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NELJÄN KITKAJÄRVEEN LASKEVAN JOEN 
KUNNOSTUSSUUNNITELMAT 

Tässä suunnitelmassa kunnostettaviksi esitettävät joet sijaitsevat Etelä-Lapissa Posion kunnan 
alueella. Kunnostettavat joet – Riisijoki, Tolvanjoki, Suonnanjoki ja Kirintöjoki – kuuluvat itäiseen 
Koutajoen latvavesistöalueeseen, ja ne laskevat vetensä karuun Kitkajärveen. 
Suunnittelualueen joet ovat pituudeltaan 6-13 km, niiden keskivirtaamat ovat hieman alle 0,5 
m³/s ja vedenlaatu on joissa joko erinomainen tai hyvä. 

Joet on aikoinaan perattu uiton helpottamiseksi. Tällöin on mm. uoman kivimateriaali siirretty 
rannoille ja uoma on muotoiltu rännimäiseksi, jolloin taimenen ja muiden virtavesieliöiden 
vaatimat elinympäristöt ovat vähentyneet tai hävinneet kokonaan. Tässä suunnitelmassa 
kuvataan toimenpiteitä, joilla alueen jokia saadaan muokattua luonnonmukaisemmiksi. 
Kunnostusten tarkoituksena on monipuolistaa alueen jokiympäristöjä ja auttaa koko 
virtavesiekosysteemiä sekä tukea erityisesti taimenen elinmahdollisuuksia alueella. 

Kunnostettavaksi esitetyt joet inventoitiin vuonna 2010, jonka jälkeen laadittiin koskikohtaiset 
toimenpidesuunnitelmat. Inventointien ja alueen asukkaille tehdyn kunnostustarveselvityksen 
mukaan jokien kunnostustarve on ilmeinen. 

Riisijoella kunnostusosuuksia on yhteensä viisi, Tolvanjoella neljä, Suonnanjoella kolme ja 
Kirintöjoella neljä. Yhteensä kunnostettavaa jokipinta-alaa on noin 3,6 hehtaaria ja lähes viisi 
kilometriä. Tässä suunnitelmassa kohteet on kuvailtu, jonka jälkeen on selostettu suoritettavat 
toimenpiteet koskikohtaisesti.  

Kunnostettavat joet on rauhoitettu kaikelta kalastukselta. Alueella esiintyvät taimenkannat ovat 
uhanalaisia, jolloin niiden elinympäristöjen parantaminen on kantojen säilymisen kannalta 
tärkeää. Kaikki tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tähtäävät Kitkajärven alueen 
taimenkantojen vahvistamiseen. Jokialueiden kunnostukset yksittäisinä toimenpiteinä eivät 
kuitenkaan takaa kantojen säilymistä elinvoimaisina. Jotta taimenen elinkierto alueella toimisi, 
tulisi yhä useamman sukukypsän taimenen päästä jatkamaan sukuaan edes kerran elämänsä 
aikana. Käytännössä tämä tarkoittaisi aiempaa tiukempia säätelytoimenpiteitä kasvu- ja 
syönnösalueina toimivien järvialtaiden kalastuksessa. 
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A RIVER RESTORATION PLAN FOR FOUR 
RIVERS FLOWING INTO LAKE KITKA 

The rivers presented in this restoration plan are located in the municipality of Posio in southern 
Lapland. The four rivers – Riisijoki, Tolvanjoki, Suonnanjoki and Kirintöjoki – are part of the 
eastern Koutajoki watercourse. The rivers are between 6-13 kilometres in length and they end 
into Lake Kitka. The mean flows of the rivers are slightly less than 0.5 m³/s and the water quality 
is either excellent or good. 

All rivers were once heavily modified to ease log floating. Most of the rock material was 
removed from the riverbed and the rivers were channelized. The suitable habitats for trout and 
many other aquatic organisms have been diminished due to these actions. Different restoration 
and rehabilitation methods, which help to modify the riverbed back to its natural state, are 
described in the plan. The purpose of these river restorations is to diversify the river 
environment, and to help the whole aquatic ecosystem and especially support the living 
potential of the brown trout in the area. 

The rivers presented in the plan were inventoried in 2010 and individual action plans were made 
for each of the rivers. According to the inventories and the feedback from the local people the 
need for these restorations is obvious. 

There are five restoration locations in river Riisijoki, four in Tolvanjoki, three in Suonnanjoki and 
four in Kirintöjoki. In total, there is about 3.6 hectares and nearly five kilometers of river area 
that will be restored. In the plan the areas to be restored are described in detail and action plans 
for each area are reviewed.  

All fishing in these rivers is prohibited. Trout stocks in the area are endangered and it is very 
important to improve the environment to preserve these stocks. All restoration actions 
presented in this plan aim to reinforce trout stocks in the Lake Kitka region. However, 
restoration actions in the rivers alone do not guarantee that the brown trout stocks remain vital 
in the area. To return the life cycle of brown trout back in to function, an increasing number of 
adult trout should be able to come back to the rivers to spawn at least once in their lifetime. In 
practice, this means more stringent fishing regulations in the lake areas. 
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1 Johdanto 

Erilaiset ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset ovat merkittävästi heikentäneet 

kalakantojen tilaa Suomessa. Muun muassa puutavaran uiton ja metsätalouden 

ojitusten vuoksi suurin osa maamme joista ja puroista on jossakin vaiheessa perattu. 

Jokien perkaukset ovat hävittäneet kalojen kutu-, poikastuotanto- ja oleskelualueita. 

(mm. Jutila ym. 1994, 1; Niva 1999, 7; Ruuhijärvi ym. 2002, 15–16; Aaltonen ym. 2004, 

5.) Puutavaran uitto joissa väheni 1960-luvulla ja päättyi kokonaan 1980-luvulla, ja 

perattuja jokiosuuksia alettiin kunnostaa 1970-luvulta lähtien kalataloudelle 

aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi (Jutila ym. 1994, 1; Aaltonen ym. 2004, 7; 

Eloranta 2005, 7–8; Huhtala 2008, 9–12; Eloranta 2010, 8–10, 21). Lapin alueella on 

aiemmin kunnostettu lukuisia suurempia jokia ja etenkin pääuomien virta-alueita 

(Huhtala 2008, 7). Tulevaisuudessa olisi entistä tärkeämpää suunnata katse kohti 

pienvesistöjä ja vesistöjen latva-alueita, jotka ovat etenkin taimenelle tärkeitä 

lisääntymis- sekä poikasalueita. 

Jokien perkaamisesta ovat kärsineet erityisesti virtavesikutuiset kalalajit, ja 

kunnostussuunnitelmia onkin usein laadittu parantamaan eritoten taimenen 

elinmahdollisuuksia. Myös tässä suunnitelmassa kunnostettaviksi esitettävät joet on 

tärkeätä kunnostaa virtavesikaloille sopiviksi, sillä alueella elää uhanalaisiksi 

luokiteltuja taimenkantoja (Kallio-Nyberg ym. 2001, 51, 56; Urho ym. 2010, 339).  

Tässä kunnostussuunnitelmassa tavoitteena on suunnittelualueen jokien 

monimuotoisuuden lisääminen palauttamalla virta-alueet lähemmäksi niiden luontaista 

tilaa. Tarkoituksena on auttaa alueen koko virtavesiekosysteemiä pääpainon ollessa 

kuitenkin Kitkan uhanalaisen taimenen elinolosuhteiden parantaminen. Jokiuomiin 

palautetaan sieltä uiton yhteydessä poistettua kivimateriaalia, rakennetaan 

virtavesikaloille lisääntymis- ja poikasalueita sekä suojapaikkoja ja parannetaan 

virtausoloja. 

Tähän suunnitelmaan on koottu yhteen suunnittelualueen jokien vedenlaatu-, 

hydrologia- ja kalastotiedot sekä taustatietoa Kitkan taimenesta, sekä laadittu 

suunnittelualueen joille koskikohtaiset kunnostussuunnitelmat. Suunnitelmaan sisältyy 

myös yhteen koottuja kunnostustoimenpiteiden yleisohjeita, joita sovelletaan kaikilla 

suunnitelmaan kuuluvilla jokialueilla. Koska kunnostusosuudet ovat pitkiä ja joet pieniä, 
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ei katsottu tarpeelliseksi tehdä ns. kivi kiveltä – suunnitelmia vaan paremminkin 

yleissuunnitelmat koskikohtaisille kunnostusosuuksille. Suunnitelma sisältää runsaasti 

kuvia, joilla on pyritty havainnollistamaan jokialueiden tilaa. Kunnostussuunnitelman 

tilaajana on Lapin ELY-keskus, ja kunnostustyöt tullaan toteuttamaan 

suunnittelualueilla vuonna 2013 tai 2014. 

2 Perustietoja alueesta 

2.1 Suunnittelualueen sijainti ja yleiskuvaus 

Kunnostettavat joet kuuluvat itäiseen Koutajoen latvavesistöalueeseen. Suomen 

puolella Koutajoen vesistöalue sijoittuu Kuusamon, Posion ja Sallan kuntien alueille. 

Itärajan tuntumassa virtaavien Oulankajoen, Kitkajoen ja Kuusinkijoen kautta alueen 

vedet laskevat Venäjän puoleiseen Paanajärveen, siitä Pääjärveen ja edelleen 

Vienanmereen. (Hyytinen 1984, 2; Hyytinen 1985, 5; Huusko & Koutaniemi 1992, 19; 

Siira ym. 1999, 2; Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2010 [viitattu 3.2.2011].) 

Koutajoen vesistö on suojeltu koskiensuojelulailla, ja se kuuluu myös kansainväliseen 

Project Aqua – ohjelmaan. Vesistö on luokiteltu tieteellisesti arvokkaaksi ja 

merkittäväksi tutkimuskohteeksi. Alueella on myös useita luonnon monimuotoisuutta 

tukevia Natura 2000 – verkostoon kuuluvia alueita. (Pohjois-Pohjanmaan 

ympäristökeskus 2010 [viitattu 3.2.2011].) 

Kunnostettavat joet sijaitsevat eteläisessä Lapissa, Posion kunnan alueella 

Koillismaalla (kuvat 1. ja 2.). Kunnostettavat joet - Riisijoki, Tolvanjoki, Suonnanjoki ja 

Kirintöjoki - laskevat vetensä Kitkajärven Yli-Kitkaan. Joet sijaitsevat Kitkajärven 

länsipuolella Lapin läänin alueella. 
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Kuva 1: Kunnostettavat joet sijaitsevat Pohjois-Suomessa. 

 

 

Kuva 2: Kunnostettavat joet (tummennetut) sijaitsevat Posion kunnan alueella 

Kitkajärven länsipuolella. Joet järjestyksessä pohjoisimmasta eteläisimpään ovat 

Riisijoki, Tolvanjoki, Suonnanjoki ja Kirintöjoki. Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/09. 
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Riisijoki on kunnostettavista joista pohjoisin. Se on kaiken kaikkiaan noin 10 kilometrin 

mittainen, ja saa alkunsa Riisitunturin kansallispuiston alueelta Riisisuolta. Se virtaa 

kapeahkona kansallispuiston jylhissä maisemissa ja siihen liittyy lännestä Uusipuro. 

Joki levenee alavirtaan päin tultaessa ja virtaa lähes koko matkan havumetsien läpi. 

Runsaasti ojitettu Isokorvensuon alue on joen vaikutusalueella, mikä mahdollisesti 

näkyy joen vedenlaadussa. Joen välittömässä läheisyydessä ei ole peltoja. Riisijoki 

kulkee maantiesillan ali ja laskee lopuksi vetensä Yli-Kitkan Käkilahteen. 

Tolvanjoki puolestaan saa alkunsa Pohjoisen Suonnanvaaran ja Keskimmäisen 

Suonnanvaaran väliseltä alueelta ja siihen liittyy pian pohjoisesta Itkupuro. Tolvanjoki 

virtaa noin yhdeksän kilometrin mittaisena havumetsien läpi. Siihen liittyy myös 

Tolvanlammesta (116 ha) laskevat vedet, ja myöhemmin Tolvanjoki laskee vetensä 

ensin noin 18 hehtaarin suuruiseen Jokilampeen, ja siitä edelleen Yli-Kitkan 

Tolvanlahteen.  

Kolmas kunnostettava joki, Suonnanjoki, alkaa 13 hehtaarin suuruisesta 

Suonnanjärvestä ja kerää vetensä myös Suonnanvaaran alueelta. Pääasiassa joki 

virtaa havumetsien läpi, mutta myös peltoja on jonkin verran joen läheisyydessä. 

Peltojen läheisyys näkyy joen vedenlaadussa esimerkiksi veden kohonneina ravinne- 

ja kiintoainemäärinä. Kaukolan kohdalla joki kulkee sillan ali ja virtaa peltojen 

läheisyydessä. Alavirtaan päin tultaessa siihen liittyy lännestä Pajujoki. Suonnanjoki 

virtaa havumetsien, peltojen ja Suonnankylän läpi, ja laskee lopuksi vetensä Jokelan ja 

Arolan kodalta Yli-Kitkaan Suonnansaaren pohjoispuolelle. Suonnanjoki on 

pituudeltaan noin 13 km. 

Kunnostusalueiden eteläisin joki, Kirintöjoki, on pituudeltaan noin kuusi kilometriä. Se 

saa alkunsa 315 hehtaarin kokoisesta Kirintöjärvestä (Oiva-ympäristö- ja 

paikkatietopalvelu 2011 [viitattu 22.2.2011]). Se virtaa kirkkaana havumetsien ja soiden 

läheisyydessä, ja siihen liittyy pohjoisesta Karijärvestä alkunsa saava Karijoki. 

Kirintöjoki kulkee maantiesillan ali ja laskee kirkkaan vetensä Yli-Kitkaan Kehäsaaren 

edustalle. Kirintöjokea ja Karijokea on kunnostettu aiemmin vuosina 2003–2006 Purot 

virtaamaan Posiolla – hankkeessa (Alppiranta 2004, 6, 12; Jurmu ym. 2009, 6). 

Tuolloin Kirintöjokea kunnostettiin muun muassa imuruoppaamalla ja kiveämällä. Uusi 

kunnostus on kuitenkin nyt tarpeen täydentämään aiempia kunnostustoimia. 

Kaikki neljä jokea laskevat Kitkajärveen, joka on kirkasvetinen ja karu järvi. Kitkajärvi 

on kokonaisuutena Suomen ainoa säännöstelemätön suurjärvi. Kitkajärvet ovat kahden 
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järven, Yli- ja Ala-Kitkan muodostama järvikokonaisuus Posion ja Kuusamon 

ylänköalueella. Usein myös Posionjärvi mielletään kuuluvan Kitkajärviin ja Suur-

Kitkaan. Kitkajärvet ovat lähes luonnontilaisia, ja niiden vedenlaatu on joko hyvä tai 

erinomainen. Kitkajärvien pinta-ala on yhteensä lähes 300 km². (Helle 1981, 3; 

Hyytinen 1982, 160; Hyytinen 1984, 3; Hyytinen 1985, 5; Siira ym. 1999, 2; Pohjois-

Pohjanmaan  ympäristökeskus 2010 [viitattu 3.2.2011].) 

2.2 Valuma-alue, hydrologia ja vedenlaatu 

Vedenlaatutiedot on koottu asiantuntijoille tarkoitetusta, ympäristöhallinnon 

ylläpitämästä OIVA- Ympäristö- ja paikkatietopalvelun Hertta-järjestelmästä. Riisijoelta, 

Tolvanjoelta, Suonnanjoelta ja Kirintöjoelta on viety näytteitä Hertta-järjestelmään 

Lapin ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta useamman 

vuosikymmenen ajalta, mutta vanhimpia näytteitä en katsonut tarpeelliseksi analysoida 

tässä työssäni. Näytteitä on viety Herttaan vain harvakseltaan, 1990-luvulta ja 2000-

luvulta näytteitä on otettu useampaan otteeseen vain vuosina 1994 ja 2005, joten 

käytin niitä. Lisäksi happi-, pH-, kiintoaine- ja väritiedoissa on mukana 

Hummastenniemen tuloksia vuodelta 2008 (julkaisematon). Katsoin näiden tulosten 

(Hertta ja Hummastenniemi 2008) olevan riittäviä työhöni, sillä jokien vedenlaatu on 

joko hyvä tai erinomainen, eikä näin ollen vaikuta kunnostusten onnistumiseen. 

