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TIIVISTELMÄ
Tässä tutkimuksessa selvitettiin Keski-Suomessa tehtyjen virtavesikunnostusten vaikutuksia muun muassa matkailuyritysten toimintaan sekä niiden kannattavuutta ja järkevyyttä matkailun kannalta. Vastaavanlaista tutkimusta ei maassamme ole aiemmin tehty. Tutkimuksen kohderyhminä olivat matkailualan yritykset sekä Luija- Kapeen koskialueella
(Äänekoski ja Laukaa) ja Kuusaankoskessa (Laukaa) kalastaneet henkilöt. Tutkimusmenetelminä olivat kyselyt ja haastattelut. Yrityskysely lähetettiin 283:lle majoitus-, ravitsemus- ja erilaisia ohjelmapalveluja tarjoavalle yritykselle. Siihen vastasi 101 yritystä eli vastausprosentti oli 36. Lisäksi haastateltiin kuutta matkailualan toimijaa. Luija- Kapeella
kalastaneista kyselyn sai 117 henkilöä, joista 44 vastasi (vastausprosentti 38 %). Kuusaankosken kysely lähetettiin 113
kalastajalle. Siihen vastasi 59 henkilöä (52 %).
Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 63 % oli tietoisia Keski-Suomessa tehdyistä kunnostuksista ja 36 % ei tiennyt
niistä mitään. Valtaosa kunnostusvaikutuksia liiketoiminnassaan havainneista 25 (25 %) yrityksestä toimi majoitus- ja
ravitsemusalalla. Monet tuottivat myös muun muassa kalastus- ja luonto-opasluonteisia palveluja. Kunnostuksilla ei
ollut merkitystä 59 (59 %) yritykselle. Muut kyselyyn vastanneet yritykset (16 %) eivät osanneet arvioida tätä asiaa.
Yrityksistä 22 % koki virtavesien kunnostamisen vaikuttaneen pelkästään myönteisesti yritystoimintaansa. Näistä valtaosa havaitsi toimintamahdollisuuksiensa ja julkisuuskuvansa parantuneen, toimintansa aktivoituneen sekä markkinointinsa helpottuneen. Vain 3 %:n mielestä yritystoiminta oli hankaloitunut lähinnä koskenlaskun vaikeutumisen seurauksena (2 % sai hyötyäkin). Kunnostettuja virtavesiä hyödyntävät yritykset sijaitsivat pääosin alle kolmen kilometrin
päässä kohteestaan.
Kunnostusten seurauksena 18 yrityksen vuosittainen liikevaihto ja 17 yrityksen asiakasmäärät kasvoivat, lähinnä 1-20
% välillä. Neljä kunnostuksista hyötynyttä yritystä ei kasvattanut liikevaihtoaan. Kyseisistä yrityksistä 44 % lisäsi
investointejaan ja 52 % mainontaansa kunnostusta edeltävään aikaan verrattuna. Kunnostusten seurauksena 14 matkailuyrityksen vuosiliikevaihdot (tiedossa olevat) olivat varovaisesti arvioiden yhteensä 150 000 euroa suuremmat kuin
ennen kunnostuksia.
Kunnostusten työllistävät vaikutukset liittyivät lähinnä työpaikkojen säilyttämiseen ja osa-aikaisten työsuhteiden luomiseen. Niillä oli vähäistä merkitystä myös kokopäiväisten työpaikkojen luomiselle. On vaikea arvioida, syntyivätkö
kunnostusten jälkeiset uudet yritykset nimenomaan niiden seurauksena. Yritysten toimintaympäristön kuten virtavesien ulkoilmeen, kalataloudellisten olojen ja asiakkaiden harrastusmahdollisuuksien parantuminen on ainakin edistänyt
yritysten perustamista ja muutenkin tukenut yritystoimintaa.
Tutkimukseen osallistuneista kalastajista 91 % piti kunnostettuja virtavesiä tärkeänä tekijänä kalastusmatkailun markkinoimisessa. Edelleen 70 %:n mielestä maaseudulle on matkailun alalle syntynyt uusia työpaikkoja kunnostusten seurauksena. Kalastajien suhtautuminen matkailuyritysten tarjoamiin palveluihin oli kuitenkin nihkeää ainakin Luija- Kapeen koskialueen ja Kuusaankosken osalta. Siellä he käyttivät muun muassa ruokailu-, kalastusopas- ja majoituspalveluita. Tosin heidän vähäinen tarpeensa kuvasi lähinnä alle 50 kilometrin säteellä kalastuskohteestaan asuvien näkemyksiä. Kalastajat ilmoittivat keskisuomalaista kalastuskohdetta valitessaan kiinnittävänsä paljon huomiota kunnostuksella
luotuihin perusedellytyksiin kuten kalastoon ja kalastusjärjestelyihin. Samalla kalapaikan on oltava ympäristöltään
mielenkiintoinen ja helposti saavutettava. Muiden kalastajien ja omilla kokemuksilla on myös kohtalaisen suurta merkitystä. Oppaat, internet ja mainosten informaatio eivät paikan valinnassa ole aivan yhtä tärkeitä asioita.
Virtavesi ei sellaisenaan ole yleensä suuri matkailullinen vetovoimatekijä. Onnistunut kunnostus, mielenkiintoinen
maisema ja kulttuurihistoria lisäävät sen vetovoimaisuutta. Tutkimuksen mukaan Keski-Suomen virtavesiä ei kuitenkaan ole matkailullisesti hyödynnetty sillä laajuudella kuin se nykyisin olisi mahdollista. Niiden käyttöä ja tarjontaa
voidaan lisätä muun muassa kertomalla yrityksille tai yrittäjiksi aikoville virtavesien tarjoamista mahdollisuuksista
sekä palveluiden tuotteistamisella. Matkailuyritysten omasta mielestä liiketoiminnan laajentamista virtavesille rajoittavat eniten tarvittavien investointien suuruus, matkailuun soveltuvien kalastuskohteiden pieni määrä ja niiden vähäinen
kiinnostavuus sekä tarvittavan erikoisosaamisen tietotaidon puute.
Keski-Suomen ympäristökeskuksen Keski-Suomessa toteuttamien kunnostusten kustannukset ovat olleet 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2003 loppuun mennessä. Niillä on ollut virtavesiä hyödyntäville matkailuyrityksille melko huomattavaakin taloudellista hyötyä. Samalla ne ovat edistäneet matkailua. Varovaisesti arvioitu yritysten yhteenlaskettu
150 000 euron vuosiliikevaihdon kasvu osoittaa kunnostusten olleen myös erittäin kannattavia ja järkeviä investointeja.
Pääomitettuna matkailuyritysten hyöty on noin kaksi miljoonaa euroa. Kunnostushyödyn voidaan lähitulevaisuudessa
olettaa kasvavan virtavesien matkailullisen käytön lisääntyessä. Tutkimuksen perusteella kuntien, osakaskuntien ja
matkailuyritysten olisi erittäin kannattavaa osallistua virtavesikunnostusten rahoittamiseen valtion ohella.
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1 JOHDANTO
Huhtikuussa 2002 Keski-Suomen ympäristökeskuksessa käynnistyi virtavesikunnostusten vaikutuksia selvittävä sosioekonominen tutkimushanke. Edellisenä vuonna valmistui esiselvitys sen toteuttamismahdollisuuksista (Jämsä 2001). Hankkeen pääasiallisina tutkimuskohteina ovat ihmiset
ja kunnostuksiin liittyvä kaikenlainen ihmistoiminta (Olkio 2003, liite 1). Tässä tutkimuksen IIvaiheessa keskitytään selvittämään matkailuyrityksiin kohdistuvia kunnostusvaikutuksia.
Virtavesikunnostuksilla pyritään ekologisten tavoitteiden ohella edistämään muun muassa hankealueen virkistyskäytön ja matkailun edellytyksiä. Matkailun toimialaan kohdistuvat kunnostusvaikutukset tunnetaan huonosti, vaikka laajamittainen kunnostustoiminta käynnistyi 1980-luvulla.
Vastaavanlaista tutkimusta ei maassamme ole aiemmin tehty.
Keski-Suomessa ympäristökeskuksen toteuttamiin virtavesikunnostuksiin on käytetty 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2003 loppuun mennessä. Kunnostuksiin tarvitaan valtion määrärahojen lisäksi
lähes aina ulkopuolista rahoitusta. Kunnostushyödyn parempi tuntemus helpottaa kuntia ja muita
rahoittajatahoja päättämään osallistumisestaan hankkeisiin.
Tämä tutkimus toteutettiin ympäristökeskuksen omin varoin sekä maa- ja metsätalousministeriön
toimintamääräraha-avustuksella.
2 TUTKIMUSONGELMAT
Sosioekonomisen tutkimuksen II-vaiheen tavoitteena on saada selville yleiskuva virtavesikunnostusten vaikutuksista matkailuyritysten toimintaan Keski-Suomessa. Sen tavoitteena on vastata myös
seuraaviin kysymyksiin:
•

Kuinka paljon matkailuyritysten liikevaihto ja asiakasmäärät ovat kunnostusten seurauksena
kasvaneet?

•

Ovatko kunnostukset aktivoineet yritystoimintaa, lisänneet yritysinvestointeja ja mainontaa
sekä minkälaisia työllistäviä vaikutuksia niillä on ollut?

•

Ovatko kunnostukset olleet kannattavia matkailun kannalta?

•

Mitkä tekijät ovat yritystoimintaa rajoittavia esteitä, kun Keski-Suomen virtavesiä halutaan
matkailullisesti hyödyntää?

•

Miten virtavesikunnostuksia ja niihin liittyviä jatkotoimia olisi yrittäjien mielestä kehitettävä,
jotta niistä olisi enemmän matkailullisesti hyötyä?

•

Hyödynnetäänkö Keski-Suomessa tehtyjä virtavesikunnostuksia matkailun edistämisessä
riittävästi?

Tutkimuksessa tarkastellaan myös melko yleisellä tasolla, mitenkä Luija- Kapeen koski-alueen ja
Kuusaankosken kunnostukset onnistuivat sekä eri tekijöiden vaikutuksia kalastuskohteiden valintaan.
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3 VIRTAVESIKUNNOSTUKSET
Keski-Suomen virtavesien kunnostustoimintaa käsitellään tarkemmin tutkimuksen I-vaiheen raportissa (Olkio 2003). Tässä selvityksessä siihen ei enää viitata, ellei se asian ymmärtämiseksi ole
välttämätöntä. Liitteessä 2 esitetty Keski-Suomen ympäristökeskuksen kunnostushankkeiden yhteenveto ei ole täydellinen. Siitä voi puuttua joitakin pieniä hankkeita.
Tutkimuksessa käytettiin esimerkkikoskina Äänekoskella ja Laukaassa sijaitsevaa Luija- Kapeen
koskialuetta sekä Laukaassa sijaitsevaa Kuusaankoskea. Molemmat virtavesialueet sijaitsevat Äänekoski – Vaajakoski vesireitillä, minne myös Keitele – Päijänne kanava on rakennettu. Virtavesialueet on ohitettu kanavasuluilla.
Keski-Suomen ympäristökeskus kunnosti Luija- Kapeen koskialueen vuonna 2002 (Eloranta ym.
2000). Marraskuussa 2003 tehtiin vielä pieniä täydennyskunnostuksia. Kunnostuksen kokonaiskustannukset (2002) olivat yhteensä 49 706 euroa, josta Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus rahoitti 28 686 euroa (58 %). Ulkopuolisen rahoituksen osuus (42 %, 21020 euroa) jakautui
seuraavasti: Äänekosken kaupunki 6 460 euroa, Suolahden kaupunki 4 450 euroa, Laukaan kunta
4 970 euroa ja Metsämannut 5 140 euroa.
Ympäristökeskus kunnosti Kuusaankosken vuosina 1993-1998 (Eloranta 1994). Elokuussa 1993
vanha uittokanava kunnostettiin kuivatyönä, mikä oli maassamme ensimmäinen laatuaan. Uittaja
kustansi kunnostuksen, ympäristökeskus ohjasi sitä ja kylätoimikunta lahjoitti soran. Maaliskuussa
1994 kunnostettiin koko isokosken niska kanavaurakoitsijan toimeksiannosta (maksaja). Ympäristökeskus kunnosti Isokosken (niskasillan – rautatiesillan väli) vuodenvaihteessa 1997-1998. Hanke maksoi 18 500 euroa (110 000 mk). Sen rahoitti puoleksi työvoima- ja elinkeinokeskus ja hyödynsaajat (Laukaan kunta, Kuusaan kylätoimikunta, Leppäveden kalastusalue ja Metsä-Serla).
Luija- Kapeen koskialueen keskivirtaama on 80 m³, kokonaispituus 1 200 metriä ja putouskorkeus
2,9 metriä. Vastaavasti Kuusaankosken keskivirtaama on noin 85 m³, pituus 500 meriä ja putouskorkeus 4,5 metriä. Molemmat kosket ovat matkailullisesti merkittäviä kalastuskohteita (liitteet 35).
4 AINEISTO JA MENETELMÄT
Panos-tuotosanalyysilla (mm. Lääperi ym. 1998) ei luotettavasti voida arvioida virtavesikunnostusten taloudellisia vaikutuksia. Yksittäisinä hankkeina ne ovat siihen nähden liian pieniä. Jos kunnostuksia käsiteltäisiin yhtenä suurena vesirakentamishankkeena, vaikutuksia voitaisiin silloin periaatteessa selvittää kyseisellä analyysillä. Menetelmän epätarkkuus olisi joka tapauksessa melkoinen.
Se olisi myös kallis toteuttaa. Saatuja tuloksia pitäisi vielä täydentää paikallisella tiedonhankinnalla. Juuri nämä paikalliset mittarit, kuten kyselyt ja haastattelut, soveltuivat menetelminä parhaiten
tämän tutkimuksen toteuttamiseen.
Tutkimuksen kohderyhminä olivat Keski-Suomessa toimivat matkailualan yritykset sekä LuijaKapeen koskialueella ja Kuusaankoskella kalastaneet henkilöt. Kalastajien avulla täydennettiin
kalastusmatkailuun liittyviä kysymyksiä.
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4.1 Menetelmät
4.1.1 Kyselyt
Kyselyt laadittiin mahdollisimman lyhyiksi, jotta vastaaminen olisi ollut vaivatonta. Ne sisälsivät
monivalintatehtäviä, mutta vastaajat saivat halutessaan vastata myös sanallisesti. Kyselylähetteessä
kerrottiin yleisesti meneillään olleesta tutkimuksesta ja virtavesikunnostuksista. Sen mukana oli
yhteenveto Keski-Suomessa tehdyistä kunnostuksista (liite 2). Palautuspäivämäärän lähestyessä
kohderyhmät saivat myös muistutuskirjeen.
Kyselyaineisto käsiteltiin nimettömänä ja luottamuksellisena. Tuloksissa ei voida erottaa yksittäisen ja nimeltä mainitun yrityksen antamia tietoja.
Yrittäjäkyselyt
Kyselyyn valittiin Keski-Suomessa muun muassa majoitus-, ravitsemus- ja erilaisia ohjelmapalveluja tarjoavia matkailuyrityksiä. Hankasalmella, Kyyjärvellä, Luhangassa, Sumiaisissa, Uuraisilla
ja Toivakassa toimivia yrityksiä ei kyselyyn otettu mukaan. Virtavesiä ei kyseisissä kunnissa ole
kunnostettu tai kunnostuksilla ei ole ollut erityistä merkitystä. Jyväskyläläiset suuret hotellit jätettiin myös kyselyn ulkopuolelle, koska oletettiin etteivät ne ole virtavesikunnostuksista tietoisia.
Myöskään Metsähallitus ei saanut kyselyä.
Yritystiedot hankittiin pääasiallisesti Keski-Suomen maaseutumatkailun teemaohjelman kotisivuilta
(www.matkamaalle.com). Muita lähteitä olivat kalapaikka.net (www.kalapaikka.net) ja Keski-Suomen
liiton kotisivut (www.keskisuomi.fi).
Kyselyt lähetettiin 283 matkailuyritykselle vuoden 2003 kesäkuun puolivälissä (liite 6). Yrityksiä
pyydettiin vastaamaan kysymyksiin 1, 2 ja 12, vaikka kunnostukset eivät olisikaan vaikuttaneet
vastaajan yritystoimintaan. Kyselyyn vastasi 101 yritystä eli vastausprosentti oli 36. Kun yritysten
toimintaprofiili otetaan vielä huomioon, joka kolmannen niin sanotulla "kunnostusvaikutusalueella" toimivan yrityksen näkemykset saatiin selvitettyä. Tulokset olivat siis luonteeltaan varsin edustavia.
Kalastajakyselyt
Kalastajakyselyn kohderyhminä olivat Luija-Kapeen koskialueella vuonna 2002 ja Kuusaankoskella vuosien 2002 – kesäkuun 2003 alussa kalastaneet henkilöt. Otannassa varmistettiin kalastajien saavan vain yhden koskikohtaisen kyselyn. Lomakkeet olivat muuten samanlaisia, mutta matkailuyritysten palvelutarjontaan liittyvissä kysymyksissä oli pieniä eroja. Kyselyt lähetettiin kesäkuun lopussa 2003 (liite 7).
Tutkittavana ajanjaksona Luija- Kapeen koskialueella lunastettiin yhteensä 1 019 lupaa. Kyselyn
sai 117 kalastajaa. Noin joka yhdestoista lupavarausrekisteriin merkitty lupa kuului otantaan. Kyselyyn vastasi 44 kalastajaa, joten vastausprosentti oli 38. Kyselyn edustavuuden arvioitiin olevan
noin 12 %. Se on kyselyyn vastanneiden kalastajien lupamäärän (yhteensä 126) osuus kaikista ostetuista luvista.
Kuusaankosken kalastajien yhteystiedot saatiin myös lupavarausrekisteristä. Mikäli kalastaja oli
jättänyt osoitteensa tai puhelinnumeronsa, hän sai kyselyn. Tutkimusajanjaksolla ostettiin 1 273
lupaa. Kysely lähetettiin 113 kalastajalle, mikä vastaa joka yhdeksättä lunastettua lupaa. Kyselyyn vastasi
59 kalastajaa eli vastausprosentti oli 52. Sen edustavuuden arvioitiin olevan noin 18 %, sillä kyseiset
kalastajat olivat ostaneet yhteensä 224 lupaa.
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Koskikohtaisten tulosten tarkastelussa kyselyedustavuudet olivat laadultaan tyydyttävän luokkaa. Yhdistetyssä aineistossa, esimerkiksi matkailukysymyksissä, kalastajanäkemysten hajonta oli huomattavasti pienempää kuin koskikohtaisessa tarkastelussa. Tulokset olivat niiltä osin luotettavampia.
4.1.2 Haastattelut
Haastatteluihin valittiin sellaisia toimijoita, jotka kokemuksellaan edustivat erikokoisten matkailuyritysten, ohjelmapalveluyritysten ja matkanjärjestäjien toimialoja. He olivat haastatteluhetkellä
yritystensä keskeisiä toimihenkilöitä:

