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• Vesi

– Veden riittävyys ja laatu

• Uoman rakenne

– Mikro- makromittakaava

• Esteettömyys

– Erilaiset vaellusesteet

• Vuorovaikutus muun eliöstön kanssa

– Ravintoeläimet

– Kilpailijat

– Saalistajat

• Kalastuksen aiheuttama kuolevuus

• Voiko näihin vaikuttaa uoma- tai valuma-aluekunnostuksella?

Taimenen elinympäristö virtavesissä



• Virtaaman äärivaihtelut

– Ojitetuilla valuma-alueilla äärevät virtaamat

– Kevättulvat voimakkaita, soraikot liikkuvat

– Kuivuudet ja helteet loppukesällä ja syksyllä

• Ihminen heikentänyt virtavesien vedenlaatua

– Ojitukset, jätevedet

• Vedenlaatu pitää olla hyvää, mutta lohikalat sietävät 
happamuutta, ravinteita ja humusta jonkin verran

– Mäti kestää kohtalaisesti hapanta vettä, mutta kuolevuus nousee

• Uomakunnostus ei juuri vaikuta virtaaman vaihteluun eikä 
vedenlaatuun

– Valuma-aluekunnostus eli ojien tukkiminen ja suojakaistat auttavat?

Vesi ja vedenlaatu



• Vedenlaatua ja veden riittävyyttä talvella voidaan selvittää 
mädinhaudontakokeella

– Lajina taimen, lohi, nieriä, harjus tai siika

• Menetelmänä esimerkiksi muoviverkosta tehdyt sylinterit, 
jotka asetetaan muovikoriin

– Verkon avoin solmuväli taimenelle 2 mm, poikaset eivät karkaa ulos

– Sylinterin tilavuus 2 dl, sisään 50 mätimunaa ja soraa

– Aloitetaan muutama h − 1 vrk hedelmöityksen jälkeen

– Koriin myös automaattilämpömittari

– Kori joen pohjaan kutupesän ympäristöä vastaavaan kohtaan

• Sylinterit nostetaan helmi-toukokuussa

– Elävät ja kuolleet munat ja kuoriutuneet poikaset lasketaan

– Taimenen poikaset pysyvät hengissä 23−26 mm:n pituuteen, 
ruskuaista silloin jäljellä

Vesi ja vedenlaatu



Haudontakoe taimenen mädillä



Haudontakokeita taimenen mädillä syksystä kevääseen pääosin 
Suomessa, aineisto julkaistua ja julkaisematonta, piste = joki tai koski

Vesi ja vedenlaatu − veden väri ja minimi pH



Vesi ja vedenlaatu − raudan ja fosforin pitoisuus



• Uomat luontaisesti erilaisia maaperän mukaan

– Kivisessä metsämaassa uomat hyvin kivisiä, katoavat paikoin maan 
pinnan alle, pysyviä

– Sora-, hiekka- ja savimaassa pohja-aines liikkuu ja uoma siirtyy

– Luonnollisen metsäpuron uomassa paljon puuaineista, havupuiden 
rungot voivat kestää vedessä satoja vuosia

• Taimenpurossa hyvä olla kivisiä koskia, suvantoja, 
puuaineista, soraa ainakin paikoin

• Ihminen muuttanut purouomia voimakkaasti

– Suoristukset,  perkaukset, hiekka, humus

• Ihminen lisännyt vaellusesteitä valtavasti

– Tierummut, padot pirstaloivat vesieliöiden elinympäristön

• Uomakunnostuksella voidaan muuttaa uoman rakennetta

– Millaiseksi uomia pitäisi kunnostaa?

Uoma



• Tavoitteena uoman rakenteen luonnollisuus vai 
mahdollisimman suuri lohikalatuotanto vai siisti maisema?

Uoma



• Kunnostustoiminnan tulisi olla tavoitteellista!

• Vesistökunnostuksen tavoitteet voivat olla hydrologis-
morfologisia, ekologisia, kalataloudellisia tai yhteiskunnallisia

• Onko vesistökunnostus itsetarkoitus?

• Tavoitteena vesistöjen tilan kartoitus jollain 
standardimenetelmällä?

– Tilaa heikentävät tekijät selvitetään

• Kunnostus vain menetelmä vesistön tilan parantamisessa

– Kohdevesistön tilaa pitäisi verrata esimerkiksi luonnontilaisen puron 
tilaan sopivilla mittareilla ja asettaa tavoitteet

– Tila pitäisi mitata taas kunnostustöiden jälkeen suhteessa tavoitteisiin

• Tärkeämpää tuntea vesistön tila kuin touhuta tuntematta tilaa 
ja touhun vaikutuksia!

Tavoite kunnostuksessa?



• Erittäin vaikea määritellä tarkasti

• Uomassa ainakin eri kokoista kiveä, soraa, puuainesta, 
sivu-uomia ja loivat penkat
– Luonnontilaisia uoman pätkiä vertailukohteiksi, jos löytyy

– Suomessa vaikea tutkia luonnossa uoman rakenteen ja lohikalojen 
runsauden yhteyttä

Millainen uoma hyvä lohikaloille?



