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1 JOHDANTO 

 

Ihmisen toiminnan seurauksena vesistömme ovat muuttaneet ilmettään. Virtavesiä on 

padottu sekä järvialueitamme on säännöstelty energiantuotannon tarpeisiin. Jokien, 

koskien ja purojen perkaaminen uiton helpottamiseksi ja tulvien torjumiseksi on aihe-

uttanut monien virtavesissä elävien kalalajien kutualueiden ja jopa elinympäristöjen 

tuhoutumisen. Virtavesien hoidolla ja kunnostamisella pyritään ensisijaisesti palaut-

tamaan muokattu vesistö luonnontilaiseksi, jotta kalasto elpyisi. Elpymistä voidaan 

myös tarvittaessa tukea kalaistutuksin. 

 

Suomessa käytetään kalastuksen hoitoon kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Näistä 

rahoista suurin osa menee kalaistutuksiin. Pitkäaikaisen hoidon sekä vesistöjen kun-

nostamisen ansiosta kalastusmahdollisuudet ja saaliit ovat parantuneet, mutta käytet-

tyyn rahaan nähden tulos on keskinkertainen. Syynä tähän voidaan pitää suunnittelun 

puutetta. Kun kalastuksen hoidon suunnittelu aloitetaan ruohonjuuritasolta ja siihen 

lisätään ammattitaitoinen kalaveden tunteva henkilö, on kiitettävä onnistuminen mah-

dollista. 

 

Kalavesien hoito on myös erittäin vaativa taitolaji, jossa on pystyttävä pitkäjänteiseen 

ja tavoitteelliseen yhteistyöhön vesistön eri käyttäjien kesken. Pitkäjatkoisen hoito-

työn tuloksena on kertynyt runsaasti käytännön kokemusta ja tietoa, jota voidaan nyt 

soveltaa uusiin hoitomenetelmiin.  

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään virtavesien erilaisiin hoito- ja kunnostamistoimen-

piteisiin sekä niiden suunnitteluun. 
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2 VIRTAVEDET 

 

 

2.1 Ympäristönmuutosten vaikutus virtavesiin 

 

Ihmisen toimet ovat muokanneet vesistöjä sekä suoraan että välillisesti. Vesiä ja vesis-

töjä on padottu ja säännöstelty energiantuotannon tarpeisiin sekä perattu uiton helpot-

tamiseksi ja tulvien torjumiseksi. Rantoja on muokattu ihmisen toiminnan tarpeisiin 

sopivilla tavoilla. Maa- ja metsätalouden jätevesiä on laskettu vesistöihin, minkä seu-

rauksena monet vesistöt ovat rehevöityneet tai jopa tuhoutuneet pahoin. Teollisuuden 

ja liikenteen käyttämät fossiiliset polttoaineet ovat edistäneet vesistöjen happamoitu-

mista sekä lisänneet raskasmetallimyrkkyjen leviämistä vesistöjen kiertokulkuun. 

(Salminen & Böhling 2002, 15.) 

 

Virtaavat vedet eli joet, purot ja kosket ovat kaloille monipuolisia elinympäristöjä. 

Virtaava vesi on yleensä tasalämpöistä pinnasta pohjaan ja se on myös aina hapekasta 

ja tarjoaa siksi hyvät olosuhteet vaativille kalalajeille kuten esimerkiksi taimenelle. 

Virtauksen vaihtelu on yleensä suurta kevään kovasta virrasta syksyn matelevaan vir-

taan. Virran nopeus on kalojen ja kalalajien kannalta tärkein ympäristötekijä. Kovasti 

virtaavassa vedessä viihtyy taimen ja harjus, kun taas hitaassa virtauksessa viihtyvät 

järvien normaalit kalalajit kuten esimerkiksi ahven ja hauki. Kaikilla virtavesillä on 

suuri merkitys kalakantojen ja muunkin vesiluonnon monimuotoisuudelle. (Salminen 

ja Böhling 2002, 12–14.) 

 

2.2 Vesistörakentaminen 

 

Voimalaitosten rakentaminen 1930-luvulla hävitti useita luonnontaimenen ja -lohen 

jokikantoja, koska voimalapadot estivät kalojen nousun kutualueilleen. Nykyään kan-

nan pysyvyyttä turvataan rakentamalla kaloille nousuportaat voimalapadon ohi kutu-

alueille. (Salminen & Böhling 2002, 15.) Voimalaitosten rakentamisen aiheuttamia 

kalataloudellisia haittoja voidaan myös kompensoida kalojen istuttamisella. (Joensuu 

& Sarajärvi 1986, 66). 

 

Puun uiton vaikutukset lohikalakantoihimme ovat myös olleet suuret, koska ennen 

vanhaan koskia ja jokia perattiin suoriksi, kivettömiksi ja tasaleveiksi uiton helpotta-
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miseksi. Perkaaminen on tuhonnut kalojen suojapaikkoja ja nopeuttanut virtausta. 

Virtauksen nopeutuminen on huuhtonut kevyemmän pohja-aineksen ja kutusoraikon 

alapuolisiin suvantoihin. Nopeutunut virtaus myös viivästyttää suojaavan jääkannen 

muodostumista talvella. Perkaustyöt ovat vähentäneet jokea reunustavaa rantakasvilli-

suutta, joka on tarjonnut kaloille suojaa, varjoa ja ravintoa. (Salminen & Böhling, 15–

17.) Uiton seurauksena joki ja koskialueille syntyneitä kalataloushaittoja voidaan eh-

käistä esimerkiksi kalaistutuksilla sekä erilaisilla kunnostustoimenpiteillä (Joensuu & 

Sarajärvi 1986, 66). 

 

2.3 Rehevöityminen 

 

Rehevöitymisen aiheuttaa fosforin ja typen lisääntyminen. Yleensä ravinteet ovat pe-

räisin asutuksen ja teollisuuden jätevesistä, metsistä, pelloilta, turvetuotantoalueilta, 

kalankasvatuksesta, vesiliikenteestä tai ilmaperäisestä laskeumasta. Vesistöissä rehe-

vöityminen ilmenee planktonlevien nopeutuneesta kasvusta johtuvana veden samene-

misena, ranta-alueiden rihmalevien nopeutuneena kasvuna sekä vesikasvillisuuden 

lisääntymisenä. Vesistön rehevöityminen voi myös johtaa runsaiden leväesiintymien 

yleistymiseen, talviseen happikatoon ja kalastomuutoksiin. (Suomen ympäristökeskus 

2011a.) 

 

Rehevöitymisen seurauksena lohikalat, made, hauki ja ahven vähenevät ja särkikalat 

yleistyvät. Kuha voi jopa hieman hyötyä rehevöitymisestä. Rehevöityneiden vesistö-

jen kaloissa saattaa ilmentyä makuvirheitä ja pyydykset likaantuvat nopeasti humuk-

sen ja ravinteiden runsauden takia. (Salminen & Böhling 2002, 18.) 

 

Rehevöitymisen torjunta on hankalaa, koska vuosien kuluessa ravinteet kertyvät ja 

varastoituvat vesien pohjalietteeseen. Vaikka ulkopuolinen kuormitus saataisiin lop-

pumaan ravinteet voivat vapautua pohjalietteestä takaisin järven sisäiseen kiertoon ja 

näin ollen rehevöityminen jatkuu. Sisäistä kuormitusta pitää yllä rehevöitymisen seu-

rauksena pohjan huono happitilanne, pohjaa tonkivien särkikalojen liian suuri kanta ja 

muut muutokset kalaston rakenteessa. (Sarvilinna & Sammalkorpi 2010, 12.) Ravin-

nekuormituksen vähentämisellä ja oikea-aikaisilla kunnostustoimilla on kuitenkin 

mahdollista palauttaa vesistö lähelle luonnontilaa (Suomen ympäristökeskus 2011a).  
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2.4 Happamoitumien 

 

Happamoitumisella tarkoitetaan vesistöjen kykyä vastustaa eli neutraloida ilmasta 

tulevaa hapanta laskeumaa. Happamoituminen aiheutuu ilman kautta kulkevien tai 

happaman maaperän ojituksista peräisin olevien happamien yhdisteiden joutumisesta 

vesistöön. Happamoituminen lisää veteen liuenneiden metallien myrkyllisyyttä sekä 

vähentää kasviplanktonin määrää, jonka ansiosta vesi kirkastuu. (Suomen ympäristö-

keskus 2010a.) 

 

Eri kalalajit sietävät happamuutta eri tavoin. Parhaiten siihen ovat sopeutuneet ahven 

ja hauki. Herkimpiä ovat taas särki – ja lohikalat. Happamoituminen vaikuttaa ennen 

kaikkea kalojen lisääntymiseen, koska mäti ei kestä voimakasta happamuutta (pH alle 

5,5). Happamuuden lisääntyminen häiritsee kalojen kidusten ionitasapainoa, minkä 

takia kalat rasittuvat ja niiden kasvu hidastuu. (Salminen & Böhling 2002, 20.) 

