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Seuraavan sivun kuvat:
Vesistöjen hyväksikäyttö on aiheuttanut virtavesissä monia vakavia ekologisia, virkistyksellisiä
ja maisemallisia vaurioita. – Uittoperkaukset ja –vallit jakoivat uoman suojattomaan ja nopeavirtaiseen uittouomaan sekä hidasvirtaiseen, järvimäiseen ja helposti umpeenkasvavaan rantaalueeseen (ylin; Rutajoen Korvenkoski (Leivonmäki keväällä 1997). Kuva: Anssi Eloranta.
Ennen kuivatusperkauksia Komujoki (Viitasaari) oli erittäin hyvä rapujoki (alavasen;
22.7.1983). Vuosi myöhemmin sama koski oli turmeltu heikkotuottoiseksi, suoristetuksi kanavauomaksi (alaoikea; 1984). Kuvat: Anssi Eloranta.
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Seuraavan sivun kuva:
Kunnostuksella pyritään palauttamaan ihmisen muuttama virtavesialue rakenteellisesti ja toiminnallisesti lähemmäksi luonnontilaa. − Rutajoen
Kissakosken (Leivonmäki) luonnonmukai3
nen ohitusuoma. Kuva: Anssi Eloranta.
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TIIVISTELMÄ
Tämän kolmiosaisen tutkimussarjan päätavoite oli selvittää virtavesikunnostusten sosioekonomista vaikuttavuutta. Tutkimussarja oli laatujaan ensimmäinen Suomessa ja sen
kohdealueena oli Keski-Suomi. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö sekä Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry, ja vastaavasti kohderyhminä kyläyhteisöt, virtavesialueiden lähiasukkaat, kalastusoikeuden haltijat,
kalastusalueet, matkailuyritykset, virkistyskalastajat, melojat ja kunnostajat. Tutkimusten
tuloksia sekä niissä kehitettyjä tutkimustapoja ja kyselylomakkeita voidaan pääosin käyttää
koko maassa.
Vuorovaikutteisuus, avoimuus ja riittävä viestintä kuuluvat nykyaikaiseen virtavesikunnostukseen. Onnistunut lopputulos edellyttää siten mm. kohderyhmien tarpeiden ja odotusten tuntemista ja ymmärtämistä sekä totuudenmukaista ja riittävää tiedottamista. Kalataloustoimijat, kyläyhteisöt ja lähiasukkaat tunsivat melko hyvin kunnostusten rahoitus-,
suunnittelu- ja toteuttajatahot. Kalastajien ja melojien tietämys oli edellisiä heikompaa.
Tutkimukseen osallistuneissa asukkaissa oli enemmän kuulemiseensa tyytyväisiä kuin tyytymättömiä vastaajia. Myös kalataloustoimijat ja kalastajat katsoivat tulleensa melko hyvin
tai hyvin huomioon otetuiksi kunnostushankkeissa. Sen sijaan melojat ja kunnostusvaikutuksia havainneet matkailuyritykset olivat kunnostusta kohtaan muita kriittisempiä. Kunnostushankkeen lopputulokseen lähiasukkaat, kyläyhteisöt, kalastajat ja kalataloustoimijat
olivat kuitenkin melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä.
Virtavesikunnostusten myönteisinä vaikutuksina haastatellut nimesivät mm. asumisviihtyisyyden lisääntymisen, elinympäristön kohentumisen, kylätoiminnan aktivoitumisen sekä kalataloudellisen arvon kasvun. Asukkaiden arviot kunnostuksen vaikutuksesta
kiinteistön ja tontin arvoon vaihtelevat kohtalaisesti. Kunnostukset olivat yleisesti lisänneet kalastuskohteiden vetovoimaisuutta ja samalla aktivoineet koskikalastusharrastusta.
Melontaharrastukseen kunnostukset vaikuttivat yleensä heikentävästi, mutta vastanneet
pitivät haittavaikutuksia oletettua vähäisempinä. Matkailuväki piti kunnostusvaikutuksia
miltei yksinomaan positiivisina. Tällaisia myönteisiä kunnostusvaikutuksia olivat mm.
matkailuyritysten toimintamahdollisuuksien ja julkisuuskuvan parantuminen, yritystoiminnan aktivoituminen, markkinoinnin helpottuminen, työpaikkojen säilyminen ja työsuhteiden synty. Eri vedenkäyttömuotojen väliset intressiristiriidat pystytään parhaiten
välttämään leveissä, runsasvetisissä ja loivissa uomissa.
Virtavesikunnostukset eivät kuitenkaan olleet kaikkien vastaajien mieleen. Esimerkiksi
osa ranta-asukkaista oli tyytymättömiä lähikoskensa uuteen ulkonäköön ja vanhan veneväylänsä kiveämiseen. Vastaavasti lähinnä kokemattomat melojat näkivät harrastustoimintansa vaikeutuneen kiveämisen vuoksi. Kunnostustoiminta sai osakseen myös kritiikkiä
ympäristökeskuksen Natura- ja rantojensuojeluohjelmiin liittyneiden toimien vuoksi.
Valtaosa vastaajista piti virtavesikunnostuksia kuitenkin yleisen edun kannalta perusteltuna ja hyödyllisenä toimintana. Myös taloudellisesti virtavesikunnostukset ovat yleensä
kannattavia. Hyötyä saavutetaan useimmilla osa-alueilla, mm. uoma- ja ranta-alueella,
asuinympäristössä sekä harrastus- ja elinkeinotoiminnassa. Kunnostustoimet kasvattivat
keskisuomalaisten matkailuyritysten liikevaihtoa merkittävästi. Varovaisestikin arvioituna
tämä liikevaihdon kasvu oli 150 000 euroa vuodessa eli pääomitettuna noin kaksi miljoona euroa. Summa on kutakuinkin sama kuin vuoteen 2006 Keski-Suomessa virtavesikunnostuksiin sijoitettu euromäärä.
Tämä pilottitutkimussarja osoitti selvästi, että virtavesikunnostuksissa tarvitaan sosioekonomista tarkastelua nykyistä enemmän. Nykytilannetta voidaan parantaa esimerkiksi
laatimalla valtakunnallinen tutkimusohjelma virtavesikunnostusten vaikuttavuuden osaalueista, sisällyttämällä suuriin kunnostushankkeisiin sosioekonominen vaikuttavuusanalyysi, parantamalla menetelmällistä yhdenmukaisuutta ja toistamalla nyt tehty tutkimus
kunnostuksen matkailuvaikutuksista vuonna 2010. Näiden lisäksi tarvitaan nykyistä parempaa sosioekonomista teoria- ja taustatutkimusta sekä kustannuskestävää ja yksinkertaista arviointimenetelmää niin aineettomien ekologisten kuin elämyksellisten luontoarvojen arvioimiseksi.

7

ABSTRACT

Evaluation of the socio-economic influences of the river
restoration in Central Finland
As a whole, river restorations are understood to be useful, and also financially sound
projects. They are also important in achieving the targets of the EU Water Framework
Directive. However, our present knowledge of the ecological, economical and social
influences of the river restorations is quite scarce. The Ministry of Agriculture and
Forestry in Finland has nominated furthering the knowledge of the effect of the
restoration as of their target by 2010.
A pilot project evaluating the socio-economic influences of river restorations was
started by the Central Finland Environment Regional Centre in 2001. Target groups have
been village communities, owners of riverside lands, clubs of recreational fishermen, and
canoeists, as well as fishery regions, fishery associations, tourist enterprises and practical
river restorers.
The results of this project have been published in four articles and the conclusions
emphasize the meaning of interactivity, transparency and sufficient communication in all
the phases of the river restorations. The majority of interviewees felt that their opinions
have been taken into account fairly well or well in these projects. They also knew quite
well the different phases of the restoration procedure. The canoeists and tourist
enterprises were the most critical groups.
Restorations have several positive influences, for example, the importance of fishery,
and recreational and cultural-historical values are increased and housing comfort and
conditions of local tourist entrepreneurship are improved. Generally speaking, there
have been less negative influences of restorations than were expected. The most typical
problem has been in matching a boat route to other restoration structures. The wider the
water channel is, the easier it is to find a compromise acceptable to different water users.
From the viewpoint of tourism only, most restorations done in Central Finland have
also been very profitable. Fourteen tourist enterprises estimated, that river restorations
have increased their annual turnover by about 150, 000 euros or have capitalized with
approximately 2 million euros. This payback among the entrepreneurs approximates to
the total investments put into all the river restorations in Central Finland by 2006.
The results have also proved, that the restoration projects raise values of many
immaterial things. An interesting detail in the results is, that most of the visitors and local
people view the scenic changes of the river channel, and the return of the sound of the
rapid as a very positive thing.
This pilot project in Finland shows clearly the necessity of the socio-economic
examination in the restoration projects. There are several possibilities to improve the
current situation with more or less vague conception of the socio-economic impacts of
the river restorations. First, a socio-economic analysis of the impact should be made in all
large restoration projects; and second, the estimation methods should also be developed
and made comparable. There are needs, for example, to develop a simple cost-effective
method for estimating both ecological and phenomenal immaterial benefits.
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1
JOHDANTO

Keski-Suomen maakuntaa voidaan pitää yhtenä virtavesikunnostusten uranuurtajista. Suuri kunnostustarve, innostuneisuus, asiantuntemus ja hyvä yhteistyö eri asianosaistahojen
välillä ovat varmasti tärkeitä tekijöitä tässä menestystarinassa. Nykymuotoinen virtavesikunnostus aloitettiin Keski-Suomessa 1980-luvun alussa. Kunnostustoiminnan perustana
on ollut ns. VIRVE-raportti (Keski-Suomen Seutukaavaliitto 1982), jota varten inventoitiin
Keski-Suomen virtavesien tilaa ja kunnostustarvetta. Keski-Suomi on edelleenkin maamme ainoa maakunta, jonka yli 5 metriä leveät jokivedet ja niiden kunnostustarve on selvitetty. Inventoinnin perusteella maa- ja metsätalousministeriö antoi ympäristökeskuksen
edeltäjälle Keski-Suomen vesipiirille vuonna 1982 valtakunnan suurimman kunnostustoimeksiannon, joka sisälsi 15 tärkeintä koskireittiä tai yksittäistä koskea. Tämän toimeksiannon 120 kohdekoskea saatiin kunnostettua vuonna 2002. Sittemmin on kunnostettu näitä
kohteita täydentäviä virtavesialueita.
Virtavesien kunnostustyötä on Keski-Suomessa tehty yli 20 vuotta. Keski-Suomen ympäristökeskus on ollut hankkeiden pääsuunnittelija ja –toteuttaja, kun taas Keski-Suomen
TE-keskus useimpien hankkeiden tilaaja, valvoja ja osarahoittaja. Aina kun mahdollista,
velvoite- ja tilauskunnostus on yhdistetty yhdeksi hankkeeksi. Rahaa virtavesien velvoite- ja tilauskunnostuksiin on Keski-Suomessa käytetty vuoteen 2006 mennessä runsaat
2,6 miljoonaa euroa. Pääosa rahoituksesta on saatu valtiolta (MMM; momentit 30.41.77,
30.51.77, 30.50.77), viime aikoina enenevästi myös hyödynsaajatahoilta. Kunnostustoiminnasta saatu hyöty on sekä aineetonta että aineellista. Kunnostusponnistuksen tuloksena maakunnan kaikki irtouittosäännöt on kumottu ja noin 140 koski- ja niva-aluetta kunnostettu. Näiden lisäksi hankealueille on pystytetty virkistyskäyttörakenteita, saneerattu
kulttuurihistoriallisia kohteita ja rakennettu 10 kalatietä. Jyväskylän yliopisto on tutkinut
kunnostusten vaikutusta virtavesien rakenteeseen ja toimintaan sekä Keski-Suomen ympäristökeskus puolestaan alueiden sosioekonomiaan.
Kansallisesti vesistökunnostusten tarve on suuri. Pääosa viranomaisille tulevista
vesistöhankealoitteista koskee juuri vesistökunnostuksia. Vaikka valtakunnassa onkin
kunnostettu jo huomattava määrä vesialueita, virtavesien kunnostustarve on arvioitu
valtakunnallisissa tiedusteluissa edelleen suureksi. Vesistökunnostuksilla on myös laaja
viranomaistuki. Esimerkiksi Suomen biologista monimuotoisuutta koskevassa kansallisessa toimintaohjelmassa sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesien suojelun suuntaviivoiksi vuoteen 2015 tavoitteeksi kunnostukset on kirjattu yhdeksi keskeiseksi keinoksi
muutettujen vesiemme tervehdyttämisessä. Viimeisin suomalainen virtavesikunnostuksia
laajasti kosketteleva viranomaisselvitys on “Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti” (Maa- ja metsätalousministeriö 2004).
Vesistökunnostuksille on olemassa myös kansainväliset perusteet. Suomi on sitoutunut kunnostamaan rappeutuneita ekosysteemejä sekä edistämään uhanalaisten lajien ja
kantojen elvyttämistä Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin ja suurtulvadirektiivin toimeenpanossa. Mielenkiintoinen yksityiskohta asiassa on se, että suomalainen vir-
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tavesikunnostus on toiminnallaan lähestynyt vesipolitiikan puitedirektiivin määrittelemää
“hyvää ekologista tavoitetilaa” jo vuosia ennen direktiivin syntyä.
Virtavesien kunnostushankkeita pidetään yleisesti ottaen hyödyllisinä vesirakentamishankkeina. Tiedot kunnostushankkeiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ovat kuitenkin vielä niukat. Maa- ja metsätalousministeriö laaditutti vesivaroihin
liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjauksen vuoteen 2010 (Tiainen 2000). Tässä
linjauksessa on vesistöjen kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuden tuntemus nimetty
yhdeksi haastealueeksi. Vaikutusten selvittämistä on pidettävä tarpeellisena mm. kunnostustoiminnan ja siihen käytettyjen yhteisten varojen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa.
Vaikuttavuusarvioinnilla on merkitystä myös tulevaisuudessa myönnettävien kunnostusrahojen oikeudenmukaisessa kohdentamisessa.
Vaikka kunnostusten vaikuttavuuden selvittämistarvetta onkin ministeriötasoa myöten
korostettu, edellytykset selvitysten tekemiseen ovat olleet kuitenkin vaatimattomat. KeskiSuomen ympäristökeskus aloitti ensimmäisenä Suomessa virtavesikunnostusten sosioekonomisten vaikutusten selvittämisen vuonna 2001. Ennen varsinaista tutkimusta tehtiin
esiselvitys tutkimuksen toteuttamismahdollisuuksista ja –tavasta (Jämsä 2001). Selvityskohteeksi valittiin Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Lapin ympäristökeskuksien toimialueilla 1990–2000 tehdyt virtavesikunnostukset. Esiselvitysvaiheessa koottiin tietoa mm.
hankkeiden määrästä, laajuudesta, aineistojen arkistointitavoista ja käyttökelpoisuudesta
sekä kunnostukseen käytettyjen rahojen määrästä ja rahoituslähteestä.
Esiselvitysten jälkeen Keski-Suomen ympäristökeskus aloitti virtavesikunnostusten
vaikutuksia käsittelevän sosioekonomisen pilottitutkimussarjan keväällä 2002. Tämä sarja koostuu kolmesta julkaisusta, joita ovat rahoittaneet Keski-Suomen ympäristökeskus,
maa- ja metsätalousministeriö sekä Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry:
I

Olkio, K. ja Korkeamäki, H. 2004: Virtavesikunnostusten vaikutuksista
matkailuyritysten toimintaan Keski-Suomessa. – Keski-Suomen ympäristökeskus.
43 sivua.

II

Olkio, K. 2005. Virtavesikunnostusten sosioekonomisista vaikutuksista
Keski-Suomessa. – Keski-Suomen ympäristökeskus. 113 sivua.

III

Olkio, K. 2006. Virtavesikunnostusten vaikutuksista melomisharrastukseen ja
ranta-asumiseen Keski-Suomessa. – Keski-Suomen ympäristökeskus. 54 sivua.