Kapeenkoski Oy (Äänekoski) ………………….
Kalastusohjelmapalvelut Juha Happonen (Vilppula)
Kylpylähotelli Summasaari Oy (Saarijärvi)…….
Hotelli Peurunka (Laukaa) ……………………..
Varjolan Tila (Laukaa) …………………………
High Light Holidays (Jyväskylä) ………………
(matkanjärjestäjä)

Aimo Herneaho
Juha Happonen
Jukka Hietaniemi
Hannu Koskinen
Markus Kallio
Mikko Airaksinen

05.8.2003
07.8.2003
12.8.2003
13.8.2003
13.8.2003
14.8.2003

Yritysten edustajien haastattelut nauhoitettiin, joten heidän näkemyksensä esitetään vapaamuotoista puhekieltä käyttäen. Suorat ja sanatarkat nauhoituslainaukset ovat lainausmerkeillä rajattuja.
Muutoin puheet esitetään lyhennetyssä muodossa. Kirjoitettu haastatteluteksti voi sen vuoksi tuntua töksähtelevältä.
4.1.3 Matkailuyritysten liikevaihdon kunnostusvaikutusten arviointi
Kyselyssä yrityksiä pyydettiin arvioimaan liikevaihtonsa kasvua kunnostusten seurauksena (liite 6,
kysymys 10). Tässä tarkoitettiin kunnostusvaikutusten osuutta suhteessa yrityksen vuosittaiseen
liikevaihtoon (kysymys 7). Kysymyksessä käytettiin seuraavanlaisia vaihteluvälejä:
1-10 %, 11-20 %, 21-40 %, 41-60 %, 61-80 %, 81-100, yli 100 %
Kunnostusten miniarvioita laskettaessa vaikutusprosenttina käytettiin yrityksen ilmoittaman vaikutuksen vaihteluvälin pienintä arvoa (esim. 1 %, luokasta 1-10 %). Kahdessa muussa taulukon vaikutusluokassa käytettiin vastaavasti keskimääräistä (esim. 5 %) ja maksimiarvoa (esim. 10 %).
Kahden yrityksen tarkemmin ilmoittamia vaikutusprosentteja (0,5 % ja 2,5%) käytettiin arvioinnissa koko ajan sellaisenaan.
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4.2 Aineisto
4.2.1 Matkailuyritysten taustatietoja
Kyselypalautuksia saatiin eniten Viitasaarella, Saarijärvellä, Jämsässä, Keuruulla ja Laukaassa toimivilta
yrityksistä (taulukko 1). Vastaukset edustivat 21 kunnassa toimivia matkailuyrityksiä, minkä lisäksi kuuden
kunnan yritykset eivät kuuluneet otantaan.
Taulukko 1. Yrityskyselyyn vastanneiden yritysten (n = 101) sijaintikunta ja prosenttiosuudet kunnittain.
Selitys: * = yritystoimintaa myös Keski-Suomessa.

Virtavesikunnostusten vaikutuksia havainneet yritykset perustettiin vuosina 1968-2003. Niistä 73 % aloitti
toimintansa 1990-luvulla. Alle viiden vakinaisen työntekijän yritykset työllistivät vakinaisesti yhteensä 32
henkilöä (kuva 1, laskennassa on käytetty valikon keskimmäistä lukua). Kolmella suurimmalla yrityksellä
oli kullakin yli 15 vakinaista työntekijää. Vastaavasti kahdella yrityksellä oli yli 15 osa-aikaista työntekijää,
kun muilla niitä oli yhteensä 73.
Valtaosa kunnostusvaikutuksia havainneista yrityksistä toimi majoitus- ja ravitsemusalalla (kuva
2). Useat yritykset tuottivat muun ohjelmapalvelun ohella myös kalastus- ja luonto-opasluonteisia
palveluja. Pelkästään kalastusopastoimintaan perustuvia yrityksiä oli kuitenkin vähemmän kuin
kuvasta 2 voisi päätellä. Luvuissa oli mukana yrityksiä, joissa kalastajia opastettiin muulla tavoin,
esimerkiksi kalastuspalveluja järjestämällä tai henkilökohtaisella neuvonnalla.
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Kuva 1. Työntekijöiden lukumäärä sellaisissa yrityksissä, joihin kohdistuu virtavesikunnostusten vaikutuksia (n=23,2 yritystä ei vastannut kysymykseen).

Kuva 2. Sellaisten matkailuyritysten tuottamat palvelut, joiden toimintaan virtavesikunnostukset ovat vaikuttaneet (n=24).
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Neljätoista kunnostuksista liikevaihdollisesti hyötyvää yritystä ilmoitti vuosittaisen liikevaihtonsa olevan
yhteensä 9,882 miljoonaa euroa. Puolella yrityksistä se oli alle 50 000 ja puolella yli 150 000 euroa
vuodessa. Keskimääräistä liikevaihtoa kuvaava mediaani oli 97 500 euroa. Viisi yritystä ei halunnut
julkistaa liikevaihtoansa.
4.2.2 Kalastajien taustatietoja
Kyselyyn vastanneista kalastajista 75 % tuli Luija- Kapeen koskialueelle ja Kuusaankoskelle Keski-Suomesta. Maakunnan ulkopuolisten kalastajien osuus oli 25 %. Molemmissa kalastuskohteissa
prosenttisuhteet olivat samoja. Valtaosa kalastajista asui tai heillä oli loma-asuntonsa alle 50 km
säteellä kalapaikastaan (kuva 3). Vain alle 20 % ilmoitti tulleensa enintään 20 km etäisyydeltä.
Eniten kalastajia tuli Jyväskylästä ja muista lähikunnista.
Kalastajat kuvailivat olevansa pääasiassa urheilukalastajia (kuva 4). Perhokalastajien osuus oli suurempi kuin heitto-ongella eli virvelillä kalastaneiden. Kalastajista noin kaksi kolmasosaa (63 %) oli
1960- ja 1970 –luvuilla syntyneitä (kuva 5). 1980-luvulla syntyneitä oli 18 % ja ennen 1960- lukua
syntyneitä 19 %. Kalastajien ikäjakauma oli siis melko samanlainen kuin Huopanankoskella ja
Reinikankoskella (Olkio 2003).
Luija- Kapeen koskialueella kalastaneista 71 % oli kalastanut siellä myös ennen kunnostusta. Kunnostamaton Kuusaankoski oli tuttu vain 39 %:lle kalastajista. Lisäksi Luija- Kapeen kävijöistä 57
% ja Kuusaankosken kävijöistä 56 % ilmoitti kalastaneensa muillakin Keski-Suomen kunnostetuilla virtavesillä. Vastaavasti 27 %:lla (L.- K.) ja 37 %:lla (K.k.) ei sellaisia kokemuksia ollut. Muut
eivät vastanneet kysymykseen.
5 KUNNOSTUSVAIKUTUKSET MATKAILUYRITYSTEN TOIMINTAAN
Tässä kappaleessa käsitellään sellaisten yritysten kyselyvastauksia, joiden liiketoimintaan virtavesikunnostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti tai kielteisesti. Kun kaikki kyselyyn vastanneet yritykset (n = 101) ovat tarkastelussa mukana, se mainitaan erikseen.
5.1 Yritysten kunnostustietoisuus
Keski-Suomessa tehdyt virtavesikunnostukset ovat olleet hyvin esillä keskisuomalaisissa tiedotusvälineissä. Kyselyyn vastanneista 101 matkailuyrityksestä 63 % ilmoitti olevansa niistä tietoisia.
Vastaavasti yli kolmannes (36 %) ei tiennyt kunnostuksista mitään ja 1% ei vastannut kysymykseen. Tietämättömien yritysten osuus voi olla esitettyä suurempikin, mikäli kunnostustietoiset yritykset vastasivat niitä aktiivisemmin kyselyyn.
5.2 Vaikutukset liiketoimintaan
Kyselyyn vastanneista 101 yrityksestä 25 eli neljäsosa ilmoitti virtavesikunnostusten jollain tavalla
vaikuttaneen heidän liiketoimintaansa (kuva 6). Suurimmalle osalle (59 %) yrityksistä niillä ei ole
ollut merkitystä. Muut yritykset (16 %) eivät osanneet arvioida vaikutuksia tai eivät vastanneet
kysymykseen.
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Kuva 3. Kalastuskohteen etäisyys (km) kotoa tai kesämökiltä eli sieltä mistä kalastamaan lähdetään.

Kuva 4. Kalastajat kuvailevat omaa harrastustaan.

Kuva 4. Kalastajat kuvailevat omaa harrastustaan.

15
Kuva 5. Vuonna 2002 Luija-Kapeen koskialueella ja vuonna 2002 - 2003 kesäkuun alkuun mennessä
Kuusaankoskella kalastaneiden henkilöiden syntymävuodet luokiteltuna aineistona.

Kuva 6. Keskisuomalaisten matkailualan yritysten arviot virtavesikunnostusten vaikutuksesta omaan liiketoimintaan (n= 101).
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5.3 Vaikutusten alueellinen kohdentuminen
Keski-Suomessa isohkot virtavesien kunnostushankkeet ovat eniten vaikuttaneet myönteisesti matkailuyritysten toimintaan. Seitsemän yritystä nimesi tärkeimmiksi liiketoimintakohteikseen Luija- Kapeen koskialueen sekä Kuusaankosken tai näistä jommankumman. Vastaavasti kuusi yritystä ilmoitti liiketoiminnassaan hyödyntävänsä joko Kinnulan Myllyjokea tai Kivijärven - Keiteleen vesireitillä sijaitsevia Kannonkosken Hilmonkoskea sekä Viitasaaren Huopanankoskea ja Keihärinkoskea. Myös Saarijärven reitti oli
matkailualan yrityksille keskeistä toiminta-aluetta. Viisi yritystä koki hyötyvänsä reitin kunnostuksista.
Kyselyssä lähinnä yksittäiset yritykset mainitsivat muun muassa Tarhian (Multia, Keuruu), Kärnän
- Kymön (Viitasaari), Jämsänveden - Petäjäveden ("Vanha Vitonen", Koskenpää, Petäjävesi) sekä
Arvajan koskireittien (Kuhmoinen, Jämsä) olevan yritystoiminnalleen tärkeitä vesistöjä. Kärnän Kymön koskireitin kunnostusvaikutukset kuitenkin aliarvioituivat, koska Metsähallituksen näkemyksiä ei tässä vaiheessa selvitetty.
Valtaosa kunnostettuja virtavesiä hyödyntävistä yrityksistä sijaitsi kohteestaan alle kolmen kilometrin päässä (taulukko 2). Lähiyritysten liiketoimintaan sisältyi melko yleisesti majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalvelutoimintaa. Erityisesti luonto- ja kalastusopastoiminta ei edellytä yritykseltä
varsinaista toimipistettä virtaveden lähistöllä. Asiakkaat ja palveluntarjoajat kohtaavat toisensa tilausten ja sopimusten mukaisesti.

Taulukko 2. Lähimmän kunnostetun virtaveden etäisyys kunnostuksista hyötyneistä yrityksistä.

5.4 Yleisvaikutukset
Virtavesien kunnostustoiminnan on todettu lisänneen muun muassa virtavesien kalataloudellista ja
virkistyksellistä arvoa, asumisviihtyisyyttä, yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä mahdollistaneen
erilaisia kehittämistoimia (Olkio 2003). Ilman kunnostuksia perattujen ja rakennettujen virtavesien
hyödyntämismahdollisuudet olisivat kohteesta riippuen olleet nykyistä huonompia tai olemattomia. Kunnostukset ovat osaltaan siis muokanneet virtavesien hyödyntämisestä kiinnostuneiden yritysten toimintaympäristöä.
Yrityskyselyn perusteella 22 (22 %) matkailuyritystä koki vaikutusten olleen toiminnalleen pelkästään myönteisiä. Vaikutuksia havainneista yrityksistä 73 % oli täysin tai lähes täysin sitä mieltä, että
ne olivat kunnostusten seurauksena havainneet uusia toimintamahdollisuuksia (kuva 7). Saman
verran yrityksiä arvioi myös markkinointinsa helpottuneen. Lisäksi 59 % koki yrityksensä julkisuuskuvan parantuneen ja toimintansa muutenkin aktivoituneen. Kunnostukset lisäsivät myös yritystoiminnan laajentamistarvetta ja asiakkaiden maksuhalukkuutta. Lisätyövoimatarve ei kuitenkaan kasvanut suhteessa saavutettuun hyötyyn.