 

2.5 Ympäristömyrkyt 

 

Ympäristömyrkyt pääsevät luontoon teollisuuden, maatalouden ja liikenteen päästöis-

tä. Yleisimpiä ympäristömyrkkyjä ovat klooratut hiilivedyt (PCB, DDT ja dioksiinit) 

sekä raskasmetallit. Nämä yhdisteet ovat rasvaliukoisia ja siksi kertyvät eliöihin. 

(Salminen & Böhling 2002, 21.) 

 

Vesistöön päästyään osa myrkyistä kertyy pohjaliejuun ja siksi vielä vuosikymmenien 

kuluttua myrkyt voivat vahingoittaa vesistöä. Pitkänajan kuluessa uudet pohjasedi-

mentti kerrokset kuitenkin peittävät saastuneen kerroksen. (Suomen ympäristökeskus, 

2009a.) Suurin osa eliöstöön kertyneistä ympäristömyrkyistä kulkeutuu ravintoketjus-

sa ylöspäin. Esimerkiksi suurempien petokalojen elohopeapitoisuudet ovat huomatta-

vasti korkeammat kuin planktonia ja pohjaeläimiä syövien kalojen. Ympäristömyrkyt 

vaikuttavat monin eri tavoin eliöiden elintoimintoihin, kasvuun, käyttäytymiseen ja 

perintötekijöihin. (Salminen & Böhling 2002, 21.) 
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3 KALAVESIEN HOIDON TARKOITUS JA SUUNNITTELU 

 

3.1 Kestävän käytön periaate 

 

Kalastus on yksi merkittävimmistä uusiutuvien elollisten luonnonvarojen hyödyntä-

mistavoista. Sen yleisenä tavoitteena voidaan pitää hyödynnettävän luonnonvaran eli 

kalakantojen kestävää käyttöä, jolla on kolme eri tasoa: ekologinen, taloudellinen ja 

sosiaalinen. (Salminen & Böhling 2002, 24.) 

 

Kalastusta voidaan pitää ekologisesti kestävänä silloin, kun se ei aiheuta pysyviä eko-

logisia muutoksia, kuten esimerkiksi kalakantojen häviämistä tai niiden perinnöllisen 

monimuotoisuuden pysyvää muuttumista. Kalastus ei saa vaarantaa kalakantojen tuot-

toa eikä muun vesiluonnon monimuotoisuutta. Taloudellinen kestävyys taas tarkoittaa 

sitä, että kalastus on järkiperäistä ja taloudellisesti tuottavaa. Sosiaalisesti kestävällä 

kalastuksella tarkoitetaan sitä, että eri väestöryhmille turvataan tasapuoliset mahdolli-

suudet kalastukseen. (Salminen & Böhling, 2002, 24.) 

 

3.2 Kalavesien hoidon suunnittelun päävaiheet 

 

Kalavesien hoidon tavoitteena ovat kestävä käyttö ja kalastuslain periaatteet. Kala-

vesien hoitoon liittyvät ongelmat saattavat koskea kokonaisia vesistöjä ja niiden va-

luma-alueita tai vain yhtä vesialueen omistajaa. Tämän takia hoitoa on suunniteltava 

monella eri tasolla. Hoidon suunnittelussa tarvitaan paljon tietoa ja tuntemusta kohde-

vesistön kalakannoista, kalastuksesta sekä soveltuvista hoitomenetelmistä. Tämän 

vuoksi vain vesistön tilan hyvin tunteva osaa asettaa hoidolle mielekkäät ja realistiset 

tavoitteet. (Salminen & Böhling 2002, 35.) 

 

Kalavesien hoidon suunnittelu aloitetaan yleensä tavoitetilan määrittämisellä, joka voi 

liittyä vesistön tilaan tai sen käyttöön. Määritelmän ei tarvitse olla kovin tarkka. 

Yleensä riittää, että määritetään halutun muutoksen suunta. (Salminen & Böhling 

2002, 36.) Vaikkisen (2009) mielestä kalavesien hoidolla pitäisi tukea ekosysteemien 

luonnonmukaista toimintaa, kuten esimerkiksi kalakantojen tulisi voida lisääntyä 

muuttuneissa olosuhteissa luontaisesti. Yleisen tavoitetilan määrittämisen jälkeen ka-
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laveden hoidolle asetetaan muutamia täsmällisiä ja mitattavissa olevia tavoitteita. 

Näille tavoitteille tulee myös asettaa aikataulu, jonka noudattamista seurataan. 

 

Tavoitetilan ja täsmällisten tavoitteiden määrittelyn jälkeen valitaan hoitomenetelmät 

ja toimenpiteet, joiden avulla tavoitteeseen päästään. Suomessa yleisin kalavesien 

hoitomenetelmä on ollut kalanistutukset. (Vaikkinen 2009.) Salminen ja Böhling 

(2002, 38) toteavat, että nykyään muutkin hoitotoimenpiteet ovat yhä tärkeämmässä ja 

merkitsevämmässä osassa kuin pelkät istutukset. Toimenpiteiden ja menetelmien va-

linta on yleensä helpointa silloin, kun ongelmat aiheutuvat ihmisen toiminnasta. 

 

Muita käytettyjä hoitotoimenpiteitä voivat olla esim. kalastuksenohjaus ja pyyntivä-

lineistö. Pyyntivälineistö vaikuttaa kalastuksen tehoon ja saaliiden koostumukseen. 

Sallittujen pyyntimenetelmien valikoiman pitäisi olla sellainen, että kaikkien kalalaji-

en tehokas ja järkiperäinen pyynti olisi mahdollista. Yleisin kalaveden hoitokeino on 

rajoittaa verkkojen solmuväliä. Kalastuslain mukaan kalastusalueet saavat säädellä 

verkkojen solmuvälirajoituksia. Tämän seurauksena jotkin kalastusalueet ovatkin nos-

taneet verkkojen solmuvälejä taimenen, kuhan ja järvilohen tuoton parantamiseksi. 

Pelkät solmuvälirajoitukset eivät pelkästään riitä turvaamaan kalojen kasvua lisäänty-

miskokoon tai edes saavuttamaan sallitun alamitan. Siksi useat kalastusalueet ovat 

määränneet aluekohtaisia alamittoja yleisimmin kuhalle ja taimenelle. (Vaikkinen 

2009.) 

 

Hoitotoimia suunniteltaessa on otettava huomioon monia eri asioita. Hoitoa suunnitte-

levan henkilön tulee tuntea kohdevesistö, sen kalakannat ja kalastus. Lisäksi suunnit-

telijalla tulee olla käsitys kalakantaan vaikuttavista tekijöistä. Vesistökohtaisia tietoja 

löytyy mm. velvoitetarkkailuraporteista, tutkimusraporteista ja kalastusalueiden hoito-

suunnitelmista. Vesien nykytilan määrittelyssä voi käyttää apunaan ympäristöalan ja 

kalatalouden asiantuntijoiden osaamista. (Vaikkinen 2009.) 
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4 VIRTAVESIEN KUNNOSTAMINEN 

 

4.1 Virtavesien kunnostamisen syyt 

 

Suurin osa Suomen koskista ja joista on perattu uiton takia rännimäisiksi kivettömiksi 

uomiksi (kuva 1), joissa vesi virtaa erittäin voimakkaasti. Voimakas virtaus on tuhon-

nut virtakutuisten kalalajien kutupaikat, mistä on seurannut arvokalakantojen romah-

taminen. Koskien perkaaminen on myös vaikuttanut veden syvyyteen ja tätä kautta 

virtausnopeuteen, minkä takia matalimmat alueet koskista ovat syksyisin jääneet kui-

ville. Voimakkaaksi muuttunut virtaus on huuhtonut kalojen kutusoraikot ja muun 

kiintoaineksen alapuolisiin suvantoihin ja järviin. (Lehtonen 1989, 92.) 

 

 

 

KUVA 1. Ylemmässä kuvassa uiton takia perattu koski. Alemmassa kuvassa sa-

ma koski on kunnostettu (Salminen & Böhling 2002, 63). 

 

Suomessa on tehty paljon virtavesien kunnostamista kalataloudellisista syistä, mutta 

myös virkistyskäyttömahdollisuuksien sekä vesimaisemien parantamiseksi. Virtavesi-

en kalataloudellisia kunnostuksia on tehty kymmeniä vuosia, mistä on kertynyt vank-
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ka osaaminen. Yleensä kunnostuskohteina ovat olleet puun uittoa varten peratut kos-

ket ja joet. (Suomen ympäristökeskus 2010b.) 

 

Viime vuosina luontoarvojen palauttaminen ja hankkeiden monitavoitteisuus ovat 

tulleet yhä tärkeämmiksi osiksi virtavesien kunnostamista. Nykyään kunnostuksia 

toteutetaan pääosin ekologisin perustein. Jokien ja purojen kunnostuksessa keskitytään 

elinympäristöjen hoitoon ja ennallistamiseen koko uomassa ja sitä ympäröivällä tulva-

tasanteella. (Suomen ympäristökeskus 2010b.) 

