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Vapaa-ajan Kalastaja 3/2016
• Kiinnostus kunnostuksiin 

heräsi jokia kahlatessani 
sähkökoekalastaen 
2001, missä kutusorat?

• Opiskellessani 
kalataloutta hain tietoa 
virtavesikunnostuksista 
(1999-2007) sekä 
opinnäyte 
Vaalimaanjoelta

• Kertynyttä tietoa ja 
taitoa en ole ajatellut 
pantattavaksi, vaan 
avoimuus ja jatkuva 
oppimisprosessi on 
vienyt ”mennessään”!

• Hanketyötä ja 
yrittäjyyttä sekä 
kunnostuksia vuosina 
2009-2017



Eri tahojen ja intressien yhteinen päämäärä = elinvoimaiset vaelluskalakannat 





Vaelluskalakantojen hoito virtavesissä: 

▪ Elinympäristökunnostukset (Tärkein! kutusora, poikaskivet ja puumateriaali)

▪ Luontaisen kannan elvyttäminen (…jos kanta hävinnyt: kotiutusistutukset 
mätinä tai pienpoikasina        parempi leimaantuminen kohdevesistöön!)

▪ Vaellusesteiden poistot

▪ Toimiva kalastuksen säätely ja valistus

▪ Vedenlaadusta huolehtiminen

▪ Kalaston seuranta

▪ Linkkinä käyttö- ja hoitosuunnitelmiin, lohi- ja taimen ym.strategiat



Kunnostusten taustaa:
• Virtavesikartoitukset ts. onnistumismahdollisuudet, edullista vai kallista, nopeaa vai

hidasta?

• Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja strategiat, mitä siellä sanotaan ja miten suunniteltu 
kunnostus tukee sitä?

• Kunnostussuunnitelmassa keskeisin: vedenpinnan korkeuden muutokset, muut luonto- ja 
suojeluarvot (esim. Natura ja kirjojokikorento tms.)

• Haetaan ja etsitään kohteelle sopiva rahoituskanava ja vastuullinen vetäjä

yleensä paras etsiä paikallinen yhteyshenkilö tai kyläaktiivi!

• Esitellään tarvittaessa suunnitelmaa ja ideaa paikallisille, ojitusyhtiö, osakaskunta tai 
yleisötilaisuus

• Kunnostuslupa/-ilmoitus (ELY, AVI, maanomistajat, osakaskunta)

➢ pienemmät kohteet kunnostusilmoituksella ELY-keskukseen, jos ja kun tehtävä 
kunnostustyö ei aiheuta merkittäviä muutoksia tai seurauksia 



1. Kohteen valinta ja taustatiedot (vedenlaatu,

lämpötila, esteet jne. = ts. onnistumismahdollisuudet)

2. Laaditaan kunnostussuunnitelma (vaikka vain A4)

3. Hanki maa- ja vesialueen omistajien luvat sekä tee

ilmoitus ELY-keskukseen vesilain valvojalle hyvissä ajoin

4. Sovi kivitoimitukset ja kunnostusajankohta sekä

varmista, että kivimateriaali on varmasti sitä mitä

pitää, käy soramontulla!

5. Kunnostusporukan värvääminen ja tiedottaminen

6. Kunnostuskohteet seuranta ja mahdollisesti myös

kalastuksen järjestäminen!

Kunnostajan muistilista:



Virtavesikunnostuksiin löytyy muutamia hyviä oppaita ja kirjoja, sekä valmis verkosto:





Vapaa-ajankalastaja virtavesien kunnostajana: https://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi/kalapaikat/virtavesien-kunnostus/

https://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi/kalapaikat/virtavesien-kunnostus/


…muutama esimerkki (ennen/jälkeen) kunnostuksista:



Yhden kohteen kunnostamiseen riittää usein vain yksi kunnostuspäivä!

Tiistai 4.8.2015 aamuna: Tiistai 4.8.2015 iltapäivällä:



Vuodessa 365 päivää, omat lähtökohtani ja lähestymiseni aihetta: 

 Monta kalastuspäivää sinulla on 
vuodessa?