Kuva 7. Matkailuyritysten esittämät arviot virtavesikunnostusten vaikutuksista omaan yritystoimintaansa ja
matkailulliseen vetovoimaan (n = 22).
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Kolme yritystä ilmoitti kunnostusten vaikeuttaneen omaa yritystoimintaansa. Näistä kaksi koki myös hyötyneensä niistä. Haitankärsineiden mielestä melojien ja kumilauttailijoiden tarpeita ei kunnostuksissa otettu
tarpeeksi huomioon. Yksi yrittäjä ilmaisi sen seuraavasti: "koskissa on kiviä liikaa, eikä uomaa ole keskellä". Haitat kohdistuivat lähinnä pieniin ja vähävetisiin koskireitteihin tai koskiin. Nimeltä mainittiin ”Vanhan
Vitosen” ja Tarhian koskireitit sekä Pylkönmäen Karajoki. Esimerkiksi yksi yrittäjä koki Saarijärvellä
sijaitsevan Heijostenkoskien soveltuvan erinomaisesti kumilauttailulle, toinen koki asian toisin.
5.4.1 Yrityshaastattelut
Haitat ja hyödyt
Kun haastateltavilta kysyttiin, mitenkä virtavesikunnostukset ovat palvelleet tai haitanneet heidän
yritystoimintaansa, he totesivat asiakkaidensa harrastusmahdollisuuksien parantuneen. Se on yritystoiminnalle eduksi.
Toteamus kunnostustoiminnasta: Luija- Kapeen koskialueen keväinen kunnostus ei juurikaan haitannut kalastusta. Tulonmenetys oli muutama kymmentä lupaa. "Muutenhan tästä ei koitunut mitään haittaa, koska kivien
ajot ja muut toimenpiteet on tehty talviaikaan lumen maassa ollessa. Siitä ei jäänyt mitään jälkiä." (Aimo Herneaho)
Toteamus Kuusaankoskesta: "Kyllähän kunnostus on palvellut ilman muuta. Kalastusjärjestely on saatu toimimaan ja sitä myötä yritystoiminta on lähtenyt käyntiin ja myös koskenlaskussa on parantunut. Kunnostukset
ovat olleet oikeansuuntaisia toimenpiteitä". (Markus Kallio)
Aluksi Kuusaankoski tuntui vieraalta, ja se täytyi opetella aivan uudelleen. Kunnostuksen arvosanan 9 tiputti
Kuusaalla Varjolan tilan puoleisen niskan hiljentyminen (alempi liikuntaesteisten laituri). Aiemmin loistava
kohta, nyt ei juuri mitään. Ei tosin voi tietää, että palaako kala tälle kohdalle myöhemmin pohjaeliöstön ja
kasvien mukana. (Juha Happonen)
Kunnostuksista ei ole aiheutunut haittoja. "Ne ovat palvelleet siten, että ovat toimineet asiakkaiden tarvitsemien
harrasteohjelmien lisänä, kuten kalastus ja koskenlasku. Myös lisännyt retkeilynähtävyyksiä." (Hannu Koskinen)
"Kunnostukset ovat parantaneet yrityksen toimintaa. Mitään kielteistä en ole havainnut. Koskenlasku ja kalastus
kiehtoo ihmisiä, mutta me emme osaa myydä sitä, eikä yrityksellämme ole resursseja kyseisenlaiseen toimintaan." (Jukka Hietaniemi)
"Palvellut siinä mielessä, että on tullut kohtuullisen laadukasta kalastusaluetta tasaisemmin ja koskista löytyy
monenlaista kalaa. Asiakkaalle olisi tylsää nostella jatkuvasti 40 cm istutuskalaa." Kalastuskohtaa vaihtamalla
koskessa voi tavoittaa erilaisia kaloja. Kunnostus mahdollistaa erilaisten perhokalastustekniikoiden käyttämisen. Kunnostus monipuolistaa koskikalastusta ja mahdollistaa erikoistuneiden (ulkomaisten) perhokalastajienkin kalastamisen koskella. (Mikko Airaksinen)

Haastateltavien mielestä virtavesien parantunut ulkoinen olemus eli ulkoilme ja kalataloudelliset
olot ovat tärkeimpiä virtavesikunnostusten tuomia hyötyjä. Haastateltavat kokivat myös, että kunnostusten suoria hyötyjä (matkailija käyttää virtavettä toiminnassaan) ja välillisiä eli epäsuoria hyötyjä (esim. koski nähtävyytenä) esiintyy rinnakkain. Tulevaisuudessa välillisten hyötyjen merkityksen arvellaan kasvavan.
Kalojen oleskelu- ja lepopaikat ovat tärkeimpiä hyötyjä. Hyppivät ja isot kalat ovat paikalle parasta mainosta.
Luija- Kapeen koskialueen näyttävyys on kasvanut todella paljon. Kalastaja havaitsee siinä heti parannuksen.
Kunnostusten muisto häviää kuitenkin ajan kuluessa, mutta virtavesikunnostukset nostavat kosken profiilia pysyvästi. (Aimo Herneaho)
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Matkailullisesti tärkein tekijä on Kuusaankosken ulkoisen olemuksen eli ulkonäön palauttaminen entiseen. Kalastusmahdollisuuksien paraneminen on myös tärkeää, muttei yhtä tärkeää kuin kosken parantunut visuaalinen
ilme. Kunnostusten suorat ja välilliset vaikutukset ovat molemmat tärkeitä. Kosken hyötykäytön parannuttua
myös retkeilijöiden määrä on kasvanut. (Markus Kallio)
Suurimpana hyötynä on luonnonkalan lisääntyminen, mikä on seurausta kutupaikkojen ja kutusoraikkojen lisääntymisestä koskessa. Koskien esteettinen näkymä on myös parantunut kunnostusten myötä, mikä on ollut
valtava edistysaskel. (Juha Happonen)
Tulevaisuudessa kunnostetut virtavedet ovat mielenkiintoisia nähtävyyksiä. "Suurin tekijä on kunnostettujen
koskien luonnonmukaisuus…niiden äärellä voidaan käydä." Erityisryhmien (kalastajat, melojat) määrät eivät
varmastikaan kasva yhtä nopeasti kuin retkeilijöiden ja muiden käyttäjien määrä. Eli tulevaisuudessa välilliset
hyödyt ovat suurempia. (Hannu Koskinen)
Vesi riittää koskissa vähävetisinäkin vuosina. Koskenlasku on siis onnistunut paremmin. "Kyllä varmaan välillisten hyötyjen kautta tulee enemmän hyötyä… epäsuorat hyödyt ovat tärkeämpi lisä hyödynnettäessä kunnostettuja virtavesiä." Onhan näitä hyötyjä vaikea verrata. Olisi mielenkiintoista, että kävijämääriä tutkittaisiin ja
pyrittäisiin tarkemmin selvittämään hyötyjen suuruus. (Jukka Hietaniemi)
Kalastusviihtyvyys on tärkeää. Kaloja on tasaisesti koskessa, esimerkiksi Huopanankoskessa. Tämä on matkailullisesti tärkein hyöty. Eli kalat eivät ole keskittyneet pariin monttuun, joiden ympärillä kalastus ruuhkautuisi.
Hyödyt menevät tietysti välillä ristiin, esimerkiksi kalastajat ja kalat pitävät runsaista kiveyksistä, kun taas koskenlaskijat eivät niinkään. Tällä hetkellä ainakin kunnostusten suorat hyödyt painottuvat, koska bussiryhmiä ja
muita välillisiä hyötyjä ei ole osattu vielä hyödyntää. Monesti ihmiset pysähtyvät koskelle ihailemaan. Tässähän
tietysti olisi mahdollisuus matkailuyrittämiseen. Kalastajat itsessään ovat mielenkiintoista katseltavaa. (Mikko
Airaksinen)

Tärkeimmät asiakasryhmät
Haastateltavien edustamissa yrityksissä kalastajat ja koskenlaskijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä.
Happonen, Herneaho ja Airaksinen kokivat kalastajien olevan tällä hetkellä heille asiakkaina tärkeämpiä kuin vesillä liikkujat. Kaksi viimeksi mainittua yritystä järjestää myös koskenlaskua, minkä merkitys jatkossa voi kasvaa, erityisesti Luija- Kapeen koskialueella. Hotelli- ja majoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä koskenlaskijoilla oli taloudellisesti suurta merkitystä.
Meidän yrityksellemme koskenlaskijat taitavat olla tärkeämpi käyttäjäryhmä. Kyllähän yritysten kalastajaryhmät välillisesti tuovat rahaa enemmän kuin koskenlaskijat. Emme kuitenkaan ole laskeneet, että kumpi on tärkeämpi ryhmä. "Suoraa tuottoa tulee koskenlaskijoista enemmän, mutta kun lasketaan välillinen tuotto mukaan,
niin vaakakuppi saattaa kääntyä toiselle päin." (Markus Kallio)
"Kyllä ehdottomasti koskenlaskijat" ovat isompina asiakasryhminä kalastajia tärkeimpiä. Kalastajat ovat sen
verran erähenkisiä, että he eivät paljoa käytä palveluitamme. (Hannu Koskinen)
"Koskenlaskijat ovat selkeästi tärkeämpi käyttäjäryhmä." Sitä voidaan kuntoremonteissa hyödyntää ja palaute
on ollut erittäin positiivista. Tämän kaltaisella toiminnalla on tulevaisuudessakin yrityksellemme merkitystä.
Kalastuskin voi silloin olla myös entistä tärkeämpää yrityksellemme. Se riippuu paljonkin markkinoinnin ja
projektien onnistumisesta. (Jukka Hietaniemi)
"Kyllä se kalastajiin painottuu. Tosin on meillä vähän sitä koskenlaskuakin ollut. Saa nähdä miten sitten jatkossa." Koskenlaskuakin on meidän firmassa jo jonkin verran. (Mikko Airaksinen)

Haastateltavien mielestä kunnostetut virtavedet kiinnostavat myös retkeilijöitä. Niiden määrä on
kunnostusten jälkeen kasvanut. Erityisesti Luija- Kapeen koskialue kiinnostaa muitakin kuin kalastajia ja kumilauttailijoita. Se tuo mukanaan myös ongelmia.
Luija- Kapeella retkeilijöiden määrä kasvaa koko ajan. Lukumääräisesti niitä on enemmän kuin kalastajia. Ryhmämatkailukin on lisääntynyt, mistä on tullut hieman ongelmia. Se häiritsee kalastusta. Monesti myös alueen
jätehuolto joutuu ylikuormitukselle. "Suurin ryhmä on ollut koululaisia 240 henkeä eli 5 linja-autollista. Mehän
emme hallitse sellaista ryhmää esimerkiksi jätteen suhteen. Jos ryhmien käyttäminen alueella on ilmaista, niin
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minulle tulee jätettä kolme-neljä jätesäkillistä. Karkkipapereita saa kerätä kolme päivää. Kuka vastaa yleisen
virkistyskäytön järjestämisestä?" Yksittäisten retkeilijöiden tuoma häiriö on todella pientä. Ryhmämatkailua
pyritään tulevaisuudessa kuitenkin hyödyntämään ja hallitsemaan mahdollisesti rakennettavalla opastuskeskusluonteisella päärakennuksella. Jokainen lehtikirjoitus tuo lisää kävijöitä. Kunnostuskin on tuonut julkisuutta ja
mielenkiintoa. (Aimo Herneaho)
Retkeilijöiden määrä on jonkin verran kasvanut. "Tässähän on monta tekijää, kuten se, että näitä retkeilyreittejä
on uusittu ja muuta." (Markus Kallio)
Uskon retkeilijöiden määrän kasvaneen, mutta niiden lukumääristä on vaikea sanoa mitään. "Myös Varjolan
tilan toiminta olisi ollut vaikeampaa, mikäli kunnostusta ei olisi tehty." (Hannu Koskinen)
Hieman, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Järvimelonnan puolella voisi olla hyvät kasvumahdollisuudet, jos se
yhdistettäisiin koskiin. (Jukka Hietaniemi)

5.5 Tarkennetut vaikutukset yritystoimintaan
5.5.1 Liikevaihto
Yrityskyselyllä haluttiin mahdollisimman tarkasti selvittää matkailuyritysten virtavesikunnostuksista saamaa taloudellista hyötyä. Kahdeksantoista yritystä (18 %) ilmoitti vuosittaisen liikevaihtonsa kasvaneen niiden seurauksena (kuva 8). Kasvu oli pääosin suuruusluokkien 1-10 % tai 11-20
% välillä. Neljä kunnostuksista hyötynyttä yritystä ei kokenut saaneensa niistä taloudellista hyötyä.
Neljäntoista vuosittaisen liikevaihtonsa ilmoittaneen yrityksen saama taloudellinen kunnostushyöty voitiin arvioida myös rahassa mitattuna. Arviosta puuttuu neljä liikevaihtonsa kertomatta jättänyttä yritystä.
Kunnostusten seurauksena kyseisten 14 matkailuyrityksen vuosiliikevaihdot olivat varovaisesti arvioiden yhteensä 150 000 euroa suuremmat kuin ennen kunnostuksia (taulukko 3). Sitä voidaan
pitää saavutetun hyödyn minimiarviona. Pääomitettuna hyöty oli kaksi miljoonaa euroa.

Taulukko 3. Neljäntoista matkailualan yrityksen liikevaihdon kasvu virtavesikunnostusten seurauksena KeskiSuomessa (katso menetelmät kpl 4.1.3). Luvut on pyöristetty lähimpään tuhanteen euroon.
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Kuva 8. Matkailualan yritysten liikevaihdon kasvu (%) virtavesikunnostusten seurauksena Keski-Suomessa (n = 22).
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Mikäli arvioinnissa käytetään yritysten mainitsemien vaikutusprosenttien vaihteluvälien keskimääräisiä arvoja, kunnostusten keskimääräinen vuosihyöty oli 225 000 euroa. Mitä ilmeisemmin liikevaihdon kasvun
oli näiden kahden arvion välissä. Taulukossa 3 mainittua niin sanottua maksimivaikutusta voitaneen pitää
yliarviona.
5.5.2 Asiakasmäärää
Seitsemäntoista matkailualan yritystä (17 %) ilmoitti asiakasmääränsä kasvaneen virtavesikunnostusten seurauksena (kuva 9). Valtaosa arvioi kasvun olleen 1-10 % ja 11-20 % luokkaa. Viisi muuta
kunnostuksista hyötynyttä yritystä ei havainnut asiakasmäärissä muutoksia kunnostusta edeltävään
aikaan verrattuna.
5.5.3 Investoinnit
Matkailualan yritykset investoivat kunnostusten seurauksena maltillisesti toimintansa kehittämiseen. Näin voi päätellä verrattaessa yrityskohtaista liikevaihdon kasvua (%, taulukko 8) ja investointien lisäystä (%, kuva 10). Peräti 13 eli 56 % kunnostuksista hyötyneistä yrityksistä ei lisännyt
investointejaan, vaikka kokivat toimintaympäristönsä parantuneen. Vastaavasti kymmenen yritystä
(44 %) menetteli toisin ja lisäsi investointejaan.
Kunnostuksia edeltävään aikaan verrattaessa investoinnit kasvoivat yrityskohtaisesti hyvin vaihtelevasti: muun muassa neljällä 1-10 % ja kolmella 21-40 %. Yrityksillä oli varovaisuuteensa selkeitä
perusteita, kuten alla olevassa esimerkinomaisessa kommentissa sanotaan:
Koskenlaskun kalustohankinnat ovat varsin arvokkaita eli investoinnin riskit ja suuruus ovat ongelmia.
(Jukka Hietaniemi)

5.5.4 Mainonta
Matkailualan yritykset olivat maltillisia myös mainostaessaan toimintaansa kunnostusten jälkeisenä aikana (kuva 11). Kunnostuksista hyötyneistä yrityksistä 12 eli 52 % lisäsi mainontaansa, mutta
useimmat melko vähäisessä määrin: seitsemän yritystä (30 %) 1-10 % ja kolme yritystä (13 %) 1120 %. Kahden yrityksen mainonnan lisäys oli edellä kuvattua suurempaa. Kunnostusta edeltävän
ajan mainonnan määrään tyytyi 48 % eli 11 yritystä.
5.5.5 Säilytetyt ja luodut työpaikat
Yrityskyselyn perusteella 20 virtavesikunnostuksista hyötynyttä yritystä (87 %) ei luonut uusia kokopäiväisiä työpaikkoja (kuva 12). Kunnostukset eivät myöskään vaikututtaneet 12 yrityksen (52
%) työpaikkojen säilyttämiseen, eikä 15 yrityksen (68 %) osa-aikaisten työntekijöiden palkkaamiseen.
Kunnostusten seurauksena kolme yritystä (13 %) ilmoitti luoneensa uusia kokopäiväisiä työpaikkoja (ilmoitettu 2). Yhdessätoista yrityksessä (48 %) työpaikkoja onnistuttiin sen vuoksi myös säilyttämään (ilmoitettu 10). Lisäksi seitsemän yritystä (32 %) palkkasi osa-aikaisia työntekijöitä. Näistä
viisi ilmoitti osa-aikaisuuden vastaavan 8,25 henkilötyövuotta. Kunnostusten työllistävää vaikutusta tukivat myös haastateltavien omat kokemuksensa matkailun alalta.
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Kuva 9. Matkailuyritysten asiakasmäärän kasvaminen virtavesikunnostusten seurauksena Keski-Suomessa (n = 22).

Kuva 10. Matkailualan yritysten investointien kasvu virtavesikunnostusten seurauksena Keski-Suomessa
(n = 23).
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Kuva 11. Matkailualan yritysten mainonnan lisääntyminen Keski-Suomessa (n = 23).