 

Kalojen elinympäristökunnostusten tavoitteena on yleensä palauttaa vesistö aiemmin 

vallinneeseen ekologiseen tilaan. Kunnostustoimet kohdistetaan pääosin ympäristön 

rakenteeseen, minkä seurauksena biologinen ympäristö elpyy. (Salminen & Böhling 

2002, 61.) 

 

4.2 Kunnostustyypit ja tarvittavat luvat 

 

Järvien, jokien ja koskien kunnostuksen yhteydessä käytetään kolmea erilaista kun-

nostustyyppiä: kunnostaminen, ennallistaminen ja luonnontilan palauttaminen. Kun-

nostamisella tarkoitetaan jonkin tietyn kohteen rakenteen ja toiminnan parantamista. 

Ennallistaminen on taas vesistön palauttamista tilaan, jossa se oli ennen tapahtunutta 

muutosta. Kunnostaminen ja ennallistaminen ovat yleensä kertaluontoista ja aktiivista 

toimintaa. Toisaalta nämä voidaan hoitaa passiivisen kaavan mukaan, jossa kohde-

vesistölle annetaan vain kunnon alkusysäys, minkä jälkeen sen annetaan palautua it-

sekseen. Silloin puhutaan elvyttämisestä ja luontaisesta elpymisestä. (Salminen & 

Böhling 2002, 62.) 

 

Kunnostushankkeiden yleinen luvantarve määräytyy yleensä hankeen haittojen ja va-

hinkojen mukaan. Ennen kunnostuksen aloittamista tulee hankkia vesialueen omista-

jan ja naapurin mielipide. Luvan saaminen helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitamista. 

Jos hankkeelle löytyy vastustajia, voi luvan kunnostamiselle silti saada ympäristövi-

ranomaisilta. Tehtäessä pienimuotoisia kunnostamistoimenpiteitä riittää siihen ranta- 

ja vesialueiden omistajien suostumus. Tehtäessä laajoja ja vahinkoja aiheuttavia kun-

nostamistoimenpiteitä tarvitaan aina ympäristölupaviraston lupa. Virtavesien kunnos-

taminen myös vaatii aina luvan ympäristölupavirastolta. (Salminen & Böhling 2002, 

62.) 
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4.3 Kutupaikkojen kunnostaminen ja rakentaminen virtavesissä 

 

Virtavesien kunnostamisen tavoitteena on palauttaa jokeen tai koskeen aikaisemmin 

perkauksen yhteydessä tuhoutuneet ja kadonneet lohikalojen kutu- ja poikastuotanto-

alueet sekä muodostamaan kaloille hyviä lepo- ja saalistuspaikkoja (kuva 2). Kunnos-

tuksen avulla lisätään veden virtauksen, syvyyden, pohjan ja rantaviivan vaihtelua 

sekä koskien ja suvantojen vuorottelua. (Salminen & Böhling 2002, 62–63.)  

 

 

 

KUVA 2. Joen kunnostukseen liittyviä rakenteita (Salminen & Böhling 2002, 65). 

 

Kutupaikat tuhoutuvat yleensä liettymisen tai pohjaeroosion takia. Liettymisessä ku-

tusoraikot peittyvät kevyeen ainekseen ja taas pohjaeroosiossa koventunut virtaus kul-

jettaa kutusoran pois. Liettyneet kutusoraikot voidaan kunnostaa hyvin yksinkertaisel-
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la menetelmällä eli haravoimalla kevyt aines pois soraikon päältä. Liettymistä voidaan 

vähentää lisäämällä virrannopeutta suurilla kivillä, virrannopeuttajilla, vähentämällä 

syvyyttä tai rakentamalla sedimentaatioloukkuja. Sedimentaatioloukkujen haittapuo-

lena on se, että ne houkuttelevat poikasia saalistavia haukia paikalle. (Salminen & 

Böhling 2002, 63–64.) 

 

Tuhoutunut kutusoraikko kunnostetaan tuomalla pyöreärakeista luonnonsoraa, joka on 

kooltaan 5 - 35mm. Liian hienojakoinen sora aiheuttaa sen, että vedenvirtaus estyy 

soran sisällä ja tätä kautta hapen määrä vähenee ja mädin kehittyminen vaikeutuu. 

Soraa tulee levittää vähintään 20 cm:n paksuinen kerros noin puolen metrin ve-

sisyvyyteen. Kutualueelle myös tuodaan isoja kiviä, koska ne pitävät soran paikallaan 

sekä tarjoavat kaloille levähdys- ja suojapaikkoja. Kutupaikoista kannattaa tehdä hal-

kaisijaltaan vain muutaman metrin kokoisia, koska kalat käyttävät kutemiseen vain 

soraikon reuna- alueita. Kutualueiden tulisi myös olla lähellä sellaisia kivikkoisia poh-

ja-alueita, joissa kesänvanhat poikaset olisivat suojassa. (Kilpinen 2002, 70.) 

 

4.4 Poikasalueen kunnostaminen 

 

Poikasalueita kunnostetaan kiveämisellä, jonka avulla poikaset saavat suojaa voimak-

kaalta virralta ja pedoilta. Lisäämällä suojapaikkoja vähennetään poikasten kilpailua, 

minkä ansiosta paikalle kehittyy suurempi poikaspopulaatio. Suojapaikkoja voidaan 

myös rakentaa kaatamalla puita veteen, rantapenkereen muotoilulla ja rantakasvilli-

suuden lisäämisellä. (Salminen & Böhling 2002, 65.) 

 

Kaikkein tärkeimmät alueet pienille taimenen poikasille ovat matalat ja pienkiviset 

alueet, joissa virtaama on heikkoa noin 0,2 - 0,8 m/s (Lehtonen 1989, 93). Tällaisia 

paikkoja saadaan esimerkiksi tekemällä pienikivisiä sivu-uomia. Isommat poikaset 

viihtyvät kivien ja kiviryppäiden takana. Poikasten avuksi kivien taakse voidaan kai-

vaa syvyydeltään 1- 1,5 metriä kuoppia, joissa ne voivat oleskella. Kuopan täyttymi-

sen estämiseksi veden on virrattava kivien yli suurimman osan vuodesta. (Salminen & 

Böhling 2002, 65.) Nämä kuopat toimivat myös kudulle nousevien emokalojen leväh-

dys- ja suojapaikkoina. Levittämällä erikokoisia kiviä kerroksittain saadaan kaloille 

syntymään suojaisia koloja. Liiallinen kiveäminen voi pienentää virtausta, mikä aihe-

uttaa poikasia saalistavien haukien ilmestymisen. (Kilpinen 2002, 70.) 
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Suuret pinnan yläpuolelle ulottuvat kivet ovat myös tärkeitä, koska ne rikkovat veden 

pinnan ja lisäävät veden pyörteisyyttä, mikä taas antaa näkösuojaa kaloille. Lisäksi ne 

auttavat jääkannen muodostumisessa ja pitävät kevättulvan aikana pienemmät kivet 

paikallaan. (Salminen & Böhling 2002, 65.) 

 

Suisteet ja virranohjaimet monipuolistavat virtausoloja, koska ne luovat uomaan hi-

taan ja nopean virtauksen alueita. Tämän ansiosta syntyy eroosiota ja kevyen aineksen 

kasaantumista. Virtausolosuhteiden monipuolistumisen ansioista syntyy erilaisia 

elinympäristöjä, joiden ansiosta kasvillisuus ja eläimistö monipuolistuvat. Uomaan 

asetettu puuaines lisää lahopuun määrää sekä tarjoa eläimistölle suojaa ja ruokaa. 

(Suomen ympäristökeskus 2009b.) 

 

Suisteet rakennetaan yleisimmin kivistä, puunrungoista tai puunjuurakoista. Suiste-

puut kiinnitetään rantaan aina yläjuoksun puolelle puupaaluilla, vaijereilla tai maa-

aineksella. Suisteiden tarkoituksena on keskittää virtausta ja näin lisätä virran nopeut-

ta. (Suomen ympäristökeskus 2009b.) Suisteiden tulisi olla leveydeltään noin puolet 

uoman leveydestä, jotta niistä saataisiin paras hyöty irti. Suisteita ei saa sijoittaa liian 

lähekkäin, jotta virran monivivahteisuus säilyisi. Suositeltava etäisyys suisteiden välil-

le on noin 5 - 7 kertaa uoman leveys. Suisteet eivät myöskään saa olla liian jyrkässä 

kulmassa virtaukseen nähden, sillä näin estetään kiintoaineksen kerrostumista sekä 

seisovan veden muodostumista. (Salminen & Böhling 2002, 66.) 

 

Suisteita voidaan käyttää myös sortuvan ranta-alueen suojaukseen (kuva 3). Suiste 

sijoitetaan sortuman yläpuolelle ja näin se ohjaa virtauksen sortuman ohi. Tämän seu-

rauksena suisteen taakse muodostuu pyörre, joka alkaa kasata kiintoainesta sortuma-

kohtaan. Tämän seurauksena sortuma alkaa korjaantua itsekseen. (Suomen ympäristö-

keskus, 2009b.) 
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KUVA 3. Sortuvan ranta-alueen suojaukseen käytettävä suiste (Suomen ympä-

ristökeskus, 2009b). 