 Vaihdatko yhden niistä 
osallistumalla tai organisoimalla 
vesistön kunnostusta?

 ”syvyyttä” kalastusharrastukselle ja 
vesistöjen tuleminen tutuksi?

 Monta kalaa näet sen jälkeen uusin 
silmin?

 Minä ”näen” tässä 39 taimenta (15 
metrin matkalla)!

 Ts. mitään ei saa, jos ei yritä tai 
usein yksi päivä sinne tai tänne, ei 
ole iso panostus!



Ennen 2004-2008: Jälkeen 2011-2015:



Täydennyskunnostus:

Ennen: Jälkeen:



Mikä on täydennyskunnostus?: 

Summanjoen alaosan koskilla suoritettiin kalataloudellinen kunnostus vuonna 1999
(64/98/2). Pääosin tuolloin kunnostuksissa käytetty kivien raekokoa oli 14–32 mm. Latvalan
suunnitelmassa taimenen kutusoran kerrottiin tulevan olla 5-30 mm:n raekokoa.

Tietoisuus karkeamman ja monipuolisemman raekoon merkityksestä on viimevuosina
lisääntynyt. Vaeltavan taimenen suosima raekoko on välillä 32–65 mm (Eloranta A. 2010).



Muutama viikko täydennyskunnostuksesta 2015:
- Sea trout is spawning in Summa river, Hamina
https://www.youtube.com/watch?v=vz1xbZ8IA_A

https://www.youtube.com/watch?v=vz1xbZ8IA_A


Kunnostusmateriaalit mahd. läheltä, 
kysy myös lahjoituksena:



Kunnostusmenetelmät ja ”lapiot” kohteen mukaan:



Pieniä kohteita jopa peräkärrillinen ja miestyötunti kerrallaan:



Kunnostuksia osakaskuntien kanssa:



Talkookunnostus ns. istuta ja ongi kohteella, kohti luonnon lisääntymistä!:

- Paikka: Sulunkoski Kyykosken viehe(erityis)kalastusalueella (www.kyykoski.com)

http://www.kyykoski.com/


Kunnostuksia (lohikala)yhdistysten, metsästysseurojen ja kyläyhdistysten kanssa:



Kunnostuksia perhokalastajien kanssa:



Kunnostuksia luonnonsuojelupiirin kanssa 2011, kohteen kututapahtumaa SVK:n
kala- ja ympäristötoimikunta kävi toteamassa syksyllä 2016:



Kunnostuksia maanomistajien kanssa kahdestaan:



Esimerkkejä kunnostuksista ja osallistujista!

Suomen luonnonpäivänä la 29.8.2015 talkoissa Vehkajoella:

- Paikalla 10 talkoolaista

- 2 aktiivi perhokalastajaa ja 
muut paikallisia



Esimerkkejä kunnostuksista ja osallistujista!

Jaalan Myllyojalla 10 paikallisen osakaskunnan talkoolaista.



Taimen tykkää, kun se saa kunnostusapua ☺

Ennen: Jälkeen:



Kova tekemisen meininki ja määrätietoinen työ, voi poikia kalateitä ja joen paluuta ”lohijoeksi”:

• Paikallisväestön aktiivisuuden 
innoittamana Urpalanjoella
toteutettiin kehittämishanke, 
jossa suoritettiin laajamittaisia 
virtavesikunnostuksia, kuin myös 
edistetty yleistä vesiensuojelua 
ja ympäristö- ja kalansuojelu 
tietoisuutta ja kalatieasioita.

• Yhtenä tämänkin työn tuloksena 
ELY-keskus rakensi 
luonnonmukaisen ja 60 metriä 
pitkän kalatien alimmalle padolle 
syksyllä 2016

• Urpalanjoessa sinnittelee vielä 
alkuperäinen taimenkanta!