Kuva 12. Matkailualan yritysten työpaikkojen säilyttäminen, luodut kokopäiväiset työpaikat ja osa-aikaisten
työntekijöiden henkilötyövuosien lisääntyminen kunnostusten seurauksena Keski-Suomessa.
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Yrityshaastattelut
Keski-Suomeen on haastateltavien mukaan syntynyt matkailualan yrityksiä hyödyntämään kunnostettuja
virtavesiä. On hyvin vaikea arvioida, syntyivätkö ne nimenomaan kunnostusten seurauksena. Parantuneet
toimintaympäristöt ovat vähintäänkin tukeneet yritystoimintaa ja edistäneet yritysten perustamista. Sitä
kautta kunnostuksilla on ollut työllistäviä vaikutuksia.
"Virtavesikunnostus on yksi tärkeä osanen tai palikka, joka on tässä hoidettu kuntoon. Kunnostus on antanut
rohkeutta ja näkemystä yrityksemme perustamiseen (Kapeenkoski Oy). Vaikea arvioida, mikä on kunnostuksen
osuus. Kumilauttatoimintaan kunnostuksella on ollut aikamoinen merkitys, entisellä vesimassan eteenpäin valumisella tämä tuote ei olisi läheskään niin hyvä." Yksi yrittäjä on aloittelemassa myös toimintaansa Kapeenkosken ympäristössä koskikalastuksessa ja vetouistelussa.
(Aimo Herneaho)
Muun muassa Laukaalla ja Äänekoskella tehtyjen kunnostusten merkityksestä todetaan seuraavaa:
Kalastusoppaamme ovat perustaneet yrityksensä kunnostusten jälkeen, joten lähikuntiin on syntynyt noin kaksi
- kolme yritystä. "Ja periaatteessa meidänkin yritys on syntynyt tällä aikaa." (Markus Kallio) / Virtavesikunnostukset ovat edistäneet kalastusta ja koskenlaskua ja myös niihin liittyvää yritystoimintaa huomattavastikin."
(Hannu Koskinen)
Muutamia erilaisia ohjelmapalveluyrityksiä on syntynyt. Tällä hetkellä Keski-Suomessa on alalla toimivia kalastusoppaita vähän alle kymmenen, joista vain yksi on päätoiminen. "Kyllä kalastusopastoiminta varmaan hyvin olisi sujunut, mutta esteettisen puolen koheneminen koskilla on ollut valtava edistysaskel." (Juha Happonen)
En usko, että Saarijärvellä olisi syntynyt yrityksiä pelkästään kunnostusten vuoksi. Kunnostukset ovat lähinnä
olemassa olevaa yritystoimintaa tukevia. (Jukka Hietaniemi)
"En tiedä sitten välttämättä, onko uusia syntynyt. On varmaan ja aina joitakin syntyy. Lähinnä jo joku toiminnassa oleva yritys on muuttanut yritystoimintaansa siten, että se on ryhtynyt hyödyntämään kunnostusta. Majoitusyrittäjät ovat rakentaneet koskien rannoille mökkejä tiedossaan se, että koski kunnostetaan ja kalastusmahdollisuudet paranevat. Jos nyt ei niinkään uusia yrityksiä, niin on se kuitenkin jollakin lailla antanut piristysruisketta
toiminnalle. On niihin ainakin reagoitu."
(Mikko Airaksinen)

6 YRITYSTOIMINNAN ESTEITÄ VIRTAVESIEN HYÖDYNTÄMISESSÄ
Kyselyssä jokaista yritystä pyydettiin nimeämään tärkeysjärjestyksessä neljä syytä, jotka rajoittavat
matkailullisen yritystoiminnan harjoittamista Keski-Suomen virtavesillä. Toisin sanoen kysymyksellä haluttiin selvittää, miksi yritykset eivät hyödynnä niitä toiminnassaan nykyistä enemmän. Nimetyt syyt esitetään yhteenvetoluonteisesti (kuva 13) ja tärkeysjärjestykseen (kuva 14) luokiteltuina.
Yritysten näkökannalta liian suuret investoinnit ja matkailuun soveltuvien virtavesikalastuskohteiden pieni määrä ja kiinnostavuus rajoittavat eniten liiketoiminnan laajentamista virtavesille. Yrittäjien puutteellinen erityisosaaminen on kyseisellä alalla myös vakava toimintaeste. Toisaalta yrittäjät pitävät yritysten ja virtavesien pitkää etäisyyttä vain kohtalaisena esteenä.
Muita esille tulleita yritystoimintaa rajoittavia tekijöitä olivat muun muassa oletettu kohderyhmien
pieni asiakasmäärä, kalastajien omatoimisuus, kalastusoikeuden saannin vaikeudet ja kilpailevat
yritykset. Sen sijaan Natura- ja rantojen suojelualueet sekä matkailuun soveltuvien kulkureittien
puuttuminen virtavesien lähistöltä koettiin vain vähäisesti rajoittavan yritystoimintaa. Vastauksista
selvisi myös, että monet yritykset kokevat tietävänsä liian vähän virtavesistä ja kunnostuksista. Se
vaikuttaa yritysten ennakkoasenteisiin ja rajoittaa sitä kautta virtavesien matkailullista käyttöä. Yrittäjien mielestä virtavesiä hyödynnetään muutenkin liian vähän alueellisessa markkinoinnissa.

Kuva 13. Yhteenveto keskisuomalaisten matkailuyritysten luokittelemista yritystoimintaa rajoittavista esteistä, kun Keski-Suomen virtavesiä halutaan hyödyntää matkailullisesti. Selitykset: n = 91, yhteenveto
neljästä tärkeimmästä syystä (yhteensä 326).
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Kuva 14. Keskisuomalaisten matkailuyritysten tärkeysjärjestykseen luokittelemat yritystoimintaa rajoittavat
esteet, kun Keski-Suomen virtavesiä halutaan hyödyntää matkailullisesti.
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7 VIRTAVESIKUNNOSTUSTEN ONNISTUMINEN
7.1 Matkailuyritysten huomioon ottaminen
Keski-Suomen ympäristökeskuksen virtavesikunnostusten suunnittelusta vastaavan kalabiologi Anssi
Elorannan (suullisesti) mukaan 1990-luvun puoliväliä edeltävissä kunnostuksissa matkailullinen
puoli, muun muassa koskenlasku, oli melko huonosti esillä. Tuohon aikaan moninaiskäytölle ei
hänen mukaansa ollut nykyisenlaista tarvetta, eikä silloin hankealueilla ollut virtavesiä hyödyntäviä
matkailuyrityksiäkään. Veneily, melonta ja kumilauttailu otettiin sen vuoksi nykyistä vaatimattomammin huomioon. Mikäli esimerkiksi veneilyllä oli todellisia paikallisia tarpeita, ne pyrittiin huomiomaan. Pienissä vähävetisissä puro- ja jokivesissä erilaisten toiveiden ja näkemysten yhteensovittaminen oli kuitenkin ongelmallista ja usein ristiriidassa kunnostusten ekologisten tavoitteiden
kanssa (Olkio 2003).
1990-luvun puolivälin jälkeen virtavesien matkailullinen merkitys on huomattavasti kasvanut. Mikäli hankealueella tiedetään olevan matkailuyritys, sen toiveet on Elorannan (suullisesti) mukaan
otettu vakavasti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kunnostusten aikana on tehty koelaskujakin,
kuten Heijostenkoskissa, jotta lopputulos tyydyttäisi yrityksiä.
Kyselyssä tuli esille yrittäjien melko kriittinen käsitys heidän huomioon ottamisestaan kunnostuksissa. Kunnostusvaikutuksia yritystoiminnassaan havainneista yrityksistä 56 % koki otetun melko
huonosti tai erittäin huonosti huomioon (kuva 15). Vastaavasti viidesosa yrityksistä (20 %) koki
otetun melko hyvin huomioon ja neljäsosa (24 %) jätti vastaamatta tai ei osannut vastata kysymykseen. Monet kritiikkiä antaneet yritykset tarkastelivat kuitenkin vain toteutuneita kunnostuksia suhteessa omaan toimintaansa. Nimeltä erikseen mainitut kosket kunnostettiin ennen vuotta 1995, jolloin matkailullisia vaatimuksia ei esitetty. Kriittiset kunnostusarviot olivat samansuuntaisia kuin
seuraavassa yrityshaastattelukappaleessa.
7.2 Yrityshaastattelut
Matkailuyrittämisen kannalta kalastuksen ohella keskeisiä tarpeita ovat melominen ja kumilauttailu, mahdollisesti myös veneily. Haastateltavien mielestä virtavesikunnostuksissa olisi siis otettava
huomioon muidenkin kuin kalastajien tarpeita. Näin on meneteltykin matkailullisesti tärkeillä alueilla, kuten Luija- Kapeen koskialueen, Kuusaankosken ja Heijostenkoskien osalta. Eri tavoitteiden
ja näkemysten yhteensovittamisessa esiintyy kuitenkin ongelmia. Haastateltavillakin oli niistä erilaisia näkemyksiä.
Kiveyksiä voisi miettiä hieman enemmän kumilautalla tehtävää koskenlaskentaa ajatellen. Luija- Kapeen koskialueella virta ohjaa kumilautan rantaan kalastajien sekaan. Se pitäisi kiveyksien avulla estää (toteutettu marraskuussa 2003). Muuten ei kunnostuksilla paljon paremmin voi palvella käyttäjäryhmiä. Melojat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Rannalla kulkemista voisi myös helpottaa. (Aimo Herneaho)
Pitäisi huomioida, että kanootilla päästään kaikilla vedenkorkeuksilla. Mielestäni se on otettu hyvin huomioon.
Suunniteltaessa on oltava yhteydessä alan harrastajiin tai muihin toimijoihin. Myös yrittäjiin tulisi olla yhteydessä, mikäli näillä on jotakin asiaan liittyvää toimintaa. Käsittääkseni näin on tapahtunutkin. (Markus Kallio)
Koskenlaskun ja kalastuksen yhteensovittamisessa on ongelmia. Ne voitaisiin sovittaa ajallisesti toisiinsa, jolloin ne eivät menisi päällekkäin. "Vuorovaikutusta voisi olla enemmän kalastajien ja koskenlaskijoiden välillä."
Esimerkiksi Luija- Kapeen koskialueen ja Kuusaankosken kunnostuksissa on eri tarpeiden yhteensovittamisessa ja käyttäjäryhmien huomioimisessa onnistuttu hyvin. (Juha Happonen)
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Kuva 15. Virtavesikunnostusten vaikutuksia havainneiden keskisuomalaisten matkailuyritysten näkemykset siitä, kuinka heidän tarpeensa on kunnostuksissa otettu huomioon. ( n = 25).
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Tarvitaan ohjattuja retkeilyreittejä. Veneilyä tulisi ajatella siten, että kosket olisivat laskettavissa. Mahdollisesti
jopa veneellä kulkeminen tulisi jotenkin olla mahdollista. Liikuntaesteisten asiakkaiden tarpeiden huomioiminen
on myös tärkeää. (Hannu Koskinen)
Kosken kunnostus luonnontilaan voi joskus estää koskenlaskua. Sen vuoksi koskeen tulisi tehdä uoma melomista varten. "Tämä olisi tärkeää etenkin sellaisissa koskissa, joissa on todella vähän vettä. Voi kyllä olla, että tämä
ei onnistu uoman leveyden ja vähäisen virtaaman vuoksi." (Jukka Hietaniemi)
Suunnittelun aikana asianosaisia ja sidosryhmiä olisi kuultava. Ainakin ne tulisi kutsua tilaisuuksiin. Monilla on
suuri tarve vain tulla huomioiduksi, eikä niinkään vaikuttaa kunnostuksen toteutukseen. Se voi monesti olla
mahdotonta, sillä eri käyttötarpeilla on ristivetoa. "Minun mielestäni lähtökohta on kalataloudellinen, kun koskia kunnostetaan. Ei niitä kunnosteta melontareiteiksi tai yksinomaan kalastuskohteiksi. Kyllä tämä kalatalouspuoli pitääkin näkyä." (Mikko Airaksinen)

Haastateltavien asiakaskokemusten perusteella virtavesikunnostukset ovat onnistuneet hyvin. Niistä ei ole heille tullut liiemmälti kielteistä palautetta. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan tiedä kalastavansa tai laskevansa kumilautalla kunnostetulla koskella, ellei siitä erikseen mainita. Kalastajat
ovat kuitenkin muita harrastajatahoja paremmin tietoisia kunnostuksista. Heille tärkeitä ovat esimerkiksi luonnonkudusta syntyneet tai pienpoikasina istutetut järvitaimenet. Niiden saaminen lisää
osaltaan kunnostustyytyväisyyttä.
Asiakkaat ovat pelkästään suitsuttaneet paremmaksi muuttunutta Luija- Kapeen koskialuetta. Kalojen oleskelupaikkojen määrä on lisääntynyt hurjasti eli se hyödyntää kalastusta. Kunnostus on tuonut väriä kumilautalla
tapahtuvaan koskenlaskuun. Joidenkin mielestä kosken vedenkorkeuden vaihtelut (liikaa vettä) ovat ongelma,
mutta sillehän ei voi mitään. Joissakin tapauksissa materiaalivalinnat (särjetyt lohkareet) ovat koskenlaskemista
ajatellen vaarallisia. Teräviä kiviä on käytetty lähinnä anturoina. Monin paikoin virtaama on muuttunut siten,
että joidenkin kalastajille tarkoitettujen veneiden käytöstä voidaan tarpeettomina luopua. (Aimo Herneaho)
En ole saanut kunnostuksesta varsinaista asiakaspalautetta." Harva ihminen edes huomaa että koskelle on tehty
jotakin". Mielestäni kunnostus on onnistunut hyvin. Kalastajat tarvitsevat kuitenkin lisää heittopaikkoja. (Markus Kallio)
Asiakkaat ovat pitäneet kunnostettujen koskien ulkonäöstä. Kun saalistakin on tullut, niin he ovat olleet erittäin
tyytyväisiä. Luija- Kapeen koskialueen ja Kuusaankosken kunnostukset ovat onnistuneet hyvin. Esimerkiksi
Kuusaankosken alapuoli on parantunut ja evämerkkaamattomien kalojen lukumäärät ovat jatkuvasti kasvaneet
(taimenen luonnonkutukin on onnistunut). Harjuskin on lisääntynyt hyvin. Istutetut saalistaimenet ovat saattaneet myös vaeltaa koskeen syönnökselle pitkän matkan päästä. Myös perinteiset arvokalat, kuten hauki, kuha,
ahven ja säyne, ovat viihtyneet virtavesialueilla.
(Juha Happonen)
Asiakkailla on kunnostusten seurauksena enemmän mahdollisuuksia toimia. "En ainakaan ole kuullut mitään
negatiivista. Minun mielestäni lähialueen kunnostukset ovat onnistuneet aika hyvin."
(Hannu Koskinen)
"Minulla ei ole tarkkaa käsitystä kunnostusten kustannuksista, mutta esimerkiksi Heijoistenkosken kunnostuksesta on tullut hyvää palautetta. Kalastajista suuri osa on ollut hyvinkin tyytyväisiä kunnostuksiin. Kunnostukset
eivät ole yleisesti tunnettu asia. Tuskin saarijärviläisistäkään kaikki tietävät kunnostuksista." (Jukka Hietaniemi)
"Asiakkaat ovat yleensä olleet hyvin tyytyväisiä." Yritysasiakkaille ero on kuitenkin huomaamaton. "Perhokalastajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä, jopa sanoneet, että jotakin on tehty hyvin." Asiakkaat haluavat koskessa
olevan luonnonkalaa (tai pienpoikasistukkaita). "Henkilökohtaisesti minä olen tyytyväinen. Paikat näyttävät
hyviltä ja koskissa viihtyy monenkokoista kalaa." Pitäisi kuitenkin aktiivisemmin panostaa siihen, miten homma
jatkuu. Kivien palauttaminen ja kutukuoppien tekeminen eivät kaloja tuo takaisin koskeen. "Pitäisi miettiä kalastonhoito ja kalastusjärjestelyt eteenpäin, etteivät tehdyt puitteet jäisi käyttämättä." Myös kalastuslupien ja
majoituksen myyntiä voisi paremmin sovittaa yhteen. (Mikko Airaksinen)

