta vai normatiivisesta indikaattorista. Heidän mukaansa olisi 

hyödyllisintä käyttää kokonaan eri termejä indikaattoreista, jotka kuvaavat ympäristön tilaa ja 

indikaattoreista, jotka kuvaavat suunnitelmien ja toimenpiteiden edistymistä. Heink ja Kowarik 

ehdottavat ensin mainitulle nimeä ecological indicator ja jälkimmäiselle environmental policy 

indicator.  

 

Heinkin ja Kowarikin (2010) jaottelussa kalojen vaellusmahdollisuuksien parantaminen -indi-

kaattori on ennemmin kuvaileva kuin normatiivinen. Aikasarja esittää laskelman vaelluskalojen 

teoreettisista kulkumahdollisuuksista suurimmissa jokiuomissa. Indikaattori kuvaa ekosystee-

min toiminnan (function) sijaan ympäristön rakennetta (structure) (Dale & Beyeler 2001). In-

dikaattorin tietolähteiden perusteella ei voi arvioida, missä vesistöalueilla vaelluskaloja todella 
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elää. Myöskään esimerkiksi kalateiksi luokiteltujen esteiden keskinäinen vertailu ja toimivuu-

den tarkastelu ei tämän perusteella onnistu. 

 

Etäisyysosuuksien suora normatiivinen tulkinta laaditun indikaattorin pohjalta ei ole perustel-

tua. Jokiuomat eroavat toisistaan alueellisesti, joten aikasarjaa ei ole syytä lukea siten, että va-

paiden uomien täysi osuus olisi tavoitetilanne. Alueellisesti oikein kohdennetuilla vaelluskel-

poisten uomien palauttamisella voidaan saavuttaa suuria hyötyjä kalakantojen luontaisessa li-

sääntymisessä, kun taas suurikaan määrä vaellusesteiden poistamisia ei itsessään riitä, jos ve-

sistöalueella ei ole vaeltavia kalakantoja esimerkiksi luontaisten vaellusesteiden takia. Vaelta-

vat ja virtavesissä elävät kalalajit ovat vaatimuksiltaan erilaisia, minkä lisäksi kalojen lisäänty-

mismahdollisuuksiin vaikuttavat monet muutkin ympäristötekijät kuin kulkureittien avoimuus. 

Indikaattorin näkökulma on yleistävä, ja aikasarjan on tarkoitus olla suhteellisen helposti päi-

vitettävissä hallittavissa olevalla aineistomäärällä. Tämän vuoksi veden laatua, uoman pohjan 

tilaa, vaeltavan kannan elinvoimaisuutta tai muita kalojen kutemiseen vaikuttavia tekijöitä ei 

otettu mukaan tarkasteluun. Toisaalta aikasarjaa tarkastellessa on syytä huomioida, että myös 

kalatierakennelmat ovat vaellusesteitä: lähes kaikkien rakennelmien kohdalla ainakin osa vael-

tamaan pyrkivistä kaloista ei löydä kalatietä tai ei pysty kulkemaan sitä pitkin (Sutela ym. 2012: 

28). 

 

Biodiversiteetti-indikaattorien kansainvälisen DPSIR-viitekehyksen (Smeets & Weterings 

1999) sisällä indikaattori sijoittuu toimenpideindikaattoreihin. Viitekehyksen käsitteiden mu-

kaisesti kalatiet ovat menetelmä, joilla vähennetään ympäristöön kohdistuvia paineita ja paran-

netaan luonnontilaa tukemalla vaelluskalojen luontaista lisääntymiskiertoa. Indikaattorin avulla 

voidaan nähdä, miten vaellusesteiden poistaminen ja kalateiden rakentaminen muuttaa laajassa 

kuvassa ympäristön rakennetta vaelluskaloille suotuisampaan suuntaan. 

