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1 JOHDANTO 

Virtavesien ja yleensäkin vesistöjen ekologisen tilan parantamiseen tähtääviä kunnos-

tuksia pidetään yleisesti tarpeellisina, hyödyllisinä ja alueille toivottuina hankkeina. 

Lapissa on viime vuosiin asti ympäristöhallinnon alueorganisaatio (Lapin vesipiiri, La-

pin vesi- ja ympäristöpiiri, Lapin ympäristökeskus, Lapin ELY-keskus) vastannut virta-

vesien kalataloudellisten kunnostusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeiden ve-

sioikeudellisen luvan hakijana on toiminut kalatalousviranomainen, lukuun ottamatta 

uittosääntöjen kumoamisiin liittyneitä jokikunnostushankkeita, joissa luvan hakijana 

toimi hankkeen toteuttaja.  Rahoituksesta vastasi kummassakin tapauksessa Maa- ja 

metsätalousministeriö.  

Valtionhallinnon roolin muutoksen myötä, virtavesikunnostusten vastuunkantajiksi on 

toivottu laajempaa toimijajoukkoa. Aikaa myöten Lapissakin on vesistökunnostusten 

piiriin tullut muitakin toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan virtavesien kunnos-

tuksia. Näistä toimijoista selvästi merkittävin on Metsähallitus, mutta edelleen jokikoh-

teiden, jotka virtaavat usean kunnan ja osakaskunnan alueella, ja edellyttävät huomatta-

vaa panostusta kunnostusten suunnitteluun ja toteutukseen, luontevana toimijana on La-

pin ELY-keskuksen Y-vastuualue tai sen yhteydessä toimiva erillisprojekti.  

Nykyään Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualue toteuttaa virtavesien kunnostuksia pää-

osin osana EU- osarahoitteisia yhteistyöhankkeita. Mikäli kunnostushankkeen toteutuk-

seen on tarvetta hakea lupa Aluehallintovirastosta, niin luvan hakijana toimii kalatalous-

viranomainen, jos muuta tahoa ei löydy luvanhakijaksi. Kunnostushankkeet suunnitel-

laan mahdollisuuksien mukaan monitavoitteisiksi sekä kokonaisvaltaisiksi, jolloin niillä 

voidaan edistää virtavesien virkistyskäyttöä, valuma-aluekunnostuksia, kunnostettavan 

vesistön tulva- ja kuivuusriskien hallintaa sekä luonnon monimuotoisuutta. Täysimää-

räisen hyödyn saaminen virtavesien kunnostuksista edellyttää laajaa organisaatio- ja 

sektorirajoja ylittävää yhteistyötä. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan 

suuntaviivoista tuli voimaan 22.12.2000. Direktiiviin tavoitteena on suojella, parantaa 

ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään 

hyvä koko EU:n alueella. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädök-

sin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki sekä sen 

pohjalta annettavat asetukset.  

Edellä mainittujen säädösten mukaisesti Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueella on laa-

dittu Kemijoen- Teno-, Näätämö- ja Paatsjoen- ja Tornionjoen vesienhoitoalueiden hoi-

tosuunnitelmat sekä toimenpideohjelmat pintavesille vuoteen 2027. Tämän kunnostus-

ohjelman avulla edistetään em. toimenpideohjelman toteutumista.  
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Lapin ELY-keskuksen Y- vastuualueen virtavesien kunnostusohjelman avulla koordi-

noidaan Lapin ELY-keskuksen sisäistä toiminta- ja rahoitussuunnittelua. Lisäksi kun-

nostusohjelman tarkoituksena on informoida muita vesistökunnostusten parissa toimi-

via organisaatioita ja yhteisöjä Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueen virtavesien kun-

nostusten toimintasuunnitelmasta vuosille 2022–2027.  

Tulevaisuudessa kunnostusohjelmassa huomioidaan kalatalousalueiden käyttö- ja hoi-

tosuunnitelmissa esitetyt virtavesien kunnostustarpeet. Ohjelman laatimisesta on vas-

tannut ylitarkastaja Jarmo Huhtala.  Lapin virtavesien kunnostusohjelma vuosille 2022–

2027 sisällytetään soveltuvin osin Lapin maakuntaohjelmaan ja sitä toteuttaviin vuosit-

taisiin toteuttamissuunnitelmiin.  

2 VIRTAVESIEN KOSKEVAT VALTAKUNNALLISET STRATEGIAT 

 

Suomen valtio on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin ylläpitämään vesiluonnon mo-

nimuotoisuutta niin järvi- kuin virtavesialueillaan.  Näitä sitoumuksiaan Suomen valtio 

pyrkii toteuttamaan mm. virtavesienkunnostuksiin liittyvillä strategioiden avulla sekä 

strategioitten mukaisilla ohjelmilla. Tämän ohjelman avulla edistetään seuraavia kan-

sallisia strategioita: 

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun 

2.10.2009. Strategiatyön käynnistämisen taustalla olivat vesienhoitosuunnitelmien laa-

dinnassa esille nousseet kehittämistarpeet, sitoutuminen vesienhoidon tilatavoitteiden 

saavuttamiseen sekä tiedot lukuisten vaelluskalakantojemme heikosta tai edelleen heik-

kenevästä tilasta. Strategia valmistui joulukuussa 2011. Kalatiestrategian toiminta-aja-

tuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron 

ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Edellä mainittua lisääntymiskiertoa tuetaan vaellus-

kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostamisilla. 

Vuonna 2013 valmistui kansallinen vesien kunnostusstrategia, jossa määritellään toi-

menpiteitä vesien tilan parantamiselle.   

Erillinen pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia päätettiin hyväksyä vuonna 2015, 

koska pienvesiä on paljon, ne eroavat ominaispiirteiltään isommista vesistä ja niiden 

tilan parantamisen keinot ovat osin erilaisia. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategialla 

luodaan suuntaviivat sille, että pienvesien säilyttämis- ja ennallistamistarpeet voidaan 

ottaa paremmin huomioon niiden tilaan vaikuttavien toimintojen suunnittelussa sekä 

muissa pienvesiin vaikuttavissa linjauksissa ja toiminnoissa.  Pienvesien suojelu- ja 

kunnostusstrategiassa määritellään toimenpiteitä jäljellä olevien luonnontilaisten pien-

vesien säilyttämiseksi ja heikentyneiden pienvesien kunnostamiseksi. Strategian tavoit-

teena on lisätä pienvesien arvostusta ja parantaa niiden tilaa. 
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Kunnostusten toteuttamisen kannalta erittäin tärkeän linjauksen sisältää Maa- ja metsä-

talousministeriön ”Vesitalousstrategia 2011–2020”, joka linjaa vesistöjen kunnostusten 

osalta, että vesistöjen kunnostuksen tulisi jatkossa pohjautua paikalliseen vastuunottoon 

ja ostopalveluihin perustuvaan toimintamalliin. Strategia linjaa, että valtion tarjoamien 

palvelujen sijaan edistetään vesialan ylläpito- ja konsulttipalveluiden tarjonnan kehitty-

mistä.  

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia Itämeren alueelle hyväksyttiin lokakuussa 

2014. Strategiassa mainitaan eräänä lohi- ja meritaimenkantojen vahvistamiskeinona lo-

hen ja meritaimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostukset.  

Ympäristöministeriö hyväksyi (9/2013) vesien kunnostusstrategian. Vesien kunnostus-

strategiassa edistetään vesienhoitosuunnitelmien toteutusta ja tuetaan toisen vesienhoi-

tokauden suunnitelmien valmistelua.  

Tämä virtavesien kunnostusohjelma vuosille 2022–2029 tukee osaltaan myös kalastus-

lain mukaisia tavoitteita ja päämääriä. Kalastuslain tavoitteena on ekologisesti, talou-

dellisesti ja sosiaalisesti kestävään kalastukseen. Tähän tähdätään säilyttämällä kalava-

rat geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina suunnitelmallisella, parhaaseen käytettä-

vissä olevaan tutkimustietoon perustuvalla ja tarkoituksenmukaisella hoitotoiminnalla. 

Kalastuslaki luo mahdollisuuden kalastuslain ja vesienhoidon samansuuntaisten tavoit-

teiden yhtenäiselle edistämiselle. Virtavesien kunnostukset edistävät osaltaan Lapin ve-

tovoimaisuutta sekä luontomatkailuun liittyvien elinkeinojen toimintaedellytyksiä. 

3 MIKSI VIRTAVESIKUNNOSTUKSIA TARVITAAN 

 

Uiton helpottamiseksi Lapin virtavesissä on tehty mittavia uittoväylien perkauksia, 

joissa poistettiin uittoa haitanneet kivet, kalliot ja karikot. Uittoperkauksista aiheutuneet 

suurimmat vahingot kohdistuivat kalatalouteen, vesistön hydrologisiin toimintoihin 

sekä jokimaisemiin. Uittoväylien uitonjälkeisissä kunnostuksissa, joita Lapissa on tehty 

vuodesta 1970 lähtien, ei aina voitu huomioida täysimääräisesti kalataloudellisia kun-

nostamistarpeita. Myös valuma-alueilla tehdyt metsätaloustoimenpiteet ovat aiheutta-

neet virtavesien rehevöitymistä ja liettymistä. Lisäksi virtavesissä on usein patoja, kalan 

nousun estäviä tierumpuja tai muita vaellusesteitä. Yksikin täydellinen vaelluseste voi 

vaikuttaa joen ekologiseen tilaan huomattavasti ja laajalla alueella 

Edellä mainituista syistä Lapissa on edelleen tarpeen tehdä virtavesissä ja niiden va-

luma-alueilla kunnostuksia. Virtavesikunnostusten yleisenä biologisena tavoitteena on 

palauttaa kunnostustoimenpitein virtavesien monipuolinen ranta- ja jokiympäristö.  
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Erityistä huomiota on kiinnitettävä arvokalojen lisääntymiselle ja pienpoikastuotantoon 

soveltuvien alueiden riittävyyteen kunnostetuilla virta-alueilla. Monipuolinen jokiym-

päristö tarjoaa arvokaloille lisääntymis-, poikastuotanto-, talvehtimis- ja virtasyvänne-

alueita. Myös virtavesien kasvillisuus ja muu vesieliöstö hyötyvät kunnostuksista. 

Virta-alueet kunnostetaan mahdollisimman monimuotoisiksi huomioiden kalojen ja 

muiden vesieliöiden elinympäristövaatimukset. Alkuperäiset koskialueet, sivu-uomat, 

tulva-alueet, uoman mutkittelu ja koskien väliin sijoittuvat suvantoalueet pyritään pa-

lauttamaan entiseen laajuuteensa ja muotoonsa. Perkausvallien poistaminen uomien 

rannoilta palauttaa monimuotoisen rantavyöhykkeen ja tulvatasanteen. Uoman ja vir-

tausrakenteen monipuolistaminen ovat edellytyksenä pohja-aineksen lajittumiselle ja li-

säävät sen kykyä pidättää virran mukana tulevaa eloperäistä ainesta. Kunnostustoimin-

nassa huomioidaan myös vesistön muu virkistyskäyttö, kuten veneily, mutta virkistys-

käytön huomioiminen ei saa vaarantaa jokikunnostusten biologisten tavoitteiden toteu-

tumista. 

4 VIRTAVESIKUNNOSTUSHANKKEIDEN KOHDENTAMISEN PERUSTEITA 

 

Vesistön ekologinen tila määrittelee vesistökunnostushankkeiden tarpeen. Lapin ELY-

keskus Y-vastuualue noudattaa kunnostushankkeiden priorisoinnissa vesistökunnos-

tusstrategian mukaisia periaatteita. Hankkeiden on tuettava MMM ja YM vesistökun-

nostuksille annettuja tavoitteita. Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueen virtavesihank-

keiden valinnassa ja suunnittelussa huomioidaan seuraavat tekijät: 

1. Valtio osallistuu kunnostamiseen ensisijaisesti sellaisissa vesistöissä, joiden kun-

nostustarve on määritetty vesienhoitosuunnitelmissa ja niiden toimenpideohjel-

missa. 

2. Resursseja suunnataan hankkeisiin, jotka ennalta arvioiden parantavat tai pitävät 

yllä vesien ekologista tilaa tehokkaimmin ja laaja-alaisimmin. Hankkeiden valin-

nassa otetaan kuitenkin huomioon myös kunnostamisen muu yleinen merkitys. 

3. Resursseja suunnataan merkittäviin vaelluskalajokiin sekä virtavesiin, joissa esiin-

tyy uhanalaisia kalakantoja. 