31
7.3 Kalastajien arviot esimerkkikoskista
Myös Luija- Kapeen koskialueella ja Kuusaankoskella kalastaneet henkilöt arvioivat kyseisten kunnostusten onnistumista (liite 8). He olivat niistä yksimielisiä: 75 % oli täysin tai lähes täysin tyytyväisiä kunnostuksen onnistumiseen. Neljäsosa kalastajista (25 %) ei kuitenkaan pitänyt niitä kovin onnistuneina.
Kalastajat olivat eniten tyytyväisiä kunnostusten tekniseen onnistumiseen, kuten kivien ja lohkareiden määrään sekä niiden asetteluun koskessa. Kalastajaenemmistön mielestä molempien koskialueiden kalastettavuus oli melko hyvä tai hyvä. Myös perhokalastuksessa tärkeiden kiveyksien ja niin
sanottujen "peilialueiden" suhteeseen oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Kuusaankoskea kritisoitiin eniten
heittopaikkojen liian pienen määrän vuoksi: vain 39 % kalastajista oli nykyiseen määrään lähes tai
täysin tyytyväisiä. Luija- Kapeella 59 % kalastajista oli heittopaikkoihin tyytyväisiä, eivätkä he
muutenkaan esittäneet merkittävää kritiikkiä.
8 KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN MATKAILULLINEN EDISTÄMINEN
8.1 Kalastajien oheispalvelujen käyttö esimerkkikoskissa
Luija- Kapeen koskialueella ja Kuusaankoskella kalastaneiden yleissuhtautuminen läheisten matkailuyritysten tarjoamiin palveluihin oli varsin nihkeää (kuva 16). Eniten kalastajia kiinnostivat
Kuusaankosken paikalliset ruokailu- ja kalastusoppaan palvelut. Luija – Kapeella 14 % ja Kuusaassa 12 % kalastajista käytti mielellään tai melko mielellään myös majoituspalveluita. Edellisessä
paikassa palveluiden tuottaminen oli tutkimusaikana kesken, mikä vaikutti tuloksiin.
Kyselytulos kuvaa lähinnä alle 50 kilometrin säteellä kalastuskohteestaan asuvien kalastajien tarpeita. Silloin esimerkiksi heidän majoitus- ja ruokailutarpeensa ovat pitkämatkalaisia ja yritysasiakkaita vähäisempiä (vertaa Huopanankoski, Olkio 2003). Tältä osin kysely ei ollut riittävän edustava.
8.2 Kalastuskohteiden valinta
Kalastajat kiinnittävät kalastuskohdetta valitessaan eniten huomiota kunnostuksilla luotuihin perusedellytyksiin ja koskien perusominaisuuksiin (kuva 17). Heidän mielestään kalapaikan on oltava
ympäristöltään mielenkiintoinen. Kalakannan ja saalismahdollisuuden on myös oltava hyviä. Samalla kalastusluvan on niihin nähden oltava hinnaltaan kohtuullinen. Kosken syrjäinen sijainti,
muiden kalastajien myönteiset kokemukset ja ennestään tuttu kalapaikka olivat useille kalastajille
myös tärkeitä valintakriteerejä. Muita kohteen valintaan enemmän vaikuttaneita syitä olivat muun
muassa määritelty kalastaja- ja saaliskiintiö, lyhyt kalamatka, hyvä saavutettavuus ja, että kalastuskohde on kunnostettu. Vain 16 % kalastajista koki oppailla, internetillä ja mainosten informaatiolla
olevan siinä suuren ja 30 %:a melko suuren merkityksen.

Kuva 16. Kalastajien oheispalvelujen käyttö Luija - Kapeen koskialueella (KA, n = 44) ja Kuusaankoskella
(KU, n = 59).
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Kuva 17. Luija- Kapeen koskialueella ja Kuusankoskessa kalastaneiden arviot eri tekijöiden vaikutuksista
keskisuomalaisten koskikalstuskohteiden valintaan (n = 103).
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8.3 Kalastajien arviot kunnostusten merkityksestä matkailuun
Kalastajakyselyllä haluttiin myös selvittää Luija- Kapeen koskialueella ja Kuusaankoskella kalastaneiden
henkilöiden näkemyksiä virtavesikunnostusten ja matkailun välisestä yhteydestä. Suuri enemmistö (91 %)
piti kunnostettuja virtavesiä tärkeänä tekijänä kalastusmatkailun markkinoimisessa (kuva 18). Kalastajista
79 % oli myös lähes tai täysin samaa mieltä siinä, että järvikalastukseen perustuvan kalastusmatkailun
edistäminen hyötyy kunnostuksista. Vastaavasti 70 % uskoi maaseudulle syntyneen kunnostusten seurauksena uusia työpaikkoja matkailun alalle.
Tulokset osoittavat kalastajille syntyneen myönteisiä mielikuvia kunnostusten ja matkailun välisestä yhteydestä. Näitä mielikuvia voidaan käyttää markkinoinnissa apuna.
8.4 Yrityshaastattelut
8.4.1 Virtavesien matkailulliset perustekijät
Haastateltavien mielestä virtavesien kunnostaminen ei yksistään ole riittävä toimenpide edistämään
niihin perustuvaa matkailua. Kohteiden läheisyydessä tarvitaan myös erilaisia palveluvarustuksia:
muun muassa liikkumista helpottavia rakenteita (pitkospuita, kävelysiltoja), rantautumispaikkoja,
laavuja, nuotiopaikkoja, ohjatuttuja reittejä ja selkeää opastusta (tarvittaessa myös koskenlaskijoille). Niiden tarpeen määrässä ja laadussa esiintyy paikkakohtaisia eroja. Kumilauttatoimintakin tulisi eri toiminnoissa ottaa huomioon. Matkailijoiden määrän kasvaessa toimivan jätehuollon järjestäminen on myös välttämätön toimenpide.
Mikäli kalastusmatkailua halutaan edistää vakavasti, niin isoilla vesistöalueilla tulisi olla selkeitä ja
yhtenäisiä kalastusjärjestelyjä sekä -sääntöjä. Koskien luokitteleminen ja virtavesissä luontaisesti
lisääntyvän kalan suojeleminen edistäisivät myös virtavesien markkinointia. Järvikunnostuskin (esimerkkinä Saarijärven reitti) voi osaltaan olla tärkeä osa tätä kokonaisuutta.
Koskien rannoilla liikkumista helpottavat rakenteet ja kävelysillat ovat tarpeellisia. Kumivenetoiminnan huomioiminen on tärkeää (esimerkiksi isot kivet ja isot aallot), koska kumivenekausi on kalastuskauteen verrattuna
pidempi. (Aimo Herneaho)
Heittolaitureita, opasteita ja kulkureittejä (pitkospuita) tarvitaan. Retkeilijöille olisi hyvä tarjota jokin informaatiopaketti ja kartta koskialueesta. Koskialueella voisi olla myös opasteita, joissa kerrottaisiin kalastuksesta ja
koskesta yleensä. (Markus Kallio)
Kuusaalla laiturirakenteiden ja pitkospuiden asettaminen olisi tärkeää. Se olisi tehtävä niin, että rakenteet miellyttävät silmää eivätkä hävitä kalojen asento- tai oleskelupaikkoja. Järvitaimenesta: "Vähäisen luonnonkalan ja
pienenä istutetun kalan suojeleminen olisi erittäin tärkeää." Alamittaa nostettaisiin reilusti evämerkkaamattomilla (50-60 cm), evämerkatuilla (istukkailla) alamitta voisi olla edelleen 40 cm. (Juha Happonen)
Retkeilijäkeskus olisi tarpeellinen. Kunnostetuilla koskilla tarvittaisiin myös ohjattuja reittejä, leiriytymispaikkoja ja jätehuoltoa yms. Hyötykäyttötoiminnasta vastaisi selkeä vastuutaho (henkilö tai yritys vastaa). (Hannu
Koskinen)
Tarvitaan rantautumispaikkoja, laavuja, ja nuotiopaikkoja. Koskissa laskureitit voisi merkitä mahdollisesti kiviin tai kosken yläpuolelle opastuskylttiin. Näihin merkittäisiin myös vaarallisimmat kivet. Harrastelijoita varten opastustaulut tai reittimerkinnät olisivat varsin tärkeitä. Saarijärven reitistä: Kyyjärven ja muiden järvien
kunnostus olisi tärkeä tekijä matkailua ja virtavesien käyttöä edistävä tekijä. Kirkas vesi on miellyttävä tekijä
niin kalastajille kuin melojillekin. Eli järvikunnostus olisi tärkeä virtavesikunnostusten jatkotoimenpide. (Jukka
Hietaniemi)
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Kuva 18. Luija- Kapeen koskialueella ja Kuusaankoskella kalastaneiden arviot virtavesikunnostusten merkityksestä kalastusmatkailun edistämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen Keski-Suomessa (n = 103).
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Isolle vesistöalueelle tulisi maakuntatasolla luoda selkeät kalastusjärjestelyt ja yhteiset sääntöstandardit (mm.
verkkokalastusrajoituksia ja taimenistukkaiden rasvaeväleikkaukset). Niillä tuettaisiin kalastusmatkailua. Kalastajilla voi myös olla vaikeaa muistaa kunkin kosken sääntöjä, koska ne eroavat miltei joka kohteessa toisistaan.
Sen vuoksi olisi tärkeää luokitella kosket (profilointi) ja muokata säännöt käyttäjäryhmittäin ja käyttötarpeidensa
mukaisesti. (Mikko Airaksinen)

8.4.2 Virtavesikunnostusten matkailullinen hyödyntäminen
Kunnostukset ovat tehneet koskista visuaalisesti kiinnostavamman näköisiä ja lisänneet niiden yleistä
kiinnostavuutta. Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että keskisuomalaiset yrittäjät eivät yleisesti ottaen ole vielä havainneet kunnostusten tuomia mahdollisuuksia. Virtavesien matkailullinen
käyttö on resursseihin nähden vieläkin vähäistä. Joillakin yleisesti tunnetuilla koskilla kunnostusten aikaansaamia mahdollisuuksia osataan kuitenkin hyödyntää hyvin.
Useat matkailuyrittäjät eivät vielä ymmärrä luonnontaimenen matkailullista vetovoimatekijää. Se
voi tehdä laadukkaasta taimenen kalastuksesta suuren kilpailutekijän. Tätä esille tuotua näkemystä
tukee myös Viitasaaren Huopanankoskella ja Keuruun Reinikankoskella tehdyt kalastuskyselyt (Olkio
2003).
Virtaava vesi on visuaalisesti kiinnostava elementti. Kunnostus on tehnyt koskesta elävämmän ja kiinnostavamman näköisen. Virtavesikunnostus on myös uusi osa virtaveden historiaa. Eli se on lisännyt kosken kiinnostavuutta. "Kun kuljetaan joen rantaa ja kerrotaan informaatiota kunnostuksista ja aikaisemmista vaiheista, mitä
koski on ollut ennen. Se on jo yksi tuoteosio, virtaveden historiikki." (Aimo Herneaho)
"Kyllähän tässä lähikoskilla, kuten Kuusaalla ja Kapeella, on matkailua hyödynnetty hyvin." Kalastuksen suhteen molemmilla koskilla on aika korkeat käyttöasteet. Sitä rajoittavat kalastajakiintiöt. Retkeilijöiden hyödyntämisessä, etenkin vesiretkeilijöiden puolelta, paljon on vielä hyödynnettävissä. (Markus Kallio)
"Mielestäni kunnostettuja virtavesiä ei vielä hyödynnetä tehokkaasti." Mahdollisuudet ovat vasta avautuneet
matkailualalle, joka ei ole ehtinyt oppia hyödyntämään virtavesiä tehokkaasti. Niiden käyttöä voisi tehostaa
siten, että yksi toimija vastaisi kosken hyötykäytöstä (kalastus, koskenlasku tms.). (Hannu Koskinen)
Hyödyntämisen taso on vaihtelevaa. Esimerkiksi kumilauttailutoimijoiden vaihtuminen (2003) pienensi huomattavasti kunnostettujen virtavesien hyötykäyttöä. "Mahdollisuudet ovat paljon suurempaankin, kunhan vain
löydetään oikeat kanavat myynnille." (Jukka Hietaniemi)
Joillakin alueilla kunnostuksen merkitys on positiivisesti korostunut. Esimerkiksi Huopanankoskella kalastajat
ovat reagoineet positiivisesti, kun kunnostus on onnistunut ja kalastusmukavuus noussut. Muualla kunnostus ei
välttämättä ole tullut edes esille. Yrittäjätkään eivät yleisesti ottaen ole havainneet kunnostusten tuomia mahdollisuuksia. Laadukkaasta taimenen kalastuksesta voisi tulla suuri kilpailutekijä. Useat ajattelevat vain kosken
ulkonäön vaikuttavan kalastuksen lisääntymiseen, eivätkä ymmärrä esimerkiksi luonnontaimenen matkailullista
vetovoimaa. (Mikko Airaksinen)

8.4.3 Kunnostetut virtavedet vetovoimatekijöinä
Haastateltavien mielestä kunnostettu virtavesi ei sellaisenaan ole yleensä suuri matkailullinen vetovoimatekijä. Onnistunut kunnostus, mielenkiintoisen maisema ja kulttuurihistoria (esimerkiksi LuijaKapeen koskialue ja Huopanankoski) lisäävät yhdessä kohteen vetovoimaisuutta (ks. myös kpl 8.4.1).
Haastateltavat toteavat kunnostusten vetävän aktiiviharrastajia koskille. Isoja matkailijaryhmiä varten
kohteen vetovoimaisuutta on kuitenkin lisättävä, esimerkiksi palveluita järjestämällä ja yrittäjien
yhteistoiminnalla. Yritysten on siis tapauskohtaisesti harkittava toimintastrategiaansa: riittääkö virtaveden oma vetovoimaisuus aktiiviharrastajineen vai halutaanko asiakkaiksi suuria asiakasryhmiä.
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Maisema ja kulttuurihistoria ovat Luija- Kapeen koskialueella nyt kunnossa. Mikäli ne ovat riittävän kiinnostavia, niin ne toimivat parhaiten itsestään. Uudella rakentamisella saavutetaan vain hetkellistä kiinnostavuutta.
"Virtaveteen ei kyllästy ikinä, kun vesi laskee ja vesi nousee". Palveluita pyritään lisäämään vasta, kun kohteen
kiinnostavuuden havaitaan kasvavan. Vasta sen jälkeen on mahdollisesti rakentamisen vuoro. (Aimo Herneaho)
Palvelut on oltava läsnä, sillä ne ja koski muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Lisävetovoimatekijä voisi hyvinkin olla järvikalastus, jolloin asiakasmääriä voidaan nostaa. (Markus Kallio)
Onnistunut kunnostus on hyvä vetovoimatekijä myös esteettisesti. Kalastuskeskukset (perkuupaikat + muut
perusolosuhteet) olisivat positiivinen lisä. (Juha Happonen)
"Virtavedet itsessään riittävät ainoastaan niille, jotka ovat kalastuksen harrastajia tai melojia tai muille vastaaville, jotka käyttävät virtavettä harrastuksessaan." Isompia matkailijaryhmiä saadaksemme, pelkästään koski tai
virtavesikunnostus ei riitä. Eli täytyy olla muitakin vetovoimatekijöitä. Laukaassa yhteistoimintakuvio Varjolan
tilan kanssa parantaa kosken hyödyntämistä. (Hannu Koskinen)
Virtavedet eivät ole riittävän suuria vetovoimatekijöitä. Ne voivat vetää puoleensa yksittäisiä matkailijoita, mutta suurempien massojen vetäminen vaatii koskikeskuksia. Rantautumispaikkojen ylläpito täytyy olla kunnossa
ja niitä täytyy olla riittävästi, mikäli niitä aiotaan myydä. Esimerkiksi yöpymispaikat olisivat tärkeitä koskenlaskijoille. Näiden puitteiden toteuttaminenhan ei olisi kallista, mutta se vaatii viitseliäisyyttä. (Jukka Hietaniemi)
"En usko että ihan pelkkä kunnostus riittää." Se on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Toisaalta lisävetovoimatekijöiden tarve on kiinni siitä, kenelle koskia markkinoidaan. Koskiahan ei ole vielä kunnolla edes profiloitu. Tällä hetkellä kaikkia koskia tarjotaan kaikille käyttäjäryhmille. Esimerkiksi luonnonmukaisuutta ja rauhaa
vaaliville kalastajille kunnostus pelkästään voi jo riittää. Ulkomaisia asiakkaita (perhokalastus) varten kalastonhoitoon ja kalastusjärjestelyihin on satsattava voimakkaasti. Ulkomaisia kalastajia houkuteltaessa kaikkien matkailullisten palasten on oltava kunnossa, kalasto on tässä keskeisessä osassa. (Mikko Airaksinen)

