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1. JOHDANTO 

Ihminen on päivittäin riippuvainen luonnon tarjoamista palveluista (Millenium 

Ecosystem Assessment, MA 2005: 6). Kaupunkiasumisen yleistyessä luonnon ja 

ihmisen yhteys voi vaikuttaa ihmisistä kaukaiselta (DeFries ym. 2010: 1; MA 2005: 6). 

Ihmiset käsittävät usein ympäristöllä rakennetun ympäristön, jolloin luonto näyttäytyy 

ainoastaan vapaa-ajan aktiviteetteina. Jopa maaseudun asukkaat näkevät luonnon 

ylellisyystuotteena, eivätkä jokapäiväiseen elämään liittyvänä asiana. Ihmiskunnasta on 

tullut erittäin moniulotteinen ja hyvin teknologisesti kehittynyt, mikä voi johtaa 

ajatteluun, että ihminen ei ole enää riippuvainen ympäröivästä luonnosta (MA 2005: 6).  

Luonnontilaiset virtavedet kuuluvat maailman uhanalaisimpiin 

ekosysteemeihin (Malmqvist & Rundle 2002: 134; Aronson ym. 2010: 143; Sala ym. 

2010: 1770). Ihminen on vaikuttanut virtavesiin omien etujensa vuoksi lähes koko 

historiansa ajan (Postel & Carpanter 1997: 207; Palmer 2009: 1). Virtavesiä on 

muokattu muun muassa valjastamalla koskia sähköntuotantoon, ruoppaamalla koskia 

taloudellisten tekijöiden takia ja muokkaamalla jokia kaupunkiympäristöön sopiviksi 

(Mamqvist & Rundle 2002: 134). Muokkaus on kaventanut virtavesien biodiversiteettiä, 

mikä on johtanut tuottavuuden laskuun ja vaikuttanut kykyyn tuottaa 

ekosysteemipalveluita (Mace ym. 2011: 19) eli luonnon tarjoamia hyödykkeitä 

ihmisille, yhteisöille ja talouksille (Boyd & Banzhaf 2007: 616). Suomessa koskia on 

muutettu voimakkaimmin tukinuiton tarpeisiin ja vesivoimatuotantoon (Muotka & 

Laasonen 2002: 146; Eloranta 2010: 9–10). Virtavesien muokkaus on vaikuttanut 

kielteisesti jokien ekosysteemeihin, ja esimerkiksi ihmisten kannalta tärkeät lohikalat 

ovat merkittävästi vähentyneet (Malmqvist & Rundle 2002: 134; Eloranta 2010: 17).  

Virtavesikunnostukset ovat korjaavaa vesirakentamistoimintaa, jossa pyritään 

parantamaan joen nykyistä olemusta tai saavuttamaan mahdollisimman 

luonnonomainen tila (Woolsey ym. 2005: 21). Onnistuneessa koskikunnostuksessa tulee 

ottaa huomioon ekologisten tekijöiden ohella kulttuuriset, historialliset, sosiaaliset, 

poliittiset, esteettiset ja moraaliset tekijät (Higgs 1997). Kunnostuksia on tehty 

Suomessa kuitenkin pitkään kalataloudellisista lähtökohdista, eikä muita jokien 
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käyttäjäryhmiä ole juurikaan huomioitu. Esimerkiksi melojat ovat kritisoineet 

koskikunnostusten heikentäneen melonnan harrastamista, koska osa kunnostetuista 

koskista on kanootilla läpipääsemättömiä (Orrenmaa 2006: 4). Myös ranta-asukkaat 

voivat kokea kosken kunnostustoimet häiritsevinä ja kotiympäristön maiseman 

muutoksen epämieluisena. Vaikka kunnostuksissa on perinteisesti pyritty lisäämään 

ihmiselle arvokkaita kalakantoja, eivät kaikki kalastajat ole olleet tyytyväisiä 

kunnostusten lopputuloksiin (Huttila 2011). Kalastajat ovat kritisoineet muun muassa 

hyönteislajiston yksipuolistumista sekä kalastusharrastuksen hankaloitumista, koska 

veneestä kalastaminen on haastavampaa kivisessä koskessa.   

Kunnostuksissa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota sosiaalisiin seikkoihin 

(esim. Wortley ym. 2013). Hermoso ym. (2012: 6) toteavat, että sosio-ekonomisten 

rajoitteiden tulisi määrittää kunnostustoimet ja -tavoitteet. Wallace (2007: 243) toteaa 

tutkimuksensa pohjalta, että ekosysteemipalveluiden sosiokulttuurinen näkökulma ja 

ihmisarvot tarvitsevat enemmän kokonaisvaltaista analysointia myös 

kunnostustutkimuksen saralla, sillä tutkimustietoa on varsin vähän. Myös uudessa 

Ympäristöhallinnon vesien suojelustrategiassa tavoitteeksi mainitaan sosioekonomisten 

vaikutusten arvioinnin lisääminen (Olin 2013: 10).  

Aikaisempaa suomalaista tutkimusta virtavesikunnostusten sosioekonomista 

vaikutuksista on tehty Keski-Suomessa (Olkio & Eloranta 2007). He tutkivat 

kolmiosaisessa tutkimussarjassa virtavesikunnostusten vaikutuksia matkailuyritysten 

toimintaan, ranta-asumiseen, kalastamiseen ja melomiseen seitsemällä eri koskialueella 

(Olkio & Korkeamäki 2004; Olkio 2005; Olkio 2006). Lisäksi on tutkittu muun muassa 

paikallisten asukkaiden, mökkiläisten ja virkistyskalastajien suhtautumista 

kunnostuksiin Iijoen vesistöalueella Kouvanjoella ja Pärjänjoella (Seppänen 1995), 

ihmisten suhtautumista koskikunnostuksiin Vantaanjoen vesistöalueella (Leinonen. 

1998), kalastajien mielipiteitä ja kokemuksia toteutetuista kunnostuksista Mikkelin 

läänissä (Huolila ym. 2000), harrastajakäyttäjien, osakaskuntien esimiesten, ranta-

asukkaiden ja matkailuyrityksien näkemyksiä kunnostusten onnistuneisuudesta 

Kaakkois-Suomessa (Isoahde 2005), purojen merkitystä Helsinkiläisille (Lehtoranta ym. 

2012), hallinnon ja maanomistajien vuorovaikutusta Kuivas-Jarvanjoen 

kalataloudellisen kunnostuksen suunnitteluprosessissa (Kerkkänen 2012) sekä 

asukkaiden näkemyksiä ja halukkuudesta osallistua vesienhoitoon Kalimenjoen valuma-
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alueella (Lehtoranta ym. 2013). Kainuussa alkoi hiljattain hanke (TRAP), jossa 

selvitetään, kuinka koskikunnostukset lisäävät ekosysteemipalveluiden arvoa (Kainuun 

etu 2014). Tutkimuksessa tarkastellaan Kuhmon asukkaiden ja vierailijoiden 

kyselyaineiston pohjalta hyviä käytäntöjä elinkeinoelämän kehittämiseksi.  REFORM 

(2014) hankkeessa taas vertaillaan kunnostettujen ja kunnostamattomien jokijaksojen 

ekosysteemipalveluiden rahallista arvoa maksuhalukkuuskyselyn avulla useissa 

Euroopan maissa ja Suomesta mukana on Kalajoen vesistöalueella sijaitseva Vääräjoki. 

ReFFECT hankkeessa tutkitaan Koillismaan puroilla ekologis-hydrologisen 

tutkimuksen kautta ovatko ekologisesti onnistuneet kunnostukset menestyksellisiä myös 

sosioekonomisesti (SYKE 2013). 

Lisäksi kansainvälisesti on tutkittu muun muassa yleisön asenteita ja odotuksia 

kolmen joen kunnostuksia kohtaan Isossa-Britanniassa (Tunstall ym. 2000), 

kunnostusten tukemista ja ympäristöllisten uskomusten suhdetta Hudson joella New 

Yorkissa USA:ssa (Conelly ym. 2002), ekologisten tavoitteiden ja esteettisyyden 

suhdetta koskikunnostuksissa Sveitsissä (Junker & Buchecker 2007), paikallisten 

asukkaiden kokemuksia maiseman laadun muuttumiseen Hollannin jokien 

kunnostuksissa (Buijs 2009), osallisten kokemuksia vesien hallinnointiin ja paikan 

kokemiseen Hollannissa (Jacobs & Buijs 2011), viiden eri ihmisryhmän 

(maaseutuasukkaat, kaupunkiasukkaat, luonnonvarojen johtajat, ympäristöryhmien 

jäsenet ja maanomistajat) arvoja liittyen Loddon jokeen Australiassa (Seymour ym. 

2011) sekä asukkaiden näkökulmaa Sveitsin Thur joen kunnostuksissa (Seidl & 

Stauffacher 2013).  

Tässä tutkimuksessa arvioidaan kunnostuksiin liittyvää ekosysteemi-

palveluiden muutosta asukkaiden ja virkistyskäyttäjien kannalta. Vain muutamissa 

aiemmissa tutkimuksissa on pureuduttu asukkaiden, melojien ja kalastajien näkökulmiin 

koskikunnostuksiin liittyen. Lisäksi vasta viime aikoina koskikunnostusten vaikutuksia 

on alettu käsitellä ekosysteemipalveluiden kontekstissa. Esimerkiksi Olkion ja 

Elorannan (2007) tekemässä pilottitutkimuksesta ekosysteemipalvelu-ulottuvuus 

puuttuu. Myös tutkimusalue poikkeaa aikaisemmista keskittyen kolmeen 

virkistyskäytöltään varsin merkittävään jokeen Pohjois-Suomessa. Laaja ja edustava 

otanta ja menetelmällinen tarkkuus tuovat tähän työhön vahvan tutkimuksellisen otteen, 

ja tutkielman tuloksilla on annettavaa myös kansainväliseen kunnostustutkimukseen. 
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Koska sosiaalinen näkökulma virtavesi- ja ekosysteemipalvelututkimuksessa vaatii lisää 

tutkimusta (esim. Wallace 2007, Wortley ym. 2013), pyritään tässä tutkimuksessa 

pohtimaan kysely- ja haastatteluaineiston kautta, kuinka virkistyskäyttäjät ja ranta-

asukkaat suhtautuvat virtavesikunnostusten aiheuttamiin muutoksiin 

ekosysteemipalveluissa. Ekosysteemipalveluiden joukosta käsitellään virtavesien 

ekosysteemipalveluita ja erityisesti kulttuuripalveluita, johon kuuluu merkittävänä 

osana virkistyspalvelut. Tutkimuksen tarkoituksena on siis pureutua koskikunnostusten 

vaikutuksiin ihmisnäkökulmasta. Päätutkimuskysymys on: 1) Kuinka asukkaat ja 

virkistyskäyttäjät kokevat koskikunnostuksista johtuvan ekosysteemipalveluiden 

muutoksen? Sivututkimuskysymykset ovat: 2) Ovatko kunnostukset onnistuneet ranta-

asukkaiden, kalastajien ja melojien näkökulmasta?  3) Mitä hyötyjä ja haittoja ranta-

asukkaille, kalastajille ja melojille on koskikunnostuksista? 

Tutkimuksessa perehdytään miten 2000-luvulla tehdyt koskikunnostukset ovat 

vaikuttaneet ekosysteemipalveluihin. Tutkimusjoukko muodostuu Kiiminki-, Koston- ja 

Simojoen virkistyskalastajista, melojista ja ranta-asukkaista. Tutkimusaineisto on 

kerätty yhteistyössä Oulun yliopiston Thule-instituutin, Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Oulun yliopiston Thule-instituutilta 

tutkimusprojektissa on ollut mukana Timo P. Karjalainen ja Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitokselta Maare Marttila. Pauliina Björk Oulun yliopiston maantieteen 

laitokselta on ollut mukana keräämässä tutkimusaineistoa. Keräämämme aineisto toimii 

myös osana Maare Marttilan väitöstutkimuksen aineistoa koskikunnostusten 

monitieteellisessä analyysissa. Laajemman tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena on 

arvioida koskikunnostusten onnistumista kokonaisuutena yhdistämällä eri tieteenalojen 

tuottamaa tietoa ja kehittämällä kunnostushankkeiden monitieteisessä 

vaikuttavuusanalyysissä käytettävää kriteeristöä. Saatu tieto tukee virtavesikunnostusten 

päätöksentekoa, suunnittelua ja toteuttamista niin, että myös eri käyttäjäryhmien (ranta-

asukkaat, kalastajat, melojat) tarpeet otettaisiin jatkossa huomioon. 
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2. KUNNOSTUKSET 

2.1. Ekologinen kunnostus 

Kunnostukset kattavat laajan kirjon erilaisia toimia, joilla parannetaan ekologista tilaa 

(Dufour & Piégay 2009: 569). Ekologisen kunnostuksen yhdistys (Society of Ecological 

Restoration, SER 2004) on määritellyt kunnostukset prosessiksi, jossa aluetta muutetaan 

tarkoituksellisesti niin, että ekosysteemin toipuminen käynnistyy ja nopeutuu. 

Prosessissa tulee kuitenkin kunnioittaa alueen terveyttä, koskemattomuutta ja 

kestävyyttä. Usein ihmisen toiminta on aiheuttanut joko suoraan tai välillisesti 

kunnostettavan ekosysteemin vahingoittumisen, muuttumisen tai tuhoutumisen.  

Bradshawn (1996: 4) mukaan ekologisissa kunnostuksissa tulee huomioida 

kolme asiaa riippumatta siitä millaista ekosysteemiä ollaan kunnostamassa: 1) 

parannetaan fyysistä ja kemiallista elinympäristöä, 2) puhdistetaan elinympäristöä 

ravinteiden ja myrkkyjen osalta ja 3) palautetaan puuttuvat lajit tai poistetaan 

epämieluisat. Bradshaw (1996: 4) toteaa, että voidaan puhua ekosysteemi-, habitaatti-, 

yhteisö- tai lajitason kunnostuksista. Ekosysteemikunnostuksissa keskitytään tietyn 

alueen bioottisiin ja abiottisiin tekijöihin. Habitaattikunnostukset ovat tätä suppeampi 

käsite ja niillä käsitetään ennemmin tietyn paikan kunnostamista kuin keskittymistä 

ekologisiin toimintoihin. Yhteisö- ja lajikunnostukset ovat kaikkein rajatuimmat 

käsitteet ja niissä keskitytään kunnostamaan tiettyä lajiyhteisöä tai yhtä tiettyä lajia.  

Kunnostuksissa pyritään palauttamaan ekosysteemi takaisin historialliseen 

tilaansa (SER 2004) Tieto kunnostuskohteiden historiallisesta kunnosta on kuitenkin 

usein epärealistinen (Suding ym. 2004: 46). Bradshaw (1996: 4) huomauttaa, että ei ole 

oleellista miettiä kunnostamista täysin alkuperäistä vastaavaksi, koska tällaisen 

kunnostuksen kustannukset olisivat mahdottoman suuret. Lisäksi nykyaikaiset rajoitteet 

ja ehdot voivat estää kunnostetun alueen muuttamista täysin aikaisempaa vastaavaksi 

(SER 2004). Kunnostusten määritelmä on muuttunut ajan saatossa ekologisesta 

laajemmin ihmistä huomioivaan näkökulmaan (Dufour & Piégay 2009: 569). Useat 

kunnostusprojektit sijaitsevat ihmisyhteisöjen ympäröimänä, ja projektia voidaankin 

tehostaa ymmärtämällä, miten sosiaaliset arvot parantavat ekosysteemiä (Robbins & 

Daniels 2012: 10).   
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2.2. Virtavesikunnostus 

Ympäri maailman ihmiset ovat muokanneet vesiekosysteemejä tarpeitaan vastaaviksi 

virkistyksen, puhtaan juomaveden, maatalouden prosessien, vesivoiman ja kalastuksen 

takia sekä kaupunkiympäristöön sopiviksi (Mamqvist & Rundle 2002: 134; Palmer 

2009: 1). Nämä toimet ovat vaikuttaneet vesistöihin ja ekosysteemiin laajasti, minkä 

takia muun muassa ihmisten kannalta tärkeät lohikalat ovat vähentyneet (Malmqvist & 

Rundle 2002: 134; Muotka & Laasonen 2002: 146; Eloranta 2010: 17). Nienhuisin ja 

Leuven (2001: 91) mukaan yleisimmät syyt jokien kunnostuksille liittyvät maatalouden 

vesistövaikutuksiin, kalastukseen, luonnon kehitykseen ja tulvilta suojautumiseen.  

Kunnostuksista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö (Henry ym. 2002: 543–544; 

Ormerod 2003: 45), ja niihin panostetaan huomattavasti (Alexander & Allan 2007: 246; 

Palmer 2009: 1) tietoisuuden lisääntyessä vesistöjen pilaamisesta (Erkinaro ym. 2011: 

50). Esimerkiksi pelkästään USA:ssa on käytetty miljardeja dollareita koski- ja 

jokikunnostuksiin (Malakoff 2004: 937). Koskikunnostuksia on kuvailtu prosessina, 

jossa koskialueeen olemusta pyritään parantamaan ja muokkaamaan kohti 

luonnonmukaista tilaa (Bradshaw 1996: 3; Palmer ym. 2005: 210; Woolsey ym. 2005: 

21).  

Suomessa koskia on muokattu voimakkaimmin tukinuiton tarpeisiin ja 

voimalaitosten patorakenteisiin (Muotka & Laasonen 2002: 146; Eloranta 2010: 9–10). 

1950- ja 1960-luvuilla valtaosa Suomen pienistä ja keskisuurista joista perattiin 

tukinuiton tarpeisiin. Joista raivattiin kaikki tukinuittoa hankaloittavat esteet, kuten 

puupadot ja suuret kivet (Muotka ym. 2002: 243–244). Ensimmäiset kunnostuskokeilut 

tehtiin Suomessa 1950- ja 1960-luvuilla puroympäristöissä (Eloranta 2010: 18, 21, 122–

129), mutta vasta kun tukinuitto muuttui kannattamattomaksi 1970-luvulla, aloitettiin 

virtavesien laajamittainen kunnostaminen (Muotka ym. 2002: 244; Muotka & Laasonen 

2002: 146). Eloranta (2010: 18, 21) huomauttaa, että 1970- ja 1980- lukujen vaihdetta 

voidaan pitää nykymuotoisen virtavesikunnostuksen alkuna. 

Koskikunnostusten ensisijaisena tavoitteena on pitkään ollut lohikalakannan 

elpyminen (Muotka & Laasonen 2002: 146), ja usein kunnostuksia on tehty 

pääasiallisesti urheilukalastuksen edistämiseksi (Muotka ym. 2002: 244). 

Koskikunnostuksissa joen virta- ja koskipaikkoja parannetaan tekemällä joen pohjasta 

heterogenisempi (Muotka ym. 2002: 244). Tämä toteutetaan yleensä lisäämällä jokeen 
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kunnostusrakenteita, joita ovat esimerkiksi yksittäiset kivet, virranohjaimet ja 

kivikynnykset (Muotka & Laasonen 2002: 146). Koskikunnostuksiin kuuluu lisäksi 

uiton aikaisten rakenteiden poistaminen, kutusoran levittäminen jokien pohjalle ja 

suojaisien kutupaikkojen luominen (Yrjänä 1998; Eloranta 2010: 122–129). 

Kunnostustyöt suoritetaan yleisimmin kaivinkoneella (Muotka & Laasonen 2002: 146). 

Useissa maissa on takana huomattava historia lohikalojen kantojen 

parantamistöistä, ja jotkut maat ovat alkaneet vasta hiljattain tehdä 

kalatalouskunnostuksia (Erkinaro ym. 2011: 50). Suomessa virtavesien 

kunnostushistoria on verrattain lyhyt, mikä on vaikuttanut yhdessä vähäisen seurannan 

ja tutkimustoiminnan kanssa vaihteleviin tuloksiin ja yksioikoisiin 

toimenpidevalintoihin (Eloranta 2010: 18, 21). Muutamia tutkimuksia kunnostusten 

vaikutuksista lohikalakantoihin on tehty, ja esimerkiksi Huuskon ja Yrjänän (1997: 462) 

tutkimuksen mukaan kunnostukset ovat lisänneet nuorien kalojen habitaattia. Muotkan 

ym. (2002: 244) mukaan on ilmeistä, että joen habitaatin muuttaminen vaikuttaa kalojen 

lisäksi muihinkin eliöihin, joskin biologiset kunnostusvasteet ovat tutkimusten mukaan 

vaihtelevia. 

 

2.3. Koskikunnostusten yhteiskunnallinen huomiointi  

Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana kansalaisten tietoisuus ympäristöasioista on 

kasvanut (Woolsey 2007: 754), ja viranomaiset ja päättäjät ovat alkaneet vaatia 

koskikunnostusten tekemistä useassa maassa (Nienhuis & Leuven 2001: 86; Holl ym. 

2003: 491). Kuitenkin motivaatiota kunnostuksiin on yleensä mailla, joilla on siihen 

varaa ja joissa on tiheä asutus, ja missä virtavesiä on muokattu ihmisten tarpeisiin. 

Köyhemmillä valtioilla ei ole mahdollisuuksia panostaa luonnon suojeluun niin pitkään 

kuin primääritarpeet ovat tyydyttämättä (Nienhuis & Leuven 2001: 91).  

Viime vuosina myös aikaisempien virtavesikunnostusten vaikutukset on 

laajasti huomioitu ympäri maailman (Malmqvist ja Rundle 2002: 149). Nienhuis ja 

Leuven (2001: 91) toteavat, että pääpaino tulisi olla kestävässä päätöksenteossa, joka 

tulisi keskittyä pitkäaikaisiin vaikutuksiin sekä kunnostusten standardien tulisi olla 

tämän ajan mukaisia. Kunnostusprojektit ovat usein hyvin pienialaisia ja toimivat 

käytännönläheisesti ilman suurempia suunnitelmia. Tällaisissa pienissä 
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kunnostusprojekteissa ei ole usein aloitekykyä tarttua eteen tuleviin mahdollisuuksiin. 

Kunnostusprojektien kesto on hyvin vaihteleva ja se voi kestää suurimmissa 

kunnostusprojekteissa kokonaisuudessaan jopa kaksikymmentä vuotta. Jokaisella 

maalla on olemassa myös omat käytäntönsä ja lainsäädäntönsä, mikä tekee rajan vedon 

kunnostusten välillä entistä haastavammaksi. Varakkaimmissa valtioissa ollaan 

siirtymässä asteittaisesta ja tilapäisestä kunnostustyylistä kohti strategista ja ennakoivaa 

kunnostustyyliä (Nienhuis & Leuven 2001: 91). 

 

2.4. Kunnostusten eteneminen 

Kunnostuksien tarve on kasvamassa ja kunnostustyötä tulee tehdä suunnitelmallisesti 

kohti asetettua määränpäätä (Miller & Hobbs 2007: 389). Kunnostustoimien tulisi 

määräytyä niin ekologisista kuin ihmislähtöisistäkin näkökulmista. Tavoitteet tulee 

määrittää toisaalta historiallisen kehityskaaren ja samankaltaisten alueiden 

ominaisuuksien kautta, mutta toisaalta myös yhteisön toiveiden kautta. Kunnostuksissa 

tulee ottaa huomioon miten ihmiset toivovat kunnostusten parantavan hyvinvointiaan 

(Muotka & Laasonen 2002: 145; Dufour & Piégay 2009: 575–576).  

Ennen kunnostusten aloittamista on pohdittava kaikki eri vaihtoehdot 

kunnostuksen suorittamiseksi ja mitä ne pitäisivät sisällään (Bradshaw 1996: 4). 

Millerin ja Hobbsin (2007: 387) mukaan on mietittävä, mitkä vaihtoehdot ovat erityisen 

tärkeitä, mitkä suotavia ja mitkä tarpeettomia sekä mikä seikka kunnostuksissa olisi 

kaikkein tärkein tehdä ensimmäisenä. Dufourin ja Piégayn (2009: 576–577) mukaan 

ensimmäisenä vaiheena kunnostusprosessissa on diagnosointi, ongelman asettelu ja 

potentiaalisten toimintojen arviointi. Heidän mukaansa tulee kysyä kysymyksiä, kuten: 

Mitkä prosessit ovat ratkaisevia menneisyydessä ja nykyisyydessä? Mihin suuntaan 

systeemi muuttuu aikaisempien yhteyksien pohjalta? Toiseksi tulee tutkia toisten 

tutkijoiden tuloksia samankaltaisilta alueilta, jolloin voidaan määritellä, kuinka eri 

tekijät tulevat muuttumaan kunnostusprosessissa (Dufour ja Piégay 2009: 576). 

Miller ja Hobbs (2007: 383) toteavat, että kaikissa habitaattikunnostuksissa 

kunnostusten onnistuminen riippuu oleellisesti siitä kuinka huolellisesti ja selkeästi 

projektin tavoitteet on määritelty. He toteavat, että liian usein kunnostusten tavoitteena 

on taata alueelle laajempi lajien kirjo, mitä alueella on ennen kunnostuksia, arvioimatta 
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sen tarkemmin nykyistä tai historiallista lajimäärää tai -koostumusta. 

Habitaattikunnostuksessa on oleellista määrittää kunnostusten kohdelaji tai lajiryhmä 

sekä kohdelajin tai lajiryhmän elinympäristöltään vaatimat bioottiset ja abioottiset 

tekijät. On tärkeää taata kohdelajille tarpeeksi resursseja ja tilaa, että toimintakykyinen 

populaatio syntyy (Miller & Hobbs 2007: 384). 

Ennen kunnostuksen suoritusta tulee arvioida, kuinka paljon joki poikkeaa 

luonnollisesta tilastaan ja kuinka laajamittaiset virtaveden ongelmat ovat (Woolsey ym. 

2007: 753). Myös Hoyle ym. (2008: 868) toteavat, että ensimmäiseksi on selvitettävä 

kunnostettavan alueen historiallinen kehityskaari, jotta voidaan ymmärtää sen 

ominaisuudet sekä luonnon ja ihmisen vaikutukset maisemaan. Tarkka tieto alueen 

luonnollisesta olomuodosta on korvaamatonta (Stoddard ym 2006: 1275), mutta 

teollistuneissa maissa sellaista on enää harvoin saatavilla, eikä virtavesien 

kunnostaminen täydellisesti luonnontilaa vastaavaksi ole enää mahdollista. Tämän takia 

virtavesikunnostuksissa kehitetään erilaisia teoreettisia malleja, joita yhdistetään 

historialliseen tietoon, jolloin saadaan aikaan kunnostettavan alueen tavoitekuva 

(Woolsey ym. 2007: 753). Tavoitekuvan avulla pyritään saavuttamaan tila, joka 

muistuttaa mahdollisimman paljon joen luonnollista tilaa (Jungwirth ym. 2002: 882; 

Palmer ym. 2005: 213). Tavoitekuva kuvaa virtaveden kunnostuspotentiaalia suhteessa 

kyseisen joen olosuhteisiin ja rajoitteisiin. Tavoitekuva on erityisen tärkeä 

suunnittelutyön välineenä, kerran luodun mallin avulla voidaan määritellä kunnostuksen 

tarkoitukset ja arvioida virtaveden vaatimat käytännöt parhaan mahdollisen tilan 

saavuttamiseksi (Woolsey ym. 2007: 753).   

