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Kunnostusten seuranta ja seurantatutkimukset

(Seurantatutkimukset kunnostuskohteiden laadun ylläpitämiseksi)

Ari Huusko
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Jokien perkaus ja kunnostus SuomessaJokien perkaus ja kunnostus Suomessa

--- Intensiivijakso 1930-1960 luvuilla
--- Uomien kokonaispituus > 20000 km

Luonnontilainen joki

--- 1970-luvulta alkaen
--- Päämääränä lohikalojen elinolosuhteiden parantaminen
--- Investoinnit vähintään > 20 milj. euroa
--- Kunnostustutkimukseen panostukset verraten pieniä

--- kuitenkin: luonnonvarojen hoidossa tutkimuksen tulisi kulkea toiminnan edellä, ei päinvastoin
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Kunnostukset on toteutettu pääasiassa kalataloudellisesta näkökulmasta 
lähtökohtana taimenen ja myös muiden lohikalojen poikasten 

elinympäristön parantaminen

Jokien perkaus ja kunnostus SuomessaJokien perkaus ja kunnostus Suomessa
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Kunnostusten seuranta ja seuranta-asetelmat
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Porttikivi, R. 1985. Kunnostuksen tekninen toteutus. 
Vesihallituksen monistesarja 342, s. 31-40.

Jokien perkaus ja kunnostus SuomessaJokien perkaus ja kunnostus Suomessa

Kunnostuksiin liittyvä seuranta on lopulta ollut pääosin verraten hajanaista
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Miten kunnostuksen onnistumista voidaan mitataMiten kunnostuksen onnistumista voidaan mitata

Sosioekonominen
näkökulma

Ekologinen
näkökulma

Oppimis-
näkökulma

--- ovatko maanomistajat tyytyväisiä tulokseen?

--- hyödyttääkö kunnostus lähialueen asukkaita?

--- lisääkö kunnostus alueen virkistyskäyttöarvoa?

--- onko kunnostuksen tulos esteettisesti miellyttävä?

--- täyttääkö kunnostus ekologisesti 
onnistuneen kunnostuksen kriteerit?

--- tehdyistä töistä oppia tuleviin
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Ekologiset kriteerit kunnostuksen onnistumiselleEkologiset kriteerit kunnostuksen onnistumiselle

--- hankkeen päämäärän tulee olla kaikkien toimijoiden hyväksymä 
ja selkeästi etukäteen määritelty

--- ekosysteemin tila paranee mitattavasti

--- kunnostuksesta ei saa aiheutua pysyvää vahinkoa ekosysteemille
… mutta ’things often turn worse before they turn better’

--- kunnostukseen liittyy seurantaohjelma
… oppimiskokemus 
… pidemmän päälle kustannustehokasta 
(tiedon karttuessa seurantaa voidaan vähentää)
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’Ennen’-’jälkeen’ -arviointiasetelma

Kriteeri: kohteen tila (esim. taimenkanta) paranee mitattavasti

Ennen Jälkeen
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’Jälkeen’-arviointiasetelma

Kriteeri: kohteen tila (esim. taimenkanta) paranee mitattavasti

Kohteet/
Käsittely

Aikaa… Tulos

Vertaa

Kunnostettuja

Verrokkeja
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Tuloksia
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Jokiuoman kunnostuksen vaikutus taimenen poikasvaiheen  tiheyksiin

Jokaisessa joessa

- Kontrolli –jokijakso

- Kivikunnostus-jokijakso

- Kivi-puu-kunnostus-jokijakso

- Befor-After-Control-Impact -design

6 metsäjokea Kainuussa

Kunnostus Kuiva vesivuosi ja sen vaikutuksen kesto

Vehanen ym. 2010. Freshwater Biology 55:2200-2214.

Louhi ym. 2016: Canadian Journal of Aquatic and Fisheries Sciences 73:1733-1741
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18 metsäjokea

- ’Hoitopaketti’: kunnostus + taimenten istutus

- Vuodet 2000-2005

- 4 perattua (ryhmä G0) jokea

- 4 ’hoidon’ alaista (ryhmä G1) jokea
--- kunnostus
--- 5 vuotena 1v. taimenten istutus

- 10 ’hoidon’ jälkeistä (ryhmä G2) jokea

- 3 vertailujokea (ryhmä G3)

Luhta ym. 2012 Freshwater Biology 57:1966-1977 

Jokiuoman kunnostuksen vaikutus taimenen poikasvaiheen  tiheyksiin

0+
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Iijoen vesistöalue
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Jokiuoman kunnostuksen vaikutus taimenen poikasvaiheen  tiheyksiin

Yhteenveto suomalaisista kunnostusselvityksistä (Marttila ym. 2017)

- Minimikriteeri: seurantaa vähintään 2 vuotena ennen ja 2 vuotena jälkeen kunnostuksen

- Kriteerin täyttäviä seuranta-aineistoja löytyi  27 joelta, jotka sijaitsevat 17 eri vesistöalueella