 

Dalen ja Beyelerin (2001) mukaan indikaattorin tulisi olla helposti ja suhteellisen edullisesti 

mitattava, jotta sen päivittäminen olisi mielekästä. Indikaattorin mitta-asteikon tulisi olla hel-

posti ymmärrettävä, ja indikaattorin tulisi tarjota tietoa, joka on tieteellisesti vankkaa ja päätök-

senteon kannalta mielekästä. Nämä tavoitteet täyttyvät kohtuullisesti. Indikaattorin aikasarjaa 

on verraten helppo päivittää olemassa olevien paikkatietoaineistojen perusteella. Aineiston 

hyödynnettävyyden keskeinen pullonkaula on siinä, kuinka aktiivisesti alueelliset ympäristövi-

ranomaiset päivittävät vaellusestetietokantaa. 
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Indikaattorin mitta-asteikko tarjoaa mielekästä tietoa maanlaajuisen kokonaiskuvan tarkaste-

luun. Vastaavanlaista aiempaa laskelmaa Suomen joista ei löydetty. Paikkatietomenetelmien 

hyödyntäminen mahdollisti laskelman, joka olisi ollut erittäin työläs toteuttaa muilla tavoin. 

Tässä työssä kehitetty laskutapa osoittautui kuitenkin käytännössä hieman raskaaksi ja moni-

mutkaiseksi, mistä seurasi epätarkkuutta mittaustuloksiin. Rakennetuista ArcMap-malleista ja 

Excel-pohjista huolimatta laskumenetelmää ei myöskään saatu vielä viilattua kovin käyttäjäys-

tävälliseksi. Aineistojen käsittely ja laskenta tällä menetelmällä vaatii jatkossakin melko paljon 

pohjatyötä. Toisaalta tulevien aikapisteiden laskeminen tulee olemaan suoraviivaisempaa kuin 

nyt tehtyjen vanhojen aikapisteiden tapauksissa, sillä nykytilannetta kuvaavien esteiden raken-

nusvuosia ja -tyyppejä ei tarvitse muokata. Erikseen tarkistettavaksi tulevaisuudessakin jäävät 

Venäjän puolelle laskevien uomaverkostojen varrella sijaitsevat vaellusesteet. Käyttäjän tulee 

myös tehdä valinta siinä, mihin vaellusreittien alkupisteet määritetään. Tässä työssä potamo-

dromiset järvien vaelluskalat jäivät lähes huomiotta Vuoksen, Paatsjoen ja Koutajoen vesistöjä 

lukuun ottamatta. 

 

Tuotetusta aikasarjasta ilmenevä vapaiden uomien vähenemisen ajankohta vastaa kirjallisuuden 

tietoja vesivoiman rakentamisen historiasta. Alueellisten erojen vuoksi indikaattorin aikasarjan 

validointi jonkin muun tilastoaineiston, kuten lohisaaliiden kehityksen, suhteen, on vaikeaa. 

Suurten lohijokien saalistilastoissa toki näkyy selvä yhteys lohijokien rakentamisajankohtaan, 

mutta esimerkiksi merialueen kalasaaliisiin on vuosikymmenten aikana vaikuttanut suuresti 

myös kalastusmenetelmien muuttuminen ja kalojen istutus (Enbuske 2010). 
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8 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että yli 30 kilometriä pitkien jokiuomien vapaat osuudet ovat kalojen 

vaellusmahdollisuuksien kannalta vähentyneet neljäsosaan vuodesta 1900 vuoteen 2017 men-

nessä. Vapaiden uomien vähenemissä voimakkain vaihe osuu sotien jälkeisen kahden vuosi-

kymmenen ajalle, jolloin vesivoimaloiden rakentamisen säätely oli vähäistä jälleenrakentami-

sen, teollistumisen ja sotakorvausten vuoksi. Teno-, Näätämö-, Tornion- ja Simojokea lukuun 

ottamatta Suomen suurimmat vaelluskalajoet on valjastettu vesivoiman tuotantoon. Uhanalai-

simpia vaelluskaloja ovat Vuoksen alueen järvilohi ja nieriä sekä Itämeren harjuskannat. Ää-

rimmäisen uhanalaisen ankeriaan pääasialliset uhkatekijät ovat Suomen ulkopuolella. 