Kunnostuksia tehdessä tulee ottaa huomioon ekologiset, taloudelliset ja 

sosiaaliset rajoitteet. Ekologisesta näkökulmasta kunnostettavan alueen mahdollisuuksia 

on tarkasteltava aluksi ilmastollisten ja geologisten rajoitteiden puitteissa.  Miller ja 

Hobbs (2007: 385) esittävät karkean esimerkin siitä, miten sademetsää ei kannata yrittää 

kunnostaa aavikoksi. Suurimmassa osassa kunnostushankkeissa käytettävissä olevat 

varat määräävät millaisia investointeja hankkeessa voidaan tehdä, taloudelliset tekijät 

rajoittavat kunnostukset niihin rajoihin mikä on realistisesti mahdollista. Miller ja 

Hobbs (2007: 386) esittävät useita erilaisia skenaarioita siitä, miten käytössä olevien 

varojen lisääntyessä kunnostetun kohteen habitaattien laatu kasvaa. He toteavat, että on 

todennäköistä, että habitaatin laatu ei kasva lineaarisesti varojen lisääntyessä vaan 
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habitaatin laatu voi kohota eksponentiaalisesti, porrasmaisesti tai vähitellen kiihtyvällä 

nopeudella. Miller ja Hobbs (2007) toteavat porrasmaisen habitaatin lisääntymisen 

olevan realistisin vaihtoehto, kasvunopeus kuitenkin riippuu hyvin paljon 

lajiominaisista piirteistä. Sosiaaliset rajoitteet liittyvät kunnostushankkeen 

hyväksymiseen (Miller & Hobbs 2007: 386). 

Dufourin ja Piégayn (2009: 576) mukaan kunnostusprosessissa on oleellista 

määritellä ihmisten tarpeet. Jotta ihmisten tarpeiden määrittäminen on mahdollista, tulee 

prosessiin sisältyä eritasoista vuorovaikutusta paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Tässä vaiheessa on tärkeää identifioida kunnostuksen prioriteetit 

tarkasti (Wheaton 2005: 1). Miller ja Hobbs (2007: 387) kehottavat myös miettimään 

ovatko jotkut asiat tärkeämpiä toteuttaa kuin toiset ja onko todennäköistä että läheiset 

maanomistajat näkevät jotkut toimet kielteisempinä kuin toiset. Jotta ihmisten tarpeiden 

määritteleminen olisi mahdollista, tarvitaan työkaluja sosiaalisten, taloudellisten ja 

kulttuuristen arvojen arvioimiseen. Näitä arvoja voidaan määritellä seuraavien 

kysymysten valossa: Kuinka tunnistetaan osallisten tarpeet ja odotukset? Mitkä ovat 

kunnostuksiin liittyvät toimet ja taloudelliset hyödyt? Kuinka sosiologiset, kulttuuriset 

ja ekologiset hyödyt maksetaan maanomistajille (Dufour ja Piégay 2009: 576)? Yhtenä 

vaiheena kunnostusten toteuttamiseen Dufour ja Piégay (2009: 577) listaavat 

tavoitteiden ja valittujen toimien määrittelemisen. He toteavat, että yhteisön toiveet ja 

potentiaaliset toimet tulisi johtaa kunnostustavoitteiden määrittämiseen. Tavoitteet 

ovatkin yleensä useiden eri toimien kompromisseja (Wheaton 2005: 6).  

 

2.5. Kunnostusten onnistuminen   

Nopeasti lisääntyvien kunnostusten myötä on tärkeää miettiä kunnostusten hyviä 

käytäntöjä. Kunnostusten hyviin käytäntöihin luetaan teknisten käytäntöjen ohella myös 

erityisesti yhteisön osallistuminen, ekologisen ja kulttuurisen kunnostuksen suhde sekä 

kunnostuskohteiden esteettisyys. Kunnostusten onnistuminen on siis teknisten 

kysymysten ohella myös erityisesti moraalinen kysymys (Higgs 1997: 338–339).  

Yleisesti kunnostustoimenpiteitä pidetään tärkeinä, kuitenkin yhteiset kriteerit 

kunnostuksen onnistumiselle puuttuvat (Palmer ym. 2005: 209).  
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Kunnostusten arvoa voidaan pohtia historiallisessa, sosiaalisessa, poliittisessa, 

kulttuurisessa, esteettisessä ja moraalisessa kontekstissa. Hyvä ekologinen 

kunnostaminen sisältää keskustelua parhaasta mahdollisesta kunnostustuloksesta, joka 

perustuu ekologiseen tietämykseen ja osallisten näkemyksiin. Kunnostukset ovat 

enemmän prosessi- kuin tuloslähtöisiä. Tuloslähtöisessä lähestymistavassa keskitytään 

ainoastaan ekologiseen tarkkuuteen eli rakenteelliseen yhdistelmään toimintojen 

onnistumista ja kestävyyttä. Prosessiorientoidun lähestymistavan mukaisesti 

kunnostuksissa on aina jotain parannettavaa, ja omaa tietämystä tai toimintaa on aina 

mahdollista kehittää (Higgs 1997: 339).   

Higgs (1997: 343–346) taas jakaa kunnostusten onnistumisen määrittämisen 

kolmeen eri luokkaan. Suppeimpana käsitteenä on tehokas kunnostus, jossa 

varmistetaan ekologinen tarkkuus. Tehokkaan kunnostuksen päämääränä on toteuttaa 

kunnostus vastaamaan yksityiskohtaisesti tilaa ennen kunnostuksia. Toisena käsitteenä 

on kunnostusten tehokkuus. Kunnostuksen tehokkuudessa käytetään vähän aikaa, 

työvoimaa, resursseja ja materiaaleja, eli se määritellään puhtaasti taloudellisesta 

näkökulmasta. Viimeisenä käsitteenä on laajennettu konsepti, johon kuuluu 

historiallinen, kulttuurinen, sosiaalinen, poliittinen, esteettinen ja moraalinen 

ulottuvuus. Historiallisen ulottuvuuden mukaan ymmärretään luonnon ja ympäristön 

historiallisia muutoksia, jonka pohjalta on mahdollista keskittyä kunnostuksissa 

oikeisiin seikkoihin. Kulttuurisessa osiossa tarkastellaan ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutusta kunnostetuissa kohteissa. Sosiaalisessa ulottuvuudessa kerrotaan, miten 

kunnostukset ovat yleistyneet ja niiden mukana myös yhteisöpohjaiset kunnostukset, 

joihin osallistutaan aktiivisesti ruohonjuuritasolla. Poliittisen ulottuvuuden mukaan 

tulisi huolehtia siitä, että kunnostukset ovat demokraattisia. Esteettisen ulottuvuuden 

mukaan tulisi huomioida, että kunnostusalueet ovat miellyttäviä katsella. Moraalisen 

ulottuvuuden mukaan ympäristötietoisuuden kasvaessa myös moraalinen vastuu 

ympäristöstä kasvaa (Higgs 1997: 345–346). 

Kunnostusten arviointia voidaan suorittaa kvantitatiivisesti indikaattorien 

avulla peilaten niitä kunnostusten tavoitteisiin. Indikaattorit voidaan valita esimerkiksi 

seuraavista kategorioista: projektin hyväksyttävyys, asianomaisten osallistuminen, 

virkistyksellinen käyttö, maisema, joen vaellusyhteys joen pituussuunnassa, 

hydrogeomorfologia ja hydrauliikka, joen kuljettaman aineksen kantama, orgaaninen 
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materiaali sekä joen pohjan rakenne. Indikaattoreiksi tulee valita lyhyt lista sopivia 

indikaattoreita, jolloin arvioinnin kustannukset pysyvät alhaisina. Suorat indikaattorit 

ovat epäsuoria parempia. Indikaattorit voidaan valita sellaisiksi, jotka vaativat 

mahdollisimman vähän voimavaroja, jotta voidaan säästää ajassa ja kustannuksissa. 

Indikaattoreita tulee tutkia vielä riittävän ajan kuluttua, jotta kaikkien tekijöiden 

muutokset tulevat kuvattua (Woolsey 2007: 755–756).   

Palmer ym. (2005: 209–210) huomauttavat, että ideaalinen kunnostusprojekti 

tarvitsee onnistuakseen kolme tukipilaria: onnistumista eri intressiryhmien 

näkökulmasta, oppimista aiemmista kunnostuskokemuksista ja ekologista onnistumista. 

Intressiryhmä-pilariin kuuluu osallistujien tyytyväisyys kunnostuksia kohtaan niin 

esteettisesti, virkistyksellisesti kuin taloudellisestikin. Aiemmista 

kunnostuskokemuksista oppimiseen kuuluu tieteellinen panostus, menestyksekäs 

kunnostusten toteuttaminen ja kehittyvät menetelmät, jotka edesauttavat myös tulevia 

kunnostusprojekteja. Palmer ym. (2005: 210–212) esittävät viisi kriteeriä ekologisesti 

onnistuneeseen kunnostukseen. Ensimmäisenä he toteavat, että suunnitelma 

kunnostusten lopputuloksesta tulee perustua aikaisempaa dynaamisempaan ja 

terveempään jokeen. Toiseksi joen ekologisen tilan parantuminen tulee olla 

mitattavissa. Kolmanneksi jokisysteemin tulee olla itsestään toimiva ja 

vastustuskykyinen ulkopuolisia häiriöitä vastaan niin, että ainoastaan vähän ulkoisia 

korjaavia toimenpiteitä tarvitaan. Neljänneksi kunnostustöistä ei saa aiheutua 

pitkäaikaista haittaa ekosysteemille. Viidenneksi arviot ennen ja jälkeen kunnostuksia 

on tehtävä kokonaisuudessaan ja ne on laitettava julkisesti nähtäville (Palmer ym. 

2005).  

Aikaisemmat onnistumiset ja epäonnistumiset opettavat parempia käytäntöjä 

niin kunnostustoimenpiteisiin kuin päätöksentekoonkin (Bash & Ryan 2002: 884). Holl 

ym. (2003: 500–501) ehdottavat, että päättäjien tulisi olla enemmän tekemisissä 

tutkijoiden kanssa, jolloin aikaisempien kunnostuksien tietotaito välittyisi myös 

seuraaviin kunnostusprojekteihin.  Aikaisemmista epäonnistumisista voidaan johtaa 

paremmin onnistuneita tuloksia ainoastaan, mikäli omat virheet kyetään tunnustamaan 

ja keskustelemaan tuloksista (Woolsey ym. 2007: 754). Kunnostusten huonot käytännöt 

voivat johtua riittämättömistä resursseista, ajanpuutteesta tai työvoimapulasta (Bash ja 

Ryan 2002: 884). 
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2.5.1. Kunnostusten sosiaalinen hyväksyttävyys 

Dufour ja Piégay (2009: 575) toteavat, että historiallisia luonnonkoskia ei tulisi enää 

arvottaa nykytilaisten jokien ohi. Heidän mukaansa tieteellisen tarkastelun pohjalta on 

haastavaa ymmärtää luonnonprosesseja ihmismäisessä ympäristössä.  Heidän mukaansa 

tarkastelu tulee aloittaa kunnostuskohteesta, jolloin voidaan päästä kulttuurin ja luonnon 

yhteisymmärrykseen, ja miettiä mitkä toimet ovat alueella toteuttamiskelpoisia ja 

kestäviä. Woolsey (2007: 754) toteaa, että koskikunnostushankkeissa on tärkeää laajan 

yleisön hyväksyntä ja asianomaisten osallistuminen. Tyypillisesti asianomaisten 

herkkyys hanketta kohtaan kasvaa huomattavasti mikäli he ovat suoraan tai epäsuorasti 

tekemisissä hankkeen vaikutusten kanssa. Suorasti tekemisissä vaikutusten kanssa ovat 

maanomistajat tai rannalla asuvat henkilöt, kun taas virkistyskäyttäjät ovat vaikutusten 

kanssa epäsuorasti tekemisissä (Zaugg 2002: 283). Asianomaisten kokemia kielteisiä 

vaikutuksia on mahdollista lieventää tai heidän kokemiaan ongelmia ratkaista lisäämällä 

asianomaisten osallistumista päätöksentekoon. Tällä prosessilla on mahdollista estää 

viivästymisiä, mikä kasvattaisi myös hankkeen kustannuksia (Merkofer ym. 1997: 838; 

Woolsey 2007: 754). 

Sosiaaliset rajoitteet vaikuttavat myös taloudellisia tekijöitä rajoittavasti – 

mikäli hanke hyväksytään yleisesti, sille myös myönnetään helpommin rahoitusta. 

Onnistuneessa kunnostuksessa tulee keskustella hankkeen tavoitteista ja keskustella 

avoimesti yleisön kanssa, jolloin taataan julkinen ymmärrys ja hyväksyntä hanketta 

kohtaan (Miller & Hobbs 2007: 387). Palmer ym. (2005: 209) toteavat, että 

kunnostuksissa on otettava huomioon, ovatko osalliset tyytyväisiä tulokseen, onko 

kunnostustulos esteettinen ja onko tärkeä infrastruktuuri säilynyt joen lähettyvillä. 

Miller ja Hobbs (2007: 387) toteavat, että mitä enemmän hankkeen läheisyydessä on 

asutusta, sitä tärkeämpää yleisön hyväksyntä on.  
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3. EKOSYSTEEMIPALVELUT 

Ihminen on aina ollut riippuvainen luonnon tarjoamista palveluista, vaikka niitä 

aiemmin pidettiin itsestäänselvyyksinä. Vasta puhtaan juomaveden, ravinnon ja 

ravinteiden hupeneminen ovat herättäneet ihmiset pohtimaan ratkaisuja globaaleihin 

ongelmiin (Kolström 2010: 19). Ekosysteemipalveluiden tuottama hyöty voidaan 

ymmärtää moninaisella tavalla, kuten taloudellisesti tai ekososiaalisesti (Hiedanpää ym. 

2010: 13). Esimerkiksi Hailan (1994) mukaan ekosysteemipalvelut ovat niitä 

ekosysteemin tuottamia palveluita, jotka pitävät merkittävästi yllä inhimillisiä 

elämäntapoja ja hyvinvointia. Hiedanpää ym. (2010: 13) huomauttavat, että 

ekosysteemipalvelut eivät ole itsessään olemassa, vaan ne määräytyvät toiminnan 

välityksellä. Tämän takia niiden tunnistaminen ja hyödyntäminen on vahvasti sitoutunut 

kulttuuriin ja on perinteiden ja tapojen ohjaamaa. Luonnon tarjoamia hiljaisia palveluita 

ihminen ei yleensä havaitse ennen kuin ne heikennevät merkittävästi tai menetetään 

kokonaan, kuten esimerkiksi kosteikon toimiminen tulva-altaana (Hiedanpää ym. 2010: 

14).  

Arthur Tansley (1935) esitteli ekosysteemikäsitteen ensimmäistä kertaa 

artikkelissa ”The use and abuse of vegetational concepts and terms” (Hallet ym. 2013: 

312). Tansley (1935: 299) kuvaa artikkelissaan ekosysteemiä ”kokonaiseksi 

systeemiksi”, johon kuuluu organismien ohella niiden koko elinympäristö eli 

orgaaninen ja epäorgaaninen ympäristö. Ekosysteemi on luonnonolosuhteiltaan 

yhtenäisillä alueilla elävien, toisiinsa vuorovaikutussuhteessa olevien eliöiden ja niiden 

elottoman ympäristön muodostama toiminnallinen kokonaisuus, esimerkiksi lampi, järvi 

tai metsä (Tirri ym. 2001).  

Westman (1977) jatkoi ekosysteemikäsitteestä ekosysteemipalvelukäsitteeseen, 

joten ekosysteemipalvelu ei ole käsitteenä erityisen nuori, mutta se on saanut enemmän 

huomiota vasta lähiaikoina. Naskali (2010: 35) toteaa, että 

ekosysteemipalvelukäsitteestä ei vallitse edelleenkään yhteisymmärrystä, vaan sillä on 

useita erilaisia merkityksiä ja määritelmiä. Naskali toteaa Dailyn (1997) määritelmän 

olevan yleisesti hyväksytty. Daily (1997: 3) määrittelee ekosysteemipalvelut 

olosuhteiksi ja prosesseiksi, joiden kautta ekosysteemit ja sen muodostamat lajit pitävät 

yllä ja toteuttavat inhimillistä elämää. Hän erotteli ekosysteemipalvelut ja –hyödykkeet 



19 

 

(ecosystem services and goods) toisistaan erillisiksi käsitteiksi. Ekosysteemihyötyihin 

kuuluvat Dailyn mukaan esimerkiksi puutavaratuotteet, luonnonkuidut ja luonnosta 

saatavat lääkeaineet. Elämää tukeviin ekosysteemipalveluihin taas kuuluvat hänen 

mukaansa muun muassa puhdistus, kierrätys sekä esteettiset ja kulttuuriset tarpeet. 

Boyd ja Banzhaf (2007: 616) määrittelevät ekosysteemipalvelut luonnon tarjoamiksi 

hyödykkeiksi ihmisille, yhteisöille ja talouksille. Millenium Ecosystem Assessmentissa 

(MA 2005) määritellään ekosysteemipalvelut samaan tapaan hyödyiksi, joita ihmiset 

saavat ekosysteemeistä. Haines-Young ja Potschin (2013) esittävät raportissaan 

Common International Classification of Ecosystem Services (CICES), että lopullisten 

ekosysteemipalveluiden, -hyödykkeiden ja -etujen välille on tehtävä selkeä ero. 

Lopulliset ekosysteemipalvelut tekevät ihmisen hyvinvoinnin mahdolliseksi. Lopulliset 

ekosysteemipalvelut ovat yhteydessä ekosysteemin toimintaan, prosesseihin ja 

rakenteisiin. Ihmiset luovat lopullisista ekosysteemipalveluista ekosysteemihyödykkeitä 

eli tuotteita ja ekosysteemipalveluetuja.  

 

3.1. Ekosysteemipalveluiden luokitteleminen 

Wallace (2007: 242) toteaa, että ekosysteemipalveluiden luokitteleminen yhdessä 

ihmisarvojen tunnistamisen kanssa on tärkeää, koska ne edistävät yksittäisten ihmisten 

ja yhteiskuntien pitkäaikaisten tarpeiden tunnistamista. Myös Fisher ym. (2009: 651) 

huomauttavat, että ekosysteemipalveluiden luokitteleminen on ensiarvoisen tärkeää, 

koska sopimaton luokittelu voi johtaa ongelmiin merkityksellisissä tutkimustuloksissa. 

Wallacen (2007: 242) mukaan ekosysteemipalveluiden luokitteleminen ja ihmisten 

arvojen tunnistaminen ovat sosio-poliittisia prosesseja, joissa tiede voi auttaa, mutta 

prosessi ei kuitenkaan itsessään ole tieteellinen. Ekosysteemipalveluiden ymmärtäminen 

onkin yleensä sosiaalinen päätös ja sillä voi olla julkisia seurauksia (Fisher ym. 2009: 

652). Hay (2002: 188) huomauttaa, että henkilöiden ja yhteisöjen lyhytaikaisten 

toiveiden ja pitkäaikaisten tarpeiden erottaminen on merkittävää, jotta ihmisten arvoja 

voidaan ylläpitää pitkällä aikajänteellä. Tehokkaalla ekosysteemipalveluiden 

luokittelulla ja ihmisarvojen arvioinnilla päästään pitkälle tässä prosessissa. 

Ekosysteemipalveluihin liittyvä päätöksentekoprosessi on merkittävässä asemassa 

ekosysteemipalveluiden luokittelun kannalta. Päätöksenteossa tulee selkeästi esittää 
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spatiaalinen ja temporaalinen näkökulma. Onnistuneessa päätöksentekoprosessissa on 

otettu huomioon myös kaikki arviointiprosessin osalliset, joihin on sisällytetty 

hallintamahdollisuudet ja arvioinnin riskit (Wallace 2007: 242–243). 

Westman (1977: 961) kertoi artikkelissaan, että ekosysteemipalveluiden 

tuotanto-näkökulmasta ekosysteemipalvelut voidaan jakaa i) myyntikelpoisiin 

tuotteisiin ja arvokkaiden lajien geneettisiin resursseihin sekä ii) ekosysteemin 

hyödyntämiseen virkistykseen, opiskeluun tai esteettisyyden kokemiseen. Westman 

(1977) toteaa myyntikelpoisiin tuotteisiin kuuluvan esimerkiksi kalat, mineraalit ja 

metsän tuotteet sekä geneettisiin resursseihin viljelykasvien taimet ja jalostukseen 

tarkoitetut eläimet. Westman (1977) kertoo ekosysteemipalveluihin kuuluvan vielä 

tuotantonäkökulman lisäksi ilmaisia palveluita, jotka takaavat puhtaan ilman ja veden, 

vihreän maapallon ja eliöstön tasapainon. Näitä ovat muun muassa kaasujen ja säteilyn 

tasapainotus, ravinteiden kierto ja saasteiden leviämisen estäminen.  

Ekosysteemipalveluita luokitellaan yleisen tavan mukaan joko neljään (MA 

2005) tai kolmeen (Haines-Young & Potschin 2013) luokkaan. Vuosituhannen 

ekosysteemiarvioinnissa (MA 2005: 7) ekosysteemipalvelut jaetaan 1) tuotanto- 2) 

säätely- 3) kulttuuri- ja 4) tukipalveluihin (kuva 1). Tukipalvelut toimivat muiden 

palveluiden taustalla ja niitä on kuvattu ekosysteemipalveluiden suurina 

säätelyjärjestelminä, jotka mahdollistavat muiden palveluiden toiminnan. 

Tuotantopalvelut ovat ekosysteemipalveluita, joita voidaan hyödyntää suoraan ihmisen 

toiminnassa. Tuotantopalvelut ovat myös tunnetuimpia ja niitä voidaan käyttää 

taloudellisen tekijöiden osatekijöinä, joita ovat uusiutuvat luonnonvarat, esimerkiksi 

ravinto ja raaka-aineet. Säätelypalvelut ovat mekanismeja, jotka ovat ekosysteemin 

toiminnan kannalta keskeisiä ja joita ilman ekosysteemipalvelu ei toimisi oikein. Näitä 

ovat esimerkiksi kaasujen säätely, ilmaston säätely ja kasvien pölytys. Kulttuuripalvelut 

ovat ekosysteemin ja inhimillisen järjestelmän yhdessä tuottamia hyötyjä. 

Kulttuuripalvelut eivät ole aineellisia arvoja, vaan niiden hyödyntäminen tapahtuu 

henkisesti, esimerkiksi maiseman esteettinen kokeminen, virkistäytyminen ja 

tieteellinen opetus (Haines-Young & Potschin 2013).  
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Kuva 1. Ekosysteemipalveluiden luokitteleminen ja yhteys ihmisen hyvinvointiin (MA 2005: 

7).  
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Euroopan ympäristökeskus (EEA) 2013 jakaa ekosysteemipalvelut tuotanto-, säätely- ja 

ylläpitäviin sekä kulttuuripalveluihin. Tuotantopalveluihin kuuluvat kaikki elävän 

systeemin tarjoamat ravinteet, energia ja materiaalit. Säätely- ja ylläpitopalveluihin 

kuuluvat kaikki tavat, joilla elävät organismit voivat edistää ja säädellä 

elinympäristöään, ja näin vaikuttavat ihmisen toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi 

saasteiden ja jätteiden säätely (ilmaston säätely, veden puhdistus), virtojen säätely 

(massaliikunnot, hydrologinen kierto) sekä fyysinen, kemiallinen ja biologinen kunto 

(geneettinen, lajistollinen ja elinympäristöllinen suojelu, tautien ja tuholaisten 

kontrollointi, ravinteiden sidonta ja kierto, veden tila sekä ilmastollinen säätely). 

Kulttuuripalvelut ovat fyysistä ja älyllistä sekä hengellistä ja symbolista 

vuorovaikutusta ekosysteemin kanssa. Kulttuuripalveluihin kuuluvat esimerkiksi 

fyysiset ja kokemukselliset toiminnat, älylliset ja taiteelliset kontaktit, hengelliset sekä 

muut kulttuuriset toiminnot. 

De Groot ym. (2002: 402) arvottavat ekosysteemitoiminnot, -tavarat ja -

palvelut kolmeen eri luokkaan – ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen. 

Ekologisen arvojen mukaisesti ekosysteemipalveluiden – ja tavaroiden käyttö tulee 

pitää kestävänä jatkuvuuden ja saatavuuden takaamiseksi. Sosio-kulttuuriset arvot, 

kuten oikeudenmukaisuus, ovat erityisen keskeisiä arvioitaessa ekosysteemin ja sen 

toimintojen tärkeyttä ihmisille. Sosiaaliset syyt ovat merkityksellisiä tärkeiden 

ympäristötoimintojen tunnistamisessa, tehostaessa fyysistä ja henkistä terveyttä, 

koulutuksessa, kulttuurisessa diversitetissä ja identiteetissä, vapaudessa sekä 

hengellisissä arvoissa (De Groot ym. 2002: 402–403).  

Taloudelliset arvot voidaan jakaa neljään eri perustyyppiin, joita ovat suora 

markkina-arvo, epäsuora markkina-arvo, satunnainen arvo ja ryhmäarvo (De Groot ym. 

2002: 403–404). Suora markkina-arvo tarkoittaa, että ekosysteemipalvelulla voidaan 

käydä kauppaa ja sillä on olemassa rahalla mitattava arvo, kuten esimerkiksi puhtaan 

veden saanti. Epäsuora markkina-arvo kuvaa tilannetta, jossa tarkkaa rahallista summaa 

ei ole saatavilla, vaan ekosysteemipalveluiden saannista tai niiden vähenemisestä 

voidaan maksaa vapaaehtoisesti tai tarjota hyvitystä. Esimerkiksi tulvan torjunnassa 

vältetään omaisuuden häviämistä ja jätteiden käsittely ehkäisee terveyskustannuksia. 

Satunnaisen arvon mukaisesti esimerkiksi kohentuneesta ekosysteemipalvelusta voidaan 

maksaa korvausta. Esimerkiksi virkistyskäytön takia joen laadun parantamisesta 
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voidaan periä vapaehtoista maksua kalastajilta, melojilta tai uimareilta (Wilson & 

Carpenter 1999: 778–779). Viimeisenä taloudellisia arvoja voidaan arvottaa osallisten 

harkinnan mukaisesti (De Groot 2002: 404).  