2.2.1 Riisijoki 

Riisijoen valuma-alue on kooltaan noin 27,5 km2. Järviä alueella on noin 0,2 km2 ja 

järvisyys on 0,9 prosenttia. (Hyytinen 1984.) Riisijoen virtaamat on esitetty taulukossa 

1. 

Taulukko 1: Riisijoen virtaamia (Hyytinen 1984). 

HQ 7,55 m³/s 

MHQ 4,89 m³/s 

MQ 0,34 m³/s 

MNQ k 0,15 m³/s 

MNQ t 0,07 m³/s 

NQ 0,04 m³/s 
 

Riisijoen pH-arvot ovat lähellä neutraalia, keskiarvon ollessa 6,7. Alkaliniteetti on ollut 

Riisijoessa melko alhainen. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet ovat niin ikään 
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alhaisia. Kiintoainepitoisuus on keskimäärin noin 0,7 mg/l. (OIVA-ympäristö- ja 

paikkatietopalvelu 2011 [viitattu: 22.2.2011]; Hummastenniemi, julkaisematon.) 

Riisijoen vedenlaatutiedot on kuvattu tarkemmin taulukkoon 2. 

Taulukko 2: Riisijoen vedenlaatutietoja (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2011; 

Hummastenniemi, julkaisematon). 

  Keskiarvo Minimi Maksimi 

pH 6,7 5,9 7,1 

Alkaliniteetti mmol/l 0,13 0,02 0,21 

Kok. fosfori µg/l 8 6 11 

Kok. typpi µg/l 243 170 320 

Rauta µg/l 550 300 740 

Kiintoaine mg/l 0,7 0,25 1,4 

Sameus FNU 0,95 0,3 2,2 

Sähkönjoht. mS/m 2,3 1,2 3,0 

Väri mg Pt/l 112 60 160 

 

2.2.2 Tolvanjoki 

Tolvanjoen valuma-alue on noin 26,7 km2 suuruinen. Alueella on järvialaa noin 1,4 km2 

ja järvisyysprosentti on 5,2. (Hyytinen 1984.) Joen virtaamat on kuvattu taulukkoon 3. 

Taulukko 3: Tolvanjoen virtaamia (Hyytinen 1984). 

HQ 6,40 m³/s 

MHQ 3,88 m³/s 

MQ 0,33 m³/s 

MNQ k 0,14 m³/s 

MNQ t 0,07 m³/s 

NQ 0,04 m³/s 

 

Tolvanjoen pH:n keskiarvo on 6,6 eli lähellä neutraalia. Kokonaisfosfori on keskimäärin 

10,2 µg/l ja kokonaistyppi 290 µg/l. Kiintoainepitoisuuden keskiarvo 0,9 mg/l. (OIVA-

ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2011 [viitattu: 22.2.2011]; Hummastenniemi, 

julkaisematon.) Taulukossa 4 on kuvattu tarkemmin Tolvanjoen vedenlaatua. 

 

 



7 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Honka  

Taulukko 4: Tolvanjoen vedenlaatutietoja (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2011; 

Hummastenniemi, julkaisematon). 

  Keskiarvo Minimi Maksimi 

pH 6,6 6,2 7,0 

Alkaliniteetti mmol/l 0,19 0,09 0,24 

Kok. fosfori µg/l 10,2 9 12 

Kok. typpi µg/l 290 260 340 

Rauta µg/l 475 360 590 

Kiintoaine mg/l 0,9 0,5 1,4 

Sameus FNU 0,94 0,5 1,3 

Sähkönjoht. mS/m 3,1 2,1 3,6 

Väri mg Pt/l 95 60 170 

 

2.2.3 Suonnanjoki 

Suonnanjoen valuma-alue on kooltaan noin 31,1 km2. Suonnanjoki laskee Yli-Kitkaan 

Suonnansaaren pohjoispuolelle. Järviä sen valuma-alueella on noin 0,4 km2 ja 

järvisyysprosentti on 1,2 (Hyytinen 1984). Suonnanjoen virtaamat on esitetty 

taulukossa 5. 

Taulukko 5: Suonnanjoen virtaamia (Hyytinen 1984). 

HQ 8,56 m³/s 

MHQ 5,54 m³/s 

MQ 0,39 m³/s 

MNQ k 0,17 m³/s 

MNQ t 0,08 m³/s 

NQ 0,05 m³/s 
 

Suonnanjoen pH:n keskiarvo on 6,0 ja alkaliniteetti on keskimäärin vain 0,13 mmol/l, eli 

myös Suonnanjoen happamuuden puskurikyky on melko alhainen. 

Kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo on 29,4 µg/l ja kokonaistyppipitoisuuden 

keskiarvo 392 µg/l. Kiintoainepitoisuuden keskiarvo on 1,35 mg/l. (OIVA-ympäristö- ja 

paikkatietopalvelu 2011 [viitattu: 22.2.2011]; Hummastenniemi, julkaisematon.) 

Suonnanjoen vedenlaatutietoja on kuvattu tarkemmin taulukossa 6. 
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Taulukko 6: Suonnanjoen vedenlaatutietoja (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu 

2011; Hummastenniemi, julkaisematon). 

  Keskiarvo Minimi Maksimi 

pH 6,0 5,1 7,1 

Alkaliniteetti mmol/l 0,13 0,03 0,21 

Kok. fosfori µg/l 29,4 18 69 

Kok. typpi µg/l 392 300 660 

Rauta µg/l 795 360 1200 

Kiintoaine mg/l 1,35 0,9 3,9 

Sameus FNU 1,6 0,5 2,5 

Sähkönjoht. mS/m 2,6 1,3 3,2 

Väri mg Pt/l 137 80 200 

 

2.2.4 Kirintöjoki 

Kunnostusalueiden eteläisin joki, Kirintöjoki, on pituudeltaan noin kuusi kilometriä. Se 

saa alkunsa 309 hehtaarin kokoisesta Kirintöjärvestä. Joki laskee kirkkaan vetensä Yli-

Kitkaan Kehäsaaren edustalle. Kirintöjoen valuma-alue on 30,0 km2:n kokoinen. Järviä 

on noin 3,9 km2 ja järvisyys on 13,1 prosenttia (Hyytinen 1984). Kirintöjoen virtaamat 

on kuvattu taulukkoon 7. 

Taulukko 7: Kirintöjoen virtaamia (Hyytinen 1984). 

HQ 3,45 m³/s 

MHQ 1,98 m³/s 

MQ 0,38 m³/s 

MNQ k 0,16 m³/s 

MNQ t 0,07 m³/s 

NQ 0,05 m³/s 
 

Kirintöjoen pH-arvo on melko lähellä neutraalia, keskiarvon ollessa 6,5. Alkaliniteetti on 

myös Kirintöjoessa alhainen, keskimäärin 0,16 mmol/l. Kokonaisfosforipitoisuus on 

keskimäärin 8,6 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus puolestaan on keskimäärin 218 µg/l. 

Kiintoainepitoisuuden keskiarvo on 0,91 mg/l. (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu 

2011 [viitattu: 22.2.2011]; Hummastenniemi, julkaisematon.) Kirintöjoen vedenlaatu on 

kuvattu tarkemmin taulukossa 8. 
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Taulukko 8: Kirintöjoen vedenlaatutietoja (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2011; 

Hummastenniemi, julkaisematon). 

  Keskiarvo Minimi Maksimi 

pH 6,5 5,6 7,1 

Alkaliniteetti mmol/l 0,16 0,08 0,21 

Kok. fosfori µg/l 8,6 7 11 

Kok. typpi µg/l 218 150 280 

Rauta µg/l 283 160 450 

Kiintoaine mg/l 0,9 0,3 1,9 

Sameus FNU 0,8 0,4 1,2 

Sähkönjoht. mS/m 2,5 1,9 3,0 

Väri mg Pt/l 69 30 100 

 

Vedenlaatu on kaikissa joissa yleisesti ottaen erinomainen tai hyvä ja myös lohikaloille 

soveltuva. Vedenlaadun ja hapen suhteen vaativimpia ovat juuri lohikalat. Happi on 

yksi tärkeimmistä yksittäisistä vedenlaatutekijöistä, ja kalojen hapentarve riippuu 

monista eri tekijöistä (esim. lämpötila, pH). (Svobodova ym. 1993, 9.) Joensuun ja 

Sarajärven (1986, 20) mukaan lohikaloille optimaalinen hapen määrä on vedessä 7-11 

mg/l, Svobodovan ym. (1993, 9) mukaan 8-10 mg/l, ja Kolari ym. (2002, 141) kertovat 

taimenen suosivan happipitoisuudeltaan yli 5,5 mg/l vesiä. Cowxin ja Welcommen 

(1998, 22) mukaan lohikalojen mäti selviää hyvin, jos happipitoisuus on 6 mg/l tai sen 

yli, kun taas nuoret kalat ja smoltit vaativat heidän mukaansa vähintään 9 mg/l 

happipitoisuuden. 

Kaikissa alueen joissa happitilanne on tutkimusaikoina ollut erittäin hyvä, jokaisella 

mittauskerralla yli 10 mg/l. Myös hapen kyllästysaste on ollut mitattaessa aina yli 90 % 

(Hummastenniemi, julkaisematon). Näin ollen hapen suhteen ei alueella ole ongelmia. 

Kemiallinen hapenkulutus, COD (engl. chemical oxygen demand), mittaa vedessä 

olevien happea kemiallisesti kuluttavien aineiden määrää ja COD:n kasvu kuvaa 

orgaanisen aineen lisääntymistä virrassa (Särkkä 1996, 56, 126). Kemiallinen 

hapenkulutus on alueella melko pientä, esimerkiksi Kirintöjoen COD:n keskiarvo on 8,9 

mg/l ja Suonnanjoen COD:n hieman korkeampi keskiarvon ollessa 14,0 mg/l (OIVA-

ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2011 [viitattu: 22.2.2011]). Alueella ehkä eniten 

kemialliseen hapenkulutukseen vaikuttava tekijä on vesistöön kulkeutuva humus sekä 

Suonnanjoen tapauksessa maataloudesta aiheutuva kuormitus. 

Kaloille optimaalinen pH-arvo on lähellä neutraalia, 6,5–8,5, ja lohikalat kestävät 

paremmin matalia kuin korkeita pH-arvoja (Svobodova ym. 1993, 8). Taimen pärjää 
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hyvin vedessä, jonka pH on 5,6–8,0, ja huonommin, kun pH on 5,0–5,6 tai 8,0–9,2 

(Joensuu & Sarajärvi 1986, 21). Alhaiset pH-arvot saattavat toisinaan olla pienenä 

uhkana alueen taimenille, sillä esimerkiksi Suonnanjoen alhaisin mitattu pH-arvo on 

vain 5,1 (taulukko 6). Aikuiset kalat sietävät hetkellisesti myös alhaisia pH-arvoja, mutta 

lisääntyminen loppuu jo paljon ennemmin kuin aikuisten kalojen elinkyky kärsii (Särkkä 

1996, 132). Happamuus on akuutisti haitallista taimenen kutupesässä oleville 

mätimunille pH:n laskiessa tasolle 4,5–5,0 (Louhi & Mäki-Petäys 2003, 11). Vesistöjä 

happamoittavat erityisesti keväisin sulamisvedet sekä kesäisin happamat laskeumat 

(Svobodova ym. 1993, 8; Särkkä 1996, 60). 

Alkaliniteettia käytetään veden puskurikyvyn arvona, ja se kertoo paljonko happoa vesi 

pystyy neutraloimaan. Vesistön happamoituminen näkyy alkaliniteetissa paljon ennen 

kuin pH:ssa. (Särkkä 1996, 58.) Kaloille hyvin soveltuvassa vedessä alkaliniteetin tulisi 

olla korkea, yli 0,2 mmol/l (Kilpinen 2002, 42). Alueen jokien alkaliniteetti ei yllä kuin 

harvoin yli vaaditun arvon ja happamoitumista voidaankin pitää pienenä uhkana. 

Riisijoki, Tolvanjoki, Suonnanjoki ja Kirintöjoki ovat kaikki karuja ja niukkaravinteisia. 

Kun Suomen sisävesien kokonaisfosforin keskiarvopitoisuus on virtahavaintopaikoilla 

noin 60 µg/l (Särkkä 1996, 64), alueen joilla pitoisuudet ovat huomattavasti tätä 

alempia. Kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella vedenlaatu on erinomainen Kirintö-, 

Riisi- sekä Tolvanjoessa ja Suonnanjoessa vedenlaatu on hyvä. Myös 

kokonaisnitraattipitoisuudet ovat alueella alhaisia. 

Rautapitoisuudet niin ikään ovat matalia, eivätkä liian suuret rautapitoisuudet aiheuta 

kaloille tai muille vesieliöille vaaraa. Rautayhdisteistä saattaisi olla kaloille haittaa, jos 

happitilanne olisi huono tai pH-arvo olisi alhainen (Svobodova ym. 1993, 24). 

Kirintö-, Tolvan- ja Riisijoen vesi on kirkasta ja ne kuuluvatkin yleisessä 

käyttökelpoisuusluokituksessa veden sameuden perusteella luokkaan erinomainen. 

Suonnanjoen vesi on hieman sameampaa ja kuuluu luokkaan hyvä. Myös 

kiintoainepitoisuudet ovat alueella pienet. 

Vedessä ei ole paljon liuenneita aineita, sillä sähkönjohtokyky on kaikissa joissa 

alhainen. Suomen sisävesien sähkönjohtokyky on tyypillisimmillään 5-15 mS/m 

(Särkkä 1996, 50), mutta kaikissa joissa sähkönjohtokyvyn keskiarvot jäävät 3 mS/m 

tuntumaan. 
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Veden väriarvot ovat alueen joissa melko korkeita, mikä johtuu korkeista 

humuspitoisuuksista. Särkän mukaan (1996, 71) Suomen sisävesien keskimääräinen 

väri on 51 mg Pt/l, ja esimerkiksi Suonnanjoessa väriluvun keskiarvo on taulukossa 6 

mainittu 137 mg Pt/l. 

2.3 Kalasto 

2.3.1 Sähkökoekalastukset 

Koska alueelta on heikosti saatavissa aiempia kalastustietoja, 

sähkökoekalastustiedoissa on käytetty vielä julkaisemattomia tietoja Krista 

Hummastenniemen valmisteilla olevasta pro Gradu – työstä. Tutkielmassa hän 

vertailee Kitkajärveen laskevien virtavesien koskikalayhteisöjen rakenteessa 

tapahtuneita muutoksia vuosien 1981–83 ja 2008–09 välillä (LIITE 1). Työ toteutetaan 

toistona Lasse Hyytisen (1984) tekemään kalastotutkimukseen vuosilta 1981–83. 

Sähkökoekalastustiedot on esitetty taulukossa 9. 

Riisijoelta on kalastettu vain yksi koeala, Pikkukoski. Sähkökoekalastuksen tuloksena 

Riisijoen koealalta taimenia saatiin 1980-luvulla kolme yksilöä aarilta. Vuonna 2008 

taimenia saatiin viisi yksilöä aarilta. Harjusta ei Riisijoelta saatu 1980- eikä 2000-luvulla 

ainuttakaan yksilöä. 

Myös Tolvanjoelta on koekalastettu vain yksi koeala, Myllykoski. Tolvanjoelta taimenia 

on saatu 1980-luvulla 33,8 yksilöä aarilta, mutta vuonna 2008 ei yhtäkään yksilöä. 

Myös harjuksia on saatu 1980-luvulla useita (11,7 yks./aari), mutta vuonna 2008 ei 

ainuttakaan. 

Suonnanjoelta puolestaan on koekalastettu neljä paikkaa. Ensimmäiseltä koealalta 

taimenia ei saatu 1980-luvun koekalastuksissa, mutta 2008 niitä saatiin saaliiksi 6,5 

yksilöä aarilta. Myös muilla koealoilla taimenmäärät ovat suuremmat 2000-luvun kuin 

1980-luvun koekalastuksissa. Harjusta ei vuonna 2008 saatu myöskään 

Suonnanjoelta. 

Kirintöjoelta on koekalastettu neljä koealaa. Ensimmäisestä pisteestä on saatu useita 

taimenia aarilta sekä 1980- että 2000-luvulla, vaikkakin yksilömäärät ovat pudonneet 

noin kolmanneksella 2000-luvun tuloksissa. Toisella koealalla taimenmäärät ovat 
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kalastusten perusteella pienentyneet noin puoleen, kun taas kolmannen ja neljännen 

koekalastuspisteen saatujen taimenten yksilömäärät ovat suurentuneet huomattavasti. 