4. Vesien käyttäjien omatoimista kunnostustoimintaa tuetaan avustuksilla, neuvon-

nalla ja asiantuntija-apua antamalla. Käyttäjien oma aktiivisuus voidaan ottaa huo-

mioon hankkeiden rahoituksen priorisoinnissa. 

Kunnostettavista kohteista tulee olla riittävästi tietoa kunnostamisen tarpeesta ja kun-

nostamisen tuottamasta ekologista hyödystä. Kohteen sijainti Lapin matkailu- tai asu-

tuskeskuksen lähellä nostaa kohteen kalataloudellista merkitystä.  
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Virtavesikohteella on erityisarvoa, mikäli se on arvokkaan vaelluskalan lisääntymisalu-

etta. Erityiskohteita ovat lohen ja taimenen lisääntymisalueet.  

Ehtona kalataloudellisten kunnostusten toteuttamiseen Lapissa on paikallinen sitoutu-

minen kalastusjärjestelyihin, jotka tukevat kalastuslain tavoitteita. Myös kohteen va-

luma-alueella metsätaloutta harjoittavien tahojen sitoutuminen kalataloudellisesti kun-

nostettavien kohteiden ekologisen tilan säilyttämisen ja parantamiseen on olennaisen 

tärkeää. 

5 VESISTÖKUNNOSTUSTEN RAHOITUKSESTA 

 

Vesistökunnostushankkeita rahoitetaan valtion budjetista Ympäristöministeriön ja Maa- 

ja metsätalousministeriön kautta. Em. ministeriöiden kansallisilla ohjelmilla pyritään 

tehostamaan vaelluskalakantojen hoitoa sekä vesistöjen ekologisesti hyvän tilan saavut-

tamista.   

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämä NOUSU-ohjelma parantaa vaelluskalojen 

elinolosuhteita ja pyrkii palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suo-

men virtavesissä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, 

ELY-keskusten, vesivoimayhtiöiden, patojen omistajien, kuntien, maakuntien, maa- ja 

vesialueiden omistajien, kalatalousalueiden, yritysten, järjestöjen, säätiöiden, yhdistys-

ten, Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. 

Valtion rahoitusta suunnataan vipurahoituksena erityisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka 

ovat toteutettavissa nopealla aikataululla (2020-2023) ja joihin saadaan kumppaneita 

merkittävällä omarahoitusosuudella. 

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma (2019 - 2023) 

haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelma kokoaa yh-

teen tekijät, varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun. 

Ohjelman periaatteita ovat konkreettisten toimenpiteiden kohdentaminen vaikuttavim-

piin vesien tilaa parantaviin toimiin, toimijoiden yhteistyön vahvistaminen sekä uusien 

toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto.  

ELY-keskusten E-vastuualueet myöntää MMM saatuja avustusvaroja virtavesien kun-

nostushankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista 

lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään 

erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. 

Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalu-

eiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen, vaellusesteiden poisto ja vaelluskalojen 

luontaisen elinkierron turvaaminen.  
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Lapin ELY-keskus E-vastuualue voi merkittävissä virtavesikunnostushankkeissa käyt-

tää kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen rahoitukseen kalataloudellisia kunnostus-

varoja. Kunnostusten rahoituksessa etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alu-

eellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjel-

missa vuosille 2021-2022, ja jotka tukevat Nousu - ohjelman toteutumista. 

ELY-keskusten Y-vastuualue myöntää Ympäristöministeriöltä saatuja avustuksia ve-

sien laadullista tilaa parantaviin hankkeisiin (asetus 714/2015) 1. Avustukset on tarkoi-

tettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä pal-

veleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa paran-

tavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huo-

nommassa tilassa olevien pinta- ja pohjavesien tilan parantamishankkeisiin. Hankkeet 

tukevat Ympäristöministeriön vesistöjen tehostamisohjelman toteutusta. 

Kunnostushankkeisiin saadaan lisäresursseja hyödyntämällä EU:n rahoituskanavia. Ve-

sistökunnostuksia voidaan osarahoittaa useista eri EU:n ohjelmista, kuten Life -,  Inter-

reg-ja Kolartic- ohjelmista. Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualue on hyödyntänyt edellä 

mainittuja EU-rahoituslähteitä tehokkaasti virtavesien kunnostusten rahoituksessa.  

Lapin Liitolla ja - kunnilla sekä Metsähallinnolla on ELY- keskusten ohella tärkeä rooli 

verkostoitumisen ja käytännön tason yhteistyön edistämisessä sekä rahoitusmahdolli-

suuksien järjestämisessä kunnostushankkeiden osalta. Muita hankkeiden yhteistyö-

kumppaneita sekä rahoittajia ovat Metsäkeskus, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat 

sekä säätiöt. 

 

 

 

1 Avustuksen osuus saa olla enintään 50 prosenttia 5 §:ssä tarkoitetuista hankkeen hyväksyttävistä ko-

konaiskustannuksista. Avustuksen osuus voi kuitenkin olla tätä suurempi silloin, kun: 

1) hanke edistää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuun-

nitelman ja merenhoitosuunnitelman sekä niitä toimeenpanevien toimenpideohjelmien toteuttamista;  

2) hanke sisältyy tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaiseen tulvariskien hallintasuun-

nitelmaan; 

3) hanke vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta;  

4) hanke edistää vesiluonnon monimuotoisuutta luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 tai 77 §:ssä tarkoi-

tettuun suojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella; tai 

5) kyse on 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta valtion tuella aiemmin toteutettuun toimenpitee-

seen liittyvästä hankkeesta. 
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6 VIRTAVESIKUNNOSTUSTEN TARVE LAPISSA 

 

Kappaleessa 6 on esitetty vesienhoitoalueittain jokivesistöt, joiden jokiuomissa ja/tai 

valuma-alueilla on tarpeen tehdä edellisissä kappaleissa esitetyistä syistä kunnostustoi-

menpiteitä. Kohteiden kunnostustarveinventoinnin jälkeen on mahdollista suunnitella 

vesistöjen kunnostusprosessien jatkotoimenpiteet.  

6.1 KEMIJOEN VESIENHOITOALUEEN KUNNOSTUSKOHTEET 
 

Sinettäjoki (Rovaniemi) 

Sinettäjoki sijaitsee noin 20 kilometriä luoteeseen ja se laskee Ounasjokeen. Ensivai-

heessa kunnostettavaksi esitettävän Sinettälammen ja Ounasjoen välinen jokisosuus on 

kaksi kilometriä pitkä ja putouskorkeutta peräti 18,1 metriä. Keskivirtaama Sinettälam-

men luusuassa on 3,2 m3/s. Kunnostettavaksi esitettävän koskialueen pinta-ala on noin 

2,2 ha.  

Sinettäjoki on potentiaalinen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantojoki. Vaellusyh-

teyden avautuessa Perämereltä Ounasjokeen, Sinettäjoki on myös potentiaalinen meri-

taimenen lisääntymis- ja poikastuotantojoki. Sinettäjoen vesistön alueella on runsaasti 

vapaa-ajan asutusta ja kohde sijaitsee lähellä Rovaniemen kaupungin keskustaa. Myös 

osakaskunta puoltaa Sinettäjoen alaosan kalataloudellisen kunnostamista.  

Ensimmäisessä vaiheessa kunnostaminen kohdentuu Sinettäjoen pääuomaan Sinettä-

lammen ja Ounasjoen väliselle jokiosuudelle. Sinettäjoen alaosan kalataloudellista ti-

lasta on kerätty tietoja sähkökoekalastuksin, maastokäynnein ja haastattelemalla joki-

alueen hyvin tuntevia kalastajia. Havaintojen mukaan koskialueilta puuttuvat monin 

paikoin taimenen lisääntymisessä tarvittavat soraikkoalueet. Lisäksi koskijaksot ovat 

edelleen pääosin rännimäisiä uomia. 

Sinettäjoen alaosalta on käytettävissä runsaasti kunnostussuunnittelussa tarvittavaa ai-

neistoa. Sinettäjoen alaosan kunnostussuunnittelu aloitettiin talven 2020 - 2021 aikana 

ja sen toteutti Lapin ELY-keskus Y-vastuualue.  

Suunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Hankkeen vesiluvan hakijasta ei ole tehty 

vielä päätöstä. Kunnostustöihin voidaan päästä kesällä 2024 tai 2025. Hankealueella on 

runsaasti asutusta sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita 

Kunnostussuunnitelmaa on laadittu virkatyönä. Koskien kunnostusten arvioidut kus-

tannukset ovat 50 000 €. Töihin sisältyvät koskien kiveäminen, mahdolliset sorastuk-

set ja töiden ohjaus. Sinettäjoen vesistön virta-alueiden kunnostussuunnittelua tulee 

jatkaa ylemmän Sinettäjoen, Viiksojan, Nuora-, Mänty- ja Jouttijoella.  
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Edellä mainittujen kohteiden kunnostussuunnittelun aikataulu määritellään kunnostus-

ohjelman päivityksen yhteydessä. Hankkeen vesioikeudellisen luvan hakijaksi Sinetän 

kyläyhdistys pyytää Rovaniemen kaupunkia. Kohde on merkitty kartalle (liite 1.) 

VIIKS- JA PESSOUSOJA (ROVANIEMI, SINETTÄ) 

 

Sinettäjokeen laskevat Viiks- ja Pessousojat ovat olleet entisiä uittopuroja ja ne on ai-

koinaan perattu. Kohteilla tehdään vuoden 2023 aikana inventointi ja kohteiden kun-

nostussuunnittelu. Kohteet kunnostetaan seuraavassa vaiheessa ja seuraavassa projek-

tissa taimenen elinympäristövaatimusten mukaisesti. Myös valuma-aluekunnostuksiin 

tehdään yleissuunnitelmat yhdessä maanomistajien kanssa. Kohteet sijaitsevat Sinettä-

joen vesistössä lähellä Rovaniemeä. Kohteiden omistussuhteet on selvitetty. Hanke to-

teutetaan Suomen vesistösäätiön hallinnoiman hankkeen, joka on saanut rahoituksen 

Järjestö Helmi ohjelman kautta.  

Hankkeeseen sisältyvät koulutustilausuudet ja ekskursiot toteutetaan Lapin kohteissa 

(Simon kunnan ja Sinetän kylän alueella). Alueen asukkaat osallistetaan kohteiden 

kunnostussuunnitteluun ja kunnostukseen. Järjestö Helmi-ohjelman tavoitteena on 

luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, 

vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen 

sopeutumista. Hanketta ovat rahoittaneet myös Rovaniemen Kylien kehittämissäätiö 

sekä Suomen vesistösäätiö. Kohteet ovat merkitty kartalle (liite 1.) 

Suolijärveen laskevat joet ja purot  

Suolijärveen laskevat joet ovat potentiaalisia Suolijärven taimenkannan lisääntymis- ja 

poikastuotantoalueita. Ylä- Suolijärveen laskevien jokien kalataloudellista tilaa kartoi-

tettiin tietyillä kohteilla vuonna 2014 ja niistä saatujen tulosten perusteella monelta 

koskialueelta puutuivat taimenen kudussaan tarvitsemat soraikkoalueet. Suolijärvellä 

on vireillä säännöstelyn kehittämishanke, jota suorittaa Lapin ELY- keskus Y - vastuu-

alue.  

Konsultin toimesta sähkökoekalastuksia tehtiin Yli-Suolijärveen laskevien Väätimön-

joen ja Kiekkijoen vesistöalueilla sekä kahdella kohteella Ala-Suolijärven alueella. Nii-

den lisäksi kalastettiin ylimääräisinä kohteina Väätimönjoen keskiosa, Mustanrinnanoja 

Kiekkijoen latvalla ja Ala-Suolijärveen laskeva Soinanjoki. Yhteensä kalastettiin 13 eri 

kohdetta. 

Suolijärvien alueen jokien ja purojen koskikalasto oli pääasiassa taimenta, jota saatiin 

saaliiksi yhteensä 78 kpl. Taimenet olivat 0-3 -vuotiaita yksilöitä. Taimenta esiintyi 8 

kohteella ja näistä 5 kohteella esiintyi myös kesänvanhoja poikasia. Tutkimusalueelta 

löytyi virtavesistä luontaisesti lisääntyviä taimenpopulaatioita, erityisesti Väätimö- ja 

Kiekkijoesta. Muita kalalajeja esiintyi vain satunnaisesti.  
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Pohjakaloja, kivisimppua ja kivennuoliaista, ei esiintynyt millään kohteella. Em. virta-

vesikohteisiin ei suoriteta taimenen mäti- tai pienpoikasistutuksia. Saadut koekalastus-

tulokset olivat lupaavia ja koskien soraistuksilla on mahdollista nostaa alueen jokien 

taimenen poikastuotantoa. 