Tähän loppuraporttiin on koottu pilottitutkimussarjan keskeiset tulokset sekä arvio
tulevaisuuden kunnostustoiminnasta ja sen seurannasta. Tuloksia voidaan pääpiirteissään soveltaa valtakunnallisesti, mutta tarkempia tuloksia saadaan vain hankekohtaisella tarkastelulla.
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2
TAVOITTEET

Tämän sosioekonomisen pilottitutkimussarjan keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat:
Menetelmällinen tavoite:
• kehittää menetelmä virtavesikunnostusten sosioekonomisten vaikutusten arvioimiseksi (Olkio 2005)
Yleiset tavoitteet:
• selvittää kunnostushankkeen tunnettavuutta (rahoitus, suunnittelu ja toteutus) kohderyhmittäin
(Olkio ja Korkeamäki 2004, Olkio 2005, Olkio 2006)
• selvittää kohderyhmien kuulemista ja huomioon ottamista kunnostushankkeissa (Olkio ja Korkeamäki 2004,
Olkio 2005, Olkio 2006)
• selvittää asianosaisten (asukkaat, kyläyhteisöt, kalastusoikeuden haltijat, kalastusalueet, kalastajat, melojat,
kunnostajat) näkemyksiä kunnostuksen onnistumisesta (Olkio ja Korkeamäki 2004, Olkio 2005, Olkio 2006)
• arvioida kunnostushankkeiden taloudellista kannattavuutta (Olkio ja Korkeamäki 2004, Olkio 2005)
• arvioida kunnostuskohteiden jatkokäyttöä (Olkio 2005)
• arvioida kunnostustoiminnan kehittämistarpeita (Olkio 2005, Olkio 2006)
Hankealueen asukkaita koskevat tavoitteet:
• arvioida kunnostuksen vaikutuksia kylätoimintaan, asumisviihtyisyyteen ja elinympäristön laatuun
(Olkio ja Korkeamäki 2004, Olkio 2005, Olkio 2006)
• arvioida kunnostuksen vaikutuksia kiinteistön ja tontin arvoon sekä niiden myyntimahdollisuuksiin
(Olkio 2005, Olkio 2006)
• selvittää asukkaiden suhtautumista kunnostukseen ennen ja jälkeen kunnostuksen (Olkio 2006)
• selvittää maisemakysymysten merkitystä kunnostushankkeissa (Olkio 2005, Olkio 2006)
• selvittää täydennyskunnostuksen tarvetta (Olkio 2006)
Kalavesien hoidolliset tavoitteet:
• selvittää kunnostuksen vaikutuksia kalatalousjärjestelmään alueellisella ja paikallisella tasolla (Olkio 2005)
Virkistyskäytölliset tavoitteet:
• selvittää kunnostuksen vaikutuksia kalastus- ja melomisharrastukseen (Olkio 2006)
• selvittää kalastajien ja melojien suhtautumista kunnostushankkeissa (Olkio 2006)
• arvioida kalastuksen ja veneilyn etujen turvaamista kunnostushankkeissa (Olkio 2005, Olkio 2006)
Matkailulliset tavoitteet:
• selvittää kunnostusten vaikutuksia yleisesti matkailuyritysten toimintaan Keski-Suomessa (Olkio 2006):
- selvittää kunnostusten vaikutuksia matkailuyritysten liikevaihtoon ja asiakasmääriin, yritysinvestointeihin ja
mainontaan
- selvittää kunnostusten työllistäviä vaikutuksia
- selvittää kunnostusten kannattavuutta matkailun kannalta
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Kapeenniemelle (Laukaa, Äänekoski) rakennettu kalastusmatkailualue on esimerkki huolellisesti suunnitellusta, monipuolisesta ja hyvin luontoarvot huomioon ottavasta luontomatkailukohteesta. 14.6.2006. Kuva: Anssi Eloranta.
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3
AINEISTO JA MENETELMÄT

3.1 KÄSITTEISTÄ
3.1.1 HYÖTY -KÄSITE
Hankealueella on ennen kunnostusta ja kunnostuksen jälkeen jokin arvo. Näiden arvojen
erotusta kutsutaan kunnostushyödyksi. Hyödyn laadun ja määrän sanelevat mm. kunnostustavoitteissa määritellyt käyttömuotopainotukset, kunnostuksen jälkeinen käyttö, kunnostuksen laajuus sekä valitut kunnostustavat ja niiden onnistuminen. Hyödyn saavuttamisessa on eriasteista viivettä, joka on otettava huomioon hyötyjä ennakoitaessa.
Osa kunnostushyödyistä on välittömiä (suoria), osa välillisiä (epäsuorat, kerrannaiset).
Kunnostushyödyt voidaan ryhmitellä myös rahassa mitattaviin (lupatulot) sekä vaikeasti
arvioitaviin, ns. aineettomiin hyötyihin (luontoelämykset, uhanalaiset lajit).
Kunnostuksen kokonaishyöty koostuu erilaisista hyödyn osatekijöistä. Nämä osatekijät
voivat olla esimerkiksi ekologisia, kalataloudellisia, virkistyksellisiä, opetuksellisia, luonnonsuojelullisia ja tieteellisiä. Osatekijöillä voi olla myös huomattavia seurannaisvaikutuksia
(Eloranta 1990).

3.1.2 KANNATTAVUUS – KÄSITE
Hankkeen kannattavuutta on usein arvioitu vertaamalla kunnostushyötyjä kunnostuskustannuksiin. Jos hyödyt ovat ylittäneet kustannukset, hanketta on pidetty kannattavana.
Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Tällä tavoin saadaan yleensä vain osakannattavuus, koska aineettomia hyötyjä ei ole kyetty määrittelemään tai edes hinnoittelemaan.
Kunnostusten kannattavuus on siten selvästi suurempi kuin laskelmat osoittavat. Toisaalta
virtavesien kunnostushankkeet on usein mielletty eräänlaiseksi itseisarvoksi, vailla kannattavuusvaateita (Eloranta 1990).

3.1.3 MUUT KÄSITTEET
Ranta-asukkaalla tarkoitetaan henkilöä tai ruokakuntaa, jolla on omaa rantaa tai maaaluetta kunnostettavalla koskella tai sen välittömässä läheisyydessä.
Lähiasukkaalla tarkoitetaan myös ranta-asukasta tai esimerkiksi kesämökkiläistä (henkilöä/ ruokakunta), jolla ei ole omaa rantaa tai maa-aluetta kunnostettavalla koskella tai
sen välittömässä läheisyydessä. Tutkimuksessa asuinrakennuksen maksimietäisyys virtavesialueesta oli 1200 m, yleensä alle 300 m.
Melojalla tarkoitetaan henkilöä, joka liikkuu koskessa kanootilla.
Veneilijällä tarkoitetaan henkilöä, joka liikkuu koskessa soutu- tai moottoriveneellä.
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Kalastusoikeuden haltijalla tarkoitetaan osakaskuntaa (entistä kalastuskuntaa) tai
sellaista kalastusoikeuden vuokrannutta tahoa, joka vastaa mm. kalavesien hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä.

3.2 TUTKIMUSKOHTEET
Tutkimuksessa tarkasteltiin seitsemää hankealuetta, jotka Keski-Suomen ympäristökeskus on kunnostanut vuosina 1987–2003 (taulukko 1). Kaikki kohteet ovat joko suuria tai
keskisuuria reittikoskia. Huopanankoski, Kuusaankoski ja Keihärinkoski ovat suosittuja
ja suurikokoisia vapakalastuskohteita. Reinikankoski on puolestaan syrjäinen, pienehkö
kalastuskohde, jonne kalastajat tulevat pääasiassa lähialueelta. Puukkoistenkoski on myös
pienehkö jokikohde, jossa kalastus on ollut kiellettyä jo 1950-luvulta alkaen. Luija – Kapeen ja Kärnä – Kymön koskireitit sisältävät useita vapakalastuksen piirissä olevia koskia,
joiden kalastustoimintaa ohjataan erityissäännöksin (kuvat 1–9). Matkailua ja melontaa
koskevan tutkimusosioin kohdealueena oli koko Keski-Suomen maakunta.
Taulukko 1. Tutkimuksessa mukana olleet kunnostuskohteet, niiden sijainti ja kunnostusvuosi.
Kunnostushanke

Kunta

Kunnostusvuosi

Tutkimusraportti

Huopanankoski
Keihärinkoski
Kuusaankoski
Kärnä – Kymön koskireitti
Luija – Kapeen koskialue
Puukkoistenkoski
Reinikankoski

Viitasaari
Viitasaari
Laukaa
Viitasaari
Äänekoski, Laukaa
Kuhmoinen
Keuruu

1993–1994
1987–88, 1997
1993, -94, -97, -98
1994–1995
2002–2003
1996–1997
2000–2001

Olkio 2005
Olkio 2006
Olkio & Korkeamäki 2004
Olkio 2006
Olkio & Korkeamäki 2004
Olkio 2005
Olkio 2005

3.3 TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄT
Tutkimukseen valittiin hankealueelta kyläyhteisöjä, lähiasukkaita, kalastusoikeuden haltijoita, kalastusalueita, matkailuyrityksiä, virkistyskalastajia, melojia sekä kunnostajia:
• Huopanan kyläseura ry, Karimon kylätoimikunta ry ja Puukkoisten
kylätoimikunta
• Hankealueen asukkaat Puukkoistenkoskella, Kärnä – Kymön koskireitillä ja
Keihärinkoskella
• Keski-Suomen Maaseutukeskusten Palvelut Oy/Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry
• Pihlajaveden osakaskunta ja Puukkoisten osakaskunta
• Pohjois-Keiteleen ja Kuhmoisten kalastusalueet
• Haastatellut Matkailuyritykset
- Kapeenkoski Oy (Äänekoski)
- Kalastusohjelmapalvelut Juha Happonen (Vilppula)
- Kylpylähotelli Summasaari Oy (Saarijärvi)
- High Light Holidays (Jyväskylä)
- Varjolan Tila (Laukaa)
- Hotelli Peurunka (Laukaa)
• Muut hankeseutukuntien matkailualan yritykset (kysely)
• Keski-Suomen ympäristökeskus (kunnostajat)
• Huopanankosken, Reinikankosken, Kuusaankosken ja Luija – Kapeen
koskialueen kalastajat
• Melanvilauttajat ry:n (kotipaikka Jyväskylä), Keiteleen Melojat ry:n (kotipaikka
Viitasaari) ja Saarijärven Melojat ry:n (kotipaikka Saarijärvi) jäsenistö
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KEIHÄRINKOSKI
• Pituus 440 m
• Putouskorkeus 1,3 m
• Keskivirtaama 22 m³/s

KÄRNÄ – KYMÖN
KOSKIREITTI
• Pituus 9 km
• Putouskorkeus 12 m
• Keskivirtaama 12í15 m³/s

1996í2005, n=20
• Väriluku 40 mg Pt/l
• pH 6,7
• Kok.fosfori 11 µgP/l

1996í2005, n=18
(Kärnänkoski)
• Väriluku 40 mg Pt/l
• pH 6,8
• Kok.fosfori 9 µgP/l
HUOPANANKOSKI
• Pituus 800 m (ydinosa)
• Putouskorkeus 6,4 m
• Keskivirtaama 22 m³/s
1996í2006, n=14
• Väriluku 50 mg Pt/l
• pH 6,8
• Kok.fosfori 12 µgP/l

LUIJA – KAPEEN
KOSKIALUE
• Pituus 1200 m
• Putouskorkeus 2,9 m
• Keskivirtaama 80 m³/s
2000í2005, n=30
• Väriluku 60 mg Pt/l
• pH 7,0
• Kok.fosfori 23 µgP/l

REINIKANKOSKI
• Pituus 470 m
• Putouskorkeus 2,2 m
• Pihlajaveden reitin
keskivirtaama arvio 4 m³/s

KUUSAANKOSKI
• Pituus 500 m
• Putouskorkeus 4,5 m
• Keskivirtaama 85 m³/s

2004í2005, n=3
• Väriluku 150 mg Pt/l
• pH 5,8
• Kok.fosfori 21 µgP/l

2000í2006, n=30
• Väriluku 60 mg Pt/l
• pH 7,0
• Kok.fosfori 21 µgP/l

PUUKKOISTENKOSKI
• Pituus 420 m
• Putouskorkeus 9,9 m
• Arvajan reitin keskivirtaama noin 2-2,9 m³/s
1984í2006, n=18
• Väriluku 25 mg Pt/l
• pH 6,6
• Kok.fosfori 6 µgP/l

Kuva 1. Tutkimuskohteet, niiden ominaisuudet sekä Keski-Suomen vesien laatuluokitus.
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Kuva 2. Keihärinkoski (Viitasaari) on Keski-Suomen ensimmäinen kunnostettu suuri reittikoski. Kuvassa näkyvä alakoski kunnostettiin kahdesti, koska uuden sillan pilareiden kaivumassat huuhdottiin varomattomasti
virtaan ja kunnostettu pohja liettyi pahoin. 4.7.1989. Kuva: Anssi Eloranta.

Kuva 3. Huopanankoski (Viitasaari) on Juhani Ahon lastujen ansiosta yksi maamme kuuluisimmista taimenen
vapakalastuskohteista ja kansallismaisemista. Kuvan keskellä on Välisuvanto, Ahon suosikkikalapaikka ennen
kunnostusta. Voimalauoma oikealla, Kuninkaanväylä keskellä ja Saarensalmi eli luonnonuoma ison lohkareen
takana kuvan vasemmassa reunassa. 15.9.1993. Kuva: Anssi Eloranta.
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Kuva 4. Puukkoistenkoski eli Jokelankoski (Kuhmoinen) kuuluu Arvajan koskireittiin ja Päijänteen länsipuolen
merkittävimpiin vaelluskalojen poikastuotantoalueisiin. Koski on ollut rauhoitettuna kalastukselta 1950-luvulta lähtien. Kuva: Anssi Eloranta.

Kuva 5. Reinikankoski (Keuruu) kuuluu Pihlajaveden reitin alaosaan ja Kokemäenjoen vesistöön. Tämä reitti
edusti ruskeita virtavesiä ns. Project Aqua-ohjelmassa. Reinikankoski on alueellisesti suosittu lupakalastuskohde. Koski kunnostettiin tammikuussa 2001. Kuva: Anssi Eloranta.
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Kuva 6. Kymönkoski (Viitasaari) on Viitasaaren reitin itäisen haaran alin koskialue ja suosittu pintaperhokalastuspaikka. Uoman kallioiset pohja-alueet ja keskiuomaan vaadittu veneväylä vaikeuttavat merkittävästi
poikastuotantoalueiden vedensaantia. Suuret uomalohkareet toimivat reimarikivinä. Ruoikon peittämän niskamatalikon poistosta on tullut useita aloitteita kunnostuksen jälkeen. 22.6.2006. Kuva: Anssi Eloranta.

Kuva 7. Kuusaankoski (Laukaa) on Keski-Suomen suurin vapaana virtaava koskialue ja samalla maakunnan
kalastusmatkailun ”lippulaiva”. Edustalla Isokosken sivuhaara, johon kunnostuksen aikana rakennettiin myös
perinteinen lohipato. Ajoneuvoliikenne on ohjattu taustalla näkyvän alakosken maantiesillan yli. 6.4.2006.
Kuva: Anssi Eloranta.
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Kuva 8. Luija − Kapeen koskialue (Laukaa, Äänekoski) kuului vielä 1980-luvun alussa maakunnan pahimmin
likaantuneisiin vesialueisiin, mutta nykyisin alueella vierailee vapakalastajia ympäri Eurooppaa. Kuvassa näkyvä Käärmekoski oli ennen kunnostusta suojaton kanavauoma ja taustan Käärmelahti lietteen laskeutumisallas. 10.9.2003. Kuva: Anssi Eloranta.