Taulukko 9: Kunnostettavien jokien sähkökoekalastustuloksia 1980- ja 2000-luvulta. 

Määrät ovat todellisina saalislukuina kaloja/ aari. (Hummastenniemi, julkaisematon.) 

Taulukossa taimenen, harjuksen, kirjoeväsimpun, mudun ja mateen saalismäärät. 

  

taimen 
1980-
luku 

taimen 
2000-
luku 

harjus 
1980-
luku 

harjus 
2000-
luku 

k.e.simp
pu 1980-
luku 

k.e.simp
pu 2000-
luku 

mutu 
1980-
luku 

mutu 
2000-
luku 

made 
1980-
luku 

made 
2000-
luku 

Riisijoki 1 3,0 5 0 0 16,1 7 0 0 6,1 4 

Tolvanjoki 1 33,8 0 11,7 0 0,0 0 7,3 0 13,2 3,9 

Suonnanjoki 1 0,0 6,5 0,0 0 70,4 44,4 0 0 1,1 0 

Suonnanjoki 2 3,3 13,1 0,8 0 30,6 38,4 0 0 0,8 2,0 

Suonnanjoki 3 4,8 6,3 0 0 6,4 44,4 0 0 2,4 1,1 

Suonnanjoki 4 1,3 15,0 2,6 0 33,5 0 0 0 9,0 1,3 

Kirintöjoki 1 85,6 57,5 0,0 0 2,0 0 1,0 0 6,0 0,8 

Kirintöjoki 2 108,5 46,0 0,0 0 12,8 20 8,0 1 8,0 2 

Kirintöjoki 3 31,5 98,8 0,0 0 0,0 0 0 0 2,6 0 

Kirintöjoki 4 14,6 122,2 3,9 0 0,0 0 0 0 2,0 0 

 

Tässä esitettyjen sähkökoekalastustietojen pohjalta ei vielä voida arvioida tarkemmin 

kalakantojen tilaa kyseisillä jokialueilla. Selvää kuitenkin on, että lajien yksilömäärissä 

sekä runsaussuhteissa on tapahtunut jonkin asteista muutosta koekalastetuilla kohteilla 

1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Kirintöjoella taimenen aarikohtaiset tiheydet ovat 

2000-luvun pyynneissä olleet varsin korkeita. Tarkemmat johtopäätökset työn tuloksista 

sekä kalaston rakenteessa tapahtuneista muutoksista käyvät ilmi tekeillä olevasta 

Hummastenniemen työstä. Hummastenniemen työtä voidaankin tulevaisuudessa 

käyttää avuksi myös kunnostusten jälkeisessä seurannassa. 

2.3.2 Kalastus alueella 

Kaikki kunnostettavat joet on Etelä-Posion kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 

mukaan varattu Kitkan taimenen poikastuotantoalueiksi ja rauhoitettu kaikelta 

kalastukselta, mukaan lukien yleiskalastusoikeudet. Kalastuskielto tulisi 

toimenpidesuunnitelman mukaan koskemaan myös jokien suualueita vähintään 200 

metrin matkalla joen suualueelta, ja kieltoalueen leveys olisi uoman keskeltä mitattuna 

vähintään sata metriä molempiin suuntiin. Kaikille jokisuille muodostuisi näin vähintään 

neljän hehtaarin kalastuskieltoalue. Kitkajärvellä taimenen alamitta on 50 cm. Alamittaa 

nostettiin taannoin 40 cm:stä, jotta kutukanta vahvistuisi. Verkkokalastuksessa 



13 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Honka  

silmäkooltaan 82–138 mm (solmuväli 41–69 mm) verkkojen käyttö on kielletty ajalla 

1.9.–15.12., sillä tiheäsilmäiset verkot ovat vaaraksi keskenkasvuisille taimenille. 

Kitkajärven tärkeimmät kalastettavat lajit ovat taimenen lisäksi siika, muikku, harjus, 

ahven ja hauki. Myös särki, made ja kiiski esiintyvät järvellä runsaina. (Jurmu ym. 

2009, 6, 21.) Liiallinen ja väärin kohdistunut kalastus on uhka Koutajoen 

latvavesistöalueen taimenkannoille (Nyberg ym. 2001, 33). 

2.3.3 Kalavedenhoito 

Kalavedenhoidon keskeisenä tavoitteena on kalavarojen kestävä käyttö, kalastuslaista 

ja kansainvälisistä sopimuksista johdettavissa oleva periaate (Salminen ym. 2002, 23). 

Kalastuslain ensimmäisessä pykälässä sanotaankin: ”Kalastusta harjoitettaessa on 

pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on 

pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen 

huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja 

lisäämisestä. Tällöin on vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai 

haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon.” (Kalastuslaki 16.4.1982/286, 1 luku, 1 §.). 

Kitkajärven kalavedenhoitotoimenpiteiden pääasiallisena tavoitteena on alueen 

alkuperäisten kalakantojen suojelu ja säilyttäminen. Lisäksi vesiensuojelua tulee 

kehittää, kalavesien käyttö ja hoito tulee yhteen sovittaa niin, että se on kestävällä 

pohjalla, ja että kestävän käytön periaatteella saadaan mahdollisimman suuri hyöty. 

Tärkeimpänä tässä tulee esille vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen ja eri 

kalalajien välisen ravintokilpailun säätely, huomioiden kuitenkin lajien tasapainon 

säilymisen luonnollisena. 

Istutukset ovat tällä hetkellä alueella yksi tärkeimmistä kalavedenhoidon toimenpiteistä, 

ja niillä tuetaan alueen taimenkantoja. Etelä-Posion kalastusalueen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmassa suositellaan Yli-Kitkaan laskeviin jokiin taimenistutuksia alueen 

omasta kannasta. Tavoitteena olisi, että istutettuja poikasia olisi koskessa syksyllä yksi 

yksilö/ m². Tällöin 1-vuotiaita taimenen poikasia tulisi istuttaa kevätistutuksina jokien 

yläosille yhteensä 20 000 yksilöä. (Jurmu 2009, 21.) Kitkan alueelle on istutettu 

taimenta, harjusta ja siikaa (LIITE 2 ja 3). 

Istutuksia on alueelle tehty sekä jokiin että Kitkajärvelle, ja istutuksissa on käytetty joko 

Kitkajoen Jyrävän yläpuolista kantaa tai alueen oman joen (Kirintö-Lohijoki) kantaa. 

Lohijoen kanta on pyydetty talteen Kirintö- ja Lohijoesta vuonna 1985, jolloin 
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sähkökalastamalla pyydetyistä 250 poikasesta perustettiin emokalasto (Kettunen 2002, 

98; RKTL:n viljelykantarekisteri). Kitkajärviin laskevien jokien kannat ovat kuitenkin niin 

pienet, että geneettisesti monimuotoisen parven perustaminen on käytännössä lähes 

mahdotonta (Hyytinen 1984, 31). 

3 Kitkan taimen 

Suomessa esiintyvä taimen (Salmo trutta L.) kuuluu lohikalojen heimoon Salmonidae. 

Suomessa taimenta esiintyy koko maassa. (Koli 1990, 81.) Taimen elää sekä 

virtaavissa vesissä, järvissä että meressä (Koli 1990, 81; Koli 1994, 79; Makkonen ym. 

2000, 20; Nyberg ym. 2001, 1; Lehtonen 2003, 76). Vaikka taimenen levinneisyys 

onkin laaja, luontaisesti lisääntyvien taimenpopulaatioiden määrä on voimakkaasti 

vähentynyt muun muassa kutualueiden perkausten, liian voimakkaan kalastuksen, 

happamoitumisen ja likaantumisen sekä vesistörakentamisen myötä (esim. Kallio-

Nyberg ym. 2001, 1). Kitkan taimenesta yleisesti puhuttaessa, tarkoitetaan jokien ja 

järvialtaiden välillä vaeltavaa taimenta, vaikka Kitkan alueen puroissa ja joissa elää 

myös paikallisia taimenia. 

Hyytisen mukaan (1984, 2) Kitkajärven taimenkanta koostuu kahdenlaisesta 

vaelluskäyttäytymiseltään erilaisesta kannasta: Kitkajokeen Jyrävän yläpuolisiin koskiin 

kudulle laskeutuvasta kannasta ja järveen laskeviin pieniin jokiin (esimerkiksi juuri  

Riisi-, Tolvan-, Suonnan- ja Kirintöjokeen) kudulle nousevista kannoista. 

Lisäksi Kitkan taimenesta puhuttaessa saatetaan myös tarkoittaa Kitkajoen Jyrävän 

alapuolisia taimenia. Kitkajoki ja Kuusinkijoki yhtyvät idässä Oulankajokeen, joka virtaa 

Venäjän puoleiseen Paanajärveen, siitä edelleen Pääjärveen ja lopuksi Vienanmereen. 

Kitkajoen Jyrävän putous toimii vaellusesteenä taimenille. Näin ollen Jyrävä estää 

luontaisesti putouksen alapuoliselle jokiosuudelle Venäjän puolelta kutemaan 

nousevan taimenkannan sekoittumisen yläpuolisen kannan kanssa. (Vehanen & 

Huusko 1992, 30; Huusko & Koutaniemi 1992, 19; Huusko ym. 1994, 1; Mäki-Petäys 

2000, 2, 16.) 

Taimenatlaksessa (Kallio-Nyberg ym. 2001, 48, 51) on arvioitu taimenkantojen tilaa. 

Siinä on mainittu esimerkiksi Riisijoen ja Kirintöjoen järvitaimenten olevan 

alkuperäisistä kannoista, ja uhanalaisuusluokiltaan niiden kuuluvan harvinaisiin. 

Kitkajoen Jyrävän ala- ja yläpuoliset kannat ovat niin ikään alkuperäisiä, yläpuolisen 
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kannan ollessa taantunut ja alapuolisen kannan ollessa turvassa. Atlaksen mukaan 

Kitkajoen Jyrävän alapuolinen kanta on omavarainen, samoin kuin esimerkiksi Riisijoen 

ja Kirintöjoen kannat. Kitkajärveltä alavirtaan kudulle laskeutuva, Jyrävän yläpuolinen 

kanta on Atlaksen mukaan osittain luonnonvarainen (taulukko 10). Hyytisen (1985, 49) 

mukaan osa Kitkan taimenkannasta on luonnonvaraista ja osa istutettua. Suurin osa 

taimensaaliista on kuitenkin peräisin istutuksista. Hänen mukaansa luonnonvaraista 

kantaa on muun muassa Kitkajoessa Jyrävän yläpuolella sekä muutamissa 

Kitkajärveen laskevissa pienissä joissa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 

viljelykantarekisterin (Makkonen ym. 2000, 21–22) mukaan Kitkajärven alkuperäinen 

järvitaimen on erittäin uhanalainen ja kantaa tuetaan istutuksilla alkuperäisille alueille, 

ja Kitkajoen taimen on silmälläpidettävä, harvinainen. 

Kitkan perusongelmana on liian suuren kalastuspaineen kohdistuminen 

järvivaelluksella oleviin taimeniin (Kallio-Nyberg 2000, 33; Mäki-Petäys 2000, 4). 

Tämän vuoksi esimerkiksi Jyrävän yläpuolinen taimenkanta onkin Mäki-Petäyksen ym. 

(2000, 4) mukaan nykyisellään lähes täysin istutusten varassa, vaikka toisaalta 

Taimenatlaksen mukaan kannat eivät olisi istutusten varassa (taulukko 10). Mäki-

Petäys ym. epäilevät myös alueen taimenen kokonaistuotannon heikentyneen 

pienempien Kitkajärveen laskevien jokien perkausten ja muiden metsätalouden 

aiheuttamien haittojen myötä. 

Taulukko 10: Kitkan taimenen alkuperäisyys, uhanalaisuus, uhkatekijät ja 

luonnonvaraisuus Taimenatlaksen (Kallio-Nyberg ym. 2000, 49, 51) mukaan. 

Kantanimi Alkuperä 
Uhanalai-

suus 
Likaantu-
tuminen 

Maan-
käyttö 

Raken-
taminen Kalastus 

Omava-
rainen 

Osittain 
luonnon-
varainen 

Istutusten 
varassa 

Kitkajoki,  1 6 2 2 2 2 1 2 2 
Jyrävän 
alapuoli                   

Kitkajoki, 
Jyrävän 1 3 2 2 2 1 2 1 2 
yläpuoli, 
Kitkajärvi                   

Riisijoki 1 4 2 1 2 1 1 2 2 

Kirintöjoki 1 4 1 1 2 1 1 2 2 

                    

Alkuperäisyys: 1 = alkuperäinen, 2 = sekoittunut, 3 = siirretty         

Uhanalaisuus: 1 = erittäin uhanalainen, 2 = vaarantunut, 3 = taantunut, 4 = harvinainen,   

5 = puutteellisesti tunnettu, 6 = turvassa             

Uhkatekijät (likaantuminen, maankäyttö, rakentaminen, kalastus): 1 = tosi, 2 = epätosi     

Luonnonvaraisuus (omavarainen, osittain luonnonvarainen, istutusten varassa): 1 = tosi, 2 = epätosi 
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4 Aineisto ja menetelmät 

Työn laatimista varten sain Lapin ELY-keskukselta karttoja, sähkökalastustietoja ja 

aiheeseen liittyviä raportteja (muun muassa Lasse Hyytisen raportin alueen 

taimentutkimuksista, alueen aiemmista kunnostuksista kertovan raportin sekä Lapin 

ELY-keskuksen jo aiemmin toteuttamia kalataloudellisten kunnostusten suunnitelmia). 

Vedenlaatutiedot ovat peräisin jo aiemmin mainitusta Hertta – järjestelmästä.  Oulun 

yliopistolle pro Gradu – työtään tekevältä Krista Hummastenniemeltä sain 

tutkimustietoa suunnittelualueesta. Aineistossa tärkeässä roolissa olivat myös itse 

ottamani valokuvat suunnittelualueelta. Työn aineistoon kuului myös Kitkaan laskevien 

jokien kunnostustarvekysely ja siitä saadut tulokset. 

4.1 Kitkajärveen laskevien jokien kunnostustarveselvitys 

Saadaksemme lisää tietoa jokien ja järvitaimenen tilasta Kitkan alueella, suoritimme 

pienimuotoisen tiedustelun kunnostettavien jokien lähialueella vakituisesti asuville tai 

siellä mökkeileville (LIITE 4). Kyselytiedustelu aloitettiin kesällä 2009 miettimällä 

sopivia kysymyksiä kunnostuksia sekä alueen uhanalaista järvitaimenta koskien. 

Laadimme kysymykset Rovaniemellä yhdessä ELY-keskuksen ylitarkastaja Jarmo 

Huhtalan sekä harjoittelutoverini Sanna Hirsimäen kanssa. 

Kysely toteutettiin kesäkuussa 2009 Yli-Kitkan Lapin läänin puoleisilla alueilla, 

keskittyen Suonnan- ja Tolvankylän alueille. Saimme käyttöömme ELY-keskuksen 

auton sekä karttamateriaalia alueelta. 

Kiertelimme Sanna Hirsimäen kanssa ovelta ovelle -periaatteella, toinen esitti 

kysymyksiä toisen kirjatessa vastauksia ylös. Selvitimme asukkaiden mielipidettä muun 

muassa alueen merkittävimmistä järvitaimenen poikastuotantojoista ennen ja nyt, 

haitallisimmista taimenkantoihin vaikuttaneista ihmistoiminnoista, erityisen 

ongelmallisista alueista ja jokialueiden uoman kunnostustarpeista. Suoritimme 

selvitystä pääasiassa päiväsaikaan, mutta toisinaan kävimme myös ”iltakierroksilla”, 

saaden näin kiinni osan päivällä töissä olleista ihmisistä. ELY-keskukselta saamamme 

Maanmittauslaitoksen kartat olivat 1:25 000 tai 1:10 000, ja niistä kävi selville alueen 

kiinteistöjaotus. Kävimme läpi alueen kiinteistöt, ja merkkasimme karttaan, jos olimme 

saaneet vastauksen tai jos ketään ei ollut kotona. Näin tiesimme, mitkä talot olimme jo 

käyneet läpi ja minne pitäisi vielä palata.  
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4.2 Kunnostustarveselvityksen tulokset osana aineistoa 

Kunnostustarveselvityksemme kysymykset oli laadittu melko vaikeiksi ja 

yksityiskohtaisiksi, jolloin maallikoiden oli niihin toisinaan hankala vastata. Monet olivat 

täysin tietämättömiä alueensa joista ja taimenista, eivätkä täten osanneet antaa 

minkäänlaisia vastauksia. Osaltaan vastauksiin vaikutti tietysti myös se, että alueen 

purot ja joet ovat olleet rauhoitettuna kalastukselta jo pitkään. Suurin osa 

kiinnisaamistamme ihmisistä ei pystynyt vastaamaan kysymyksiimme, ja useilta 

saimme vastauksia vain osaan kysymyksistä. Esimerkiksi neljänteen kysymykseen, 

jossa selvitimme erityisen ongelmallisten alueiden sijaintia, saimme vain viisi vastausta. 