Maastotarkastuksen perusteella voidaan todeta, että Kiekkijoki oli aikanaan kunnostettu 

uitonperkausten jälkeen ja aikaa myöten joen kosket ovat luonnontilaistuneet muutoin, 

mutta paikoin oli selvästi havaittavissa taimenelle soveltuvien kutualueiden puute. Tut-

kituista jokikohteista Rutajoki on jäänyt uiton perkausten jälkeen kunnostamatta ja joen 

rännimäiseltä koskialueelta ei saatu saaliiksi taimenta.  

Suolijärven virtavesien kunnostustarpeen inventoinnin alustava kustannusarvio on 45 

000 €. Kustannukset sisältävät kahden miehen työpanoksen 5 kuukauden ajalta. He suo-

rittavat kohteiden kunnostustarpeen arvioinnin, kutusoraistuspaikkojen kartoituksen ja 

tarvittavan määrän sähkökoekalastuksia sekä tulosten raportoinnin. Edellä mainitun in-

ventoinnin kustannusten jaosta ja työn suorituksen ajankohdasta ei ole tehty päätöstä. 

Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Pohjolan Voima Oy:n, Lapin ELY-keskuksen 

ja Posion kunnan kanssa. Kohteiden määrittely tapahtuu Suolijärven säännöstelyn ke-

hittämishankkeen yhteydessä. 

 

Ala-Kemijoen sivujoet 

EMRA - projekti. (Tervola, Rovaniemi) 

EMRA – Environmental Planning, Measures and Restauration Actions in Regulated 

Water systems, Swedish-Finnish Cross-Border-project in the Arctic Region.  

Hankkeessa kartoitetaan kaikki merkittävimmät Kemijoen alaosalle laskevien sivujo-

kien vesistöt ja vesimuodostumat:  

Kuolajoki, Ternujoki, Ropsajoki, Leivejoki, Vähäjoki, Runkausjoki, Pisajoki, Louejoki, 

Vaajoki, Varejoki, Kaisajoki ja Akkunusjoen vesistöt. Kartoituksissa arvioidaan jokiha-

bitaatti (virtaustyyppi, pohjan laatu, kasvillisuus, ihmistoiminnan vaikutus, kunnostus-

tarve,).  

Lähivaluma-alueelta arvioidaan kasvillisuus ja maaperä, ihmistoiminnan vaikutus sekä 

kuormituksen laatu ja kunnostustarve. Kartoituksilla saadaan kattava data valuma-alu-

een ongelmista sekä virtavesiin kohdistuvasta ulkoisesta kuormituksesta. Kartoitustu-

losten pohjalta laaditaan hankkeessa neljälle ”priorisoidulle” sivujoille kokonaisvaltai-

set kunnostussuunnitelmat sekä toteutetaan konkreettisia kunnostustoimia pilottialueilla 

(ei lupaprosessia vaativia pienimuotoisia kunnostustoimia).   

Hankkeessa laadittavat luonnonhoitosuunnitelmat ovat toimenpidesuunnitelmia. Toi-

menpidesuunnitelmia laaditaan ennakkokartoituksen perusteella valituille kohteille.  
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TRIWA- Life kartoitusmenetelmän perusteella valitaan Kemijoen alaosalla neljä vesi-

muodostumaa, joihin laaditaan kokonaisvaltaiset kalataloudelliset kunnostussuunnitel-

mat. Kohteet ovat: Yli- ja Ala Runkausjoki, Suolijoki, Vaajoki, Louejoki ja Vähäjoen 

alaosa. Kalataloussuunnitelmat pyritään yhteen sovittamaan hankkeessa laadittavien 

luonnonhoitosuunnitelmien kanssa ja tällä tavoin parantaa kunnostuksista saatavaa hyö-

tyä. Hankkeiden luvan hakijasta ei ole tehty päätöstä. Suunnitelmat valmistuvat 2022.  

Hankkeet pyritään toteuttamaan vuoteen 2029 mennessä. Kohteet on merkitty kartalle 

(liite 1.) 

Hankkeen ”pilottialueenkunnostukset” ovat pienimuotoisia kunnostustoimia vesis-

töissä, joihin ei tarvitse erillistä aluehallinnon vesitaloushanke lupaa. Em. kunnostustoi-

met ovat esim. lohikalojen kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostukset esim. seulotun ja 

sopivan kutusoran asentaminen ympäristöolosuhteiltaan sopivaan kutupaikkaan.  Pilot-

tikunnostukset voivat olla myös pienten keinotekoisten vaellusesteiden ohittaminen tai 

poistaminen vesistöissä. Vaellusesteitä vesistössä ovat esim. huonosti asennetut tie-

rummut tai uomaan sortuneet rakennelmat. Suomessa ja muualla maailmalla on tutkittu 

ja arvioitu, että noin kolmannes tierummuista on, joko osittainen tai täydellinen vael-

luseste kaloille. Pilottikunnostuskohteet kunnostetaan hankevaroin.  

Hankkeessa voidaan hyödyntää hankepartnereilta saatavaa tietoa vaellusesteiden kartoi-

tusta ja niiden ohittamista. Länsstyrelsen i Norrbottens Län on toiminut ja hankkinut 

tietotaitoa aiheesta Remibar –Life nimisessä hankkeessa ja Metsähallitus ”Esteet pois” 

hankkeessa.  Lapin ELY-keskus kalatalouspalveluyksikkö on rahoittanut hanketta 30 

000 €.  

Kurkioja (Simon kunta) 

Kurkioja sijaitsee Simon kunnassa ja oja laskee Viantiejokeen. Kurkiojalla on yhteys 

Perämereen. Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut on inventoinut kesällä 2021 Kur-

kiojan uoman osia hallinnoimallaan alueella.  

Inventoinnin mukaan Kurkiojan yläosa on täysin luonnontilainen tai lähes luonnontilai-

nen, ainoa luonnontilaa heikentävä tekijä näillä jaksoilla on rantametsien hakkuu.  

Toimenpiteitä vaativat jaksot ovat luonnontilaltaan heikentyneitä/vain hieman heiken-

tyneitä ja näiden tilaa voidaan parantaa mm. tukkimalla valuma-alueelta tulevia las-

kuojia, kiveämällä uomaa sekä vesittämällä entisiä, kuiville jääneitä uomajaksoja. 

Hankkeen toteutuessa yksityismailla sijaitsevat jaksot kunnostetaan Järjestö Helmi 

hankkeen toimesta ja Metsähallitus toteuttaa kunnostuksia omilla maillaan. 

Kurkiojan kunnostuksen tavoitteena on uoman kokonaisvaltainen kalataloudellinen 

kunnostus sekä valuma-alueella toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet ravinteiden ja 

kiintoaineksen huuhtoutumisen vähentämiseksi. Kaikki toimenpiteet ja niiden suunnit-

telut tehdään maanomistajia hyväksymällä tavalla. 
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Hanke toteutetaan vuosina 2022-2023 ja hanke saa rahoitusta Järjestö-Helmi-ohjel-

masta. Helmi-ohjelman tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen 

ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmas-

tonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. Hanketta ovat rahoittaneet Simon 

kunta sekä Suomen vesistösäätiö, joka toimii myös hankkeen hallinnoijana. kohde on 

merkitty kartalle (liite 1.) 
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6.1.1 Kemijoen vesistöalueen kunnostuskohteiden töiden toteutuksen aikataulu 

 

Taulukko 1. Kemijoen vesistöalueiden hankkeiden toteutuksen aikataulu. Hankkeet, 

joissa Lapin ELY-keskus Y-vastuualue on Eu - rahoitteisen projektin osarahoittajana tai 

ollut mukana hankkeen suunnittelussa.  

 

Kohde           2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Sinettäjoen 

vesistö 

Luvan hakija? 

Siettäjoen 

alaosa suun-

nittelu aloit-

tetu (Lap Ely) 

Luvanhakijaa 

ei ole pää-

tetty 

Suunnittelu 

jatkuu. Jos lu-

van hakija on 

tiedossa 

 

 

 Sinettä ala-

osan suun-

nitelma 

Aviin 

3 000 €      

 

 

Sinettä-

joen ala-

osan kun-

nostus  

40 000 € 

Suunnit-

telu al-

kaa 

Sinettä-

joen ylä-

osa, 

Nuora-, 

Mänty- 

ja Joutti-

joella  

Virkatyö? 

Suunnit-

telu jatkuu 

Sinettä-

joen ylä-

osa, , 

Nuora-, 

Mänty- ja 

Jouttijoella 

Suunnitel-

mat Aviin 

Hakija? 

 4000 € 

Ala-Kemijoki 

Emra-hank-

keet 

 

 

Emra - 2 ? 

 

Emra hanke-

suunnittelu 

Kansallinen 

vastinraha  

MMM   30 

000 € 

YM      30 

000 € 

Emra hanke-

suunnitelmat 

valmistuvat 

 

 

Lupakäsit-

tely 4 han-

ketta (lupa-

hakemukset 

 (12 000 €) 

Luvan hakija 

ei ole tie-

dossa 

Kunnos-

tukset al-

kavat  

Loue, 

Vähä, 

Runkaus 

ja 

Vare/Vaa-

joki 

Kunnos-

tukset 

jatkuvat 

Ala-Ke-

mijoella 

  

  

Järjestö-

Helmi- pien-

vesihanke. 

Suomen ve-

sistösäätiö 

hallinnoi  

Hankesuun-

nittelussa 

Ely-yvastuu-

alue mukana 

Kurkiojan 

kunnostus 

suunnittelu 

Kurkiojan 

kunnostus 

Viiks- ja Pes-

sousojan 

kunnostus-

suunnittelu 

    

Suolijärven  

alueen virta-

vesikohteita. 

Ilmeisesti si-

sältyvät sään-

nöstelyn 

haittojen vä-

hentämissuo-

situksiin. 

Suolijärven 

säännöstelyn 

kehittämis-

hanke 

Lap ELY- Y-

vastuualue 

Säännöstelyn 

kehittämis-

hanke jatkuu 

     

Arvoitu ko. 

vuoden  ra-

hoitustarve 

 

 

30 000 € 

 

 

 

3 000 €  

 

 

40 000 €  

 

? 

 

? 

 

4 000 
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6.2 TORNIONJOEN VESIENHOITOALUEEN KUNNOSTUSKOHTEET 

 

Tengeliöjoen vesistö (Pello, Ylitornio) 

Tengeliönjoki saa alkunsa Kolarin ja Pellon kuntien alueilta useista pienistä joista ja järvistä. 

Tengeliönjoen valuma-alueen eteläosa sijaitsee Ylitornion kunnan alueella. Tengeliönjoen koko-

naispituus on 22 km. Tengeliönjoki kuuluu vesistöjen tyypittelyn perusteella suuriin turvemaiden 

jokiin. Portimojärven alapuolella olevan Portimojärven säännöstelypadon kautta juoksutetaan van-

haan Portimokosken uomaan tulva-ajan ja syyskuun 10. päivän välisenä aikana vähintään 2 m3/s 

ja muuna aikana vähintään 0,5 m3/s.  

Tornionjoen sivuvesistöjen vesienhoitosuunnitelmassa yhtenä merkittävänä toimenpiteenä esite-

tään uhanalaisen meritaimenkannan palauttaminen ja järvitaimenkannan vahvistaminen Tenge-

liöjoen vesistössä. Vaelluskalojen palauttaminen on mahdollista, Portimokosken voimalaitoksen 

lähialueelle tehtävän ohitusuoman sekä Tengeliöjoen alaosan ja Tengeliöjoen eräiden sivujokien 

kalataloudellisen kunnostamisen avulla. Tengeliöjoen ja Aalisjoen sivujokien alueilla on potenti-

aalisia vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Ennen voimalaitosten rakentamista 

siika ja säyne nousivat merkittävissä määrin Tengeliöjoen vesistöön. Portimon-Haapakosken ka-

latieratkaisun merkittävimmät hyödyt ovat luonnontaloudellisia ja vesienhoidollisia.  

Tengeliöjoen alaosan kahden ohitusuoman rakennesuunnittelu ja ohitusuomien rakentaminen on 

sisällytetty Triwa-Life - projektin kustannuksiin, kuten myös Tengeliöjoen sivujokien kunnostus-

tarpeen inventointi ja kalataloudelliset kunnostamissuunnitelmat. 

 

TRIWA - Life - projekti 

Projektille on saatu myönteinen rahoituspäätös vuonna 2022 Life – rahastosta. Projekti on Suomen 

- ja Ruotsin yhteishanke. Hanke tukee kohdealueen luonnon monimuotoisuutta. 