KUNNOSTUSHANKKEEN PÄÄVAIHEET – URPALANJOKIALUEEN KEHITTÄMISHANKE 

Taulukko: Eloranta, Virtavesien kunnostus (sivu 28)

Taavetti 6.3.2008

Lappeenranta 

6.5.2009

Ylämaa 18.7.2008

Kouvola

kesäkuu 2010

Kouvola 

5.11.2010

Kouvola

4.3.2010

Lappeenranta 

1.7.  ja 9.9 2010

Luumäki, 

Lappeenranta (Ylämaa)

Miehikkälä

1.3.2011

ETELÄ - KARJALAN 
KALATALOUSKESKUS RY

2011 - 2013



Aiemmin tuottamaton jokiosuus voidaan laittaa tuottamaan!



Pari viikkoa kunnostuksesta 2016:
- Summanjoen taimenet ja kudun tarkkailua kutusoraikolla (6.10.2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=5BaxsVj37L8&t=89s

https://www.youtube.com/watch?v=5BaxsVj37L8&t=89s


…kalavedetkin saattavat ”kirkastua” silmissä, eikä se ollutkaan menetetty tapaus!

Ennen: Jälkeen:



Pienistä puroista kasvaa suuri virta!
- Tarkastelussa koko valuma-alue

➢Paikoin jokiemme yläjuoksulla paikallisten 
taimenten luonnonlisääntymistä huippu 
tiheyksin

➢Potentiaalisia pienvesiä taimenen (esim. 
mätirasia) kotiuttamiselle, mutta lähes 
kaikki vaativat ensin pientä ensiapua, eli 
kunnostuksia

➢Pääuomien sivuhaarat ja uomat tuottavia

➢Hyvänä esimerkkinä työ Vantaanjoella!

Kaakossa Summanjoki ym. nousussa!.



Pienten nousuesteiden poisto tai muutostyöt ja virtavesikunnostukset ovat kenen tahansa 
edistettävissä...hihojen kääriminen on usein se suurin kynnys!

Ennen: Jälkeen:



Vedenlaatu useimmin ok, mutta huomio kannattaa kiinnittää mahdollisiin ongelmiin vedenlaadussa tai 
maankäytössä, jotka voivat olla haitallisia virtavesilajeille, tässä autojen pesua, päästöjä, kaivuuta ja kaloja 
turvesoiden alapuolelta:



- Esimerkki, miten pienelläkin kunnostustoimenpiteellä saadaan poikastiheydet tuntuvasti nousemaan, sekä 
populaation levittäytymään laajemmalle alueelle, mikäli vain sukukypsiä kaloja on eikä niitä kalasteta pois!...isojen 
yksilöiden määrä nousee, kunhan hetki maltetaan ja noudatetaan sääntöjä, kuten kalastuslakia ja asetuksia!



Kunnostuksia Kaakon Jokitalkkari -hankkeessa 2014-2016: 
http://www.ekkalatalouskeskus.fi/index.php?p=12&id=19
…sekä EKOenergialla: http://www.ekkalatalouskeskus.fi/index.php?p=12&id=18

http://www.ekkalatalouskeskus.fi/index.php?p=12&id=19
http://www.ekkalatalouskeskus.fi/index.php?p=12&id=18


Parasta, kun kunnostusaloite tulee 
paikalliselta tasolta ja työnohjaus sekä 
lähestyminen on ruohonjuuritasolla!

- Sitoutuminen

- Seuranta

- Huolto ja jatkokunnostus

- Kalastuksen säätely ja valvonta

- Luonnonkierron ymmärtäminen ja sisäistäminen

Kunnostettua Tervajoen koskea:

https://www.youtube.com/watch?v=TunsUvPulkg

YLE 16.7.2016: https://yle.fi/uutiset/3-9031076

https://www.youtube.com/watch?v=TunsUvPulkg
https://yle.fi/uutiset/3-9031076


Kiitos!
Tmi Manumaa

Manu Vihtonen, Iktyonomi 
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