Kaiken kaikkiaan alueella kierreltyämme saimme kerättyä vastauksia vain 27 

kappaletta. Nämäkin vastaukset olivat osittain vaillinaisia, eivätkä ihmiset osanneet 

vastata välttämättä kuin joihinkin selvityksen kohtiin. Pienestä vastausmäärästä 

huolimatta selvityksestä käy kuitenkin hyvin esille joitakin seikkoja. Esimerkiksi 

metsätalous nousi selkeästi esiin alueelle haitallisimpana ihmistoimintona. 

Aikaisemmin merkittävämpinä järvitaimenen poikastuotantojokina ihmiset mainitsivat 

Kirintöjoen (11 vastaajaa), Riisijoen (yhdeksän vastaajaa) ja Suonnanjoen (kahdeksan 

vastaajaa). Nykyisin alueen parhaat joet poikastuotannon kannalta olivat haastateltujen 

mukaan Riisijoki (10 vastaajaa), Kirintöjoki (seitsemän vastaajaa), Suonnanjoki (viisi 

vastaajaa) ja Souvajoki (viisi vastaajaa). 

Alueen taimenkantoihin haitallisimmin vaikuttaneena ihmistoimintona suurin osa 

haastateltavista mainitsi metsätalouden (20 vastaajaa). Muita mainittuja olivat muun 

muassa maatalous (viisi vastaajaa), verkkokalastus ja liian pienet silmäkoot (kolme 

vastaajaa), ryöstö- ja liikakalastus (kolme vastaajaa) sekä valvonnan puute (kolme 

vastaajaa) (kuvio 1). 
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Kuvio 1: Haitallisimmat ihmistoiminnot suunnittelualueella haastateltujen mukaan. 

 

4.3 Joki-inventoinnit 

Alueen joet on inventoitu ELY-keskuksen toimesta aikaisemmin vuonna 2009. 

Kunnostussuunnitelman laatimisen kannalta oli myös tärkeää, että kävin itse paikan 

päällä katsomassa läpi jokialueet. Inventoin Riisi-, Tolvan-, Suonnan- ja Kirintöjoen 

alueet syyskuussa 2010. 

Inventoinnissa jokien mahdollisia kunnostuskohteita käytiin yksityiskohtaisesti läpi, 

tehtiin muistiinpanoja, merkittiin peruskarttoihin koskien pituudet ja leveydet sekä 

otettiin runsaasti kuvia. Huomiota kiinnitettiin myös erityisesti uomassa ja rannalla 

olevaan kivimateriaaliin, uoman pohjan laatuun ja mahdollisiin kutusoraikkojen 

paikkoihin sekä kasvillisuuteen uomassa ja rannan läheisyydessä. Useat taimen-

havainnot inventointien yhteydessä loivat uskoa kunnostushankkeelle. Inventointien 

pohjalta näille neljälle joelle laadittiin koskikohtaiset kunnostussuunnitelmat. 

59 %
14 %

9 %

9 %

9 %

Metsätalous Maatalous Verkkokalastus

Ryöstökalastus Valvonnan puute
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5 Kunnostussuunnitelmat 

5.1 Suunnitelman tavoitteet 

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

puitteista, vesipuitedirektiivi, tuli voimaan kymmenisen vuotta sitten. Sen tarkoituksena 

on muun muassa suojella ja parantaa vesiekosysteemien tilaa sekä estää niiden 

huononeminen (Aaltonen ym. 2004, 37). Osaltaan suunnitelma siis tukee 

vesipuitedirektiiviä tarkoituksenaan parantaa valittujen vesialueiden ekologista 

monimuotoisuutta.  

Tämän kunnostussuunnitelman tavoitteena on monipuolistaa jokiympäristöä 

palauttamalla virta-alueet lähemmäksi niiden luontaista tilaa. Tarkoituksena on auttaa 

alueen koko virtavesiekosysteemiä pääpainon ollessa kuitenkin Kitkan uhanalaisen 

taimenen elinolosuhteiden parantaminen. Kertaluontoisella kunnostustoimenpiteellä 

edistetään erityisesti juuri taimenen lisääntymismahdollisuuksia, mutta aluetta 

kunnostettaessa lisätään samalla luonnon monimuotoisuutta ja muun muassa 

pohjaeläimistön ja kasvillisuuden elinmahdollisuudet paranevat (esim. Huhtala 2009, 

39). 

5.2 Riisijoelle, Tolvanjoelle, Suonnanjoelle ja Kirintöjoelle sovellettuja 

kunnostustoimenpiteiden yleisohjeita  

Kun jokia lähdetään kunnostamaan, aloitetaan kunnostaminen mahdollisuuksien 

mukaan kosken alaosasta ylävirtaan edeten, jolloin veden samentuminen ei vaikeuta 

liikaa kunnostustyötä. Kunnostukset tehdään mahdollisimman pehmeästi, käyttäen 

mahdollisimman luonnonmukaisia materiaaleja ja toteutustapoja, niin että keskiverto 

katsoja ei kykene erottamaan, onko uoma luonnontilainen vai kunnostettu.  

Kunnostukset tuhoavat usein koko jokiekosysteemille tärkeitä vesisammalia, joiden 

palautuminen alueelle saattaa kestää useita vuosia (Muotka ym. 2004, 194; Eloranta 

2010, 142). Näin ollen kunnostukset tulee toteuttaa mahdollisimman kevein ottein ja 

sammalten tarpeetonta vaurioittamista tulee toimenpiteiden aikana välttää. 

Inventointien perusteella kaikissa neljässä joessa on melko runsaasti 

pohjakasvillisuutta, erityisesti juuri vesisammalia (Fontinalis spp.). Kannattavaa on 

jättää jokaisessa kunnostuskohteessa osa pohjasta käsittelemättä, jotta myöhemmin 
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pohjasammalten leviäminen kunnostetuille alueille nopeutuisi (Muotka ym. 2004, 194; 

Huhtala 2009, 35). 

Kunnostustyössä tarvittavan kaivinkoneen tulee olla varustettu niin sanotulla 

välppäkauhalla, sillä sen avulla maa-ainesta voidaan siivilöidä erilleen siirrettävästä 

kivimateriaalista ja jokeen päätyvän kiintoaineen määrä vähenee. Välppäkauhan avulla 

myös yksittäisten kivien poimiminen rannalta ja niiden asettelu uoman pohjaan 

helpottuu. (Kangas 2004, 28; Huhtala 2005, 15; Huhtala 2009, 36). 

5.2.1 Taimenen lisääntymisalueet 

Taimen vaatii kutupaikkansa ympäristöolosuhteilta paljon. Kunnostuksissa 

lisääntymisalueiden virtausolosuhteet, vesisyvyys ja pohjan laatu muokataan niin, että 

taimenen kutupaikkavaatimukset täyttyvät. Näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa muun 

muassa kutusoraikkoja rakentamalla, siirtämällä uomaan yksittäisiä kiviä tai kiviryhmiä 

tai tekemällä koskikynnyksiä (esim. Hartikainen ym. 2008, 36; Huhtala 2009, 36). 

Pohja-aineksen laatu lienee yksi tärkeimmistä taimenen lisääntymisalueen valinta-

kriteereistä (Eloranta 2010, 123). Kutusoran raekoko kuitenkin vaihtelee kalan koosta 

riippuen. Kutiessaan taimen suosii soraa, jonka raekoko Halosen (2002, 12) sekä 

Huuskon ym. (2002, 62) mukaan on halkaisijaltaan 5-50 mm, Armstrongin ym. (2003, 

153) mukaan 8-128 mm, Louhen ja Mäki-Petäyksen (2003, 6) mukaan 10–70 mm ja 

Elorannan (2010, 123) mukaan 15–65 mm. Kutupaikkojen pohjamateriaaliksi levitetään 

soraa, jonka raekoko täsmää näihin kirjallisuudessa esitettyihin, ja joka ei ole 

teräväreunaista eikä myöskään tasakokoista. Sora tiivistetään heti levittämisen jälkeen, 

jottei se lähde kulkeutumaan alavirtaan. Sorapatjan paksuus tulee olla vähintään 20 cm 

(Huusko ym. 2002, 64; Huhtala 2009, 36; Eloranta 2010, 124). Esimerkiksi Laukaan 

Simunankoskella yhden täysin uuden kutupesän luomiseen käytettiin noin 0,6 m³ soraa 

(Eloranta 2010, 129.) Kutualueelle sijoitetaan myös joitakin suuria kiviä, jotka antavat 

kaloille näkösuojaa, ohjaavat virtaa, ankkuroivat soran paikalleen ja helpottavat mätiä 

suojaavan jääkannen muodostumista (Hartikainen ym. 2008, 36; Huhtala 2009, 36).  

Kutualueista ei rakenneta liian suuria, vaan alueelle sopivat soraikot ovat kooltaan noin 

0,5-5 m2. Kunnostettavilla Riisijoella, Tolvanjoella, Suonnanjoella ja Kirintöjoella 

parhaiten sopivia kutusoraikkojen sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi koskien niska-alueet 

ja koskikynnysten yläpuolet. 
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Myös veden syvyys kutupaikalla riippuu kalan koosta. Vesisyvyyden tulisi olla 30 

cm:stä aina 100 cm:iin (Eloranta 2010, 124), vaikka taimen yleensä kuteekin matalaan, 

20–30 cm:n syvyyteen (Louhi & Mäki-Petäys 2003, 6). 

Virrannopeuden tulisi olla taimenen kutua ajatellen Armstrongin ym. (2003, 153) 

mukaan keskimäärin 0,15–0,75 m/s, Huhtalan (2009, 36) mukaan 0,45–0,90 m/s 

(pintavirrasta) ja Elorannan (2010, 124) mukaan 0,2-0,8 m/s. Louhi ja Mäki-Petäys 

(2003,5) esittävät taimenen kutupaikkoja luonnehtivaksi virrannopeudeksi 0,25–0,40 

m/s. 

Kainuun ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen julkaiseman 

Purokunnostusoppaan (2008, 50) mukaan muistisääntönä kutualueita rakentaessa 

voidaan käyttää 25–50 (”vartti-puoli”): soran raekoko 25–50 mm, soraikon paksuus 25–

50 cm, veden virtausnopeus noin 25–50 cm/s ja vesisyvyys 25–50 cm. 

5.2.2 Taimenen poikastuotantoalueet 

Heti kutupaikan läheisyydessä tulee olla riittävästi poikasille sopivaa elinaluetta 

(Eloranta 2010, 127). Poissiirtyville tai virran mukana kulkeutuville poikasille 

kunnostetaan alueita kutupaikan alapuolelle kiveämällä. Kiveämällä saadaan luotua 

uomaan paikkoja, joissa poikaset ovat suojassa sekä veden virtaukselta että pedoilta 

(esim. Huusko ym. 2002, 65). 

Mäki-Petäys ym. (1994) ovat tutkineet kokoluokkien välisiä eroja taimenen poikasten 

habitaattien käytössä, ja havainneet muun muassa pienten poikasten suosivan 

matalampaa virtaa ja peitteisempiä pohjia kuin isompien poikasten. Tutkimuksessa 

pienet poikaset suosivat suojaisia habitaatteja, kun taas isommille poikasille suoja ei 

heidän mukaansa ollut niin merkittävä tekijä. Nollikkaat suosivat runsaan 

vesikasvillisuuden alueita (Mäki-Petäys 1999, 19). Poikashabitaattien syvyyden 

sietoalue tutkimuksessa oli 20–80 cm, keskivirrannopeuksien sietoalue pienemmille 

poikasille (0-15 cm) oli 10–80 cm/s ja isommille poikasille (>15 cm) 0-90 cm/s (Mäki-

Petäys 1994, 9, 16, 20). Isommat poikaset myös yleisesti suosivat syvempiä virta-

alueita kuin 0+-ikäluokan poikaset (Mäki-Petäys 1999, 19). Mäki-Petäys (1999, 19) 

esittää myös optimaalisyvyyksiksi  4-9 cm:n taimenille 5-35 cm syvyyttä, 10–15 cm:n 

mittaisille taimenille 40–60 cm syvyyttä ja 16–22 cm:n taimenille 50–75 cm:n syvyyttä. 

Huuskon ym. (2003, 11) tutkimuksen mukaan taimenen poikashabitaateissa vallitsivat 

läpimitaltaan noin 13–25 cm kivet. Alle 10 cm:n poikasille optimikivikoko oli 6–25 cm, 
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näitä suuremmilla poikasilla (10–15 cm) optimaalinen kiven koko oli 13–25 cm ja 

suurimmat taimenet (>15 cm) suosivat karkeampia pohjia optimikivikoon ollessa 13–52 

cm. 

Kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten perusteella rakennetaan poikastuotantoalueet 

palauttamalla mahdollisimman suuri osa uomasta poistetusta kivimateriaalista takaisin 

jokeen. Palauttamalla uomaan sieltä poistettuja kiviä poikasten kilpailu parhaista 

alueista vähenee, ja samalla alueella voi elää aiempaa enemmän kaloja (esim. Huusko 

ym. 2002). 

Alueelle levitetään sekä pienemmille poikasille soveltuvaa pientä kivimateriaalia, että 

isompien poikasten suosimaa hieman suurempaa kiviainesta. Pienempien poikasten 

habitaateilla virrannopeuden tulisi olla 10–80 cm/s ja vesisyvyyden matalahko, 10–35 

cm. Suuremmat poikaset vaativat runsaasti suojapaikkoja, vaihtelevan 

kasvuympäristön ja uomaan myös suurempia kiviä. Ne viihtyvät myös syvemmässä 

vedessä, maksimisyvyyden ollessa noin 80 cm (Mäki-Petäys 1994, 16; Mäki-Petäys 

1999, 19; Huhtala 2009, 37). 

5.2.3 Kynnysrakennelmat 

Kynnysrakennelman avulla hidastetaan virtausta ja padotaan vettä, jolloin sen 

yläpuolelle syntyy syvempi ja hidasvirtaisempi alue ja alapuolelle kiivaampi virta. 

Kynnyksen yläpuoli tarjoaa elinympäristöjä erityisesti isommille kaloille. 

Kynnysrakennelmien ylä- ja alapuolelle voidaan kaivaa kuoppia kalojen 

asentopaikoiksi. Poolien vesisyvyys voi kunnostettavilla alueilla olla noin puolesta 

metristä aina kahteen metriin, ja sen syvin kohta on usein heti kynnyksen vieressä. 

Kynnykset tulee rakentaa niin, etteivät ne ole liian tiiviitä, ja kynnyksen yläosan tulee 

läpäistä virtausta. Kynnyksistä ei saa myöskään rakentaa liian korkeita tai 

heikkorakenteisia, jotta kevättulva ei hajota niitä. Jotta lohkareet pysyisivät paremmin 

paikallaan, niiden etupuolelle ja väleihin lisätään mahdollisuuksien mukaan pienempiä 

kiviä ja soraa. Kynnyksiä rakennettaessa varmistetaan, ettei niitä rakenneta 

kaavamaisesti vaan ne sulautetaan luontevasti koskimaisemaan sopiviksi. Kun 

rakennetaan peräkkäisten kynnysten matalimmat kohdat eri kohtaan kynnyksiä, 

saadaan virrasta mutkitteleva. Kynnyksillä saadaan ohjattua virtausta myös ranta-

alueille, mutta tällöin on huomioitava eroosiovaikutus. (Huusko ym. 2002, 66–67; 

Huhtala 2009, 37.) 
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Kynnysrakennelmat ovat myös tärkeässä roolissa Riisijokea, Tolvanjokea, 

Suonnanjokea ja Kirintöjokea kunnostettaessa. Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen 

tutkimusten mukaan kynnysten rakentaminen uomaan onkin tehokkain yksittäinen 

kunnostustoimenpide, joka lisää taimenen poikastuotantoa (Huusko ym. 2002, 67). 