Triwa - Life - projektihakemukseen on sisällytetty Tengeliöjoen alaosan pääuoman kunnostami-

nen ja 11 Tengeliöjoen sivujoen kunnostustarpeen inventointi sekä kunnostussuunnittelu sekä 

Tengeliöjoen alaosan 2:n sivu-uoman rakentaminen sekä Naamijoen  11:ta sivujoen inventointi ja 

kunnostussuunnittelu.  

Triwa -projektissa inventoidaan Tengeliöjoen ja Naamijoen sivuvesistöissä 20 sivujokea ja tarvit-

taessa niille laaditaan kunnostussuunnitelma ja kunnostetaan projektin aikana.  

Lisäksi Tengeliöjoena alaosalla, välillä Törmäslompolo - Portimojärvi kunnostetaan noin 12 ha 

koskialueita sekä ohitusuomien väliin jäänyt entisen Portimokosken kunnostustarve inventoidaan. 

Tarvittaessa tehdään kunnostussuunnitelma, ja koski kunnostetaan. Luomalanjoella tehdään joki-

uoman täyttäneen hiekan poistoa. Kunnostuskohteet on esitetty kartalla (liite 2.) 
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Taulukko 2.  Naami- ja Tengeliöjoen vesistön kunnostettavista jokikohteista. Kunnostettava kos-

kipinta-ala (ha). Jokien kunnostussuunnitelmat laaditaan sekä jokien kunnostukset suoritetaan 

vuosien 2023 - 2030 aikana.  

Naamijoen 

sivujoet 

Koskipinta-

ala (ha) 

Tengeliöjoen 

sivujoet 

Koskipinta-

ala (ha) 

Tengeliöjoen 

pääuoma (ha) 

Portimokoski 

(ha) 

Luomalan-

joki (ha) 

Sietkijoki 0,6 Ajankijoki 0,5 3 koskialuetta 1 koskialue joen alaosa 

Orankijoki 0,5 Lumijoki 0,6    

Vaattojoki 2,2 Pahtajoki 1,0    

Pasmajoki 0,9 Torasjoki 0,4    

Kelhujoki 0,8 Korpijoki 0,4    

Ruokojoki 3,0 Pahtajoki 0,5    

Vähäjoki 0,4 Saarijoki 0,1    

Olosjoki 1,0 Rattosjoki 0,2    

  Kavantojoki 1,0    

  Mellajoki 0,5    

  Alinen Paloj 1,0    

  Kuijasjoki 0,7    

Yht 9,4  6,9 11,8 0,3 0,5 
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6.2.1 Tornionjoen vesistöalueen kunnostustöiden aikataulu 

 

Taulukko 3. Triwa-life projektin aikana toteuttavien kunnostusten suunnittelun ja kunnostusten aikataulu. 

Kohde           2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Teneliöjoen sivu-
joet.  

Valuma-alue 

>100 km2  

,Lumi-,Pahta 
(Pello), Korpi-
,Rattos-,Ka-
vanto-,Mella-
,Alinen Palo- ja 
Kuijasjoki 

 

Maasto -ineven-

tointi ja suunnit-

telu alkavat 

Omistajaselvi-
tykset, suostu-
musten han-
kinta maan-
omistajilta 

Kunnostussuun-

nittelu jatkuu 

 

Hakemuksia 

Aviin 

 

Lausuntoja suun-
nitelmista Lap 
ELY 

 

Kunnostukset al-
kavat 

 Kunnostukset 
jatkuvat 

 

 

  

 

  

Naamijoen sivu-

joet 

Valuma-alue  

> 100 km2  

Vaattojoki 

Pasmajoki 

Ruokojoki 

Olosjoki 

Sietkijoki 

 

Maasto ineven-

tointi ja suunnit-

telu alkavat 

Omistajaselvi-

tykset, suostu-

musten han-

kinta maan-

omistajilta 

Kunnostussuun-

nittelu jatkuu 

 

Hakemuksia 

Aviin 

 

Lausuntoja suun-

nitelmista Lap 

ELY 

 

Kunnostukset al-

kavat 

Kunnostukset 

jatkuvat 

    

Tengeliöjoen si-

vujoet < 100 km2 

Torasjoki 

Saarijoki 

Ajankijoki 

Pahtajoki (Ylitor-

nio) 

 

 

 

 

 Maastoinven-

tointi ja kun-

nostussuunnit-

telu aloitetaan  

Suostumusten 

hankinta 

 

Luvat Aviin 

Lausunnot 

Lap ELY 

Kunnostuk-

set alkavat 

Kunnostukset 

jatkuvat 

 

Naamijoen 

sivvujoet < 100 

km2 Orankijoki 

Kelhujoki 

Vähäjoki 

 

 

 

 

 Maastoinven-

tointi, suostu-

musten han-

kinta 

Suunnittelu 

Luvat Aviin 

Lausunnot 

Lap ELY 

Kunnostuk-

set alkavat 

Kunnostukset 

jatkuvat 

 

Tengeliöjoen 

pääuoma 

 

Suunnitelman 

päivitys, suostu-

musten han-

kinta 

Lupa Aviin Kunnostus al-

kaa 

Kunnostus 

jatkuu? 

   

Tengeliön Porti-

mokoski 

 Inventointi, kun-

nostussuunni-

telma laadinta 

Lausunto suun-

nitelmasta Lap 

ELY 

Kunnostus 

alkaa 

Kunnostus 

jatkuu? 

  

 

Yhteensä inventoitavaa ja todennäköisesti kunnostettavaa koskipinta-alaa on 29,4 ha.  
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Jokikunnostusten toteuttamiseen liittyvät tehtävät suoritetaan tiiviissä yhteistyössä maa- 

ja vesialueiden omistajien ja muiden asianosaisten kesken. Hankesuunnittelussa käyte-

tään osallistavaa suunnittelumenetelmää. Jokikunnostusten tavoitteena on, että kunnos-

tetuilla alueilla harjuksen kokonaistiheys on keskimäärin tasolla 1 000 yks/ha/a.  

Kohteilla mihin on tehty taimenen kutupaikkoja, tavoitteena on, että taimenen luontai-

nen lisääntyminen käynnistyy ja taimenen 0+ - poikasten tiheys on keskimäärin tasolla 

1 000 yks/ha/a. Luomalanjoen kunnostuksen tavoitteena on suojellun eliölajin luontai-

sen lisääntymisen käynnistyminen. Kohteet on merkitty kartalle (liite 2.) 

Muonion pienet sivujoet  

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on lausunnossaan (vesienhoidon suunnittelun työ-

ohjelma, RKTL 470/401/2012) esittänyt Tornionjoen vesienhoitoalueen osalta mm., 

että virtavesien kalataloudellisia kunnostuksia kohdennettaisiin myös seuraaviin meri-

taimenen lisääntymisjokiin; Niesajoki, Valkeajoki, Olosjoki, sekä Saijanjoki. Myös Ke-

räsjoki ja muut alueella uittoväylinä olleet joet on syytä inventoida. Mainittujen jokien 

kunnostustarpeen inventointi esitettään aloitettavaksi vuonna 2025. Kohteet on merkitty 

kartalle (liite 3) 

6.3 TENO-, NÄÄTÄMÖ-  JA  PAATSJOEN VESIENHOITOALUE 
 

Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella pintavesien vähintään hyvä ekolo-

ginen tila on jo saavutettu Akujokea lukuun ottamatta. Vesienhoidon toisen suunnitte-

lukierroksen yhteydessä on tehty pintavesien riskinarviointi kaikille tarkastelluille vesi-

muodostumille uusimpien luokittelutulosten ja vesimuodostumiin kohdistuvien painei-

den pohjalta. Kolmen joen, Inarin Sotajoen, Postijoen ja Maddib-Ravadaksen, hyvän 

ekologisen tilan arvioitiin olevan riskissä heikentyä seuraavan vesienhoitokauden ai-

kana kullanhuuhdonnan aiheuttamien paineiden takia.  

Vaellusestekartoitukset ja kunnostustarveinventoinnit ReArc – projekti (Inari) 

Paatsjoen vesistöalueella on tehty uittoväylän kuntoonpanotöitä Nangu-, Sarmi-, Kessi-

, Korvas-, Nellimö- ja Kirakkajoella. Jokialueilta perattiin koski- ja virta-alueita 12 – 14 

ha. Joet ovat Inarin järvitaimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Arvokalojen li-

sääntymisalueiden kunnostamista on tarkoituksenmukaista suunnitella ja hankkeita to-

teuttaa yhteistyössä Metsähallinnon ja kalastusalueiden kanssa.  

Alueella alkoi 1.1.2019 Kolartic CBC-ohjelman rahoittama hanke Ecological Restora-

tion of Arctic Rivers (Pohjoisten jokien ekologinen kunnostaminen). Hankeorgan-

isaatiot Länsstyrelsen i Norrbottens Ruotsi, Ecocentre ”Pechenga local puplic organiza-

tion on ecological enlightenment Venäjä, Norwegian Water Resources and Energy Di-

rectorate Norja. Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus. Hanke päättyi 31.12.2022.   
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Hankkeen aikana kartoitetaan noin 198 kilometrin matkalta jokiuomia ja arvioidaan 

kohteiden kunnostustarve. Poistetaan 33 kpl, minkä ansiosta noin 553 kilometriä virta-

vesiä vapautuu vesieliöiden vapaalle kululle. Kunnostetaan vähintään 32 kpl kutualueita 

lohikaloille (taimen, harjus). Lapin ELY-keskuksen tehtävänä hankkeessa on Inarinjär-

ven valuma-alueen virtavesien sekä vaellusesteiden kartoitus (liite 4.). Metsähallituksen 

tehtävänä hankkeessa on Ivalo- ja Lemmenjoen kullankaivuun ympäristövaikutusten 

piirissä olevien jokien ekologisen tilan kartoitus ja kohteiden kunnostussuunnittelu. 

Metsähallitus vastaa myös jokivarsien luontotyyppien, lajien ja kulttuuriperinnön nyky-

tilan kartoituksesta. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan projektivaroin. 

 

Marraskuussa 2018 Inarin kunnanhallitus päätti edistää taimenen vaellusyhteyden pa-

lauttamista Ukonjärven ja Kirakkajoen vesistön välille. Suunnitelmien mukaan, Järvien 

välissä olevaan Kirakkakönkääseen juoksutetaan vettä ympärivuotisesti ja könkään ylä-

osassa oleva säännöstelypato puretaan. Kirkkaköngäs toimii siten paitsi taimenen vael-

lusväylänä, myös taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueena.  Kirakkakönkään tai-

menen kutupaikkakunnostusten tavoitteena on edesauttaa taimenen poikastuotantoa 

könkään alueella. Kirakkakönkään taimenen kutualueiden kunnostuksen toteuttaa ja 

kustantaa ReArc-projekti. Työ toteutetaan kesällä 2022. Kunnostuskohteet on merkitty 

kartalle (liite 4) 

7 KUNNOSTUSKOHTEIDEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUKSESTA 

 

Toimiva vuorovaikutus ja viestintä eri asianosaisryhmien kanssa on eräs edellytys kun-

nostamishankkeiden käynnistämiselle, rahoituksen järjestämiselle ja onnistuneelle to-

teuttamiselle. Hyvin toimiva vuorovaikutus ja viestintä voivat tuottaa seuraavia hyö-

tyjä.   

1) yleisen ympäristötietoisuuden lisääminen 2) suunnitelmien laadun parantuminen 

osallisilta saatavien tietojen ja kokemusten kautta 3) yleisen hyväksynnän (legitimi-

teetti) ja sitoutumisen saaminen suunnitelmille 

 4) suunnitteluprosessin läpinäkyvyyden ja luovuuden lisääminen 5) väärinymmärrys-

ten, aikataulujen venymisen ja oikeusprosessien vähentyminen.   

Kohteen inventoinnilla tarkoitetaan virtavesikohteiden uomien kunnostustarpeen arvi-

ointia. Inventoinnin jälkeen voidaan aloittaa kohteiden varsinainen kunnostussuunnit-

telu. Suunnittelu tai osa suunnitelmasta voidaan tilata alan konsultilla tai kolmannen 

sektorin toimijalta. Varsinainen kohteiden kunnostamistyö tehdään pääsääntöisesti alan 

yrittäjän toimesta tilaajan valvonnassa. 
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8 LAPIN MAAKUNNAN VESIENHOITOALUEIDEN KUNNOSTUSHANKKEIDEN ARVI-

OITU AIKATAULU 2021 – 2027 YHTEENVETOTAULUKKO 4. 

 Kohde 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kemi-

joen  

vesien-

hoito-

alue 

Sinettäjoen 

vesistö 

Siettäjoen 

alaosa 

suunnit-

telu  

ELY- Y  

oma suun-

nittelu 

Lupakäsit-

tely  

(3 000 €) 

 

Luvan ha-

kija? 