 

3.2. Ekosysteemipalvelut suhteessa biodiversiteettiin   

Biodiversiteetin eli elollisen luonnon monimuotoisuuden ja luonnonkäytön yhteydellä 

on vahva yhteys (Hiedanpää ym. 2010: 11). Esimerkiksi ihmisasutuksen eteneminen 

mantereelta toiselle on saanut aikaan useiden lajien sukupuuton. Biodiversiteetin 

heikentyminen on historiallisesti seurausta ihmisen laaja-alaisesta levittäytymisestä 

(Gaston & Fuller 2007: 214). Ajatus biodiversiteetin ja luonnonkäytön yhteydestä ei ole 

kuitenkaan uusi, vaan esim. Haila (1994) on todennut, että biodiversiteetti ei ole kohde 

vaan luonnon ominaisuus. Biodiversiteetti käsittää koko elämän kirjon. Sen avulla 

voidaan hahmottaa lajien geneettistä vaihtelua, lajien runsautta ja elinympäristöjen 

monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuus voi kuvata jollakin alueella sijaitsevien 

lajien, genotyyppien tai ekosysteemien lukumäärää, mutta sitä voidaan käyttää myös 

levinneisyyden, erilaisten olomuotojen tai kanssakäymisen kartoittamiseen (Hooper ym. 

2005: 5–6).  

Biodiversiteetin muutokset ovat merkittäviä ekosysteemille, ja siten myös 

ihmiselle (Sala ym: 2010: 1770). Hiedanpää ym. (2010: 11) toteavat luonnon 

monimuotoisuuden ja luonnonvarojen hyödyntämisen sekä ekosysteemipalveluiden 

välillä olevan riippuvuussuhteen. He huomauttavat, että ekosysteemipalveluiden 

väheneminen johtaa suppeampiin luonnonvaroihin ja heikkenevään biodiversiteettiin, 

koska ekosysteemipalvelut ovat erottamattomassa yhteydessä luonnon 

monimuotoisuuden kanssa ja ne liittyvät kiinteästi luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Elinympäristöjen muuttaminen johtaakin sekä biodiversiteetin vähenemiseen että 

ekosysteemipalveluiden heikkenemiseen (Hiedanpää ym. 2010: 11–12). Millenium 

Ecosystem Assessmentin (MA 2005: 1) raportissa todetaan, että ainakin 60 prosenttia 

maailman ekosysteemipalveluista on vahingoittunut tai niitä käytetään kestämättömästi. 

Raportissa todetaan, että muun muassa vesistöjen rehevöitymisessä ja kalakantojen 

romahtamisessa tapahtuu suuren mittakaavan muutoksia, mikä tarkoittaa että 
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palveluiden vähentyessä kriittiseen pisteeseen heikkeneminen kiihtyy äkillisesti ja usein 

peruuttamattomasti.  

 

3.3. Ekosysteemipalvelut virtavesissä ja koskikunnostusten vaikutukset 

Terve jokisysteemi tarjoaa ihmiselle välttämättömiä taloudellisia sekä sosiaalisia 

hyödykkeitä ja palveluita (Postel & Richter 2003: 2), ja ajatus näiden palveluiden 

säilyttämisestä onkin useimpien kunnostusten taustalla (Palmer ym. 2005: 209). Joen 

tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi puhdas vesi jokivarren asukkaille, maatalouteen ja 

teollisuuteen sekä kalahabitaatit ja virkistys (Loomis ym. 2000: 104). Postel ja 

Carpantel (1997: 197) toteavat, että ihmisten riippuvuus vedestä on kasvanut viimeisten 

vuosikymmenten aikana johtuen väestön kasvusta, ruokatottumusten muutoksesta ja 

suuremmasta materian kulutuksesta. He jakavat makean veden palvelut kolmeen 

kategoriaan, joita ovat 1) vedensaanti, 2) makean veden hyödykkeet ja 3) hyödykkeet, 

joita ei lasketa tuotantopalveluiksi.  

Ensimmäiseen luokkaan eli vedensaantiin kuuluvat juomiseen, ruuanlaittoon, 

peseytymiseen, talouteen, teollisuuteen ja kasteluun käytettävä vesi sekä kalanviljely. 

Toiseen luokkaan kuuluvat makean veden tuotantopalvelut eli kalat, vesilinnut, 

äyriäiset, simpukat ja turkikset. Kolmanteen luokkaan eli hyödykkeisiin, joita ei lasketa 

tuotantopalveluiksi, kuuluvat tulvien rajoittaminen, kuljetus, virkistys (mm. uiminen, 

veneily, urheilukalastus, melominen ja koskenlasku), saasteiden laimentaminen, veden 

laadun suojeleminen ja vesivoiman tuottaminen. Lisäksi kolmanteen luokkaan kuuluu 

lintujen ja eläinten habitaatit, maaperän lannoittaminen, kiinteistön arvon lisääminen 

sekä palvelut, jotka ovat arvokkaita itsessään vaikka niitä ei käytettäisikään eli 

käyttämätön arvo (non-use value) (Postel ja Carpenter 1997: 196–202). Hanley ym. 

(2003: 298) selventävät käyttämätöntä arvoa esimerkillään: henkilöt, jotka eivät käytä 

Clyde-jokea Skotlannisa pitävät kuitenkin sen veden laadun ylläpitämistä tärkeänä.  

Kolmanteen luokkaan kuuluvat palvelut ovat kaikkein helpoimmin 

hyödynnettävissä, koska ne eivät yleensä vaadi lainkaan taloudellista panostusta. 

Kuitenkin nämä palvelut voivat helposti kadota, mikäli päättäjät eivät anna niille arvoa 

tai ota niitä tarpeeksi huomioon. Useilla kolmannen luokan palveluilla on olemassa 

vahva maine yleisen hyvän tuottamisesta sekä niihin liittyy runsaasti kulttuurisia ja 
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sosiaalisia tekijöitä, minkä takia niiden tarkkaa markkina-arvoa on haastavaa mitata. 

Esimerkiksi virkistyskäyttöä arvotetaan korkeaksi varakkaissa valtioissa, kun taas 

köyhemmissä valtioissa ihmisillä ei ole mahdollisuuksia panostaa virkistyskäyttöön 

vähäisten resurssien ja vapaa-ajan takia (Postel ja Carpenter 1997: 199–204). Veden 

virkistyskäyttö onkin yleistynyt laajasti kaupungistumisen ja vapaa-ajan lisääntymisen 

myötä, mikä on kasvattanut ihmisten tietoisuutta ympäristöstä (Erkinaro ym. 2011: 45). 

Virkistyskäytön laajuutta osoittaa, että vähäisen virtaaman aikana Läntisessä 

Yhdysvalloissa virkistyskäytön taloudellinen arvo on ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 

kastelua käyttävän maatalouden kustannukset ovat olleet (Postel ja Carpenter 1997: 

199–204 ). 

Virtavedet pitävät yllä luonnon infrastruktuuria, joka pitää talouttamme 

toiminnassa. Jokiluonnon eliöstö toimii saasteiden puhdistajana, lahottaa jätteitä ja 

kierrättää puhdasta vettä. Virtaus muokkaa tehokkaasti joen uomaa ja kuljettaa 

sedimenttejä muodostaen jokieliöstölle suotuisat olosuhteet. Luonto tuottaa palvelut 

ihmiselle ilmaiseksi ja näiden palveluiden tuottaminen ilman luontoa olisikin todella 

arvokasta (Postel & Richter 2003: 2–3). Costanza ym. (2006) ovat arvioineet joen 

ekosysteemipalveluiden taloudellisia arvoja. Esimerkiksi maisema nostaa asuntojen 

hintoja vesistöjen rannoilla, ja ranta-asuminen onkin yleensä 33 000 $ kalliimpaa, kuin 

sisämaassa asuminen (Costanza ym. 2006: iv–v). 

Virtavesien muokkaus on yksipuolistanut niiden biodiversiteettiä, mikä on 

johtanut tuottavuuden laskuun ja kykyyn tuottaa ekosysteemipalveluita (Mace ym. 

2011: 19). Virtavesien vahingoittamisen jälkeen useat yhteisölle tärkeät 

ekosysteemipalvelut ovat jopa tuhoutuneet (Baron ym. 2002: 1265). 

Virtavesikunnostuksilla pyritään korjaamaan joitakin näistä tuhoista sekä tekemään työt 

mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti ja esteettisesti. Kunnostukset yhdessä 

viisaan päätöksenteon kanssa voivat lieventää odotettuja vaikutuksia ja jopa parantaa 

joen ekosysteemin kykyä vastata veden käyttöön (Palmer ym. 2007: 472, 479). Dufour 

ja Piégay (2009: 578) huomauttavat, että ihminen on osa jokisysteemin evoluutiota ja 

yhden eliniän aikana kunnostaminen täysin aikaisempaa vastaavaksi ei ole mahdollista 

tai se on hyvin haastavaa.  
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4. KIIMINKI-, KOSTON- JA SIMOJOKI 

Tutkimusalueena on kolme jokea Pohjois-Suomessa, Kiiminki-, Koston- ja Simojoki 

(kuva 2).  Joet valittiin, koska kaikilla kolmella joella koskikunnostukset oli suoritettu 

2000-luvulla, jolloin vastaajat mahdollisesti muistavat millainen joki oli ennen 

kunnostuksia.  Lisäksi väitöstutkimukseen liittyen kolmelta joelta oli saatavilla 

ekologista aineistoa ennen ja jälkeen kunnostusten. Kiiminkijoki sijaitsee Pohjois-

Pohjanmaan ja Kainuun alueella, se saa alkunsa Kainuusta Puolangalta Kivarijärvestä ja 

laskee Haukiputaan kohdalla Pohjanlahteen (Metsähallitus 2014) (kuva 3). 

Kiiminkijoen pääuoman pituus on noin 171 km (Aronsuu & Isid 2009: 70). Korkeusero 

merenpinnan ja joen alkukohdan välillä on 151 metriä. Valuma-alue on 3 845 

neliökilometrin laajuinen ja alueen järvisyys on 3,4 %. Vesistöalueen suurimmat järvet 

sijaitsevat joen alkupäässä. Joessa on yhteensä 70 koskea. Kiiminkijoki on harvoja 

jäljellä olevia suhteellisen luonnontilaisia jokia. Alue on maisemallisesti arvokas sen 

koskien, vyörytörmien ja kalliorantojen takia. Kiiminkijoki on suojeltu 

voimataloudelliselta rakentamiselta koskiensuojelulailla ja kuuluu erityistä suojelua 

vaativiin vesistöihin. Kiiminkijoki on suosittu virkistys- ja kalastuspaikka 

(Ympäristöhallinto 2013). Puolet Kiiminkijoen koskista on perattu uiton takia lähes 

koko joen pituudelta. Jokisuuta on myös perattu useaan otteeseen, viimeksi 1990-

luvulla. Kiiminkijoen ensimmäiset koskikunnostukset tehtiin 1980-luvulla ja seuraavan 

kerran koskia kunnostettiin 2000-luvulla (Aronsuu & Isid 2009: 70). 2000-luvun 

kunnostukset tehtiin vuosina 2003–2004 (Ympäristöhallinto 2013), jolloin kunnostettiin 

yhdeksän koskea. Lähes kaikki Kiiminkijoen kosket on kunnostettu joko 1980- tai 

2000-luvulla (Aronsuu & Isid 2009: 70).  

Kostonjoki, joka virtaa Taivalkosken kunnan alueella, on yksi Iijoen 

pisimmistä sivuhaaroista (Ympäristöhallinto 2013; Metsähallitus 2014) (kuva 4). Joki 

saa alkunsa Kostonjärvestä ja yhtyy Iijokeen Taivalkosken kunnan keskustan 

tuntumassa (Metsähallitus 2014). Kostonjoki on noin 35 km pitkä, sen putouskorkeus 

on noin 48 m ja valuma-alueen koko on noin 1 938 km² (Moilanen & Luhta 2011: 61; 

Maanmittauslaitos 2014). Ekologiselta tilaltaan Kostonjoki kuuluu luokkaan hyvä, sitä 

kuormittavat lähinnä maa- ja metsäteollisuus sekä kalankasvatus (Moilanen & Luhta 

2011: 61). Kostonjoen koskia on perattu voimakkaasti tukinuiton takia. Joesta on 
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perattu lähes 40 % eli 13,3 km (Aronsuu & Isid 2009: 93). Uittaminen lopetettiin 

Kostonjoella vasta vuonna 1988 (Ympäristöhallinto 2013). Kostonjokea on kunnostettu 

vuosina 2005–2009 (Moilanen & Luhta 2011: 61) eli Kiiminki- ja Simojokea 

myöhemmin. Iijoella aloitettiin voimalaitoskäyttö 1956 ja nykyisin joessa on viisi 

voimalaitosta (Ympäristöhallinto 2013). Kostonjoen virtaama on laajasti riippuvainen 

Kostonjärven säännöstelystä (Aronsuu & Isid 2009: 94). Keväisin Kostonjärveä 

täytetään säännöstelypadon ollessa kiinni, jolloin Kostonjoen yläosa on kuivillaan lähes 

kuukauden (Moilanen & Luhta 2011: 61). Voimalaitosrakentaminen on vaikuttanut 

lohikalojen nousuun Iijoella (Erkinaro ym. 2011: 46–47). 

Simojoki virtaa Lapin läänin alueella, saaden alkunsa Ranualta Simojärvestä ja 

laskee Simon kunnan kohdalla Pohjanlahteen (Metsähallitus 2014) (kuva 5). Simojoki 

on 193 km pitkä, sen pudotuskorkeus on 176 km ja järvisyys 5,5 %. Simojoessa on 

useita koskia, joiden yhteenlaskettu pituus on lähes 40 kilometriä (Ympäristöhallinto 

2013). Simojoen koskia on perattu uittoa varten 1946–1955-luvuilla (Hiltunen 2007: 

193). Tällöin pääuoman virtaus ohjattiin suisteiden avulla uoman keskiosaan, 

keskiuomaa syvennettiin räjäyttämällä kiviä ja siirtämällä niitä rantaan ja suisteisiin 

(Liljaniemi 2007: 67). Uittaminen loppui vuonna 1964 eli melko pian perkausten 

jälkeen (Hiltunen 2007: 193). Perkausten lisäksi jokeen on kohdistunut häiriötä 

metsätalouden ja turvetuotannon ojitusten takia, mistä on aiheutunut ravinne- ja 

kiintoaineskuormitusta sekä virtaamien vaihtelua (Liljaniemi 2007: 67). Simojoen 

virtaamaa on säädelty Simojärven luusuassa ja sen sivujoissa olleiden säätöpatojen 

avulla (Ympäristöhallinto 2013).  

Simojoella tehtiin ensimmäiset karkeat kunnostukset uittosäännöksen 

purkamisen jälkeen vuosina 1976–1988. Tällöin säästöpadot purettiin ja suisteita 

puhkottiin, jolloin virtaus laajeni myös ranta-alueille (Liljaniemi 2007: 67). Vuosina 

2002–2006 Simojoella suoritettiin ekologiset kunnostukset, joiden tarkoituksena oli 

palauttaa joki mahdollisimman samanlaiseksi kun se oli ennen uittojen alkamista 

(Liljaniemi 2007: 67; Huhtala 2013). Jäljellä olevat suisteet purettiin, matalia 

poikasalueita laajennettiin, kutusoraikkoja rakennettiin ja virtausolosuhteita 

monipuolistettiin (Liljaniemi 2007: 67). Simojoki on yksi Suomen harvoja 

rakentamattomia keskisuuria jokivesistöjä. Simojoki on Kiiminkijoen ohella yksi ainoita 

jokivesistöjä, joihin Itämeren lohi nousee vielä kutemaan (Ympäristöhallinto 2013).  
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Kuva 2. Tutkimusjokien sijainnit. 
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Kuva 3. Kiiminkijoen kunnostuskohteet. 
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Kuva 4. Kostonjoen kunnostuskohteet. 
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Kuva 5. Simojoen kunnostuskohteet. 
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5. AINEISTO JA MENETELMÄT 

5.1. Tutkimusaineisto 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kolmen Pohjois-Suomessa sijaitsevan joen käyttäjien 

(kalastajat, melojat ja ranta-asukkaat) kysely- ja haastatteluaineistoa. Kyselyillä ja 

haastatteluilla pyrittiin tavoittamaan henkilöitä, joilla oli kokemusta joesta ennen ja 

jälkeen kunnostusten. Kaikkien kolmen joen käyttäjäryhmän edustajia haastateltiin, 

minkä lisäksi ranta-asukkaille ja kalastajille tehtiin kysely. Melojien osalta aineisto 

koostuu haastatteluista, koska melojat ovat kalastajia ja ranta-asukkaita pienempi ryhmä 

ja jo ennen kunnostuksia meloneita henkilöitä oli vähän. Kalastajien ja ranta-asukkaiden 

haastattelut toimivat alustavina haastatteluina, ja niillä pyrittiin hahmottamaan 

kyselyiden sisältöä ja rakennetta.  

Kolmen joen osalta haastatteluja oli yhteensä 17 kappaletta. Melojien 

haastatteluita oli yhteensä 10 kappaletta. Kiiminkijoelta haastateltiin yksi kalastaja, yksi 

ranta-asukas ja kolme melojaa. Kostonjoelta haastateltiin yksi asukas, kaksi kalastajaa 

ja neljä melojaa ja Simojoelta yksi kalastaja, yksi ranta-asukas ja kolme melojaa. 

Haastattelut tehtiin loka-marraskuun aikana 2013. Kaikki haastattelut suoritettiin yksin. 

Haastattelut olivat kestoltaan noin 15 minuutista yhteen tuntiin. Suurin osa 

haastatteluista kesti noin 30 minuuttia. Haastateltavien melojien yhteistietoja saatiin 

melontaseuroilta ja kyselemällä tavoitetuilta melojilta uusia henkilöitä haastatteluun. 

Kaikkien kolmen joen melontaseurojen postituslistoille laitettiin viestiä tutkimuksesta. 

Yksi haastattelu toteutettiin puhelinhaastatteluna, muut haastattelut suoritettiin yhdessä 

haastateltavan kanssa sovitussa paikassa. Useimmissa tapauksissa haastateltiin vastaajan 

kotona, mutta haastatteluja suoritettiin myös kahvilassa, huoltoasemalla, Oulun 

yliopistolla ja haastateltavan työpaikalla.  

Kyselyt muodostavat kalastajilla ja ranta-asukkailla pääasiallisen aineiston. 

Ranta-asukkaille ja kalastajille laadittiin erilaiset kyselylomakkeet (liite 1 & liite 2), 

jolloin pystyttiin sovittamaan kysymykset kohderyhmää vastaavaksi. 

Kyselylomakkeiden laadinnassa käytettiin apuna Olkion vuonna 2005 tekemää 

tutkimusta virtavesikunnostusten sosioekonomisista vaikutuksista Keski-Suomessa. 

Ranta-asukkaiden ja kalastajien lomakkeissa oli myös joitakin yhteneviä kysymyksiä. 

Kyselyssä suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja, mutta mukana oli myös avoimia 
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kysymyksiä. Kyselyt kohdennettiin virkistyskalastajille sekä henkilöille, jotka omistivat 

joko vakituisen tai vapaa-ajan asunnon joen rannasta. Kyselyt julkaistiin internet-

pohjaisena Harava-kyselynä. Ranta-asukkaille lähetettiin kyselylomakkeet 

kotiosoitteeseen, jolloin heillä oli mahdollista vastata kyselyyn joko paperisella 

lomakkeella tai internet-kyselynä ja kalastajille lähetettiin postikortit (liite 3). Kyselystä 

tiedotettiin kahteen kertaan. Ensimmäinen kierros tehtiin helmikuussa 2014 ja toinen 

kierros maaliskuussa 2014. Toisella kyselykerralla sekä kalastajille että ranta-asukkaille 

lähetettiin postikortit, jossa kyselystä tiedotettiin. Ensimmäisellä kierroksella 

vastausaikaa annettiin noin 1,5 viikkoa ja toisella kierroksella noin viikko. Ranta-

asukkaita ja kalastajia motivoitiin vastaamaan kyselyyn arvonnan avulla. 

Ranta-asukkaiden kyselylomakkeet lähetettiin henkilöille, joiden vakituinen tai 

loma-asunto sijaitsee enintään 150 m etäisyydellä joen rannasta ja viiden kilometrin 

etäisyydellä kunnostetusta koskesta. Tällä rajauksella Kostonjoki tuli mukaan kyselyyn 

kokonaisuudessaan, koska kaikki kunnostetut kohteet sijaitsevat enintään viiden 

kilometrin etäisyydellä toisistaan. Kiiminki- ja Simojoen kohderyhmästä jäivät pois 

asukkaat, joiden rantakiinteistön läheisyydessä ei ollut tehty kunnostuksia 2000-luvulla. 

Lisäksi Kiiminkijoen ja Simojoen osalta tehtiin otos, johon otettiin mukaan joka kolmas 

vakituinen asukas tai loma-asukas. Näillä rajauksilla Kiiminkijoelle lähetettiin 465, 

Kostonjoelle 46 ja Simojoelle 208 kyselyä. Yhteensä ranta-asukkaille lähetettiin siis 719 

kyselyä.  

Kalastajille, jotka olivat kalastaneet Kiiminki-, Koston- tai Simojoen 

vesistöalueella vuonna 2013 lähetettiin postikortit (liite 3), jossa heitä pyydettiin 

vastaamaan internetkyselyyn. Kalastajien postikortteja lähetettiin 1315 kappaletta ja 

lisäksi Metsähallituksen lupa-alueille lähetettiin tekstiviestejä 151 kpl. Tämän lisäksi 

kuudelle eri foorumille (perhokalastajat.net, perhorasia.net, kalastus.com, 

kalamies.com, eralehti.fi ja suomi24.fi) ja kalastusalueiden postituslistoille lähetettiin 

tieto kyselystä.  Ranta-asukkaiden vastauksia palautui 302 kappaletta, jolloin 

vastausprosentti on 42 % (Kiiminkijoki 36 %, Kostonjoki 54 %, Simojoki 53 %) ja 

kalastajien vastauksia palautui 380 kappaletta, jolloin vastausprosentti on 29 % 

(Kiiminkijoki 27 %, Kostonjoki 42 %, Simojojoki 20 %). Yhteensä ranta-asukkaiden ja 

kalastajien vastauksia palautui 682 kappaletta, jolloin kokonaisvastausprosentiksi 

muodostui 31.  
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5.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa yhdistetään kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa ja menetelmiä. 

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus eroavat toisistaan lähinnä siinä, kuinka 

informaatiota on kerätty ja kuinka se esitetään (Eskola & Suoranta 1998: 13; Hirsjärvi 

ym. 2008: 131).  Kvantitatiivisessa tutkimuksessa numeerinen aineisto kerätään yleensä 

suuresta joukosta ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on muodoltaan enemmän 

sanallista tai visuaalista, ja se on kerätty pienemmästä joukosta (Hirsjärvi ym. 2008: 

131–133). Metsämuuronen (2002: 177) lisää, että kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

haastattelut kohdistuvat yleensä satunnaisotokseen, kun taas kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa haastatellaan valittuja yksilöitä. Metsämuuronen (2002: 177) toteaa, että 

kvantitatiivisen haastattelun perusmuoto on strukturoitu kysymys, kun taas 

kvalitatiivisessa haastattelussa käytetään avoimia kysymysaiheita tai teemoja. 

Kysymysmuodot kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat yleensä mikä, missä, kuinka 

paljon ja kuinka usein, kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään 

ilmiötä kysymyksillä: miksi, kuinka, mikä tyyppi ym. Kuitenkaan rajan vetäminen 

kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä ei ole aina yksinkertaista ja 

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus täydentävätkin usein toisiaan (Heikkilä 

2005: 16–17; Hirsjärvi ym. 2008: 131–133).  

Ranta-asukkaiden, kalastajien ja melojien kokemusten ja mielipiteiden 

selvittäminen on osaltaan laadullista, ja osaltaan määrällistä. Kyselytutkimus on 

itsessään kvantitatiivinen aineiston tutkimustapa. Haastattelua voi käyttää sekä 

laadullisesti että määrällisesti ja haastatteluilla kerättyä aineistoa voidaan analysoida 

sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti (Eskola & Suoranta 1998: 13, 85; Vehkalahti 

2008: 11). Ranta-asukkaiden ja kalastajien kysely on lähetetty suurelle joukolle 

kvantitatiivisen tavan mukaisesti. Melojia on taas haastateltu laadullisen tavan 

mukaisesti kymmentä henkilöä ja heistä on pyritty tavoittamaan henkilöitä jotka ovat 

meloneet alueella jo ennen kunnostuksia. Lisäksi ranta-asukkaiden ja kalastajien 

kyselylomakkeessa oli strukturoitujen kysymysten ohella myös avoimia kysymyksiä, 

jotka kuuluvat kvalitatiiviseen tutkimukseen. Aineistossa kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen osa-alue toimivat toisiaan täydentävinä, jolloin saadaan yleistettävää 

suuresta joukosta koostettua tietoa sekä tarkempaa haastatteluaineistoon perustuvaa 

informaatiota.  
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Kyselytutkimuksella voidaan kerätä ja tarkastella tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä, 

ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, asenteista ja arvoista. Kyselytutkimuksessa tutkija 

esittää vastaajalle kysymyksiä kyselylomakkeen kautta, kun taas 

haastattelututkimuksessa kysymykset esitetään suoraan vastaajalle (Vehkalahti 2008: 

11–13). Tutkimuksessa käytettiin kyselyitä, koska niiden avulla saadaan tavoitettua iso 

joukko vastaajia. Erityisesti kalastajien internetpohjaisessa kyselyssä korostui aineiston 

käsittelyn helppous. Ranta-asukkaiden paperisella kyselylomakkeella saatiin tavoitettua 

myös suuri joukko vastaajia, mutta työmäärä oli internetpohjaista kyselylomaketta 

suurempi.  

Haastattelut voivat olla strukturoituja, puolistrukturoituja, teemahaastatteluita 

tai avoimia haastatteluita (Eskola & Suoranta 1998: 86). Strukturoituhaastattelu on 

lomakekyselyn ohjeistettua täyttämistä, jossa vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi 

annettuja (Eskola & Suoranta 1998: 86; Koskinen ym. 2005: 104). Teemahaastattelussa 

haastattelun aihepiirit on etukäteen rajattu, mutta tarkkoja kysymyksiä ei ole määritelty. 

Avoin haastattelu taas muistuttaa tilanteeltaan hyvin paljon tavallista keskustelua. 