5.2.4 Kiviryhmät 

Sijoittamalla uomaan kiviä saadaan luotua vaihtelua virran nopeuteen ja vesisyvyyteen. 

Muutama vierekkäin aseteltu lohkare tarjoaa enemmän suojaa kuin sama määrä 

yksittäisiä kiviä. Kun kivet asetetaan lähekkäin, saadaan myös luotua isompia 

syvänteitä. Suuret kivet tarjoavat kaloille suojapaikkoja, rikkovat pintaa ja lisäävät virran 

pyörteisyyttä sekä helpottavat jääkannen syntymistä. Kivien sijoittelussa vältetään 

kaavamaista ja tasavälistä sijoittelua sekä virtauksen suuntaamista syöpymisherkkää 

rantaa kohden. (Huusko ym. 2002, 65; Eloranta 2007, 9; Huhtala 2009, 38; Eloranta 

2010, 136.) 

Muun muassa Huusko (1995, 22) on tutkinut kunnostusten vaikutuksia ja havainnut, 

että kunnostusten onnistumista taimenen kannalta lisäisi erityisesti pienten (3-20 cm) ja 

keskisuurten (20–50 cm) kivien runsaampi käyttö pohjan muotoilemisessa ja 

kunnostusrakenteiden tekemisessä. 

5.2.5 Virtauksen ohjaaminen ja virtasyvänteet 

Virtausnopeuteen saadaan vaihtelua rakentamalla kynnyksiä tai siirtämällä yksittäisiä 

kiviä virtaan, kuten jo aiemmin on mainittu. Jokainen uomaan siirretty kivi tai kiviryhmä 

synnyttää uudenlaisen virtauksen seurannaisvaikutuksineen. Suuremmille kaloille 

soveltuvia syvempiä kohtia muodostuu, ja toisaalta myös virtauksen syövyttävä 

vaikutus lajittelee joen pohjamateriaalia ja pitää kutusoraikot puhtaina lietteestä. 

Ohjaamalla virtausta joen rannoille saadaan myös kasvatettua koskipinta-alaa ja 

kaiken ikäisille kaloille sopivia elinalueita kaikilla vedenkorkeuksilla. (Huhtala 2009, 38–

39; Eloranta 2010, 136.) Tällöin on kuitenkin otettava huomioon virtauksen 

eroosiovaikutus. 

Syvänteiden vesisyvyyden tulisi olla lähelle kaksi metriä, jotta ne soveltuisivat hyvin 

kalojen suoja- ja talvehtimispaikoiksi erityisesti kirkkailla jokiosuuksilla. Suurimmalla 

osalla kunnostuskohteista vesi on kirkasta, mutta humus on kuitenkin tummentanut 

veden väriä. Tällöin syvänteiden vesisyvyydeksi riittänee 80–150 cm. (Huhtala 2009, 
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38.) Syvännekuoppien suuruus vaihtelee, ne voivat olla kooltaan muutamia aareja tai 

joitakin neliöitä (Huhtala 2009, 38; Eloranta 2010, 138). Syvänteet rakennetaan niin, 

että ne ovat muodoltaan maljamaisia, sillä kalat vieroksuvat jyrkkäreunaisia ja liian 

lyhyiksi ja laatikkomaisiksi kaivettuja syvänteitä. Syvännettä muodostettaessa on myös 

tärkeää, että virtaus huuhtelee sitä niin, ettei sedimentti pääse täyttämään kuoppaa. 

(Eloranta 2010, 139.) 

5.2.7 Puun käyttö kunnostusrakenteissa 

Uomassa oleva puuaines luo kaloille suojapaikkoja, antaa varjostusta ja näkösuojaa 

sekä lisää pohjaeläinten määrää. Lisäksi uomassa ja sen yläpuolella olevista puista 

ynnä muista kasveista putoaa kaloille ajoittain huomattavastikin maahyönteisiä 

ravinnoksi. Kokonaisia puunrunkoja voidaan käyttää virtaa ohjailevina rakenteina, 

mutta suurempia puita tai tukkeja käytettäessä tulee varoa, etteivät ne aiheuta liian 

patoavaa vaikutusta. Puuaineeksi parhaita ovat vettyneet pohjalieot, uppotukit ja 

tumma, sammaloitunut materiaali. Puu kiinnitetään niin, ettei se pääse irtoamaan virran 

vietäväksi. (Moilanen 2008, 38; Huhtala 2009, 38; Eloranta 2010, 141–142.) 

5.2.8 Maisemanhoito 

Kunnostuksen aikana ja sen jälkeen huolehditaan myös, ettei maisema pilaannu. 

Rannat muotoillaan loivapiirteisiksi (kaikkien rantojen ei tarvitse olla loivia, sillä taimen 

suosii suojapaikkoina rantatörmiä) ja maastoon sopiviksi, täyttöalueet liitetään 

nykyiseen maanpintaan niin, että maaston muoto jatkuu, painanteet täytetään ja 

rannoilta otettujen kivien kuopat ja kolot peitetään mahdollisimman huolellisesti. 

Rantapuustoa ja -kasvillisuutta ei vaurioiteta tarpeettomasti, sillä ne tarjoavat 

yläpuolista suojaa. Kunnostettaessa pyritään massojen mahdollisimman pieneen 

liikuttelemiseen, ja alueelta poistuttaessa siistitään ja tasoitetaan koneen- ja kaivujäljet. 

Työn aikana pahoin vaurioituneet puut poistetaan. (Huhtala 2009, 39.) 

5.3 Riisijoki 

Riisijoen kunnostustoimenpiteet ja kunnostusosuudet on esitetty kartalla liitteissä 5 ja 

6. 
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5.3.1 Kunnostusosuus 1 

Riisijoen ensimmäinen ja ylin kunnostuskohde on noin sata metriä pitkä ja viisi metriä 

leveä koskijakso, jossa on kolme melko tasamatalaa ja pienikivistä koskikynnystä. 

Koskijakson niskalla on taimenen sekä harjuksen kutuun hyvin soveltuva sorapohja. 

Kosken rantaviivassa on kuitenkin perkauksen merkkinä jonkin verran suurempia kiviä 

(kuva 3). Kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N7346322 E4436627. 

 

Kuva 3: Riisijoen ylin kunnostuskohde on profiililtaan matalaa koskiuomaa, jossa on 

havaittavissa perkauksen jäljet. 

 

Rantaviivassa olevat kivet palautetaan takaisin uomaan ja niillä täydennetään 

koskikynnyksiä sekä luodaan erillisiä kiviryhmiä. Kiviryhmien avulla virtausta saadaan 

mutkittelemaan ja näin saadaan rikottua viivasuoran ja tasamatalan kosken profiilia. 

Kosken virtaus muuttuu huomattavasti monimuotoisemmaksi ja samalla myös 

taimenen eri ikäluokille soveltuvien suojapaikkojen määrä kasvaa. Kosken ranta-

alueille luodaan vesisyvyydeltään ja kivikooltaan pienemmille poikasille sopivaa 
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elinaluetta. Veden riittävä virtaus ranta-alueille varmistetaan erilaisten virranohjainten ja 

kiviryhmien avulla. Virtausta voidaan ohjata rannoille myös kiinnittämällä huomiota 

yksittäisten suurempien kivien sijoitteluun. Rannalla olevien kivien siirtäminen takaisin 

uomaan ja näin paljastuneen ranta-alueen uudelleen vesittäminen lisää koskipinta-alaa 

huomattavasti. Kunnostusalueella ennestään olevia sopivia luontaisia soraikkoja, 

kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen yhteydessä. 

Koskikynnysten niska-alueilla olevia soraikoita parannetaan sekä laajennetaan 

tarvittaessa entisestään ja luodaan sopiviin paikkoihin uusia kutualueita. Soran 

paikallaan pysyminen, suojaaminen jään painumiselta ja sopiva, kiihtyvä virrannopeus 

kutupedin kohdalla sekä riittävä suoja kutukaloille varmistetaan muutamilla oikein 

asetetuilla kivillä sekä tarvittaessa puumateriaalista valmistetuilla rakenteilla. Sopivaa 

kutusoraa tarvitsee tuoda muualta noin 20 m³. 

Luonnontilaisessa jokiuomassa on huomattavat määrät erilaista puuainesta. 

Koskiuomaan lisätään erikokoista puumateriaalia kuten liekopuita, puiden runkoja, 

oksia ja risuja. Liiallista padottavaa vaikutusta puumateriaalin lisäämisessä uomaan 

tulee kuitenkin välttää. Kunnostusalueen pinta-ala on noin 500 m2 ja kunnostusten 

myötä kohteen vesipinta-ala kasvaa noin 550 m2:iin. Kosken yläpuolisen jokiosuuden 

koskissa ei ole tällä hetkellä kunnostustarvetta. 

5.3.2 Kunnostusosuus 2 

Arolammen kohdalta ylävirtaan on perattu noin sata metriä pitkä ja keskimäärin 4-5 

metriä leveä koski. Perkauksen merkit ovat melko selvästi nähtävissä: virtaus on 

alueella rännimäistä ja rantaviivassa on runsaasti kiviä (kuva 4). 
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Kuva 4: Kosken rannoilla on runsaasti uoman kiveämiseen soveltuvaa kivimateriaalia. 

 

Kosken keskivaiheilla on kivisuiste, joka estää virtauksen kulkemista rantaviivaa 

myöten (kuva 5). Kosken alla on 90° oikealle kääntyvä suvantomutka, jonka jälkeen on 

vielä muutama lyhyt virta-alue. Riisijoen toinen kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7345563 E4437074. 
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Kuva 5: Kosken oikealle rannalle on rakennettu puusta ja kivistä suiste ohjaamaan 

virran kulku keskiuomaan. 

 

Koskea kunnostetaan koko matkalta siirtämällä rannalla olevia kiviä takaisin uomaan, 

jolloin taimenen poikasille sekä aikuisille taimenille ja muille virtavesikaloille soveltuvat 

suojapaikat lisääntyvät, ja koskeen saadaan lisää leveys- ja syvyysvaihtelua sekä 

virran mutkittelua. Uomaan rakennetaan erikokoisesta kivimateriaalista 

pohjakynnyksiä, jotka hidastavat välialtaiden virrannopeutta ja lisäävät niiden syvyyttä, 

mikä puolestaan lisää suurempien kalojen suojapaikkojen määrää. Kynnykset 

muotoillaan siten, että virtaus niiden alapuolella kiihtyy ja mutkittelee uoman rannalta 

toiselle. Suuremmille kaloille kaivetaan koskeen sopivia asentomonttuja, joiden 

yhteyteen asetellaan suurempia kiviä suojaa antamaan. Kunnostusalueella ennestään 

olevia sopivia luontaisia soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen 

yhteydessä. 

Alavirtaan katsottuna kosken oikealla rannalla oleva uiton aikainen kivisuiste puretaan, 

ja siinä oleva kivi- sekä puumateriaali levitetään takaisin koskeen. Virtausta ohjataan 
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jälleen kulkemaan kosken ranta-alueille, jotta taimenenpoikasten elinalueet laajenevat. 

Jokiuomaan lisätään tarvittaessa puumateriaalia kalojen suojaksi sekä pohjaeliöstön 

elinpaikoiksi. Kosken niska-alueelle sekä sopiville paikoille koskeen tehdään useampia 

taimenelle soveltuvia kutualueita. Soraikkojen yhteyteen asetellaan suurempia kiviä tai 

puumateriaalia oikeille paikoille luomaan sopiva virrannopeus, varmistamaan soran 

pysyvyys sekä antamaan suojaa kuteville kaloille. Sopivaa kutusoraa tarvitsee tuoda 

muualta noin 20 m3. 

Riisijoen toisen kunnostusalueen pinta-ala on noin 450 m2. Kunnostusten myötä 

kohteen vesipinta-ala kasvaa noin 500 m2:iin. 

5.3.3 Kunnostusosuus 3 Pikkukoski 

Kolmas kunnostusosuus on Riisijoen Pikkukoski, noin 250 metriä pitkä ja suunnilleen 

viisi metriä leveä luonnontilaisen kaltainen koski (kuva 7). Koskikynnyksiä uomassa on 

jonkin verran, kynnysten välialtaat ovat kohtalaisen syviä ja kynnyksissä on 

syvyysvaihtelua. Pohjasammalisto on varsin runsas. Rantaviivassa on kuitenkin 

perkauksen jäljiltä melko runsaasti kiviä, eikä rantaviiva ole riittävän monimuotoinen 

(kuva 6). Pikkukosken kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N7345367 

E4437280. 
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Kuva 6: Pikkukosken yläosa on kapea ja rannoilta löytyy runsaasti suurempaa kiveä. 

 

Pikkukosken yläosalla kapeaa ja rännimäistä uomaa levennetään levittämällä rannoille 

kasattua kivimateriaalia laajemmalle ja ohjaamalla virtausta voimakkaammin ranta-

alueille. Lisäksi virtauksen monipuolisuutta lisätään rakentamalla uomaan muutamia 

pohjakynnyksiä, jotka luovat koskeen aiempaa enemmän virtausnopeuden vaihtelua 

sekä muutamia peilimäisiä, syvempiä alueita. Näin saadaan lisättyä eri ikäluokan 

kaloille sopivien suojapaikkojen määrää virrassa. 
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Kuva 7: Pikkukoski on alaosiltaan melko luonnontilaisen kaltainen. 

 

Kosken alaosan luonnontilaisempaa aluetta muokataan hienovaraisemmin. Rannoille 

nostettua kivimateriaalia palautetaan takaisin uomaan ja virtausta ohjataan kulkemaan 

tehokkaammin ranta-alueille. Erilaisten kiviryhmien sekä suisteiden avulla ohjataan 

virtauksen kulkua ja lisätään uoman mutkittelua. Suuremmille kaloille kaivetaan 

alueelle muutamia asentomonttuja joiden yhteyteen asetellaan suurempia kiviä suojaa 

antamaan. Lisäksi uomaan palautetaan rannoilta mahdollisesti löytyviä liekopuita ynnä 

muuta puumateriaalia suojaksi kaloille sekä pohjaeliöstölle. Kunnostusalueella 

ennestään olevia sopivia luontaisia soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta 

kunnostuksen yhteydessä. 

Kutualueita tehdään kosken niskalle sekä koskeen sopiville paikoille, esimerkiksi 

pohjakynnysten yläpuolisille kiihtyvän virtauksen alueille. Sopivaa kutusoraa tarvitsee 

tuoda muualta noin 20 m3. Koski soveltuu hyvin myös taimenen poikasten 

istutuskohteeksi. 
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Kunnostusalueen pinta-ala on noin 1250 m2. Kunnostusten myötä kohteen vesipinta-

ala nousee noin 1350 m2:iin. 

5.3.4 Kunnostusosuus 4 

Riisijoen neljännen kunnostusosuuden pituus on noin 80 metriä ja leveys keskimäärin 

kuusi metriä. Koski on tasamatala ja pienikivinen. Rannalla on kiviä, mutta nekin ovat 

suhteellisen pieniä ja isommat kivet ovat niukassa (kuva 8). Taimenen kutualustaksi 

soveltuvaa soraa löytyy koskesta jonkin verran. Riisijoen neljäs kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7345489 E4437666. 

 

Kuva 8: Kosken syvyysvaihtelu on pientä eikä keskiuomasta löydy juuri lainkaan 

suurempia kiviä. Virranohjainten, kynnysten ja yksittäisten suurempien kivien avulla 

uomaa saadaan helposti muokattua monimuotoisemmaksi elinalueeksi 

virtavesieliöstölle. 
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Koskea kunnostetaan siirtämällä rannoille nostettua kivimateriaalia mahdollisimman 

paljon takaisin koskeen ja lisäämällä syvyysvaihtelua kosken pohjaa muokkaamalla. 

Koska isoja kiviä on kosken rannoilla vähän, niitä täytyy mahdollisesti tuoda kauempaa. 