 

Kynnys on kivistä rakennettu rakennelma, joka ulottuu koko virran poikki. Sen tulee 

olla leveydeltään noin 3 - 4 metriä ja korkeudeltaan noin 0,5 metriä. Kynnys ei saa 

olla tiivis, vaan sen tulee läpäistä virtaus yläosastaan. Rakennusvaiheessa kynnyksestä 

tulee rakentaa tarpeeksi vankka, jotta se ei hajoa. Sen tarkoituksena on padota vettä, 

jolloin sen yläpuolelle syntyy hidasvirtainen ja syvempi alue ja vastaavasti alapuolelle 

kiivasvirtainen alue. Varsinkin isot kalat viihtyvät näissä syvimmissä kohdissa. Kyn-

nyksestä ei saa rakentaa liian korkeaa, koska syksyllä matalan veden aikaan siitä saat-

taa tulla este vaelluskaloille. Rakennelman ylä- ja alapuolella kannattaa kaivaa asema-

kuoppia kaloille. Kynnysten rakentaminen on tehokkain yksittäinen taimenen poikas-

tuotantoa lisäävä kunnostusmenetelmä. (Salminen & Böhling 2002, 66–67.) 

 

Kiveämällä ja sorastamalla palautetaan virran moni-ilmeisyys, suvanto- ja koskialueet, 

suojakivet ja sopivat kutusoraikot. Samalla huolehditaan siitä, että ranta-alueille jää 

tarpeeksi näkösuojaa antavia puita ja pensaita, jotka karistavat hyönteisiä kaloille ruo-

aksi. Kunnostustöiden aikana kannattaa myös rakentaa myöhempiä istutuksia ja korja-

uksia varten erilaisia toimia helpottavia rakenteita kuten esimerkiksi laitureita ja va-

pautuslammikoita. (Kilpinen 2002, 71.) 
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4.5 Kalateiden rakentaminen 

 

Jokien patoamisen seurauksena useat vaelluskalakannat ovat kuolleet sukupuuttoon tai 

vähentyneet huomattavasti. Sillä kutualueet ovat jääneet padon yläpuolelle. Tämän 

seurauksena patorakennelmien yhteyteen on alettu rakentamaan erilaisia kalateitä (ku-

va 4) vaelluskalojen kulun turvaamiseksi. (Lehtonen 1989, 92.) Kalatie on siis yleis-

nimitys ”kiertotiestä”, joka mahdollistaa kalojen nousun padon tai luonnonesteen ohi 

ylävirtaan tai poikasten laskeutumisen alavirtaan joutumatta voimalaitoksen turbiinei-

hin. Yleisimmin kalatie rakentuu peräkkäisistä esteen kiertävistä altaista, jotka tarjoa-

vat kaloille suojaa, lepopaikkoja sekä vaimentavat virtausta. (Kilpinen 2002, 73.)  

 

 

 

KUVA 4. Luonnonmukainen kalatie toimii kalojen ohitusuomana padon ohi 

(Virtavesien suojeluyhdistys ry 2001). 

 

Kalateitä rakennettaessa on otettava huomioon tietyt vähimmäisehdot, jotta kalat voi-

sivat nousta kutualueilleen mahdollisimman luonnonmukaisesti. Kalojen tulee päästä 

mahdollisimman helposti ja nopeasti kalatien suulle ja siitä eteenpäin. Kalatien täytyy 

sopia myös kosken kalalajeille, niin etteivät ne rasitu tai vahingoitu nousun yhteydes-

sä. Kalatie tulee mitoittaa vesitilavuudeltaan sen kokoiseksi, että kaikki kalat pystyvät 

nousemaan ajallaan yläpuoliseen vesistöön. Kalatien tulee myös kestää kosken ja ym-

päristön aiheuttama rasitus. (Lehtonen 1989, 94.) 
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Kalatien rakentamiseksi on erilaisia vaihtoetoja kuten esimerkiksi luonnonmukaiset ja 

tekniset kalatiet sekä tierummut. Tärkeintä kalatien rakentamisessa on kuitenkin si-

säänkäynnin oikea sijoittaminen ja sopivien virtausolosuhteiden takaaminen. (Suomen 

ympäristökeskus 2011b.) Luonnonmukaiset kalatiet ovat yksinkertaisimmillaan kala-

luiskia eli matala padon osa luiskataan yksittäisin kivin ja porrasmaisin kivikynnyksin. 

Luonnonmukaisiksi tehdyillä ohitusuomilla voidaan kiertää pato tai muu este. (Salmi-

nen & Böhling 2002, 68.) 

 

Tierumpuja rakentaessa tulee varmistaa, että rummun pohja on samassa tasossa kuin 

joen pohja. Suorapohjainen rumpu on parempi kuin pyöreä, koska silloin rummun 

sisälle jää riittävästi vesipinta-alaa. (Salminen & Böhling 2002, 69.) 

 

Teknisiä kalateitä rakennetaan silloin kun putouskorkeus on suuri. Yleisimpinä vaih-

toehtoina käytetään allas- ja rakoportaita (kuva 5), Denil-kalateitä (kuva 6) sekä ka-

lasulkuja ja -hissejä (kuva 7), jotka sopivat useille kalalajeille. Rakoporras soveltuu 

parhaiten puroihin sekä jokiin, rakojen leveyden ja lukumäärän mukaan. (Salminen & 

Böhling 2002, 69.) 

 

 

 

KUVA 5. Vakkolankosken rakokalatie (Suomen ympäristökeskus 2009c). 
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KUVA 6. Denil kalatie (Ecoriver Oy 2011). 

 

 

 

KUVA 7. Kalahissi (Ecoriver Oy 2011). 

 

Kalatien sijoituspaikkaa suunniteltaessa on tunnettava kalojen vaellusreitit ja käyttäy-

tyminen sekä virtausolosuhteet. Optimaalinen virtausnopeus kalatiessä ja sen suulla on 

1,2 - 1,5 m/s. Sillä kalan on todettu hakeutuvan kalatiehen virtauksen synnyttämän 

äänen perusteella. (Lehtonen 1989, 94.) Onnistunut kalatie houkuttelee kaloja ja tätä 

kautta mahdollistaa monen erilajin nousun koko avovesikauden ajan. Kalatien avulla 

voidaan myös ohjata poikasten alasvaellus. Kuten esimerkiksi lohikalojen vaelluspoi-

kasista suuri osa kuolee voimalaitosten turbiineissa ja säännöstelypadoilla. Erilaisten 



16 

virtausjärjestelyiden tai mekaanisten ohjainten avulla kalat voidaan ohjata kalatiehen. 

(Salminen & Böhling 2002, 69.) 

 

Pelkkä kalateiden rakentaminen ei yleensä riitä turvaamaan tarpeeksi nousevien kutu-

kalojen määrää. Tämän takia käytetään apuna erilaisia tukitoimia kuten istutuksia, 

kalastuksen ohjaamista sekä kutu- ja poikasalueiden kunnostamista. Kalastuksen ra-

joittamisella voidaan lisätä ja turvata luonnossa tapahtuvaa lisääntymistä. Vaelluska-

laistutukset tulee tehdä aina kalateiden yläpuolella, sillä sukukypsät vaelluskalat pyr-

kivät palaamaan takaisin istutuspaikoilleen. (Salminen & Böhling 2002, 69–70.) 

 

Vaellus ja kutumahdollisuuksien palauttamisen vaikutuksia ei tulisi arvioida pelkäs-

tään kalataloudellisesta näkökulmasta. Sillä luontainen kalojen lisääntyminen ylläpitää 

ja muokkaa kalojen perinnöllistä muuntelua, joka takaa kalalajien sopeutumisen ym-

päristön muutoksiin. Arvokalojen lisääntyminen kalastusalueella parantaa virkistys-

käyttö- ja kalataloudellista arvoa sekä lisää matkailullista vetovoimaa 

(Suomen ympäristökeskus 2011b.) 

 

 

5 KALASTUKSEN OHJAUS  

 

5.1 Toimintavaltuudet 

 

Kalastuksen ohjaus on yksi tärkeimmistä kalavesien hoitokeinoista. Kalastuksen mää-

rä ja laatu vaikuttavat vesistössä elävään kalakantaan ja kalayhteisöön. Kalastuksen 

ohjauksen perimmäisenä tavoitteena on kalakantojen tuoton hyödyntäminen ja kalan 

riittävyyden turvaaminen. Kalastuksen ohjauksen eri keinoja ovat pyydysten käyttöä 

ja rakennetta koskevat määräykset, ajalliset ja alueelliset kalastusrajoitukset, alamit-

tasäädökset sekä pyyntitehon ja saaliin määrän säätely. (Salminen & Böhling 79.) 

