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▪ eläkeläinen, Jyväskylä

▪ kalabiologina K-Suomen vesipiirissä

->ely-keskuksessa 1978 – 2016

▪ osallistunut yli 200 koski- ja 15 

kalatiekohteen kunnostussuunnitteluun  

ja niiden toteutukseen

▪ kirjoittanut virtavesikunnosta 

käsittelevän käsikirjan ja teiden 

ylitysrakenteita käsittelevän 

pilottitutkimuksen

Anssi  Eloranta



Hydrografian toimistoHydrografian toimisto

Hydrografian toimisto Hydrografian toimisto

Uitto (1850)  - Vesienergia (1945-65) -

Veden laatu (1985) 





• tuhansia  

luonnonnaamioimia 

virtavesiraunioita

• vapautunut entisistä 

käytöistään (uitto, 

vesimyllyt, sahat)

• Keski-Suomen esimerkit



Mistä apu?  

Virtavesikunnostuksista!



• harrastettiin 

virtavesien 

pienimuotoista 

kunnostustoimintaa…

• amerikkalaiset mallit 

pohjaksi

• kalastuskunnat ja

kalastusseurat

Niskanen 1961

1950 ja 1960–luvuillakin



• ”ennen linnut lauloivat Titi-Tyy,

nyt enää Didi-Dyy”

• uudet aatteet ja elämänarvot 

• Tukholman ympäristökongressi 

1972

1970 -luvun ympäristöherääminen



• vesilaki 1960

• vesihallinto 

vesipiireineen 1970

• RKTL 1971

• vesilaki §5:30 -
budjettimomentti

• MMM 29.4.1977: 

Vesistöjen 

kunnostamistyöryhmä

Suomikin herää -säädöksiä ja organisaatioita 



Suomalaisen virtavesikunnostuksen alkuaskeleet

1970-1980 –lukujen vaihteessa

Suomen virtavesissä tehty vesienhoitotyötä – virtavesiä 

kunnostamalla - tavoitteena hyvä ekologinen tila lähes 20 

vuotta aiemmin kuin vesipuitedirektiivistä puhuttiinkaan.



P



Ympäristöstä voidaan huolehtia neljällä tavalla:

- suojelemalla

- hoitamalla

- kunnostamalla

- jättämällä sinälleen

Kunnostus-käsitettä helppo täsmentää lisämääreillä:

- kohdealue (järvi, virtavesi, valuma-alue)

- hanketyyppi (talkoo-, velvoite-, tilausperuste)

- päätavoite (ekologinen, kalataloudellinen, 

virkistyksellinen,..)

- kunnostusaste (kohentaminen > entisöinti >luonnontilan 

ylitys 

Kunnostus –termi on paras 



Vesistökunnostus eli -kunnostaminen on 

’aktiivista ja kertaluonteista vesirakentamistoimintaa, jolla pyritään 

ensisijaisesti hankealueen tilan ja käyttökelpoisuuden ekologiseen
parantamiseen lähemmäksi luonnontilaa’ -> VL 2 (2011)



• Luonnonsuojelustrategia työryhmä (KM 1982:27)

• Kalastuslaki 286/1982 -> kalastuskunta, 

kalastusalueet, kalastuspiirit 

• Vesirakentamistöiden tarvetoimikunta (KM 1982:56) -> 

kunnostusinventoinnit aloitettava, uittokohteet 

kalatalouskäyttöön aina, kun mahdollista sekä Keski-

Suomi kunnostusten kokeilulääniksi

1980-luvulla nykymuotoisiin virtavesikunnostuksiin



Maamme ensimmäinen maakunnanlaajuinen 

virtavesi-inventointi ja kunnostustarveselvitys 

(VIRVE, 1982) -> sekä ministeriöltä maamme suurin

kunnostustoimeksianto (1982; 14 + 1)



• Kaikki  maan 390 irtouittosääntöä (= 40 000 kilometriä 

uittoreittiä) kumottu ja osin kunnostettu

• Ns. kriisiajan uittovaatimus

• Vaalan Kutujoki (KHO 17.1.1977) perkauskivet uittorakenteita

• Kuhmon Änättikoski (KHO: 23.12.1986): ennakkopäätös 

kutusoran palauttamisesta uittoväylissä

Velvoitekunnostukset (VL 5:30)