Isommille kaloille kaivetaan sopiviin paikkoihin syvempiä asentomonttuja, joiden 

yhteyteen asetellaan suurempia kiviä suojaa antamaan. Syvyysvaihtelua saadaan 

aikaiseksi myös rakentamalla koskeen erikokoisista kivistä koostuvia pohjakynnyksiä, 

jotka luovat yläpuolelleen syvempiä hitaan virran alueita. Kiviryhmien ja yksittäisten 

isojen kivien avulla virtaa ohjataan kulkemaan koko uoman leveydeltä, jolloin ranta-

alueiden tärkeät poikastuotantoalueet saadaan hyödynnettyä. Koska suurempaa 

kivimateriaalia on uomassa vähänlaisesti, myös puuainesta käytetään 

kunnostamisessa mahdollisuuksien mukaan. 

Koskessa on jo valmiiksi kutualustaksi soveltuvaa soramateriaalia, josta muokataan 

kunnostuksen yhteydessä kosken yläosalle kutusoraikoita. Mikäli koskessa oleva sora 

ei kuitenkaan riitä, tulee sitä tuoda alueelle muualta. Kunnostusalueella ennestään 

olevia sopivia luontaisia soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen 

yhteydessä. 

Neljännen Riisijoen kunnostusalueen pinta-ala on noin 500 m2 ja kunnostustöiden 

myötä kohteen vesipinta-ala kasvaa noin 550 m2:iin. 

5.3.5 Kunnostusosuus 5 

Maantiesillan kohdalta alavirtaan päin Riisijoessa on useita lyhyitä ja tasaisen matalia 

koskia. Uomassa ja rannoilla ei ole juuri lainkaan suuria kiviä, eikä koskien rannoilla ole 

kiviryppäitä tai muita perkaustoiminnan merkkejä (kuva 9). Alueen maasto on 

vähäkivistä hiekkamaata. Kunnostusosuuden kosket tarjoavat vain niukasti suojaa 

taimenen poikasille. Suvanto-osuudet puolestaan ovat melko matalia, jolloin myös 

talvehtimishabitaatteja on rajoitetusti. Eroosion ja suoraan metsäalueilta jokeen 

johtavien ojien vaikutuksesta uomaan valunut hiekkasedimentti on mataloittanut 

suvantoja entisestään (kuva 10). Paikoitellen uomasta löytyy sopivaa kutusoraa, jota 

kuitenkin tulisi siirtää sopivammille virta-alueille taimenten kutupaikoiksi. Riisijoen 

viides kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N7345361 E4437896. 
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Kuva 9: Maantiesillan alapuolinen kunnostusosuus koostuu useista kuvan kaltaisista 

lyhyistä koskijaksoista, jotka ovat profiililtaan matalia sekä tasapohjaisia. Uomasta tai 

rannoilta ei löydy suurempaa kivimateriaalia, ja ranta-alueet ovat paikoin pahoin 

eroosion muovaamia. 

 

Vaikka edellä mainittuja lyhyitä koskipätkiä ei kaiketi ole perattu, voidaan niiden 

poikastuotantopotentiaalia kuitenkin lisätä huomattavasti esimerkiksi pohjaa 

muokkaamalla ja syvyysvaihtelua lisäämällä. Koska pohja on tasamatalaa ja kiviä on 

niukasti, koskipätkiin kaivetaan useampia kuoppia virtasyvänteiksi sekä suurempien 

taimenyksilöiden asentopaikoiksi. Pohjasta mahdollisesti löytyviä suurempia kiviä 

asetellaan yksittäiskiviksi tai kiviryhmiksi uomaan. Kivien asettelulla, pohjakynnyksillä 

sekä virranohjaimilla ohjataan virtausta keskiuomasta leveämmälle alueelle, jolloin 

rantojen potentiaalinen poikastuotantoala tulee hyödynnettyä. Kiveämällä jo olemassa 

olevien koskipätkien niska-aluetta sekä loppuliukua saadaan kiivaamman virtauksen 

aluetta hieman pidennettyä. Tällöin tynkämäiset, lyhyet koskiryöpytkin kasvattavat 

huomattavasti poikastuotantoalaansa. Lisäksi puuaineksen määrää uomassa lisätään, 

jolloin saadaan kaloille sekä muulle vesieliöstölle lisää suojapaikkoja. 
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Kuva 10: Suvantoalueet ovat kunnostusosuudella pääosin matalia ja täynnä 

metsäojitusten mukanaan tuomaa hiekkamaata. Tällainen suvanto ei tarjoa taimenelle 

sopivia suojapaikkoja. 

 

Suvantoalueille rakennetaan myös muutamia pieniä saarekkeita jakamaan virtausta 

useampaan uomaan. Tämä lisää jokiuoman monipuolisuutta sekä virtausvaihtelua 

pitkillä suvanto-osuuksilla. Myös pienten sivu-uomien vesitystä parannetaan erilaisten 

virranohjaimien avulla. Pahimmin sedimentoituneita suvantoalueita kunnostetaan 

imuruoppaamalla. Kunnostusalueella ennestään olevia sopivia luontaisia soraikkoja, 

kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen yhteydessä. 

Riisijoen alimman ja suurimman kunnostusalueen pituus on noin 1500 metriä ja joen 

leveys on keskimäärin kahdeksan metriä. Näin ollen kunnostusalueen pinta-ala on noin 

12000 m2. Kunnostusten myötä kohteen vesipinta-ala kasvaa noin 13000 m2:iin.  



36 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Honka  

5.4 Tolvanjoki 

Tolvanjoen kunnostustoimenpiteet sekä kunnostusosuudet on esitetty kartalla liitteissä 

5 ja 7. 

5.4.1 Kunnostusosuus 1 

Tolvanjoen ylimmän kunnostusosuuden pituus noin 20 metriä ja leveys viisi metriä. 

Kosken pohja-aines on melko pienirakeista soraa. Kosken rannalla on osittain 

purkamaton kiviarkku (kuva 11). Suoraan koskeen johtaa metsäoja ja myös kosken 

yläpuolella on kaksi jokeen johtavaa metsäojaa. Tolvanjoen ensimmäinen 

kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N7343165 E4435116. 

 

Kuva 11: Tolvanjoen ylin kunnostuskohde on lyhyt koskipätkä. Kuvassa olevan 

pohjakynnyksen kohdalla oikealla rannalla näkyy vanha kiviarkku. Vasemmalla puolella 

uomaa on myös kunnostukseen soveltuvia kiviä. 
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Uomaa kunnostettaessa vanha kiviarkku puretaan ja arkun kivet sekä puumateriaali 

sijoitetaan takaisin jokiuomaan. Koskikynnystä jatketaan ja täydennetään yläpuolisen 

suvannon pohjasta sekä rannoilta saatavilla kivillä. Näin koskelle saadaan luotua 

hieman enemmän pituutta.  Koskeen johtava sekä kaksi  ylävirrassa olevaa metsäojaa 

aiheuttavat joelle kiintoainekuormitusta. Ojiin rakennetaan ojakatkokset ja turvemaasta 

pintavalutuskentät, jotka pidättävät ojien mukanaan kuljettaman kiintoaineen ja estävät 

täten sen joutumisen uomaan. Toimenpiteellä tavoitellaan sitä, että taimenen ja 

harjuksen kudun kannalta tärkeät soraikot sekä poikastuotantoalueet eivät tukkeutuisi 

tai pääsisi liettymään. 

Koskessa olevasta sorasta muotoillaan virtavesikaloille kutualue, mikäli koskessa ei 

ennestään ole sopivaa sora-aluetta kutemiseen. Kunnostusalueella ennestään olevia 

sopivia luontaisia soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen 

yhteydessä. 

Kunnostusalueen pinta-ala on noin 100 m2. 

5.4.2 Kunnostusosuus 2 

Toinen kunnostuskohde Tolvanjoessa on noin 30 metriä pitkä ja viitisen metriä leveä 

melko rännimäinen koski, jonka niskalla on runsaasti isoja kiviä. Kosken virtaus on 

suoraviivaista ja taimenten poikasten habitaatteja on alueella niukasti (kuva 12). Toinen 

Tolvanjoen kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N7343097 E4435172. 



38 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Honka  

 

Kuva 12: Uoma on kosken kohdalla kapea ja rännimäinen. Niska-alueelta löytyy 

runsaasti kunnostamiseen soveltuvaa suurempaakin kivimateriaalia. 

 

Koskea kunnostetaan sijoittamalla kivet takaisin uomaan. Suurempien kivien, 

pohjakynnysten sekä kiviryhmien avulla virtausta ohjataan laajemmalle alueelle. Koski 

on nykyisellään kapea ja rännimäinen, joten ranta-aluetta muokataan ja avataan siten, 

että kosken  virtaus saadaan kulkemaan aiempaa leveämmällä. Näin kasvatetaan 

kosken pinta-alaa sekä virtavesieliöstön elinaluetta huomattavasti. Leveys- ja 

virtausvaihtelua lisätään rikkomalla rannan suoraviivaisuutta ja ohjaamalla virtaus 

mutkittelemaan uoman rannalta toiselle. Koskeen rakennetaan kutupaikkoja lähinnä 

muualta tuotavaa soraa käyttämällä kosken niskalle ja yläosalle. Kutusoraa on tuotava 

paikalle noin 25 m3. Kunnostusalueella ennestään olevia sopivia luontaisia soraikkoja, 

kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen yhteydessä. 

Kunnostusalueen pinta-ala on yhteensä noin 150 m2. Kunnostusten myötä kohteen 

vesipinta-ala kasvaa 180 m2:iin. 
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5.4.3 Kunnostusosuus 3 Pitkäkoski 

Tolvanjoen kolmas kunnostuskohde, Pitkäkoski, on noin 100 metriä pitkä ja viisi metriä 

leveä rännimäinen koski (kuva 13 ja 14). Sammalkasvustot ovat uomassa runsaita. 

Rannoilla on niukasti kunnostamiseen tarvittavia kiviä, mutta kosken niskalla on 

kivirakassa kiviä, joita voidaan kunnostuksessa hyödyntää. Kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7343038 E4435233. 

 

Kuva 13: Myös Tolvanjoen Pitkäkoskea on perattu uiton yhteydessä voimakkaasti. 
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Kuva 14: Koskiuoma on kauttaaltaan vähäkivistä ja suurimmat kivet on nostettu uoman 

rannoille. 

 

Koska kiviä on rannoilla vain vähän, kunnostetaan Pitkäkoskea pääasiassa pohjaa 

muokkaamalla. Rikkomalla uoman pohjan tasainen profiili saadaan koskesta luotua 

monimuotoisempi ja virtaukseen aiempaa enemmän vaihtelua. Pohjaa kaivettaessa 

sieltä mahdollisesti löytyvät kivet sijoitetaan uomaan virranohjaimiksi ja suojakiviksi. 

Myös kosken niskan kivirakasta saatavaa kivimateriaalia käytetään uoman 

kunnostamiseen. Lisäämällä erikokoista kiveä uomaan virtaus muuttuu, ja saadaan 

luotua lisää erikokoisia poikasalueita. Pohjaa muokkaamalla myös suurempien kalojen 

suojapaikkojen määrä kasvaa. Uomaan lisätään myös sopivaa puumateriaalia 

antamaan suojaa sekä kaloille että muille virtavesieliöille. Kutualueita tehdään 

Pitkäkoskelle useita (esim. 4-6 kappaletta) kosken niskaosalle ja kynnysten välisiin 

pooleihin ja altaisiin. Tarvittava kutusora, suunnilleen 30 m3, on tuotava alueelle 

muualta. Kunnostusalueella ennestään olevia sopivia luontaisia soraikkoja, kiviryhmiä 

ja monttuja ei muuteta kunnostuksen yhteydessä. 
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Kunnostusalueen pinta-ala on noin 1500 m2 ja kunnostusten myötä kohteen vesipinta-

ala kasvaa 1600 m2:iin. 

5.4.4 Kunnostusosuus 4 Myllykoski 

Tolvanjoen maantiesillalta alavirtaan on noin 150 metriä pitkä ja noin 10 metriä leveä 

perattu Myllykoski. Kosken pohjasammalisto on runsas. Rannoilla on melko runsaasti 

kiviä, ja joen rannalla oikealla puolella on lyhyt kivisuiste (kuvat 15 ja 16). Tolvanjoen 

Myllykosken kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N 7343118 E4436014. 

 

Kuva 15: Tolvanjoen alin kunnostuskohde Myllykoski on voimakkaasti perattu. 
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Kuva 16: Kosken rannoilta sekä kuvan oikeassa reunassa olevasta suisteesta 

siirretään kivimateriaalia takaisin uomaan. 

  

Koskea kunnostettaessa rannalle nostetut kivet palautetaan uomaan. Ne asetellaan 

yksittäisiksi virranohjaimiksi ja niillä myös täydennetään jo olemassa olevia 

kynnysrakenteita. Myös kivisuisteen kivet otetaan kunnostuksessa käyttöön, ja ne 

siirretään suisteesta takaisin uomaan. Kivisuisteen kohdalla joki on aiemmin virrannut 

huomattavasti leveämmällä, joten purettaessa suiste uomasta virtausta ohjataan 

kulkemaan koko uoman leveydeltä. 

Kosken ranta-alueiden suoraviivaisuutta rikotaan ja virtausta ohjataan koko uoman 

leveydelle. Kunnostustoimilla saadaan lisättyä kaikkien virtavesieliöiden elinalueita ja 

näin tuettua alueen virtavesilajiston monipuolisuutta. Myös taimenenpoikasten sekä 

suurempien taimenten suojapaikkojen määrä kasvaa, kun uomaa kivetään ja virtausta 

saadaan ohjattua uusille alueille. Myös Myllykosken niska-alueelle ja yläosaan tehdään 

muualta tuotavasta sorasta viisi tai kuusi taimenelle soveltuvaa kutualuetta. Arvioitu 
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soran määrä on noin 40 m3. Kunnostusalueella ennestään olevia sopivia luontaisia 

soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen yhteydessä. 

Tolvajoen alimman kunnostusalueen, Myllykosken, pinta-ala on noin 1500 m2. 

Kunnostusten myötä kohteen vesipinta-ala kasvaa noin 1600 m2:iin. 

5.5 Suonnanjoki 

Suonnanjoen kunnostustoimenpiteet ja kunnostusosuudet on esitetty kartalla liitteissä 5 

ja 8. 

5.5.1 Kunnostusosuus 1 

Suonnanjoen ensimmäisen kunnostuskohteen pituus on noin 700 metriä ja leveys 4-6 

metriä. Kosken pohja on pääosin varsin suojatonta, pienirakeista sorapohjaa ja  

suuremmat kivet on nostettu rannoille (kuva 17 ja 18). 

 

Kuva 17: Yläosiltaan koski virtaa metsämaisemassa ja uoman yläpuolista varjostusta 

on runsaasti. Jokiuoman profiili on pääosin matala ja kivimateriaali uomassa 

pienikokoista. 
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Kuva 18: Sillalta ylävirtaan uomassa on saareke, joka jakaa virtauksen kahteen 

uomaan. Kosken pohja on pääasiassa penirakeista kivi- ja soramateriaalia. 

 

Myös pohjasammalistoa on melko vähän. Koski ei tarjoa sammalistoon kohdistuvalle 

tulvavaikutukselle suojaa eikä siinä ole riittävästi myöskään sammaliston vaatimaa 

tarttumapintaa. Joen rannoilla on vain vähän kunnostukseen tarvittavaa kiviainesta. 

Kosken alaosalla on saareke ja joki virtaa maantiesillan ali (kuva 18 ja 19). Koskijakson 

loppuosalla on hyvin uoman yläpuolista suojaa tarjoavia nivoja sekä lyhyempiä 

suvantopätkiä (kuva 20). Suonnanjoen ensimmäinen kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7339384 E3565520. 
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Kuva 19: Koskea sillalta alavirtaan. 

 

Koskea kunnostetaan muokkaamalla pohjaa siten, että saadaan lisättyä uoman 

syvyysvaihtelua varsinkin kosken matalalla yläosalla. Pohjasta saatavat kivet 

sijoitetaan koskeen taimenen poikasalueiksi sekä asentokiviksi syvempien monttujen 

yhteyteen aikuisten taimenten suojapaikoiksi. Rannoilla olevia suurempia kiviä 

palautetaan takaisin uomaan ja samalla lisätään puumateriaalin määrää uomassa. 

Koskesta löytyy hyvin kutualueisiin soveltuvaa soramateriaalia, mutta se on 

perkaustoimien myötä kasautunut uomassa taimenen kannalta epäedullisiin paikkoihin. 

Soraa siirretään koskeen sopiville paikoille taimenen kutualueiksi ja niiden paikallaan 

pysyvyys varmistetaan kivi- sekä puumateriaalin avulla. 
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Kuva 20: Kosken alaosalla vuorottelevat pienet nivat ja syvemmät suvanto-osuudet. 