 

Kalateiden avaama osuus jokiuomissa on vielä vähäinen, vain seitsemän prosenttia kokonais-

pituudesta. Toisaalta alueellisten erojen vuoksi yksinkertainen pituusmitta ei vielä kerro kala-

teiden vaikutuksesta vaelluskalojen lisääntymisedellytyksiin. Monet vaelluskalalajit kutevat 

vesistöjen latvapuroilla, jotka kokonsa vuoksi jäävät tarkastellun aineiston ulkopuolelle. Kala-

teiden takaisen osuuden vähäiseen määrään vaikuttaa aineiston rajauksen lisäksi vaellusreittien 

alkupisteiden määrittäminen merelle. Moni kalatiekohde on rakennettu sisävesistöihin helpot-

tamaan järvialueilta ylemmäs nousevien kalojen kutuvaelluksia. Pituusosuuksien kehitystä on 

siis syytä tulkita yhdessä esimerkiksi vaelluskalojen uhanalaisuusarvion kanssa. 

 

Indikaattorin merkittävimpiä virhelähteitä aikasarjan kannalta on se, että käytetyssä vaelluses-

teaineistossa 25 prosentista vaellusesteistä puuttui tieto esteen rakentamisvuodesta. Keskeisim-

millä reiteillä sijaitseville esteille etsittiin täydentävää tietoa kirjallisuudesta ja internet-läh-

teistä, mutta etenkin merkittävien ja kulkua haittaavien vaellusesteiden kohdalla suuri osa puut-

tuvista rakennusvuosista jouduttiin hajauttamaan eri aikapisteille. Toisaalta useimmat ajoitta-

matta jääneistä esteistä sijaitsevat verkostojen ylä- tai reunaosilla, jolloin niillä ei laskelmassa 

ollut suurta vaikutusta valittuun uoma-aineistoon. Myös pituuslaskuun aiheutui epätarkkuutta 

käytetystä mittausmenetelmästä. 

 

Paikkatiedon avulla saatiin aineistonkäsittelyyn uusia mahdollisuuksia indikaattorin laadinnan 

kannalta. Kehitetty indikaattori tarjoaa uudenlaisen yleiskuvan maanlaajuisesta vaellusreittien 

tilanteesta. Indikaattori on melko helposti päivitettävissä, sillä se perustuu olemassa oleviin tie-

tokantoihin. Indikaattorin laatua suhteessa indikoitavaan ilmiöön tulisi arvioida koko indikaat-

torikokoelman tasolla, ei niinkään yksittäisen indikaattorin osalta. Dalen ja Beyelerin (2001) 
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mukaan indikaattorikokoelman kehittämisessä keskeinen haaste on löytää sellaisten mittareiden 

yhdistelmä, jolla pystyttäisiin seuraamaan merkittäviä ja tulkittavia ympäristönmuutoksia 

ekosysteemin eri osa-alueilla kohtuullisin kuluin. Keskeistä on myös ympäristöä kuvaavien in-

dikaattorien ja tavoitteellisten politiikkaindikaattorien yhteensovittaminen indikaattorikokoel-

man sisällä. 

 

Jatkossa indikaattorin laskumenetelmää olisi aiheellista kehittää niin, että aineistoon voitaisiin 

sisällyttää enemmän jokimuodostumia. Toisaalta tämä lisäisi tarvetta tarkistaa yksittäisten vael-

lusesteiden rakentamisajankohtia, mikäli aikasarjaa haluttaisiin näiden pohjalta tarkentaa. Ai-

neiston rajaamisessa olisi myös hyvä soveltaa taustatietoa tässä käytetyn kaavamaisen pituus-

rajan apuna. Esimerkiksi ainakin kirjallisuuden perusteella tunnettujen vanhojen lohi- ja tai-

menjokien mukaan ottaminen olisi perusteltua. Toisaalta etäisyyslasku olisi hyvä saada toteu-

tetuksi vektorietäisyyksiin perustuen, jolloin etäisyysrasterista johtuva epätarkkuus vähenisi. 
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Liite 1. Suomen päävesistöalueet 