Kunnostus-

työt  Sinettä 

alaosa        

(25 000 €) 

Sinettäjoen 

vesistö kun-

nostussuun-

nittelu 

(konsultti, 

vesitalous-

lupa hake-

mus) 

50 000 € 

Suunnittelu 

jatkuu, ai-

neiston 

työstämi-

nen virka-

työ  

Sinettäjoen 

yläosa, Viik-

sojan, 

Nuora-, 

Mänty- ja 

Jouttijoella 

Sinetän ve-

sistö lupa-

käsittely  

(4 000 €) 

Luvan ha-

kija ? 

Kunnostuk-

set alkavat  

Sinettäjoen 

yläosa, Viik-

sojan, 

Nuora-, 

Mänty- ja 

Jouttijoella 

Kunnostuk-

set jatkuvat 

 Ala-Kemi-

joki 

Emra han-

kesuunnit-

telu 

Kansalli-

nen vas-

tinraha  

MMM       

30 000 € 

YM           

30 000 € 

Emra han-

kesuunnit-

telu 

 

Luvan ha-

kija? 

Lupakäsit-

tely 4 han-

ketta (lupa-

hakemukset 

(12 000 €) 

Loue, Vähä, 

Runkaus ja 

Vare/Vaa-

joki 

kunnostuk-

set alkaa        

(100 000 €) 

Kunnostuk-

set jatkuvat 

Ala-Kemijo-

ella 

(100 000 €) 

  

 Suolijärven 

alueen vir-

tavedet 

Suolijär-

ven sään-

nöstelyn 

kehittämi-

nen Lap 

ELY 

Säännös-

telyn ke-

hittämis-

hanke jat-

kuu 

Haittojen 

vähentämis-

suositukset 

virtave-

sikohteet 

Kohteiden 

inventointi 

ja suunnit-

telu 

Kunnostuk-

set alkavat? 

  

 Simon 

kunta 

Kurkiojan 

kunnos-

tustarve-

kartoitus 

Kurkiojan 

ja valuma-

alueen 

kunnos-

tusta 

Kurkiojan ja 

valuma-alu-

een kunnos-

tusta 

    

Tornion-

joen ve-

sistöalue 

Triwa Life 

hanke val-

mistelu 

 

Triwa -Life 

hankeval-

mistelu 

Triwa-Life 

rahoitus-

päätös  

Triwa – Life 

projekti al-

kaa 

Triwa – Life 

töiden to-

teus 

Triwa – Life 

Kalatalou 

Triwa Life Triwa Life 

 Muonion 

pienet sivu-

joet ? 

 

 

      

Teno-

Nää-

tämö- ja 

Paatsjoki 

ReArc Inari 

vaelluses-

teet, kun-

noistus-

tarve in-

ventoinnit 

Rearc Inari 

Vaelluses-

tetet kar-

toitettu ja 

kartoituk-

set  

Kirakka-

könkään 

kunnostus 

Pilottoko-

heteet tie-

rummut 

Purokun-

nostukset 

Nangu-

,Sarmi-, 

Kessi-,Kor-

vas-, Nel-

limö ja Ki-

rakkajoki 

Kunniostus-

suunnittelu  

    

 Vaelluses-

teet Utsjoki 

Aku ja Nili-

joki 

      

Projek-

tien ul-

kopuoli-

nen ra-

hoitus-

tarve  

    

3 000 € 

 

87 000 € 

 

100 000 € 

 

104 000 € 

vähintään 

100 000 € 

 

100 000 € 
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9 KUNNOSTUSTEN SUUNNITTELUN-, TOTEUTUKSEN JA – SEURANNAN JÄRJES-

TÄMINEN 

 

Lapin ELY – keskuksen tehtäviin sisältyy vaativien virtavesien kunnostuskohteiden 

priorisointi, rahoituksen järjestämistä, kunnostettavien virtavesialueiden kartoitusta ja 

kunnostusten suunnittelua-, toteutuksen- ja – seurannan järjestäminen sekä virtavesien 

kunnostuksiin liittyvää tiedottamista. Virtavesien kunnostusprosessiin liittyvät asian-

tuntijatehtävät voidaan tarpeen mukaan tilata alalla toimivilta yrityksiltä tai kolmannen 

sektorin toimijoilta. Virtavesien kunnostuksella parannetaan niiden ekologista tilaa. 

Ekologisen tilan parantuminen merkitsee pääsääntöisesti myös kalakantojen ja vesien 

käyttökelpoisuuden parantumista. Kunnostettujen kohteiden seurannalla; esimerkiksi 

sähkökoekalastuksin sekä vesistöjen käyttäjien haastatteluin, saadaan arvokasta tietoa 

kunnostustöiden tuloksellisuudesta ja tuloksellisuuteen mahdollisesti vaikuttavista teki-

jöistä. 

Käyttökelpoisuuden parantuminen tuo suoraa hyötyä vesi- ja ranta-alueiden omistajille 

varsinkin, jos on kyse virkistys- ja/tai asumiskäytössä olevasta ranta-alueesta.  

Lapin ELY – keskus voi osarahoittaa hyödynsaajien suorittamia virtavesikunnostuksia. 

Omaehtoista kunnostustoimintaa Lapissa edistetään tarjoamalla neuvontaa ja opastusta. 

Aktiivisella neuvonnalla edistetään kumppanuuksia, parannetaan hankkeiden valmiste-

lua ja saadaan aikaan laadukkaita toimintamalleja ja prosesseja.  

Ympäristö.fi- verkkopalvelun teemasivusto sisältää kunnostukseen liittyvää tietoa, oh-

jeita omaehtoisen kunnostuksen tueksi, esimerkkejä onnistuneista vesien kunnostuskoh-

teista ja kunnostustoimijoiden yhteystietoja. Palveluun liitetään myös päivittyvä tapah-

tumakalenteri ja kysymys–vastaus-palsta (Järviwiki tai Facebook). Lisäksi verkosto jär-

jestää vuosittain kaikille avoimen kunnostusaiheisen verkostoitumistapahtuman.    

9. KUNNOSTUSOHJELMAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Seuraavassa arvioidaan kunnostusohjelman toteuttamisen ympäristövaikutuksia vali-

koiden SOVA- laista (Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaiku-

tusten arvioinnista, 200/2005) ne otsikot, joiden aihepiiriin kalatiestrategian toteuttami-

sella arvioitiin olevan vaikutusta. 

Vaikutukset väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Kunnostusohjelman toteuttamisella voi olla positiivisia vaikutuksia paikallisten asuk-

kaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen esimerkiksi silloin, kun mahdollisuudet virkistyska-

lastukseen paranevat. Kalakantojen elpyminen voi lisätä matkailua ja tukea paikallista 

elinkeinoelämää. Vaikka kalastusmahdollisuudet eivät paranisikaan, pelkällä arvokalo-

jen paluulla tai lisääntymisellä voi olla myönteisiä vaikutuksia paikallisidentiteettiin, 

asukkaiden viihtyvyyteen, alueen vetovoimaisuuteen ja imagoon. Lapin kunnostusoh-

jelman laatiminen vastaa hyvin nykyistä asenneilmapiiriä, jossa korostuu virkistysarvon 

ohella myös luonnon itseisarvon ja monimuotoisuuden kunnioittaminen.  

Myös tätä kautta paikallisten asukkaiden ja muidenkin ihmisten tyytyväisyys ja viihty-

vyys voivat lisääntyä.  

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja eliöstöön 
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Virta-alueiden kunnostaminen yhdessä muiden tukitoimien kanssa voi mahdollistaa 

joen alkuperäisen kalakannan luontaisen lisääntymisen lisäten näin luonnon monimuo-

toisuutta. Monen uhanalaisen kalakannan palauttaminen kotijokeensa tai johonkin muu-

hun jokeen on mahdollista kunnostamalla jokielinympäristöjä ja luomalla vaellusyhteys 

mereen uudelleen. Myös lohikaloista riippuvien muiden eliöiden, kuten jokihelmisim-

pukan elvytys tulee mahdolliseksi. 

 

Lähteet 

 

Lapin ELY-keskus 2015. Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022 - 

2027. 

Lapin ELY-keskus 2015. Tenon-Näätämön-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunni-

telma vuosiksi 2022 - 2027. 

Lapin ELY-keskus 2015. Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022 

- 2027. 

Maa- ja metsätalousministeriö 2004. Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän 

raportti. Työryhmämuistio MMM 2004: 9.  

Maa- ja metsätalousministeriö 2011. Vesitalousstrategia 2011 – 2020.  

Maa- ja metsätalousministeriö 2012. Kansallinen kalatiestrategia. Valtioneuvoston periaate-

päätös 8.3.2012 30 s. 

Ympäristöministeriö 2013. Vesien kunnostusstrategia. Ympäristöministeriön raportteja 

9/2013. 51 s. 

Ympäristöministeriö 2015. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia. Ympäristöministeriön ra-

portteja 27/2015. 
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Liite 1. Kemijoen vesienhoitoalueen kunnostuskohteet 
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LIITE 2. TORNIONJOEN VESIENHOITOALUEEN KUNNOSTUSKOHTEET. 
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Liite 3. Paatsjoen vesistön kunnostuskohteet. 

l  
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Liite 4. Inariin laskevien virtavesien tierummut ja niiden vaellusesteet 

 

 

Uiton jälkeiset velvoitekunnostukset 

Uitto oli puunkuljetuksen valtamuotona suurimmassa osassa Lappia 1950-luvulle saakka, suurista jokiväylistä 

pienimpiin jokiin ja puroihin asti lähes sadan vuoden ajan. Uittoväyliä on ollut kilometreissä mitattuna miltei 

10 000 kilometriä. Uitto toimitettiin Lapissa viimeisen kerran Värriöjoella vuonna 1991. Vesilain mukainen 

uiton jälkeinen uittosääntöjen kumoamissuunnittelu aloitettiin 1970-luvun alussa. Suunnitelmien mukaiset 

velvoitekunnostukset aloitettiin vuonna 1976 Ounasjokeen laskevalta Sinettäjoelta.  Aluksi nämä uittosään-

töjen kumoamisiin liittyvät velvoitetyöt sisälsivät lähinnä vesistöjen käytölle vaaraa ja haittaa aiheuttaneiden 

uiton teknisten laitteiden ja rakenteiden, kuten uittopatojen, poistamisia. 1980-luvun alusta lähtien velvoi-

tetyöt alkoivat sisältää enenevässä määrin perattujen virta-alueiden kunnostuksia. Koskialueita, joilta uitto-

sääntö on kumottu ja mahdollisia velvoitekunnostuksia on suoritettu, on Lapissa 1 200 – 1 300 hehtaaria. 
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Taulukko 5. Kemijoen vesistön uittoväylät, niiden uittoväylien pituus (km), velvoitekunnostusten toteutus-

vuosi ja kunnostettu jokipinta-ala (ha).  

 

Uittoväylä Uitetun väylän  

pituus (km) 

Velvoitetöiden  

suoritusvuosi 

Velvoitekunnostettu  

jokiosuus (ha) 

Ounasjoen pääuoma 299 1994 - 2008 290 

Ounasjoen sivuvesistöt 1 147 1976 - 2001 198 

Kemijoki Seitakorvaan 237 1999 - 2002 77 

Sivujoet Seitakorvaan 3 230 1974 - 2002 322 

Kemijoki Seitk-Perämeri 229 2007 0 

Sivujoet Seitak-Perämeri 1 576 1976 - 1999 130 

 

Simojoen uittosääntö kumottiin vuonna 1976, jolloin vesihallitus velvoitettiin suorittamaan tarpeelliset kun-

nostustyöt. Simojoen velvoitekunnostukset suoritettiin vuosina 1976- 1977, minkä jälkeen pääuomassa teh-

tiin joitakin täydentäviä velvoitetöitä. Simojoen sivujoilla ei tehty koskialueiden kunnostamistöitä. Simojoen 

pääuoman kalataloudelliset kunnostamistyöt suoritettiin Simojoki-Life hankkeen yhteydessä vuosina 2002 – 

2006. Simojoella kunnostettiin tuolloin 155 ha koskialueita.  

Tornionjoen pääväylän uittoväylän pituus oli 380 km ja sen uittosäännön kumoamiseen liittyneet velvoite-

työt suoritettiin vuonna 1985. Ko. töihin ei sisältynyt jokikunnostusta. Tornionjoen sivuvesistöissä oli uitto-

väyliä 974 km ja niiden uittosäännön kumoamiseen liittyneet velvoitetyöt suoritettiin vuosina 1980 – 1984. 