• Laajin, kallein, monimuotoisin ja vaativin 

kunnostushanketyyppi -> usein yhdistetty velvoitekunnostukseen

• Kuopion, Mikkelin, Oulun, Lapin ja Keski-Suomen 

vesipiirit…

Toimeksianto- ja tilauskunnostukset



Valtion tulo- ja menoarvioon saatiin ns. 

uittomomentin rinnalle kalataloudellisille 

kunnostus – ja rakentamishankkeille oma 

budjettimomentti vuonna 1984



Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmä eli ns 

Munnen komitea (1985) linjasi virtavesikunnostuksille

Hallinnolliset ja toiminnalliset ohjeet, joiden 

pohjana olivat Keski-Suomessa laaditut 

kunnostushankkeen organisaatio- ja etenemismalli sekä 

suunnitelman sisältömalli. 



Maamme ensimmäinen kuivatyönä toteutettu 

virtavesikunnostus Laukaan Kuusaankoskessa 1993



• kalatiet ja ohitusväylät ovat  tilauskunnostushankkeita 

(oheiset kuvat)

• 1980-luvulla kunnostusrahat bioväyliin ”jäädytettiin”

• Jukka Jormola, Anne Laine, Timo Pohjamo…

Korvenkosken kallioon louhittu

ohitusuoma (Rutajoki)
Alakosken denil-kalatie 

(Muurame)

Bioväylähankkeet



Maamme ensimmäinen virallinen valtakunnallinen 

pienvesien talkookunnostus  Kivijärven Veitjoella 1984

Pienvesien talkookunnostus



…Taimeninstituutin (1995) ja Virhon (Virtavesien hoitoyhdistys 

1990) myötä pienvesien talkookunnostus voimistui etenkin Helsingin 

seudulla (Monikonpuro, Longinoja) ja Pohjanmaalla, nykyisin jo 

laajemminkin Suomea

….2010-luvulla tulivat Jokitalkkarit edistämään samaa asiaa

Hasse Härkönen Hasse Härkönen



• Kunnostajat osallistuneet ympäristökasvatusprojekteihin ja 

kunnostusopetukseen (NorWat, koulut, opistot, yliopistot)

• Paikallisen väen sitouttaminen omasta virtavedestä huolehtimiseen



Muut kunnostustyypit

• Luonnonmukainen vesirakentaminen 

(Jormola esittelee)

• Valuma-aluekunnostukset (Kuohattijärven vesistön 

kunnostushanke ensimmäisiä; P-Karjalan 

ympäristökeskus)

• Taajamien hulevesiratkaisut



Kunnostustutkimus

• RKTL aloitti kunnostettujen vesien kalakantaseurannat 1980-

luvulla

• Helsingin, Oulun ja Jyväskylän yliopistot, Suomen 

ympäristökeskus, Teknillinen korkeakoulu

• 16.4.1985 Oulussa vesistötutkimuspäivät, joiden aiheena 

’Jokien kalataloudellinen kunnostus’



• Arvajan koskireitin (Kuhmoinen) 

sähkökalastukset (1980-2020) kuuluvat maamme 

pitkäaikaisimpiin  ja arvokkaimpiin biologisiin 

aikasarjoihin 

• Luken Paltamon aseman virtavesialtaat ja 

kunnostustutkimukset



• Keski-Suomessa kehitettiin mädin haudontasylinterit 

(1984), jota voidaan käyttää mm. alkioiden 

kuolleisuusseurantaan ja poikasistutuksiin.

• Suomen Akatemia valmisteli ympäristökunnostuksen 

tutkimusohjelman RESTORE 



Maamme ensimmäinen väitöskirja 

virtavesikunnostuksista Jyväskylässä 2000



20032010



Kunnostusten seuranta ja vaikuttavuus 

• budjettimomentteihin ei ole kuulunut näiden rahoitusta ->, 

tärkeä ohjausvaikutus toteutumatta

• virtavesien kunnostushankkeille oma rekisteri, johon 

kunnostajien itsearviointi ja valtakunnallinen 

vaikutusarviointi yhteiskriteerein

• ei enää kunnostusrahaa, ellei seurantaa ja vaikutusarviointia

• aineettomien arvojen arviointi nykyistä paremmaksi



Maamme ensimmäinen virtavesikunnostusten 

sosioekonominen selvitys (2007)



Kiitokset Webinaariväelle ja 

Intoa Uusiin Kunnostuksiin!