Puolistrukturoituhaastattelu on strukturoitua haastattelua vapaamuotoisempi. Siinä 

kysymykset on etukäteen määritetty, mutta vastaajalle ei anneta valmiita 

vastausvaihtoehtoja vaan vastaajalla on mahdollisuus vastata omin sanoin (Eskola & 

Suoranta 1998: 86). Joissain lähteissä puolistrukturoitua haastattelua kutsutaan 

teemahaastatteluksi (ks. Koskinen ym. 2005). Muutamien lähteiden mukaan 

puolistrukturoidussa haastattelussa on mahdollisuus muuttaa kysymysten järjestystä 

(esim. Hirsjärvi & Hurme 2000: 47). Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoituna haastatteluina, jossa kysymykset olivat ennalta määrätyt, mutta 

haastattelussa seurattiin haastateltavien puheita, eikä kysymyksiä esitetty tarkkaan 

sovitussa järjestyksessä. 

Useamman erilaisen aineiston, teorioiden tai menetelmien käyttöä samassa 

tutkimuksessa kutsutaan triangulaatioksi (Eskola & Suoranta 1998: 68). Yksittäisellä 

tutkimusmenetelmällä on haastavaa saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta, minkä 

takia triangulaation käyttö on suotavaa. Menetelmätriangulaatiossa yhdessä 

tutkimuksessa yhdistetään useammanlaisia aineistoja keskenään, kuten tässä 

tutkimuksessa yhdistetään haastattelu- ja kyselyaineistoa. Tutkijatriangulaatiossa samaa 

ilmiötä tutkii useampi tutkija. Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessissa on ollut mukana 



36 

 

henkilöitä RKTL:ltä ja Thule instituutista. Tutkijatriangulaation mukaisesti 

tutkimuksessa on keskusteltu paljon havainnoista ja näkemyksistä, mikä on 

monipuolistanut tutkimusta ja antanut laajempia näkökulmia.  

 

5.2.1 Analyysimenetelmät 

Ranta-asukkaiden ja kalastajien kyselyiden tuloksia tarkasteltiin erillisinä. Asukkaiden 

palautuneet paperiset kyselylomakkeet kirjattiin sähköiseen muotoon. Ensin 

lomakkeiden strukturoidut kysymykset koodattiin Excel-tiedostoon numeeriseen 

muotoon ja avoimet vastaukset kirjoitettiin sellaisenaan. Kalastajien vastaukset olivat 

suoraan tallentuneet Excel-tiedostoksi, mutta tuloksia täytyi uudelleen koodata 

numeeriseen muotoon ja tiedostoa muokata jatkotarkastelua ajatellen. Tämän jälkeen 

ranta-asukkaiden ja kalastajien tuloksia tarkasteltiin tilastollisella SPSS-ohjelmistolla.  

Kyselyvastausten tuloksia havainnoitiin tarkastelemalla vastausten jakaumaa ja 

prosentuaalisia osuuksia SPSS-ohjelman frekvenssijakauman avulla sekä piirtämällä 

kuvioita Excel-ohjelmalla. Muutamien tulosten kohdalla selvitettiin vastausten 

keskiarvoja, jotta vastauksia voitiin järjestää myönteisimmästä kielteisimpään. SPSS-

ohjelmiston avulla suoritettiin ristiintaulukointia, jonka avulla tarkasteltiin kuinka 

vastaukset jakautuvat esimerkiksi tietyn joen osalle. Avoimet kysymykset jaoteltiin 

teemoittain ja laskettiin eri vastausten esiintymistä.  

Kaikki haastattelut puhelinhaastattelua ja yhtä melojan haastattelua lukuun 

ottamatta nauhoitettiin, jolloin haastattelutilannetta oli helpompi hallita. Yksi melojista 

ei halunnut haastatteluaan nauhoitettavan, jolloin haastattelun anti perustuu haastattelun 

aikana tehtyihin muistiinpanoihin. Melojien haastattelut kirjoitettiin nauhoitusten 

perusteella sanatarkasti ylös ja muiden ryhmien haastattelut kirjoitettiin asiatarkasti. 

Melojien pääasiallinen aineisto koostui haastatteluista, kun taas muiden ryhmien osalta 

haastattelut toimivat tutkimusongelmaa taustoittavina. Haastatteluaineistoa tarkasteltiin 

teemoittelemalla, jossa aineistosta nostettiin esiin tutkimusongelmaan kohdistuvia 

aiheita. Teemoittelun avulla on mahdollista vertailla eri aiheiden esiintymistä ja 

ilmenemistä aineistossa (Eskola & Suoranta 1998: 174). Kirjoitetusta tekstistä 

korostettiin värein eri tutkimusteemoja ja niitä jaoteltiin eri tiedostoihin. Jokaisen 

teeman osalta vastaukset yksinkertaistettiin ja laskettiin eri vastausvaihtoehtojen 

esiintymistä vastauksissa.  
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6. TULOKSET 

6.1. Kiiminki-, Koston- ja Simojoen ranta-asukkaat 

6.1.1. Asukkaiden taustatiedot ja kunnostuksiin suhtautuminen 

Ranta-asukkaiden vastauslomakkeita palautui yhteensä 302 kappaletta, joista 

Kiiminkijoen ranta-asukkaita oli 55 % (167 kpl), Kostonjoen ranta-asukkaita 8 % (25 

kpl) ja Simojoen ranta-asukkaita 37 % (110 kpl) (kuva 6). Vastaajista suurin enemmistö 

oli miehiä, 71 % (214 henkilöä). Vastaajien kotikunnat sijaitsivat pääosin 

tutkimusjokien rannoilla. Eniten vastaajia (54 %, 163 kpl) oli Oulusta. Vastaajat olivat 

jaotelleet kuitenkin asuinkuntansa entisten kuntarajojen mukaisesti, jolloin vastaajien 

kotikunnat jakautuivat seuraavasti: Oulu 23 % (69 kpl), Haukipudas 20 % (60 kpl), 

Simo 12 % (35 kpl), Kiiminki 11 % (34 kpl), Ranua 10 % (29 kpl) ja Taivalkoski 6 % 

(17 kpl). Muut kunnat saivat yksittäisiä mainintoja. Vastaajista 58 % oli yli 60-vuotiaita 

(kuva 7). Alle 30-vuotiaita oli ainoastaan 2 % vastaajista. Ikäjakaumaa voi selittää sillä, 

että opiskeluikäiset nuoret asuvat hyvin usein kaupungeissa ja lapsuuden kodissa 

asuvien nuorten vanhemmat useimmin vastaavat kyselyyn kuin nuori itse. Pienemmissä 

kunnissa ja maaseudulla ikäjakauma on myös muutoin iäkkäämpää, jolloin on 

luonnollista että nuorten asukkaiden vastausprosentti on pieni. Ranta-asukkaista 116 

henkeä ilmoitti olevansa eläkkeellä ja 14 yrittäjiä, muut ammatit tai elinkeinot saivat 

yksittäisiä mainintoja.  

Yli puolet vastaajista (53 %) asui joen rannalla vakituisessa asunnossa, loma-

asunnon joen rannasta omisti noin kolmannes (33 %) ja reilu kymmenes (12 %) omisti 

sekä vakituisen että loma-asunnon (kuva 8). 2 % vastanneista ilmoitti, ettei asu 

vakituisessa asunnossa joen rannalle eikä omista loma-asuntoa, näiden henkilöiden 

osalta osoitetiedot ovat voineet olla vanhentuneita tai he ovat myyneet 

lomakiinteistönsä. Valtaosa vastaajista asui tai omisti lomakiinteistön joen välittömästä 

läheisyydestä. 87 % vastaajista asui 0–0,2 km etäisyydellä joesta eli alueella jonka 

asukkaita kyselyssä pyrittiin tavoittamaan. 9 % vastanneista arvioi etäisyydeksi 0,2–1 

km, joten osa näistä henkilöistä on voinut arvioida etäisyyden liian suureksi tai he ovat 

muuttaneet kauemmaksi rannasta. Loput vastaajat olivat arvioineet etäisyydeksi yli 1 

km. Nämä vastaajat ovat voineet arvioida etäisyyden vakituisesta asunnostaan eivätkä 

rannalla sijaitsevasta loma-asunnostaan tai osoitetiedot olivat vanhentuneet.  
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Noin kaksi kolmasosaa (64 %) vastaajista oli tietoinen alueella suoritetuista 

virtavesikunnostuksista. Kiiminkijoen asukkaista tietoisia oli noin puolet, Kostonjoella 

96 % vastanneista ja Simojoella 77 % vastanneista. Kysyttäessä asukkaiden 

perehtymisestä kunnostussuunnitelmiin ennen virtavesikunnostuksia yli puolella 

vastanneista (54 %) ei ollut tietoa suunnitelmista, noin kolmannes (32 %) ei ollut 

perehtynyt suunnitelmiin ja ainoastaan 14 % vastanneista oli perehtynyt niihin. 

Asukkaista reilu neljännes (29 %) arvioi, että ranta-asukkaita ei ole otettu tarpeeksi 

huomioon kunnostusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, kun taas 14 % arvioi, että 

ranta-asukkaat oli otettu tarpeeksi huomioon.  Avoimissa vastauksissa todettiin usein, 

ettei asukkaita ollut tiedotettu kunnostuksista mitenkään ja kunnostukset oli huomattu 

vasta kun kaivinkone oli tullut koskeen.   

 

 

Kuva 6. Ranta-asukkaiden vastausten jakautuminen eri jokien osalle (n = 302). 
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Kuva 7. Ranta-asukkaiden ikäjakauma (n = 299). 

 

 

Kuva 8. Joen rannalla sijaitseva kiinteistö (n = 301). 
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Kyselylomakkeessa tiedusteltiin asenteita kunnostuksia kohtaan kysymällä kokevatko 

asukkaat kunnostukset tärkeiksi joen biologian, joen virkistyskäytön tai 

asumisviihtyvyyden kannalta. Kunnostukset koettiin tärkeiksi kaikissa kategorioissa. 86 

% vastanneista piti kunnostuksia tärkeinä joen biologian kannalta, 83 % joen 

virkistyskäytön kannalta ja 76 % asumisviihtyvyyden kannalta. Vertailtaessa tuloksia 

eri jokien osalta, Simojoen asukkaat pitivät kunnostuksia tärkeinä harvemmin kuin 

muiden jokien asukkaat (biologian 72 %, asumisviihtyvyyden 63 % ja virkistyksen 

kannalta 69 %). Kiiminkijoen asukkaat pitivät kunnostuksia tärkeimpinä biologian 

kannalta (95 %), kun Kostonjoen asukkaista samoin vastasi 84 %. Kiiminki- ja 

Kostonjoen asukkaat pitivät kunnostuksia yhtä tärkeinä virkistyskäytön kannalta 

(Kiiminki- ja Kostonjoki 90 %) ja lähes yhtä tärkeinä asumisviihtyvyyden kannalta 

(Kiiminkijoki 83 %, Kostonjoki 84 %).  

Asukkailta kysyttiin vaihtoehtojen avulla millainen on hyvä koski ranta-

asumisen kannalta. Asukkailla oli mahdollista valita useampi vaihtoehto listauksesta. 

Lähes kahden kolmasosan (64 %) mielestä hyvä koski on luonnonmukainen (kuva 9). 

39 % vastanneista valitsi myös monimuotoisuuden kuvaamaan hyvää koskea. Muutoin 

vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välille.  

 

 

Kuva 9. Hyvä koski ranta-asumisen kannalta. 
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6.1.2. Joen tarjoamien ekosysteemipalveluiden ja ranta-asukkaiden vierailutottumusten 

muuttuminen 

Asukkaiden vastausten perusteella uiminen (55 %), kalastus (50 %) ja maiseman ihailu 

(45 %) ovat asukkaiden suosituimpia harrastuksia (kuva 10). Tarkasteltaessa 

ekosysteemipalveluihin kohdistuvaa muutosta kunnostusten jälkeen otettiin tarkasteluun 

mukaan ainoastaan vastaajat, jotka olivat tietoisia kunnostuksista (kuva 11). Kysyttäessä 

ovatko ekosysteemipalvelut muuttuneet koskikunnostusten jälkeen, yleisimmin 

asukkaat vastasivat jokaisen virkistyspalvelun kohdalla, että kunnostuksilla ei ole ollut 

vaikutuksia ekosysteemipalveluiden hyödyntämiseen. Asukkaiden mukaan 

virtavesikunnostuksilla oli myönteisin vaikutus maiseman ihailuun, rauhoittumiseen, 

äänimaiseman kuunteluun sekä retkeilyyn ja ulkoiluun.  Edellytykset maiseman 

ihailuun olivat muuttuneet 41 % mielestä hieman tai huomattavasti paremmaksi ja noin 

kymmenesosan mielestä (11 %) hieman tai huomattavasti huonommaksi. 

Rauhoittumisen ja äänimaiseman kuuntelun kohdalla noin kolmannes vastaajista arvioi 

virkistyspalvelut kunnostusten jälkeen hieman tai huomattavasti paremmiksi ja noin 

kymmenesosa hieman tai huomattavasti huonommiksi. Yli neljännes vastaajista arvioi 

koskikunnostusten vaikuttaneen retkeilyä parantavasti, kun taas kymmenesosa 

vastaajista arvioi retkeilyn edellytysten heikentyneen.  

Yli kolmannes (34 %) vastaajista arvioi kalastuksen edellytysten muuttuneen 

kunnostusten jälkeen huomattavasti tai hieman paremmaksi ja reilu neljännes (28 %) 

arvioi kunnostusten heikentäneen kalastamisen mahdollisuuksia. Neljännes vastanneista 

(26 %) arvioi kunnostusten heikentäneen uimisen harrastamista ja 17 % mukaan 

kunnostukset ovat vaikuttaneet uimista parantavasti. Veneilyn ja melomisen osalta 

vastaukset jakautuivat myönteisten ja kielteisten vaihtoehtojen välille tasaisesti. 

Elinkeinon kohdalla yhdeksän kymmenestä vastaajasta (90 %) koki, ettei elinkeinoon 

ole kohdistunut muutosta. Kaikkein eniten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuneen 

ravustuksen harrastamiseen, 43 % vastanneista arvioi ravustuksen harrastamisen 

edellytysten muuttuneen huomattavasti tai hieman huonommaksi. Lomakkeissa 

mainittiin kuitenkin ravustuksen kohdalla myös rapurutosta, jolla on voinut olla 

vaikutusta rapukannan pienenemiseen. 
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Jopa kaksi kolmasosaa (66 %) asukkaista vastasi, että kunnostuksilla ei ole ollut 

vaikutuksia joen käyttöön, eli he ovat vierailleet joella yhtä usein kuin ennen 

kunnostuksia (kuva 12).  Noin kymmenesosa vastasi vierailleensa joella harvemmin (9 

%) tai useammin (10 %).  Asukkaista, jotka olivat tietoisia kunnostuksista, vielä 

useammat eivät olleet muuttaneet vierailutottumuksiaan joella. 69 % ei ollut muuttanut 

vierailuaan, 12 % oli vieraillut joella useammin ja 11 % harvemmin. Eri jokien osalta 

tarkastellessa Kostonjoen asukkaat olivat lisänneet vierailuaan joella kunnostusten 

jälkeen selkeästi muiden jokien asukkaita enemmän (32 %), kun taas Simojoen 

asukkaista suurin osuus oli vähentänyt vierailuaan (15 %).  

 

 

Kuva 10. Ranta-asukkaiden aktiviteetit tutkimusjoella.  
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Kuva 11. Aktiviteettien muuttuminen kunnostusten jälkeen vastaajien osalta, jotka olivat 

tietoisia kunnostuksista. Aktiviteetit järjestetty keskiarvoltaan myönteisimmästä kielteisimpään 

(n = 49–151). 

 

 

Kuva 12. Vastaukset kysymykseen ”Ovatko kunnostukset vaikuttaneet joen käyttöönne? 

Kunnostusten jälkeen olen vieraillut joella” (n = 278). 
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6.1.3. Koskikunnostusten onnistuminen ranta-asukkaiden näkökulmasta 

Kyselylomakkeessa oli kyselypatteristo, jossa pyydettiin arvioimaan kunnostusten 

onnistumista ranta-asumisen ja muun toiminnan kannalta. Jotta kunnostusten todellisista 

vaikutuksista saadaan kuva, tarkastellaan väittämiä vastaajien osalta, jotka olivat 

tietoisia kunnostuksista (64 % vastanneista). Vastaajat, jotka olivat tietoisia 

kunnostuksista, valitsivat kaikkia vastaajia harvemmin ”ei samaa eikä eri mieltä” -

vaihtoehdon. Asumiseen ja virkistäytymiseen liittyvistä seikoista maisemasta on 

asukkaiden näkemyksen mukaan tullut luonnonmukaisempi (65 % täysin tai lähes 

samaa mieltä ja 10 % täysin tai lähes eri mieltä) ja kauniimpi (56 % täysin tai lähes 

samaa mieltä ja 10 % täysin tai lähes eri mieltä) sekä kosken kohina on tuonut alueelle 

miellyttävämmän äänimaiseman (51 % täysin tai lähes samaa mieltä ja 15 % täysin tai 

lähes eri mieltä) (kuva 13). Asukkaiden mukaan kunnostustyöt eivät häirinneet 

asumisviihtyvyyttä (65 % täysin tai lähes samaa mieltä ja 12 % täysin tai lähes eri 

mieltä) eikä jääpatojen muodostumista ollut yleisesti havaittu (57 % täysin tai lähes 

samaa mieltä ja 16 % täysin tai lähes eri mieltä). Asumisviihtyvyys on yleisesti 

lisääntynyt 51 % mielestä, kun taas väittämän kanssa lähes tai täysin eri miltä oli 14 % 

vastanneista. Asukkaista, jotka ovat tietoisia kunnostuksista, yli puolet (54 %) 

vastanneista on tyytyväisiä kunnostuksiin kun taas lähes neljännes (23 %) on väittämän 

kanssa täysin tai lähes eri mieltä. Eniten kielteisiä vastauksia annettiin väitteisiin 

”kalakanta on kasvanut” (37 %), ”kalakanta on monipuolistunut” (33 %) ja ”veneily ei 

ole vaikeutunut koskissa” (33 %).  
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Kuva 13. Kunnostusten onnistuminen ranta-asumisen ja muun toiminnan kannalta vastaajien 

osalta, jotka olivat tietoisia kunnostuksista. Vastaukset on järjestetty keskiarvoltaan 

myönteisimmistä kielteisimpään (n = 156–175). 
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Seuraavaksi tarkastellaan kunnostusten onnistumista myös eri jokien osalta, jolloin on 

mahdollista saada käsitys eri jokien ongelmakohdista ja onnistuneista toimenpiteistä. 

Kostonjoen ranta-asukkaat olivat kaikkein tyytyväisimpiä kunnostuksiin, 23 vastaajasta 

17 henkilöä (74 %) oli täysin tai lähes samaa mieltä väittämän ”olen tyytyväinen 

kunnostuksiin” kanssa (kuva 14). Kiiminkijoen asukkaista lähes kaksi kolmasosaa (64 

%) oli väittämän kanssa lähes tai täysin samaa mieltä ja Simojoen asukkaista taas 

ainoastaan 40 % vastanneista.  Simojoen asukkaat arvioivat koskikunnostusten 

onnistumisen muutoinkin hyvin useassa tapauksessa muiden jokien ranta-asukkaita 

kielteisemmin. Esimerkiksi Simojoen asukkaista viidennes oli lähes tai täysin eri mieltä 

väittämän ”ranta-asukkaiden asumisviihtyvyys on lisääntynyt” ja lähes tai täysin samaa 

mieltä 42 %, kun taas kymmenesosa Kostonjoen asukkaista ovat väittämän kanssa eri 

mieltä ja 74 % samaa mieltä (kuva 15). Simojoen ranta-asukkaat suhtautuivat myös 

kielteisemmin (enemmän lähes tai täysin eri mieltä ja vähemmän lähes tai täysin eri 

mieltä vastauksia) muihin jokiin verrattuna väittämiin ”koskiin on laitettu sopiva määrä 

kiviä ja lohkareita”, ”kivet ja lohkareet on hyvin aseteltu”, ”rantakiinteistöjen ja tonttien 

arvo on noussut”, ”jokivarren elinmahdollisuudet ovat parantuneet”, ”jokivarren 

asukkaiden toiminta ja yhteishenki ovat aktivoituneet”, ”jokivarren elinkeinoelämä on 

kehittynyt”, ”alueen tunnettavuus on parantunut”, ”joen vetovoimaisuus on parantunut”, 

”koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi”, ”koskimaisemasta on tullut 

kauniimpi”, ”kosken kohina on tuonut alueelle miellyttävämmän äänimaiseman”, 

”koskesta lähiympäristöineen on tullut parempi ulkoilukohde”, ”kalakanta on 

monipuolistunut” ja ”kosket ovat parempia kalastuskohteita”. 

Kostonjoen ranta-asukkaat antoivat hyvin monen väittämän kohdalla muita 

jokia enemmän lähes tai täysin samaa mieltä vastauksia verrattuna muiden jokien ranta-

asukkaisiin. Väittämän ”kunnostukset eivät vaikuta veden pinnan korkeuksiin ylä- ja 

alapuolisilla vesialueilla” kohdalla Kostonjoen ranta-asukkaat olivat kuitenkin 

useammin eri mieltä väittämän kanssa kuin muiden jokien ranta-asukkaat (kuva 16). 

Kiiminkijoen ranta-asukkaat antoivat eniten eriäviä vastauksia väittämiin ”jääpatojen 

muodostuminen jäiden lähdön aikaan ei ole lisääntynyt” ja ”hyydejään muodostumista 

ei ole tapahtunut enemmän kuin ennen kunnostuksia.” 
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Kuva 14. Vastaukset väittämään ”olen tyytyväinen kunnostuksiin”, niiden vastaajien osalta, 

jotka olivat tietoisia kunnostuksista (n = Kiiminkijoki 72, Kostonjoki 23, Simojoki 80). 

 

 
Kuva 15. Vastaukset väittämään ”ranta-asukkaiden asumisviihtyvyys on lisääntynyt” niiden 

vastaajien osalta, jotka olivat tietoisia kunnostuksista (n = Kiiminkijoki 72, Kostonjoki 23, 

Simojoki 78). 
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Kuva 16. Vastaukset väittämään ”kunnostukset eivät vaikuta veden pinnan korkeuksiin ylä- ja 

alapuolisilla vesialueilla” niiden vastaajien osalta, jotka olivat tietoisia kunnostuksista (n = 

Kiiminkijoki 67, Kostonjoki 23, Simojoki 74). 

 

Asukkaiden oli mahdollista kuvata kunnostusten suurimpia haittoja ja hyötyjä 

avoimessa vastauksessa. 148 vastaajaa vastasi avoimeen kysymykseen. 36 vastaajaa 

viittasi vastauksessaan kalakannan, kalastuksen tai kalojen elinolojen paranemiseen. 

Esimerkiksi Kiiminkijoen ranta-asukas totesi avoimessa vastauksessaan: 

”Luonnontilaan palauttaminen on luonnon ja kalakannan kannalta hyvä asia”. 18 

asukasta piti kunnostettuja koskia luonnonmukaisempina ja saman verran myös 

kauniimpina tai maisemointia onnistuneena. Yhdeksän vastaajaa viittasi myönteisessä 

vastauksessaan veden pinnan korkeuteen tai veden jakautumiseen koko uoman alueelle.  

Kielteisten seikkojen osalta 23 henkilöä mainitsi kalastamisen jossain 

muodossa, 17 henkilöä mainitsi kalakannan heikentyneen tai vääristyneen ja loput 

mainitsivat kalastamisen vaikeutuneen. 19 asukasta mainitsi veneilyn tai melomisen 

vaikeutuneen tai käyneen mahdottomaksi koskissa. Muutama vastaaja mainitsi veden 

pinnankorkeuksien muuttuneen huonommiksi kunnostusten jälkeen. Muutamat totesivat 

myös tulvien tai jäiden muokanneen rantaa tai jokea huonompaan suuntaan. Lisäksi 13 

asukasta totesi vastauksissaan veden laadun heikenneen. Useassa vastauksessa 

mainittiin kuitenkin, että veden laadun heikkeneminen on todennäköisesti seurausta 

turvetuotannosta.  
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6.1.4. Lisäkunnostustarve 

Kyselylomakkeessa kysyttiin ovatko kunnostukset herättäneet keskustelua ranta-

asukkaiden piirissä. Asukkaiden vastaukset avoimeen kysymykseen olivat hyvin 

moninaiset. Asukkaat olivat keskustelleet veden laadusta, virtauksen muuttumisesta, 

kaislikoitumisesta ja sen aiheuttamasta joen madaltumisesta sekä rannan eroosiosta 

mikä vaikuttaa muun muassa uimapaikan huononemiseen. Asukkaat olivat keskustelleet 

myös kalakannan heikkenemisestä tai kalakannan vääristymisestä arvokalojen 

vähentyessä ja haukien, ahventen ja särkien lisääntyessä. Esimerkiksi Simojoen ranta-

asukas totesi vastauksessaan: ”Aina tulee raateissa esille missä kalat!” Muutamassa 

vastauksissa todettiin asukkaiden keskustelleen siitä miten kunnostukset pilasivat joen 

tai miten kunnostuksilla ei ollut mitään käytännön merkitystä. Melonnan ja veneilyn 

hankaloituminen oli myös puhuttanut ranta-asukkaita. Vastauksissa oli keskustelua 

myös myönteisistä asioista, kuten kalakannan lisääntymisestä.  

Yli puolet (53 %) asukkaista, jotka olivat tietoisia kunnostuksista, arvioivat 

kunnostettujen alueiden muuttuneen ajan kuluessa paremmaksi (kuva 17). Tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi kivien liikkumista oikeille paikoilleen tai kaivinkoneen työn 

jälkien maisemoitumista ajan kuluessa. 17 % mukaan kunnostetut alueet olivat 

muuttuneet huonommiksi. Esimerkiksi kutusoraikot ovat voineet huuhtoutua veden 

mukana pois tai kivet ovat siirtyneet kosken alaosaan.  

 

 
Kuva 17. Vastaukset kysymykseen, ovatko kunnostetut alueet muuttuneet siitä millaisia ne 

olivat kunnostustöiden valmistumisen jälkeen vastaajien osalta, jotka olivat tietoisia 

kunnostuksista (n = 171). 