Jokikunnostuksia sivuvesistöissä tehtiin velvoitetöinä 90 ha alueella. Lapin vesi- ja ympäristöpiirin sekä 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemät Tornionjoen sivujokien ekologisen tilan arvioinnit 1980-

luvun lopulla sekä vuonna 1990 osoittivat selkeitä puutteita velvoitekunnostusten osalta.  

Paatsjoen vesistöalueella tehtiin merkittäviä uittoväylän kuntoonpanotöitä Nangu-, Sarmi-, Kessi-, Korvas-, 

Nellimö- ja Kirakkajoella. Ivalojoen Lapin ympäristökeskus on tehnyt edellä mainittujen jokien uittosääntö-

jen kumoamispäätökseen liittyneet jokikunnostukset vuonna 1989. Ko. jokien kunnostussuunnitelmat teh-

tiin kuitenkin 1980-luvun alkupuolella. Velvoitetöinä ko. vesistöissä kunnostettiin koski- ja virta-alueita 12 

ha. Ivalojoen ja Juutuajoen uittotoiminnan vuoksi tehdyt perkaukset todettiin niin vähäisiksi, etteivät ne 

vaatineet velvoitekunnostustoimenpiteitä. Luttojoen vesistössä ei tehty lainkaan uittoväylien perkaustöitä, 

joten ko. vesistöt ovat luonnontilaisia.   

 

Kalataloudelliset kunnostukset sekä velvoitekunnostusten täydennykset 

Uittoperkauksista aiheutuneet suurimmat vahingot ovat kohdistuneet kalastoon ja kalastukseen, vesistön 

hydrologisiin toimintoihin sekä jokimaisemiin. Nykyisin jokikunnostusten yleisenä biologisena tavoitteena 

on monipuolisen ranta- ja jokibiotooppien palauttaminen. Jokikunnostuksilla parannetaan erityisesti kalo-

jen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita ja vaellusmahdollisuuksia.  

Suomessa ei kuitenkaan ollut vielä pitkälle 1970-lukua yhtenäistä näkemystä siitä, olivatko esimerkiksi kos-

kiperkaukset ylipäätään vesistönkäytölle haittaa ja vaaraa aiheuttavia rakenteita. Lisäksi 1970-ja 1980-lu-

vuilla lupaviranomainen saattoi velvoittaa luvansaajan huomioimaan jokien kunnostamisessa kriisiajan uit-

tomahdollisuuden. Edellä mainitun velvoitteen vuosi uoman keskiosalla oli jätettävä noin 2 metriä leveä 

väylä, jota ei saanut kivetä. Osin näiden syiden vuoksi jokien kunnostamisissa ei voitu tuolloin kattavasti 

huomioida arvokalojen elinympäristövaatimuksia.  

Tämän vuoksi 1970- ja 1980 luvuilla voimassa olleiden periaatteiden mukaisesti kunnostetuilla jokialueilla 

on syytä tehdä täydennyskunnostustarve -inventointeja ja tehdä tarvittaessa täydennyskunnostuksia. Kun-

nostustarvetta on erityisesti Tornion-, Kemi-, Ounas-  ja Simojoen sivuvesistöjen alueilla. Kyseillä jokialueilla 

on tarvetta kartoittaa noin 7 00 ha kunnostettua koskipinta-alaa. 
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Edellä mainittuja täydennyskunnostuksia on tehty kalatalousviranomaisen myöntämin kalataloudellisin 

kunnostusvaroin tai yhdistämällä harkinnanvaraisia hankerahoja ja kalataloudellisia kunnostamismäärära-

hoja. Seuraavat kohteet ovat kunnostettu Lapin TE-keskuksen osoittamin kalataloudellisin kunnostamis-

määrärahoin: Akujokisuu ja Ylläsjoki vuonna 1996, Ylläsjoki, Kapsajoki, Jerisjoki 1997, Viantiejoki, Akujoki-

suu 1998, Akujokisuu, Hammasjärvenluusua, Viantiejoki, Äkäsjoki 1999, Äkäsjoki, Akujokisuu, Hammasjär-

venluusua 2 000, Loukisen latva, Rourajoki 2001, vuosina 2002 – 2006 Simojoki pääuoma ja Naamijoen pää-

uoma välillä Sieppijärvi – Tornionjoki vuosina 2008 – 2009.  Kitkajärveen laskevat joet, Simojärveen laskevat 

joet, Vikajoen vesistö, Miekojärveen laskevat joet 2015-2018 , Muonion joet 2019-2021 

Lisäksi vuosina 1993 – 1996 Raudanjoen, Sattasjoen, Livojoen ja Jumiskonjoen uiton jälkeisten velvoitekun-

nostusmäärärahojen lisänä käytettiin Lapin TE-keskuksen kalatalousyksikön osoittamia kalataloudellisia 

kunnostamismäärärahoja. Lapin virtavesien kunnostusohjelman 2009 - 2013 mukaisesti on toteutettu seu-

raavia kunnostuksia, jotka ovat kaikki ns. täydennyskunnostushankkeita; vuosina 2007–2008 Kapusta-, Soi-

nan- ja Ruopsanjoen alueet, vuosina 2009–2010 Kemijärveen laskevat Kapusta- ja Käsmäjoen sekä Moita-

joen vesistöalueen Palo-, Hoikan- ja Alajoen koski- ja virta-alueet, vuonna 2011 Vikajoen vesistön virta-alu-

eet ja vuonna 2012 Simojärveen laskevat  Soppana-, Penämö- ja Korvajoen virta-alueet. Vuonna 2013 kun-

nostetiin Kitkajärveen laskevat Riisi-, Tolvan-, Suonnan- ja Kirintöjoki. Vuonna 2014 Lapin ELY – keskuksen 

toimesta ei kunnostettu yhtään kohdetta. Vuosina 2015 – 2018 on kunnostettu Tengeliöjoen vesistöön kuu-

luvat Kontta-, Aalis- Alpos- ja Luomalanjoet. Simojoen pääuoman koskia (Mötyskoski, )kunnostettiin Simo-

joki  Interreg-hankkeessa vuosina 2016 – 2017.   

 

Virtavesien kunnostustarve vesienhoitoalueittain 

Kemijoen vesienhoitoalue 

Taulukoissa 1- 7 lueteltujen jokien uiton jälkeiset kunnostussuunnitelmat on tehty 1970-luvulla tai 1980-

luvun alkupuolella. Tuolloin eri syistä johtuen jokien kalataloudellisia kunnostuksia ei suunniteltu tehtävän 

nykyisten kalataloudellisten kunnostusohjeiden ja -tavoitteiden mukaisesti.  

Edellä mainitusta syystä johtuen ko. jokialueilta on syytä suorittaa kalataloudellisen tilan inventointi ja in-

ventointien tulosten perusteella suunnitella tarvittavia täydennyskunnostuksia. Täydennyskunnostustar-

vetta arvioidaan myös liitteen 1. kriteerien mukaan. Kemijoen vesienhoitoalueen inventoitavaksi esitettävät 

jokivesistöt on seuraavissa taulukoissa ryhmitelty kunnittain.  

 

Taulukko 6. Joet, joilla on tarpeen tehdä ekologisen tilan inventointi Savukosken ja Sallan kuntien alueella.  

Jokivesistön nimi 

Uitetun väylän pi-

tuus 

(km) 

Velvoitetöi-

den 

suoritus 

vuosi 

Velvoitekunnos-

tettu 

(km) 

Velvoitekunnos-

tettu 

(ha) 

Vesistöaluenu-

mero 

Iso-ja Pieni-Akanjoki,Mylly, Hanhi, 

 Miekka, Niemi, Pyhä, Kuosku, Suoltijoet 

 

166 1988 11,2 - 
65.426, 65427 

 

Arajoki 
44 1989 - 2 

65.423 

Ylä-Kemijoen latvajoet ja purot 83 1990 0,6 - 65.43 

Naruska, Maltio- ja Karhujoki 164 1993 - 23 65.47, 65.46 

 

Taulukossa 2. luetellut joet ovat Ylä-Kemijoen alueen arvokalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Jo-

kien valuma-alueet ovat varsin hyvässä tilassa eikä metsäojituksista aiheutuva kiintoainekuormitus ole alu-

eella enää merkittävää. Ylä-Kemijoen alueella tehdyt joki- ja purokunnostukset ovat olleet kalataloudellisen 

seurannan antamien tulosten mukaan erittäin tuottavia. Kaikki taulukossa 1.esitetyt joet kuuluvat Yli-kalas-

tusalueeseen ja kalastusalueella on valmiudet sitoutua mahdollisiin kalastusjärjestelyihin. 
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Taulukko 7.  Joet, joilla on tarpeen tehdä ekologisen tilan inventointi Kemijärven ja Posion kuntien alueella 

Jokivesistön nimi 

Uitetun väylän 

pituus 

(km) 

Velvoitetöiden 

suoritus vuosi 

Velvoitekunnostettu 

(km) 

Velvoitekunnostettu 

(ha) 

 

Vesistöaluenumero 

Kummunjoki 32 1974 0 0 65.314 

Jumisko,Suolijärvi 244 1987-1988 11,2 - 65.316, 65.39 

Auttijoki 59 1988 3 - 65.261 

Piittisjoki ja ym. 52 1989 - 2,5 65.271 

 

Kummunjoen vesistössä on tehty jokiuoman perkauksia sekä uiton että maankuivatuksen vuoksi. Kummun-

joen vesistön ekologisen tilan nostaminen nykyisestä tasosta edellyttäisi merkittäviä panostuksia valuma-

alueen- sekä jokiuoman kunnostuksiin. 

Suolijärveen laskevat joet ovat potentiaalisia järvitaimemen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Vuonna 

2014 Ylä- Suolijärveen laskevien jokien kalataloudellista tilaa selvitettiin Lapin ELY-keskuksen toimeksian-

nosta joki-inventoinnein sekä sähkökoekalastamalla). Useasta joesta löytyi luontaisesti lisääntyvä taimen-

kanta (2014 E.Taskinen,  Pöyry Finland). Käsmänjoen ekologisen tilan parantamisen kannalta olisi tärkeää 

suorittaa valuma-alueen kunnostamistoimenpiteitä. Käsmänjoen alimmat kosket on kunnostettu vuosina 

2007 – 2008. Javarusjoki on kunnostettu vuosina 2008 – 2009.  

 

Taulukko 8. Joet, joilla on tarpeen tehdä ekologisen tilan inventointi Rovaniemen kaupungin alueella. 

Jokivesistön nimi 

Uitetun väylän 

pituus 

(km) 

Velvoitetöiden 

suoritus vuosi 

Velvoitekunnostettu 

(km) 

Velvoitekunnostettu 

(ha) 

Vesistöaluenumero 

Kuohunkijoki 37 1980 - 12,5 65.28 

Marrasjoen yläosa, 63 1983 10 - 65.552, 65.556 

Sinettäjoki 48 1977 1,9 - 65.515,65.513 

Meltausjoen sivuj. 227 1988 8,3 - 65.5 

Kätkä ja ym.  119 1988 8,8 - 65.529,65.528 

Raudanjoen ala.siv. 87 1989 - 7,3 65.7 

Kampsajoki 13 1994 - 0,5 65.29 

Vanttaus ja Kaihua 45 1994 - 1,7 65.24 

 

Lapin ympäristökeskus on seurannut Kuohunkijoen kalataloudellista tilaa 1980-luvun alusta 2000 –luvulle. 

Joen kunnostustarpeessa olevista alueista ja kunnostustoimenpiteistä on jo tarvittavaa tietoa. Kuohunki-

joen kunnostustarpeessa oleville koski- ja virta-alueille tulee tehdä taimenen lisääntymisalueiksi soveltuvia 

soraikkoja. Lapin ympäristökeskus on tehnyt Marrasjoen yläosan vesistön kunnostustarveinventoinnin 

vuonna 1997. Inventoinnin mukaan Taapajoella on tarvetta tehdä täydennyskunnostuksia. Taapajoen kun-

nostukset ovat jääneet monin paikoin yksittäisten kostekivien asettelun asteelle. 

Sinettäjoki laskee usean järven läpi. Joki on potentiaalista järvitaimenen lisääntymisaluetta. Meltausjoen 

pääuoma on suosittu virkistyskalastusalue ja sen sivujoet ja –purot ovat tärkeitä taimenne lisääntymis- ja 

poikastuotantoalueita. Kätkäjoen alaosan ekologista tilaa heikentää runsaat valuma-alueen ojitukset. Osa 

ojista tulee suoraan jokeen. Kätkäjoen latvaosa (Toramojoki) sisältyy Natura 2000 –alueisiin. Raudanjoen 

sivujoet ja –purot ovat tärkeitä alueen taimenen- ja harjuskantojen lisääntymis-, poikastuotanto- ja syön-

nösalueita. Em. virta-alueiden arvokalatuotannolla on suuri vaikutus Raudanjoen pääuoman kalaston tilaan.  
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Taulukko 9. Joet, joilla on tarpeen tehdä ekologisen tilan inventointi Kittilän kunnan alueella. 