8.4.4 Virtavedet - Keski-Suomen maakunnan matkailullisena imagotekijänä
Haastateltavien mielestä virtavedet ovat kunnostusten myötä tulleet tärkeäksi, mutta huonosti hyödynnetyksi matkailun imagotekijäksi Keski-Suomessa. Myös valtaosa kunnostuksista hyötyneistä
yrityksistä koki kuntien ja maakunnan matkailullisen vetovoiman parantuneen (kuva 7). Virtavesien avulla maakunnan matkailullista profiilia voidaan siis nostaa nykyisestä tasosta. Tällä hetkellä
maakunnassa toimivien niin sanottujen keulayritysten kautta matkailijoita tulee jo maakuntaan.
Virtavesien markkinoinnin on haastateltavien kokemusten mukaan oltava luonteeltaan monimuotoista. Myös kosken historiaa on tuotava esille, sillä asiakasryhmät eivät välttämättä tunne virtavesiä. Asiakkailla ei myöskään ole käsitystä virtavesien mittasuhteista. Koskikohtaisten tuotteiden
mainonnassa on realistisesti esiteltävä koskien ominaisuudet, kalasto ja harrastusmahdollisuudet.
Tuotteistaminen on erityisen tärkeää ulkomaan markkinoinnissa.
Keski-Suomessa on paljon järviä, mutta niin on muuallakin. Koskissa on enemmän potentiaalia, sillä niissä on
enemmän vaikuttavuutta. Virtavesikohteiden verkottuminen, esimerkiksi majoituksen suhteen, olisi tärkeää
matkailun edistämistä. Koskien niputtaminen ei sitä ole, sillä kaikki ovat erilaisia kulttuurihistorialtaan ja olemukseltaan. Koskia pitäisi markkinoida muutenkin kuin lupailemalla saalisvarmuutta, kuten mainostamalla kosken hienoutta ja kulttuurihistoriaa.
En tiedä osataanko koskia markkinoida riittävän monimuotoisesti. Ne voivat olla pieniä tai suuria, eivätkä ihmiset ymmärrä, miten suuri koski voi olla ja minkälainen suuri koski on. Suuri koski voi olla jopa pelottava.
Koskien monimuotoisuuden mainostaminen on tärkeää, sillä ihmiset eivät tahdo ymmärtää veden pinnan alaista
elämää. (Aimo Herneaho)
Virtavesien ja järvien tulisi Jyväskylän ohella muodostaa maakunnan matkailuimagon. "Niitä ei kyllä varmastikaan ole hyödynnetty riittävästi. Nyt puhutaan kuitenkin Euroopan mittakaavassa huippupaikoista taimenenkalastuksessa." Visuaalisessakin mielessä koskissa on paljon käyttämätöntä voimavaraa.
Koskenlaskemisessa ja muussa mainonnassa tulee realistisesti esitellä kosken ominaisuudet ja kalasto,
ettei asiakkaalle anneta vääränlaisia odotuksia. Ongelmana virtavesien markkinoinnissa on se, että moni omaa
etuaan ajavaa taho vaikeuttaa voimakasta markkinointia. (Markus Kallio)
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"Kuusaankoskella on jo imago itsessään ja siitä on tullut niin sanottu brändi, itseisarvo." Paikka on ollut mediassa paljon esillä. Esimerkiksi Kuusaankoski tuo kalastajia maakuntaan, jotka mahdollisesti käyvät muillakin koskilla. (Juha Happonen)
"Keski-Suomessa ei olla tuotu juuri edes esille, että meillä on tällaisia kunnostettuja koskia." Tulevaisuudessa
niillä tulee olemaan suurempi merkitys, kun matkailijoita ja retkeilijöitä pystytään taloudellisesti paremmin
hyödyntämään. Urbanisoituneet ihmiset haluavat nähdä luontoa, jonka mielenkiintoisimpia osia kosket ovat.
Keski-Suomen profiilia tulisi virtavesien avulla nostaa. Pitäisi kertoa asiakkaille, että siellä on näin hienot kosket. Yritykset eivät aiemmin ole voineet markkinoida virtavesiä niiden huonon kunnon vuoksi, nyt ne
ovat uuden tilanteen edessä. (Hannu Koskinen)
"Ei koskia tai jokia ole käytetty Keski-Suomen matkailuimagossa ollenkaan hyödyksi." Ne kuitenkin voivat olla
tärkeitä matkailullisia imagotekijöitä. Myöskin järvireitit ja kanavat voivat olla hyviä imagotekijöitä. Markkinointi vaatii pitkäaikaista ja sitkeää työtä. "Kunnostettuja koskia ei ole edes kalastuksen puolella nostettu tärkeäksi imagotekijäksi. FISU -hankehan on nyt käynnissä. Esitteet ovat hienot, mutta markkinoinnissa tarvittaisiin hirveästi lisää rahaa ja potkua…tarvittaisiin imagonluomista." (Jukka Hietaniemi)
"Kyllä ne voivat, ja ovatkin minun mielestäni. Ja eivätkä pelkästään kalastusmatkailulle, vaan kaikenlaiselle
toiminnalle. Keski-Suomi profiloituu selkeästi sellaisena paikkana, jossa on paljon koskia." Koskien hyödyntämisessä matkailullisesti ollaan vielä aika alussa maakunnan tasolla. Olisi tärkeää liittää koskien historia koskien
markkinointiin. "Historiikit ja paikkakohtaiset tarinat kiinnostavat, niitä on hyödynnetty vasta vähän."
Kaikki yritystoiminnan tai kalastusmatkailun kehittäminen vaatii keulayrittäjää. Esimerkiksi Huopanalla
yrittäminen on ollut hieman kirjavaa. Kuusaankoskella selkeä keulayritys on Varjolan tila, joka on pystynyt
laajentamaan koskella tapahtuvaa toimintaa. Varjolan tilan kylkeen on syntynyt pieniä yrityksiä (esim. koskikalastus, järvikalastus) asiakaspalautteen kanssa. Esimerkiksi kalastuspaketit olisi tuotteistettava tarkasti, ja ne
olisi osattava myös myydä. Kalastus on miellettävä tuotteeksi, että sitä voidaan myydä.
Ulkomaille markkinoitaessa tulisi olla tarkkana, ettei myydä tuotetta, jota ei ole edes olemassa. Kalastosta
ei myös saa antaa liian luonnonmukaista kuvaa asiakkaille. Heille kerrotaan totuus istutuskalojen osuudesta.
Kalastuskiintiöt eivät aina ole oikean suuruisia kalastustilaan suhteutettuna. Joskus kalastajia on aivan liikaa.
Esimerkiksi Keihärinkoskella yrittäjä tarkkailee kosken vesimäärää ja suhteuttaa kalastustilan sen hetkiseen
kalastajakiintiöön. Rauhoitusjakso kalastusvuorokauden aikana olisi varsin hyvä. Eli kalastusjaksojen välissä
tulisi olla parin tunnin rauhoitusjakso. Sen aikana kalastajienkin tulee käytettyä oheispalveluita, kuten ruokailupalveluita. Rauhoitusjakso palvelisi siis kalastusta ja lähialueen yrittäjiä. (Mikko Airaksinen)