8% 

45% 

30% 

10% 
7% 

Huomattavasti
paremmaksi

Hieman
paremmaksi

Ei muutosta Hieman
huonommaksi

Huomattavasti
huonommaksi



50 

 

Yli puolet (52 %) vastaajista katsoi, että kunnostustoimia tarvittaisiin alueella 

enemmän, vajaa viidennes (17 %) taas arvioi, että uusia kunnostustoimenpiteitä ei 

tarvita (kuva 18). Vastaajien oli mahdollista kertoa avoimeen kenttään, mitä 

kunnostustoimintoja heidän mielestään kaivataan. 159 henkilöä vastasi avoimeen 

kysymykseen. Eniten mainintoja annettiin veden laatuun ja turvetuotantoon liittyen (64 

kpl). Kiiminkijoen asukkaat mainitsivat veden laadun ongelmat selkeästi useimmin 

vastauksissaan (49 kpl), Simojoen asukkaat 14 kertaa ja Kostonjoen asukkaat kerran. 

Vastauksissa kehotettiin tukkimaan turvetuotantoalueilta tulevat ojat ja puhdistamaan 

joen pohjaa lietteestä. Turvetuotannosta aiheutuva veden rehevöityminen koettiin myös 

ongelmaksi. Simojoen asukas kuvasi turvetuotannon haittoja seuraavasti: 

”Kunnostuksen jälkeen tulleet turvesuot tuovat koko ajan runsaasti humuslietettä 

peittäen koskissa kutupaikat ja suvantoihin paksun lietekerroksen pilaten veden laadun. 

Humuksen tulon lopetus ja lietteen poisto joesta.” 

Asukkaat mainitsivat 23 kertaa kaislikoiden ja pajukoiden poistosta. Itsessään 

lisää koskikunnostuksia toivottiin 18 lomakkeessa ja ruoppaamista 18 lomakkeessa. 

Ruoppaamisella tarkoitettiin joen pohjan syventämistä tai rehevöityneiden alueiden 

poistoa.  Ruoppaaminen ja kunnostaminen sekoitettiin myös osassa lomakkeissa 

keskenään. Kunnostustoimiksi vastauksissa mainittiin veneuomien leventäminen (9 

kpl), kutusoraikoiden tai levähdyspaikkojen lisääminen (9 kpl), virtaukseen liittyvät 

toimet (7 kpl), rantojen eroosion estäminen (4 kpl) ja kivien poistaminen (4 kpl). 

Esimerkiksi eräs Kiiminkijoen ranta-asukas kuvasi lisäkunnostustarvetta seuraavasti: 

”Olettaisin kalojen syvänteitä tarvitsevan, enemmänkin runsaita, nopeasti syntyneitä 

kaislikoita (humuksesta) voisi poistaa: kotirantoja voisi inhimillistää rantakäyttöön, 

lohkareet, kivet vähemmäksi, syvännettä veneelle ja uimiseen.” 
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Kuva 18. Vastaukset kysymykseen tarvitaanko lisää kunnostustoimenpiteitä (n = 287). 

 

6.2. Kiiminki-, Koston- ja Simojoen virkistyskalastajat 

6.2.1. Kalastajien taustatiedot ja kunnostuksiin suhtautuminen 

Kalastajien vastauksia palautui yhteensä 380 kappaletta, Kiiminkijoelta 197 (52 %), 

Kostonjoelta 72 (19 %) ja Simojoelta 111 (29 %) (kuva 19). Vastaajat olivat pääosin 

miehiä, ainoastaan 12 naista vastasi kalastajien kyselyyn. 33 % vastaajista (125 kpl) 

ilmoitti asuinkunnakseen Oulun, 8 % (29 kpl) Taivalkosken, 6 % (24 kpl) Haukiputaan 

ja 5 % (18 kpl) Kempeleen. Muista kunnista vastaajia oli vähemmän kuin 10. 

Kalastajien ikäjakauma oli asukkaiden ikäjakaumaa tasaisempi ja nuorempi (kuva 20). 

Alle 30-vuotiaita vastaajia oli yli viidennes (22 %) ja yli 60-vuotiaita 15 %. 

Ammatikseen tai elinkeinokseen 11 % vastanneista (43 henkilöä) ilmoitti olevansa 

eläkeläinen ja 7 % (28 henkilöä) opiskelija, muutoin eri toimet saivat yksittäisiä 

mainintoja. Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) vastaajista ei asu tai omista lomakiinteistöä 

joen rannasta. Reilu viidennes (22 %) asuu joen lähettyvillä vakituisessa asunnossa ja 

14 % omistaa lomakiinteistön. Kalastajista noin 60 % oli tietoisia kunnostuksista. 

Yli puolella (56 %) vastanneista ei ollut tietoa ennen kunnostusten 

toteuttamista koskikunnostussuunnitelmista ja 37 % ei ollut perehtynyt suunnitelmiin. 

Ainoastaan 22 henkilöä oli perehtynyt niihin. Yli neljännes vastanneista (26 %) katsoi, 

että kalastajia oli otettu tarpeeksi huomioon kunnostusten suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa. Vajaa kymmenes (8 %) vastasi, että kalastajia ei ole huomioitu 
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tarpeeksi ja yli kaksi kolmasosaa (67 %) ei osannut vastata kysymykseen. Vastaajat, 

joiden mukaan kalastajia ei ollut riittävästi huomioitu, vastasivat useimmin (11 

mainintaa), että tiedotus kunnostuksista on ollut riittämätöntä.  

Kalastajat pitivät kunnostuksia tärkeinä biologian (84 %) ja kalastamisen (91 

%) kannalta. Vain 55 % vastanneista piti kunnostuksia tärkeänä muun toiminnan 

kannalta. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri jokien välille. Kiiminkijoen 

kalastajat pitivät kunnostuksia muita jokia tärkeimpinä biologian (87 %), kalastamisen 

(94 %) ja muun toiminnan kannalta (60 %). Koston- ja Simojoen välille vastaukset 

jakautuivat melko tasaisesti (biologian kannalta Kostonjoki 79 %, Simojoki 80 %; 

kalastamisen kannalta Kostonjoki 91 %, Simojoki 85 %; muun toiminnan kannalta 

Kostonjoki 50 %, Simojoki 47 %). Kyselylomakkeessa kysyttiin, minkälainen on hyvä 

koski kalastaa. Kalastajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Noin puolet 

kalastajista vastasi, että hyvä koski on monimuotoinen (55 %), siinä on vaihteleva 

virtaus (52 %) ja se on luonnonmukainen (50 %) (kuva 21). 

 

 

Kuva 19. Kalastajien vastausten jakautuminen eri jokien osalle (n = 380). 
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Kuva 20. Kalastajien ikäjakauma (n = 377). 

 

 

Kuva 21. Hyvä koski kalastamisen kannalta.  
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6.2.2. Kalastaminen ja saalislajit 

Suurin osa kalastajista harrasti joko perhokalastusta (51 %) tai heittokalastusta 

uistimella (45 %). 195 henkilöä, noin 50 % vastanneista, oli kalastanut alueella jo ennen 

kunnostuksia. Vastaajat olivat kalastaneet tutkimusjoilla pääosin 1–5 vuotena (32 %), 

muille ajanjaksoille (yhden kerran, 6–10, 11–20 ja yli 20 vuotena) vastaukset 

jakautuivat melko tasaisesti. Suurin osa (46 %) vastaajista kalasti joella 1–5 kertaa 

vuodessa, noin neljännes (26 %) 6–20 kertaa ja loput joko harvemmin kuin kerran 

vuodessa tai yli 20 kertaa vuodessa. Kysyttäessä onko kyseinen tutkimusjoki kalastajan 

pääasiallinen kalastuspaikka, vastaukset jakautuivat lähes tasan, 52 % vastanneista ei 

kalasta yleisimmin tutkimusjoella. Syy tutkimusjoella kalastamiseen oli yleisimmin 

hyvä saavutettavuus (52 %), ennestään tuttu kalapaikka (46 %), lyhyt kalamatka 42 % ja 

mielenkiintoinen kalastuskohde ja ympäristö (41 %). Kaikilla tutkimusjoilla yleisimmät 

tavoitellut kalalajit olivat taimen (63 %) ja harjus (59 %). Kiiminkijoen tavoitelluin 

kalalaji oli taimen (78 %), Kostonjoella harjus (85 %) ja lähes yhtä tavoiteltu taimen (83 

%) sekä Simojoen tavoitelluin kalalaji oli lohi (70 %).  

Kyselylomakkeessa kysyttiin kalasaaliiden muutoksia kunnostusten jälkeen. 

Tarkastellaan kalastajien kalasaaliita niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet 

joella jo ennen kunnostuksia. Kaikkien jokien osalta kysytyistä kalalajeista eniten olivat 

kasvaneet ahvenen, hauen ja särjen (20 %) saaliit. Harjus- (35 %) ja taimensaaliit (29 

%) olivat taas vähentyneet eniten kunnostusten jälkeen. Tarkasteltaessa kalasaaliita 

jokaisen joen osalta erikseen, ahvenen, hauen ja särjen saaliit olivat kalastajien mukaan 

pysyneet samana tai kasvaneet jokaisella joella kunnostusten jälkeen (kuva 22). 

Taimensaaliissa havaituissa muutoksissa oli vaihtelevuutta eri jokien välillä sekä 

jokaisen joen sisällä (kuva 23). Taimenta saaliiksi saaneiden mukaan Kiiminkijoella ja 

etenkin Simojoella saalis ei ole juuri kasvanut kunnostusten jälkeen ja osan mukaan 

saalis on ollut jopa laskussa. Kostonjoella puolestaan taimensaaliissa tapahtuneita 

muutoksia koskevat vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välille. 

Harjusta on saatu kunnostusten jälkeen saaliiksi aiempaa enemmän selkeimmin 

Kostonjoella, kun taas Kiiminki- ja Simojoella harjussaaliit ovat varsin suuren joukon 

mukaan vähentyneet tai ne ovat pysyneet samana (kuva 24). Myös lohisaaliit Simojoella 

ja Kiiminkijoella olivat yleisemmin joko pysyneet samoina tai vähentyneet (kuva 25). 
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Kuva 22. Ahvenen, hauen ja särjen saaliiden muuttuminen kunnostusten jälkeen niiden 

vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 157). 

 

 

Kuva 23. Taimensaaliiden muuttuminen kunnostusten jälkeen niiden vastaajien osalta, jotka 

olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 170).  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Simojoki

Kostonjoki

Kiiminkijoki

Kasvaneet Vähentyneet Pysyneet samana En ole saanut

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Simojoki

Kostonjoki

Kiiminkijoki

Kasvaneet Vähentyneet Pysyneet samana En ole saanut



56 

 

 

Kuva 24. Harjussaaliiden muuttuminen kunnostusten jälkeen niiden vastaajien osalta, jotka 

olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 171).  

 

 

Kuva 25. Lohisaaliiden muuttuminen kunnostusten jälkeen niiden vastaajien osalta, jotka olivat 

kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 161).  
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6.2.3. Kalastustottumusten muutokset 

Kyselylomakkeessa kysyttiin väittämiä kunnostusten vaikutuksista 

kalastusharrastukseen. Tarkastellaan kalastustottumusten muutoksia niiden kalastajien 

osalta, jotka olivat kalastaneet jo ennen kunnostuksia. Lähes kolmannes (30 %) 

vastaajista oli kalastanut kunnostusten jälkeen joella useammin (kuva 26). Eri jokien 

osalta tarkasteltuna Kostonjoen kalastajat kokivat joella kalastamisen lisääntyneen 

muiden jokien kalastajia enemmän, 45 % Kostonjoen kalastajista koki kalastuksen 

lisääntyneen tutkimusjoella (kuva 27). 

 

 

Kuva 26. Vastaukset väittämään ”olen kalastanut joella useammin” niiden vastaajien osalta, 

jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 173). 

 

 
Kuva 27. Vastaukset väittämään ”Olen kalastanut joella useammin” niiden vastaajien osalta, 

jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = Kiiminkijoki 73, Kostonjoki 53, 

Simojoki 47). 
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Väittämään ”koska kosket on kunnostettu, harrastan kalastusta joella harvemmin” 

kalastajat vastasivat useimmiten olevansa lähes tai täysin eri mieltä väitteen kanssa (51 

%) (kuva 28).  Vastaajia, jotka harrastivat kalastusta harvemmin kunnostusten jälkeen, 

oli vajaa kymmenesosa (8 %) vastanneista. Eli useimmin kalastajat eivät olleet 

vähentäneet kalastusharrastustaan joella kunnostusten takia. Tarkastellessa väittämää eri 

jokien osalla voidaan huomata, että Kostonjoen kalastajista suurin osuus (13 %) on 

kalastanut kunnostusten jälkeen harvemmin, mutta toisaalta he olivat myös hieman 

muita useammin väitteen kanssa eri mieltä (52 %) (kuva 29).  

 

 
Kuva 28. Vastaukset väittämään ”koska kosket ovat kunnostettu, harrastan kalastusta joella 

harvemmin” niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 

173). 
 

 
Kuva 29. Vastaukset väittämään ”Koska kosket on kunnostettu, harrastan kalastusta joella 

harvemmin” niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 

Kiiminkijoki 72, Kostonjoki 54, Simojoki 47).  
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Kolmen joen kalastajista 43 % ei ole vaihtanut kalastuspaikkaa kunnostusten jälkeen 

(kuva 30). Vajaa viidennes taas oli vaihtanut kalastuspaikkaa kunnostusten jälkeen. 

Kostonjoen kalastajat (28 %) olivat vaihtaneet kalastuspaikkaansa hieman muita 

useammin (kuva 31). Kiiminkijoen kalastajat olivat vaihtaneet yleisintä 

kalastuspaikkaansa muita jokia harvemmin (51 % lähes tai täysin eri mieltä). 

 

 
Kuva 30. Vastaukset väittämään ”olen vaihtanut yleisintä kalastuspaikkaani kunnostusten 

jälkeen” niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 174). 

 

 
Kuva 31. Vastaukset väittämän ”Olen vaihtanut yleisintä kalastuspaikkaani kunnostusten 

jälkeen” niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 

Kiiminkijoki 74, Kostonjoki 53, Simojoki 47). 
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”Koskien kunnostuksella ei ole ollut vaikutusta kalastukseeni” – väittämän vastaukset 

jakautuivat tasaisimmin eri vaihtoehtojen välille (kuva 32). Vastaajista noin puolet (49 

%) oli sitä mieltä, että kunnostuksilla ei ole ollut vaikutusta kalastukseen, mutta 

toisaalta 27 % vastaajista arvioi kunnostuksilla olevan vaikutuksia. Kunnostukset ovat 

voineet vaikuttaa vastaajien kalastukseen joko myönteisesti tai kielteisesti, mikä voi 

vaikuttaa vastauksien laajaan jakautumiseen. Kostonjoen kalastajat arvioivat muita 

useammin (35 % lähes tai täysin eri mieltä), että kunnostuksilla on ollut vaikutusta 

kalastukseen (kuva 33).  Kiiminkijoen kalastajat arvioivat taas useimmin (58 % lähes tai 

täysin samaa mieltä), että kunnostuksilla ei ole ollut vaikutuksia kalastukseen.  

 

 
Kuva 32. Vastaukset väittämään ”Koskien kunnostuksella ei ole ollut vaikutusta kalastukseeni” 

niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = 175). 
 

 
Kuva 33. Vastaukset väittämään ”Koskien kunnostuksella ei ole ollut vaikutusta kalastukseeni” 

niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia (n = Kiiminkijoki 

74, Kostonjoki 54, Simojoki 47). 
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6.2.4. Kunnostusten onnistuminen kalastamisen ja muun toiminnan kannalta 

Kyselylomakkeessa pyydettiin arvioimaan kunnostusten onnistumista kalastamisen ja 

muun toiminnan kannalta (kuva 34). Käsitellään vastauksia ainoastaan henkilöiden 

osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia. Kaiken kaikkiaan vastaajat 

suhtautuivat väittämiin hyvin myönteisesti. Myönteisemmin kalastajat arvioivat 

väittämät ”heittopaikkoja on riittävästi” (73 %) ja ”kalastettavuus koskissa on hyvä” (64 

%). Yli 50 % kalastajista vastasi olevansa täysin samaa tai lähes samaa mieltä 

väittämien ”koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi” (60 %), ”koskimaisemasta 

on tullut kauniimpi” (56 %), ”kosken kohina on tuonut alueelle miellyttävämmän 

äänimaiseman” (55 %), ”koskiin on laitettu sopiva määrä kiviä ja lohkareita” (57 %), 

”kosket ovat parempia kalastuskohteita” (56 %), ”syvyysvaihtelua on sopivasti” (54 %), 

”kivet ja lohkareet on hyvin asetettu” (53 %) ja ”olen tyytyväinen kunnostuksiin” (52 

%). Ainoastaan hieman enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vastauksia annettiin 

väittämissä ”kunnostusten jälkeen arvokalakannat (lohi, taimen, harjus) ovat 

vahvistuneet” (lähes tai täysin eri mieltä 34 %) ja ”kalakanta on monipuolistunut” (lähes 

tai täysin eri mieltä 26 %). Kuitenkin 30 % vastaajista arvioi, että vähempiarvoiset kalat 

ovat lisääntyneet joissa.  
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Kuva 34. Kunnostusten onnistuminen kalastamisen ja muun toiminnan kannalta niiden 

vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella jo ennen kunnostuksia. Vastaukset on järjestetty 

keskiarvoltaan myönteisimmistä kielteisimpään (n = 163–171). 
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Tarkastellaan väittämiä kunnostusten onnistumisesta kalastamisen ja muun toiminnan 

kannalta eri jokien osalta. Kokonaisuudessaan jokaisen joen kalastajat suhtautuivat 

hyvin myönteisesti kaikkiin väittämiin. Kostonjoen kalastajat antoivat eniten myönteisiä 

vastauksia lähes jokaiseen väittämään. Simojoen kalastajat taas olivat kielteisimpiä 

kunnostusten onnistumisen suhteen. Esimerkiksi Simojoen kalastajat olivat selkeästi 

muita jokia kielteisempiä seuraavien väittämien kohdalla: ”kalakannat ovat 

monipuolistuneet”, ”kunnostusten jälkeen arvokalakannat (lohi, taimen, harjus) ovat 

vahvistuneet”, ”koskikalastuskohteiden määrä on kasvanut”, (kuva 35), ”kahlattavuus 

on koskissa hyvä” (kuva 36), ”koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi”, 

”koskimaisemasta on tullut kauniimpi” ja ”joen vetovoimaisuus on parantunut”. 

Kostonjoen kalastajat olivat tyytyväisimpiä kunnostuksiin, 72 % vastaajista oli 

väittämän kanssa samaa mieltä, kun taas eri mieltä oli 9 % (kuva 37). Simojoen 

kalastajista taas 40 % oli tyytyväisiä ja noin neljäsosa (24 %) tyytymättömiä sekä 

Kiiminkijoen kalastajista 44 % oli tyytyväisiä ja 17 % tyytymättömiä kunnostuksiin. 

 

 

Kuva 35. Vastaukset väittämään ”kunnostusten jälkeen arvokalakannat (lohi, taimen, harjus) 

ovat vahvistuneet” niiden vastaajien osalta, jotka olivat kalastaneet joella myös ennen 

kunnostuksia (n = Kiiminkijoki 70, Kostonjoki 55, Simojoki 45). 
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Kuva 36. Vastaukset väittämään ”kahlattavuus on koskissa hyvä” niiden vastaajien osalta, jotka 

olivat kalastaneet joella myös ennen kunnostuksia (n = Kiiminkijoki 65, Kostonjoki 54, 

Simojoki 45). 

 

 

Kuva 37. Kalastajien vastaukset väittämään ”olen tyytyväinen kunnostuksiin” niiden vastaajien 

osalta, jotka olivat kalastaneet joella myös ennen kunnostuksia (n = Kiiminkijoki 66, Kostonjoki 

54, Simojoki 45). 
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Kysymyspatteriston jälkeen vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa kunnostusten 

suurimmista hyödyistä ja haitoista. Suurimmiksi hyödyiksi mainittiin useimmin kalojen 

elinolosuhteiden parantaminen (mm. kutusoraikot ja levähdyspaikat), kalakannan 

monipuolistuminen tai kasvaminen. Myös luonnonmukaisuus, maiseman parantuminen 

ja monimuotoisuus mainittiin useasti. Useassa vastauksessa uskottiin kalakannan 

paranevan sen jälkeen kun kunnostuksista on kulunut tarpeeksi aikaa. Haittoina 

mainittiin useimmin vaikea kahlattavuus irtonaisten kivien tai syvien kuoppien takia. 

Esimerkiksi yhdessä Kostonjoen kalastajan vastauksessa todettiin: ”Hyötynä 

luonnonmukaisempi (ja tulevaisuudessa varmaan kalaisampi). Haittana lähes 

hengenvaaralliset "yllätysmontut" sekä isot vedenalaiset kivet. Ns. kalapaikoille 

päästäkseen täytyy olla todella uhkarohkea. Naiskalastajille mahdoton kahlattava.” 

Muutamassa vastauksessa todettiin veneilyn ja melomisen vaikeutuneen sekä 

arvokalojen vähentyneen ja haukikannan lisääntyneen. Muutama vastaaja totesi, että 

uoman leventämisen jälkeen vesi riittää koskissa huonommin. 

 

6.2.5. Lisäkunnostustarve 

Kysymyslomakkeessa kysyttiin ovatko kunnostetut alueet muuttuneet kunnostusten 

jälkeen. Jopa 71 % vastaajista, jotka olivat tietoisia kunnostuksista, vastasivat, että 

kunnostetut alueet ovat muuttuneet hieman tai huomattavasti paremmiksi (kuva 38). 

Kymmenesosa vastaajista arvioi, että kunnostetut alueet ovat muuttuneet hieman tai 

huomattavasti huonommiksi. Tällaisilta alueilta kutusoraikko on voinut huuhtoutua 

virran mukana pois tai kivet ovat voineet liikkua vääriin paikkoihin, jolloin kalojen 

levähdyspaikat ovat voineet heikentyä tai kahlattavuus koskissa vaikeutua.  
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Kuva 38. Vastaukset kysymykseen ovatko kunnostetut alueet muuttuneet siitä millaisia ne 

olivat kunnostustöiden valmistumisen jälkeen niiden vastaajien osalta, jotka olivat tietoisia 

kunnostuksista (n = 197). 

 

Kysymyslomakkeessa kysyttiin tarvitaanko joella lisää kunnostustoimenpiteitä. Reilu 

kolmannes (36 %) oli sitä meiltä, että lisää kunnostustoimenpiteitä tarvitaan, kun taas 

12 % katsoi, että toimia ei tarvita. Avoimeen kohtaan oli mahdollista määritellä 

tarvittavia kunnostustoimenpiteitä. Eniten mainintoja keräsi turvetuotannon vaikutukset 

vedenlaatuun ja yleisesti joen vedenlaadun parantaminen, jopa 42 henkilöä viittasi 

vastauksessaan veden laadun parantamiseen. Yhdessä Kiiminkijoen kalastajan 

vastauksessa esimerkiksi todettiin: ”Tärkeintä olisi saada maatalouden ja 

turvetuotannon jätökset vähenemään joesta. Muutoin kunnostuksissa ei ole mitään 

järkeä.” Vastauksissa mainittiin myös ympäristön ja joen siistimistä kaislikoista ja 

ruovikoista, retkeilypaikkojen kunnostaminen, veden säännöstelyn lopettaminen ja 

kalastuksen valvonnan lisääminen. Itsessään koskikunnostuksia toivottiin 21 

sanallisessa vastauksessa, niissä toivottiin muun muassa kutusoraikon lisäämistä (16 

mainintaa), uoman syventämistä ja kivien lisäämistä koskiin. Muutamassa vastauksessa 

toivottiin myös kivien siirtämistä koskessa ja uoman parantamista. Esimerkiksi yhdessä 

Kiiminkijoen kalastajan vastauksessa todettiin: ”Joella on muitakin käyttötarkoituksia 

kuin kalastus. Kivetyksessä on pääsääntöisesti pilattu mahdollisuus virkistys 

jokivaellukseen kanootilla, tukkimalla kaikki reitit kosken jossain kohdassa. Kalat eivät 

tarvitse kosken tukkimista vaan koskeen voidaan jättää kanootin levyinen väylä vaikka 

mutkitellen, mutta umpiperät ovat mahdottomia amatööreille.” 
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6.3. Kiiminki-, Koston- ja Simojoen melojat 

6.3.1. Melojien taustatiedot 

Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kymmentä melojaa, jotka olivat meloneet 

Kiiminki- Koston- tai Simojoella ennen kunnostuksia ja niiden jälkeen. Kolme melojaa 

haastateltiin Kiiminkijoen, neljää Kostonjoen ja kolmea Simojoen melojina. Osa 

melojista oli melonut myös muilla tutkimusjoilla. Kymmenestä melojasta yhdeksän oli 

miehiä. Melojat olivat 35–67-vuotiaita.  Heistä kolme asui Taivalkoskella, kaksi 

Oulussa ja muut Haukiputaalla, Kuopiossa, Raahessa, Ranualla ja Rovaniemellä. 

Seitsemän henkilöä ilmoitti pääasialliseksi melontatyylikseen retkimelonnan, kaksi 

freestylemelonnan ja yksi koskimelonnan. Usea meloja sanoi kuitenkin harrastavansa 

eri tyylejä. Yhdeksän kymmenestä melojasta oli tietoinen kunnostuksista ennen 

haastattelua. Neljä melojista oli melonut tutkimusjoella ensimmäisen kerran yli 30 

vuotta sitten, kolme noin 15–20 vuotta sitten ja kolme noin 10 vuotta sitten. 

Haastateltavista jokaisen joen osalta löytyi ainakin yksi yli 30 vuotta melonut. Kaksi 

vastaajista harrasti melomista kyseisellä joella noin 10 kertaa kesässä tai useammin, 

neljä melojista harrasti melomista noin 2–5 kertaa vuodessa, yksi vastaaja arvioi 

harrastavansa noin kerran vuodessa ja kolme harvemmin kuin joka vuosi. Vastaajista 

viisi henkilöä arvioi, että kunnostuksissa ei ole otettu tarpeeksi melojia huomioon. 

Kaksi totesi, että melojia on huomioitu hyvin.  

Melojilta kysyttiin, millainen on hyvä koski melomisharrastuksen kannalta. 

Melojat luettelivat useita ominaisuuksia hyvälle koskelle. Kuusi vastaajaa kymmenestä 

totesi, että hyvässä koskessa on selkeä pääuoma tai selkeä linja. Neljä vastaajaa totesi, 

että hyvässä koskessa tulee olla haasteita, mutta toisaalta myös neljässä vastauksessa 

todettiin, että hyvä koski ei ole myöskään liian vaarallinen tai siinä ei saa olla yllätyksiä. 

Kolme vastaajaa kertoi, että hyvään koskeen kuuluvat mukavat kuohut. 