 

Kalastuksen ohjaamistarpeeseen vaikuttavia valintoja tehdään jo kalaveden tavoiteti-

laa määriteltäessä, jolloin päätetään kalaveden käyttötavoite eli ketä varten ja miksi 

kalavettä hoidetaan. Suunniteltaessa käytännön toimia täytyy aluksi selvittää, kuka tai 

mikä taho säätelee kalastusta. Tämän lisäksi täytyy tietää, kuinka kalastusta saa rajoit-

taa ja millä perusteella. (Salminen & Böhling, 80.) 
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Kalastusta ohjaavia määräyksiä löytyy kalastuslaista ja -asetuksesta, kalastuslain no-

jalla annetuista erillisistä asetuksista sekä maa- ja metsätalousministeriön päätöksistä 

ja asetuksista. Kaikkein tärkeimpiä ovat tietyille lajeille asetetut lisääntymisaikaa kos-

kevat rauhoitukset (taulukko 1) ja alamitat (taulukko 2). Tämän lisäksi on annettu 

määräyksiä ja suosituksia mm. kalankulkuteiden turvaamisesta, pienimmästä sallitusta 

pyydyksen solmuvälistä ja pyydysten käyttöoikeuksista. (Salminen & Böhling 2002, 

80.) 

 

Salmisen & Böhlingin mukaan (2002, 80) kalastuslaissa annetaan joillekin tahoille 

oikeus antaa kalastusta koskevia tarkempia säädöksiä. Perussääntönä voidaan pitää 

sitä, että osakaskunnan tai yksityisen vesialueen omistajan päätösvallassa ovat ne kiel-

lot ja rajoitukset, joita ei ole määrätty kalastusalueen tai viranomaisten tehtäväksi. 

 

TAULUKKO 1. Kalojen lisääntymistä koskevat rauhoitukset (Kalatalouden 

Keskusliitto 2011a). 

Kalalaji Rauhoitusaika 

Merilohi Joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa syys-, loka- ja 

marraskuun ajan, kuitenkin siten, että niiden pyynti va-

valla ja uistelemalla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun 

kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päi-

vän jälkeen. 

Järvilohi 

Meritaimen 

Järvitaimen 

Purotaimen 

Nieriä Vuoksen vesistössä 11.9.-15.11. 

Harjus lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, huhti- 

ja toukokuun ajan, kuitenkin siten, että pyynti vavalla ja uis-

telemalla on sallittu. 

 

TAULUKKO 2. Luonnon vesistä pyydettävien kalojen alamitat (Kalatalouden 

Keskusliitto 2011a). 

Kalalaji Alamitta 

Merilohi 
60 cm, paitsi leveysasteen 63°30'N 

pohjoispuolella. Perämerellä 50 cm 

Meritaimen 40 cm 

Järvilohi 40 cm 

Järvitaimen 40 cm 

Harjus 30 cm 

Nieriä Vuoksen vesistöalueella ja 

Inarijärvessä 

40cm 
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5.2 Pyyntimenetelmät 

 

Pyyntivälineistö ja menetelmät vaikuttavat kalastuksen voimakkuuteen ja saaliiden 

kokoon. Hyväksyttyjen pyyntimenetelmien valikoiman pitäisi olla sellainen, että kaik-

kien vesistössä elävien kalalajien tehokas ja järkiperäinen pyynti on mahdollista. Toi-

sin sanoen mikään pyynti ei saa olla niin tehokasta, että lajin luontainen lisääntyminen 

vesistössä vaarantuu. (Salminen & Böhling 2002, 80.) 

 

Yhdenkin kalalajin pyynnissä liian tehokkaaksi osoittautuva menetelmä tai pyydys 

tulisi kieltää, ellei sen käyttöä pystytä ohjaamaan kunnolla. Muita mahdollisia ohjaus-

keinoja voivat olla esimerkiksi pyydysten rakenteen muuttaminen, pyydysten määrän 

vähentäminen, kalastusmenetelmän kieltäminen tai ajalliset ja alueelliset rajoitukset. 

(Salminen & Böhling 2002, 80.) 

 

Pyydysrajoitusten perusteluna voidaan käyttää myös päätöstä jonkin tietyn kalastus-

muodon suosimisesta toisen kustannuksella. Kiellon avulla kalaa jää enemmän muihin 

pyydysmuotoihin tai poistetaan pyyntimuoto, joka kohtuuttomasti vaikeuttaa muuta 

kalastusta. Parhaiten kiellot ovat perusteltavissa pienissä vesistöissä ja kalastuksen 

erityiskohteissa. (Salminen & Böhling 2002, 81.) 

 

 

6 KALAISTUTUKSET  

 

6.1 Kalaistutukset hoidon tukena 

 

Kalaveden hoidon päätavoitteena on kalakantojen luontaisen lisääntymisen turvaami-

nen ja tukeminen. Hoidon tarkoituksena voidaan pitää kalastusmahdollisuuksien jär-

jestämistä ja lisäämistä. Tavoitteisiin pitäisi pyrkiä kalastusta ohjaamalla ja kalojen 

elinympäristöjä kunnostamalla. Elleivät nämä toimenpiteet riitä, kalakantaa ja kalas-

tusmahdollisuuksia voidaan lisätä myös kaloja istuttamalla. (Salminen & Böhling 

2002, 109.) 

 

Kilpinen (2002, 90) mukaan ”tällä hetkellä Suomen kalaistutusten rahoitus perustuu 

kalastusoikeuden haltijain rahoitukseen, kalastuskorttivaroihin, velvoitevaroihin, ka-
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lastusalueen rahoitukseen sekä valtion kalanviljelyn istutuksiin.” Kaiken lisäksi erilai-

set kalastusseurat ja muut yhteisöt suuntaavat varoja istutuksiin. (Kilpinen 2002, 90.) 

 

6.2 Yleisimpiä istutustapoja 

 

Istutustoiminnassa puhutaan yleensä velvoiteistutuksista, siirtoistutuksista, vahvis-

tusistutuksista sekä toisto- ja kotiutusistutuksista. Kalastuslaki käsittelee vain siirtois-

tutusta. (Kilpinen 2002, 90.) Kalastuslain 121. §:n (22.12.2009/1462) mukaan: ”Jos 

vesialueelle istutetaan kala- tai rapulajia tai niiden kantaa, jota siellä ei ennestään ole, 

tai alueelle suoritetaan kalojen tai rapujen siirtoistutus, on toimenpiteelle saatava elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Luvassa voidaan antaa määräyksiä toi-

menpiteen suorittamisesta.” 

 

Kompensaatioistutukset eli velvoiteistutukset perustuvat vesioikeuksien tuomitsemiin 

korvauksiin. Kompensaatioistutuksilla pyritään korvaamaan jonkin toimenpiteen ai-

heuttama vahinko kalaistutuksin. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan korvaukset 

maksaa kalatalousmaksuina kalatalousviranomaisille. Kalatalousviranomaiset käyttä-

vät saadun maksun vahinkoalueen kalatalouden hyväksi. (Kilpinen 2002, 91–92.) 

 

Tuki-istutuksilla tuetaan luontaisten kalakantojen lisääntymistä sekä parannetaan nii-

den tuottamia saaliita. Tuki-istutuksia käytetään paikkaamaan jatkuvan ylikalastuksen 

tai jonkin ympäristöperäisen häiriön vuoksi alentunutta kalakantaa. Tuki-istutuksia 

käytetään runsaasti kalastetuilla koskialueilla, koska kovan kalastuspaineen takia 

luonnon oma kanta ei riitä turvaamaan saalista ja saattaa jopa tuhoutua ylikalastuksen 

vuoksi. (Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos 2009.) 

 

Elvytysistutuksien tarkoituksena on varmistaa ja edistää kalakannan toipumista. Sel-

laisessa tilanteessa, jossa kalakannan tuhoutuneet tai sen luontaista lisääntymistä ra-

joittaneet tekijät ovat poistuneet tai niiden vaikutus on huomattavasti pienentynyt. 

Hävinneen kalakannan palauttamisessa on kyse palautusistutuksesta. (Riista- ja kalata-

loudentutkimuslaitos 2009.) 

 

Vesistöihin voidaan istuttaa uusia kalalajeja parempien kalastusmahdollisuuksien ai-

kaansaamiseksi. Mikäli istukkaiden on tarkoitus muodostaa istutusympäristössään 

lisääntyvä kanta, puhutaan kotiutusistutuksesta. Tällöin istutuksella voi olla myös suo-
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jelullinen päämäärä. Istutustarve on jatkuva, jos tavoitteena on kalastuksen tukeminen 

eikä lisääntyvää kantaa muodostu. (Salminen & Böhling 2002, 111.) 

 

6.3 Istutussuunnitelma 

 

Istutussuunnitelmassa (liite 1) istutustarve perustellaan ja esitetään muut tarvittavat 

hoitotoimet. Suunnitelmassa osoitetaan istutuspaikat, istutusajankohdat, istutettavat 

kalalajit, kannat, istutusmäärät, istukkaiden koko, istukkaiden hankintapaikka, käytän-

nön järjestelyiden hoitajat, kustannukset, rahoitus sekä yhteistoiminta. Tämän lisäksi 

suunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuinka istutuksista tiedotetaan sekä kuinka onnistu-

mista seurataan. (Kilpinen 2004, 7.)  