 

Nro Nimi 
Pinta- 

ala km2 

1 Jänisjoen vesistöalue 3752 

2 Kiteenjoen - Tohmajoen vesistöalue 1699 

3 Hiitolanjoen vesistöalue 1440 

4 Vuoksen vesistöalue 68446 

5 Juustilanjoen vesistöalue 296 

6 Hounijoen vesistöalue 621 

7 Tervajoen vesistöalue 204 

8 Vilajoen vesistöalue 344 

9 Urpalanjoen vesistöalue 557 

10 Vaalimaanjoen vesistöalue 245 

11 Vironjoen vesistöalue 357 

12 Vehkajoen vesistöalue 380 

13 Summajoen vesistöalue 569 

14 Kymijoen vesistöalue 37129 

15 Taasianjoen vesistöalue 530 

16 Koskenkylänjoen vesistöalue 895 

17 Ilolanjoen vesistöalue 309 

18 Porvoonjoen vesistöalue 1272 

19 Mustijoen vesistöalue 783 

20 Sipoonjoen vesistöalue 220 

21 Vantaan vesistöalue 1685 

22 Siuntionjoen vesistöalue 483 

23 Karjaanjoen vesistöalue 2044 

24 Kiskonjoen - Perniönjoen vesistöalue 1046 

25 Uskelanjoen vesistöalue 566 

26 Halikonjoen vesistöalue 306 

27 Paimionjoen vesistöalue 1087 

28 Aurajoen vesistöalue 873 

29 Hirvijoen vesistöalue 283 

30 Mynäjoen vesistöalue 288 

31 Laajoen vesistöalue 392 

32 Sirppujoen vesistöalue 437 

33 Lapinjoen vesistöalue 462 

34 Eurajoen vesistöalue 1335 

35 Kokemäenjoen vesistöalue 27024 

36 Karvianjoen vesistöalue 3435 

37 Lapväärtinjoen vesistöalue 1097 

38 Teuvanjoen vesistöalue 542 

39 Närpiönjoen vesistöalue 991 

40 Maalahdenjoen vesistöalue 499 

41 Laihianjoen vesistöalue 506 

42 Kyrönjoen vesistöalue 4919 

43 Kimo ån vesistöalue 196 

44 Lapuanjoen vesistöalue 4119 

45 Kovjoen vesistöalue 291 

46 Purmojoen vesistöalue 864 

47 Ähtävänjoen vesistöalue 2052 

48 Kruunupyynjoen vesistöalue 787 

49 Perhonjoen vesistöalue 2522 

50 Kälviänjoen vesistöalue 324 

51 Lestijoen vesistöalue 1372 

52 Pöntiönjoen vesistöalue 207 

53 Kalajoen vesistöalue 4244 

54 Pyhäjoen vesistöalue 3709 

55 Liminkaojan vesistöalue 187 

56 Piehinginjoen vesistöalue 176 

57 Siikajoen vesistöalue 4315 

58 Temmesjoen vesistöalue 1180 

59 Oulujoen vesistöalue 22827 

60 Kiiminginjoen vesistöalue 3811 

61 Ijoen vesistöalue 14179 

62 Olhavanjoen vesistöalue 326 

63 Kuivajoen vesistöalue 1355 

64 Simojoen vesistöalue 3157 

65 Kemijoen vesistöalue 51086 

66 Kaakamajoen vesistöalue 478 

67 Tornionjoen - Muonionjoen vesistöalue 40098 

68 Tenon vesistöalue 14860 

69 Näätämöjoen vesistöalue 2960 

70 Uutuanjoen vesistöalue 403 

71 Paatsjoen vesistöalue 14686 

72 Tuulomajoen latvavesistöalue (osat) 4871 

73 Koutajoen latvavesistöalue (osat) 5561 

74 Vienan Kemin latvavesistöalue (osat) 2043 

81 Suomenlahden rannikkoalue 2772 

82 Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa 2826 

83 Selkämeren rannikkoalue 2959 

84 Perämeren rannikkoalue 4715 

86 Venäjän raja-alue 1207 

  