Kuva 9. Museoviranomainen arvioi kunnostusalueen kulttuurihistorialliset arvot ja niiden suojelutarpeen. Hilmonjoen uittoväylän rantakiveen (Kannonkoski) hakattu kiinnityslenkki (vasemmalla) sekä Huopanan kalahautomo (oikealla). Tämä Keski-Suomen vanhin kalahautomo (rakennettu 1914) ja sen taitse virtaava Savipuro
kunnostettiin Huopanankosken kunnostuksen yhteydessä vuonna 1994. Kuvat Anssi Eloranta.
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3.4 MENETELMÄT
Tutkimuksen käynnistyessä Suomessa ei ollut käytettävissä virtavesikunnostusten sosioekonomisten vaikutusten arviointiin soveltuvaa menetelmää. Tämän hankkeen kuluessa
kehitettiin arviointiin soveltuvat mittarit asukkaille, kyläyhteisöille, kalataloustoimijoille,
kalastajille, melojille ja matkailuyrityksille. Menetelmät ja lomakkeet on esitelty tarkemmin osaraporteissa. Tutkimusaineisto hankittiin vuosina 2002–2004 (kuva 10). Tässä loppuraportissa esitellään myös muita kunnostustoiminnassa esille tulleita vaikutuksia.
Tutkimus toteutettiin lähettämällä kohderyhmälle kysely tai haastattelemalla sitä.
Hankekohtaiset erot ja paikalliset erityispiirteet otettiin huomioon. Mm. tästä johtuvat, lähiasukkaiden ja kalastajien kyselylomakkeiden erot. Sen sijaan koko maakunnan kattavat
melonta- ja matkailuyrityskyselyt olivat kohderyhmittäin samanlaiset. Kyselyissä käytettävät arviointimittarit ja niihin liittyvät kysymyksenasettelut testattiin ennen niiden lähettämistä. Esimerkiksi matkailuyrittäjä testasi matkailuyrittäjille suunnatun kyselykaavakkeen
toimivuuden. Arvioinnin tarkkuutta kehitettiin koko tutkimuksen ajan.
Rannanomistajien ja muiden lähiasukkaiden yhteystiedot saatiin kiinteistörekisteristä.
Matkailuyritysten yhteystiedot hankittiin pääasiallisesti maaseutumatkailun teemaohjelman kotisivuilta (www.matkamaalle.com). Kalastajien yhteystiedot kerättiin puolestaan
kalastusoikeuden haltijoiden lupakirjanpidosta ja melojien yhteystiedot saatiin melontaseuroilta. Tietoja täydennettiin internetin osoite- ja puhelinnumerotietopalvelusta.
Kyselyitä käytettiinkin erityisesti kalastajilta, melojilta, lähiasukkailta ja matkailualan
yrityksiltä kerätyn tiedon hankintaan. Kunnostuksen matkailuvaikutuksista muodostunutta kuvaa täydennettiin haastattelemalla tärkeimpien yritysten toimihenkilöitä. Vaikka haastattelut olivat vapaamuotoisia, toimihenkilöille esitettiin myös samoja tutkimusteemaan
liittyviä kysymyksiä. Kyläyhteisöjen ja kalataloustoimijoiden haastattelut kirjattiin kyselylomakkeisiin, jotka asianosaiset tarkastivat haastattelun päätteeksi. Muutoin haastattelut
nauhoitettiin.
Kysely soveltuu hyvin vastaajien omien henkilökohtaisten näkemysten selvittelyyn, kun
taas haastattelu kylätoimikuntien ja –kyläseurojen, osakaskuntien ja kalastusalueiden kunnostuskokemusten selvittämiseen. Ryhmähaastatteluiden etuna on se, etteivät yksittäiset
mielipiteet korostu liikaa. Haastattelu antaa myös mahdollisuuden tiedon luotettavuuden
arvioitiin sekä vastaustilanteessa esille nousseiden uusien kysymysten selvittämiseen.
Menetelmällisistä vaikeuksista voidaan mainita esimerkiksi kalastusalueen taloudellisten vaikutusten arvioinnin hankaluus. Kalastusalueen kirjanpidossa toimihenkilöiden
työkustannukset tai muut alueen työt eivät olleet riittävän tarkasti eriteltyjä kunnostusvaikutusten arvioimiseksi. Taloudellisia vaikutuksia voitiin kuitenkin arvioida mm. kalastuslupatulojen ja matkailuyrityksen taloudellisen hyödyn perusteella.
Tutkimuksessa kehitetyt tutkimusmenetelmät ja kyselylomakkeet sopinevat sellaisenaan valtakunnalliseksi yleisraamiksi. Yksityiskohtaisemmat paikalliset erityisseikat otetaan huomioon lomakkeiden laadinnan aikana.
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Kesäkuu
2002

Huopanankosken kalastajakysely:
• kyselykaavake 252 kalastajalle

Vastanneita = 150 hlöä
Vastausprosentti = 60 %
Edustavuus = 18 % kohderyhmästä

Elokuu
2002

Reinikankosken kalastajakysely:
• kyselykaavake 91 kalastajalle

Vastanneita = 49 hlöä
Vastausprosentti = 54 %
Edustavuus = 39 % kohderyhmästä

Elokuu
2002

Puukkoistenkosken (PK),
Reinikankosken (RK) ja
Huopanankosken (HK) asukaskyselyt:
• PK: kyselykaavake 11 asukkaalle
• RK ja HK: kyselykaavake
11 asukkaalle

Puukkoistenkoski:
Vastanneita = 8 hlöä
Vastausprosentti = 73 %
RK ja HK:
Vastanneita = 3 henkilöä
Vastausprosentti = 27 %

Reinikankoski, haastattelut:
Pihlajaveden kalastuskunta
Karimon kylätoimikunta
Keuruun kalastusalue

Syyskuu lokakuu
2002

Huopanankoski, haastattelut:
Keski-Suomen Kalatalouskeskus
Pohjois-Keiteleen kalastusalue
Huopanan kyläseura ry.

Puukkoistenkoski, haastattelut:
Puukkoisten osakaskunta
Kuhmoisten kalastusalue
Puukkoisten kylätoimikunta ei
myöntänyt haastattelua

Kuva 10. Virtavesikunnostusten sosioekonomisen tutkimusaineiston hankinta-aikataulu sekä kyselyihin osallistumisen kattavuus ja aktiivisuus.
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Luija – Kapeen koskialueen
kalastajakysely:
• kyselykaavake 117 kalastajalle

Vastanneita = 44 hlöä
Vastaprosentti = 38 %
Edustavuus = 12 % kohderyhmästä

Kuusaankosken kalastajakysely:
• kysely 113 kalastajalle

Vastaajia = 59 hlöä
Vastausprosentti = 52 %
Edustavuus = 18 % kohderyhmästä

Matkailuyrityskysely:
• kysely 283 yritykselle

Vastaajia = 101 yritystä
Vastausprosentti = 36 %
Edustavuus = 33 % kohderyhmästä

Elokuu
2003

Matkailualan yrityshaastattelut:
• kuuden yrityksen keskeisessä
asemassa työskentelevät
toimihenkilöt haastateltiin

Selvitettiin yksityiskohtaisemmin
kunnostusten vaikutuksia
yritystoimintaan ja matkailuun
l

Toukokuu
2004

Melojakysely:
Melanvilauttajat ry.
Keiteleen Melojat ry.
Saarijärven Melojat ry.
• kysely 203 melonnan harrastajalle

Vastaajia = 101 hlöä
• 60 % harrasti jossain
muodossa koskimelontaa
Vastausprosentti = 50 %
Edustavuus = 41 % kohderyhmistä

Kesäkuu
2003

Marraskuu
2004

Kärnä – Kymön koskireitin (K – K) ja
Keihärinkosken (KK) rantaasukaskyselyt:
• kysely 36 asukkaalle

Vastaajia = 24 hlöä
Vastausprosentti = K – K 68 %
KK 50 %
Edustavuus = K – K 67 %
KK 50 %
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4
TULOKSET JA TARKASTELU

4.1 KUNNOSTUKSEN TUNNETTAVUUS
Kalastusalueet, kalastusoikeuden haltijat sekä kyläyhteisöt (= kylätoimikunnat, –seurat ja
–yhdistykset) tunsivat melko hyvin kunnostusten rahoitus-, suunnittelu- ja toteuttajatahot.
Tunnettavuutta lienee edistänyt se, että kyseiset tahot ovat useimmiten mukana edistämässä alueensa virtavesien kunnostustoimintaa. Noin 60 % kohdealueiden lähiasukkaista
tiesi ympäristökeskuksen vastaavan pääasiassa kunnostusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lähes 50 % TE-keskuksen vastaavan päärahoituksesta (kuva 11).
Kunnostustieto ei ollut tavoittanut kalastajia ja melojia yhtä hyvin kuin paikallisia toimijoita ja asukkaita. Valtaosa näiden harrastajaryhmien jäsenistä ei tiennyt, mitkä tahot
vastaavat kunnostuksista (kuva 11). Vain noin kolmasosa pystyi nimeämään rahoittajat ja
noin 40 % toteuttajat. Molemmat harrastajaryhmät tunsivat kunnostusvaiheet lähes yhtä
hyvin, mutta suunnittelutaho oli melojille tutumpi. Tutkimukseen osallistuneista kalastajista vain alle kolmasosa, mutta melojista kaikki asuivat Keski-Suomessa. Tämä selittänee
ryhmien väliset erot kunnostustietämyksessä.
Valtaosa matkailuyrityksistä (63 %) tiesi Keski-Suomessa tehdyistä virtavesikunnostuksista, mutta toisaalta runsas kolmasosa (36 %) ei ollut kuullutkaan kunnostuksista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista.
Aktiivinen tiedottaminen, erilaiset hanke-esittelyt sekä niistä johtuva kunnostustoiminnan hyvä näkyvyys tiedotusvälineissä ovat selvästi edistäneet kunnostustoiminnan
tunnettavuutta Keski-Suomessa.

4.2 VUOROVAIKUTUS KUNNOSTUSHANKKEISSA
Kaikki asianosaisryhmät pitivät erittäin tärkeänä sitä, että kunnostushanke esitellään
hankealueella riittävän aikaisin ennen suunnitelman toimittamista jatkokäsittelyyn.
Monet katsovat viestinnän epäonnistuneen, jos hanke tulee asianosaisten nähtäville vasta
ympäristölupaviraston kuulutuksen yhteydessä. Jos hanke on saanut ympäristölupaviraston luvan, laajemmat muutokset ovat silloin hankalia. Mikäli asianosaiset ovat joutuneet
tekemään muutosvaatimuksensa vasta toteutusvaiheessa, suhtautuminen kunnostushankkeeseen on lähes poikkeuksetta ollut kielteistä. Joissakin tapauksissa asianosaiset epäilivät
myös todellisia vaikutusmahdollisuuksiaan: “Jos virkamiehet ovat jo päättäneet jotain, ei
sitä kuitenkaan muuteta…”.
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Oletko tätä tiedustelua
ennen ollut tietoinen,
ketkä ovat virtavesikunnostusten päävastuutahoja rahoituksessa? Lähiasukkaat, n=31
Kalastajat, n=196
Melojat, n=101
ketkä ovat virtavesikunnostusten päävastuutahoja suunnittelussa? Lähiasukkaat, n=32
Kalastajat, n=196
Melojat, n=100
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ketkä ovat virtavesikunnostusten päävastuutahoja toteutuksessa? Lähiasukkaat, n=31
Kalastajat, n=195
Melojat, n=100

0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Kyllä

En

Ei osannut sanoa

Kuva 11. Keski-Suomen virtavesikunnostusten tunnettavuus hankealueen lähiasukkaiden (Kärnä – Kymön koskireitti, Keihärinkoski, Puukkoistenkoski) sekä kalastajien (Huopanankoski, Reinikankoski) ja melojien keskuudessa.

100
%

Keski-Suomessa on jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien noudatettu menettelyä, jossa
valmiit kunnostussuunnitelmat esitellään iltatilaisuuksina hankepaikkakunnalla. Kalastusalue yhdessä osakaskuntien kanssa on hankkinut suunnitelmalle esittelypaikan ja järjestänyt kahvituksen. Viranomaiset ovat puolestaan vastanneet varsinaisesta hanke-esittelystä.
Tapahtumaa ja kunnostuskohdetta on esitelty alueellisissa viestimissä sekä asianosaisille
lähetetyissä kutsukirjeissä ennen tilaisuutta. Halukkailla on ollut myös etukäteen mahdollisuus tutustua suunnitelma-asiakirjoihin hankekunnan ja maakuntaviranomaisen tiloissa.
Nämä kuulemis- tai esittelytilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille halukkaille ja niihin
on yleensä osallistunut 30–40 kuulijaa. Aktiivisimpia osallistujia ovat olleet kyläyhteisöt,
rannanomistajat, osakaskunnat ja kalastusalueet. Yllättävänä voidaan pitää virkistyskalastusseurojen ja kalastusmatkailuyritysten huomattavaa passiivisuutta. Melojista aktiivisimpia olivat ne, joilla on hankealueella myös omaa koskenlaskutoimintaa.
Keski-Suomessa asianosaisilla on ollut mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia vaatimuksia tai muistutuksia jo ennen ympäristölupaviraston lupakäsittelyä. Muutosesityksiä
on kuitenkin tehty keskimäärin vain yksi hanketta kohden. Keski-Suomessa kunnostushankkeiden esittelytilaisuudet ovat enemmänkin olleet kyläyhteisöjen tapaamistilaisuuksia kuin hankesuunnitelmien muutostilaisuuksia. Tästä huolimatta kyseistä vaikutusmahdollisuutta pidetään tärkeänä. Myös paikallis- ja maakuntaviranomaiset pitävät
esittelytilaisuuksia tärkeinä. Suunnittelutiedon jakamisen ohella tilaisuuksissa esitellään ja
painotetaan tarvittavien jatko- ja hoitotoimien merkitystä.
Kunnostusrahoituksen ohella tarvitaan kohderyhmien laajaa yhteisymmärrystä hankkeen toteuttamiseksi ja onnistumiseksi. Mikäli keskeisille tavoitteille ja toimenpiteille ei
saada suunnitteluvaiheessa riittävää yleistä hyväksyntää, hankkeesta kannattaa ainakin
väliaikaisesti luopua.
Edellisen perusteella on tärkeää, että viestintä ja vuorovaikutus aloitetaan riittävän
varhain ja että se on totuudenmukaista, selkeää, sovittelevaa, palvelevaa ja “läpinäkyvää”. Mitä paremmin ongelmista voidaan asianosaisten kanssa keskustella jo kenttäselvitysten kuluessa, sitä vähäisemmäksi muutosvaatimukset jäävät.

4.2.1 ASUKASYHTEISÖT
Hankealueiden välillä oli eroja kyläyhteisöjen ja lähiasukkaiden suhtautumisessa siihen,
kuinka he kokivat tulleensa kuulluksi kunnostuksen eri vaiheissa. Näihin eroihin vaikuttivat kohdetahon tai asukkaan oman asenteen ohella mm. koskialueen fysikaaliset ominaisuudet (kosken koko ja virtaama, kivisyys), käyttö (voimatalous, kalastus, veneily, rantaasutus yms.) ja kulttuurihistorialliset arvot.
Käyttö- ja kulttuurihistorialliset arvot tulivat esille selvimmin Huopanankoskella, jossa
kunnostustoimenpiteiden käyttöä rajasivat mm. voimalaitos, mylly, niiden vesitysjärjestelyt sekä siltarakenteet. Kyläläiset kokivat, että heidät otettiin melko huonosti kunnostuksessa huomioon ja ettei heitä myöskään kuunneltu toteutuksen aikana. Sen sijaan Huopanankosken maiseman ja rakennusten kunnostuksessa kyläläiset ja kiinteistöjen omistajat
kokivat tulleensa melko hyvin huomioon otetuiksi. Reinikankosken kylätoimikunta oli
puolestaan melko tyytyväinen huomioimiseensa Pihlajaveden reitin kunnostuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Kaikkein kielteisimmin sekä kunnostushankkeeseen että ympäristökeskukseen suhtautui Puukkoistenkosken kylätoimikunta.
Puukkoistenkosken, Keihärinkosken ja Kärnä – Kymön koskireitin hankealueiden
lähiasukkaista vajaa puolet oli tyytyväisiä ja yli kolmasosa tyytymättömiä kuulemiseensa
kunnostuksessa (kuvat 12–13). Valtaosa kahden ensiksi mainitun kosken asukkaista oli
kuitenkin tyytyväisiä kunnostajien toimintaan. Yleensä kunnostushankkeen esittelytilaisuuteen osallistuneet asukkaat olivat tyytyväisempiä kuin henkilöt, jotka eivät tilaisuuksiin
osallistuneet. Etenkin Kärnä – Kymön reitin asukkaat oli selvästi tyytymättömämpiä kuin
muualla mm. kunnostajien ja asukkaiden vähäiseksi koetun vuorovaikutuksen vuoksi.
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10 %

10 %

26 %

35 %

19 %

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Ei osannut vastata kysymykseen

Melko huonosti

Erittäin huonosti
Kuva 12. Kärnä – Kymön koskireitin, Keihärinkosken ja Puukkoistenkosken lähiasukkaiden arviot siitä, kuinka heidät on otettu huomioon kunnostuksen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa
(n=31).