Jokivesistön nimi 

Uitetun väylän 

pituus 

(km) 

Velvoitetöiden 

suoritus vuosi 

Velvoitekunnostettu 

(km) 

Velvoitekunnostettu 

(ha) 

 

Vesistöaluenumero 

Maunujoen vesistö 30 1986 - - 65.537 

Lainio, Vene ja ym 186 1986 - - 65.54, 65 56 

Tepasto, Pallas ym. 132 1986 - 1,0 65.686, 65 681  

 

Maunujoen vesistö on Ounasjoen kalataloudellisesta velvoitetarkkailusta saatujen kalastustiedusteluaineis-

tojen mukaan eräs Ounasjoen kalataloudellisesti tärkeimmistä sivujoista. Maunujoen kalataloudellisen ti-

laan voidaan tehokkaimmin vaikuttaa postiivisesti valuma-alueella tehtävillä vesiensuojelutoimenpiteillä. 

Tepasto-, Pallas-, Lainio-, Kerpua-, Vene, Pahta-, Kuusan- ja Tainisjoen kalataloudellista merkitystä nostaa 

niiden sijainti lähellä Levin ja Ylläksen matkailualueita. Joet ovat potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymis-, 

poikastuotanto- ja syönnösalueita.  

Ennen kuin Vene-, Kerpua-, Pahta-, Kuusan- ja tainisjoen virta-alueilla on syytä tehdä kalataloudellisia kun-

nostamistoimenpiteitä, on em. jokien valuma-alueilla tarpeen tehdä vesiensuojelutoimenpiteitä.  

Taulukko 10. Joet, joilla on tarpeen tehdä ekologisen tilan inventointi Sodankylän kunnan alueella. 

Jokivesistön nimi 

Uitetun väylän 

pituus 

(km) 

Velvoitetöiden 

suoritus vuosi 

Velvoitekunnostettu 

(km) 

Velvoitekunnostettu 

(ha) 

Vesistöaluenumero 

Porttipahtaan 

laske 
157 Ei velvoitteita 0 0 

65.8 

Seipäjoen vesistö 30 1977 3,5 - 65.77 

Luiron keski sivuj. 90 1990 - 1,4 65.98, 65 99 

Raudanjoen ylä sj. 259 1990 2,9 1,5 65.74, 65.78 

Raudanj. keski. sj. 40 1989 - 3,7 65.72, 65.73 

Kitisen yläos.sj. 122 1990 3,4 4,1 65.82, 65. 87 

Kelujoki 78 1991 0,5 - 65.89 

Kitisen alaos, sj. 75 1990 0 0 65.81 

Luiron latva sj. 380 1990 0 0 65.94 

Luiron alaos.sj. 125 1989 - 8 65.91, 65 95 

Jeesiöjoki 149 1991 4,5 - 65 851, 65 852 

Pomo, Ala-Vaaloj 13 1996 - 1 65.826 

 

Kitisen sivujokiin: Ylä-Vaalo-, Pomo-, Ylä-Posto-, Ylä-Liesi-, Ala-Vaalo-, Ala-Posto, Kelu-, Kylä- ja Orajokeen 

istutetaan Kitisen voimalaitosrakentamisen kompensaationa 7 950 kpl 1-vuotiasta taimenen poikasta ja 31 

500 kpl kesänvanhaa harjuksenpoikasta. Myös Jeesiöjokeen kohdistuu velvoiteistutuksia.  

Lapin kalastuspiiri on antanut vuonna 1989 toimeksiannon Kitisen sivujokien kalataloudellisten kunnostus-

ten suunnittelusta (kirje No 217/30 LaK 1989). Mikäli velvoitehoidon piirissä olevien jokien koski- ja virta-alu-

eet tarjoavat vesieliöstölle monipuolisen elinympäristön, niin velvoiteistutusten kalataloudellinen tulokselli-

suus on yleensä hyvä. Kitisen sivujokien ekologisen tilan kartoitus on näin ollen perusteltua.  

Luirojoen virtaama on nykyisin vain pieni osa joen luonnontilaisesta virtaamasta. Luirojoen vedet on kään-

netty virtaamaan Vuotson kanavan kautta Kitiseen. Lokan säännöstelyn kehittämishankkeen aikana tarkas-

teltiin virtaaman lisäyksen vaikutuksia Luirojoen uoman vesitilanteeseen.  



9-31 

 

Tuolloinen virtaamamallinnus oli lähtökohdiltaan puutteellinen, sillä siinä tarkasteltiin virtaaman lisäyksen 

vaikutuksia luonnontilaisen Luiron uoman leveyteen pohjautuen eikä mallinnuksessa otettu huomioon kun-

nostettujen koskialueiden kaventunutta uomaa. Edellä esitetystä syystä Luiron virtaamamallinnus tulisi 

tehdä uudelleen. Luirojoen sivujokien merkitys alueen arvokalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueina on 

Luirojoen pääuoman muutosten vuoksi korostunut. Porttipahtaan laskevat joet ovat tärkeitä Porttipahdan 

tekoaltaan arvokalakantojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.  

 

Taulukko 11. Joet, joilla on tarpeen tehdä ekologisen tilan inventointi Tervolan ja Simon kuntien alueella.  

Jokivesistön nimi 

Uitetun väylän 

pituus 

(km) 

Velvoitetöiden 

suoritus vuosi 

Velvoitekunnostettu 

(km) 

Velvoitekunnostettu 

(ha) 

Vesistöaluenumero 

Ala-Kemijoen sivj  435 1990 4 4 65.15, 65.16, 65.14 

Vähäjoen vesistö 158 1990 - 5,3 65.17 

Simojoen sivuj 337 1977 0 0 64 

 

Ala-Kemijoen sivujokien, kuten Ternu-, Loue-, Vaa-, Sivakka-, Kaisa- ja Varejoen ekologisen tilan edellyttää 

ko. jokien valuma-alueiden kunnostusmahdollisuuksien inventointia. Vähäjoen vesistön täydennyskunnos-

tustarvetta ei ole inventoitu. Iso-Tainijoen pääuoma on suurelta osin kanavoitu maankuivatuksen tarpeiden 

vuoksi. Ruonajoen pääuoma on Maurun kylän yläpuoliselta osuudelta suurelta osin luonnontilassa. Joen 

latvaosilla on havaittu luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Portimojärveen laskevan Kämäjoen valuma-alu-

een kunnostusmahdollisuuksia on syytä kartoittaa. Kämäjoen pääuoma on edelleen rännimäinen uit-

touoma. Simojokeen laskevien sivujokien valuma-alueiden kunnostusmahdollisuudet on myös tarpeen kar-

toittaa. 

Lisäksi Simojoen pääuomasta on jäänyt lohen poikastuotantoon soveltuvaa koskialueita kalataloudellisesti 

kunnostamatta noin 80 ha 

 

5.2 Tornionjoen vesienhoitoalue 

Tornion – Muonionjoessa sekä siihen laskevissa sivuvesistöissä Enontekiön kunnan rajalta Perämereen 

saakka on uitettu puutavaraa. Tornionjoen pääuomassa uittoväylän toimittamisen helpottamiseksi tehdyt 

perkaukset ovat olleet vähäisiä, sen sijaan sivuvesistöissä uittoperkauksia on tehty yleisesti. Tornionjoen 

vesistöalueella uittoväyliä on ollut Suomen puolella 1 354 km. Uitto oli Tornionjoen vesistössä laajimmillaan 

1950-luvulla ja uitto loppui 1971.Ekologiselta tilaltaan, yli 200 km2 valuma-alueeltaan olevista, hyvää huo-

nompaan tilaan luokitelluista jokikohteista; Liakanjoki, Martimojoki, Naamijoki, Palojoki ja Alainenjoki, tilan 

parantaminen edellyttää tarkempaa vesiensuojelusuunnitelmaa ja kunnostustarpeen arviointia. Vasta em. 

toimenpiteiden jälkeen uomassa tehtävät kalataloudelliset kunnostamistoimenpiteet voivat olla tarkoituk-

senmukaisia.  

Vuonna 1982 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos aloitti tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää Tor-

nionjoen meritaimenkantojen tila sekä sivujokien merkitystä meritaimenen lisääntymiselle. Tutkimuksen 

tuloksena todettiin, että Tornionjoen vesistöalueen meritaimenkannat olivat jo tuolloin romahtaneet ja si-

vujokien meritaimenen poikastuotanto oli miltei olematonta. Tutkimuksen perusteella suositeltiin meri-

taimenkantojen elvyttämiseksi mm. jokikunnostuksessa havaittujen epäkohtien korjaamista. Sama suositus 

annettiin myös Tornionjoen vesistön meritaimenprojektin  loppuraportissa. Tornionjoen sivujoista on kun-

nostettu Jerisjoki, Ylläsjoki ja Äkäsjoki. Naamijoen alaosan pääuomaa kunnostettiin vuosien 2008–2009 ai-

kana. 

 

Seuraavien jokien uiton jälkeiset kunnostussuunnitelmat, joiden mukaan velvoitekunnostukset on suori-

tettu, on tehty 1970-luvulla tai 1980-luvun alkupuolella.  
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Tuolloin eri syistä johtuen, jokien kalataloudellisia kunnostuksia ei suunniteltu suoritettavan nykyisten kala-

taloudellisten kunnostusohjeiden ja -tavoitteiden mukaisesti. Ensivaiheessa ko. jokialueilta on etsittävä 

maastotarkastusten avulla ne koski- ja virta-alueet, joissa on tarkoituksenmukaista toteuttaa täydennyskun-

nostuksia.  

Taulukko 12. Tornionjoen sivujoet, joilla ei vielä ole tehty velvoitekunnostusten jälkeisiä kalataloudellisia 

täydennyskunnostuksia.  

Jokivesistön nimi 
Uitetun väylän pituus 

(km) 

Velvoitetöi-

den 

suoritus vuosi 

Velvoitekunnos-

tettu 

(km) 

Sijaintikunta 

 

Vesistöaluenu-

mero 

Tengeliöj. vesistö 400 
1979, 2016-

2018 
7 Pello 

67.9 

Naamijoen sivuvesis-

töt 
 1983 0 Kolari 

67.8 

 

Tengeliöjoen vesistöalueen jokien koski- ja niva-alueet ovat tärkeitä alueella luontaisesti lisääntyvien tai-

men-, harjus- ja siikakantojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Lisäksi joillakin jokialueilla on elinvoi-

maisia jokihelmisimpukkapopulaatioita.  

Naamijoen kalataloudellinen kunnostaminen on kohdistunut pääosin Naamijoen pääuomaan. Kuitenkin 

myös Naamijoen sivujokien kosket on perattu uiton toimittamisen helpottamiseksi. Myös sivujoilla on mer-

kitystä meritaimenen lisääntymis-, poikastuotanto- ja syönnösalueina. Naamijoen sivujokien ja niiden va-

luma-alueiden kunnostustarvetta on inventoitu Lapin ELY- keskuksen toimesta Triwa III hankkeen puit-

teissa.  

Teno-, Näätämö- ja Paatsjoen vesienhoitoalue 

Paatsjoen vesistöalueella on uittosääntö ollut aikanaan seuraavissa vesistöissä: Paatsjoki, Sarmi-, Nangu-, 

Kessi-, Inari-, Juutuanjoki, Luttojoki ja sen sivujoki Suomujoki. Viimeiset uitot on toimitettu em. jokialueilla 

seuraavasti: Nangujoen vesistö ja Sarmijoki 1930-luvun lopulla, Nellimöjoki 1938, Kessijoki 1931, Korvasjoki 

1930, Luttojoen vesistö 1920-luvulla, Ivalojoen vesistö 1937, Kirakkajoki 1936-1937 ja Juutuanjoki 1939 –

1941. 

Juutuajoen vesistössä, esimerkiksi Kaamas- Kettu,-Vasko-, Lemmen- ja Menesjoessa ei ole uitettu eikä tehty 

uittoväylän kuntoonpanotöitä. Paatsjoen vesistöalueella uittoväyliä on ollut 696 km.  