 

 

Liite 2. ArcMap -mallit 

 

 

 

Model 1. Ensimmäiseen aineistoa käsittelevään malliin syötetään valitut jokimuodostumat 

(VHS_joki_yli30km), uomaverkosto sekä alkupisteet, jotka kuvaavat ylösvaelluksen teoreettisia 

alkupisteitä. Malli tuottaa etäisyysrasterin, jonka solut kuvaavat etäisyyttä alkupisteisiin. Malli 

myös pilkkoo uomaverkoston jokimuodostumien mukaisiin segmentteihin ja liittää näihin jo-

kimuodostumien tunnistetiedot. Tämän jälkeen segmentit saavat alku- ja loppupisteet. Näihin 

pisteisiin malli liittää etäisyystiedot rasterista. Pisteille lisätään lopuksi sijaintitiedot jatkokäyt-

töä varten. Lopputulos (Uomat_startend_dist.shp(2)) tuodaan Exceliin, jossa pienimmän arvon 

perusteella valitaan alkupiste kullekin jokimuodostumalle. Tätä pistetasoa käytetään mallin 3 

reitityksessä. 

  



 

 

 

 

Model 2. Toiseen malliin syötetään valittujen viivamuotoisten jokimuodostumien lisäksi piste-

muotoiset vaellusesteet (Vaellusesteet_171017). Mallin yläosassa rakennetaan etäisyysrasteri 

samalla lailla kuin mallissa 1; Raster to Point -työkaluun voi yhtä hyvin syöttää suoraan mal-

lissa 1 tuotetun etäisyysrasterin. Aluksi malli liittää jokimuodostumiin tiedon jokimuodostuman 

alkupisteen etäisyydestä verkoston alkuun, sitten tiedon jokiuoman loppupisteen etäisyydestä 

verkoston alkuun. Näin voidaan laskea jokimuodostuman kokonaispituus, joka on vertailukel-

poinen esteiden sijainnin kanssa. Vaellusestetasoon malli liittää tiedot jokimuodostumista, 

jotka ovat 500 metrin etäisyydellä siten, että jokainen piste säilyy. Etäisyystoleranssi säädettiin 

aineiston visuaalisen tarkastelun perusteella. Lopuksi täydennettyyn vaellusestetasoon liitetään 

etäisyysarvot. Vaellusesteet_171017_Joet_dist.shp tuodaan malliin 3. 

  



 

 

 

Model 3. Kolmas malli piirtää reitit jokimuodostumista uomaverkoston alkupisteisiin. Uoma-

verkosto_ND2 on uomaverkostotasosta tehty Network Analyst -paketin mukainen Network Da-

taset. Alkupisteet on vaellusreittien alkupistetaso (verkoston alkupisteet). XYUomat_jo-

kiin_alku on mallin 1 lopputulos, josta on excelissä suodatettu jäljelle kustakin muodostumasta 

alkupiste pienimmän etäisyysarvon perusteella. Closest Facilities - ja Barriers -syötteet jäävät 

tyhjiksi. Reitityksen jälkeen malli liittää reiteille nimitiedot sekä tiedot mallista 2 saaduista 

vaellusesteistä. Lopputuloksena (Vaellusesteet_171017_uomat_ja_reitit.shp) on taulukko, 

jossa kullakin vaellusesteellä on etäisyys verkoston alkupisteeseen sekä tieto siitä, sijaitseeko 

vaelluseste jossakin laskentaan valitussa jokimuodostumassa tai sen reitillä. Jos vaelluseste si-

jaitsee usean joen reitillä, este monistuu taulukkoon, jolloin kaikkien reittien tiedot säilyvät. 