Kuva 13. Kunnostushankkeen asianosaisesittelyt, keskustelutilaisuudet ja kalastuskohteen avajaiset ovat tärkeä osa kunnostushanketta ja siitä hahmottuvaa mielikuvaa. Ulkoinen viestintä
lieventää myös vastakkainasettelua ja ennakkoluuloja. – Perhokalastajia ja paikallisia tutkimassa Huopanankosken kunnostusaineistoa kosken avajaisissa 11.5.1994 (vasemmalla). Myös
talkookunnostuksilla lisätään paikallisväestön kiinnostusta “omaan puroon” ja sen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Paikallisia kunnostamassa Arvajan Kivikosken kutupaikkoja 17.10.2006
(oikealla). Kuvat: Anssi Eloranta.
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Kaakkois-Suomessa ranta-asukkaiden näkemykset kuulemisestaan Valkealan reitin
Summan- Silamus- ja Torsojoen kunnostushankkeissa vastasivat melko hyvin tässä tutkimuksessa saatua käsitystä kunnostajan ja asukkaan vuorovaikutussuhteista (Isoahde
2005). Näillä hankealueilla yli puolet asukkaista oli tyytyväisiä ja noin neljäsosa tyytymättömiä huomioimiseensa kunnostuksissa. Toisaalta noin 60 % piti tiedotustoimintaa kuitenkin riittävänä ja alle 10 % riittämättömänä.
Kunnostajat yksistään eivät aina voi vaikuttaa, miten kunnostuksiin suhtaudutaan. Esimerkiksi Keski-Suomessa ympäristökeskuksen koko toiminta näyttää vaikuttavan merkittävästi ihmisten suhtautumiseen ympäristökeskuksen yksittäisissä hankkeissa. Jos maanomistajat kokevat kärsineensä vääryyttä esimerkiksi rantojensuojelu- ja Natura-ohjelmien
vuoksi, he näyttävät suhtautuvan varauksellisesti tai kielteisesti myös muihin hankkeisiin.
Kunnostuksen kannattaja voi muuttua vastustajaksi, mikä puolestaan voi heijastua muidenkin asenteisiin. Ympäristökeskuksen toimintaan tyytyväinen asianosainen voi vastaavasti edistää paikallista kunnostushanketta.
Kunnostajat eivät voi myöskään voi vaikuttaa lähettämänsä kunnostusinformaation
vastaanottamiseen. Nykyisen “tiedon tulvan” aikakaudella asianosaisilta voi hyvissä ajoin
lähetetty kunnostusinformaatio jäädä huomaamatta tai se saadaan vasta kunnostuksen
alkaessa. Tiedon puuttumisen, vähäisyyden tai viivästymisen todettiin vaikuttaneen
kielteisesti erityisesti rannanomistajien kunnostusasenteisiin.

4.2.2 KALATALOUSTOIMIJAT JA KALASTAJAT
Paikalliset kalastusalueet ja kalastusoikeuden haltijat olivat mielestään melko hyvin tai
hyvin huomioituja kunnostuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Myös urheilukalastajat
olivat tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa toteutuneissa kunnostushankkeissa. Esimerkiksi Huopanankosken ja Reinikankosken kalastajista 45 % oli tyytyväisiä ja vain alle 10 %
tyytymättömiä. Keski-Suomen ulkopuolella asuvat kalastajat eivät osanneet ottaa kantaa
tähän kysymykseen, koska he vierailevat kohteella vain satunnaisesti.
Kaakkois-Suomen neljässä kunnostushankkeessa osakaskuntien ja kalastajien näkemykset kuulemisestaan olivat kriittisempiä kuin tässä tutkimuksessa (Isoahde 2005). Alle
40 % osakaskunnista oli tyytyväisiä tai tyytymättömiä ja samoin noin 40 % kalastajista oli
tyytymättömiä kuulemiseensa.

4.2.3 MELONTA JA VENEILY
Koskimelojat kokivat harrastuksensa otetun parhaiten huomioon nimeämissään isoissa
koskissa ja koskireiteillä (ks. kpl 4.4.4). Arvioitaessa samaa asiaa yleisellä tasolla ilman
nimettyjä kohteita, useimmat melojat olivat edellistä kriittisempiä. Toisaalta melojien mielipiteet menivät näiltäkin osin ristiin.
Huopanan-, Puukkoisten- ja Reinikankosken melonta- ja veneilymahdollisuudet selvitettiin kunnostussuunnittelussa. Suunnitelman esittelytilaisuuksissa mukana olleet katsoivat, ettei koskenlaskuun ollut erityistä tarvetta. Koskenlaskun järjestämiseksi ei silloin
todettu olevan erityistä tarvetta. Asenteet ovat tämän jälkeen muuttuneet. Vaatimuksia veneilymahdollisuuksien järjestämiseen on esitetty Puukkoisten- ja Reinikankoskella. Huomattakoon, ettei koskenlasku Puukkoistenkoskella ole aiemminkaan ollut mahdollista.
Parhaiten koskenlasku voidaan ottaa huomioon isoissa koskissa, jotka muutoinkin
ovat suosituimpia melontakohteita ja läpikulkureittejä. Sen sijaan pienten ja vähävetisten virtavesien kunnostuksissa koskenlaskun huomioon ottaminen on ongelmallisempaa kuin leveissä joissa. Laskuväylää on vaikea sijoittaa kapeaan uomaan vaarantamatta ranta-alueen vesitystarpeita. Toisaalta pienvesissä harrastus on satunnaista ja
ajoittuu lyhytaikaisiin tulvajaksoihin.
Suomen Kanoottiliitto ry tarkasteli kunnostuksen ja melomisharrastuksen suhdetta
Melojalehdessä (Orrenmaa 2006). Selvityksessä mainittiin kunnostajien ja melojien välillä
esiintyvän “väkeviä epäluuloja ja orastavia väärinymmärryksiä”. Melojien mukaan toisissa
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ympäristökeskuksessa heitä kuullaan säännöllisesti, mutta toisissa taas koetaan hankkeen
hidasteena. Vastaavasti osa kunnostajista ei myönnä ristiriitaa, osa taas tunnustaa ja hakee
kompromissia. Myös melojilla keskuudessa todettiin olevan erilaisia kunnostusnäkemyksiä.

4.2.4 MATKAILUYRITYKSET
Matkailuyrittäjät olivat melko kriittisiä kuulemiseensa kunnostuksissa etenkin koskenlaskunkohteilla. Yli puolet kunnostusvaikutuksia yritystoiminnassaan havainneista yrityksistä
koki yrityksen edut otetun melko huonosti tai erittäin huonosti huomioon. Vain viidesosa
yrityksistä oli tältä osin tyytyväisiä. Tosin monet kritiikkiä esittäneet yritykset eivät harjoittaneet yritystoimintaa vielä kunnostuksen aikaan. Toisaalta kaikki kritisoidut ja nimetyt
kosket on kunnostettu ennen vuotta 1995. Tällöin matkailullisia vaatimuksia ei esitetty.
1990-luvun puoliväliä edeltävissä keskisuomalaisissa kunnostuksissa koskenlaskun
matkailullinen mahdollisuus oli melko huonosti esillä. Tuohon aikaan virtavesien moninaiskäytölle ei ollut nykyisenlaista tarvetta, eikä sen aikaisilla hankealueilla ollut niitä
hyödyntäviä matkailuyrityksiäkään. Veneily, melonta ja kumilauttailu otettiin sen vuoksi
nykyistä vaatimattomammin huomioon myös kunnostuksissa.
Nykyisin virtavesien matkailullinen merkitys on selvästi kasvanut. Tämä on samalla vaikuttanut matkailun parempaan huomioon ottamiseen kunnostushankkeissa. Mikäli hankealueella tiedetään olevan matkailuyritys, siihen otetaan yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa. Hyväksi on koettu myös menettely, jossa koskenlaskijat testaavat kunnostettua
uomaa kunnostuksen aikana. Tällöin saadaan välitön palaute ja muutostyöt on helpoin
toteuttaa (vaaralliset lohkareet, ongelmallinen virtauksenohjaus, stopparikivien asennus).

4.3 KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KYLÄYHTEISÖÖN JA ASUMISEEN
4.3.1 KYLÄTOIMINTA JA ASUMISVIIHTYISYYS
Huopanankoski on eräs tunnetuimpia suomalaisia koskikalastusalueita, joka on tullut tutuksi Juhani Ahon kirjoitusten vuoksi (kuva 14). Paikallinen kyläseura tunsi samoin ja piti
erityisen tärkeänä Huopanan kulttuuriperinnön säilyttämistä. Kyläseuran mielestä Huopanankosken jokiuoman, maiseman ja rakennusten kunnostukset paransivat ekologisten
seikkojen ohella myös asumisviihtyisyyttä ja –ympäristöä, aktivoivat kylätoimintaa ja yhteishenkeä sekä lisäsivät kylän elinvoimaisuutta.
Reinikankoskella kunnostus ei vaikuttanut entisestäänkin vireään kylätoimintaan.
Sen sijaan kunnostuksen katsottiin lisänneen kyläläisten asumisviihtyisyyttä. Paikallinen
kylätoimikunta piti kunnostuksen jälkeistä asuinympäristöä ja jokimaisemaa aiempaa kauniimpana ja paremmin luontoon soveltuvana.
Puukkoistenkoskella lähiasukkaat suhtautuivat tehtyyn kunnostukseen hyvin ristiriitaisesti. Noin puolet asukkaista ilmoitti, ettei asumisviihtyisyys lisääntynyt, mutta toinen
puoli ilmoitti sen parantuneen. Koskimaisemasta tuli enemmistön mielestä kuitenkin entistä kauniimpi ja luonnonmukaisempi. Kylätoimintaan ja yhteishenkeen kunnostuksella
ei katsottu olleen merkitystä.
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Kuva 14. Ilman Juhani Ahoa ja hänen tarinoitaan Huopanankoskesta tuskin olisi kehittynyt nykyisenkaltaista kulttuuriperintö- ja matkailukohdetta. – Vasemman puoleisessa kuvassa Aholle kuuluneita perhokeloja ja devoni –uistimia sekä oikean puoleisessa kuvassa Ahon nimikkokivi, jonka painanteessa kirjailija liotti silkkisiimojaan ennen kalastusta. Kuvat: Anssi Eloranta.

Kuva 15. Perkausvallit ja yksipuoliset rantatiheiköt vaikeuttavat normaalin rantakasvillisuuden kehittymistä. Paju- ja leppätiheikön poistoa Tuhmakosken (Saarijärvi) kunnostuksen aikana 21.7.2006 (vasemmalla). Huopanankosken uittoseinämät
oli katettu paksuilla teräksisillä suojalevyillä, jotka ajan myötä irtosivat ja jäivät kosken pohjalle. Näitä ruostuneita levyjä
poistettiin Keski-Suomen ympäristökeskuksen, Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Viitasaaren kaupungin järjestämällä talkooleirillä heinäkuussa 1994 (oikealla). Kuvat: Anssi Eloranta.
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Kärnä – Kymön koskireitillä ja Keihärinkoskella noin puolet ranta-asukkaista ilmoitti
koskikunnostuksen parantaneen asumisviihtyisyyttä ja valtaosa koki elinympäristönsä
laadun parantuneen. Noin 70 %:n mielestä koskialueesta tuli myös mieluisampi ja luonnonmukaisempi ulkoilukohde sekä 65 %:n mielestä kauniimpi kuin ennen kunnostusta.
Runsaat puolet ranta-asukkaista arvioi kunnostuksen aluksi aktivoineen kylätoimintaa ja
kylän yhteishenkeä, mutta myöhemmin sillä ei enää ollut samanlaista merkitystä. Noin 40
% asukkaista koki myös kylän elinmahdollisuuksien parantuneen kunnostuksen jälkeen.
Koskialueen tila ennen kunnostusta sekä kylän yhteishenki vaikuttivat selvästi arvioihin. Mikäli esimerkiksi kyläyhteisö oli toiminnaltaan aktiivinen tai koskiympäristöä
pidettiin jo ennen kunnostustakin mieleisenä, kunnostusvaikutuksia ei pidetty välttämättä merkittävinä.

4.3.2 KIINTEISTÖN JA TONTIN ARVO
Huopanankosken kyläseura arvioi kylän kiinteistöjen ja tonttien sekä kulttuurimaiseman
arvojen nousseen kunnostusten seurauksena. Puukkoistenkoskella lähiasukkaiden mielipiteet hajaantuivat: arvo nousi tai sillä ei ollut vaikutusta tai vaikutuksia ei osattu arvioida.
Karimon kylätoimikunta ei osannut arvioida kiinteistöihin ja tontteihin kohdistuneita
taloudellisia kunnostusvaikutuksia Reinikankoskella. Sen sijaan “uuden koskimaiseman”
katsottiin parantaneen kylän alueellista tunnettavuutta. Pihlajaveden osakaskunta puolestaan ilmoitti, että Pihlajaveden reitin koskikunnostuksilla voi olla ratkaiseva vaikutus kiinteistöä ostettaessa. Eräät kalastajat mainitsivatkin kesäasuntonsa ostopäätöksen keskeiseksi syyksi sen sijainnin kunnostetun koskialueen tuntumassa.
Noin 70 % Kärnä – Kymön koskireitin ja Keihärinkosken tutkimukseen osallistuneista
ranta-asukkaista arvioi, ettei kunnostus muuttanut lähialueen tonttien ja kiinteistöjen
arvoja. Vajaa viidesosa oli toista mieltä ja uskoi niiden arvon kuitenkin nousseen. Noin
kolmasosan mielestä tonttien ja kiinteistöjen myyntimahdollisuudet olivat parantuneet ja
vastaavasti noin 40 %:n mielestä pysyneet entisellään.
Keskisuomalaisten tiedustelutulosten mukaan kunnostettujen virtavesien läheisyydessä myydään vain harvoin maata ja asuinrakennuksia. On ilmeistä, että tällaisia
arvostettuja koskirantoja ei haluta laittaa myyntiin, vaan ne siirtyvät perheen jäsenille
tai myydään “tutunkauppana” ilman välittäjiä. Tämän vuoksi on myös vaikea saada laajempaa käsitystä kyseisten tonttien ja kiinteistöjen arvosta.

4.3.3 MAISEMANHOITO
Tutkimukseen osallistuneet pitivät kunnostusalueiden suunnitelmallista maisemanhoitoa tärkeänä. Erityisesti lähellä hankealuetta asuvat ja siellä kalastavat katsoivat
koskiuoman ja sen ranta-alueiden olevan erottamaton kokonaisuus, jota tulee hoitaa
yhdessä.
Onnistunutkin uomakunnostus koetaan helposti keskeneräiseksi, mikäli ranta-alueet
on jätetty ”rempalleen”. Ylitiheää ja ryteköitynyttä rantapensastoa pidettiin kalastusta ja
rantautumista hankaloittavana tekijänä (kuva 15).
Keskisuomalaisten virtavesikunnostusten lähtökohtana on kunnostusalueen luontaisten ominaispiirteiden korostus ja säilyttäminen. Tämä tarkoittaa ylitiheiden ja pusikoituneiden ranta-alueiden harventamista niin, että luontainen koskenrannan kasvillisuus voisi
palautua. Kunnostusta edeltävällä puuston ja pensaston poistolla pyritään estämään myös
puuaineksen silpoutumista koneiden alle. Normaaleissa virtavesikunnostuksissa maisemointitoimet rajoittuvat yleensä vain harkittuun harventamiseen ja luontaisten puu- ja
pensaslajien istuttamiseen. Maisemointia rajoittavat paikoin myös Natura- ja rantojensuojelualueille kohdistuvat käyttörajoitukset.
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4.3.4 KALASTUS, MELONTA JA VENEILY
Kärnä – Kymön koskireitin ja Keihärinkosken ranta-asukkaiden mielestä kalastajien liikkuminen koskialueella häiritsee asumista. Enemmistö haastatelluista (75 %) piti haittaa
vähäisenä, mutta viidesosa ilmoitti kalastajien häiritsevän melko tai erittäin paljon. Häiriön kokemiseen vaikutti luonnollisesti esim. asunnon etäisyys koskirannasta sekä vastaajan
omat kalastusmahdollisuudet. Sen sijaan melonta- tai veneilyhäiriötä ei havaittu tai haittaa
pidettiin vähäisenä.
Huopanankoskella eikä Reinikankoskella pidetty kalastajien liikkumista häiritsevänä.
Sama koski satunnaista melomista tai veneilyä.
Kunnostus paransi kalastusmahdollisuuksia ja lisäsi kalastajamääriä yllä mainittujen
koskialueiden pihapiirin läheisyydessä. Melojamääriin kunnostuksella ei ollut erityistä
vaikutusta. Esimerkiksi Kärnä – Kymön reitillä melonta on ollut yhtä vilkasta ennen ja jälkeen kunnostuksen.