Lapissa ryhdyttiin vasta 1950-luvulla laajamittaisiin ja suunnitelmallisiin koneellisiin väylien perkauksiin ui-

ton helpottamiseksi, mutta uitto oli jo tuolloin päättynyt Paatsjoen vesistöalueella. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on todennut lausunnossaan (vesienhoidon suunnittelun työohjelma, 

RKTL 470/401/2012), että Paatsjoen vesienhoitoalueella on huomioitava kunnostustoiminta, jolla varmiste-

taan aikuisten vaelluskalojen kulkumahdollisuudet kutu- ja poikastuotantoalueille. Esimerkiksi Tenon vesis-

tössä Aku- ja Nilijoen suualueet ovat levinneet laajoiksi ja matalavetisiksi, ja ne saattavat vähävetisinä ai-

koina vaikeuttaa nousuvaelluksenjatkumista ko. jokiin. Lisäksi vesienhoitoalueella on huomioitava mm. sil-

tarumpujen aiheuttamat vaellusesteet kohteista, joilla on merkitystä vaelluskalojen elinalueena.  

Kansallisen vieraslajistrategian mukaan puronieriää ei pidä enää istuttaa, ja hävitetään niiltä (suljetuilta) 

alueilta mistä mahdollista. Euroopan unionin vieraslajistrategian mukaan mikäli vieraslajia ei voida hävittää, 

sen leviäminen laajemmalle alueelle on estettävä. 

Tuulomajoen vesistössä Puronieriää on seurattu Kuutusjärven läheisyydessä jo 1990-luvulta lähtien. 

Vuonna 2006 sitä havaittiin Kuutusjärveen laskevissa puroissa (liite 1: kartta). Vuoden 2012 sähkökoekalas-

tusten mukaan puronieriä on levinnyt myös Kuutusojaan, joka laskee Aittajärveen. Aittajärvestä laskee 

edelleen Suomujoki, jossa esiintyy uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Kuutusjärvi sijaitsee 172 m merenpin-

nan yläpuolella. Se on kooltaan 58 ha 
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Puronieriä aiheuttaa useita uhkia paikalliselle eliöstölle. Puronieriä voi syrjäyttää alkuperäiset kalalajit, vaa-

rantaa niiden lisääntymisen, alkuperäiset lajit saattavat risteytyä purotaimenen kanssa ja puronieriä voi 

vaarantaa toisen lajin (Tuulomajoen vesistössä tapauksessa jokihelmisimpukan (Margaritifera marfariti-

fera)) olemassaolon. 

Puronieriän leviämistä voidaan estää aktiivisesti ja ei-aktiivisesti. Ei-aktiivisia keinoja ovat esimerkiksi este-

padot. Aktiivisia keinoja ovat sähkökalastus, verkkokalastus ja rotenonilla myrkytys. Tässä esitellään erilaisia 

poistotoimenpiteitä. Parhaan lopputuloksen saamiseksi voidaan yhdistellä useita keinoja. Puronieriän pois-

taminen alueelta kokonaan on käytännössä täysin mahdotonta. Metsähallitus yrittää estää puronieriän le-

viäminen erityisesti Urho Kekkosen Kansallispuistoon. 

 

Potentiaalisia vaelluskalajokia 

Vaelluskalakannat eivät pitkällä aikavälillä säily elinvoimaisina ilman luontaista lisääntymiskiertoa. Resurs-

sien ohjaaminen kalakantojen luonnonlisääntymistä edistäviin toimenpiteisiin on nykytilanteessa tarkoituk-

senmukaista ja jopa välttämätöntä vaelluskalakantojemme monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Luonnossa 

lisääntyvän vaelluskalakannan on mahdollista tuottaa runsaasti hyvälaatuisia vaelluspoikasia. 

Kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojemme elin-

voimaisuuden vahvistaminen. Tämä mahdollistuu kestävimmällä tavalla vaellusyhteyden palauttamisella ja 

muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä. Kalatiestrategian toiminta-ajatuksena on paino-

pisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Ra-

kennetuissa joissa parannetaan kalojen kulkumahdollisuuksia ja edistetään potentiaalisten lisääntymisaluei-

den käyttöönottoa esimerkiksi kalateiden, uomien vesittämisen ja perattujen koskien kunnostamisen 

avulla.  

Vaellusyhteyden avaamisen tarjoamaa mahdollisuutta lisääntymiskiertoon voidaan tukea parantamalla 

vaelluskalojen elinolosuhteita joessa. Jos veden ja kutupohjien laatu ei ole riittävän hyvä esimerkiksi mädin 

säilymiselle talven yli, valuma-alueen ravinne- ja kiintoainekuormitusta on pyrittävä vähentämään. Perat-

tuja koskia kunnostamalla voidaan parantaa kalojen kutu- ja suojapaikkoja sekä lisätä hyvälaatuisten poi-

kastuotantoalueiden pinta-alaa. Lapin virtavesien kunnostusohjelman avulla edesautetaan kalatiestrategian 

tavoitteiden toteutumista Lapissa. 

Kalojen vaellusesteenä saattaa olla käyttötarkoituksensa menettäneitä rakennelmia, kuten mylly- ja uitto-

patoja, jotka tulee poistaa. Isännättömät padot tulisi kartoittaa ja selvittää jatkotoimet niiden poistamiseksi 

tai muuttamiseksi uuden vesilain (587/2011) mahdollistamilla keinoilla. Pohjapatoja ja siltarumpuja voidaan 

useissa tapauksissa muuttaa vesilain antamissa puitteissa niin, että kalojen nousu mahdollistuu. 
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Taulukko 13. Jokialueet, joissa Lap ELY- keskus on arvioinut nykytilassaan olevan meritaimenelle - ja lohelle 

soveltuvia lisääntymis-, poikastuotanto- ja syönnösalueita enemmän kuin muilla Kemijoen vesistön jokialu-

eilla välillä Kemijokisuu  –  Ounasjärvi.  

 

Kohteen nimi Kunta Keskivirtaama (m3/s) 

Ounasjoki Rovaniemi, Kittilä, Enontekiö 130,0 

Meltausjoki Rovaniemi 18,9 

Kapsajoki Kittilä 9,6 

Runkausjoki Tervola, Simo 3,4 

Vähäjoki Tervola, Rovaniemi 8,2 

Suolijoki Tervola, Rovaniemi 1,6 

Raudanjoki Rovaniemi, Sodankylä 34,0 

Marrasjoki Rovaniemi 7,9 

Molkojoki Rovaniemi, Kittilä 4,2 

Lainiojoki Kittilä 3,3 

Loukinen Kittilä 19,8 

Seurujoki Kittilä 4,3 

Syvä Tepastojoki Kittilä 8,9 

Kuiva Tepastojoki Kittilä 4,0 

Käkkälöjoki Enontekiö 13,1 

 

Taulukossa mainittujen jokien osalta Lapin ELY – keskus tulee arvioimaan eri toimenpiteiden tarpeen, mitä 

on syytä tehdä (kalastusjärjestelyt, uoma- ja valuma-aluekunnostukset), jotta em. jokiin on aikanaan mah-

dollista saada elinvoimaiset vaelluskalakannat. Kemijoen vesistöalueella kalatiestrategian toteutumista on 

edesautettu mm. Lapin ELY- keskuksen hallinnoimilla ja osin EU – rahoitteisilla Askel Ounasjoelle - projek-

teilla. Em. projektien tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kalatiet Kemijoen vesivoimalaitosten yhtey-

teen välillä Isohaara – Rovaniemi. Luke- edistää tutkimus- ja hanketyöllään vaelluskalojen palauttamista Ke-

mijoen vesistöön. Tornionjoen vesistöalueella Tengeliönjoella valmistellaan vaelluskalojen palauttamista 

Tengeliöjoen vesistöön.  

Tengeliöjoen vesistön säännöstelyn kehittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vesistön säännöstelyä 

pyritään parantamaan siten, että säännöstely vastaisi taloudellisilta, ekologisilta ja sosiaalisilta vaikutuksil-

taan paremmin yhteiskunnan nykyisiä tarpeita ja odotuksia. Säännöstelyn kehittämisen päämääränä on ve-

sistön eri käyttäjäryhmien osittain ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittaminen. 

Tuulomajoen vesistön Suomen-puoleiset latvavedet, Lutto-, Anteri-, Jauru-, Hirvas- ja Nuorttijoki ylläpitävät 

eräitä maamme viimeisistä ainoastaan luonnonvaraiseen lisääntymiseen perustuvista järvitaimenkannoista. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on seurannut näiden latvajokien arvokkaiden taimenkantojen 

tilaa satunnaisesti 1980-luvulta lähtien ja säännöllisesti vuodesta 2003 alkaen. 

Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoet tunnetaan historiallisesti merkittävinä Atlantin lohen li-

sääntymis- ja kalastusalueina. Ylä- Tuuloman voimalaitoksen rakentaminen 1960-luvulla silloisen Neuvosto-

liiton alueelle on kuitenkin estänyt lohen vaelluksen padon yläpuolelle, mukaan lukien vesistön Suomen 

puolen latvaosat, jotka ovat olleet aikoinaan merkittäviä lohen lisääntymisalueita. 
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 Yli 80 % vesistön lohen ja taimenen poikastuotantoon soveltuviksi arvioiduista alueista sijaitsee Ylä- Tuulo-

man voimalaitospadon yläpuolella. Vesistön alkuperäinen lohikanta lisääntyy kuitenkin edelleen Tuuloma-

joen alajuoksun muutamassa sivujoessa. Lohen palauttamista myös Suomen-puoleisille vesialueille on val-

misteltu useissa projekteissa 1990-luvun lopulta lähtien. 

Suomalais-venäläinen rajavesistösopimus edellyttää, että rajavesistöissä kalakannat ja kalastus tulevat tur-

vatuiksi pitämällä kalan kulkutiet avoinna tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Keskeinen teh-

tävä kalastuksen alalla ko. rajajokikomissiolla on siten ollut huolehtia kalakantojen tilasta ja tehdä aloitteita 

tarvittaviksi toimenpiteiksi. Neuvostoliiton aikakaudelta peräisin olevan kalan kulkua estävät raja-aidat on 

poistettu tai tehty harmittomiksi kalakannoille komission kalatalousryhmän vaatimuksesta. Työryhmä on 

myös aktiivisesti tukenut Euroopan Unionin rahoittamaa hanketta palauttaa lohi takaisin Tuulomajoen ve-

sistöön. 

Lapin Ely-keskus ei ole vielä kohdentanut resursseja Tuulomajoen kalahankkeisiin. Lapin ELY-keskus antaa 

hankkeissa tarvittaessa viranomais- ja asiantuntija-apua. Lapin ELY – keskuksen kannan mukaan vesistön 

kalakantojen hoito tulee perustua kalojen luontaiseen lisääntymiseen. 

Metsähallituksen eräasioiden yksikkö (eräpalvelut) vastaa valtion maiden kalastusjärjestelyistä kaikilla Met-

sähallituksen hallinnassa olevilla alueilla, myös suojelualueilla. Ensisijainen tavoite on pyrkiä luontaisiin ka-

lakantoihin, joita hoidetaan kalastusjärjestelyiden avulla. Kalaistutuksia ei suoriteta sellaisille alueille, joiden 

omia kalakantoja ei ole kalanviljelyssä. Tuulomajoen vesistössä ensisijainen tavoite on lisätä ja turvata vael-

lustaimenkannat. Se edellyttää yhteistyön aloittamista venäläisten kanssa. Lohen palautus vaatii suunnitel-

mallista yhteistyötä rajan molemmilla puolilla. Lähtökohtana voisi olla RKTL:n laatima Kolarctic- ohjelmaan 

esitetty hankesuunnitelma. Metsähallitus voi resurssien puitteissa toimia hankkeiden koordinoijana ja eri 

osapuolien tiedonvälittäjänä.  

Paatsjoen vesienhoitoalueella tuetaan mahdollisuuksien mukaan Tuulomajoen vaelluskalojen palauttamis-

hankkeita sekä Tenoon laskevien Aku- ja Nilijokien arvokalojen vaellusesteiden poistohankkeita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvia kunnostuskohteista ennen ja jälkeen kunnostusten. 

Naruskajoen koskia ennen jälkeen kunnostuksen 
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Suisteen taakse jäänyttä 

entistä jokiuomaa
Virtausta ohjattu vanhaan uomaan

Koskipinta-alan lisäys on huomattava

Suiste

Suiste purettu

Koskien luonnontilaistuminen kunnostusten jälkeen  ottaa oman aikansa
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Meltausjoki Suukoski ennen ja jälkeen kunnostuksen 

 

 

 

 

Suukoski alaosa vuonna 2015 
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Suukosken yläosa vuonna 2015 
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Ounasjoen Raattamakoski ennen ja jälkeen kunnostuksen 
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Vikajoen Eniköngäs ennen ja jälkeen kunnostuksen 

 

 

 

 

 

 

 

 