 

Onnistuneeseen istuttamiseen vaikuttaa monia eri tekijöitä, joihin istutushetkellä ei 

voida vaikuttaa, kuten esimerkiksi veden laatu, sääolosuhteet, istutusvesistön kalala-

jisuhteet, vapaan elintilan määrä. Istuttajan tulee huolehtia kahdesta tärkeästä asiasta. 

Hankitaan aina laadukkaita poikasia sekä pidetään huoli, että ne ovat istutushetkellä 

vahingoittumattomia ja voimissaan. (Kilpinen 2002, 90.) 

 

6.3.1  Istutettava kalalaji ja -kanta 

 

Istutuksissa, joiden tehtävänä on luontaisesti lisääntyvän kalakannan elvyttäminen tai 

tukeminen, tulee aina käyttää saman kannan poikasia. Vieraan kannan käyttö voi hei-

kentää alkuperäistä, hyvin paikallisiin oloihin sopeutunutta kantaa. Jos istutusta tehtä-

essä vesistön omaa kantaa ole saatavissa, tulee istutusten sijasta käyttää muita hoito-

menetelmiä. (Salminen & Böhling 2002, 111.) 

 

Salminen & Böhling (2002, 111–112) mukaan ”uutta kalalajia istutettaessa tai vesis-

tössä aiemmin elänyttä lajia palautettaessa istutuskannaksi pitää valita maantieteelli-

sesti mahdollisimman läheinen poikasviljelyyn saatavissa oleva kanta”. 

 

Kasvattajalta tulee pyytää istutuspoikasten alkuperän varmistamiseksi kirjallinen sel-

vitys kalaerän perinnöllisestä taustasta. Selvityksessä tulee mainita myös mädin alku-

perä ja perustajamäärä. Perustajamäärällä tarkoitetaan kasvatuserää varten lypsettyjen 

emokalojen parimäärää, jonka pitäisi olla useita kymmeniä. (Salminen & Böhling 

2002. 112.) 
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6.3.2  Istukkaiden hankkiminen sekä tarvittavat luvat 

 

Kalanpoikasia kasvatetaan kalanviljelylaitoksissa sekä luonnonravintolammikkoyri-

tyksissä. Parhaiten tiedot omalla alueella toimivista kalanpoikasia tuottavista ja myy-

vistä yrityksistä löytyy ELY-keskuksista. Istukkaat kannattaa aina hankkia viljelijöiltä, 

jotka kuuluvat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kalaterveyspalvelun piiriin, koska 

näiltä viljelijöiltä löytyy aina eläinlääkärin todistus viljelylaitoksen tautitilanteesta. 

(Salminen & Böhling 2002, 112.) Istukkaiden ostajan kannattaa myös aina laatia myy-

jän kanssa ostosopimus, jossa on sovittu menettely poikkeavissa tilanteissa (Kilpinen 

2002, 92). 

 

Luvan tarve tulee aina varmistaa ennen kalanistutuksen tekemistä. Mikäli istutettavaa 

lajia tai kantaa ei vesialueella esiinny luonnostaan, istutukseen tarvitaan aina lupa 

ELY-keskukselta. Ennen elävien kalojen, mädin tai maidin siirtämistä vesistöalueelta 

toiselle täytyy aina ottaa yhteyttä ELY-keskuksen kalatalousryhmään, koska kalatau-

tien leviämisen ehkäisemiseksi toiminta on tiukasti säädeltyä. (Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, 2011a.) 

 

Kaikista tehdyistä istutuksista pitää tehdä istutuspöytäkirja. Valmiit istutuspöytäkirjat 

tulee palauttaa mahdollisimman nopeasti ELY-keskuksen kalatalousryhmään. Tarvit-

tavia lomakkeita saa ELY-keskuksista ja niiden Internetsivuilta. ELY-keskusten kala-

talousyksiköt antavat myös neuvoa kalalajien kantojen valinnassa sekä istutustiheyk-

sistä. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2011a.) 

 

6.3.3  Poikasten ikä, koko ja kunto 

 

Suurimmasta osasta hoitokalalajeista on istutuksiin tarjolla useita erilaisia ikä- ja ko-

kovaihtoehtoja, joiden joukosta juuri oikea valitseminen on hankalaa. Ennen istutta-

mista täytyy myös pystyä varmistamaan poikasten hyvä kunto sekä laatu, että ne sel-

viytyisivät mahdollisimman hyvin. (Salminen & Böhling 2002 113.) 

 

Salmisen & Böhlingin (2002, 113) toteavat, että jos kalakannan elämänkierrossa ha-

vaitaan selvästi tunnistettava ongelmavaihe, täytyy istutuksissa käyttää niin varttuneita 

poikasia, jotta tämä vaihe varmasti ohitetaan. Esimerkiksi kutu- ja poikasalueensa 
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joessa menettäneen lohikannan hoidossa tulee käyttää vähintään vaellusikäisiä poi-

kasia, koska ne eivät enää ole jokiympäristöstä riippuvaisia. 

 

Istukaskaloille ei ole olemassa yhtä tiettyä parhaiten menestyvää kokoa, koska jokai-

sessa vesistössä on erilainen petokalavaikutus sekä kalastus. Kalastusmääräyksillä 

voidaan kuitenkin suosia ja tukea joidenkin lajien menestystä, mutta toisaalta samalla 

saatetaan heikentää toisen lajin hyödyntämistä. (Kilpinen 2002, 93–94.) 

 

Kalastuksen ollessa voimakasta parhaan takaisinsaannin ovat antaneet isot istukkaat. 

Siitä huolimatta nettosaalis saattaa olla pieni, koska kala ei kerkeä kasvamaan juuri 

ollenkaan. Tämän takia mahdollisimman pienikokoisten istukkaiden istuttaminen voi 

olla kannattavinta, sillä ne hyödyntävät parhaiten kalavettä kasvullaan. Yleensä istu-

tusten avulla on tavoiteltu juuri lisäkasvusta saatua hyötyä, mutta toisaalta toisena 

ääripäänä on tavoiteltu lisääntymisalueiden puutteiden korvaamista. Oikean istukas-

koon valinta on jokaisen kalaveden hoitajan päätettävissä. (Kilpinen 2002, 94.) 

 

Istutuskoon valintaa voidaan helpottaa, jos saatavilla on kokemusperäistä tai tutki-

muksellista tietoa kalojen menestymisestä kohteella. Käytännössä apuna voidaan käyt-

tää vastaavanlaisesta vesistöstä saatua kasvutietoa. Jos tietoa ei ole saatavana voidaan 

aluksi istuttaa sen kokoisia poikasia, jotka selviytyvät petokalavaikutuksesta. (Kilpi-

nen 2002, 94.) 

 

Istutuspoikasten tulee olla terveitä ja hyväkuntoisia. Silmämääräisesti havaittava kun-

to kertoo paljon istutuskalojen laadusta. Hyvällä ja terveellä istukkaalla suomupeite on 

ehjä, sillä ei ole isoja eväkulumia eikä verestystä rintaevien juuressa. Vaaleat laikut, 

paiseet tai muista poikkeava väritys ovat sairauden tai huonokuntoisuuden merkkejä. 

Mikäli poikkeavia yksilöitä näkyy parvessa paljon tai koko parvi käyttäytyy jotenkin 

oudosti, ilmiön syy täytyy selvittää yhdessä kalojen tuottajan kanssa. Kasvatuslaitok-

sissa yleisimpiä kalatautien aiheuttajia ovat erilaiset loiset ja bakteerit. Veden huono 

laatu, esimerkiksi hapenpuute, voi aiheuttaa oireita. (Salminen & Böhling 2002, 113–

116.) 

 

Istutusten yhteydessä kalojen kuntoa seurataan niin sanotulla kuntokertoimella. Määri-

tystä varten otetaan 100–120 kalan otos, jokaisesta kasvatus- tai istutuserästä. (Kilpi-

nen 2002, 94.) Otos otetaan haavilla kasvatusaltaasta, luonnonravintolammikon tyh-
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jennyspaunetista tai keräilyaltaasta, kalaparven keskeltä. Kalat nukutetaan mittauksen 

ja punnituksen ajaksi. Kalat mitataan yksitellen ja palautetaan sitä mukaa muun par-

ven joukkoon toipumaan. Kaikki näytteeksi otetut kalat mitataan. (Salminen & Böh-

ling 2002, 121.) 

 

Salmisen & Böhlingin (2002, 121) mukaan kalojen pituus mitataan kuononkärjestä 

pyrstön pisimpien ruotojen kärkeen millin tarkkuudella. Poikaset punnitaan 10 milli-

gramman tarkkuudella. Erikokoisille kaloille on oma punnitustarkkuus. Punnitukseen 

osallistuvien kalojen tulisi myös olla paastonneita ja suolensa tyhjentäneitä. 