4.4 ARVIOT KUNNOSTUSHANKKEIDEN ONNISTUMISESTA
4.4.1 KUNNOSTUSODOTUSTEN TOTEUTUMINEN
Ranta-asukkaiden kunnostusodotuksia ja niiden toteutumista selvitettiin Kärnä – Kymön
koskireitillä ja Keihärinkoskella. Näillä koskilla kunnostus vastasi pääosiltaan useimpien
ranta-asukkaiden odotuksia. Hankkeen aloitusvaiheessa 67 % asukkaista suhtautui kunnostukseen myönteisesti ja vajaa 30 % kielteisesti. Kun Kärnän reitin kunnostuksesta oli
kulunut noin 10 vuotta ja Keihärinkosken kunnostuksesta 16 vuotta, valtaosa asukkaista
(75 %) oli edelleenkin tyytyväisiä kunnostustulokseen. Toisaalta kunnostusta vastustaneidenkin mielipiteet olivat pysyneet entisellään (25 %).
Kärnä – Kymön koskireitillä ja Keihärinkoskella selvitettiin myös, miten ranta-asukkaat
arvostivat virtavesien kunnostustoimintaa ylipäätään. Yli puolet vastaajista (54 %) piti sitä
erittäin tärkeänä ja noin 20 % melko tärkeänä asiana. Kriittisimmätkään asukkaat eivät
suhtautuneet kunnostukseen täysin kielteisesti.
Virtavesien varsilla voi olla hyvinkin monenlaisia vedenkäyttäjiä (vesilaitoksen omistaja, kalastaja, luontoharrastaja, paikallinen ranta-asukas, meloja, veneilijä, mökkiläinen).
Jokaisella käyttäjäryhmällä on luonnollisesti omat ennakkokäsityksensä ja –odotuksensa virtavesikunnostuksista. Nämä odotukset ovat harvoin täysin yhteneväiset kunnostushakkeen tavoitteiden kanssa. Vedenkäyttäjäryhmien arviot riippuvat siitä, kuinka
kauaksi näistä ennakko-odotuksista jäädään ja minkälaisessa vesitilanteessa havainnot on
tehty. Vaikka kunnostaja pyrkiikin ekologisesti lähemmäksi kyseisen vesialueen luontaista
olemusta, kunnostus on kuitenkin miltei poikkeuksetta monenlaisten toiveiden ja tavoitteiden kompromissi.
Tutkimus vahvisti ennakkoarvioita uoman leveyden vaikutuksesta haastateltujen arvioihin kunnostuksen onnistumisesta. Yleistäen voidaan sanoa, että mitä leveämpi virtavesiuoma on, sitä vähemmän kritiikkiä kunnostukset aiheuttavat (kuva 16). Tämä johtuu
luonnollisesti siitä, että leveässä uomassa on paremmin tilaa sovittaa yhteen erilaisia käyttömuotoja. Kynnysvirtaamana voidaan pitää 30 m³/s. Yhteensovittamisen ongelmat ovat
suurimmillaan keskisuurissa uomissa, joissa keskivirtaama on 5–30 m³/s. Pienissä puro- ja
jokivesissä (< 5 m³/s) yhteensovitettavien käyttömuotojen määrä selvästi vähenee. Tästä
huolimatta koskenlaskijoiden kunnostuskritiikki on yleistä

33

4.4.2 LÄHIASUKKAAT, KYLÄYHTEISÖT JA KALATALOUSTOIMIJAT
Seuraavassa tarkastellaan haastateltujen suhtautumista erityisesti koskialueiden kiveykseen, vesitykseen ja vedenkorkeuteen.
Uomakiveykset ja vesitys
Uomakiveykset ovat keskeinen ja näkyvin osa järvisuomalaista virtavesikunnostusta. Kivet
tai kiviryhmät voivat toimia esimerkiksi kalojen suojapaikkoina, virtauksen ohjaajina, maisematekijöinä ja suojavahvistuksina (kuva 17). Kiviryhmillä on myös erityisen suuri merkitys reviirikäyttäytyvien eläimien kuten taimenen elinympäristönä. Kiveyksissä käytetty
materiaali on yleensä peräisin perkausvalleista tai lähiseutujen kiviraunioista.
Huopanan kyläseura piti yleisesti Huopanankosken uomakunnostusta melko hyvänä.
Myös maiseman ja rakennusten kunnostuksiin oltiin melko tyytyväisiä. Sen sijaan uoman
kiveämisaste ja kivien ryhmittely synnyttivät kritiikkiä. Se kohdistui erityisesti Kuninkaanväylän kiveämiseen ja vanhan sillan alapuolisen luodon poistamiseen.
Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry toimii nykyisin Huopanankosken kalastusoikeuden
hallitsijana. Kalatalouskeskus piti lopputulosta yleisesti melko hyvänä, mutta olisi halunnut kosken pääuomaan ja alavirtaan enemmänkin kiviä ja lohkareita.
Pohjois-Keiteleen kalastusalue oli yleisesti erittäin tyytyväinen kunnostukseen ja piti
kunnostusratkaisuja kalastonkin kannalta melko hyvinä tai hyvinä. Sekä kalatalouskeskus
että kalastusalue arvioivat uoman myös vesittyvän aiempaa paremmin.
Pihlajaveden osakaskunnan mielestä Reinikankosken kunnostus onnistui erittäin hyvin ja Karimon kylätoimikunnan mielestä melko hyvin. Osakaskunta oli tyytyväinen myös
kosken kiveämistiheyteen ja melko tyytyväinen kivien ryhmittelyyn. Uoman vesittymisen
ilmoitettiin myös parantuneen aiemmasta.
Lähes 90 % Puukkoistenkosken lähiasukkaista oli tyytyväisiä kosken kunnostuksen
onnistumiseen ja 75 % tyytyväisiä uoman kiveämiseen. Puolet asukkaista ilmoitti kunnostuksen parantaneen kosken vesitystä. Puukkoisten osakaskunta oli kunnostuksen lopputulokseen yleisesti melko tyytyväinen, mutta jotkut osakkaat pitivät kiveämisastetta hiukan
liian suurena.
Valtaosa (75 %) Kärnä – Kymön koskireitin ja Keihärinkosken ranta-asukkaista oli tyytyväisiä kunnostuksen lopputulokseen (ks. kpl 4.4.1).
On tyypillistä, että vuosikymmenet perattua uomaa katsellut lähiasukas, kokee kiveyksen aluksi tukkoisena tai ylikivettynä. Alivesitilanne vielä korostaa tuntemusta. Keskisuomalaisissa kunnostuksissa kuitenkin yleensä vain osa peratuista kivistä palautetaan takaisin uomaan. Kunnostustulosta arvioitaessa harvoin muistetaan, että luonnontilaisena
uoma on ollut selvästi kunnostettua uomaa kivisempi (kuva 18).
Vedenkorkeus
Huopanankosken, Reinikankosken ja Puukkoistenkosken asianosaistahojen ja lähiasukkaiden mukaan kunnostukset eivät muuttaneet koskialueiden ylä- ja alapuolisia vedenkorkeuksia. Myöskään Kärnä – Kymön koskireitin ja Keihärinkosken ranta-asukkaat eivät
arvioineet kunnostuksen aiheuttaneen veden pinnan muutoksia.
Kunnostusluvassa edellytetään yleensä, ettei toimenpiteillä saa muuttaa vallitsevia
vedenkorkeuksia. Tästä huolimatta on yleistä, että poikkeuksellisina tulva- tai kuivakausina ranta-asukkaat pitävät kunnostusta syyllisenä näihin vedenpinnan ääreviin
korkeuksiin (kuva 19).
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Kuva 16. Suurissa reittivirroissa mahdollisuudet eri vedenkäyttömuotojen yhteensovittamiseen ilman ristiriitoja ovat huomattavasti paremmat kuin keskisuurissa ja pienissä virtavesissä. – Saarijärven Muittarinkoskessa
(vasemmalla) kunnostajan toimintamahdollisuudet olivat vähäiset, koska taustalla olevaan voimalauomaan
ei voinut puuttua ja keskellä virtaavaan uittoväylään täytyi jättää veneväylä. Puukkoistenkosken kaltaisissa ja
sitä pienemmissä uomissa veneily on mahdotonta tai se rajoittuu lyhyisiin ylivesikausiin (oikealla).
Kuvat: Anssi Eloranta.

Kuva 17. Alakosken (Kärnä − Kymön koskireitti) ranta-alueet olivat ennen kunnostusta (vasemmalla, 1.9.1994)
kuivat ja keskiuoma suojaton. Tästä tilanteesta kärsi etenkin koskikalaston poikastuotanto. Kunnostuksen jälkeen (oikealla, 23.8.1995) vesittynyt ala moninkertaistui ja samalla myös suppotulvien esiintyminen harvinaistui. Kuvat: Anssi Eloranta.
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Kuva 18. Summakosken pääuoma (Saarijärvi) on harvinainen esimerkki lähes luonnontilaisesta, järvisuomalaisesta reittikoskesta. Nykyihmisen on usein vaikea mieltää kuinka kivisiä keskisuomalaiset kosket ovat alun
perin olleet. Erillinen uittoväylä (vas. lehvästösaarekkeen takana) pelasti Summakosken pahimmilta perkauksilta. 30.9.1994. Kuva: Anssi Eloranta.

Kuva 19. Vedenkorkeuden muutokset kuuluvat kunnostuksen avainkysymyksiin. Toisaalta asianosaiset pelkäävät ylivesikorkeuksien nousua, mutta toivovat lähes poikkeuksetta alivesien nostoa. Varsin usein normaalit vuosien väliset vaihtelut vedenkorkeuksissa tulkitaan kunnostuksen
aiheuttamiksi, vaikkei niska-alueeseen olisi lainkaan koskettu. – Työaikainen vedenkorkeusasteikko Kellankosken niskalla (vasemmalla, Viitasaari 5.4.1995). Vedenkorkeusongelmat korostuvat ojitetuilla latvavesillä ja matalarantaisilla alueilla (oikealla, Kiminginjoen Ruukinkoski,
Karstula.) Kuvat: Anssi Eloranta.
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4.4.3 KALASTAJAT
Noin 70–80 % kalastajista arvioi kunnostuksen onnistuneen ja oli kunnostusväittämien
kanssa lähes tai täysin samaa mieltä (kuva 20). Noin 50–60 % arvioi myös kalakannan elpyneen, kalastamaan pääsyn helpottuneen ja heittopaikkoja olevan tarpeeksi kunnostuksen jälkeen. Yleisesti kunnostustulokseen oltiin tyytyväisiä (31 %) tai melko tyytyväisiä
(54 %). Vain alle kymmenesosa oli kunnostukseen tyytymättömiä.
Kalastajat tarkastelevat kunnostuksen onnistumista usein kahlaamismahdollisuuksien,
heittotilan ja ottipaikkojen monipuolisuuden perusteella (kuva 21). Erityisesti muilla vieheillä kuin perholla kalastavat odottavat kunnostukselta enemmän laajahkoja ja avoimia
”peilialueita”. Tässä mielessä kalastajien odotukset eivät ole aina yhtäläiset kalojen
elinympäristövaatimusten kanssa. Pienempi osa kalastajista ymmärtää hyvän ja tiheän
poikaskivikon merkitsevän monesti myös parempia saaliita.
Vaikka kunnostuksella harvoin päästään alkuperäiseen luonnon tilaan, saavutetut hyödyt ovat silti huomattavat kunnostusta edeltävään tilaan verrattuna.

4.4.4 MELOJAT
Koskenlaskun ja melonnan kannalta onnistuneimpana keskisuomalaisena kunnostuskohteena pidettiin Luija – Kapeen koskialuetta. Yli 80 % vastaajista katsoi kunnostajien huomioineen harrastuksensa melko tai erittäin hyvin, ja vain 6 % melko huonosti. Enemmistö
vastaajista suhtautui kunnostustulokseen myönteisesti myös Kuusaankoskessa (huomioitu
hyvin 75 %), Saarijärven reitillä (hyvin 56 % < > huonosti 33 %), Kärnä – Kymön koskireitillä (56 % < > 44 %) ja Vanhan Vitosen –reitillä (Petäjävesi – Jämsänkoski; 50 % < > 25
%). Yleensä isojen reittikoskien kunnostuksia pidettiin onnistuneempina kuin pienempien virtavesien. Poikkeuksena oli Huopanankoski, jossa Kuninkaanväylä ja vanhan sillan
lähialue oli kivetty melojien mielestä liian ahtaiksi.
Yleisesti ottaen noin 40 % melojista piti kunnostuskohteita liian kivisinä ja noin 50 %
kivien asettelua koskenlaskulle huonona. Vajaa kolmasosa katsoi, ettei kiviä ollut liikaa, ja
yli viidesosa piti kivien ryhmittelyä harrastuksensa kannalta hyvänä. Valtaosa melojista oli
kuitenkin tyytyväisiä koskialueiden parantuneeseen ulkonäköön. Enemmistön (65 %) mukaan kunnostukset tekivät koskimaisemasta luonnonmukaisemman. Puolet arvioi kosken
ja sen lähiympäristön olevan myös aiempaa mielenkiintoisemman ulkoilukohteen.
Veneilijät ja melojat arvioivat kunnostuksen onnistumista yleensä vain jokiuoman
vesimäärän ja kiveämisasteen perusteella. Veneväylän ja uomakunnostuksen yhteensovittaminen onkin yksi vaikeimmin yhteen sovitettavista kysymyksistä (kuva 22). Ongelma
korostuu vesistöissä, joissa vedenkorkeuden vaihtelut ovat suuret, uoma kapea ja perattu
uoma syvä. Veden ohjaaminen perkausuomasta rannan poikastuotantoalueille edellyttää
tällöin voimakasta keskiuoman kiveämistä, mikä puolestaan vaikeuttaa koskenlaskua. Keskisuomalaisten kunnostusten lähtökohtana on, että hyväksytään mainitunlaisten uomien
sopimattomuus veneilyyn joko kokonaan tai ainakin alivesitilanteessa. Veneilyyn soveltuvassa väylässä ratkaisuun pyritään tekemällä keskiuoman kiveys laakeaselkäisillä kivillä ja
jättämällä ne väylän kohdalla vedenpinnan alapuolelle.
Veneilijät ja melojat suhtautuvat hyvin vaihtelevasti kunnostustulokseen. Kokeneemmat laskijat pitävät kunnostettua uomaa usein aiempaa haastavampana ja mielenkiintoisempana. Toisaalta satunnaisharrastajat voivat pitää samaa kivettyä koskea
jopa täysin koskenlaskuun sopimattomana. Kunnostuksen ja veneilyn/melonnan välinen
ristiriita yleensä kasvaa siirryttäessä suurista uomista (> 30 m³/s) pienempiin. Kanootin
käyttäjät kuitenkin hyväksyvät selvästi matalamman ja kivisemmän uoman kuin kumilautan ja veneen käyttäjät. Veneilijät ja melojat muistavat harvoin, että kunnostamaton uoma
on luonnoton, suoristettu ja perattu. Kunnostuksessa se pyritään vain palauttamaan lähemmäksi sen alkuperäistä rakennetta.
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Koskeen on laitettu sopiva määrä kiviä ja lohkareita, n=300
Kivet ja lohkareet on hyvin asetettu (mm. virtauksen ohjaus, kalojen asentokivet, suojapaikat),
n=301
Taimenen ja harjuksen lisääntymis- ja poikasalueet on tehty hyvin (mm. kutusorikkoa,
suojakivikkoa), n=296
Isoille kaloille on riittävästi oleskelusyvänteitä, n=299

Kalakanta on vahvistunut ja monipuolistunut, n=300

Vesihyönteislajisto on monipuolistunut ja määrä lisääntynyt, n=298

Koskelle pääsee helpommin kalaan, n=299
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Kalastettavuus koskessa on hyvä, n=299

Kiveyksien ja ns. "peilialueiden" suhde on kalastajien kannalta hyvä, n=300

Heittopaikkoja on kalastajamäärään suhteutettuna riittävästi, n=300

Koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi, n=299

Olen tyytyväinen kunnostustulokseen, n=299

0%

Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

10 %

20 %

30 %

Ei osannut vastata kysymykseen

40 %

50 %

60 %

70 %

Jonkin verran eri mieltä

80 %

90 %

100 %

Täysin eri mieltä

Kuva 20. Kalastajien arviot Huopanankosken, Reinikankosken, Kuusaankosken sekä Luija − Kapeen koskialueen kunnostuksen onnistumisesta eri osatekijöiden perusteella (yhdistetty aineisto).