Freestylemelontaan kuuluvat piirteet saivat myös mainintoja: aaltoja (3 mainintaa), 

hyvä stoppari (2 mainintaa), hieno akanvirta (2 mainintaa), mielenkiintoisia 

kikkailupaikkoja (1 maininta) ja hyvä pohjan muoto (1 maininta). Lisäksi hyvässä 

koskessa kerrottiin olevan riittävästi vettä, vaihtelevuutta, tarpeeksi kiviä, sopivasti 

mutkia ja sopivasti vauhtia (kaikissa 2 mainintaa). Simojoen meloja kuvaili hyvän 

kosken meloa seuraavasti: ”Hyvä koski meloa on semmonen, paljon vettä, isot aallot ja 
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selevä linja. Ei oo semmosia paikkoja jossa voisi teloa itteensä. Monestihan se on 

semmonen että on riittävästi vettä, että vaikka pyörähtäisi ympäri ei telo päätänsä. 

Semmoset on hyviä paikkoja.” 

 

6.3.2. Kunnostuksiin suhtautuminen 

Melojilta kysyttiin, ovatko kunnostukset tärkeitä joen biologian kannalta. Kahdeksan 

vastaajaa arvioi kunnostukset tärkeiksi. Kaksi melojaa taas arvioi, että kunnostuksilla 

voi olla biologian kannalta joissain määrin hyötyä, mutta he näkivät kunnostukset 

loppujen lopuksi enemmän biologiaa rajoittavina. Kiiminkijoen meloja totesi 

kielteisessä vastauksessa seuraavasti: ”Nehän sanoo, että kun se kaivinkone möyrii niin 

se on luonto epätasapainossa, että varmaan sillä kalojen kannalta kun ajatellaan niin 

määrätynlaisella kunnostuksella on varmaan hyötyä. Jos on ihan raivattu ihan 

semmoseksi kunnostuksen takia että on vaan yks semmonen monttu, missä kaikki vesi 

virtaa niin se ei oo tietysti kaloille hyväksi, mutta en pidä järkevänä sitä, että kun se 

koski alkaa niin tukitaan koko se koski. Tuolla on Korvuanjoki kun on yläpäässä järvien 

välit niin ne on lyöty semmosiksi… niin ei kai ne oo ikinä ollu semmosia, että eihän 

niistä intiaanikanootillakaan pääse. Ne on tuhottu ihan täysin. Kerta sitä ennallistetaan 

niitä koskia ei varmaa oo ollu semmonen, ni se on iha. Mä oon ajatellu että ennen joet 

pilattiin uiton takia, nyt ne pilataan kalastuksen takia. Sitten jos tulee hirveesti melojia 

niin ne kolmannen kerran muutetaan, sitten se on… semmosia niiden pitäsi olla.” 

Melojilta kysyttiin, pitäisikö kunnostuksia suorittaa vain jos melomisen 

harrastaminen joella ei vaarannu. Puolet melojista piti kunnostuksia tärkeinä vaikka 

melomisharrastus vaarantuisikin. Esimerkiksi Kostonjoen meloja vastasi seuraavasti: 

”Ei niinkään, ei voi yhden harrastuksen takia, ei missään nimessä vaikka itse sitä 

harrastaakin… Kyllä, urheilupaikat tulee sitten erikseen.” Kaksi vastaajaa totesi, että 

kunnostuksissa voidaan ottaa kalastus ja melonta molemmat huomioon ja kolme 

vastaajaa totesi, että melonta täytyy ottaa aina huomioon kunnostuksia tehtäessä. 

Esimerkiksi Simojoen meloja totesi: ”Kyllä, eihän siinä mittään järkee oo, että se ei 

kajakit ja kanootit niin isoo reikää tarvi että ei tarvis ihan kaikkia tukkia.” 
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6.3.3. Melontatottumusten ja melottavuuden muuttuminen 

Kymmenestä vastaajasta kahdeksan totesi, että kunnostuksilla ei ole ollut merkitystä 

siihen, kuinka usein käy melomassa joella, vaikka melonnan harrastaminen oli osalla 

vähentynyt muista syistä. Kaksi melojaa totesi, että kunnostuksilla oli ollut vaikutusta 

melomisaktiivisuuteen. Melojat olivat Kostonjoelta ja Simojoelta. Toinen melojista 

totesi, että harrastaisi melomista useammin mikäli koskia ei olisi kunnostettu. Toisella 

melojista kunnostukset olivat vähentäneet melontaa erityisesti heti kunnostusten 

jälkeen, mutta sen jälkeen melominen oli taas tasaantunut. Hän totesi haastattelussa ”No 

hetken aikaa oli melonnassa taukoa, oikeestaan vuosien tauko. Siitä jotenki tuli 

sellanen… niinku kynnys mennää sinne ja tuli käytyä melomassa muualla kun se oli 

muuttunu. Ja sitten kun kuuli että se on niin vaikee mennä sinne niin sen vuoksi sitten 

jäi. Mutta nyt on sitten uuelleen alotettu melominen siellä. Jotku paikat liikkua sekä 

kesäaikaan että talviaikaan on erilaisia, ku paikotellen rannat on sen verran jyrkkiä että 

pittää hakee vaihtoehtosia paikkoja mistä mennä. Niin näissä on ehkä jotain pieniä 

muutoksia, mutta ei ne oon niin. Kun kerran näkee reitin niin seuraavalla kerralla osaa 

hakea reittinsä sen perusteella.” 

Kysyttäessä onko kunnostuksilla ollut vaikutusta melomiseen, vastaukset 

jakautuivat. Neljä melojaa totesi, että melominen on kunnostusten jälkeen heikentynyt 

(Kiiminkijoki, Kostonjoki ja 2 Simojoki). Kaksi Kiiminkijoen melojaa totesi, että 

kunnostuksilla ei ole ollut millään lailla vaikutusta melomiseen. Kaksi melojaa 

(Kostonjoki, Simojoki) vastasivat, että melomisesta on tullut kunnostusten jälkeen 

mielenkiintoisempaa ja kaksi melojaa (Kostonjoki) totesivat, että vesitilanne vaikeuttaa 

tai tekee melomisen mahdottomaksi, mutta korkeamman veden aikaan melominen on 

mielenkiintoisempaa. Esimerkiksi Kostonjoen meloja totesi vastauksessaan seuraavasti: 

”…että joki muuttu ihan täysin, siitä tuli kokonaan niinku ihan uus joki koskineen, kun 

se ennen oli suora ränni, kivet oli nostettu pois ja nyt se on sitten kivetty. Voi sanoa, että 

se on kolmin nelinkertaseksi levinny koko joki, jos on reilusti vettä niin voi ihan reilusti 

meloa ja valita niitä reittejä mutta kun vesi menee vähäksi niin se on justiin voi vaan 

pääuomassa kolistella. Että se oli just tuo entistäminen, että veden korkeus korostu 

Kostonjoen osalla.” 

Melojat, jotka vastasivat, että melottavuus on heikentynyt kunnostusten 

jälkeen, totesivat vastauksissaan, että kunnostusten myötä selkeä väylä oli hävinnyt ja 
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vesi jakautui uomassa laajemmalle alueelle. Tämän takia melottavuus muun muassa 

vähän veden aikaan voi olla hankalaa. Esimerkiksi Simojoen meloja totesi näin: 

”Huomattavasti heikompi on nyt, mutta senhän ymmärtää kun ennen rannoilla olleet 

kivet on lyöty jokkeen niin vaikka sen tekisi miten niin uomahan leviää ja sama 

vesimäärä mennee laajemmalle alueelle. Matalammiksihan ne kosket mennee.” 

Kiiminkijoen meloja taas vastasi seuraavasti: ”No, siitä, että ehkä niille kaloille siitä on 

hyötyä, mutta melojille niistä ei oo mitään hyötyä. Päinvastoin. Pelkkää haittaa. Ja tää 

koskee just semmosia vähemmän meloneita. Me ite melotaan koskikajakeilla ja osataan 

väistää kaikki kivet. Mut kaikki ei osaa. Jos ajattelee vaikka Simojokee tai 

Kiiminkijokee, jossa alkaa olla vesi jo aika vähissä. Ne on semmosia kivipeltoja.”  

Haastattelussa kysyttiin, onko koskien vaikeusaste muuttunut. Vastaajista 

kolme oli sitä mieltä, että koskiluokitus oli muuttunut korkeammaksi koskien 

muuttuessa vaikeammaksi melottaviksi. Neljä vastaajaa arvioi myös, että koskiluokitus 

ei ollut muuttunut, vaikka kosket olivatkin vaikeutuneet. Kahden vastaajan mukaan 

kosket eivät olleet muuttuneet vaikeammiksi.  

 

6.3.4. Koskikunnostusten onnistuminen melojien näkökulmasta 

Vastaajista, jotka olivat tietoisia kunnostuksista (9 kpl), 6 oli kaiken kaikkiaan 

tyytyväisiä kunnostuksiin, kahden mielestä kunnostukset olivat epäonnistuneet ja yksi ei 

ollut huomannut eroa kunnostusten jälkeen. Tyytymättömät vastaajat olivat 

Kiiminkijoen ja Simojoen meloja. Kostonjoen meloja perusteli myönteisen 

vastauksensa seuraavasti: ”Kyllä kyllä, melomisen kannalta tietysti se vähän veden 

vaikutus, mutta tässä kun on sattuneesta syystä harrastus vähentynyt niin kuin sanoin 

niin jos on vesi vähänä niin menee sitten jonnekin muualle melomaan.” 

Melojista neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että kiviä on sopiva määrä. Lopuista 

vastaajista viisi totesi, että kivien asettelua ja paikkaa olisi pitänyt miettiä enemmän.  

Melojien mukaan koskiin olisi pitänyt jättää selkeämpi uoma. Yksi vastaaja totesi, että 

kiviä on aivan liikaa ja yksi vastaaja totesi, että kivet ovat teräväsärmäisiä 

uittoampukiviä, mikä hankaloittaa melomista. Simojoen meloja totesi keskusteluiden 

pohjalta seuraavaa: ”Mutta Simojoesta niin mitä oon jutellu melojien kanssa niin on 

kokemuksia vaan tästä uudesta joesta, kunnostusten jälkeisestä tilanteesta. Monet 
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sannoo sitä että kesällä sinne ei kannata mennä että ei pääse läpi. – –. Ja sitä ollaan 

puhuttu että kun levväytettään ne kivet, niin nehän on siellä rannalla hiotunu, että vesi 

on hionu ja jäät ja nytku ne heitethään sinne jokheen niin vaikka miten ne sinne laitettas 

niin se on ensimmäinen tuluva niin pyöräyttellee niitä kiviä ja sitten ne on terävät 

särmät ylöspäin. Ja kyllä minä oon sanonu sen jos joku kyssyy minulta näistä joista, 

niin Simojoesta ja Veltausjoesta ja no sama jos siellä on tehty kunnostuksia niin joki ku 

joki, niin ei missään tapauksessa kuitukamppeilla, ne särkyy. Muovikamppeilla pittää 

lähteä. Vasite kamppeita hajottamaan.” 

Kysyttäessä onko eri koskissa huomattavissa eroavaisuuksia kunnostusten 

onnistumisessa, viisi vastaajaa totesi, että väylien puuttuminen on yleinen ongelma. He 

kuvailivat koskea kivipelloksi, joka on lähes läpipääsemätön. Esimerkiksi Kiiminkijoen 

meloja kuvaili vastauksessaan: ”Ja sitten tää viimenen koski tonne alaspäin, ni se on 

levitetty niinku koko joki kutualueeksi. Et siinä on keskiveden alapuolella siel on 

kymmenen senttiä vettä koko koskessa, siitä ei pääse enää läpi. Se on pilattu täysin.” 

Kaksi vastaajaa totesi, että kosken leventäminen on aiheuttanut sen, että vesi ei tahdo 

riittää koskissa, jolloin kuivaan aikaan melominen on mahdotonta. Kaksi vastaajaa 

totesi myös terävien kivien olevan vaarallisia melojille. Kiiminkijoen meloja kehotti 

vastauksessaan huomioimaan kivien asettelua: ”Kunnostuksessa sellaiset pystyt terävät 

kivet on vaarallisia että siihen voi jäädä pinteeseen. Että pyöreät joen muovaamat kivet 

tahtoo kääntyä joen pohjaa vasten ja terävät ylöspäin ja vesi syö sen hiekan pois. Että 

se vaatii taitoa asettaa niitä kiviä. Niitä ei voi tosiaan paiskoa sinne vaan vaan asettaa 

niin kuin hammas suuhun. Tehdään hyvä koppa ja tuetaan hyvin.” Yksi vastaaja 

huomautti, että siltojen rakenteet voivat aiheuttaa pyörteitä, jotka voivat olla vaarallisia 

melojille.  

Haastattelussa kysyttiin, ovatko kunnostukset lisänneet joen vetovoimaisuutta, 

onko koskimaisemasta tullut luonnonmukaisempi tai kauniimpi ja onko 

freestylemelonnan elementit (esim. stopparit, aallot akanvirrat) muuttuneet. Kaikki 

kymmenen melojaa eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kysyttäessä onko joen 

vetovoimaisuus kasvanut, kolme melojaa oli sitä mieltä, että vetovoimaisuus oli 

heikentynyt, kaksi melojaa arvioi, että vetovoimaisuus oli parantunut kalastuksen 

ansiosta ja kaksi ei osannut vastata kysymykseen. Kukaan kysymykseen vastanneista ei 

siis arvioinut, että kunnostukset olisivat lisänneet joen vetovoimaisuutta melomisen 
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näkökulmasta. Vastaajista viisi henkilöä arvioi, että jokimaisemasta on tullut 

luonnonmukaisempi kuin vain yksi vastaaja arvioi toisin. Kauniimmaksi kosket arvioi 

neljä henkilöä ja kaksi henkilöä arvioi, että kunnostusten myötä koskista ei ollut tullut 

kauniimpia. Freestylemelonnan elementit olivat muuttuneet paremmiksi kolmen 

vastaajan mukaan, kun taas viisi henkilöä arvioi elementtien muuttuneen huonommiksi.  

 

6.3.5. Lisäkunnostustarve 

Haastattelussa melojilta kysyttiin, ovatko kunnostetut alueet muuttuneet kunnostusten 

jälkeen. Muutama meloja kertoi, että muutoksia on tapahtunut. Kiiminkijoella 

pohjapatoja oli hävinnyt ja pienentynyt, mikä oli ollut melonnan kannalta hyvä asia. 

Kivet olivat myös pyörineet oikeille paikoilleen ja asettuneet, mikä prosessi on edelleen 

käynnissä useimmilla joilla. 

Melojilta kysyttiin jokien lisäkunnostustarpeesta. Kiiminkijoen melojat 

toivoivat selkeämpää väylää sekä freestylemelontapaikan luomista. Kostonjoella 

toivottiin kalojen elinolojen parantamista, retkeilijöille taukopaikkoja ja raivaustöitä, 

jotta maisema parantuisi. Myös Simojoella toivottiin joen moninaiskäytön parantamista, 

johon kuuluisi muun muassa freestylemelontapaikan rakentaminen. Simojoella 

toivottiin myös melontaväylien parantamista ja väylien merkitsemistä retkeilijöitä ja 

matkailijoita ajatellen, laavupaikkojen rakentamista sekä turveojien tukkimista. Useassa 

vastauksessa kuitenkin todettiin, että koskikunnostuksia ei enää tarvita alueella. Osassa 

näistä vastauksissa epäiltiin koskikunnostusten onnistumista tai sitä, että melojia ei 

kuunnella. Osassa vastauksissa arveltiin, että joki on nykymuodossaan hyvä, eikä kaipaa 

lisää kunnostavia toimenpiteitä.  

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

7. TULOSTEN TULKINTA JA POHDINTA  

7.1. Ekosysteemipalveluiden muutos ranta-asukkaiden näkökulmasta  

Seymourin ym. (2011) tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla viiden eri 

ihmisryhmän arvoja liittyen Loddon jokeen Australiassa. Tutkimuksen mukaan eri 

yhteisötyypit arvioivat jokeen liittyvät arvot erityyppisesti, mutta kuitenkin myös 

yhteisiä arvoja löytyi esimerkiksi historiallisista ja esteettisistä arvoista (Seymour ym. 

2011: 212), jotka luokitellaan joen tarjoamiksi ekosysteemipalveluiksi (Postel ja 

Carpenter 1997: 196). Seymourin ym. (2011) tutkimukseen verrattuna tämä tutkimus 

poikkeaa kohderyhmässä ja spatiaalisessa kontekstissa. Kuten Seymourin ym. 

tutkimuksessa, kolmen joen eri käyttäjäryhmien välillä on yhteneväisyyttä esteettisten 

arvojen kokemisessa, kaikkien ryhmien enemmistö piti kunnostettuja koskia kauniina. 

Myös ranta-asukkaat arvioivat, että maiseman ihailu on parantunut 

ekosysteemipalveluista kaikkein selkeimmin. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu 

kunnostusten ja esteettisyyden välillä olevan yhteys (Tunstall ym. 2000: 7; Olkio & 

Eloranta 2007: 30; Junker & Buchecker 2008: 150). 

Ranta-asukkaiden mukaan joen tarjoamissa edellytyksissä eri aktiviteetteihin ei 

ollut yleisesti tapahtunut juuri muutosta tai edellytykset olivat muuttuneet hieman 

paremmiksi. Kulttuuripalveluista erityisesti maiseman ihailu, rauhoittuminen, 

äänimaiseman kuuntelu ja retkeily- ja ulkoilu olivat muuttuneet paremmiksi tai ne eivät 

olleet muuttuneet kunnostusten jälkeen. Asukkaat arvioivat maiseman muuttuneen 

luonnonmukaisemmaksi ja kauniimmaksi, mikä myös vaikuttaa yhdessä äänimaiseman 

kanssa rauhoittumisen sekä retkeilyn ja ulkoilun paranemiseen. Rännejä ei nähty 

kauniiksi, kun taas kivettyjä koskia pidettiin luonnonmukaisempina ja kauniimpina. 

Ranta-asukkaiden mukaan myös hyvä koski on luonnonmukainen.  

Kunnostusten aiheuttamiin muutoksiin veneilyssä ja melomisessa osa 

vastaajista suhtautui myönteisesti ja osa kielteisesti. Edellytykset uimiseen ja 

ravustukseen olivat muuttuneet asukkaiden mukaan kunnostusten jälkeen huonommiksi. 

Vastauslomakkeissa mainittiin, että rapukannan heikkenemiseen on vaikuttanut yleisesti 

rapurutto, minkä takia kunnostusten vaikutuksia ravustukseen ei voida arvioida. 

Edellytykset uimiseen, veneilyyn ja melomiseen olivat muuttuneet huonommiksi 

koskien kiveämisen takia. Uimisen kohdalla ekosysteemipalvelun heikkenemiseen voi 
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vaikuttaa asukkaiden mukaan myös turvetuotannon päästöjen lisääntyminen, mikä 

mainittiin hyvin useassa vastauslomakkeessa. Vastauksissa mainittiin myös 

rantaeroosion lisääntymisestä, mikä on kuluttanut uimapaikkoja ja vaikuttaa näin 

suoraan uimiseen.  

Koskikunnostuksia tehdään usein kalakannan ja kalastamisen parantamisen 

takia (Muotka & Laasonen 2002: 146; Muotka ym. 2002: 244) ja ranta-asukkaat 

arvioivatkin, että kunnostuksilla on ollut vaikutusta kalastukseen.  Asukkaiden 

vastaukset kalastuksen suhteen jakautuivat, mutta kaiken kaikkiaan kalastuksen 

harrastusmahdollisuudet arvioitiin muuttuneen kunnostusten jälkeen hieman 

paremmaksi. Ekosysteemipalveluista kalasaaliisiin liittyvät tavoitteet arvioitiin 

kuitenkin jääneen toteutumatta muita palveluita useammin. Asukkaiden mukaan 

kalakanta ei ollut monipuolistunut tai kasvanut. Se, että kalakanta ei ole asukkaiden 

mukaan monipuolistunut voi tarkoittaa, että arvokalojen tai vähempiarvoisten kalojen 

määrä ei ole lisääntynyt ja joki on säilyttänyt aikaisemman kalarakenteensa tai 

kalalajisto on vähentynyt. Eli se, että kalakanta ei ole monipuolistunut asukkaiden 

mukaan, voi olla sekä myönteinen, että kielteinen asia. Kalakanta ei ole kuitenkaan 

asukkaiden mukaan kasvanut, joten niin sanotut tuotantopalvelut eivät ole parantuneet. 

Asukkaiden mukaan kunnostuksilla ei ole ollut vaikutusta joella vierailuun. 

Kunnostusten jälkeen asukkaat ovat vierailleet joella yleisesti yhtä usein kuin 

aikaisemminkin. Kuitenkin Simojoen asukkaat olivat vähentäneet vierailuaan joella 

muiden jokien asukkaita useammin, kun taas Kostonjoen asukkaista muita jokia 

useampi oli lisännyt käyntejään kyseisellä joella. Vierailutottumuksien muutokseen 

Simojoella vaikuttavat todennäköisesti eri kulttuuripalveluiden ja tuotantopalveluiden 

muutokset. Veneilyn ja melomisen hankaloituminen on voinut vaikuttaa joella 

vierailuun tai eroosion vaikuttaessa uimapaikkaan uiminen on voinut joella vähentyä. 

Kostonjoella taas maiseman ihailu, rauhoittuminen, äänimaiseman kuuntelu ja 

kalastuksen paraneminen ovat voineet vaikuttaa joen käyttöä lisäävästi.  

Asumisviihtyvyys oli lisääntynyt kunnostusten jälkeen. Myös Olkion ja 

Elorannan (2007: 30) tutkimuksessa asumisviihtyvyys oli lisääntynyt osaltaan, kun taas 

muutamissa paikoissa asumisviihtyvyyden lisääntyminen ei ollut yhtä selkeää. 

Asumisviihtyvyyden paranemiseen on voinut vaikuttaa muun muassa maiseman, 

äänimaiseman ja aktiviteettien parantuminen. Vaikka maisema nostaa asuntojen hintoja 
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vesistöjen rannoilla (esim. Costanza ym. 2006: iv–v), rantakiinteistöjen arvo ei ole 

ranta-asukkaista kasvanut merkittävästi. Myös Olkion ja Elorannan (2007: 32) 

tutkimuksen mukaan asukkaat arvioivat kunnostusten vaikutukset kiinteistön arvoon 

vaihtelevasti. Heidän tutkimuksessaan yhden kosken asukkaat arvioivat kiinteistöjen 

arvon nousevan, kun taas muilla koskilla arvon nousua ei nähty. Asukkaiden mukaan 

jääpatojen muodostuminen ei ole myöskään yleisesti lisääntynyt eivätkä kunnostustyöt 

ole häirinneet asumisviihtyvyyttä. Kaikkein selvimmin asumisviihtyvyys on kasvanut 

Kostonjoen asukkaiden mielestä, kun taas Simojoen asukkaiden mielestä vähiten. 

Asumisviihtyvyyteen voivat vaikuttaa koskikunnostusten ohella myös turvetuotannon 

aiheuttamat veden värin samentuminen ja hajuhaitat, jotka mainittiin useasti Kiiminki- 

ja Simojoen asukkaiden vastauslomakkeissa. Ranta-asukkaiden mukaan 

koskikunnostusten ohella asumisviihtyvyyden parantamiseksi tulisikin tehdä 

laajamittaista valuma-alueen parantamistöitä, kuten turvetuotannon ja maatalouden 

päästöjen hillitsemistä.  

Yleisesti ottaen Kostonjoen ranta-asukkaat arvioivat ekosysteemipalveluiden 

muutoksen kaikkein myönteisimmäksi, kun taas Simojoen asukkaat arvioivat 

muutoksen kielteisemmäksi. Kostonjoen kunnostustyöt on tehty muita jokia 

myöhemmin, vuosina 2005–2009. Kiiminki- ja Simojoella kunnostuksia on tehty jo 

1970- ja 1980-luvuilla sekä uudelleen 2000-luvulla (Kiiminkijoki 2003–2004 ja 

Simojoki 2002–2006). Kostonjoen asukkaiden myönteisyys kunnostuksia kohtaan voi 

osaltaan selittyä sillä, että kunnostuksista ei ole kulunut aikaa kovin kauan sekä 

tietoisuus hyvistä kunnostustoimista on voinut olla Kostonjoen tapauksessa jo parempi 

verrattuna etenkin Kiiminki- ja Simojoen aikaisempiin kunnostuksiin (ks. Eloranta 

2010: 21). Vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella uudempia, 2000- 

luvun kunnostuksia, voi asukkaiden mielissä olla myös vuosikymmeniä sitten tehdyt 

kunnostukset. Kiiminkijoen asukkaisiin turvetuotannon aiheuttamat haitat olivat 

vaikuttaneet selvästi eniten, kun taas Kostonjoen asukkaat eivät juuri maininneet veden 

laadun ongelmia vastauksissaan. Jokien väliset erot vedenlaadussa voivatkin vaikuttaa 

näkemyksiin siitä, onko kunnostuksilla saavutettu niille asetetut tavoitteet.  
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7.1.1. Ranta-asukkaiden tyytyväisyys  

Kokonaisuudessaan ranta-asukkaat olivat tyytyväisiä kunnostuksiin. Kuitenkin 

Simojoen asukkaat olivat selkeästi muiden jokien asukkaita tyytymättömimpiä, kun taas 

Kostonjoen ja Kiiminkijoen asukkaat olivat hyvin myönteisiä. Kostonjoen ranta-

asukkaat olivat myös kalastajiin verrattuna kaikkein myönteisin ryhmä. Simojoen ranta-

asukkaiden tyytymättömyys kunnostuksia kohtaan johtunee samoista tekijöistä kuin 

muidenkin jokien tyytymättömyys. Simojoen asukkaiden mukaan kunnostuksissa 

heikoiten oli onnistunut kalakannan monipuolistuminen ja kalakannan kasvaminen. 

Simojoen asukkaat siis arvioivat muiden jokien asukkaiden tapaan, että tuotantopalvelut 

eivät olleet parantuneet kunnostusten jälkeen. Myös Olkion ja Elorannan (2007: 33) 

tutkimuksen mukaan ranta-asukkaat olivat yleisesti tyytyväisiä kunnostuksiin. Heidän 

tutkimuksessaan havaittiin, että asukkaiden tyytyväisyys kunnostuksia kohtaan pysyi 

suhteellisen samana vuosikausia kunnostusten jälkeen verrattuna kunnostusten 

aloitustilanteeseen. 