• Ruotsissa joet ja purot perattu kuten Suomessa, osa 
kunnostettu kuten Suomessa

• Satoja puroja, joihin meritaimen nousee kudulle

• Vättern-järveen laskee 60 puroa tai pikkujokea, joissa 
esiintyy villiä taimenta
– Huomattava osa puroista naurettavan pieniä, uoman leveys 

0,5−1,5 m, veden maksimisyvyys koskissa 10−15 cm

– Vaikka kunnostettuja, eivät lähelläkään luonnontilaa

– Kulkevat peltojen, taajamien tai teollisuusalueiden keskellä

– Suojavyöhykkeet hyvin kapeita

– Vaellusesteitä yhä satoja

– Poikastiheys usein tolkuton, 50−700 yksilöä/100 m2

– Kutukannat vaeltavia

Uomien ja lohikalakantojen tila muulla − Ruotsi



Uomien ja lohikalakantojen tila muulla − Ruotsi

Hjoånin sivupuroja ja Sjörydsbäcken, 
laskevat Vätterniin



• Tanskassa joet ja purot perattu kuten Suomessa, osa 
kunnostettu kuten Suomessa

• Vain 1 vesivoimala, mutta muita patoja ja tierumpuja löytyy

• 371 puroa tai jokea, joihin villi meritaimen nousee kudulle 
(Rasmussen 2015)
– Huomattava osa puroista naurettavan pieniä, uoman leveys 

0,5−1,5 m, veden maksimisyvyys koskissa 10−15 cm

– Vaikka kunnostettuja, eivät lähelläkään luonnontilaa

– Kulkevat peltojen, taajamien tai teollisuusalueiden keskellä

– Tanskan pinta-alasta 50 % viljelysmaata

– Suojavyöhykkeet hyvin kapeita

– Virtaveden tuottavat 1 miljoona villiä vaelluspoikasta vuodessa

– Kutukannat vaeltavia

Uomien ja lohikalakantojen tila muulla − Tanska



Uomien ja lohikalakantojen tila muulla − Tanska

Meritaimenpuroja, kalatie ja 
sorastussoraa



• Irlannissa joet ja purot on todennäköisesti perattu 
useampaan kertaan, osa kunnostettu

• Metsät hakattu pääosin pois

• 140 puroa tai jokea, joihin villi lohi nousee kudulle 
(Tuntematon, suullinen 2012)
– Lisäksi meritaimenpuroja

– Vaikka kunnostettuja, eivät todennäköisesti aivan lähellä 
luonnontilaa

– Kulkevat peltojen, taajamien tai teollisuusalueiden keskellä

– Metsät hakattu pääosin pois, valuma-alueesta suuri osa 
viljelysmaata

Uomien ja lohikalakantojen tila muulla − Irlanti



• Puro- ja jokiuomat Suomessa tuskin huonommassa 
kunnossa kuin muualla Euroopassa
– Kalatierakentaminen ollut hitaampaa?

• Vedenlaatu tuskin paljoa huonompi kuin Euroopassa
– Humusvesiä enemmän, jätevesiä vähemmän

• Vaelluskalojen kalastuskuolevuus ollut Suomessa tolkuton
– Uhanalaiset kalalajit rauhoitettu, pyydyskalastus vähenee vähitellen

– Kalastuskulttuuri ollut Suomessa kehitysmaatasoa, onko vieläkin?

• Uomakunnostuksella voi silti auttaa vaelluskaloja
– Odotuksia ei liian korkealle

– Vaellusesteiden poisto tärkeää

– Vuosien kova työ voi parhaimmillaan elvyttää vaelluskalakantoja

Mikä rajoittaa vaelluskalakantojen tilaa Suomessa?



• Tavoitteet pitäisi yksilöidä tarkemmin
– Jos perattu uoma levenee kunnostuksessa 5 % ja kivistä saadaan 

takaisin 10 %, onko kunnostus onnistunut ja kannattavaa?

– Pitäisikö lohikalojen elinympäristön määrän kasvaa 1, 10 vai 100 %?

• Tutkimus ja tuotekehitys!
– Tutkimuksen pitäisi pystyä seuraamaan fyysisiä ja biologisia 

vaikutuksia ja antamaan palautetta kunnostajille, jotka kehittäisivät 
kunnostusmenetelmiä palautteen mukaan

– Seurantaan ja menetelmäkehitykseen ei riitä rahoitus, yksittäiset 
tutkijat tekevät oman mielenkiintonsa mukaan

– Hankkeet uutisoivat usein parhaimmista tuloksista, vääristää kuvaa

• Tietoa vaikutuksista olisi hyvä saada lisättyä, jotta toiminnan 
tuloksia voisi ennustaa luotettavasti

• Kunnostustoimintaan yhteistyöryhmiä, joissa edustettuina 
toteuttajat, viranomainen, tutkijat, osakaskunnat?

Esiin nousseita seikkoja kunnostusten 

toteutuksessa ja onnistumisen seurannassa



Kiitos ja kommentteja!