Kuva 21. Keinotekoisten heitto- ja näköalalaitureiden tai –terassien rakentamisessa on Keski-Suomessa oltu varsin pidättyväisiä, koska keskisuomalaiset uomat on kalastettavissa yleensä yhdeltä rannalta. – Edellisestä huolimatta liikuntarajoitteiset tarvitsevat selviä ja turvallisia heittolaitureita (vasemmalla Kuusaankosken alaosa,
22.3.2003). Useimmat kalastajat pitävät luonnonkivistä tehtyjä heitto- ja levähdyspaikkoja riittävinä ja maisemallisesti parempina (oikealla Tuhmakoski 21.7.2006). Kuvat: Anssi Eloranta.

Kuva 22. Koskenlasku on osa vesien moninaista virkistyskäyttöä. Pienet koskikajakit soveltuvat syväyksensä ja ohjattavuutensa puolesta ahtaisiin kunnostettuihin virtavesiin suuria ja hitaasti kääntyviä kumilauttoja paremmin.
– Luonnonkosken ohitse rakennettu venekanava (vasemmalla) Tanskassa. Oikealla turistiryhmä valmistautumassa Vindelälva-joen (Ruotsi) koskenlaskuun kumilautalla 29.9.2006. Kuvat: Anssi Eloranta
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4.4.5 KUNNOSTAJAT
Kunnostajan näkemysten kartoittamiseksi haastateltiin Keski-Suomen ympäristökeskuksen kalabiologi Anssi Elorantaa ja rakennusmestari Matti Pitkäjärveä, joista myöhemmin
käytetään yhteisnimitystä kunnostajat. Heidän mielestään onnistumisarvioita tehtäessä
tulisi erottaa käsitteet kunnostustavoitteiden toteutumisaste (%) ja kunnostuksen yleinen onnistumisaste (%). Ensin mainitulla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin kunnostussuunnitelmassa esitetyt ja lupaehdoissa määritetyt tavoitteet onnistutaan saavuttamaan. Siihen
vaikuttavat esimerkiksi kustannustekijät, koskikohtaiset maasto- ja olosuhdeongelmat
(savi, jäätyminen, alueelle pääsy) tai muut ennalta arvaamattomat tekijät. Kunnostuksen
yleisellä onnistumisasteella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin kunnostuksessa on saavutettu
se tila, johon parhaimmillaan olisi voitu päästä ilman yllä mainittuja kunnostusta rajoittavia ongelmatekijöitä.
Varsinkin Etelä- ja Keski-Suomen virtavesikunnostuksissa joudutaan tekemään useimmiten suuriakin kompromisseja. Kunnostaja joutuu menettelemään toisin, kuin virtavesiluonnon kannalta olisi parasta tai toisin kuin hän itsekään haluaisi. Kunnostaja pyrkii
niin hyvään ekologiseen lopputulokseen kuin vallitsevissa olosuhteissa on mahdollista
(kuva 23).
Huopanankoski
Kunnostajat arvioivat koko Huopanankosken kunnostustavoitteiden toteutumisasteeksi
noin 60–70 %. Huopanankosken kunnostus arvioitiin poikkeuksellisen vaateliaaksi työksi.
Tähän vaikuttivat kosken koko, voimatalousintressit, monet kulttuurihistorialliset seikat,
koskiensuojelulain tulkinnat sekä kosken tunnettavuus. Onnistumista arvioitiin myös
osa-alueittain. Luonnonuoman sekä myllyn ja vanhan sillan kunnostustoimien arvioitiin
onnistuneen parhaiten (tavoitteiden saavuttamisaste 70 %), kun taas kosken niskan ja Välisuvannon kohtalaisesti (60 %).
Kunnostajan kannalta vaikein alue oli niin sanottu Välisuvanto, jonka alaosassa koski eriytyy kolmeen uomaan: luonnonuomaan, uittouomaan (ns. Kuninkaanväylä) sekä
voimalakanavaan (kuva 24). Näiden uomien kynnykset oli kivettävä siten, että voimala
saisi luvan mukaiset vesimäärät kaikilla vesikorkeuksilla. Tämän lisäksi uitto- ja luonnonuomaan piti kaikissa olosuhteissa johtaa yhteensä vähintään 4 m³/s. Kynnysjärjestelyiden
seurauksena uittouoman kaltevuus lisääntyi entisestään eikä kiveyksellä kyetty rakentamaan riittävän luonnonmukaisesti polveilevaa koskialuetta. Kunnostajat itse arvioivat kyseisen alueen tavoitteiden toteutumisasteeksi vain 35 %.
Luonnonuoman ja Kuninkaanväylän niskalla sijainneen uittoarkun purkaminen herätti
joissakin kalastajissa voimakasta jälkikritiikkiä. Heidän mukaansa arkun poistaminen johti
taimenen kannalta tärkeiden ravintohyönteisten taantumiseen ja kalakannan vähenemiseen. Kunnostajat katsoivat arkun poistamisen tärkeäksi kunnostuksen aikana, koska arkku oli osin lahonnut ja romahtanut, koska se sijaitsi kosken vesityksen ”avainalueella” ja
koska koneen tuominen tälle alueelle myöhemmin olisi ollut huomattavan hankalaa.
Huopanankosken vanhan sillan ja Muuruejärven välisen alueen tavoitteiden toteutumisasteeksi arvioitiin 50 %. Myllyn alapuolella sijainneiden perkaussaarekkeiden poisto
aiheutti eniten kritiikkiä. Mielenkiintoista asiassa on se, että poistosta päätettäessä kaikki
asianosaiset olivat yksimielisiä. Kunnostuksen jälkeen toimenpidettä piti hyvänä puolet,
mutta toinen puoli olisikin halunnut jättää saarekkeet paikoilleen. Kunnostajien mielestä
tämä ei vaikuttanut heidän ilmoittamaansa onnistumisprosenttiin.
Kritiikkiä synnytti myös Huopanankosken laskukohta Muuruejärveen. Täällä kunnostustulosta heikensi kunnostusmäärärahan ennenaikainen loppuminen. Tästä johtuen
tarvittavaa lisämateriaalia ei voitu enää hankkia. Toisaalta Huopanankosken liettyneen ja
kasvittuneen purkualueen ruoppauksen esti voimakas virtaus ja siitä johtuvat heikot jääolosuhteet.
Tärkeä osa Huopanankosken kunnostamista oli myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja maiseman parantaminen (kuva 9). Työstä vastannut ympäristökeskuksen arkkitehti Liisa Bergius arvioi, että näiltä osin saavutettiin kaikki tavoitteet, joissa
ympäristökeskus oli mukana.
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Kuva 23. Toteutusvaihe vaikuttaa oleellisesti kunnostuksen lopputulokseen. Konemiehen, suunnittelijan ja työmaamestarin saumaton yhteistyö takaa parhaan tuloksen. − Kutupaikan sorastaminen käynnissä Tuhmakosken niskalla. 21.7.2006. Kuva: Anssi Eloranta.

Kuva 24. Huopanankosken Välisuvantoa alavirtaan kuvattuna ennen kunnostusta 15.9.1993. Tämä suvantoalue, siinä olleet uittorakenteet sekä veden lupaehtojen mukainen jakaminen olivat poikkeuksellisen vaativia
kunnostustehtäviä. Kuva: Anssi Eloranta
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Reinikankoski
Reinikankoski kunnostettiin aiemmin kuin muut Pihlajaveden reitin kosket. Kunnostajien
mukaan Reinikankosken kunnostustavoitteiden toteutumisaste oli 70–75 %. Koskialueen
yläosassa onnistuttiin (70–80 %) varsin hyvin, mutta sillan ja suvannon jälkeisellä niva-alueella heikommin (50 %).
Kunnostuksen alkuvaihe eteni onnistuneesti, mutta ongelmia aiheuttivat joulua edeltävät talvitulvat sekä kosken savikkoinen maaperä. Vedenpinnan nopea nousu vaikeutti
suisteiden ja kiveysten sijoittelua. Keski- ja alivesikorkeuksilla kiveys osoittautuikin liian
tasakorkuiseksi, tiheäksi ja myös maisemallisesti liian “tehdyltä”.
Korsu (2004) seurasi vesisammalia ja pohjaeläimistön muutoksia Reinikankosken kunnostuksen eri vaiheissa. Kunnostus tuhosi puolet kosken sammalista ja aiheutti voimakkaan taantuman pohjaeläintiheyksissä. Kahden viikon kuluttua pohjaeläimet kuitenkin
palasivat häiriintyneille alueille ja kuukauden kuluttua saavuttivat kunnostusta edeltävän
tason. Tutkimus myös vahvisti aiempia havaintoja, joissa paikalle jätetyt vesisammaleet
toimivat pohjaeläinten keskeisinä leviämiskeskuksina.
Puukkoistenkoski
Kunnostustavoitteiden toteutumisaste koko Puukkoistenkoskessa oli kunnostajien mielestä noin 80 %. Kosken yläosalla kunnostuksen onnistumisaste oli 80–90 %. Puukkoistenkosken keskikoskella onnistuttiin hieman yläkoskea heikommin (60 %) ja kivisillan alueella jäätiin puoleen (50 %) tavoitteesta.
Kunnostuksen haastavimpia osia olivat valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden säilyttäminen, yläkosken uittokanavan täyttäminen sekä kallioiset koskijaksot.
Kunnostuksen toteutuksen aikana haettu lisälupa uittokanavan täyttämiseksi osoittautui
kaikin puolin onnistuneeksi niin kunnostajien kuin ranta-asukkaidenkin mielestä. Veden
keskittämisen ansiosta etenkin Puukkoistenkosken yläosa on pystytty pitämään maisemallisesti ja ekologisesti aiempaa paremmassa tilassa.

4.4.6 KUNNOSTUKSEN AIHEUTTAMISTA HAITOISTA
Reinikankosken ja Huopanankosken kalastajista vain 15 % mainitsi kunnostuksen synnyttämistä haitoista. Tyypillisimmät haitat olivat kunnostuksen aikainen veden samentuminen sekä työkoneiden aiheuttama melu. Vastaajien mukaan kunnostustoiminta ei
kuitenkaan aiheuta pitkäkestoisia haittaa. Edellä mainittujen haittojen lisäksi yksittäiset
kalamiehet ovat kirjanneet myös seuraavanlaisia haittoja:
•
•
•
•
•
•

alavirtaan laskeutunut liete ja kasviaines,
epävakaat ja liikkumista vaikeuttavat irtokivet,
kalojen karkottuminen,
vesihyönteisten väliaikainen vähentyminen,
ottipaikkojen muuttuminen ja siitä johtuva kalastuksen vaikeutuminen,
vesikasvillisuuden väliaikainen taantuminen.

Nykyisissä kunnostushankkeissa haittavaikutukset pyritään minimoimaan. Tähän minimointiin kuuluu mm. kaivumassojen huolellinen läjittäminen, turhan koneajon välttäminen uomassa, savilinssien pitäminen häiriöttöminä sekä sammal- ja vesikasvipeitteisten
pohja-alueiden jättäminen leviämiskeskuksiksi vesieliöille (kuva 25).
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Kuva 25. Talvella voidaan päästä sellaisille herkästi vaurioituville kunnostuskohteille, joille kesällä ei ole asiaa. Toisaalta suurtenkin virtavesien ranta-alueet voi jäätyä pohjaa myöten. Jäätyneen pohjan kaivaminen voi
vaurioittaa pohjaa pitkäksi aikaa (vasemmalla Taikinainen 17.3.1998, Konnevesi ). − Kunnostustyöt aiheuttavat yleensä veden lyhytaikaista samentumista. Uomassa olevien “savilinssien” puhkaiseminen voi johtaa myös
pitkäaikaiseen ja pohjan huokoisuutta heikentävään liettymiseen (oikealla Tuhmakoski 21.7.2006.) Kuvat: Anssi
Eloranta.

