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TAUSTAA, MIKSI 

KUNNOSTETAAN? 

- Luonnontilaisuuden parantaminen ja luonnon 

monimuotoisuuden ylläpitäminen

- Kalaelinympäristöjen hoito erittäin tärkeää

- Virtavesikunnostukset(uomakunnostukset) yksi tärkeä 

osa kokonaisuutta, valuma-aluekokonaisuus!

- Vaelluskalakantojen elinympäristöt ja lisääntymisalueet 

paikoin heikossa kunnossa

- Kestävästi hoidetut kalakannat ovat kalastettavissa

- KAIKEN PERUSTA ON TIETO YMPÄRISTÖSTÄ => 

INVENTOINTIVARANTO => SUUNNITTELUVARANTO 

=> TOTEUTTAMINEN (HANKKEISTAMALLA)



Eräpalveluiden 

kalaelinympäristöje

n hoito on 

rakentunut 

hankkeille

• Ensin oli KEH –hanke, Kalaelinympäristöjen hoito

• Jatkohanke on ”Valuma-alue projekti” => 

enemmän toiminnallinen

• Valuma-aluehankkeen aikana tuli LTA 2021-22 => 

pelkkää toimintaa

• Tulevaisuutta emme vielä tiedä, luonnonhoito 

kasvattaa näkyvyyttään koko ajan, ja sitä myös 

velvoitetaan tekemään

• Toivottavasti tulevaisuudessa tekeminen on 

jatkuvaa



Osa perinteisiä menetelmiä, myös kehittämistä

• Sorastukset helikopterilla

• eDNA

• Imuruoppaus laitekehitys

• Käsikunnostusta 

pienemmillä uomilla

• Puuaineksen lisääminen

• Kutusoran ja poikaskivien 

lisääminen ja/tai 

puhdistaminen

• Uusimman tiedon 

tuominen käytäntöön





• Käsitöinä pienemmillä 
uomilla

• Hartijokityökalut ja -
menetelmä, vinssit, taljat 
yms. 



HANKE:
Kala- ja riistaelinympäristöpainotteinen 

valuma-aluekunnostus valtion alueilla

”Valuma-alueprojekti”

”Riekko-hanke”

2020-2021



Projektin tavoite

2 4 . 1 1 . 2 0 2 1 8

• Lähtökohtana puro ja sen valuma-alue 

• Yhteistyössä

▪ Eräpalvelut

o Kalastus (purokunnostus)

o Metsästys (riistaelinympäristöjen hoito)

▪ Metsätalous Oy (luonnonhoito monikäyttömetsissä)

▪ Luontopalvelut (luonnonhoito suojelualueilla)

• Yhteissuunnittelu ja -urakointi mahdollisimman paljon 

kerralla

• Toteutukset ostetaan yrityksiltä

• Kunnostustoiminta jatkuu osana Metsähallituksen 

normaalia toimintaa

Suon

ennallistus

Suon

ennallistus

Vaelluseste Koskikunnostus, 

soraistus, 

kiveäminenPintavalutus-

kenttä, laskeutus-

altaat, ojakatkot, 

yms. ennen puroa

Uittoränni, 

vaelluseste



Pilottivaluma-alueet

• Pilottialue

• Monipuolisesti kunnostustarpeita, kala ja riistapainotteisesti

• Valtion monikäyttömetsissä, suojelualueilla, yksityismaat mahdollisia
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Koskikunnostus (m) Suon ennallistus (ha)

8268 1167



Purokunnostukset Lapissa

Puro Koskikunnostusta (m)

Silmäjoki 2385

Perttausjoki 1890

Naarmajoki 743

Heinujoki/Inkioja 1624

Vaattunkijoki 348

Junkuajoki 707

Yhteensä 7697
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• Rahoitus

• Valuma-alueprojekti

• LTA – Virtavesikunnostusraha

• 2022 työt jatkuu

• Silmäjoki

• Vaattunkijoki



Yhteistyötä

• PYRSTÖ -hanke 2022-2023, osana SOTKA-hanketta

▪ Tutkitaan valuma-aluetöiden ja uomakunnostusten 

yhteisvaikutuksia uomassa

▪ LUKE, Oulun yliopisto

▪ Seurantaa Valuma-alueprojektissa kunnostetuilla Lapin, PoKan ja 

Keski-Suomen kohteilla

• EMRA-hanke

• Selvitetään mm. Kemijoen valuma-alueen taimenkantojen 

alkuperää ja eri vesistön osien kantojen sukulaisuussuhdetta ja 

levinneisyyttä DNA-analyyseillä

• Valuma-alueprojektin Lapin kohteilta saadut näytteet osana 

tutkimusta

• Lapin vesistökunnostusverkosto

Muut verkostot
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LTA 2020
Määrärahaa kunnostuksille 2021-

22



KUNNOSTUSKOHTEITA MAAKUNNASSAMME



Helikopterisorastusta Niskakoskella



Pitkäkoski: Yläosan yksi kunnostuskohde ennen ja jälkeen sorastuksen



Mustakoski: Yksi kunnostuskohde ennen ja jälkeen sorastuksen



MITÄ JATKOSSA? SEURANTA…

• Kalastoseuranta, sähkökoekalastukset

• Emokalaston seuranta?

• Rakennettujen sorakoiden pysyvyys

• Rakennettujen sorakoiden muutokset, kuten liettyminen

• Seurannan linkitys muihin elinympäristökunnostusten 

seurantaan, miten? Ja kenen kanssa?

- LP:n tekemät elinympäristökunnostukset

- MT:n tekemät elinympäristökunnostukset



eraluvat                   