  



 

 

Liite 3. Aineistoon korjatut patojen ja kalateiden rakennusvuo-

det 

 

Pato 

Käyttöön-

ottovuosi 

patorekiste-

rissä (0 = ei 

tietoa) 

Aikasarjaa 

varten kor-

jattu padon 

rakentamis-

vuosi 

Aikasarjaa 

varten kor-

jattu kala-

tien rakenta-

misvuosi 

Lisätietoja Lähde 

Vakkolankosken 

voimalaitospato 

0 1900 2009 Ensimmäinen 

pato rakennettu 

jo keskiajalla. 

Uudenmaan ELY-kes-

kus 2015, Oulun 

Energia 2018 a 

Äetsän voimalaitos 0 1921 Ei kalatietä  ELY-keskus, kalata-

louspalvelut 2018 

Pöyryn voimalai-

tospato 

1922 1921 1988  Korhonen & Sutela 

1998 

Isohaaran voima-

laitoksen pato 

1948 1948 1993  Korhonen & Sutela 

1998 

Merikosken sään-

nöstelypato 

1948 1948 2003  Oulun Energia 2018 

b 

Ruukin voimalai-

tospato 

1941 1941 1989  Laitala 2016 

Ruukinkosken poh-

japato 

0 1941 1989  Laitala 2016 

Ingarskilan pohja-

pato (4 kynnystä) 

1988 1919 1988  Uudenmaan ELY-kes-

kus 2015 

Sääkskosken sään-

nöstelypato ja Kait-

forsin maapato 

1983 1983 2006  Mäki 2006 

Halistenkosken 

pato 

1971 1971 1995  Lounais-Suomen ka-

lastusalue 2018 

Mustijoen vesilai-

toksen pato 

1965 1965 1994  Uudenmaan ELY-kes-

kus 2015 

Kostonjärven sään-

nöstelypato 

1964 1964 2012 

 

 

 

 Häme 2012 

Koskenkorvan eli 

Pukarankosken 

Pato Kyrön joessa 

1958 1958 2012  Koivisto 2016 

 

 



 

 

 

Taivalkosken voi-

malaitoksen pato 

1975 1975 Ei kalatietä  Passoja 2017 

Taivalkosken voi-

malaitospato 

1951 1951 Ei kalatietä Patorekisterissä 

merkitty kala-

tieksi. 

Passoja 2017 

Kotkan Koivukos-

ken pato 

1933 1933 1989 Kalatie toimii 

huonosti jos ol-

lenkaan. 

Koskinen 2002 

Kotkan Korkeakos-

ken voimalaitoksen 

pato 

1927 1927 2016  Ojala 2016 

Saharinkoski 1927 1927 1996(–1999)  Hernejärvi ym. 2000 

Lankosken voima-

laitoksen pato 

1927 1927 1996  Erkinaro 2014 

Naarkosken voima-

laitospato 

1922 1922 2003  Helsingin Sanomat 

2003 

Korpelan voimalai-

tospato 

1921 1921 2013  Mehtälä 2013 

Hiirikosken pato 

Kyrönjoessa 

1921 1921 2010  Åf Consult Oy 2018 a 

Strömsbergin voi-

malaitoksen pato 

1919 1919 2000  Porvoon Pohjoinen 

Kaupunginosayhdis-

tys ry 2018 

Tikkurilankosken 

pato 

1912 1912 1994 Kalatie toimii 

huonosti. Padon 

purkua ja kos-

ken ennallista-

mista suunnitel-

laan. 

Keskinen 2016 

Yrttikosken pohja-

pato ja settiaukko 

0 1900 2005  Åf Consult Oy 2018 b 

Kristiinankaup 

Lapväärtinjok 

Sandgrundsfors 

0 1900 2017  Latvala 2017 

Villamon lohi 0 1900 2017  Latvala 2017 

Kämärinkosken 

pato 

0 1900 1987  Jormola 2014 

Muhosjoen pohja-

pato 1 

0 1900 2002  Hellsten ym. 2005 



 

 

Muhosjoen pohja-

pato 2 

0 1900 2002  Hellsten ym. 2005 

Piehinkijoen pato 0 1900 1989  Korhonen & Sutela 

1998 

Vivunkummun 

pohjapato 

0 1900 2007  Kalajoen vesistöalu-

een vesienhoitoryhmä 

2018 

Stråkon pato 0 1900 1980 Kalatie toimii 

huonosti. 