Kuva 26. Harkitsemattomat ja pikaiset maisemointitoimet ja jatkovarustelu voivat johtaa huonoon lopputulokseen. – Kymönkosken vasemman rannan maisemointi synnytti huonosti kyseiseen ympäristöön sopivan puistomaisen lopputuloksen (vasemmalla, heinäkuu 1993). Keihärinkosken oikean rannan pitkospolku (oikealla) on
myös esimerkki huonosti sijoitetusta ja liian erottuvasta palvelurakenteesta. Kuvat: Anssi Eloranta.
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4.4.7 KUNNOSTUSTOIMINNAN KEHITTÄMISTOIVEET
Ranta-asukkaat
70 % Kärnä – Kymön koskireitin ja Keihärinkosken ranta-asukkaista luetteli erilaisia täydennyskunnostustarpeita. Useimmat (25 %) vastaajista toivoi selvempää veneväylää. Tämän lisäksi mainittiin lisäkiveäminen, kookkaiden kalojen asentokuopat, kutualueiden
puhdistaminen sekä ruovikoiden niittäminen.
Kalastajat
Tutkimukseen osallistuneilla kalastajilla ei ollut selviä ja yhdenmukaisia ehdotuksia kunnostusten lisäohjeistamiseksi (kuva 26). Tämä koski niin kunnostussuunnitelman esittelykuin toteutusvaihettakin. Joillakin kalastajilla toiveet liittyivät entisten, muistorikkaiden
ottipaikkojen palauttamiseen. Kalastajien yleinen tyytyväisyys johtunee heidän odotustensa ja kunnostustavoitteiden pitkälle menevästä yhtäläisyydestä.
Kunnostuksen suuntaamisesta kysyttäessä noin 50–70 % Huopanankosken ja Reinikankosken kalastajista piti tärkeimpänä vaellusesteiden poistamista sekä pienten jokireittien
ja isojen reittikoskien kunnostamista. Sen sijaan pienten purovesien kunnostamista piti
tärkeänä vain viidesosa kalastajista.
Melojat
Laajasti katsoen valtaosa tutkimukseen osallistuneista melojista suhtautui ymmärtävästi
kunnostuksiin ja niiden ekologisiin tavoitteisiin. Melojien tarpeet ja toiveet olivat varsin
erilaisia ja osin vastakkaisiakin esimerkiksi jokiuoman kiveämisen (vähän < > paljon
kiviä) ja laskuväylän (kapea < > leveä, suora < > mutkitteleva, ei väylää) suhteen. Kokemattomammat halusivat kanavamaisen, turvallisen ja helposti laskettavan uoman, kun
taas kokeneemmat suosivat luonnontilaisempaa ja etukäteistä tutkimista edellyttävää uomaa. Vaikka melojat toivoivatkin koskenlaskun parempaa huomioimista, pääosa laskijoista
ilmoitti, ettei koskenlasku saa kuitenkaan vaarantaa perimmäisiä kunnostustavoitteita.
Melojat odottavat harrastuksensa nykyistä parempaa huomioimista myös kunnostuskohteen ranta-alueilla. Kehittämiskohteina mainittiin esimerkiksi veneenvetoteiden rakentaminen alueilla, missä koskenlasku ei ole mahdollista. Muina kehityskohteina mainittiin
rantautumispaikat, pitkospuut, laavut, nuotiopaikat ja opasteet. Samanlaisia ehdotuksia
tuli esille myös Kaakkois-Suomessa tehdyssä selvityksessä (Isoahde 2005).
Koskimelonnan erikoisharrastajat toivoivat isoihin koskiin lisää ns. “stoppareita”. Niitä tehdään esimerkiksi sijoittamalla voimakkaaseen virtaukseen suuria lohkareita, jotka
synnyttävät korkeita aaltoja ja akanvirtoja. Syntyneessä akanvirrassa meloja voi tehdä liikesarjoja molempiin suuntiin. Stopparit eivät yleensä ole ristiriidassa kalataloudellisten
tavoitteiden kanssa, koska ne toimivat samalla kookkaiden kalojen suojapaikkoina. Melojat tarjosivat myös asiantuntemustaan käytettäväksi kunnostussuunnittelussa ja toteutuksessa. Orrenmaan (2006) artikkelissa toivottiin yhteistyötä kunnostajan ja koulutetun
koskiluokittelijan kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Luokittelija pystyy arvioimaan
melojien erilaisia tarpeita. Myös melontakartan uudistamista kunnostuksen jälkeen pidettiin tarpeellisena.
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4.5 KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSISTA KALATALOUSJÄRJESTELMÄN KANNALTA
4.5.1 KALASTUSALUE- JA OSAKASKUNTATOIMINTA
Virtavesien kunnostuksilla on ollut kalastusalueita, osakaskuntia ja muita kalastusoikeuden haltijoita sekä kalastusseuroja aktivoiva ja paikoin työllistäväkin vaikutus. Keskisuomalaisissa virtavesikunnostuksissa on yleensä sovittu niin, että kunnostuksen toteutuksen
rahoituksesta vastaavat viranomaiset, kunnat, yhtiöt jne. Suunnitteluvaiheessa kalataloustoimijat ovat auttaneet erilaisten tausta-aineistojen hankinnassa sekä suunnitelman
esittelytilaisuuden järjestämisessä. Näiden kalataloudellisten yhteisöjen pääasiallinen
aktiviteetti liittyy kuitenkin kunnostuksen jälkeisiin kalataloudellisiin käyttö- ja hoitotoimenpiteisiin. Ne ovat lisänneet mm. kalastusalueiden rahoitustarvetta, jota kalastuksen
hoitomaksuvarat osittain kattavat.
Kalataloudelliset toimijat ovat pitäneet tärkeänä laatia kunnostuskohteelle yksityiskohtaiset käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Suunnitelmat on pyritty laatimaan niin, että
käyttö- ja hoitotoimet voitaisiin aloittaa välittömästi kunnostuksen valmistuttua. Tällaiset
käyttö- ja hoitosuunnitelmat on laadittu Keihärinkoskelle, Kärnä – Kymön koskireitille,
Huopanankoskelle, Arvajan reitille (sisältää Puukkoistenkosken) ja Luija – Kapeen koskialueelle. Nämä suunnitelmat ovat kalastusalueen yleistä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa
täydentäviä, yksityiskohtaisia osasuunnitelmia, joiden tavoitteet ovat sopusoinnussa toistensa kanssa.
Keski-Suomessa on tehty erityisen paljon työtä maakuntakala järvitaimenen rikkoutuneen elinkierron eheyttämiseksi. Kunnostustoiminnan alkuvaiheessa monilla oli harhainen käsitys vaelluskalakantojen elvyttämisestä. Aika laajasti uskottiin, että kannat elpyvät
kunhan veden laatu paranee, vaellusesteet poistetaan ja virtavedet kunnostetaan. Kunnostustyön edetessä on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, ettei tämä vielä riitä. Vaelluskalojen
elinkierto voidaan eheyttää vasta silloin, kun lisääntymisalueille saadaan vuosittain
riittävästi kyseiseen koskeen leimautuneita emokaloja. Tämä edellyttää nykyistä parempaa kalastuksen ohjausta niin virtavesissä kuin järvialtaillakin.
Vaelluskalakantojen elvyttämisen kaltaisissa kysymyksissä yhteistyön merkitys
korostuu erityisesti, koska kyseiset lajit tarvitsevat niin virtavesiä, järvialtaita kuin
niiden välisiä vaellusreittejäkin. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan yhteistä toimintaohjelmaa, yhdenmukaista säännöstöä ja riittävää sitoutumista. Tavoitteeseen ei päästä,
jos vaellusreitin varrella toinen osakaskunta tekee tarvittavat päätökset, mutta viereinen
ei. Tässä mielessä meillä on vielä kovasti parannettavaa. Keski-Suomessa toteutettiin
2003–2006 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vetämä yhteistyöhanke (Villi taimen
– elämyksestä elinkeinoksi), jonka perustavoitteena on kehittää Keski-Suomesta villin taimenen maakunta. Tämän kehityshankkeen tuloksena maakunnalla on erinomaiset valmiudet eheyttää maakuntakalamme rikkoutuneet elinkierrot.

4.5.2 KOSKIALUEIDEN KALATALOUDELLINEN ARVO
Kalataloudellisen hyödyn osatekijöitä ovat esim. virtavedessä elävien rapu- ja kalakantojen
vahvistuminen ja monipuolistuminen, arvokalojen poikastuotannon lisääntyminen, saalismäärän ja lupatulojen lisääntyminen.
Tämänkin selvityksen tulokset osoittavat, että kunnostus voi kasvattaa merkittävästi jo
yksinomaan lupatulojen määrää. Huopanankosken lupatulot nousivat lähes puolella kunnostuksen (1993−1994) jälkeen. 2000-luvulla lupatulot ovat olleet keskimäärin
24 400 euroa (sis. alv 22 %) vuodessa. Reinikankosken vuotuiset kalastajamäärät lisääntyivät kunnostuksen jälkeen (2001−04) keskimäärin 55:llä ja lupatulot 71 prosentilla eli
noin 3 000 euroon.
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4.5.3 KALASTUSKOHTEIDEN VETOVOIMAISUUS
Keskisuomalaiset tutkimukset osoittivat, että virtavesikunnostukset lisäsivät myös kalastuskohteiden vetovoimaisuutta. Lisäys syntyi pääasiassa välillisten imagotekijöiden kautta.
Kalastajat kokivat, että monipuolistunut ja laajentunut koskiympäristö tarjosi heille aiempaa mielenkiintoisemman ja viihtyisämmän kalastusympäristön. Tämä uudistunut koskiympäristö oli useimmille kalastajille tärkein tai toiseksi tärkein syy lähteä koskeen kalaan
(kuva 27).
Kunnostuskohde oli monelle vastaajalle jo ennestään tuttu kalastuspaikkana. Kalastajat katsoivat kunnostuksen lisänneen kalaston elinmahdollisuuksia ja tuottavuutta, mikä
puolestaan heijastui kalastuskohteen saalisvarmuuden lisääntymisenä. Toisaalta vain vajaa
10 % kalastajista mainitsi kosken kunnostuksen ensimmäisenä, toisena tai kolmantena
syynään kalastuskohteensa valintaan. Tämä saattaa osittain johtuvan siitä, että kalaston
kohentumisen jälkeen kalastajat alkavat pitää tätä uutta, kohentunutta tilaa kosken “normaalina” tilana. Ajan kuluessa kunnostuksen merkitys siis unohtuu.

4.6 KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSISTA VIRKISTYSKÄYTTÖÖN
4.6.1 VIRKISTYSKALASTUS
Virtavesikunnostukset voivat vaikuttaa eri tavoin koskikalastusharrastukseen (kuva 28).
Kunnostus ei vaikuttanut juurikaan virkistyskalastuksen aloittamiseen, vaan enemmänkin
harrastustoiminnan aktivoimiseen. Yli puolet (55 %) tutkimukseen osallistuneista kalastajista katsoi kunnostuksen piristäneen kalastustaan, mutta noin 70 % ilmoitti harrastavansa
koskikalastusta, vaikka kunnostusta ei olisi tehtykään.
Kalastustarvikeliikkeet hyötyvät myös välillisesti kunnostuksista, koska harrastuksen
lisääntyminen heijastuu välineistön kasvavana myyntinä (kuva 29). Alle 40 % kalastajista
kuitenkin katsoi, ettei kunnostuksella ollut vaikutusta heidän omaan ostokäyttäytymiseen.

4.6.2 KOSKENLASKU
Tutkimukseen osallistuneet melojat olivat varsin erimielisiä virtavesikunnostusten vaikutuksista harrastukseensa. Vastaajien mukaan kunnostukset olivat vaikuttaneet heidän harrastukseensa, mutteivät varsinaisesti lopettaneet tai vähentäneet sitä. Yli 40 % melojista
kuitenkin arvioi koskenlaskun vaikeutuneen (30 % erimieltä) ja runsaat 30 % yleensäkin
harrastusmahdollisuutensa heikentyneen (40 % erimieltä). Erityisesti kokemattomat koskimelojat ilmoittivat kiveämisen haittaavan harrastustaan. Kokeneempi koskessa liikkuja
kuitenkin ilmoitti kunnostusten vain lisänneen harrastuksen haasteellisuutta.
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Kuva 27. Kalastajien arviot siitä, miksi he menivät kunnostetulle koskelle kalastamaan (Huopanankoski, Reinikankoski, Luija
– Kapeen koskialue ja Kuusaankoski). Vastaajat nimesivät kolme tärkeintä syytä.
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Kuva 28. Keskisuomalaisten virtavesikunnostusten merkitys kalastusharrastukselle (Huopanankoski, Reinikankoski, Luija – Kapeen koskialue ja Kuusaankoski; n=302).
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Kuva 29. Keskisuomalaisten virtavesikunnostusten merkitys välinehankintoihin (Huopanankoski, Reinikankoski, Luija – Kapeen koskialue ja Kuusaankoski; n=302).
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4.7 KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSISTA MATKAILUUN
4.7.1 MATKAILUYRITYKSET
Tutkimukseen osallistuneet matkailualan yritykset toimivat pääasiassa majoitus- ja ravitsemusalalla sekä tuottivat erilaisia ohjelmapalveluja (n=101). Näistä 25 % arvioi kunnostuksen vaikuttaneen liiketoimintaansa, 59 % ei havainnut hyötyvaikutuksia yritystoiminnalleen ja 16 % ei osannut arvioida mahdollisia hyötyvaikutuksia. Kunnostettuja virtavesiä
hyödyntävät yritykset sijaitsivat pääosin alle kolmen kilometrin etäisyydellä kunnostuskohteesta. Useimpien toimintaan liittyi koskenlaskua, kalastusta ja luonto-opasluonteisia
palveluja.
22 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä havaitsi pelkästään myönteisiä kunnostusvaikutuksia toiminnalleen. Vaikutukset näkyivät yleensä toimintamahdollisuuksien ja
julkisuuskuvan parantumisena, yritystoiminnan aktivoitumisena sekä markkinoinnin helpottumisena. Vain 3 % puolestaan arvioi kunnostuksen hankaloittaneen, mutta osin myös
hyödyttäneen (2 %) toimintaansa. Toiminnan vaikeutuminen liitettiin yleensä koskenlaskun hankaloitumiseen.
18 yritystä arvioi vuosittaisen liikevaihtonsa ja 17 yritystä vuotuisen asiakasmääränsä
kasvaneen kunnostuksen seurauksena. Kasvun suuruus vaihteli pääasiassa 1−20 %. Neljä
kunnostuksista hyötynyttä yritystä ei kuitenkaan kasvattanut liikevaihtoaan. Vajaa puolet
yrityksistä lisäsi myös investointejaan ja yli puolet mainontaansa kunnostusta edeltävään
aikaan verrattuna. Suurimmat taloudelliset vaikutukset kohdistuivat isoja koskia tai koskireittejä hyödyntäville yrityksille. Tällaisissa leveissä koskiuomissa kunnostuksen ja matkailun intressit on helpommin yhteen sovitettavissa.
Kunnostusten työllistävät vaikutukset liittyivät pääasiassa työpaikkojen säilyttämiseen
ja osa-aikaisten työsuhteiden luomiseen. Kunnostuksilla oli vähäistä merkitystä myös kokopäiväisten työpaikkojen luomiselle. Koskimaiseman, kalatalousolojen ja harrastusmahdollisuuksien parantuminen edistivät myös yritysten perustamista ja tukivat yritystoimintaa. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka suuri vaikutus kunnostuksella on ollut uusien
yritysten syntyyn. Tutkimukseen osallistuneet matkailuyritykset katsoivat, että liiketoiminnan aloittamista kunnostetuilla virtavesillä rajoittavat eniten tarvittavien investointien suuruus, soveliaiden kalastuskohteiden pieni määrä sekä erikoisosaamisen puute.
Virtavesi sellaisenaan ei yleensä ole suuri matkailullinen vetovoimatekijä. Onnistunut
kunnostus, mielenkiintoinen maisema ja kulttuurihistoria yhdessä ovat lisänneet vetovoimaisuutta ja matkailullisia perusvalmiuksia. Yritykset pitivät kunnostuksia kuitenkin
tärkeänä tekijänä maakunnan virtavesiin ja järvitaimeneen perustuvan matkailuimagon
kehittymisessä (vrt. myös Airaksinen ym. 2006). Sen mukaan taimenella ja virtavedellä on
suuri merkitys kalastusmatkailuyrittäjien tarjoamissa palveluissa. Tämä suuntaus tullee
vahvistumaan tulevaisuudessa.
Matkailuvaikutusten arviointi samoissa kohteissa muuttuu vähitellen vaikeammaksi.
Vaikka tutkimuksessa käytetty menetelmä onkin toistettavissa, niin vaikuttavuustieto katoaa yritysten henkilöstö- ja omistajavaihdosten myötä. Samalla kunnostetusta virtavedestä
tulee monelle matkailualan yritykselle luonnollinen toimintaympäristö. Kunnostuksen
voidaan silloin sanoa onnistuneen ainakin sosioekonomisesti.
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4.7.2 KALASTAJIEN JA MELOJIEN PALVELUTARVE
Tämä tutkimus vahvisti yleiskuvaa siitä, että varsinkin kotimaakuntansa virtavesillä liikkuvat kalastajat ja melojat ovat huomattavan omavaraisia (kuva 30). Noin kolmannes kalastajista ilmoitti ruokailevansa tai yöpyvänsä matkailuyrityksissä. Vastaavasti 40 % melojista
kertoi ruokailevansa ja vain 15 % yöpyvänsä paikallisissa yrityksissä melomismatkallaan.
Tulokset kuvastavat lähinnä vain paikallisen harrastajakunnan tarpeita. Tiedustelujen
jälkeen Keski-Suomeen on syntynyt uusia matkailuyrityksiä ja palvelutarjonnassakin on
paremmin otettu huomioon paikallisten käyttäjien tarpeita.
Airaksisen & Valkeajärven (2005) mukaan kalastajat käyttävät eniten majoitus- ja/tai
ruokailupalveluja Keihärinkoskella, Huopanankoskella ja Heijostenkoskella. Muuten kalastajien oheispalvelujen tarve on Keski-Suomessa vähäistä, kuten tässäkin tutkimuksessa
havaittiin. Tosin 36 % yllä mainitun tutkimuksen vastaajista arvioi käyttävänsä lähitulevaisuudessa nykyistä enemmän oheispalveluja kalastusmatkoillaan.
Puheena olevia tutkimuksia ei täysin voi verrata toisiinsa erilaisten kysymysasettelujen
vuoksi (toisessa majoitus- ja ruokailu on aineistona yhdistetty ja tässä ne ovat erillään).
Huopanankosken osalta voidaan kuitenkin todeta, että kävijät ovat siellä hiukan lisänneet
majoitus- ja ruokailupalvelujen käyttöään.
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Kuva 30. Kalastajien oheispalveluiden käyttö Huopanankoskella, Reinikankoskella, Luija
– Kapeen koskialueella ja Kuusaankoskella.