Asianomaisten herkkyys kunnostushanketta kohtaan kasvaa mikäli he ovat 

suoraan tai epäsuorasti tekemisissä hankkeen kanssa (Zaugg 2002: 283). Mitä enemmän 

asutuksia on hankkeen läheisyydessä, sitä tärkeämpää yleisön hyväksyminen on (Miller 

ja Hobbs 2007: 387). Ranta-asukkaiden mielestä heitä ei oltu otettu tarpeeksi huomioon 

joen kunnostusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Olemassa olevan kirjallisuuden 

pohjalta ranta-asukkaiden kokemia ongelmia voitaisiin lieventää tiedottamalla hankkeen 

etenemisestä ja ottamalla heitä mukaan laajamittaisemmin päätöksentekoprosessiin (ks. 

Merkofer ym. 1997: 838; Woolsey 2007: 754). Myös Olkion ja Elorannan (2007: 29) 

tutkimuksessa havaittiin, että tiedon vähäisyys, viivästyminen tai puuttuminen vaikuttaa 

kielteisesti rannanomistajan asenteisiin.  

Ranta-asukkaiden tyytyväisyyttä on mahdollista lisätä myös tekemällä 

lisäkunnostuksia. Ranta-asukkaiden vastauksissa toistui turvetuotannon aiheuttamat 

haitat asuinviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Asukkaat katsoivat, että vähentämällä 

turvetuotannon haittoja myös kulttuuripalvelut paranevat. Turvetuotannon vaikutusten 

estäminen katsottiin siis hyvin useassa vastauksessa liittyvän koskikunnostamiseen, 

mikä osaltaan vaikutti kielteisiin vastauksiin. Asukkaat toivoivat kunnostuksissa usein 

myös kaislikoiden ja pajukoiden poistoa, mitkä vaikuttavat niin maisemaan kuin 

virkistyskäyttöönkin. Varsinaisten koskikunnostusten avulla ranta-asukkaiden 
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tyytyväisyyttä voidaan lisätä muun muassa veneväyliä leventämällä sekä 

kalataloudellisia seikkoja parantamalla. Ranta-asukkaiden kokonaisvaltainen 

viihtyminen ja ekosysteemipalveluiden kokeminen koostuukin niin asumisviihtyvyyteen 

kuin virkistäytymiseen kuuluvista seikoista. Ranta-asukkaiden tarpeita huomioitaessa 

on keskityttävä laajaan kokonaisuuteen kulttuuri- ja tuotantopalveluita.  

 

7.2. Ekosysteemipalveluiden muutos kalastajien näkökulmasta 

Koskien kunnostamisella ei ollut suurta merkitystä kalastajien kalastustottumuksiin. 

Selvimmin kunnostuksilla oli merkitystä Kostonjoen kalastajien mukaan, kun taas 

Kiiminkijoen kalastajien mukaan kunnostuksilla ei ole ollut yleisesti merkitystä 

kalastukseen. Kalastaminen oli yleisesti joilla hieman lisääntynyt ja vain muutama 

kalastaja oli kalastanut joilla harvemmin kunnostusten takia. Kostonjoen kalastajista 

kunnostusten jälkeen kalastusta lisänneiden osuus oli suurempi kuin muilla 

tutkimusjoilla. Muutamat kalastajat olivat myös vaihtaneet yleisintä kalastuspaikkaansa. 

Kostonjoen kalastajat olivat vaihtaneet paikkaa muiden jokien kalastajia useammin. 

Kostonjoen kunnostukset on suoritettu muita jokia myöhemmin, jolloin 

Kostonjoen kalastajat todennäköisesti myös muistavat kunnostukset muiden jokien 

kalastajia paremmin. He kokivatkin kunnostusten aiheuttamat muutokset 

ekosysteemipalveluihin muita jokia vahvempina. Joen muotoutumisessa pysyvään 

muotoon voi kestää useampia vuosia (Durour & Piégay 2009: 578), minkä takia 

Kostonjoella tämä prosessi ei ole vielä välttämättä loppunut. Tämän vuoksi kalastajat 

eivät ole edelleen tottuneita uudenlaiseen jokeen ja uusiin kalastuspaikkoihin. Kuitenkin 

Kostonjoella kalastaminen on lisääntynyt kunnostusten jälkeen. 

Terve jokisysteemi tarjoaa taloudellisia ja sosiaalisia hyödykkeitä ja palveluita 

(Postel & Richter 2003: 2), ja ajatus näiden parantamisesta on useimpien kunnostusten 

taustalla (Palmer ym. 2005: 209). Kalastajat kokivat yleisesti, että koskien 

kalastettavuus oli parantunut kunnostusten jälkeen. Myös Olkion ja Elorannan (2007: 

37) tutkimuksessa kalastajat arvioivat kalastettavuuden parantuneen. Vaikka kalastajat 

arvioivat, että kalastettavuus oli parantunut, kunnostusten suurimmiksi haitoiksi 

mainittiin vaikea kahlattavuus irtonaisten kivien ja syvien kuoppien takia. Kalastuksen 

ohella myös muut kulttuuripalvelut olivat parantuneet. Koskista oli tullut kauniimpia ja 
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luonnonmukaisempia sekä kosken kohina oli tuonut alueelle miellyttävämmän 

äänimaiseman. Kulttuuripalveluiden parantuessa joen tuotantopalvelut olivat kuitenkin 

osin heikentyneet. Kyselyssä tuotantopalveluista kysyttiin kalasaalista. Kalastajat 

arvioivat, että kalakanta ei ollut monipuolistunut, eikä arvokalakanta (lohi, taimen, 

harjus) vahvistunut. Arvokalasaaliit olivat vähentyneet eniten Simojoella. On kuitenkin 

todennäköistä, että esimerkiksi Simojoen lohisaaliiseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea 

muut tekijät lohen elinkierron piirissä ja todellisia kunnostusvaikutuksia ei ole 

mahdollista tässä yhteydessä arvioida. Kostonjoen kalastajat taas arvioivat muista joista 

poiketen arvokalasaaliiden hieman kasvaneen. Tarkasteltaessa kaikkia jokia yhdessä 

harjus- ja taimensaaliiden arvioitiin osin vähentyneet. Kostonjoen kalastajat arvioivat 

kuitenkin harjussaaliiden lisääntyneen enemmän kuin muiden jokien kalastajat. 

Kostonjoella tuotantopalvelut olivat kalastajien mukaan muuttuneet siis muita jokia 

paremmaksi. Tästä tutkimuksesta poiketen Olkion ja Elorannan (2007: 37) 

tutkimuksessa useat kalastajista arvioivat kalakannan elpyneen kunnostusten jälkeen.  

 

7.2.1. Kalastajien tyytyväisyys  

Joen habitaatin muuttaminen vaikuttaa kalojen lisäksi muihinkin eliöihin (Muotkan ym. 

2002: 244). Koskikunnostuksilla voi olla vaikutusta pitkällä aikavälillä 

biodiversiteettiin, mikä on merkittävää ekosysteemille ja näin ollen myös ihmisille (Sala 

ym: 2010: 1770). Muutokset kalastossa ja kalastuksessa vaikuttavatkin ihmisten 

kokemiin ekosysteemipalveluihin. Kalastajien mielestä kunnostukset olivat parantaneet 

virkistystoimintaa ja ekosysteemipalveluita. Myös Olkion ja Elorannan (2007: 37) 

tutkimuksen mukaan kalastajat olivat tyytyväisiä kunnostuksiin. Tässä tutkimuksessa 

kalastajista kaikkein tyytyväisimpiä olivat Kostonjoen kalastajat, kun taas Simojoen 

kalastajat olivat hieman tyytymättömämpiä. Simojoen kalastajien tyytymättömämpi 

asenne kunnostuksia kohtaan johtunee samoista tekijöistä kuin kalastajilla yleensä. 

Simojoen kalastajien mukaan arvokalakannat eivät olleet juuri lisääntyneet eikä 

kalakanta ole muuttunut monipuolisemmaksi. Lisäksi Simojoen kalastajat mainitsivat 

veden vedenlaadun ongelmista, mikä on voinut vaikuttaa tyytymättömään asenteeseen.  

Kalastajat kokivat, että heidät on otettu tarpeeksi huomioon kunnostusten 

suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, mikä vaikuttaa yleisesti kalastajien tyytyväisyyteen 
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kunnostuksia kohtaan verrattuna ranta-asukkaisiin, jotka kokivat, ettei heitä ole otettu 

tarpeeksi huomioon. Kalastajien tyytyväisyys kunnostuksia kohtaan voi johtua myös 

osaksi siitä, että kunnostuksia on tehty pitkään kalataloudellista lähtökohdista (esim. 

Muotka ym. 2002: 244). Joen muita käyttäjäryhmiä ei ole aikaisemmin juurikaan 

huomioitu (esim. Wortley ym. 2013), jolloin kalastukselliset arvot ovat voineet saada 

erityiskohtelua muiden virkistyskäyttäjäryhmien arvojen kustannuksella. Myös Olkion 

ja Elorannan (2007: 29) tutkimuksessa todettiin, että kalastajien mukaan heitä oli 

huomioitu kunnostusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa melko hyvin tai hyvin.  

Vaikka kalastajat olivat jo hyvin tyytyväisiä kunnostuksiin, voidaan 

tyytyväisyyttä osaksi parantaa lisäkunnostuksilla. Koskikunnostuksiin liittyen kalastajat 

toivoivat muun muassa uusien alueiden kunnostamista, kutusoraikon lisäämistä ja 

uoman syventämistä. Kalastajien tyytymättömyyteen vaikutti myös osaksi 

turvetuotannon lisääntyminen jokien läheisyydessä, mikä oli vaikuttanut jokien veden 

samentumiseen ja rehevöitymiseen. Tämän seikan katsottiin liittyvän 

virtavesikunnostuksiin ja toivottiin, että lisäkunnostuksilla voitaisiin parantaa veden 

laatua.  

 

7.3. Ekosysteemipalveluiden muutos melojien näkökulmasta 

Kunnostustöissä koskiin sijoitetaan kiviä ja ohjataan virtaa (Muotka & Laasonen 2002: 

146), mikä voi vaikeuttaa melomisharrastusta. Kuitenkin melojat voivat myös pitää 

jokea luonnonmukaisempana ja haasteita tervetulleena vaihteluna virkistyskäytölle. Osa 

Kiiminki-, Koston- ja Simojoen melojista arvioi, että kunnostukset olivat vaikeuttaneet 

melomista ja osan mielestä melominen oli taas muuttunut mielenkiintoisemmaksi. Myös 

Olkion ja Elorannan (2007: 37) tutkimuksessa melojien mielipiteissä oli havaittavissa 

vaihtelevuutta. Kuten Olkion ja Elorannan tutkimuksessa todetaan, melojien 

kokeneisuus melonnan suhteen voi vaikuttaa siihen kuinka kunnostetus kosket koettiin. 

Melottavuus oli koskissa heikentynyt, kun koskiin oli lisätty kiviä, jolloin selkeä uoma 

oli hävinnyt sekä vettä ohjatessa laajemmalle alueelle veden pinnan korkeus oli 

madaltunut.  Melojien mukaan hyvään koskeen kuuluikin selkeä pääuoma ja linja. Myös 

Olkion ja Elorannan (2007: 37) tutkimuksen mukaan melojien mielestä koskiin oli usein 

lisätty liikaa kiviä tai niiden asettelu oli väärä. Koskien kiveäminen oli siis aiheuttanut 
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melomisen muuttumisen vaikeammaksi, mutta kuitenkaan koskien luokitus ei ollut 

kunnostusten myötä vastaajien mukaan muuttunut. Liikkuvat ja teräväsärmäiset kivet 

voivat tehdä melomisesta osaltaan vaarallista. Vaikka kunnostukset olivat tehneet 

melomisesta vaativampaa, sillä ei ole ollut vaikutusta siihen, kuinka usein joella 

käydään melomassa. Samoin oli huomattavissa myös Olkion ja Elorannan (2007: 47) 

tutkimuksessa. Kunnostuksilla on siis ollut vaikutusta melojien kokemiin 

ekosysteemipalveluihin.  

Melomisen ohella melojat arvioivat muiden kulttuuripalveluiden, kuten 

kauneuden muutosta. Melojien mukaan koskista oli tullut hieman kauniimpia ja 

luonnonmukaisempia kunnostusten jälkeen. Freestylemelonnan elementit (esim. aallot, 

akanvirrat) olivat taas muuttuneet melojien mukaan hieman heikommiksi, mikä 

johtunee kiveyksen lisäämisestä ja virran ohjaamisesta. Melojien mukaan joen 

vetovoimaisuus ei ollut lisääntynyt melomisen näkökulmasta. Postel ja Carpenter (1997: 

1999: 199–204) osoittavat artikkelissaan, että virkistyskäytön taloudellinen arvo on 

huomattava. Virkistyskäyttöä tulisikin arvottaa kunnostuksissa korkealle, koska 

virkistyskäytön paranemisella on laajamittaisesti vaikutuksia ihmisen elinoloihin ja 

viihtyvyyteen.  

 

7.3.1. Melojien tyytyväisyys  

Melojat olivat suhteellisen tyytyväisiä kunnostuksiin. Olkion ja Elorannan (2007: 46) 

tutkimuksessa melojien mielipiteet olivat jakautuneet. Tässä tutkimuksessa 

kunnostusten katsottiin kuitenkin usein heikentäneen melomista vaikka kunnostuksiin 

oltiin muutoin melko tyytyväisiä. Vaikka melomisen harrastaminen oli hankaloitunut 

väylien puuttumisen ja vedenpinnan alenemisen takia, melojat kokivat kunnostukset 

tärkeiksi. Melojat pitivät kunnostuksia merkittävinä biologian ja kalastuksen kannalta, 

mikä voi vaikuttaa tyytyväisyyteen. Muutama meloja perusteli tyytyväisyyttään myös 

asumisviihtyvyyden lisääntymisen kautta. Melojat arvioivat myös, että kunnostuksia ei 

pitäisi suorittaa vain jos melomien ei vaarannu, mikä tarkoittaa, että melojat laittoivat 

joen luonnonmukaisuuden harrastustoiminnan edelle.  

Melojien mukaan heitä ei oltu tarpeeksi huomioitu virtavesikunnostuksissa 

muun muassa liiallisen kiveämisen takia. Myös Olkion ja Elorannan (2007: 29) 
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tutkimuksessa melojat eivät kokeneet itseään huomiotavan yhtä paljon kuin muita 

ryhmiä. Jokaisen ryhmän erillinen huomiointi sekä asianmukainen tiedottaminen voi 

lisätä tyytyväisyyttä entisestään (ks. Merkofer ym. 1997: 838; Woolsey 2007: 754). 

Jokaisella käyttäjäryhmällä oli myös omat ennakkokäsityksensä ja –odotuksensa 

koskikunnostuksista, eivätkä ne ole usein täysin yhteneviä kunnostusten tavoitteiden 

kanssa (Olkio & Eloranta 2007: 33). Tämä voi osaltaan vaikuttaa tyytymättömyyteen, 

erityisesti koska kalataloudelliset lähtökohdat määrittelevät usein kunnostuksia (esim. 

Muotka ym. 2002: 244). Melojien tyytyväisyyttä voidaan lisätä myös tekemällä 

lisäkunnostuksia siirtelemällä koskessa olevia kiviä selkeämpien uomien 

aikaansaamiseksi sekä rakentamalla erillisiä freestylemelontapaikkoja. Osa melojista ei 

kuitenkaan uskonut, että uusista kunnostuksista tulisi melojien kannalta hyviä, minkä 

takia he eivät toivoneet lisäkunnostuksia.  

 

7.4. Virhelähteet 

Kalastajien kyselyt lähetettiin henkilöille, jotka olivat kalastaneet joilla vuoden 2013 

aikana. Kyselylomakkeet lähetettiin kalastuslupatietojen perusteella. Henkilöt, jotka 

eivät olleet ilmoittaneet osoitetietojaan tai tiedot olivat vajavaiset, eivät saaneet kyselyä. 

Tämä vähensi lähetettäviä kyselyitä ja voi osaltaan vaikuttaa tulokseen verrattuna 

tilanteeseen jossa kaikki vuonna 2013 kalastaneet henkilöt olisi tavoitettu. Kuitenkin 

lähetettäviä kirjeitä oli suuri määrä jo tässä tilanteessa sekä kyselystä tiedotettiin 

foorumeissa ja kalastusseurojen postituslistoilla, jolloin kalastajilla oli mahdollisuus 

huomata kysely muutoinkin kuin postin välityksellä. Melojia etsittiin haastatteluun 

melontaseurojen kautta sekä kyselemällä melojilta itseltään. Haastattelun ulkopuolelle 

on siis voinut jäädä melojia, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään melontaseuraan.  

Kalastajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn internetpohjaisella Harava-kyselyllä 

ja ranta-asukkaille annettiin mahdollisuus vastata internetkyselyn ohella myös 

paperisella kyselylomakkeella. Internetpohjainen kysely on voinut vaikuttaa osaltaan 

siihen, että kalastajien vastausprosentti on asukkaiden vastausprosenttia pienempi, 

mikäli kaikilla kalastajilla ei ole ollut mahdollisuus internetkyselyyn pääsyyn. 

Kuitenkin kalastajilla oli mahdollisuus pyytää paperista kyselylomaketta. Internetkysely 

voi vaikuttaa myös vastaajien ikäjakaumaan, koska nuoret ihmiset osaavat yleensä 
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iäkkäimpiä paremmin käyttää internetiä. Kalastajien ikäjakauma olikin asukkaiden 

ikäjakaumaa huomattavasti nuorempi. Toisaalta erityisesti harvempaan asutuilla alueilla 

väestö on kasvukeskuksia iäkkäämpää, mikä voi vaikuttaa ranta-asukkaiden 

ikäjakaumaan.  

Haastateltavien vastaukset eivät olleet aina selkeitä ja suoraviivaisia, vaan 

vastauksissa oli tulkittavuutta, kuten laadullisessa tutkimuksessa hyvin usein on.  

Haastatteluiden vastausten tulkinta perustuu yhden ihmisen tulkintoihin, ja toinen 

tutkija olisi voinut arvioida vastaukset jossain määrin eri tavalla. Samanlaista tulkintaa 

tehtiin myös kyselyvastausten avoimien kysymysten kohdalla. Näissä kohdissa 

teemoittelu auttoi kuitenkin tekemään tulkinnasta objektiivista.  

Muutamissa ranta-asukkaiden ja kalastajien kyselyvastauksissa oli 

havaittavissa niin sanottu myönteisten tai kielteisten vastausten kierre. Tällöin vastaaja 

oli vastannut jokaiseen kysymykseen joko myönteisesti tai kielteisesti. Tämä on 

kuitenkin voinut kuvata vastaajan todellista tilannetta, ja jokainen vastaus on otettu 

sellaisenaan huomioon tulkinnassa. Ranta-asukkaiden ja kalastajien vastauksissa voitiin 

joissain kohti huomata, että koskikunnostukset eivät olleet käsitteenä tuttuja, mikä on 

voinut vaikuttaa osaan vastauksista. Esimerkiksi turvetuotannon haitoista kerrottiin 

laajasti, jolloin osa koskikunnostusten vaikutuksista on voinut jäädä mainitsematta. 

Toisaalta turvetuotannon käsitteleminen vastauksissa voi kertoa siitä, että ranta-

asukkaat ja kalastajat kokevat sen laajamittaisemmaksi ongelmaksi koskikunnostusten 

sijaan. Kostonjoen ranta-asukkaiden otos oli muihin jokiin verrattuna pienempi, jolloin 

sattumalla on muita jokia enemmän merkitystä tuloksiin. Kostonjoen ranta-asukkaiden 

vastausten myönteinen trendi oli kuitenkin huomattavissa myös Kostonjoen kalastajien 

vastauksissa, joten vastausten myönteisyys voidaan arvioida luotettavaksi. 

Koska kyselyn ja haastattelun sekä kaikki siihen liittyvät järjestelyt on 

suorittanut ihminen eikä kone, ovat inhimilliset virheet jossain järjestelyiden vaiheessa 

mahdollisia, mikä voi vaikuttaa aineistoon tai jopa tuloksiin. Kaikkia kunnostuksiin ja 

ekosysteemipalveluihin liittyviä tekijöitä ei ole mahdollisesti osattu ottaa huomioon, 

mikä on voinut vaikuttaa tuloksiin tai niiden tulkintaan. Laajamittainen tulosten 

vertailtavuus kysely- ja haastatteluaineiston välillä on haastavaa, koska 

haastatteluaineiston tuottama tieto on kyselyaineistoa pienialaisempaa, mutta toisaalta 

se tarjoaa kyselyaineistoa tarkempaa ja syvällisempää tietoa. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ranta-asukkaat, kalastajat ja melojat suhtautuivat myönteisesti koskikunnostuksiin, 

vaikka kunnostuksilla oli myös kielteisiä vaikutuksia ekosysteemipalveluihin. Kalastajat 

suhtautuivat kunnostuksiin ranta-asukkaita myönteisemmin, mikä voi johtua siitä, että 

kunnostuksia on tehty perinteisesti kalastuksen lähtökohdista. Kostonjoen ranta-

asukkaat olivat kaikista ryhmistä myönteisimpiä, kun taas Simojoen ranta-asukkaat 

olivat tyytymättömimpiä kunnostuksiin kokonaisuutena.  Simojoen kalastajat olivat 

myös tyytymättömimpiä kunnostuksiin verrattuna muiden jokien kalastajiin. 

Tyytyväisyyttä koskikunnostuksia kohtaan voitaisiin parantaa lisäämällä eri 

käyttäjäryhmien osallistumista kunnostusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Myös 

tiedottaminen jo aikaisessa vaiheessa edistää ekosysteemipalveluiden muutoksen 

hyväksymistä.  

Koskikunnostukset olivat edistäneet ranta-asukkaiden, kalastajien ja melojien 

kulttuuripalveluita, mutta tuotantopalveluissa ei ollut tapahtunut toivottua muutosta. 

Koskien kalastettavuus ja kalastuspaikat olivat itsessään parantuneet, mikä oli 

vaikuttanut virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumiseen. Maiseman oli koettu 

muuttuneen kauniimmaksi ja luonnonmukaisemmaksi sekä äänimaiseman parantuneen, 

mikä oli todennäköisesti vaikuttanut asumisviihtyvyyteen sekä retkeily- ja 

ulkoilumahdollisuuksien paranemiseen. Edellytykset virkistäytymiselle olivat siis 

osaltaan parantuneet erityisesti ranta-asukkaiden ja kalastajien näkökulmasta. Kuitenkin 

kulttuuripalveluiden hyödyntämismahdollisuudet olivat myös osaltaan vaikeutuneet. 

Uimisen harrastaminen koskissa oli hieman hankaloitunut sekä koskissa kahlaaminen ja 

kalastaminen olivat vaikeutuneet pyörivien kivien ja kuoppien takia. Melomisen 

harrastamisesta oli tullut myös osaltaan haastavampaa, kun selkeät väylät olivat 

hävinneet koskista. Osa melojista katsoi melomisen muuttuneen kuitenkin 

mielenkiintoisemmaksi kosken muuttuessa luonnonmukaisemmaksi. Kunnostukset eivät 

olleet yleensä vaikuttaneet ranta-asukkaiden ja melojien vierailutottumuksiin, kun taas 

kalastajat olivat hieman lisänneet kalastusta kunnostusten jälkeen.  

Koskikunnostuksilla ei oltu aina onnistuttu parantamaan kalasaaliita eikä siten 

joen tarjoamia tuotantopalveluita toivotulla tavalla tai mahdolliset myönteiset 

muutokset olivat voineet peittyä muiden saalismääriä rajoittavien tekijöiden alle, kuten 
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vaelluskalojen kohdalla kalakantoihin ja niiden lisääntymiseen (esim. kutualueiden 

vähyys tai heikko vedenlaatu) tai kalastukseen (esim. verkkokalastus) liittyviin 

tekijöihin. Arvokalasaaliit eivät olleet vahvistuneet eikä kalakanta ollut monipuolistunut 

niin kalastajien kuin ranta-asukkaidenkaan näkökulmasta. Vähempiarvoisten kalojen 

saaliit (ahven, hauki, särki) olivat vastaajien mukaan hieman lisääntyneet jokaisella 

joella. Arvokalojen saaliit arvioitiin usein vähentyneet erityisesti Simojoella, joskin 

Kostonjoella harjussaaliiden todettiin usein parantuneen. 

Virtavesikunnostuksilla pyritään yleisesti korjaamaan virtavesien 

muokkaamisesta aiheutuneita haittoja ekosysteemipalveluille. Koskikunnostuksia 

tehdään kuitenkin yleisesti kalastuksellisista lähtökohdista, jolloin kalojen 

elinolosuhteita parannetaan ja tavoitellaan erityisesti arvokalojen parempaa 

poikastuotantoa. Tulokset osoittavat, että vastaajien näkökulmasta kalastettavuus 

koskissa oli parantunut, mutta saaliiksi tavoitellut kalalajit eivät olleet lisääntyneet 

samassa suhteessa. Melottavuus koskissa oli hankaloitunut kiveämisen ja uoman 

leviämisen takia, jolloin vähän veden aikaan melomisesta oli voinut tulla jopa 

mahdotonta. Asumisviihtyvyys oli lisääntynyt maiseman muuttuessa kauniimmaksi ja 

luonnonmukaisemmaksi sekä äänimaiseman muuttuessa miellyttävämmäksi.  

Virkistyskäyttäjien ja ranta-asukkaiden mukaan jokiuoman kunnostukset eivät 

olleet yksistään riittävä keino joen ekologisen tilan, virkistyskäytön ja 

asumisviihtyvyyden parantamiseksi, vaan valuma-aluetasolla tarvitaan 

kokonaisvaltaisempaa ongelmien hallintaa. Esimerkiksi ranta-asukkaat ja kalastajat 

totesivat vastauksissaan turvetuotannon vaikutusten heikentävän virkistyspalveluita, 

joten turvetuotannon rajoittaminen voisi edesauttaa ekosysteemipalveluiden 

parantamista kokonaisuudessaan. Tutkimus tuo uusia näkökulmia virkistyskäyttäjien ja 

ranta-asukkaiden suhteesta koskikunnostusten muuttamiin ekosysteemipalveluihin.  