Korhonen & Sutela 

1998 

Kirkonkylänkosken 

pato 

0 1900 1989  Koivurinta 2016 

Nukarinkosken 

alempi pato 

0 1900 1996  Nukarin kylätoimi-

kunta 2013 

 

  



 

 

Liite 4. Vanhat ja nykyiset merilohi- ja meritaimenjoet Kuusiston 

ym. (1998) mukaan 

 

Lohi- ja meri-

taimenjoet 

V
an

h
a 

N
y

k
y

in
en

 

M
u

k
an

a 
in

d
ik

aa
tt

o
ri

ss
a 

Joen osat VHS-muodostuma-aineistossa 
Yli 30 km pitkät muo-

dostumat 

Vilajoki x 
  

Vilajoki alaosa; Vilajoki yläosa; Läntinen Vi-

lajoki 

 

Santajoki-

Kaltajoki 

x 
  

Kaltonjoki 
 

Urpalanjoki x 
 

x Urpalanjoki, alaosa; Urpalanjoki, yläosa Urpalanjoki, yläosa 

Vaalimaan-

joki 

x 
  

Vaalimaanjoki, alaosa; Vaalimaanjoki, keski-

osa 

 

Virojoki x 
 

x Virojoki alaosa; Virojoki, yläosa Virojoki alaosa 

Ravijoki x 
  

Ravijoki 
 

Vehkajoki x 
  

Vehkajoki, alaosa; Vehkajoki, yläosa 
 

Summanjoki x 
  

Summanjoki alaosa; Summanjoki keskiosa; 

Summanjoki yläosa 

 

Kymijoki x 
 

x Kymijoen itähaarat-Koskenalus; Kymijoen 

länsihaarat; Kymijoen pääuoma 

Kymijoen itähaarat-

Koskenalus; Kymi-

joen länsihaarat; Ky-

mijoen pääuoma 

Koskenkylän-

joki 

x 
  

Koskenkylänjoen alaosa; Koskenkylänjoen 

keskiosa 

 

Ilolanjoki x 
  

Ilolanjoen alaosa; Ilolanjoen keskiosa; Ilolan-

joen yläosa 

 

Porvoonjoki x 
 

x Porvoonjoen alaosa; Porvoonjoen keskiosa, 

Henttalankoski-Naarkoski; Porvoonjoen kes-

kiosa, Naarkoski-Tännänkoski; Porvoonjoen 

yläosa; Luhdanjoki l. Porvoonjoki 

Porvoonjoen yläosa; 

Luhdanjoki l. Por-

voonjoki 

Mustijoki x 
 

x Mustijoen alaosa; Mustijoen keskiosa Mustijoen keskiosa 

Vantaanjoki x 
 

x Vantaan alaosa; Vantaan keskiosa; Vantaan 

yläosa 

Vantaan alaosa; Van-

taan keskiosa 

Espoonjoki x 
  

Espoonjoki 
 

Siuntionjoki x x 
 

Siuntionjoen alaosa; Siuntionjoen keskiosa; 

Siuntionjoen yläosa 

 



 

 

Ingarskilan-

joki 

x x x Ingarskilaön Ingarskilaön 

Karjaanjoki x 
  

Mustionjoki 
 

Fiskarsinjoki x 
  

Fiskarsinjoki 
 

Perniönjoki x 
 

x Perniönjoki Perniönjoki 

Halikonjoki x 
  

Halikonjoki 
 

Paimionjoki x 
 

x Paimionjoen alaosa; Paimionjoen keskiosa; 

Paimionjoen yläosa 

Paimionjoen keskiosa 

Hirvijoki x 
  

Hirvijoki 
 

Mynäjoki x 
 

x Mynäjoen alaosa; Mynäjoen yläosa Mynäjoen yläosa 

Eurajoki x 
 

x Eurajoen alaosa; Eurajoen yläosa Eurajoen alaosa 

Kokemäen-

joki 

x 
 

x Kokemäenjoen alaosa; Kokemäenjoen keski-

osa; Kokemäenjoen yläosa 

Kokemäenjoen alaosa; 