 

Mittauksen ja punnituksen avulla varmistetaan se, että ostetun kalaerän kalat täyttävät 

keski- ja minimikokovaatimukset. Keskipituutta voidaan myös käyttää koko kalaerän 

hinnoitteluperusteena. Kalaparvien kokojakauma vaihtelee kasvatusolojen mukaan. 

Näytteeksi otetuista kaloista 90 prosentin tulee ylittää suositeltu alaraja. Yksilökohtai-

sia pituus- ja painotietoja voidaan käyttää myös kalaerän yleiskunnon arviointiin. 

(Salminen & Böhling 2002, 121.) 

 

Kalojen yleiskunnon mittana käytetään kuntokerrointa (k), joka lasketaan kaavalla: 

K=100 x paino (g) / pituus
3
 (cm) (Kilpinen 2004, 66). 

 

Isoa kuntokerrointa voidaan pitää merkkinä hyvästä ravitsemuksesta. Mitä isompi 

kuntokerroin on, sitä paremmin poikaset yleensä selviävät. (Salminen & Böhling 

2002, 116.) 

 

6.3.4  Istutusmäärä 

 

Jokaisella vesistöllä on omanlaisensa kantokyky. jota ei pitäisi ylittää. Alla olevasta 

taulukosta löytyy ohjeelliset istutustiheydet järvilohelle ja taimenelle sekä harjuksel-

le(taulukko 3). Nämä suositukset sopivat vesistöihin, joissa istutettavat lajit eivät li-

säänny luontaisesti sekä joiden istutuskaloihin kohdistuu runsaasti kalastusta. Muuten 

istutustiheydestä kannattaa ainakin ensimmäisinä vuosina tinkiä. Sillä se estää ylitihe-

än kannan kehittymisen ja tätä kautta ei synny, niin suurta kilpailua luonnonkalojen ja 

istukkaiden välille. (Salminen & Böhling 2002, 117.) 
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TAULUKKO 3. Esimerkkejä suositeltavista istutustiheyksistä (Elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus 2011b). 

 

 

 

Istutettaessa petokaloja pitäisi tuntea niille sopivan ravinnon määrä vesistössä, koska 

se helpottaisi istutusmäärän ja istutuspoikasten koon valinnassa. Esimerkiksi järviloh-

ta voidaan hyvässä ravintotilanteessa istuttaa moninkertaisesti verrattuna huonoon 

ravintotilanteeseen. Hyvässä ravintotilanteessa istukkaat saavat olla myös pienempiä. 

Mitä vähemmän ravinnon määrästä on tietoa, sitä maltillisimmin kannattaa istuttaa. 

(Salminen & Böhling 2002, 117–119.) 

 

Uuden kalalajin istuttamista voidaan aina aluksi pitää kokeiluna, jonka onnistuminen 

on epävarmaa. Vahinkojen minimoimiseksi kannattaa aina aloittaa pienillä istutus-

määrillä sekä varmistaa, että varoja jää myös seurantaan. Seuranta on tärkeää, koska 

se osoittaa, kuinka uusi kalalaji sopeutuu vesistöön. Esimerkiksi järvilohi on osoittau-

tunut monissa kokeiluissa huonoksi hoitolajiksi. Yleensä syynä tähän voidaan pitää 

muille kalalajeille tarkoitettua verkkopyyntiä, koska järvitaimen tulee pyydetyksi ver-

koilla alamittaisena jo ensimmäisen kesän ja syksyn aikana. Tällaisen tilanteen totea-
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miseksi tarvitaan järjestelmällistä ja pitkäjänteistä tiedonkeruuta, kuten esimerkiksi 

saalisseurantaa ja merkintää. Aina ennen uuden lajin istuttamista tulisi arvioida, kuin-

ka paljon muiden lajien kalastusta jouduttaisiin rajoittamaan uuden lajin saalistuotan-

non varmistamiseksi. (Salminen & Böhling 2002, 119.) 

 

6.3.5  Istutusaika ja paikka 

 

Istutusten parhaita aikoja ovat kevät ja syksy. Keväällä istutetaan kalanviljelylaitok-

sissa vaelluspoikasiksi kasvatettuja 1-3-vuotiaita lohia ja taimenia, syksyllä taas luon-

nonravintolammikoissa kasvatettuja yksikesäisiä siikoja ja harjuksia. (Salminen & 

Böhling 2002, 119–120.) 

 

Järvitaimenten viivästetyssä istutuksessa poikaset siirretään alku keväällä kassikasva-

tukseen tulevaan istutusvesistöön ja vapautetaan vasta loppukesällä tai syksyllä. Kesän 

aikana järvitaimenet ovat kasvaneet isommiksi eivätkä myöskään ole yhtä alttiita vael-

tamaan pois istutusalueelta. Tarkempaa istutusajankohtaa mietittäessä tulisi ottaa 

huomioon kasvatuspaikan ja istutusvesistön olosuhteet. Esimerkiksi meritaimenen 

vaelluspoikaset pitäisi istuttaa jäiden lähdön jälkeen, mutta pintaravinnosta riippuvat 

lohenpoikaset vasta istutusveden lämpötilan noustua 8-12 asteeseen. (Salminen & 

Böhling 2002, 120.) 

 

Istutuspaikan valinta on tärkeä, koska sen avulla voidaan vaikuttaa istutuspoikasten 

alkukuolevuuteen, aikuisten yksilöiden vaelluksiin ja istutusten tuottaman saaliin alu-

eelliseen jakautumiseen. Istutuspaikkaa mietittäessä on erittäin tärkeää tuntea hoitola-

jin biologia ja hoitovesistön kalasto ja kalastus. (Salminen & Böhling 2002, 120.) 

 

Kalanistutukset pitäisi pyrkiä tekemään sellaiseen paikkaan, jossa olisi mahdollisim-

man vähän petokaloja. Sillä heti istuttamisen jälkeen istukkaat ovat vaarassa, koska 

ovat rasittuneita ja väsyneitä. Kalanviljelyslaitoksella kasvaneet kalat eivät myöskään 

ole tottuneet petoihin. Siksi istukkaat ovat monelle pedolle helppoa ravintoa. Petojen 

aiheuttamia tappioita voidaan kuitenkin pienentää istuttamalla kalat niiden luontaisten 

elinalueiden ja suojapaikkojen läheisyyteen. (Kilpinen 2004, 51–52.) 

 

Istutuspaikka vaikuttaa erityisesti virtakutuisilla lajeilla, kuten esimerkiksi lohella ja 

taimenella. Istutuspaikka vaikuttaa etenkin aikuisten yksilöiden vaelluksiin ja saaliin 



26 

alueelliseen jakautumiseen. Tämän vuoksi istutukset tulee tehdä joki- tai koskialueel-

le, jotta varmistutaan kalojen palaamisesta Mikäli lähistöllä elää saman lajin luonnon-

varaisia kantoja, niin kannat saattavat sekoittua. Tämän riskin välttämiseksi vaellus-

valmiit poikaset tulee aina istuttaa jokialueille tai jokisuihin. (Salminen & Böhling 

2002, 120.) 

 

 

6.3.6  Poikasten kuormaus ja kuljetus 

 

Istutuskuljetukseen valmistautuminen alkaa kalanviljelyslaitoksella viimeistään 2-5 

vuorokautta ennen kuljetusta. Silloin lopetetaan kalojen ruokinta. Mitä pienemmästä 

kalasta ja korkeammasta lämpötilasta on kyse, sitä lyhyempi paasto riittää. Paaston 

aikana kalojen suoli tyhjenee, mikä vähentää kuljetusveteen liukenevan myrkyllisen 

ammoniakin muodostumista. (Kilpinen 2002, 95.) 

 

Kuormauksen yhteydessä pitää huolehtia siitä, että kalat eivät joudu oleskelemaan 

liian vähähappisessa ja lämpimässä vedessä. Kalat tulee siirtää aina vedessä ja pienis-

sä määrissä, jotta ne eivät vaurioituisi. Kuormauksen aikana kaloille on myös annetta-

va runsaasti happea parin tunnin aikana, jonka jälkeen määrää voidaan vähentää. Run-

saalla hapetuksella pidetään huoli siitä, että kalat pysyvät kuljetuksen aikana kunnossa 

ja virkeinä. (Kilpinen 2002, 95.) 

 

Kalojen kuljetus onnistuu parhaiten sitä varten suunnitellussa säiliössä, jossa on 

asianmukainen hapetus- ja tuuletusjärjestelmä. Kilpisen (2002, 95) mukaan hiilidiok-

sidi ja kalojen hengityksen kuona-aineet poistetaan ilmastamalla kuljetusvettä esimer-

kiksi mammuttipumpulla. Hyvässä tuuletetussa säiliössä kaloja voidaan kuljettaa jopa 

24 tuntia ilman veden vaihtoa. Kun on kyse lyhyemmistä matkoista, jotka kestävät alle 

neljä tuntia, voidaan kuljettaa pieniä kalaeriä 20–30 litran suuruisissa happipakkauk-

sissa, jossa on ¾ vettä ja ¼ happea. (Salminen & Böhling 2002, 123.) 