8.4.5 Virtavesien matkailullisen hyödyntämisen ongelmista
Haastateltavien kokemusten mukaan virtavesien matkailulliseen hyödyntämiseen ei liity merkittäviä ongelmia. Matkanjärjestäjän suurimpana ongelmana on kohteiden luokittelun puuttuminen, mikä
vaikeuttaa markkinointia. Yritysten isot kalustohankinnat ja investoinnin riskit sekä yhteis- ja myyntityötä tekevien yritysten vähäinen määrä koetaan myös ongelmina. Muuten ne ovat paikallisia,
esimerkiksi koskikohtaiset kalastajakiintiöt voivat rajoittaa kalastavien asiakkaiden määrää. Mahdollisia ekologisia ongelmia voidaan puolestaan välttää ohjattuja reittejä tekemällä.
Kalastajakiintiöt ovat ongelmakohta ainakin meillä. "Joskus joudumme myymään 'eioota' asiakkaille, kun kalastajia ei mahdu koskelle." (Markus Kallio)
Varsinaisia ongelmia ei ole. Ongelmakohta olisi se, että jos kunnostus olisi epäonnistunut. Näin isoilla koskilla
kuin Kapee ja Kuusaa, opastettavan ryhmän koko ei ole rajoittava tekijä. (Juha Happonen)
Suurista ryhmistä puhuttaessa voidaan törmätä ekologisiin ongelmiin. Tämä voidaan välttää tekemällä ohjattuja
reittejä, joita pitkin kuljetaan (esimerkiksi pitkospuut). (Hannu Koskinen)
" Markkinointi ja myynti ovat suuri ongelma." Muita varsinaisesti isoja ongelmakohtia ei ole. Työ on usein
palvelukeskeistä, ja työvoimakustannukset ovat varsin suuria. Toimijoita ja yhteistyötä voisi alalla olla enemmänkin. Myös myyntityötä tekeviä yrityksiä on liian vähän. (Jukka Hietaniemi)
Kohteiden profilointi, jota siis ei ole tehty, on suurin ongelma. Kalastajakiintiöt ja säännöt ovat joskus ongelmallisia. Monesti osakkailla on oma oikeus tulla koskelle kalaan, vaikka asiakas olisikin vuokrannut koko kosken.
(Mikko Airaksinen)
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8.4.6 Kunnostusten hyödyntäminen järvikalastuksessa
Virtavesiin liittyvää matkailullista käyttöä voidaan lisätä järvikalastukseen suunnatulla tuotteistamisella ja markkinoinnilla. Haastateltavien mukaan järvikalastuksen kysyntä on jonkun verran kasvanut, mutta sen matkailullinen järjestäminen on vielä alkutekijöissään. Matkailuyrittäjälle erilaiset kalastuskohteet toisivat entistä suurempia kalastavia asiakasryhmiä. Myöskään koskikohtainen
kalastajakiintiö ei silloin rajoittaisi yritystoimintaa.
Yritystoiminnan harjoittamiseksi järvi- ja virtavesikalastusalueiden (erityislupa-alue läpivirtausjärvissä) on oltava ominaisuuksiltaan ja kalastoltaan kiinnostavia. Niissäkin on alueellisia eroja. Lisäksi kalastusoikeudesta on sovittava vesien omistajien ja maa-alueiden käytöstä maanomistajien
kanssa.
Virtavesialueen erityislupa-alueen (Kuhnamo) kiinnostus on muun muassa Erä-lehden kirjoituksen myötä huomattavasti noussut. Karttoja ja informaatiota tulisi saada jaettua kalastajille. Myös erityislupa-alueelle tulisi
saada rantautumis- ja tulipaikkoja, vessoja, laavuja. Lisäksi läheisten kohteiden kalastus olisi tuotteistettava
pian. Ongelmana on saada maanomistajilta lupa tarvittavien rakenteiden sekä huoltoteiden käyttöön ja rakentamiseen. Kateus on yksi ongelma. "Virtavesikalastusalueen arvo voisi olla hyvinkin suuri verrattuna tähän koskeen." Virtavesikalastusalueelle mahtuu enemmän kalastajia, kun taas koski on nopeasti täynnä. Kalastuspaketteja voisi myydä ryhmille siten, että osa ryhmästä kalastaa virtavedessä ja osa koskessa, vaihto tapahtuu
lounaan aikaan. Erityislupa-alue voisi tuottaa kaikille toimijoille (yrittäjälle, osakaskunnille, kalastusalueelle)
enemmän rahaa, koska luvanmyynti olisi keskitettyä. Asiakasyritysten maksukyky on myös suuri. Lisäksi perinteisten (verkko) ja erikoisten (heittoverkko) kalastusmuotojen esittely asiakkaille, kalan käsittely ja valmistaminen voidaan tuotteistaa. (Aimo Herneaho)
Järvikalastuksella on meille merkitystä. "Kun joudumme myymään koskelle 'eioota', niin pyrimme myymään
kalastajille järvikalastusta." (Markus Kallio)
Tällä hetkellä järvikalastuksen vaikutukset ovat vielä vähäisiä. Tulevaisuudessa vaeltavat taimenkannat voivat
tuoda järvikalastukseen oman lisänsä. Ryhmiä tosin käytetään vuoroin koskella ja vuoroin järvellä eli kosket
lisäävät epäsuorasti järvikalastusta. (Juha Happonen)
"Järvikalastusta kysytään nykyään enemmän, mutta on vaikea sanoa, että johtuuko se virtavesikunnostuksista."
(Hannu Koskinen)
Maakunnassa järvikalastus on alkutekijöissään, koska sitä ei osata markkinoida, eikä tuotteistaa tahi myydä.
Varsinkin ulkomaisille asiakkaille kalastamaan lähtemiskynnys on suuri, ellei sitä ole tuotteistettu. Tämähän on
lähinnä matkailun kehittämistä. "En usko että virtavesien kunnostus saisi yksinään mitään aikaiseksi." Järvikalastus on niin yllättävän vaikea laji, eivätkä yrittäjät ole halunneet lähteä sitä voimakkaasti markkinoimaan.
Esimerkiksi perhokalastajatkin ovat valmiita maksamaan järvikalastuksesta, vaikka eivät siitä ole edes kauhean
kiinnostuneita. (Mikko Airaksinen)
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tällä tutkimuksella voitiin osoittaa Keski-Suomessa tehdyillä virtavesikunnostuksilla olleen matkailuyritysten toiminnalle melko huomattavaakin hyötyä. Samalla ne ovat edistäneet matkailua. Maakuntaan on kunnostusaikakaudella, erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen, syntynyt matkailualan yrityksiä hyödyntämään virtavesiä toiminnassaan. Tutkimuksessa ei selvinnyt perustettiinko yritykset kunnostustoiminnan seurauksena. Se kävi ilmi, että yritysten parantuneet toimintaympäristöt ja -mahdollisuudet virtavesillä ovat
edistäneet niiden perustamista sekä muutenkin tukeneet ja aktivoineet yritystoimintaa. Suurimmat taloudelliset vaikutukset ovat kohdistuneet isoja kunnostettuja koskialueita hyödyntäville yrityksille.
Neljäsosa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on kokenut virtavesikunnostusten vaikuttaneen
jollain tavalla toimintaansa. Yrityksistä 22 % kokee vaikutusten olleen luonteeltaan myönteisiä.
Kunnostusten seurauksena myös 18 yrityksen (18 %) liikevaihto ja 17 yrityksen (17 %) asiakasmäärä ovat kasvaneet. Lisäykset ovat enimmäkseen olleet 1-20 % välillä. Toimintaresurssiensa parantumisesta huolimatta 56 % kunnostuksista hyötyneistä yrityksistä ei ole lisännyt investointejaan
kunnostamista edeltävään aikaan verrattuna. Hyötyneistä yrityksistä 44 % on kuitenkin tehostanut
toimintaansa investointejaan lisäämällä. Kunnostusten jälkeinen mainonta on myös ollut maltillista. Sitä on lisännyt vain hieman yli puolet (52 %) hyötyneistä yrityksistä. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 12 % kokee siis tarpeelliseksi tuoda omaa toimintaansa paremmin esille kunnostusten seurauksena.
Kunnostuksilla on ollut enemmän merkitystä työpaikkojen säilyttämiselle ja osa-aikaisten työsuhteiden luomiselle kuin uusien kokopäiväisten työpaikkojen luomiselle. Tutkimukseen osallistuneissa
yrityksistä 11 % ilmoittaa kunnostusten auttaneen säilyttämään työpaikkoja. Seitsemällä prosentilla
ne ovat lisänneet myös osa-aikaisten työntekijöiden palkkaamista. Lisäksi ainakin kolmessa yrityksessä (3 %) on luotu uusia kokopäiväisiä työpaikkoja. Työvoiman palkkaaminen on parantuneisiin
resursseihin nähden ollut siis vielä melko vähäistä. Tämän havaitsee siinä, että 23 %:lla kunnostuksista hyötyneistä yrityksistä on työvoiman tarve lisääntynyt. Vastaavasti 45 %:lla eli 10 %:lla tutkimuksen osallistuneista yrityksistä on jatkossa tarkoitus laajentaa toimintaansa. Se tulee osaltaan
lisäämään yritysinvestointeja ja työllisyyttä.
Yritysten virtavesikunnostuksista saama yhteenlaskettu taloudellinen hyöty on varsin suuri. Varovaisesti arvioitu 150 000 euron vuosiliikevaihdon kasvu osoittaa kunnostusten olleen erittäin kannattavia ja järkeviä
investointeja jo pelkästään matkailun alalla. Esimerkiksi Keski-Suomessa vuosittain käytetään noin 67 000 –
100 000 euroa virtavesikunnostusten suunnitteluun ja toteutukseen. Vuoden 2003 loppuun mennessä KeskiSuomen ympäristökeskuksen toteuttamien kunnostusten kustannukset ovat olleet 2,6 miljoonaa euroa. Pääomitettuna matkailuyritysten hyöty on noin kaksi miljoonaa euroa.
Tämän ja I-vaiheen tutkimuksen (Olkio 2003) perusteella kuntien, osakaskuntien ja jopa matkailuyritysten on erittäin kannattavaa osallistua valtion ohella virtavesikunnostusten rahoitukseen. Kunnat ja valtio hyötyvät investoimistaan kunnostusvaroista muun muassa lisääntyneiden verorahojen
sekä työpaikkojen säilyttämisen ja uusien työpaikkojen muodossa. Mittavaa hyötyä saavutetaan jo
suhteellisen pienillä investoinneilla.
Tähän mennessä Keski-Suomessa ei ole voitu käyttää EU-rahoitusta virtavesikunnostuksiin. Tämä
tutkimus osoitti kunnostusten olevan myös tärkeä osa matkailun kehittämistä. Sen perusedellytysten parantamisen kautta vaikutukset ulottuvat koko matkailun alalle. Sen vuoksi on perusteltua, että
EU:n maaseudun kehittämishankkeilla (EMOTR) pitäisi saada kunnostaa matkailukäyttöön soveltuvia virtavesiä.
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Tutkimuksessa tuli esille, että isot virtavesien kunnostushankkeet ja koskireitit ovat keskeisessä asemassa
virtavesien matkailullisessa hyödyntämisessä. Kunnostusten yhteensovittaminen matkailun intressien kanssa on siellä myös helpommin toteutettavissa. Kumilauttailu ja yleensäkin koskenlasku on matkailuyrityksille
tärkeä osa yritystoimintaa. Sen merkitys kasvaa vielä lähitulevaisuudessa. Koskenlasku tulisi sen vuoksi
aina ottaa huomioon kunnostuksissa, mikäli se on kunnostustavoitteiden (mm. kalataloudellisten) ja vesistöjen ominaispiirteiden mukaan mahdollista. Pienillä ja vähävetisillä koskilla ja koskireiteillä vesillä liikkumisen huomioiminen on kuitenkin hankalaa, usein jopa mahdotonta.
Isot kunnostetut kosket ovat itsessään jo vetovoimatekijöitä. Ne osaltaan lisäävät kalastajien KeskiSuomen virtavesiin kohdistuvaa kiinnostusta. Pelkkä virtaveden vetovoimaisuus ei kuitenkaan riitä
sen laajempaan matkailulliseen hyödyntämiseen. Kuntien kannattaisi kunnostusrahoituksensa ohella
osallistua myös kohteiden palveluvarustusten ja muun matkailun edellytysten parantamiseen. Kun
kaikki osatekijät ovat kunnossa, kuntien oma matkailullinen näkyvyys ja vetovoimaisuus paranevat
entisestään.
Kunnostushyödyn voidaan olettaa kasvavan lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa selvisi, että virtavesiä ei vielä ole matkailullisesti hyödynnetty sillä laajuudella kuin se nykyisin olisi mahdollista.
Esimerkiksi maakunnallisessa ja alueellisessa markkinoinnissa virtavesillä riittäisi vetovoimaa, minkä
kunnostuksista hyötyneet yrityksetkin ovat huomanneet. Lisäksi tulevat kunnostushankkeet monipuolistavat ja vahvistavat entisestään Keski-Suomen virtavesistöä ja matkailullisia perusmahdollisuuksia.
Virtavesien matkailullista käyttöä ja tarjontaa voidaan lisätä kertomalla yrityksille tai yrittäjiksi
aikoville niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Se on tärkeää, sillä kolmannes tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ei tiennyt mitään virtavesikunnostuksista. Myös virtavesien huono tuntemus
ja yritysten puutteellinen tieto taito niiden hyödyntämiseksi tulivat esille yritystoimintaa rajoittavista esteistä. Siinä on haastetta EU-rahoitteisille matkailun kehittämishankkeille.
Tutkimuksen III-vaiheessa selvitään tarkemmin muun muassa kunnostusten vaikutuksia koskenlaskuun ja melomisharrastukseen sekä hankealueella asuviin ihmisiin. Kohderyhminä ovat kolme keskisuomalaista melontaseuraa sekä Viitasaarella sijaitsevien Keihärinkosken ja Kärnän koskireitin
ranta-asukkaat.
10 KIITOKSET
Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita yrityksiä ja henkilöitä. Erikseen haluamme kiittää
Anssi Elorantaa sekä tutkimusta varten haastateltuja Mikko Airaksista, Juha Happosta, Aimo Herneahoa, Jukka Hietaniemeä, Markus Kalliota ja Hannu Koskista. Teidän asiantuntemuksellanne oli
tärkeä rooli tämän tutkimuksen toteuttamiseksi.
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LIITE 1. Tiivistelmä virtavesikunnostusten sosioekonomisen tutkimuksen I-vaiheen raportista (Olkio 2003).
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli luoda tutkimusmenetelmä virtavesikunnostusten sosioekonomisten vaikutusten arvioimiseksi. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään, mitenkä hankealueiden käyttäjät, omistajat ja
kunnostajat kokivat kunnostusten onnistuneen sekä minkälaisia taloudellisia, sosiaalisia ja biologisia vaikutuksia kunnostuksilla oli. Myös kunnostuskohteiden jatkokäyttö sisältyi tarkasteluun. Tutkimuskohteina
olivat Viitasaaren Huopanankoski (perinteinen urheilukalastuskoski, kunnostettu 1994), Keuruun Reinikankoski (lupakalastuskoski, kunnostettu 2001) ja Kuhmoisten Puukkoistenkoski (rauhoitettu kalastukselta, kunnostettu 1997). Tutkimuksen kohderyhmiä olivat urheilukalastajat, rannanomistajat ja lähiasukkaat,
kylätoimikunnat ja -seurat, kalastusoikeuden haltijat ja kalastusalueet. Kysely- ja haastattelulomakkeissa
otettiin huomioon kohdekohtaiset erot ja kohderyhmien erilaiset tarpeet. Tämä tutkimus oli osa laajempaa
Keski-Suomessa toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta.
Kohderyhmät olivat melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä heidän huomioimiseensa kunnostuksissa. Erityisesti
kalastusalueet ja kalastusoikeuden haltijat olivat kunnostusprosessissa melko aktiivisesti mukana. Virtavesien kalataloudellisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan sekä niihin liittyvän seurannan (mm. koekalastuksien), kalastuksen ohjauksen ja valvonnan sekä kalaistutusten vuoksi mainittujen yhteisöjen työmäärä
ja työkustannukset kasvoivat kunnostusten seurauksena. Kunnostukset lisäsivät Huopanankosken ja Reinikankosken kalataloudellista arvoa ja mahdollistivat yllä mainitun jatkokäytön. Kunnostusten jälkeen urheilukalastuksesta saadut tulot nousivat Huopanankoskella noin 50 %:lla ja Reinikankoskella 76 %:lla. Huopanankoskella käytettiin huomattavia summia myös kulttuuriympäristöä ja matkailua edistäviin hankkeisiin.
Kalastajakyselyiden mukaan Keski-Suomessa toteutetut kunnostukset aktivoivat selvästi kalastusharrastusta ja lisäsivät kalastusvälineistön ja tarpeiston ostoa joka neljännen kalastajan osalta.
Huopanankosken ja sen lähiympäristön kunnostusten (1995-1998) tärkeimpiä sosioekonomisia vaikutuksia
olivat Huopanan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen ja korostaminen sekä yritystoiminnan mahdollisuuksien parantaminen. Kunnostukset lisäsivät kyläläisten asumisviihtyisyyttä sekä aktivoivat kylätoimintaa ja yhteishenkeä. Myös Reinikankoskella asumisviihtyisyys parani. Sen sijaan Puukkoisissa ei tältä osin
koettu merkittävää parantumista. Kiinteistöjen ja tonttien taloudellisten arvojen koettiin nousseen melko
yleisesti kunnostuskohteiden lähistöllä. Kohteiden lähiympäristön suunnitelmallista maiseman hoitoa pidettiin tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana.
Huopanankosken ja Reinikankosken kunnostukset olivat taloudellisesti kannattavia hankkeita. Koskien käyttäjät ja omistajat olivat melko yleisesti tyytyväisiä niiden onnistumiseen. Puukkoistenkoskeen ei liittynyt
taloudellisia intressejä. Sen kunnostus onnistui kohderyhmien mielestä melko hyvin. Toisaalta tutkimuksen
ulkopuolelta kuultiin kielteisiäkin näkemyksiä. Kunnostajat kokivat onnistuneensa työssään vähintäänkin
melko hyvin. Kuitenkin ennalta arvaamattomat asiat vaikeuttivat kunnostuksia ja niille asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Huopanankosken ja Puukkoistenkosken kunnostukset näyttivät onnistuneen myös biologisessa mielessä, sillä kalakannan ja muun vesieliöstön havaittiin hyötyneen kunnostuksista. Reinikankosken osalta biologisten vaikutusten arviointi oli vielä liian aikaista.
Tutkimuksen perusteella haastattelumenetelmä näyttäisi soveltuvan kunnostusten sosioekonomisten vaikutusten arviointiin. Kyselyt soveltuvat parhaiten kalastajille ja muille harrastajaryhmille. Tutkimus osoitti
myös, ettei aktiivinen tiedotus sekä kunnostuskohteiden käyttäjäryhmien ja omistajien kuuleminen välttämättä tavoita tai tyydytä kaikkia osapuolia. Asianosaisten odotukset, tarpeet, näkemykset sekä koko arvomaailma vaikuttavat siihen, mitä he kunnostukselta haluavat. Tutkimuksen mukaan myös Keski-Suomen
ympäristökeskuksen koko toiminta vaikuttaa siihen, kuinka ympäristökeskuksen yksittäisiinkin hankkeisiin
suhtaudutaan. Jos esimerkiksi maanomistajat ovat kokeneet kärsineensä vääryyttä, he näyttävät suhtautuvan
varauksellisesti tai kielteisesti myös muihin hankkeisiin. Virtavesikunnostukset ovat kuitenkin selvästi aktivoineet kalastajat osallistumaan kunnostuksia tarkasteleviin selvityksiin.
Jatkotutkimuksessa tullaan paikallisen tiedonhankinnan kautta selvittämään kunnostusten vaikutuksia kalastusmatkailuun ja erityisesti yritystoiminnan syntymiseen. Lähitulevaisuudessa virtavesikunnostustoimintaa
ja niiden vaikuttavuuksien arviointia tarkastellaan myös EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta.
Tähän liittyen olisi tärkeää selvittää myös vähintään 5-10 vuotta vanhojen kunnostusten täydennyskunnostustarve.
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LIITE 2 (1/2). Alla olevassa taulukossa esitellään Keski-Suomessa toteutettuja virtavesikunnostushankkeita (Jämsä 2001). Niiden rahoitus perustui valtaosin valtion tilauskunnostusmäärärahoihin.
Tiedot perustuvat pääosin Jämsän (2001) raporttiin.
Kunnos tus k ohde
Keihärinkos ki

Kunta
Viitas aari

M uuramenjoki
M yllyjoki
Huopanankoski
Kuus aankoski
Kärnän k os k ireitti:
Kärnänkoski
Kyrönpuro
Kellankos ki
Taikinainen
Leppäs enkos ki
Sahakos ki
A lakos ki
Kymönkoski
Simunankos ki
Tarhian reitti:
Järvenpäänkos ki
M äntyvirta
Tamppikoski
Horhanvirta,
Saarikos ki
Rajalankoski
Vääräkos ki
Kiuas koski,
Virtalankos ki
Koukkuvirta
Arvajan reitti:
Kivikoski
Kotakos ki,
Linkinkos ki
Kotas almenkos ki,
Kahis eva
Puukkois tenkoski,
Kähöjoki
Has s inkos ket,
Kapalokos ki
A rvajankos ki
Rutajoen alaos a
S aarijärven reitti:
Summakos ki
Riekonkos ki
Heijostenkos ket
Hilmonjoki
Kellan kos kialue + Siikakoski
Viivajoki, Välijoki
Pihlajaveden reitti:
Pihlais kos ki
Kuus ikoski
Vääräkos ki
Reinikankoski
M yllykoski ja Retisenkanava
Viherinkos ki
Tarvaalanvirta
Luija-Kapeen koskialue

Muurame
Kinnula
Viitas aari
Laukaa
Viitas aari

Toteutus vuos i
1987-1988: kalataloudellinen
kunnos tus
1999: viimeistely
1988, 1992
1991
1993-1994
1993-1998
1994-1995

Laukaa
M ultia, Keuruu

1995
1995-1996

Kuhmoinen, Jäms ä

1996-1997

Leivonmäki
Saarijärvi

1997

Kannonkos ki, Viitas aari
Konneves i
Kannonkos ki
Keuruu

1998-1999
1998-2000
2000
2000-2001

Joutsa
Joutsa
Laukaa
Laukaa, Äänekos ki

2001-2002
2002
2001-2002
2002
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LIITE 2 (2/2). Keski-Suomessa on vesistöjen uittosääntöjen kumoamisen yhteydessä tehty myös
vähäisiä, lähinnä kalataloudellisia kunnostuksia. Tiedot perustuvat pääosin Jämsän (2001) raporttiin.
Hanke
Muuratjärven vesistön kumoaminen
ja Ylä-Muuramenkosken kunnostus
Jämsänjoen vesistön uittosäännön
kumoaminen

Kunta
Muurame

Vähäisiä kunnostuksia
Saukkolankoski

Jämsä
Petäjävesi

Keiteleeseen laskevan Jurvanjoen
vesistön uittosäännön kumoaminen
Keiteleeseen laskevien Iisjärven,
Liimattalanjoen ja Puasjoen vesistöjä
koskevan uittosäännön kumoaminen
Kivijärveen laskevien vesistöjen
uittosäännön kumoaminen
Kyyjärven ja Summasjärven väliseen
vesistöön laskevia lisävesiä koskevan
uittosäännön kumoaminen
Lievestuoreen vesistö
Tarvaalankosken kautta Kuusveteen:
uittosäännön kumoaminen

Sumiainen
Suolahti
Äänekoski
Saarijärvi

Könkköjoki
Lahnajoki sekä Petäjäveden ja
Koskenpään väliset kosket ("Vanha
Vitonen")
Jurvanjoki
Iisjoki
Liimattalanjoki

Saarijärvi
Karstula
Saarijärvi
Karstula

Heitjoki
Veitjoki
Karajoki

Laukaa

Hohonjoki

Lievestuoreenjärven kautta
Kuusveteen sekä Maunosen kautta
Leppäveteen laskevien vesistöjen
uittosäännön (nro 34) kumoaminen

Laukaa
Toivakka

Lökönjoen vesistön uittosäännön
kumoaminen
Muuras-, Alva- ja Kolimajärveen
laskevien vesistöjen uittosäännön
kumoaminen
Pyhäjoen kunnostus
Saajoen vesistön uittosäännön
kumoaminen
Salakkajoen kautta Kuhnamojärveen
laskevan vesistön uittosäännön
kumoaminen
Uuraisten reitin vesistön
uittosäännön kumoaminen ja IsoPihlajajärven luusuan
säännöstelypadon muuttaminen

Viitasaari

Pitkäjoki
Kangaskoski
Haarakoski
Iso-Kuusikoski
Hamperinjoki
Tamppikoski
Myllykoski
Lökönjoki

Pihtipudas
Viitasaari
Keitele
Saarijärvi
Korpilahti

Saanijoki
Karankajoki
Putaanvirta
Pyhäjoki
Saajoki: Iistamonkoski

Äänekoski
Laukaa
Uurainen
Kuhmoinen

Kangashäkinjoki
Hirvasjoki
Pääskylänjoki, Pihlajajoki: Saha- ja
Myllykoski
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LIITE 3 Luija- Kapeen koskialue (kuvat: Anssi Eloranta).

Luijankoski kunnostuksen aikana

Luijankoski kunnostuksen jälkeen

Kapeenkosken Myllyniemi kunnostuksen jälkeen

47 Anssi Eloranta).
LIITE 4 Kuusaankoski kunnostusten jälkeen (kuvat:

Isokosken niska

Isokosken yläosa ja lohipato

Isokosken alaosa
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LIITE 5. Heijastenkosket kunnostuksen jälkeen (kuvat Anssi Eloranta).