-- Taimenen poikastiheyksissä keskimäärin positiivinen vaste:

kunnostukset  hyödyllisiä    

-- Joet toimivat ’yksilöinä’:  jokien välinen vaihtelu huomattavaa
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Jokiuoman kunnostuksen vaikutus taimenen poikasvaiheen  tiheyksiin

Yhteenveto suomalaisista kunnostusselvityksistä (Marttila ym. 2017)

Tulosta selittäviä tekijöitä:

-- valuma-alueen koko ja maaperän laatu 

-- istutukset

-- kalastus

-- kalayhteisö

Paras tulos keskikokoisilla valuma-alueilla.
Suuri turvemaiden osuus valuma-alueella heikensi kunnostustulosta

Taimenen poikasistutukset heikensivät kunnostustulosta

Kalastus vaikutti negatiivisesti kunnostustulokseen

Kunnostuskohteen kalayhteisön lajeista (simppu, hauki, made, ahven) 
simppujen runsaus heikensi kunnostustulosta
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Päätelmiä

ja 

Tulevaa…
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-- Iijoella kunnostuksissa lisätyistä kutusoraikoista (50 kpl) kolmannes oli jokseenkin kunnossa 
kahden vuoden kuluttua kunnostuksesta (Pekkala & Pekkala 1995). 

-- Kainuun kunnostuskohteissa taimenen kutuun soveltuvaa soraa keskimäärin alle < 1 m2 aarilla 
5-15 vuotta kunnostuksen jälkeen (Korhonen & Huusko 2004)

-- Laadukasta tietoa  suomalaisilta virtavesiltä vähän !

Lohikalojen lisääntymisen A&O - KUTUSORAIKOTLohikalojen lisääntymisen A&O - KUTUSORAIKOT

Palm. ym. 2007. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 64: 509-515.

Kesänvanhojen taimenen 
poikasten runsaus korreloi 
soraikkojen määrän kanssa

Ruotsalaistutkimus
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Louhi ym. 2011. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68:1819-1826.
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Valuma-alueen ominaisuudet ja maankäyttö – SORAIKKOJEN LAATUValuma-alueen ominaisuudet ja maankäyttö – SORAIKKOJEN LAATU

Valuma-alueen ominaisuudet summautuvat jokeen:

-- vedenlaatu ja sen vaihtelut
-- vuotuinen virtaamakehys ja sen muutokset (valunta)
-- sedimentaatio

Esimerkki: 
-- joessa ’kulkeva’ hienoaines
vaikuttaa  selvästi mädin ja
kuoriutuvien poikasten menestykseen

-- mätivaiheen kuolleisuus
-- hienoaines aikaistaa kuoriutuneiden

poikasten nousua soran seasta lisäten
alttiutta joutua saalistetuksi



© Luonnonvarakeskus18 11.8.2017Ari Huusko

EMKR-Kalatalouden ympäristöohjelma 2017-2019 (2020-2021)

Kutualue- ja pienpoikasalueiden kunnostukset ja niiden ylläpito

- Laadukasta tietoa  

suomalaisilta virtavesiltä vähän 



© Luonnonvarakeskus19 11.8.2017Ari Huusko

EMKR-Kalatalouden ympäristöohjelma 2017-2019 (2020-2021)

Kutualuekunnostukset ja niiden ylläpito -hanke

’Luonnontilainen’ Kunnostettu Kunnostettu ja hoidettu

Kohteet

(ja käsittelyt)

Aikaa

Tulosten mittaus
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Kutualuekunnostukset ja niiden ylläpito -hanke

EMKR-Kalatalouden ympäristöohjelma 2017-2019 (2020-2021)

’Luonnontilainen’ Kunnostettu Kunnostettu ja hoidettu

Kohteiden valinta 2017-2018
- purot --- pienet joet
- ’’metsäjoet’

Seuranta-asetelman ylläpito
2018-2020

++ vuotuinen ’pöyhintä’

Tulosten mittaus 2020-2021

-- -- ++
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Kutualuekunnostukset ja niiden ylläpito -hanke

EMKR-Kalatalouden ympäristöohjelma 2017-2019 (2020-2021)

- Jotta seuranta-asetelma voidaan toteuttaa, tarvitaan runsaasti virtavesikohteita, 
joissa toiminta tapahtuu

ja yhteistyökumppaneita, jotka toteuttavat kunnostuksia kentällä
-- aktiiviset kansalaisryhmät
-- seurat, yhdistykset
-- järjestöt
-- ym

- Seuranta-asetelmaan liittyvät toimet paikallisilla/alueellisilla toimijoilla ja tulosten mittaus 
yhteistyössä tutkimuksen kanssa

- Hanke kustantaa seuranta-asetelman ylläpidon (soraikkojen hoito) kulut (esim. matkakulut) 
paikallisille/alueellisille toimijoille 

Tiedätkö potentiaalisia puro- tai jokikohteita? Ole yhteyksissä

ari.huusko@luke.fi tai 0295327642