 

Muualta tuotu vesi ei saisi erota happamuudeltaan ja lämpötilaltaan kovin paljoa kas-

vatusvedestä, lämpötilaero saa olla korkeintaan kaksi astetta. Sen takia kalat olisi pa-

ras kuljettaa siinä vedessä, jossa ne ovat kasvatettu. Lämpötilaeron tulisi olla sen 

suuntainen, että se sopeuttaa poikasia istutusvesistön olosuhteisiin. Istutuspaikalta 

otettu vesi sopii myös kuljetusvedeksi. (Salminen & Böhling 2002, 123.) 
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Sopiva kuljetustiheys (taulukko 4) riippuu kalojen koosta ja veden lämpötilasta. Kalo-

jen määrä ei saisi ylittää 10 prosenttia vesitilavuudesta. Mitä pienimpiä kalat ovat, sitä 

pienempi määrä niitä voidaan kiloissa mitattuna pakata samaan vesitilavuuteen. Mitä 

lämpimämpää vesi on, sitä pienempi on kalatiheyden oltava. Yli +15 asteen lämpöti-

lassa kaloja ei tulisi käsitellä eikä kuljettaa lainkaan, sillä kalojen vaurioitumisriski 

kasvaa lämpötilan noustessa. Vesi ei saa olla myöskään liian kylmää, koska lohikaloil-

la lämpötila saa olla alimmillaan +1 astetta. (Salminen & Böhling 2002, 123.) 

 

TAULUKKO 4. Suositukset kalojen kuljetustiheyteen (Salminen & Böhling 2002, 

125). 

 

 

Kuljetuksen aikana säiliöihin johdetaan happea. Tämän avulla pyritään pitämään kul-

jetusvedessä vähintään 100 % happikylläisyys. Kyllästyneisyys ei saa kuitenkaan 

nousta yli 120 %. (Kilpinen 2004, 44.) Säiliön koko, kalamäärä ja veden lämpötila 

vaikuttavat tarvittavaan happimäärään. Normaalisti yhteen kuutiometriin tarvitaan 

happea 0,5-2,0 litraa minuutissa. (Salminen & Böhning 2002, 125.) Kuljetuksen kes-

täessä yli neljä tuntia, säiliöön on järjestettävä hapetuksen lisäksi myös jatkuva ilmas-

tus, joka poistaa kalojen eritteistä veteen liukenevan ammoniakin ja hiilidioksidin 

(Kilpinen 2004, 44). 
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6.3.7  Kalojen vastaanotto ja istuttaminen 

 

Kalakuorman laatu tarkastetaan lopullisesti istutuspaikalla, ellei sitä ole tehty aikai-

semmin. Kuljetuksessa rasittuneet kalat on helposti havaittavissa, koska ne uivat lais-

kasti kuljetussäiliön pinnan tuntumassa. Istutuksen jälkeen ne ovat helppoja saaliita 

petokaloille ja lokeille. (Salminen & Böhling 2002, 126.) 

 

Sumputuksella voidaan tutkia poikasten laatua ja kuljetuksen onnistumista. Sumputus-

tutkimuksessa sumputetaan 100–500 poikasen erää istutusvesistössä noin viikon ajan. 

Sumputuksen aikana selvitetään mahdolliset kalataudit sekä myös sellaiset vauriot, 

jotka johtavat kuolemaan muutaman päivän kuluttua istutuksesta. Sumppu tulee ra-

kentaa ja sijoittaa siten, että itse sumputus ei aiheuta kaloille suurta lisärasitusta. (Sal-

minen & Böhling 2002, 126.) 

 

Kalojen kunnon tarkistuksen jälkeen mitataan kuljetus- ja istutusveden lämpötila. Jos 

lämpötilojen ero on neljä astetta tai enemmän, tulee eroa tasata sekoittamalla kuljetus-

veteen vähitellen istutuspaikan vettä. Kahden asteen lämpötilaero edellyttää tasausta 

äärevissä lämpötiloissa (viileämpi kuin +5 °C, lämpimämpi kuin +15 °C). Toinen kei-

no lämpötilan tasaukseen on happipakkauksen upottaminen rantaveteen. Pakkausta 

tulee liikutella silloin tällöin kalojen hapensaannin turvaamiseksi. Tasaus tulee tehdä 

rauhallisesti noin 4 astetta tunnissa, jotta siitä on hyötyä. (Kilpinen 2004, 51.) 

 

Kuljetuskalusto ja istutuspaikka tulee valita niin, että päästään tarpeeksi lähelle vesis-

töä, koska sieltä kalat on helpompi laskea varovasti ja sujuvasti putkea pitkin veden 

mukana istutusveteen. (Kilpinen 2002, 99.) Happipakkauksesta tyhjennys taas toteute-

taan siten, että se nostetaan veteen ja tyhjennetään varovasti veden alla. Säiliökulje-

tuksessa esimerkiksi traktori ajetaan niin lähelle vesirajaa, että säiliön tyhjennysputki 

ulottuu vähintään puolen metrin syvyiseen veteen. (Salminen & Bohling 2002, 128.) 

 

6.4 Tukitoimet 

 

Etenkin kookkaampaa lohta ja taimenta istuttaessa on yleensä tarpeen määrätä pyynti-

rajoituksia istutuspaikan läheisyyteen. Sillä monesti istutetut kalat pyydystetään ver-

koilla ja rysillä pois. (Kalatalouden Keskusliitto 2011b.) Rauhoitusajan pituus riippuu 

siitä, kuinka nopeasti istutetut poikaset levittäytyvät vesistön eri osiin. Alueellisen 
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rauhoituksen kesto riippuu istutusajankohdasta. Kevätistutuksien yhteydessä riittää 

yleensä lyhyt noin kuukauden rauhoitus, mutta syysistutukset vaativat rauhoituksen 

seuraavaan alkukesään asti. (Salminen & Böhling 2002, 128.) 

 

Istutuskalojen pyynti tulisi suunnitella etukäteen ennen istutuksia. Hyvän suunnittelun 

avulla voidaan varmistaa, että istukkaat ja mahdollisesti niiden poikaset tulevat kalas-

tetuiksi mahdollisimman järkevästi. Kalastuksen ohjaustarve kannattaa arvioida jo 

hyvissä ajoin, sillä esimerkiksi solmuvälikohtaiset rajoitukset hyväksytään yleensä 

helpointen silloin, kun ne eivät vielä rajoita kenenkään pyyntiä. (Salminen & Böhling 

2002, 128.) 

 

 

7 POHDINTA 

 

Etelä-Suomessa on muuta Suomea kovemmat kalastuspaineet. Siksi siellä on pääasi-

assa panostettu pelkkiin kalaistutuksiin, jotta on voitu ”taata” sunnuntaikalastajien 

kalasaaliit. Tämän takia varoja ei ole jäänyt kunnostamistoimenpiteisiin. Tästä on seu-

rannut luonnonlohikalakantojen romahtaminen. Pääsyinä voidaan siis pitää liiallista 

kalastusta, kutu- ja suojapaikkojen puuttumista sekä saasteita. Onneksi viime vuosina 

on ymmärretty luonnonlohikalakantojen tärkeys ja on keskitytty suojeluun sekä 

elinympäristöjen kunnostuksiin. Suojelun keinoina on käytetty erilaisia kalastusrajoi-

tuksia ja kieltoja. Näiden toimien ansiosta kalakannat ovat päässeet hieman elpymään.  

 

Kaikesta hoidosta huolimatta, tälläkin hetkellä melkein kaikissa Etelä-Suomen mereen 

johtavissa joissa olevat luonnonlohikalakannat ovat vaarassa liikakalastuksen takia. 

Voidaan sanoa, että lohikalakannat ovat istutusten varassa. Liikakalastus ei ole on-

gelmana virtavesissä, koska se on pääsääntöisesti kausiluontoista sekä tarkasti valvot-

tua. Lohen vaeltaessa syönnökselle Itämereen asia kääntyy päälaelleen, sillä yhdeksäl-

lä valtiolla on oikeus kalastaa sitä. Kalastusta on pyritty rajoittamaan maakohtaisilla 

pyyntikiintiöillä, mutta vähäisen valvonnan takia lohta pyydetään runsaasti yli sallittu-

jen rajojen. 

 

Virtavesien hoidon ja kunnostamisen tutkiminen ja seuraaminen on luonut mielestäni 

meille uudet hyvät edellytykset palauttaa luonnonlohikalakannat takaisin virtavesiim-

me. Kalateiden rakentaminen, kutu- ja oleskelupaikkojen kunnostaminen, istutukset 

sekä ympäristöstä ja sen puhtaudesta hyvä huolehtiminen ovat mahdollistaneet lohika-
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lojen paluun omiin synnyin- tai sukujokiinsa ja -koskiinsa. Jatkamalla hyvää suojelun 

linjaa ja ympäristöstä huolehtimista on meillä tulevaisuudessakin mahdollisuus nauttia 

luonnonlohikalojen kalastuksesta. 
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