Kokemäenjoen keski-

osa 

Karvianjoki x 
 

x Karvianjoen alaosa; Karvianjoen yläosa Karvianjoen yläosa 

Isojoki x x x Isojoki Isojoki 

Teuvanjoki x 
 

x Teuvanjoki Teuvanjoki 

Närvijoki x 
 

x Närpiönjoen alaosa; Närpiönjoen yläosa Närpiönjoen alaosa; 

Närpiönjoen yläosa 

Kyrönjoki x 
 

x Kyrönjoen alin osa; Kyrönjoen alempi osa; 

Kyrönjoen keskiosa; Kyrönjoen yläosa 

Kyrönjoen alin osa; 

Kyrönjoen alempi osa;  

Lapuanjoki x 
 

x Lapuanjoen alin osa; Lapuanjoen alaosa; La-

puanjoen keskiosa; Lapuanjoen yläosa 

Lapuanjoen alin osa; 

Lapuanjoen alaosa; 

Lapuanjoen keskiosa; 

Lapuanjoen yläosa 

Ähtävänjoki x 
 

x Ähtävänjoki; Ähtävänjoki alaosa Ähtävänjoki 

Perhonjoki x 
 

x Perhonjoen alaosa; Perhonjoen keskiosa; Per-

honjoen yläosa 

Perhonjoen alaosa; 

Perhonjoen keskiosa; 

Perhonjoen yläosa 

Lestijoki x x x Lestijoen alaosa; Lestijoen keskiosa; Lestijoen 

yläosa 

Lestijoen keskiosa 

Kalajoki x 
 

x Kalajoen alaosa; Kalajoen keski- ja yläosa Kalajoen alaosa; Kala-

joen keski- ja yläosa 

Pyhäjoki x 
 

x Pyhäjoen ala- ja keskiosa; Pyhäjoen yläosa Pyhäjoen ala- ja keski-

osa; Pyhäjoen yläosa 

Piehinkijoki x 
 

x Piehinginjoki Piehinginjoki 

Siikajoki x 
 

x Siikajoen alaosa; Siikajoen keskiosa; Siika-

joen yläosa 

Siikajoen alaosa; Sii-

kajoen keskiosa; Sii-

kajoen yläosa 

Oulujoki x 
 

x Oulujoen alaosa; Oulujoen keski- ja yläosa Oulujoen alaosa; Ou-

lujoen keski- ja yläosa 



 

 

Kiiminginjoki x 
 

x Kiiminkijoen alaosa; Kiiminkijoen yläosa Kiiminkijoen alaosa; 

Kiiminkijoen yläosa 

Iijoki x 
 

x Iijoen alaosa; Iijoen keski- ja yläosa Iijoen alaosa; Iijoen 

keski- ja yläosa 

Kuivajoki x 
 

x Kuivajoki Kuivajoki 

Simojoki x x x Simojoki; Ylä Simojoki Simojoki; Ylä Simo-

joki 

Kemijoki x 
 

x Ala-Kemijoki; Keski-Kemijoki; Ylä-Kemi-

joki; Kemijoen latva 

Ala-Kemijoki; Keski-

Kemijoki; Ylä-Kemi-

joki; Kemijoen latva 

Kaakamajoki x 
 

x Kaakamojoki Kaakamojoki 

Tornionjoki x x x Tornionjoki Tornionjoki 

Tenojoki x x x Teno alaosa; Teno yläosa Teno alaosa; Teno ylä-

osa 

Pulmankijoki x 
 

x Pulmankijoki Pulmankijoki 

Näätämöjoki x x x Näätämöjoki Näätämöjoki 

Luttojoki x 
 

x Luttojoki Luttojoki 

Nuorttijoki x x x Nuortti Nuortti 

Sipoonjoki 
 

x 
 

Sipoonjoen alaosa; Sipoonjoen keskiosa 
 

 