 

Kosken alaosan niva-suvanto osuudella kunnostustoimet ovat kevyemmät. Uomaan 

palautetaan kivimateriaalia, jolloin virtausta saadaan monimuotoisemmaksi. Lisäksi 

pohjakynnysten yhteyteen rakennetaan erikokoisesta kivimateriaalista laajempia 

poikasalueita. Kunnostusalueella ennestään olevia sopivia luontaisia soraikkoja, 

kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen yhteydessä. 

Kunnostusalueen pinta-ala on yhteensä noin 3500 m2. Kunnostusten myötä kohteen 

vesipinta-ala kasvaa 3800 m2:iin.  

5.5.2 Kunnostusosuus 2 Rakankoski 

Suonnanjoen Rakankoski on noin 200 metriä pitkä ja viisi metriä leveä koskijakso, joka 

muodostuu kolmesta lyhyehköstä koskikynnyksestä (kuva 21). 
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Kuva 21: Rakankoskessa vuorottelevat rauhallisemmat virtapoolit ja lyhyet kiivaamman 

virran koskikynnykset. 

 

Kosken pohja muodostuu useamman eri kokoluokan kivi- ja soramateriaalista, tosin 

suuremmat kivet on nosteltu uoman rannoille. Kivet ovat sammalpeitteisiä ja uoman 

yläpuolista varjostusta on runsaasti (kuva 22). Kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7339072 E3566295. 
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Kuva 22: Rakankoski laskee laajaan suvantoon. 

 

Myös Rakankoskea kunnostetaan palauttamalla rannoille nostettu kivimateriaali 

takaisin uomaan. Pohjaa muokataan siten, että isommille kaloille kaivetaan 

asentomonttuja, joiden yhteyteen asetellaan suurempia kiviä suojaksi sekä luomaan 

virtaan peilimäisiä alueita. Koskessa olevien pohjakynnysten yhteyteen sekä niskalle 

rakennetaan sopivan virtauksen alueelle kutusoraikoita uomassa olevasta sorasta. 

Tarvittaessa soraa tuodaan myös muualta. Suurempien kivien avulla varmistetaan 

soran paikallaan pysyvyys sekä luodaan kutupohjille virranohjaimia ja näkösuojia. 

Kiveämällä koskea runsaasti erikokoisella kivimateriaalilla saadaan aikaiseksi lisää 

taimenelle sopivia poikasalueita. Matalampien ranta-alueiden vesitys myös alemmilla 

virtaamilla varmistetaan ohjaamalla niihin riittävä virtaus. Myös puuainesta käytetään 

kunnostuksessa mahdollisuuksien mukaan. Kunnostusalueella ennestään olevia 

sopivia luontaisia soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen 

yhteydessä. 
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Kunnostusalueen pinta-ala on noin 2500 m2, ja kunnostusten myötä kohteen vesipinta-

ala kasvaa 2600 m2:iin. 

5.5.3 Kunnostusosuus 3 Pitkäkoski 

Kolmas kunnostuskohde Suonnanjoessa on Pitkäkoski, jonka pituus on 

kokonaisuudessaan noin 230 metriä ja leveys noin 5-6 metriä. Pitkäkosken niskalla on 

vanhan myllypadon jäänteet ja joen yli kulkeneen sillan kiviarkun jäänteitä (kuva 23). 

Niska-alue on melko suojaton ja kosken yläosaa on perattu voimakkaasti (kuva 24).  

 

Kuva 23: Suonnanjoen Pitkäkosken niskalla on vanhan padon ja joen ylittäneen sillan 

kiviarkun jäänteitä. 
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Kuva 24: Koskea noin 70 metriä sillalta ylävirtaan. 

 

Alempana koski virtaa peltojen halki, ja kosken keskiosalla on maantiesilta. Alimmalla 

osalla on 50 metrin matkalla koskea, jossa rannalla on niukasti kunnostusmateriaaliksi 

soveltuvaa kiviainesta (kuva 25). 
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Kuva 25: Sillan alapuolella joki virtaa peltojen keskellä ja uomasta puuttuu suurempi 

kiviaines ja uoman yläpuolinen varjostus on niukkaa. 

 

Joki mutkittelee jyrkkätörmäisen hiekkamaan läpi, ja joen rannat ovat uomaeroosion 

muokkaamia. Osuus on kaiken kaikkiaan alavaa ja yläpuolinen varjostus on vähäistä 

tai jopa puuttuu kokonaan. Suonnanjoen kolmas kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7338833 E3566724. 

Pitkäkoskea kunnostetaan palauttamalla kivimateriaali rannoilta takaisin uomaan. 

Niskan vanhan padon sekä sillan kiviarkun kivet palautetaan kosken niskalle sekä 

yläpuoliseen suvantoon. Näin saadaan suojapaikkoja muutoin suojattomalle kosken 

niskaosalle. Pitkäkosken alaosalla on rannalla jonkin verran kiviä, jotka sijoitetaan 

koskeen taimenten poikasten suojapaikoiksi. Alimmalla osalla kiviä on vain vähän, 

joten uomaa kunnostetaan pohjaa muokkaamalla ja pohjasta mahdollisesti löytyvää 



52 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Honka  

kiviainesta käytetään pohjakynnyksiin sekä uoman kiveämiseen. Ranta-alueita 

muokataan koko kosken matkalta rikkonaisemmiksi ja vesitys näillä alueilla myös 

matalan veden aikaan varmistetaan virtausta ohjaamalla. Puumateriaalia lisätään 

uomaan myös Pitkäkoskella virtavesieliöstön suojapaikoiksi. Niskalle ja kosken 

yläosaan rakennetaan uomassa olevasta sorasta kutualueita. Mikäli uomassa oleva 

sora ei riitä, sitä tuodaan tarvittava määrä muualta. Lisäksi kosken alaosan 

peltomaisen osuuden varjostusta voidaan lisätä pajupistokkaiden avulla sekä rannan 

suojavyöhykettä kasvattamalla. Kunnostusalueella ennestään olevia sopivia luontaisia 

soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen yhteydessä. 

Yhteensä kunnostusalueen pinta-ala on noin 1300 m2, ja kunnostusten myötä kohteen 

vesipinta-ala kasvaa noin 1400 m2:iin. 

5.6 Kirintöjoki 

Kirintöjoen kunnostustoimenpiteet sekä kunnostusosuudet on esitetty kartalla liitteissä 

5 ja 9. 

5.6.1 Kunnostusosuus 1 Pitkäkoski 

Kirintöjoen Pitkäkosken pituus on noin 600 metriä ja pudotuskorkeutta kosken matkalla 

kertyy mukavasti. Joen leveys kosken yläosalla noin kolme metriä ja alaosalla noin viisi 

metriä. Koskea on perattu uiton helpottamiseksi, ja uomasta poistettua kiviainesta on 

rannoilla suhteellisen runsaasti. Kosken niskaa on aikaisemmin kunnostettu Purot 

virtaamaan Posiolla -hankkeessa, mutta niskaa voidaan kunnostaa vielä 

luonnonmukaisemmaksi. Nykyisellään niska on selkeästi muokatun näköinen (kuva 

26). 
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Kuva 26: Kirintöjoen Pitkäkosken niska-alue on selkeästi muokatun näköinen (kuva: 

Eero Hiltunen). 

 

Niskalta alavirtaan koski on varsin rännimäinen ja sorapohjaa on niukasti (kuva 27). 

Tällainen virta ei sovellu virtavesieliöiden elinalueeksi. Kosken kivimateriaali on 

uittoperkauksien yhteydessä nostettu rantatörmälle (kuva 28). Jokeen yhtyy 

Pitkäkosken alaosalla Karijoen jyrkkä Kortekoski. Yhtymäkohdasta alavirtaan koski on 

varsin suojatonta ja tasamatalaa (kuva 29). Virrassa on kuitenkin yläosaa enemmän 

kivi- sekä puumateriaalia.  Kivet on uomasta perattu alaosallakin pääosin rannoille, 

mutta kosken pohjalla on soraa yläosan koskiosuuksia enemmän. 
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 Kuva 27: Kosken yläosa on perattu suoraksi ränniksi (kuva: Eero Hiltunen). 
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 Kuva 28: Koskesta poistettu kivimateriaali on kasattu kosken rannoille (kuva: Eero 

Hiltunen). 

 

Aivan kosken alaosalla on uiton aikaisia puurakenteita sekä kivikasoja (kuva 30). 

Kirintöjoen Pitkäkosken kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N7337869 

E3563415. 
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Kuva 29: Karijoen yhtymäkohdasta alavirtaan Pitkäkoski virtaa melko tasamatalana. 

Rannoilla on runsaasti suurempaa kivimateriaalia (kuva: Eero Hiltunen). 
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Kuva 30: Kosken alaosalla on nähtävissä vielä selkeästi uiton jäljet: kivikasoja sekä 

uiton aikaisia puurakenteita on runsaasti (kuva: Eero Hiltunen). 

 

Koskea kunnostetaan siirtämällä mahdollisimman paljon joesta perattua kiviainesta 

koskeen kalojen suojapaikoiksi. Selkeä niskakynnyksen murtumakohta rikotaan ja 

niskan kivimateriaalia levitetään laajemmalle alueelle. Lisäksi niskaa muokataan siten, 

että siihen saadaan luotua sopivat olosuhteet laajalle kutusoraikolle. 

Kivimateriaalia palautetaan koskeen ja sen avulla ohjataan virtausta laajemmalle 

alueelle sekä varmistetaan ranta-alueiden riittävä vesitys. Kivistä muokataan lisäksi 

pohjakynnyksiä monipuolistamaan virtausvaihtelua ja luomaan koskeen hitaamman 

virtauksen omaavia syviä peilialueita. Alueelle kaivetaan muutamia syvempiä 

asentomonttuja suuremmille kaloille, joiden yhteyteen asetellaan myös isoja kiviä 

suojaa antamaan. Rantaviivan monimuotoisuus lisääntyy rikkomalla  uittoperkauksien 

aikana luotu suoraviivainen rantaprofiili. Suoraksi kaivettu uoma muokataan 

kunnostuksen yhteydessä mutkittelevaksi. Kosken rantaan voidaan myös kaivaa 

joitakin leveämpiä kohtia ja virtausta ohjataan rantatörmien ja -pajukoiden alle. 
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Koskeen lisätään puumateriaalia virtavesieliöiden suojapaikoiksi ja vesisammalten 

kiinnittymisalustaksi. Kosken alaosan puurakenteita voidaan käyttää tässä hyväksi. 

Alaosan kivikasat levitetään takaisin uomaan ja niillä ohjataan virtausta 

monipuolisemmaksi. Yläosalle, etenkin kosken niskaosalle tuodaan soraa noin 25 m3, 

josta tehdään 4-5 kappaletta taimenen kutusoraikkoja. 

Yhteensä kunnostusalueen pinta-ala on noin 2500 m2, ja kunnostusten myötä kohteen 

vesipinta-ala kasvaa noin 2700 m2:iin. 

5.6.2 Kunnostusosuus 2 

Ensimmäisestä kunnostuskohteesta alavirtaan on sorapohjaisia nivoja, joita on 

aikaisemmin kunnostettu imuruoppaamalla Purot virtaamaan Posiolla -hankkeessa. 

Kunnostusjaksolla on suunnilleen 600 metrin matkalla neljä lyhyttä koskiosuutta, joiden 

rannoilta löytyy perkauksessa poistettuja kiviä. Toinen kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7337509 E3564928. 

Rannoilla olevat kivet sijoitetaan koskikynnyksiin täydennysmateriaaliksi, jolloin 

saadaan lisättyä kalojen suojapaikkoja. Koskien välisiin sorapohjaisiin nivoihin 

sijoitetaan asentokiviä isompien taimenten suojapaikoiksi. Nivoista voidaan myös 

poistaa tarvittaessa hienojakoista sedimenttiä. Poistettu sedimentti läjitetään riittävän 

kauas uomasta, jotta se ei pääse huuhtoutumaan takaisin jokeen. 

Kunnostusalueen pinta-ala on yhteensä noin 3500 m2. Kunnostusten myötä kohteen 

vesipinta-ala kasvaa noin 3600 m2:iin. 

5.6.3 Kunnostusosuus 3 

Kolmas Kirintöjoen kunnostuskohde on noin 20 metriä pitkä ja neljä metriä leveä, 

melko vuolasvirtainen ja syvä koski, joka soveltuu nykyisellään lähinnä aikuisten 

taimenten elinympäristöksi.  Kosken rannalla on suuria kiviä ja uiton aikaisia 

puurakenteita (kuva 31). Kolmas Kirintöjoen kunnostusosuus alkaa 

koordinaattipisteestä N7337135 E3566205. 
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Kuva 31: Kirintöjoen kolmas kunnostuskohde on lyhyt koskipätkä, jossa on runsaasti 

suurempaa kivimateriaalia sekä vanhoja uiton aikaisia puurakennelmia. 

 

Tämä lyhyehkö kunnostusosuus ei vaadi suuria toimenpiteitä. Kohteessa rannalla 

olevat kivet ja uittorakenteissa oleva puumateriaali sijoitetaan täydennysmateriaaliksi 

takaisin uomaan ja kosken virtausta ohjataan leveämmäksi. Rannan suoraviivainen 

profiili rikotaan ja virtausta ohjataan mutkittelemaan. Näillä toimenpiteillä pienen kosken 

pinta-alaa saadaan kasvatettua huomattavasti. Kosken niskalle rakennetaan 

kutusoraikko. 

Kunnostusalueen pinta-ala on yhteensä hieman alle 100 m2. Kunnostusten myötä 

kohteen vesipinta-ala kasvaa yli 100 m². 

5.6.4 Kunnostusosuus 4 Suukoski 

Kirintöjoen Suukoski alkaa maantiesillalta parisataa metriä alavirtaan ja virtaa noin 100 

metriä pitkänä koskena, jonka leveys on 4-6 metriä. Niskaosan sorapohjainen niva 

soveltuu hyvin taimenen kutualueeksi (kuva 32). 
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Kuva 32: Suukosken niskalla on hyvä alue taimenen kutusoraikolle. 

 

Kosken loppuosalla on lyhyitä koskikynnyksiä ja jokea on oikaistu tukkimalla vanha 

luonnonuoma ja ohjaamalla virtaus uuteen uomaan. Etenkin kosken loppuosalla 

rannalla on runsaasti uomasta poistettuja kiviä sekä uiton aikaisia puurakenteita (kuva 

33 ja 34). Kosken rannat ovat alaosalta mukavan monimuotoisia ja rikkonaisia. Alin 

kunnostusosuus alkaa koordinaattipisteestä N7333916 E566245. 
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Kuva 33: Koskessa on mukavasti pudotuskorkeutta ja rannoilta löytyy suurempia kiviä 

uomaan palautettavaksi. 

 

Kosken niskaosalle sijoitetaan kutusoraikolle kiviä virranohjaimiksi ja näkösuojiksi. 

Lisäksi soraikon nykykunto tarkastetaan ja sitä parannellaan sekä laajennetaan 

tarpeen mukaan. Kosken rannoilla olevat kivet sekä uittorakenteiden puumateriaali 

palautetaan takaisin koskeen, jolloin taimenen poikasalueiden määrä lisääntyy ja 

virtaus monipuolistuu. Uomassa olevaa puumateriaalia ei poisteta sieltä vaan se 

jätetään paikoilleen. Rantojen vesitys kaikilla vedenkorkeuksilla varmistetaan virtausta 

riittävästi ohjaamalla. Suuremmille kaloille kaivetaan koskeen muutama syvempi 

monttu ja asetellaan virtaan isoja kostekiviä. Joki laskee koskena suoraan järveen ja 

toimii siten hyvänä houkutusvirtana nousukaloille (kuva 35). Näin ollen suuosaa ei ole 

tarpeellista palauttaa entiseen uomaan, vaan koskesta poistettuja kiviä käytetään 

täydennysmateriaalina nykyisessä jokiuomassa. Kunnostusalueella ennestään olevia 

sopivia luontaisia soraikkoja, kiviryhmiä ja monttuja ei muuteta kunnostuksen 

yhteydessä. 
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Kuva 34: Kosken keskiosalla on vanhoja uiton aikaisia puusuisteita. 