50

4.8 KUNNOSTUSHANKKEIDEN KANNATTAVUUS
Tässä tutkimuksessa arvioitiin myös kunnostusten taloudellisen hyödyn suuruutta. Esimerkiksi Reinikankosken kunnostus osoittautui taloudellisesti erittäin kannattavaksi
hankkeeksi. Laskelmat osoittavat, että kunnostuksesta johtuva lupatulojen kasvu kattaa
kunnostuskustannukset noin seitsemässä vuodessa. Tämän lisäksi paikallinen osakaskunta sai kunnostukseen sijoittamansa omarahoitusosuutensa takaisin noin 2,5 vuodessa.
Huopanankosken eri kunnostusmuotojen (uoma-, maisema- ja rakennuskunnostus)
taloudellista kannattavuuden arviointia monimutkaistavat voimatalouskäyttö sekä kulttuurihistorialliset arvot. Tätäkin kunnostusta voidaan silti pitää kannattavana, sillä sen myötä
onnistuttiin säilyttämään ja myös lisäämään Huopanankosken kulttuurihistoriallista arvoa.
Kunnostus loi samalla perustan koskialueen tehostuneelle kalataloudelliselle ja matkailulliselle jälkikäytölle. Huopanankosken kunnostuksen taloudellista vaikuttavuutta ilmentää
myös kunnostusta seuranneet kolme jatkokehittämishanketta, joihin investoitiin 235 000
euroa.
Varovaistenkin arvioiden mukaan 14 kunnostuksesta hyötyneen keskisuomalaisen
matkailuyrityksen liikevaihdon yhteenlaskettu vuotuinen kasvu oli 150 000 euroa.
Pääomitettuna matkailuyritysten hyöty on noin kaksi miljoonaa euroa. Tämä summa
vastaa kaikkien vuoteen 2006 mennessä toteutettujen virtavesien kunnostushankkeiden
kokonaiskustannuksia. Pelkästään jo tämä matkailun kautta tuleva hyöty osoittaa,
että virtavesien kunnostushankkeet voivat olla taloudellisestikin erittäin kannattavia
ja järkeviä investointeja. Lähitulevaisuudessa taloudellisen hyödyn voidaan olettaa vielä
kasvavan, jos uusia matkailualan mahdollisuuksia hyödynnetään nykyistä enemmän.
Virtavesien kunnostuksella voidaan kunnostuksen toteuttamistavasta ja laajuudesta
riippuen saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Helpoimmin arvioitavia ovat yleensä rahassa
mitattavat kalataloudelliset lupatulo- ja saalishyödyt. Useat selvitykset osoittavatkin, että
suurimmilla lupakalastuskohteilla (Tenojoki, Kymijoki, Huopanankoski, Kuusaankoski,
Keskisenkoski) kalastajien paikkakunnalle tuoma taloudellinen kokonaishyöty voi olla
huomattavan suuri.
Kunnostuksen kokonaisvaikuttavuutta arvioitaessa ongelman muodostavat ns. aineettomat hyödyt. Esimerkkeinä vaikeasti arvotettavista aineettomista hyödyistä ovat positiiviset muutokset luontoarvoissa, äänimaisemassa, asumisviihtyisyydessä, opetusarvossa
ja luontoelämyksissä.
Arvajan reitin koskissa on kalastus kielletty. Puukkoistenkoski ja muut reitin kosket
ovat näin eräänlaisia lisääntymis- ja poikastuotantoreservaatteja, jotka pyrkivät varmistamaan reitin arvokkaan taimenkannan suotuisan perinnöllisen ja tuotannollisen jatkuvuuden. Rahallinen kalataloudellinen hyöty realisoidaan näin pääasiassa reitin järvialtailla.
Tällaisten kalataloudellisesti hyödyntämättömien kunnostusten taloudellinen arvottaminen on ongelmallista niin kauan, kunnes aineettomille arvoille saadaan riittävät arviointiperusteet.
Tutkimus osoitti valtion varoilla rahoitettavien kunnostushankkeiden olevan yleisen edun kannalta perusteltua toimintaa. Valtio on saanut rahoitukselleen myös katetta.
Edellinen pätee myös kuntien, osakaskuntien, kalastusoikeuden haltijoiden ja kalastusalueiden osallistumiseen hankkeiden rahoittamiseen.
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Toteutuneilla kunnostushankkeilla ja niistä kertovilla kuvasarjoilla on tärkeä merkitys uusien hankkeiden
”markkinoinnissa” ja epäluulojen hälventämisessä. − Oheinen kuvasarja esittelee Huopanankosken myllyalueen muuttumista vajaa kolmen vuoden aikana (ylävasen, 4.10.1993; yläoikea, 22.4.1994; alavasen, 17.9.1994 ja
alaoikea, 30.7.1996). Kuvat: Anssi Eloranta.
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5
YHTEENVETO

(1) Keski-Suomessa tehdyllä pilottitutkimussarjalla selvitettiin kunnostuksiin liittyviä
keskeisiä sosioekonomisia vaikutuksia. Tuloksia, tutkimuksessa kehitettyjä tutkimustapoja
ja kyselylomakkeita voidaan pääosin käyttää koko maassa. Tarkemmat tulokset edellyttävät hankekohtaista tarkastelua.
(2) Virtavesikunnostusten suunnittelu- ja kunnostustoiminnan vuorovaikutussuhteiden
parempi tunteminen edistää kunnostusprosessia sekä auttaa ymmärtämään kohderyhmien tarpeita ja toivomuksia. Tämä kunnostajan ja kohderyhmien välinen vuorovaikutteisuus on erityisen vaikeaa, jos hankkeeseen liittyy useita toisilleen vastakkaisia intressejä.
Vain harvoin kaikki tahot voivat saavuttaa tavoitteensa. Hyvä tapa on valmiin kunnostussuunnitelman esittely iltatilaisuuksina hankepaikkakunnilla. Suunnitteluvaiheeseen ja
suunnitelman esittelemiseen kannattaa sisällyttää myös erilaista valistus- ja tiedotustoimintaa. Tiedotustoiminnan vuoksi kalastusalueet, kalastusoikeuden haltijat, kyläyhteisöt
ja lähiasukkaat tunsivat melko hyvin kunnostusten rahoitus-, suunnittelu- ja toteuttajatahot. Kalastajien ja melojien kunnostustietous ei ollut yhtä hyvää.
Hankealueiden välillä esiintyi eroja kyläyhteisöjen ja lähiasukkaiden suhtautumisesta
omaan kuulemiseensa kunnostuksissa. Tyytyväisiä asukkaita oli kuitenkin enemmän kuin
tyytymättömiä. Kalataloustoimijat ja kalastajat olivat mielestään melko hyvin tai hyvin huomioituja kunnostuksessa, kun taas melojat olivat kunnostusta kohtaan kriittisempiä. Eri
ryhmän edut oli otettu parhaiten huomioon isoissa koskissa ja koskireiteillä.
Yli puolet kunnostusvaikutuksia yritystoiminnassaan havainneista matkailuyrityksistä
katsoi, että heidät oli otettu huomioon melko huonosti tai erittäin huonosti kunnostuksissa. Osaselvitys liittyy siihen että 1990-luvun puoliväliä edeltävissä kunnostuksissa matkailullinen mahdollisuus oli huonosti esillä. Yritysten tarpeet on voitu ottaa huomioon
vasta, kun konkreettisia kunnostusehdotuksia on alettu vaatia.
(3) Kunnostuksen myönteisiin puoliin kuuluvat mm. lisääntynyt asumisviihtyisyys, parantunut elinympäristö ja aktivoitunut kylätoiminta. Tulos ei ollut kuitenkaan täysin yksiselitteinen. Asukkaiden mielipiteeseen vaikutti selvästi koskialueen kunnostusta edeltävä tila,
kylän yhteishenki ja aiemmat kokemukset vuorovaikutuksesta.
(4) Asukkaiden arviot kunnostuksen vaikutuksesta kiinteistön ja tontin arvoon olivat
hyvin vaihtelevia. Huopanankoskea lukuun ottamatta enemmistö arvioi, etteivät hinnat
nousseet tai myyntimahdollisuudet parantuneet. Toisaalta kunnostettujen virtavesien läheisyydessä vain harvoin myydään maata ja asuinrakennuksia.
(5) Kunnostusalueiden suunnitelmallista maisemanhoitoa pidettiin tärkeänä. Koskiuoma
ja ranta-alue miellettiin erottamattomaksi kokonaisuudeksi.
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(6) Lähiasukkaat, kyläyhteisöt, urheilukalastajat, kalastusoikeuden haltijat ja kalastusalueet olivat yleisesti melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä tehtyihin kunnostuksiin ja etujensa
huomioon ottamiseen. Yleistäen pätee: mitä leveämpi virtavesiuoma on, sitä vähemmän
kritiikkiä kunnostukset aiheuttavat. Useimmissa kohderyhmissä oli kuitenkin
mukana kunnostuksiin tyytymättömiä ja neutraalisti suhtautuneita henkilöitä.
(7) Kunnostukset ovat aktivoineet ja paikoin työllistäneetkin kalastusalueita, osakaskuntia
ja muita kalastusoikeuden haltijoita sekä kalastusseuroja. Mainitut ryhmät ovat mm. auttaneet kunnostussuunnittelun tausta-aineistojen hankinnassa, laatineet kalataloudellisia
käyttö- ja hoitosuunnitelmia sekä toteuttaneet kunnostuksen jälkeisiä käyttö- ja hoitotoimenpiteitä.
(8) Koskialueiden kalataloudellinen usein kasvaa kunnostusten seurauksena. Esimerkiksi
Huopanankoskella lupatulojen määrä kasvoi lähes puolella ja Reinikankoskella noin 70
prosentilla kunnostusta edeltävään aikaan verrattuna. Kunnostukset lisäsivät myös kalastuskohteiden vetovoimaisuutta pääasiassa välillisten imagotekijöiden kautta.
(9) Kunnostukset aktivoivat koskikalastusharrastusta. Myös kalastustarvikeliikkeet ovat välillisesti hyötyneet kunnostusvaikutuksista.
(10) Kunnostuksen ja melonnan ristiriidat osoittautuivat luultua vähäisemmiksi. Kunnostusten katsottiin kuitenkin vaikuttaneen melomisharrastusta heikentävästi. Näkemykset
melojienkin keskuudessa vaihtelivat. Melojilta löytyi kunnostukselle kuitenkin ymmärrystä ja kehittämisajatuksia (ohitusuomat, taukopaikat, stopparit). Melojat tarjosivat myös
asiantuntemustaan kunnostussuunnitteluun.
(11) Virtavesien kunnostustoiminta voi olla tärkeä osa matkailun kehittämistä. 25 % tutkimukseen osallistuneista matkailuyrityksistä arvioi kunnostusten vaikuttaneen liiketoimintaansa. Vain yhdellä prosentilla vaikutukset olivat täysin kielteiset. Positiivisia vaikutuksia
olivat mm. toimintamahdollisuuksien ja julkisuuskuvan parantuminen, yritystoiminnan
aktivoituminen, markkinoinnin helpottuminen, työpaikkojen säilyminen ja työsuhteiden
synty. Kunnostusten merkitystä uusien yritysten syntyyn oli vaikea arvioida. Kunnostukset
ovat ainakin edistäneet yritysten perustamista parantuneen koskimaiseman, kalatalousolojen ja harrastustoiminnan myötävaikutuksella.
(12) Selvitys osoitti, että virtavesien kunnostus on yleensä taloudellisesti kannattavaa
toimintaa. Hyötyä saavutetaan jokiuomassa, asuinympäristössä sekä harrastus- ja elinkeinotoiminnassa. Reinikankoskessa lupatulojen kasvu kattoi kunnostuskustannukset noin
seitsemässä vuodessa. Huopanankoskella onnistuttiin säilyttämään ja lisäämään kulttuurihistoriallista arvoa sekä luomaan perusta kalataloudelliselle ja matkailulliselle kehitykselle. Puukkoistenkoski on puolestaan esimerkki kohteesta, jossa hyödyt syntyvät yksinomaan aineettomista arvoista.
Varovaisestikin arvioitu matkailuyritysten vuosittainen liikevaihdon kasvu oli 150 000
euroa vuodessa eli pääomitettuna noin kaksi miljoona euroa. Tämä vastaa kaikkien KeskiSuomessa vuoteen 2006 mennessä toteutettujen virtavesien kunnostushankkeiden kokonaiskustannuksia.
Yleisen edunkin kannalta virtavesien kunnostushankkeet ovat siten perusteltuja ja
hyödyllisiä hankkeita.
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6
KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

(a) Päättäjät ja rahoittajat vaativat nykyisin tietoa panostustensa vaikuttavuudesta. Myös
maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt vesistökunnostusten vaikuttavuuden tuntemuksen yhdeksi haastealueekseen. Edellisestä huolimatta taloudelliset edellytykset
selvitysten tekemiseen ovat kuitenkin olleet vaatimattomat. Yksi mahdollisuus olisi laatia
valtakunnallinen tutkimusohjelma virtavesikunnostusten vaikuttavuuden osa-alueista, priorisoida osa-alueet ja rahoittaa ohjelma ennalta määrätyn ohjelmakauden kuluessa.
(b) Suuriin kunnostushankkeisiin tulisi aina sisällyttää sosioekonominen vaikuttavuusanalyysi.
(c) Tämä virtavesikunnostuksen vaikuttavuuden pilottiselvitys on tehty Järvi-Suomen
reittivesien alueella. Alueen elinkeinorakenne, vesistötyypit ja kunnostuskäytännöt poikkeavat esimerkiksi lounaissuomalaisista maatalousalueista, kainuulaisista turvetuotantoalueista tai lappilaisista metsätalousalueista. Näiden alueellisten erojen mahdolliset vaikutukset virtavesikunnostusten vaikuttavuuteen tulisi selvittää täydentävillä tutkimuksilla.
Tulosten hyvä vertailtavuus edellyttää menetelmällistä yhdenmukaisuutta.
(d) Erityisesti pitkäaikaisten ja kertautuvien matkailuvaikutusten selvittämiseksi nyt
tehty pilottitutkimus tulisi toistaa esimerkiksi vuonna 2010.
(e) Virtavesikunnostuksiin liittyvä sosioekonominen tutkimus tarvitsee nykyistä parempaa
teoria- ja taustatutkimusta.
(f) Sosioekonomista tarkastelua tarvitaan myös sellaisissa lähitulevaisuuden uusimuotoisissa vesistöhankkeissa kuten valuma-alue- ja purokunnostukset (Keski-Suomessa ns.
Pureva-hanke) sekä VPD:n vesistönhoitosuunnitelmissa. Jotta vältytään epäyhtenäiseltä
arviointikäytännöltä, ylikarkeilta hyöty- ja kannattavuuslaskelmilta sekä tulosten vertailuvaikeuksilta, olisi hyödyllistä kehittää kustannuskestävä ja riittävän yksinkertainen
sosioekonominen arviointimenetelmä.
“Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015” – taustaselvityksessä esitetään, että vesiensuojelua tukevaan tutkimukseen tarvitaan lähivuosina panostuksia arviointeihin ja työkaluihin sekä kustannustehokkaiden toimenpiteiden kehittämiseen. Panostusta tarvitaan
myös yhteiskunnallisten hyötyjen ja haittojen puntarointiin.
(g) Niin kunnostus- kuin muidenkin vesistöhankkeiden hyöty- ja vaikuttavuusarvioinnin
heikkoihin kohtiin kuuluu aineettomat arvot. Niin kauan kuin kunnostushankkeiden aineettomia arvoja ei kyetä muuttaman rahaksi, hankkeen hyödyllisyyttä, kannattavuutta ja
vaikuttavuutta joudutaan perustelemaan pelkästään sanallisilla kuvauksilla. Tämän vuoksi
olisi erittäin tarpeellista ja kiireellistä kehittää menetelmä erilaisten aineettomien ekologisten ja elämyksellisten luontoarvojen arvioimiseksi.
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