Vaajakoski

Myllykoski
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KYSELYLOMAKE

LIITE 6 (4 sivua).

Keski-Suomen matkailuyrittäjät

Keski-Suomen ympäristökeskus

Ailakinkatu 17 (PL 110), 40101 Jyväskylä
Tutkija Kimmo Olkio p. 014-697 283, harjoittelija Henrik Korkeamäki p. 014-697 211

TIEDUSTELU VIRTAVESIKUNNOSTUSTEN VAIKUTUKSISTA
MATKAILUUN KESKI-SUOMEN MAAKUNNASSA
Antamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen yrityksen/yrittäjän antamia yritystalouteen liittyviä tai muuten luottamuksellisia tietoja eritellä tutkimuksessa.
Yrityksen nimi: ________________________ Yrityksen sijaintikunta: ___________________
Kyselyyn vastanneen nimi ja puhelinnumero: _______________________________________

OHJE: laittakaa ruksi (X) valitsemanne vaihtoehdon kohdalle, ellei toisin mainita.
1.

Oletteko ennen tätä tiedustelua olleet tietoisia Keski-Suomessa toteutetuista virtavesikunnostuksista?
Kyllä

Ei

2. Oletteko havainneet virtavesikunnostusten vaikuttaneen jollain tavalla liiketoimintaanne?
Kyllä

Ei

Emme osaa sanoa

Jos vastasitte "Kyllä", voitte jatkaa kyselyyn vastaamista. Jos vastasitte "Ei" tai "Emme osaa sanoa", toivomme teidän vastaavan vielä kysymykseen 12. Pyydämme Teitä palauttamaan kyselyn käyttämällä
oheista palautuskuorta. Kiitos vastauksestanne!
3.

Minä vuonna yrityksenne on aloittanut toimintansa? Vuonna: ____________

4.

Kuinka monta henkilöä yrityksenne työllistää vakinaisesti?
0

5.

2-4

5-7

8-11

12-15

Yli 15

12-15

Yli 15

Kuinka monta henkilöä yrityksenne työllistää osa-aikaisesti?
0

6.

1

1

2-4

5-7

8-11

Minkälaisia palveluita yrityksenne tuottaa?
Majoitus

Ravitsemus

Luonto-opas

Kalastusopas

Muu ohjelmapalvelu

Muu, mikä? _____________________________________________________________
7.

Mikä on yrityksenne liikevaihto?

________________ euroa

8.

Voitteko nimetä sellaiset kunnostetut virtavedet, jotka vaikuttavat liiketoimintaanne?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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9.

Kuinka kaukana lähin kunnostettu virtavesi sijaitsee yrityksestänne?
Alle 1,5 km

1,5-3 km

3-10 km

10-30 km

yli 30 km

Emme osaa sanoa

10. Miten olette todenneet virtavesikunnostusten vaikuttaneen yritystoimintaanne? Mikäli vastaatte "Kyllä", niin toivomme Teidän arvioivan vaikutuksen laajuutta. Kyseiset prosenttiluvut ja työntekijämäärät edustavat arvioimaanne kunnostusvaikutusten osuutta yritystoiminnastanne, eikä koko yritystoiminnassa tapahtuneita muutoksia.
Virtavesikunnostusten seurauksena …………
yrityksemme liikevaihto on kasvanut ……………… Kyllä
1-10 %

11-20 %

21-40 %

41-60%

61-80%

yrityksemme asiakasmäärä on kasvanut .…………. Kyllä
1-10 %

11-20 %

21-40 %

41-60%

61-80%

yrityksemme investoinnit ovat lisääntyneet ………. Kyllä
1-10 %

11-20 %

21-40 %

41-60%

yrityksemme mainonta on lisääntynyt ………….…
1-10 %

11-20 %

21-40 %

41-60%

yrityksemme työpaikkoja on voitu säilyttää ………
1 kpl

2 kpl

3 kpl

Ei
81-100%

yli 100 %

Ei
81-100%

yli 100 %

Ei

61-80%

81-100%

Kyllä

Ei

61-80%

81-100%

Kyllä

Ei

yli 100 %

yli 100 %

4 kpl
tai enemmän, kuinka paljon? _____

yritykseemme on luotu uusia kokopäiväisiä ……..
työpaikkoja
1 kpl

2 kpl

3 kpl

Kyllä

Ei

4 kpl
tai enemmän, kuinka paljon? _____ kpl

yritykseemme on palkattu osa-aikaisia työntekijöitä

Kyllä

Ei

Yhteensä osa-aikaisia henkilötyövuosia keskimäärin vuodessa: ______________
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11. Seuraaviin väittämiin vastataan valitsemalla parhaiten tilannettanne kuvaava vaihtoehto.
Virtavesikunnostusten seurauksena ………
Täysin
samaa
mieltä

Lähes
samaa
mieltä

Jonkin
verran eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

yrityksemme julkisuuskuva on parantunut
olemme havainneet uusia
toimintamahdollisuuksia
yritystämme on helpompi markkinoida
yritystoimintamme on aktivoitunut
asiakkaidemme maksuhalukkuus on kasvanut
yrityksellämme on enemmän yritysasiakkaita
työvoiman tarve on yrityksessämme kasvanut
yrityksellämme on tarkoitus laajentaa
toimintaansa
yritystoimintamme on vaikeutunut
maakunnan matkailullinen vetovoima on
parantunut
kunnan matkailullinen vetovoima on parantunut
12. Mitkä alla olevista tekijöistä ovat oman kokemuksenne mukaan matkailuyrityksille tai yrittäjiksi aikoville tärkeimpiä yritystoimintaa rajoittavia esteitä, kun Keski-Suomen virtavesiä halutaan hyödyntää matkailullisesti. Valitkaa tärkeysjärjestyksessä neljä tekijää ja numeroikaa ne (1=suurin, 2= toiseksi suurin tekijä jne.).
Alalla on liikaa kilpailevia yrityksiä …………………………………………
Asiakkaat muodostavat liian pienen kohderyhmän ………………………….
Liian vähän matkailuun soveltuvia virtavesikalastuskohteita …………….…
Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien osaaminen on vaillinaista ………………….
Vaaditut yritysinvestoinnit ovat liian suuria (taloudellinen riski on suuri) …..
Virtavesistä ja virtavesikunnostuksista ei ole riittävästi tietoa ………………
Virtavesiä hyödynnetään liian vähän alueellisessa markkinoinnissa …………
Kalastuskohteet eivät ole riittävän kiinnostavia ………………………………
Virtavedet ovat liian etäällä niistä kiinnostuneista yrityksistä ……………….
Virtavesien lähistöllä ei ole matkailuun soveltuvia kulkureittejä …………….
Natura- ja rantojensuojelualueet rajoittavat matkailutoimintaa virtavesillä
ja niiden lähistöllä …………………………………………………………..
Kalastusoikeuden haltijoiden kanssa ei päästä sopuun yritystoiminnan sekä
kalastus- ym. matkailun yhteensovittamisessa ……………………………..
Muut tekijät: ___________________________________________________
_______________________________________________________________
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13. Miten yrittäjien tarpeet on Teidän mielestänne otettu huomioon virtavesikunnostuksissa?
Erittäin hyvin
Melko hyvin
Emme osaa vastata kysymykseen

Melko huonosti

Erittäin huonosti

14. Miten Teidän mielestänne virtavesikunnostuksia tai niihin liittyviä jatkotoimia olisi kehitettävä, jotta
niistä olisi enemmän matkailullisesti hyötyä?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

LISÄTIETOJA:
Esimerkiksi:
Jos yrityksenne julkisuuskuva on virtavesikunnostusten seurauksena muuttunut (kysymys 11), voitteko tarkemmin kuvailla sen merkitystä yrityksellenne? Tässä voitte kuvailla myös tuntemuksianne,
mikäli yrityksenne ei ole hyötynyt kunnostuksista toivomallanne tavalla tai teillä on ollut niistä haittaa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksestanne!
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LIITE 7 (4 sivua).

KYSELYLOMAKE
Kuusaankosken kalastajat 2002-2003

Keski-Suomen ympäristökeskus

Ailakinkatu 17 (PL 110), 40101 Jyväskylä
Tutkija Kimmo Olkio p. 014-697 283, harjoittelija Henrik Korkeamäki p. 014-697 211

TIEDUSTELU VIRTAVESIKUNNOSTUSTEN VAIKUTUKSISTA
KESKI-SUOMEN MAAKUNNASSA
OHJE: laita ruksi (X) valitsemasi vaihtoehdon kohdalle, ellei toisin mainita. Kysymyksissä
mainitaan, milloin tiedusteltava asia koskee Keski-Suomen maakuntaa tai ainoastaan
Kuusaankoskea.
1. Syntymävuosi?

2.

19

Sukupuoli?

Mies

Nainen

3. Asuinkunta? __________________________
4. Montako lupakertaa (12 tunnin tai 24 tunnin lupa) olet käynyt kalastamassa
KUUSAANKOSKELLA vuosien 2002-2003 aikana? _____________
5. Miten kuvailisit kalastusharrastustasi. Oletko (vain yksi päävaihtoehto)
Urheilukalastaja (kalastat enimmäkseen vapakalastusvälineillä)
Kalastat enimmäkseen perholla
Kalastat enimmäkseen virvelillä
Kotitarvekalastaja (kalastat enimmäkseen verkoilla tai muilla seisovilla pyydyksillä)
Yleiskalastaja (kalastat kaikenlaisilla pyydyksillä)
Satunnainen kalastaja (kalastelet satunnaisesti, etkä luokittele itseäsi yllä oleviin ryhmiin)
6

Oletko kalastanut KUUSAANKOSKESSA ennen kuin se pääasiallisesti kunnostettiin vuosina 19971998? Vähäisempiä kunnostuksia tehtiin myös vuosina 1993-1996.
Kyllä

En

En osaa sanoa

7. Oletko kalastanut MUILLA KESKISUOMALAISILLA virtavesillä ennen ja jälkeen kunnostuksen?
Kyllä

En

En osaa sanoa

Missä? ____________________________________________________________________
8. Miksi tulit KUUSAANKOSKELLE kalastamaan? Numeroi mielestäsi kolme tärkeintä syytä
tärkeysjärjestyksessä (1 = tärkein):
Mainoksien tai muiden kertoman perusteella
Ennestään tuttu kalapaikka
Mielenkiintoinen kalastuskohde ja -ympäristö
Koski on kunnostettu
Lupahinta on kohtuullinen
Hyvä saavutettavuus

Uteliaisuuden ja vaihtelun vuoksi
Lyhyt kalamatka
Hyvä kalakanta ja
saalismahdollisuus
Palveluiden vuoksi
(esimerkiksi ateria- ja majoituspalvelut,
kioski, kalastusopastoiminta)

Muut syyt, mitkä? ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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9. Tiesitkö ennen kalastusmatkaasi, että KUUSAANKOSKI oli kunnostuttu?
Kyllä

En

En osaa sanoa

10. Arvioi kuinka pitkä matka KUUSAANKOSKELLE on esimerkiksi kotoasi tai kesäasunnoltasi eli
sieltä mistä lähdet kalaan?
Yhteensä : _______________________ km (etäisyys yhteen suuntaan).
Vastaa lisäksi alla olevaan kysymykseen, mikäli yövyit maksullisessa majapaikassa.
Kuinka pitkä matka sieltä oli KUUSANKOSKELLE?
Yhteensä : _______________________ km (etäisyys yhteen suuntaan).
11. Mikäli olet perheellinen, oliko perheenne mukana KUUSAANKOSKELLE kohdistuneella matkalla?
En
En osaa sanoa
Kyllä
12. Miten yövyt tai käytät tarjolla olevia palveluita käydessäsi KUUSAANKOSKELLA kalassa?
Täysin
samaa
mieltä

Lähes
samaa
mieltä

Jonkin
verran eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

Käytän ensisijaisesti paikallisia
majoituspalveluita
Käytän mielelläni paikallisia ruokailupalveluja
Käytän ajoittain kalastusoppaan palveluja
Saunon ajoittain Varjolan tilan savusaunassa
Käytän ajoittain myös muita Varjolan
tilan ohjelmapalveluja
Retkeilen Varjolan tilan opastetuilla reiteillä
Vuokraan mielelläni veneen
13. Miten arvioisit KUUSAANKOSKEN kunnostuksen onnistuneen? Kysymyksen lopussa voit
halutessasi tarkentaa vastauksiasi.
Täysin
samaa
mieltä

Koskeen on laitettu sopiva määrä
kiviä ja lohkareita
Kivet ja lohkareet on hyvin asetettu
(mm. virtauksen ohjaus, kalojen asentokivet ja suojapaikat)

Taimenen ja harjuksen lisääntymis- ja
poikasalueet on tehty hyvin
(mm. kutusorikkoa ja poikasten suojakivikkoa on riittävästi)

Lähes
samaa
mieltä

Jonkin
verran eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa
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Täysin
samaa
mieltä

Lähes
samaa
mieltä

Jonkin
verran eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

Isoille kaloille on riittävästi oleskelusyvänteitä
Kalakanta on vahvistunut ja monipuolistunut
Vesihyönteislajisto on monipuolistunut
ja määrä lisääntynyt
Koskelle pääsee helpommin kalaan
Kalastettavuus koskessa on hyvä
Kiveyksien ja ns. "peilialueiden" suhde on
kalastajien kannalta hyvä
Heittopaikkoja on kalastajamäärään
suhteutettuna riittävästi
Koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi
Olen tyytyväinen kunnostustulokseen
Mikäli KUUSAANKOSKEN kunnostus ei mielestäsi joltain osin onnistunut, niin voitko kertoa,
miltä osin et ole tyytyväinen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mikäli KUUSAANKOSKEN kunnostus mielestäsi onnistui hyvin, niin voitko kertoa, mikä sinua
siinä eniten miellyttää?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Onko KESKI-SUOMEN virtavesikunnostuksilla ollut merkitystä kalastusharrastuksellesi?
Täysin
samaa
mieltä

Niillä on ollut suuri harrastusta lisäävä vaikutus
En harrastaisi koskikalastusta kovinkaan
paljoa, jos virtavesiä ei olisi kunnostettu
Ne ovat lisänneet oleellisesti
kalastusvälineistöni ja –tarpeistoni ostoa

Lähes
samaa
mieltä

Jonkin
verran eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

56

15. Kun suunnittelet kalastusmatkojasi KESKISUOMALAISILLE koskikalastuskohteille, miten
arvioisit seuraavien tekijöiden vaikuttavan kohteesi valintaan?
Suuri
merkitys

Melko
suuri
merkitys

Vähän
merkitystä

Ei
mitään
merkitystä

En
osaa
sanoa

Oppaiden, internetin ja mainosten informaatio
Muiden kalastajien myönteiset kokemukset
Ennestään tuttu kalapaikka
Mielenkiintoinen kalastuskohde ja -ympäristö
Koski on kunnostettu
Lupahinta on kohtuullinen
Koskessa on määritelty kalastajaja saaliskiintiö
Hyvä kalakanta ja saalismahdollisuus
Koskessa suositaan pyydystä ja vapauta
kalastustapaa
Lyhyt kalamatka
Hyvä saavutettavuus
Uteliaisuuden ja vaihtelun vuoksi
Kosken syrjäinen sijainti ja erämainen luonne
Kosken tai virta-alueen koko (iso lupa-alue)
Koskella tai sen läheisyydessä tarjottavat
palvelut (esimerkiksi ateria- ja majoituspalvelut)
Muut syyt:
______________________________
______________________________
16. Miten arvioisit omien kokemuksiesi perusteella virtavesikunnostusten merkityksen olevan
kalastusmatkailun ja muun matkailun edistämisessä Keski-Suomessa?
Täysin
samaa
mieltä

Lähes
samaa
mieltä

Jonkin
verran eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

Kunnostetut virtavedet ovat tärkeitä tekijöitä
kalastusmatkailun markkinoimisessa
Järvikalastukseen perustuvan kalastusmatkailun
edistäminen hyötyy kunnostetuista virtavesistä
Kunnostustoiminnan seurauksena maaseudulle
on syntynyt uusia työpaikkoja matkailun alalle
LISÄTIETOJA (voit myös kirjoittaa erilliselle paperille)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

LIITE 8 (1/2). Kalastajien arviot Luija- Kapeen koskialueen kunnostuksen onnistumisesta eri osatekijöiden
perusteella (n = 44 ).
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LIITE 8 (2/2) Kalastajien arviot Kuusaankosken kunnostuksen onnistumisesta eri osatekijöiden perusteella
(n = 59).
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