Koskikunnostusten vaikutuksia ekosysteemipalveluihin olisi mahdollista tutkia 

edelleen esimerkiksi laajentamalla tarkastelua matkailuyrittäjiin tai retkeilijöihin. Tämä 

voisi tuoda erilaisen näkökulman kunnostusten odotuksista ja onnistuneista 

käytännöistä. Laajamittaista tarkastelua on kuitenkin mahdollista suorittaa jo olemassa 

olevalla kohderyhmillä. Tutkimusta voisi myös sellaisenaan laajentaa eri joille, jolloin 

aikaisempi tutkimus toimisi vertailupohjana. Lisäksi olemassa olevan aineiston pohjalta 

ongelmallisiksi koettuja alueita olisi mahdollista kartoittaa laajemmin eri 
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käyttäjäryhmien näkökulmasta. Ongelma-alueita olisi mahdollista tutkia karttapohjaisen 

aineiston avulla, jolloin voidaan hahmottaa, mikäli jolloin joella on enemmän 

ongelmallisia alueita kuin toisella. Samalle tutkimusalueelle ja samoille ryhmille olisi 

mahdollista tehdä myös seurantatutkimus esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden 

kuluttua, mikä toisi tietoa siitä, onko virkistyskäyttäjien tai asukkaiden mielipiteet ja 

kokemukset kunnostuksista muuttuneet ajan saatossa. Jatkotutkimusta ajatellen 

aineistossa ja kohderyhmissä on monia erilaisia mahdollisuuksia laajentaa tietämystä, 

mikä toisi edelleen lisää arvokasta tietoa kunnostusten suunnitteluun ja käytäntöihin.  
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Hyvä Kiiminkijoen ranta-asukas 

 

Oulun yliopiston Thule-instituutti ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tutkivat jokikunnostusten 

ekologisia ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida koskikunnostusten 

onnistumista kokonaisuutena yhdistämällä eri tieteenalojen tuottamaa tietoa, ja näin vaikuttaa 

virtavesikunnostusten suunnitteluun ja toteuttamiseen niin, että myös eri käyttäjäryhmien (ranta-

asukkaat, kalastajat, melojat) tarpeet otetaan huomioon. 

 

Virtavesien kunnostuksella tarkoitetaan korjaavaa vesirakentamistoimintaa, jolla pyritään korjaamaan 

ihmistoiminnasta jokiluonnolle aiheutuneita haittoja. Suomessa tämä on käytännössä tarkoittanut 

monimuotoisuuden palauttamista puunuittoa varten perattuihin rännimäisiin jokiin. Tämän on puolestaan 

toivottu parantavan joen ekologista tilaa ja etenkin arvokalakantojen poikastuotantoa.  

 

Tutkimuksessa perehdytään 2000-luvun kunnostuksiin Kiiminkijoella, Kostonjoella ja Simojoella. 

Kiiminkijoen kunnostukset on suoritettu vuosina 2003–2004. Kunnostetut kosket näette oheisesta 

kartasta. Tutkimuksessa kerätään ranta-asukkaiden, melojien ja kalastuksen harrastajien mielipiteitä 

kunnostusten vaikutuksista vapaa-ajan toimintaan ja kokemuksia kunnostusten onnistumisesta. Tämän 

kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä 

tunnistamaan vastaajien joukosta.  

 

Pyydämme vastaamaan tähän kyselyyn palauttamalla kyselylomakkeen ja kartan oheisessa 

vastauskuoressa 5.3.2014 mennessä tai sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://www.eharava.fi/831.  

 

Vastauksenne on meille erityisen arvokas. Saatujen vastausten perusteella voidaan kehittää 

tulevaisuudessa kunnostusten suunnittelua ja kunnostustoimenpiteitä. 

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvomme digikameran (arvo 300 €). 

 

Lämpimät kiitokset vastauksestanne! 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Kirsi Kananen                    Maare Marttila   Timo P. Karjalainen  

Thule-instituutti           Riista- ja kalatalouden  Thule-instituutti 

Oulun yliopisto           tutkimuslaitos  Oulun yliopisto 

p. 050 406 8745           p. 040 754 7627  p. 0400 662 2171 

kirsi.kananen@oulu.fi           maare.marttila@rktl.fi  timo.p.karjalainen@oulu.fi 

 

                                                                                

                                        

                          Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 HELSINKI.                   

mailto:kirsi.kananen@oulu.fi
mailto:maare.marttila@rktl.fi
mailto:timo.p.karjalainen@oulu.fi
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1. Syntymävuosi  _____________ 

 

2. Sukupuoli Mies                         Nainen 

 

3. Asuinkunta                                        ______________________________________ 

 

4. Ammatti / elinkeino  ______________________________________ 

 

5. Oletteko tietoinen Kiiminkijoella suoritetuista virtavesikunnostuksista? 

 Kyllä   Ei 

 

Jos vastasitte kyllä, mistä saitte tiedon virtavesikunnostuksista? 

Ilmoitus kotiin  Internetistä 

Lehdestä   Uutisista 

Tuttavilta 

Jostain muusta, mistä? _____________________________________________________ 

 

Joen käyttöön liittyvät taustatiedot 

 

6. Sijaitseeko Kiiminkijoen lähettyvillä 

 Vakituinen asunto  Loma-asunto 

 Molemmat   Ei kumpikaan 

 

Kuinka lähellä jokea lähimpänä sijaitseva asuinkiinteistönne sijaitsee? 

 0–0,2 km    0,2–1 km 

 1–5 km   5–10 km 

 yli 10 km  

 

7. Minä vuonna muutitte Kiiminkijoen lähettyvillä sijaitsevaan kiinteistöönne tai saitte haltuunne 

loma-asuntonne?   vuonna __________ 

 

8. Ympyröikää tai merkitkää nuolella oheiseen karttaan se joen alue, jota käytätte alla lueteltuihin 

toimintoihin tai harrastuksiin.  Merkitkää toiminnan kirjain ympyrään tai nuoleen.  

a. vakituinen asuminen  b. mökkeily 

c. kalastus   d. ravustus 

e. veneily/vesiurheilu  f. retkeily ja ulkoilu rannoilla 

g. uinti   h. muu harrastus, mikä____________ 



LIITE 1 

 
9. Merkitkää seuraavaan listaan kaikki aktiviteettinne Kiiminkijoella sekä arvioikaa omien 

kokemuksienne perusteella ovatko aktiviteetit muuttuneet kunnostusten jälkeen.     

      Olen harrastanut         Muuttunut         Muuttunut       Ei muutosta    Muuttunut         Muuttunut          
      huomattavasti       hieman                                   hieman       huomattavasti 
       paremmaksi     paremmaksi                         huonommaksi   huonommaksi 

 

kalastus   

ravustus 

uiminen    

veneily    

melominen    

retkeily / ulkoilu 

 maiseman ihailu   

rauhoittuminen 

 äänimaiseman  

kuuntelu   

elinkeino 

 jokin muu? _____________________________ 

       

10. Ovatko kunnostukset vaikuttaneet joen käyttöönne? Kunnostuksien jälkeen olen vieraillut 

Kiiminkijoella 

Useammin   Harvemmin 

Ei muutosta   En osaa sanoa 

 

11. Millainen on mielestänne hyvä koski ranta-asukkaan kannalta? 

Monimuotoinen  Luonnonmukainen        Tasainen virtaus  

Vaihteleva virtaus  Hyviä kuohuja        Kivikoita 

Soraikoita  Syvänteitä         Helppokulkuinen 

12. Koetteko kunnostukset tärkeiksi  

a) joen biologian kannalta?  Kyllä  Ei 

b) joen virkistyskäytön kannalta?  Kyllä   Ei 

c) asumisviihtyvyyden kannalta?  Kyllä  Ei 

d) muusta syystä? Mistä? ___________________________________________ 

 

13. Ovatko kunnostukset herättäneet keskustelua ranta-asukkaiden piirissä? Jos ovat, millaisista 

asioista olette keskustelleet? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Kunnostusten onnistuminen 

 

14. Arvioikaa kunnostusten onnistumista ranta-asumisen ja muun toiminnan kannalta 

kokemuksienne perusteella.  

                                                                                        Täysin      Lähes     Ei samaa     Lähes       Täysin      
                                                                                        samaa      samaa     eikä eri         eri              eri             
                                                                                        mieltä       mieltä       mieltä        mieltä        mieltä                                                                      

   

Koskiin on laitettu sopiva määrä kiviä ja lohkareita                              

Kivet ja lohkareet on hyvin aseteltu                                                

Kunnostukset eivät vaikuta veden pinnan korkeuksiin  

ylä- ja alapuolisilla vesialueilla 

Koskialueet vesittyvät (vettä riittää) paremmin myös  

kuivempina aikoina verrattuna tilanteeseen ennen  

kunnostuksia 

Jääpatojen muodostuminen jäiden lähdön aikaan 

ei ole lisääntynyt 

Hyydejään muodostumista ei ole tapahtunut enemmän  

kuin ennen kunnostuksia 

Ranta-asukkaiden asumisviihtyvyys on lisääntynyt                                 

Kunnostustyöt eivät häirinneet asumisviihtyvyyttä /  

virkistäytymistä       

Rantakiinteistöjen ja -tonttien arvo on noussut                                          

Jokivarren elinmahdollisuudet ovat parantuneet     

Jokivarren asukkaiden toiminta ja yhteishenki ovat  

aktivoituneet                                         

Jokivarren elinkeinoelämä on kehittynyt  

Alueen tunnettavuus on parantunut  

Joen vetovoimaisuus on parantunut        

Koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi                                     

Koskimaisemasta on tullut kauniimpi                                                      

Kosken kohina on tuonut alueelle miellyttävämmän 

äänimaiseman                                     

Veneily ei ole vaikeutunut koskissa                                                         

Melomisesta on tullut mielenkiintoisempaa                                             

Koskesta lähiympäristöineen on tullut parempi  

ulkoilukohde                                                                 

Kalakanta on kasvanut 

Kalakanta on monipuolistunut                                                                 

Kosket ovat parempia kalastuskohteita                                                   

Olen tyytyväinen kunnostuksiin                                                                             
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15. Mitkä ovat mielestänne Kiiminkijoella tehtyjen kunnostusten suurimmat hyödyt ja haitat? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

16. Ovatko kunnostetut alueet muuttuneet siitä, millaisia ne olivat kunnostustöiden 

valmistumisen jälkeen? Ajan kuluessa kunnostetut alueet ovat muuttuneet joen käytön kannalta 

 

Huomattavasti paremmiksi 

Hieman paremmiksi 

Ei muutosta 

Hieman huonommiksi 

Huomattavasti huonommiksi 

 

17. Tarvitaanko Kiiminkijoella lisää kunnostustoimenpiteitä?  

 Kyllä   Ei  En osaa sanoa 

 

Jos vastasitte kyllä, millaisia toimenpiteitä tarvitaan ja missä? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    

Ranta-asukkaiden huomioon ottaminen  

 

18. Perehdyittekö aikanaan koskien kunnostussuunnitelmiin? 

 Kyllä    Ei 

 Minulla ei ollut tietoa suunnitelmista  

 

Jos perehdyitte suunnitelmiin, miten suhtauduitte niihin? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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19. Onko mielestänne ranta-asukkaita otettu riittävästi huomioon Kiiminkijoen suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa? 

 Kyllä   Ei 

 En osaa sanoa 

 

Jos vastasitte ei, perustelkaa lyhyesti kielteinen vastauksenne. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

20. Onko teillä muuta sanottavaa virtavesikunnostuksista? Sana on vapaa. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Mikäli haluatte osallistua digikameran arvontaan, voitte jättää tähän yhteystietonne (nimi, osoite). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksestanne! 
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Hyvä Kostonjoen kalastaja 

 

Oulun yliopiston Thule-instituutti ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tutkivat jokikunnostusten 

ekologisia ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida koskikunnostusten 

onnistumista kokonaisuutena yhdistämällä eri tieteenalojen tuottamaa tietoa, ja näin vaikuttaa 

virtavesikunnostusten suunnitteluun ja toteuttamiseen niin, että myös eri käyttäjäryhmien (ranta-

asukkaat, kalastajat, melojat) tarpeet otetaan huomioon. 

 

Virtavesien kunnostuksella tarkoitetaan korjaavaa vesirakentamistoimintaa, jolla pyritään korjaamaan 

ihmistoiminnasta jokiluonnolle aiheutuneita haittoja. Suomessa tämä on käytännössä tarkoittanut 

monimuotoisuuden palauttamista puunuittoa varten perattuihin rännimäisiin jokiin. Tämän on puolestaan 

toivottu parantavan joen ekologista tilaa ja etenkin arvokalakantojen poikastuotantoa.  

 

Tutkimuksessa perehdytään 2000-luvun kunnostuksiin Kiiminkijoella, Kostonjoella ja Simojoella. 

Kostojoen kunnostukset on suoritettu vuosina 2005–2009. Kunnostetut kosket näette oheisesta kartasta. 

Tutkimuksessa kerätään ranta-asukkaiden, melojien ja kalastuksen harrastajien mielipiteitä 

kunnostusten vaikutuksista vapaa-ajan toimintaan ja kokemuksia kunnostusten onnistumisesta. Tämän 

kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä 

tunnistamaan vastaajien joukosta.  

 

Pyydämme vastaamaan tähän kyselyyn palauttamalla kyselylomakkeen ja kartan oheisessa 

vastauskuoressa 5.3.2014 mennessä tai sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://www.eharava.fi/831.  

 

Vastauksenne on meille erityisen arvokas. Saatujen vastausten perusteella voidaan kehittää 

tulevaisuudessa kunnostusten suunnittelua ja kunnostustoimenpiteitä. 

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvomme 15 kotimaista vaappusettiä (neljän vaapun setin arvo 

50 €). 

 

Lämpimät kiitokset vastauksestanne! 

 

 

Ystävällisin terveisin, 
 

Kirsi Kananen                    Maare Marttila   Timo P. Karjalainen  

Thule-instituutti           Riista- ja kalatalouden  Thule-instituutti 

Oulun yliopisto           tutkimuslaitos  Oulun yliopisto 

p. 050 406 8745           p. 040 754 7627  p. 0400 662 2171 

kirsi.kananen@oulu.fi           maare.marttila@rktl.fi  timo.p.karjalainen@oulu.fi 
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1. Syntymävuosi               __________ 

 

2. Sukupuoli Mies                         Nainen 

 

3. Asuinkunta                                   ______________________________________ 

 

4. Ammatti / elinkeino                _______________________________________ 

 

5. Onko teillä Kostonjoen lähettyvillä 

 Vakituinen asunto  Loma-asunto 

 Molemmat   Ei kumpikaan 

 

Jos vastasitte kyllä, kuinka lähellä jokea lähimpänä sijaitseva asuinkiinteistönne sijaitsee? 

 0–0,2 km    0,2–1 km 

 1–5 km   5–10 km 

 yli 10 km  

 

6. Oletteko tietoinen Kostonjoella suoritetuista virtavesikunnostuksista? 

 Kyllä  Ei 

 

Jos vastasitte kyllä, mistä saitte tiedon virtavesikunnostuksista? 

Ilmoitus kotiin  Internetistä 

Lehdestä   Uutisista 

Tuttavilta 

Jostain muusta, mistä? _____________________________________________________ 

 

7. Oletteko kalastaneet Kostonjoella ennen vuonna 2009 päättyneitä virtavesikunnostuksia?  

 Kyllä  Ei  En osaa sanoa 

 

Kalastustaustanne 

    

8. Mikä on pääasiallinen kalastustapanne? 

        

Vetouistelu  

Heittokalastus uistimella  

Perhokalastus  

Kalastus seisovilla pyydyksillä  

(katiska, verkko, rysä)  
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9. Kalastuksen määrä  

a) Kuinka kauan olette kalastaneet Kostonjoella? 

Yhden kerran  1–5 vuotena 

6–10 vuotena  11–20 vuotena 

yli 20 vuotena 

 

b) Kuinka usein käytte kalassa Kostonjoella?  

 Harvemmin kuin kerran vuodessa 

 1–5 kertaa vuodessa 

 6–20 kertaa vuodessa 

 yli 20 kertaa   

 

c) Kalastatteko pääasiassa Kostonjoen vesistöalueella? 

Kyllä            Ei 

 

 

10. Merkitkää oheiseen karttaan (s. 2), missä kohti jokea yleensä kalastatte.  

 

 

11. Minkä takia olette käyneet kalastamassa Kostonjoella? Merkitkää kolme tärkeintä syytänne 

numerojärjestyksessä, (1 = tärkein). 

Ennestään tuttu kalapaikka   Hyvä saavutettavuus 

Mielenkiintoinen kalastuskohde ja –ympäristö  Koskia on kunnostettu 

Hyvä kalakanta    Hyvä saalisvarmuus 

Mahdollisuus merilohen saamiseen   Lyhyt kalamatka  

Uteliaisuuden ja vaihtelun vuoksi   Palveluiden vuoksi 

Muun aktiviteetin takia, minkä? __________________________________________ 

      

Saalismäärät ja -lajit 

 

12. Oletteko havainneet muutoksia saalismäärissä kunnostusten jälkeen? Saalismäärät ovat 

Kasvaneet hieman    Kasvaneet merkittävästi  

Vähentyneet hieman   Vähentyneet merkittävästi 

Ei muutosta    En osaa sanoa 
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13. Mikä on ensisijaisesti tavoittelemanne saalislaji Kostonjoella (merkitkää X)?  Entä mitä lajeja 

olette saaneet saaliiksi? Merkitkää saaliiksi saatujen lajien kohdalle joko + jos kunnostusten 

jälkeen saalismäärät ovat kyseisessä saalislajissa kasvaneet tai – jos määrät ovat vähentyneet. 

Voitte merkitä myös 0, jos saalismäärissä ei ole ollut muutosta. 

  Ensisijaisesti tavoiteltu saalis ( X )       Saaliiksi saatu (+, - , 0) 

Kirjolohi  

Siika  

Nahkiainen  

Ahven, hauki, särki  

Taimen  

Harjus  

Lohi  

Made 

Jokin muu 

 

Toiminta joella 

 

14. Millainen on mielestänne hyvä koski kalastaa? 

Monimuotoinen  Luonnonmukainen        Tasainen virtaus  

Vaihteleva virtaus  Hyviä kuohuja        Kivikoita 

Soraikoita  Syvänteitä         Helppokulkuinen 

 

15. Koetteko kunnostukset Kostonjoella tärkeiksi?  

     Kyllä    Ei          En osaa sanoa 

a) Biologian kannalta 

b) kalastamisen kannalta 

c) Muun käytön kannalta     

 

16. Onko Kostonjoella tehdyillä kunnostuksilla ollut vaikutusta kalastusharrastuksellenne? 

    Täysin        Lähes  Ei samaa Lähes Täysin 
    samaa       samaa          eikä eri            eri                  eri 
    mieltä         mieltä           mieltä            mieltä            mieltä 

Olen kalastanut joella useammin 

Koska kosket ovat kunnostettu,   

harrastan kalastusta joella harvemmin 

Olen vaihtanut yleisintä kalastuspaikkaani  

kunnostusten jälkeen 

Koskien kunnostuksella ei ole ollut  

vaikutusta kalastukseeni 
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17. Ovatko kunnostukset herättäneet keskustelua kalastajien piirissä? Jos ovat, millaisista 

asioista olette keskustelleet? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Kunnostusten onnistuminen 

 

18. Arvioikaa kunnostusten onnistumista kalastamisen ja muun toiminnan kannalta 

kokemuksienne perusteella.  

                                                                                        Täysin      Lähes     Ei samaa     Lähes       Täysin      
                                                                                        samaa      samaa     eikä eri         eri              eri             
                                                                                        mieltä       mieltä       mieltä        mieltä        mieltä                                                                      

   

Koskiin on laitettu sopiva määrä kiviä ja lohkareita                              

Kivet ja lohkareet on aseteltu hyvin                                                

Syvyysvaihtelua on sopivasti 

Koskialueet vesittyvät (vettä riittää) paremmin myös 

kuivempina aikoina verrattuna tilanteeseen ennen  

kunnostuksia 

Lohikalojen kutu- ja poikasalueet ovat hyvin tehtyjä    

Kalakanta on monipuolistunut         

Kunnostusten jälkeen arvokalakannat (lohi, taimen, 

harjus) ovat vahvistuneet 

Kunnostusten jälkeen vähempi arvoisten kalojen  

(ahven, särki, hauki) kannat ovat vahvistuneet                                                         

Koskikalastuskohteiden määrä on kasvanut                                           

Kahlattavuus on huomioitu koskissa hyvin                                                        

Heittopaikkoja on riittävästi                         

Kalastettavuus koskissa on hyvä                                              

Kosket ovat parempia kalastuskohteita                                                   

Koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi                                     

Koskimaisemasta on tullut kauniimpi                                                      

Kosken kohina on tuonut alueelle miellyttävämmän 

äänimaiseman                                     

Joen vetovoimaisuus on parantunut                                                        

Olen tyytyväinen kunnostuksiin                                                               
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19.  Mitkä ovat mielestänne Kostonjoella tehtyjen kunnostusten suurimmat hyödyt ja haitat? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

20. Ovatko kunnostetut alueet muuttuneet siitä, millaisia ne olivat kunnostustöiden 

valmistumisen jälkeen? Ajan kuluessa kunnostetut alueet ovat muuttuneet kalastuksen kannalta 

 

Huomattavasti paremmiksi 

Hieman paremmiksi 

Ei muutosta 

Hieman huonommiksi 

Huomattavasti huonommiksi 

 

21. Tarvitaanko Kostonjoella lisää kunnostustoimenpiteitä?  

 Kyllä   Ei  En osaa sanoa 

Jos vastasitte kyllä, millaisia toimenpiteitä tarvitaan ja missä? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    

Kalastajien huomioon ottaminen  

 

22. Perehdyittekö aikanaan koskien kunnostussuunnitelmiin? 

 Kyllä    Ei 

 Minulla ei ollut tietoa suunnitelmista  

 

Jos perehdyitte suunnitelmiin, miten suhtauduitte niihin? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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23. Onko mielestänne kalastajat otettu riittävästi huomioon joen kunnostusten suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa?  

 Kyllä   Ei 

 En osaa sanoa 

Jos vastasitte ei, perustelkaa lyhyesti kielteinen vastauksenne. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

24. Onko teillä muuta sanottavaa virtavesikunnostuksista? Sana on vapaa. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Jos haluatte osallistua 15 vaappusetin arvontaan, voitte jättää tähän yhteystietonne. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksestanne! 
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Liite 3. Kortin kuvapuoli (Kuvat: Eero Moilanen 2007, Metsähallitus; asettelu: Hannele Heikkilä-Tuomaala, 

Thule-istituutti). 

 

 
 
Liite 3. Kortin tekstipuoli.  
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Melojat 

 

Peruskysymykset 

 

1. Ikä? 

 

2. Asuinkunta? 

 

3. Oletteko tietoinen alueella suoritetuista virtavesien kunnostuksista?  

 

4. Sijaitseeko joen lähettyvillä vakituinen /  loma-asunto / molemmat? 

 

 

5. Liittyykö joki keskeisesti työhön / vapaa-aikaan? 

o Miten? 

 

6. Miten joen käyttö on muuttunut kunnostusten jälkeen 

o (työ / vapaa-aika) 

 

o Oletko vieraillut alueella enemmän / vähemmän? 

 

7. Merkitse seuraavaan listaan kaikki joen tarjoamat palvelut, aktiviteetit tai hyödykkeet, joita olet 

käyttänyt. 

 kalastus  

 uiminen 

 veneily 

 melominen 

 maiseman ihailu 

 rauhoittuminen 

 virkistäytyminen 

 äänimaiseman kuuntelu 

 elinkeino 

 ravinto 

 energia  

 kasteluvesi 

 jokin muu? 

 

o Ovatko edellä mainitut palvelut muuttuneet kunnostusten jälkeen? Miten? 

 

 

8. Ovatko kunnostukset herättäneet keskustelua? Millaisista asioista olette keskustelleet? 
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Melontaan liittyvät kysymykset 

 

1. Harrastustyyli: retki / freestyle / muu? 

 

2. Missä yleisimmin harrastat melomista (joki, järvi, meri)? 

 

3. Kuinka usein harrastat melomista vuodessa? 

o Kuinka usein melot tässä joessa? 

 

4. Oletko melonut joessa ennen kunnostuksia? 

 

5. Mitkä ovat melomisharrastuksen kannalta tärkeimmät kuukaudet / ajankohdat? 

 

6. Minkälaista reittiä yleisimmin melot tutkimusjoessa?  

o Oletko melonut koko joen matkalla?  

 

7. Oletko muuttanut yleisimmin melomaasi reittiä kunnostusten jälkeen? 

 

8.   Onko melojia huomioitu virtavesikunnostuksissa? Miten? 

o Oletko itse osallistunut kunnostuksiin? 

 

9. Perehdyittekö aikanaan koskien kunnostussuunnitelmiin 

o Jos perehdyitte, miten suhtauduitte suunnitelmiin? 

 

10. Onko joen melottavuus muuttunut kunnostusten jälkeen? 

o Miten? 

o Jos melottavuus on huonontunut, mitkä ovat joen ongelmakohdat? 

 

11. Miten arvioit joen melottavuutta ennen kuin lähdet melomaan? (melojien nettisivut, sää, 

näköhavainto?) 

 

12. Onko melomiesi koskien vaikeusaste / koskiluokitus muuttunut kunnostusten jälkeen? 

 

13.   Onko melominen mahdollista vähäisen veden aikaan kunnostusten jälkeen? 

o Mikä tilanne oli ennen?  

 

14.  Onko koskien monimuotoisuudessa tapahtunut muutosta kunnostusten jälkeen? (Esim. 

stopparit, aallot, akanvirrat) 

 

15.   Millainen on hyvä koski meloa?  

o Miksi?  
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16.  Koetko koskikunnostukset tärkeiksi joen biologian kannalta? 

o Tulisiko mielestäsi kunnostuksia suorittaa vain jos melomisen harrastaminen ei 

alueella vaarannu? 

 

17.  Kunnostusten onnistuminen 

 Koskeen on laitettu sopiva määrä kiviä ja lohkareita 

 Kivet ja lohkareet on hyvin aseteltu 

 Koskista on tullut monimuotoisia 

 Melojille on jätetty koskiin sopivat väylät 

 Koskimaisemasta on tullut luonnonmukaisempi 

 Koskimaisemasta on tullut kauniimpi 

 Kosken kohina on tuonut alueelle miellyttävämmän äänimaiseman 

 Melomisesta on tullut haastavampaa 

 Melomisesta on tullut mielenkiintoisempaa  

 Joen vetovoimaisuus on lisääntynyt 

 Kunnostukset ovat lisänneet ranta-asukkaiden asumisviihtyvyyttä 

 Kunnostusten jälkeen kosket ovat parempia kalastuskohteita 

 Olen tyytyväinen kunnostuksiin 

 

18. Onko joku kunnostustoimi erityisesti muuttanut jokea? 

o Mikä toimi? Miten? 

 

19. Onko eri koskissa havaittavissa eroavaisuuksia kunnostusten onnistumisessa? 

o Millaisia? 

 

20. Onko joen olemus/rakenne muuttunut kunnostustöiden valmistumisen jälkeen? (Esim. Onko 

luonto muokannut jokea?) 

o Jos on, niin miten? Kuinka nopeasti muutos on tapahtunut? 

 

21.  Tarvitaanko alueella mielestäsi vielä lisää kunnostavia toimenpiteitä? 

 Millaisia?  

 