 

Neljännen Kirintöjoen kunnostusalueen pinta-ala on noin 5000 m2, ja kunnostusten 

myötä kohteen vesipinta-ala kasvaa 5500 m2:iin. 
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Kuva 35: Kirintöjoki laskee vetensä koskena suoraan Kitkajärveen. 

 

6 Seuranta 

Kunnostettaviksi esitettyjen jokien tilaa ei ole seurattu kovinkaan säännöllisesti. Tämä 

vaikeuttaa arviointia esimerkiksi kunnostusten onnistumisesta. Riisi-, Tolvan-, 

Suonnan- ja Kirintöjoki tullaan kunnostamaan kesällä 2013 tai 2014, joten jokien 

seuranta olisi mahdollisuuksien mukaan aloitettava viimeistään nyt. Esimerkiksi 

Elorannan (2010, 60) mukaan kunnostuksen vaikutustulos on arvoton, jos seuranta 

tehdään vasta kunnostuksen jälkeen, sillä samat kalat olisivat voineet olla joessa jo 

ennen kunnostuksia. 

Kunnostetut jokialueet tarkastetaan ja käydään läpi kahden, kolmen vuoden kuluttua 

kunnostamisesta. Seuraamalla jokien tilaa, saadaan tärkeätä tietoa kehityksen 

suunnasta ja mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida niiden vaatimalla tavalla (esim. 

Palo 2010, 51). Kalavedenhoidon onnistumisesta saadaan tietoa Salmisen ym. (2002, 

42) mukaan muun muassa vesistön fysikaalisten, kemiallisten ja hydrologisten 

ominaisuuksien, vesikasvillisuuden, kalalajiston ja lajien runsaussuhteiden, 

kalakantojen tilan sekä kalastuksen pohjalta. 
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Sähkökalastus on yksi yleisimmin käytetyistä menetelmistä kunnostusten vaikutusten 

seurannassa. Sähkökoekalastamalla alueet voidaan seurata esimerkiksi 

kunnostusalueelle istutettujen taimenten pysyvyyttä alueella tai kalaston luontaista 

muuttumista kunnostusten jälkeen. Kunnostusten vaikutuksen selvittäminen kalastoon 

edellyttää useamman vuoden seurantaa ennen ja jälkeen kunnostuksen, sekä 

mahdollisuuksien mukaan myös kunnostamattomien alueiden käyttöä vertailualueina. 

(Sutela 2008, 66–67.) 

Sähkökalastus on myös hyvä keino, kun tutkitaan esimerkiksi kalayhteisöjen 

rakennetta, arvioidaan kalakantojen biomassaa tai tiheyksiä, kun halutaan saada 

yleiskäsitys koskipaikkojen kalastosta tai kun tutkitaan lisääntymisen onnistumista 

(Saura 1999, 136; Sutela 2008, 66). Kunnostettavat joet kalastetaan muutaman 

vuoden päästä kunnostuksesta. Sähkökalastuksia tulisi myös jatkaa myöhemmin, ja 

niitä voitaisiin suorittaa esimerkiksi neljän vuoden välein, jolloin mahdolliset muutokset 

kalastossa huomattaisiin. Kunnostuksen vaikutuksia alueen kalakantoihin seurataan 

Lapin ELY-keskuksen kyseiseen toimintaan osoittamien varojen puitteissa. 

Vedenlaatua seurataan heti kunnostuksen jälkeen sekä myös pitemmällä aikavälillä. 

Analysoitavia tuloksia voisivat olla jo aiemminkin seuratut alkaliniteetti, pH, kemiallinen 

hapenkulutus, kokonaisfosfori ja -typpi, rauta, kiintoaine, sähkönjohtavuus, sameus ja 

väriluku. Hankkeen vaikutuksia vedenlaatuun seurataan Lapin ELY-keskuksen 

hyväksymän vesinäytteenotto-ohjelman mukaisesti. 

Muutaman vuoden kuluttua kunnostuksesta alueet käydään läpi. Samalla tarkastetaan 

muun muassa kutusoraikkojen pysyvyys ja niiden liettyneisyys, kynnyksien pysyvyys, 

kaivettujen monttujen ja virtasyvänteiden puhtaus sekä sammalkasvustojen tila. 

Mahdolliset täydennyskunnostukset tehdään varojen puitteissa mahdollisimman pian 

tarkastuksen jälkeen. 

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Kitkajärven vaeltavan taimenen sekä paikallisten taimenkantojen tila on nykyisellään 

huolestuttava. Jokialueiden perkaukset ja muut metsätalouden aiheuttamat ongelmat 

sekä liiallinen kalastuspaine taimenten syönnösalueilla ovat suurimmat yksittäiset 

tekijät, jotka ovat ajaneet Kitkan taimenkannat heikkoon tilaan. Kitkajärven taimen ja 

erityisesti Kitkajokeen kudulle laskeutuva kanta on erittäin harvinainen ja 
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kutukäyttäytymisensä puolesta koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Tällaisen 

geneettisen toimintamallin säilyminen on tärkeätä turvata. Tässä suunnitelmassa ei 

varsinaisesti vaikuteta Kitkajokeen kudulle laskeutuvan kannan elinolosuhteiden 

parantamiseen, mutta esitetyillä toimilla vahvistetaan Kitkajärven vaelluskalakantojen 

tilaa yleisesti. Tämän voidaan katsoa vaikuttavan myönteisesti kaikkien Kitkajärven 

alueen vaelluskalakantojen tämän hetkisen tilan tiedostamiseen ja siihen, että 

vaadittaviin toimenpiteisiin alueella ryhdyttäisiin myös laajemmin. 

Kunnostettaviksi esitettävien jokien taimenkannat puolestaan tulevat hyötymään 

kunnostuksista varmasti. Kitkajärveen laskevat purot ja joet ovat tärkeitä Kitkan 

taimenen poikastuotantoalueita, ja siten niiden kunnostaminen on lajin luontaisen 

elinkierron säilymisen kannalta tärkeää. Kunnostusten myötä koskipinta-ala sekä 

lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden määrä kasvavat huomattavasti. Tämän ansiosta 

voidaan olettaa myös jokien kalamäärien ja poikastiheyksien kasvavan 

tulevaisuudessa, mikäli muillakin osa-alueilla tapahtuu parannusta. 

Jokialueiden kunnostukset yksittäisinä toimenpiteinä eivät takaa vaelluskalakantojen 

säilymistä elinvoimaisina. Jotta poikasmäärät alueella tulevaisuudessa lisääntyisivät ja 

jokien tuotto pysyisi kohtuullisella tasolla, tulisi yhä useamman sukukypsän taimenen 

päästä lisääntymisalueille jatkamaan sukuaan edes kerran elämänsä aikana. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi aiempaa tiukempia säätelytoimenpiteitä kasvu- ja 

syönnösalueina toimivien järvialtaiden kalastuksessa. Kitkajärvellä alamitta on nostettu 

50 cm:iin, mutta tulevaisuudessa alamittaa olisi ehdottomasti nostettava vielä 

entisestään, esimerkiksi 60 tai 65 cm:iin. Huuskon (2009) mukaan järvialtaan pyynnin 

ollessa tehokasta 55 cm:n alamitalla jokeen kudulle säästyy 4 %, 60 cm:n alamitalla 30 

%, 65 cm:n alamitalla 67 % ja 70 cm:n alamitalla 90 % aikuisista taimenyksilöistä. 

Valtaosa järvivaelluksen tekevistä taimenista palaa kudulle selvästi yli 50 cm:n 

pituisina, useamman järvivuoden jälkeen (Huusko & Hyvärinen 1994, 24; Huusko 

2009). 

Alamitan nosto toimii kuitenkin huonosti ilman samanaikaisia verkkojen 

silmäkokorajoituksia. Kitkajärven kalastusta tulisikin ohjata erilaisin pyydys- ja 

saalisrajoituksin siihen suuntaan, että yhä useampi taimenyksilö saavuttaisi riittävän 

koon suvunjatkamisen kannalta. Kitkajärvellä taimeneen perustuva verkkosäätely 

haittaa muun muassa muikun sekä siian kalastusta. Ratkaisua tähän ongelmaan 

voidaan hakea verkkopyynnin ajallisella sekä alueellisella rajoittamisella esimerkiksi 

selkävesillä. Kalastusta tulisi myös ohjata verkoista muiden pyydyksien käyttöön (esim. 
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katiska, rysä, nuotta), jolloin keskenkasvuiset taimenet voitaisiin laskea 

vahingoittumattomina takaisin järveen. 

Joet on rauhoitettu kaikelta kalastukselta, kuten on edellä mainittu, mutta valvontaa 

olisi alueella lisättävä. Kunnostustarveselvityksestä alueen asukkaille kävi ilmi, että 

salakalastusta tapahtuu myös suunnittelualueen joilla. Valvonnan tehostamisen lisäksi 

myös ihmisten tiedottaminen on tärkeää. 

Virtavesiä kunnostettaessa tulisi aina huomioida valuma-alueen tila. Kunnostusten 

hyöty jää vähäiseksi, jos esimerkiksi valuma-alueelta tuleva kuormitus heikentää 

vedenlaadun niin, ettei se enää ole lohikaloille soveltuvaa. Riisijoen, Tolvanjoen, 

Suonnanjoen ja Kirintöjoen valuma-alueiden tila ei rajoita kunnostusten onnistumista. 

Kuitenkin metsätalouden haittojen vähentäminen olisi tärkeää. Myös 

kunnostustarveselvityksestä kävi ilmi, että suunnittelualueen asukkaat pitivät 

metsätaloutta eniten haittaa aiheuttavana ihmistoimintona (kuvio 1). Paikoitellen metsä- 

ja suo-ojituksista tuleva humus happamoittaa jokia ja ojituksissa vapautuva 

hienojakoinen maa-aines madaltaa suvantoja ja tukkii kutusoraikoita. Ongelmia 

voitaisiin tulevaisuudessa ratkaista valuma-aluekunnostuksilla. Tällöin voitaisiin tehdä 

ojiin katkoksia, rakentaa pintavalutuskenttiä sekä laskeutusaltaita, ja näin vähentää 

jokiin kohdistuvaa kuormitusta. 

Jokialueiden kunnostaminen lähemmäksi niiden luonnontilaa parantaa pohjaeläimistön 

ja -kasvillisuuden elinmahdollisuuksia. Kivi- sekä puumateriaalin lisääntyminen 

uomassa edesauttaa vesisammalien runsastumista sekä koskien karikkeen 

pidätyskykyä, mikä lisää pohjaeläinpopulaatioiden kasvuedellytyksiä. Runsas 

pohjakasvillisuus ja -eläimistö parantavat puolestaan muun muassa erikokoisten 

virtavesikalojen ympärivuotista ravinnonsaantia. Virtavesiä kunnostettaessa voidaan 

myös ajatella ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” -säännön mukaisesti. Näin ollen on järkevää 

auttaa koko virtavesiekosysteemiä, eikä ajatella kunnostusta ainoastaan yhden 

avainlajin pohjalta. Kunnostuksissa voidaan päästä toivottuun ekologiseen tulokseen 

luomalla mahdollisimman monipuolisia ympäristöjä aiempien rännimäisten uomien 

tilalle. 

Yhteensä kunnostettavaa jokipinta-alaa on suunnittelualueella noin 3,6 hehtaaria. 

Riisijoessa kunnostuskohteita on viisi (1,5 ha) ja kunnostusosuuksien yhteispituus on 

noin kaksi kilometriä. Tolvanjoessa kohteita on yhteensä neljä (0,3 ha) ja 

kunnostusosuuksien yhteispituus on noin 300 metriä. Suonnanjoessa puolestaan 
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kunnostuskohteita on kolme (0,7 ha) ja kunnostettavien jokiosuuksien pituus on 

yhteensä noin 1,1 km. Kirintöjoessa kunnostuskohteita on neljä (1,1 ha) ja 

kunnostusosuuksien yhteispituus on noin 1,3 km. Yhteensä tämän suunnitelman 

mukaan kunnostetaan siis lähes viisi kilometriä jokiuomaa. Se tarkoittaa monia hyviä 

uusia elinympäristöjä paitsi taimenelle myös muille virtavesikaloille ja -eliöille. 
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Virtavesilajisto 

          

  
taimen 
kpl 
1980-
luku 

taimen 
kpl 
2000-
luku 

harjus 
kpl 
1980-
luku 

harju
s kpl 
2000-
luku 

k.e.simp
pu kpl 
1980-
luku 

k.e.simp
pu kpl 
2000-
luku 

mutu 
kpl 
1980-
luku 

mutu 
kpl 
2000-
luku 

made 
kpl 
1980-
luku 

made 
kpl 
2000-
luku 

Riisijoki 17 3,0 5 0 0 16,1 7 0 0 6,1 4 

Tolvanjoki 18 33,8 0 11,7 0 0,0 0 7,3 0 13,2 3,9 

Suonnanjoki 19 0,0 6,5 0,0 0 70,4 44,4 0 0 1,1 0 

Suonnanjoki 20 3,3 13,1 0,8 0 30,6 38,4 0 0 0,8 2,0 

Suonnanjoki 23 4,8 6,3 0 0 6,4 44,4 0 0 2,4 1,1 

Suonnanjoki 24 1,3 15,0 2,6 0 33,5 0 0 0 9,0 1,3 

Kirintöjoki 25 85,6 57,5 0,0 0 2,0 0 1,0 0 6,0 0,8 

Kirintöjoki 27 108,5 46,0 0,0 0 12,8 20 8,0 1 8,0 2 

Kirintöjoki 28 31,5 98,8 0,0 0 0,0 0 0 0 2,6 0 

Kirintöjoki 29 14,6 122,2 3,9 0 0,0 0 0 0 2,0 0 

           

           Suvantolajisto 

          

  ahven 
kpl 
1980-
luku 

ahven 
kpl 
2000-
luku 

hauki 
kpl 
1980-
luku 

hauki 
kpl 
2000-
luku 

kymmen
piikki kpl 
1980-
luku 

kymmen
piikki kpl 
2000-
luku 

muikku 
kpl 
1980-
luku 

muikku 
kpl 
2000-
luku 

särki 
kpl 
1980-
luku 

särki 
kpl 
2000-
luku 

Riisijoki 17 0 0 1,0 0 0 0 1,0 0 0 0 

Tolvanjoki 18 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 

Suonnanjoki 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suonnanjoki 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suonnanjoki 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suonnanjoki 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kirintöjoki 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kirintöjoki 27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Kirintöjoki 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kirintöjoki 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vuosi Istutuspaikka Pinta-ala Laji Ikä Alueen omistaja Kpl 

2003 Yli-Kitka 24020 ha Järvitaimen 1-kes. Metsähallitus 500 

2003 Yli-Kitka 24020 ha Harjus 1-kes. Metsähallitus 1500 

2005 Yli-Kitka 24020 ha Järvitaimen 1-kes. Metsähallitus 500 

2005 Yli-Kitka 24020 ha Harjus 1-kes. Metsähallitus 1500 

2006 Yli-Kitka 24020 ha Järvitaimen    

2007 Yli-Kitka 24020 ha Järvitaimen 3-v. Kesäniemenkylän kk 720 

2007 Yli-Kitka 24020 ha Järvitaimen 3-v. Kesäniemenkylän kk 1080 
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Kitkajärveen laskevien jokien kunnostustarveselvitys 

(Lapin lääni) 

Vastaajan nimi: 

Kylä: 

 

1. Mikä joki on ollut mielestänne merkittävin järvitaimenen poikastuotantojoki? 
 

2. Mikä joki on nykyisin merkittävin järvitaimenen poikastuotantojoki? 
 

3. Mitkä ihmistoiminnot ovat eniten vaikuttaneet haitallisesti alueen 
taimenkantoihin? 

 

 

4. Onko tiedossa jotain erityisen ongelmallisia alueita (vaellusesteet, kuormittavat 
ojat)? 

 

 

5. Millä jokialueilla on mielestänne uomassa kunnostustarvetta (koskien 
kiveämistä, kutualueet, suojasyvänteet…)? 

 

 

6. Mitä muuta jokien kunnostamisessa tulisi huomioida? 
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Kiveäminen 

  
 

  
 

Kynnysrakenteet 

  
 

  
 

Kutusoraikot 

  
 

  
 

Suojapaikat ja poikasalueet 

  
 

  
 

Puumateriaalin lisäys 

  
 

  
 

Virranohjaimet 

  
 

  
 

Imuruoppaukset 

  
 

  
 

Ojakatkokset 
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