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Alkusanat

Vuosina 1998-2000 tehtiin Iijoen vesistön latvajärviä koskeva säännöstelysuosi-
tusten seurantaselvitys ja annettiin uudet suositukset latvajärvien säännöstelylle. 
Suositusten uusimistyössä olivat mukana Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksesta, Seppo Hellsten Suomen ympäristökeskuksesta (entinen  VTT 
Yhdyskuntatekniikka) ja Jorma Autio PVO-Vesivoima Oy:stä (entinen Iijoen Voima 
Oy). Tämän loppuraportin toimitustyön on tehnyt Timo Yrjänä ja taiton Graafinen 
suunnittelu Gasworks. 

Kehittämistyöhön liittyviä seurantaselvityksiä tekivät myös Kainuun ympä-
ristökeskus, Yhdyskuntatutkimus Oy ja Voimalohi Oy. Iijoen vesistön latvajärvien 
säännöstelysuositusten uusiminen oli osa valtakunnallista säännöstelyjen kehit-
tämishanketta, jota on koordinoinut Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuk-
sesta.
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Johdanto

Iijoen vesistön latvaosissa sijaitsevia  
Irni-, Polo- ja Kerojärviä sekä Koston-
, Kynsi- ja Tervajärviä on säännöstelty 
energiatuotannon ja tulvasuojelun tar-
peisiin 1960-luvun puolivälistä lähtien. 
Kartta Iijoen säännöstellyistä latvajär-
vistä on esitetty kuvassa 1. Syksyllä 1989 
käynnistettiin Iijoen vesistön latvajärvi-
en säännöstelyn kehittämiseen tähtäävä 
selvitys. Selvityksen tavoitteena oli etsiä 
sellainen säännöstelyn kehittämisvaih-
toehto, että vesistön kaikki käyttömuo-
dot sekä ekologiset näkökohdat tulevat 
aikaisempaa paremmin huomioon ote-
tuiksi ilman, että alapuolisessa vesistös-
sä aiheutuu tulvahaittoja tai merkittäviä 
energiataloudellisia menetyksiä. Selvi-
tys tehtiin vesi- ja ympäristöhallinnon 
ja Pohjolan Voima Oy:n yhteistyönä. 
Kehittämisselvityksen tulokset on jul-
kaistu Hellstenin (1991) toimittamassa 
raportissa.

Vuonna 1991 valmistuneen sel-
vityksen tuloksena Iijoen vesistön 
latvajärvien säännöstelylle annettiin 
suosituksia, jotka ovat olleet voimassa 

vuodesta 1992 alkaen. Kostonjärven 
järviryhmässä oli tarkoituksena nostaa 
alkutalven vedenkorkeuksia jäätyvän 
pohjan vähentämiseksi. Irnijärven järvi-
ryhmässä taas tarkoituksena oli kesäai-
kaisten korkeimpien vedenkorkeuksien 
alentaminen rannan eroosion vähentä-
miseksi.

Molemmille järvialueille on lisäksi 
1990-luvulla muodostettu laajahkoja 
pohjapadottuja osa-alueita, joissa talvi-
nen vedenpinta ei laske yhtä voimak-
kaasti kuin muualla. Kartta pohjapato-
jen sijainnista on esitetty kuvissa 2-3. 
Iijoen vesistön latvajärvillä on suojattu 
ranta-alueita tavanomaisten menetel-
mien lisäksi suisteilla ja puomeilla.

 Nyt tehtävät selvitykset ovat osa 
valtakunnallista säännöstelyn kehittä-
missuositusten vaikutusten seuranta-
projektia. Iijoen vesistön latvajärvien 
ohella projektissa ovat mukana Oulu-
joen vesistön järvet, Kemijärvi ja Ina-
rinjärvi. Säännöstelysuositusten vaikut-
tavuutta arvioidaan Oulujoen ja Iijoen 
säännöstellyillä järvillä. Inarinjärvellä 

Kuva 1. Kartta Iijoen 
vesistöalueesta ja 
säännösteltyjen  
latvajärvien sijainnista 
vesistöalueella.
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kehitetään menetelmiä, jonka avulla 
voidaan arvioida rantavyöhykkeen 
monimuotoisuudessa ja tuottokyvyssä 
tapahtuvia muutoksia. Kemijärvellä 
arvioidaan vesistön tilaa ja tutkitaan, 
voidaanko säännöstelykäytäntöä muut-
taa rantavyöhykkeen kannalta parem-
maksi aiheuttamatta haittoja voimatalo-
udelle tai vesistön virkistyskäytölle. Sel-
vitysten tulokset raportoidaan vesistö-
aluekohtaisesti ja lisäksi laaditaan koko 
projektin yhteenvetoraportti.

Säännöstelysuositusten toteutumi-
sen selvittämistyö on toteutettu luvan-
haltijoiden (voimayhtiöiden), vesi- ja 
kalatalousviranomaisten ja sekä tutki-
muslaitosten yhteistyönä. Mukana ovat 
olleet: Suomen ympäristökeskus, Lapin 
ympäristökeskus, Kainuun ympäristö-
keskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäris-

tökeskus, Kainuun Työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen kalatalousyksikkö, Fortum 
Oy (entinen Imatran voima Oy), PVO-
Vesivoima Oy (entinen Iijoen Voima Oy) 
sekä Suomen ympäristökeskus (entinen 
VTT Yhdyskuntatekniikka). Projektia on 
koordinoinut Mika Marttunen Suomen 
ympäristökeskuksesta. 

Iijoen vesistön latvajärvien osalta 
säännöstelysuositusten toteutumisen 
arviointityössä ovat olleet mukana 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 
PVO-Vesivoima Oy ja VTT Yhdyskun-
tatekniikka. Kainuun ympäristökeskus 
on osallistunut kasvillisuusselvitysten 
tekoon Iijoen vesistön latvajärvillä 
(Heikkinen, ym. 1999a) ja Voimalohi 
Oy on tehnyt arvion säännöstelyjär-
viin laskevien purojen ja jokien tilasta 
(Hiltunen ja Partanen 1998).

Kuva 2. Irnijärven  
järviryhmän pohjapatojen 
sijainti, rakennusvuosi ja 
vaikutusalue.

Kuva 3. Kostonjärven 
pohjapatojen sijainti, 
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Iijoen vesistössä tehtyjen selvitys-
ten tarkoituksena on arvioida suositus-
ten toteutumista ja vaikutuksia samoin 
kuin pohjapatojen rakentamisen vaiku-
tuksia. Samalla on tarkoitus aloittaa eri-
tyisesti rantavyöhykkeeseen kohdistuva 
seuranta vaikutusten havainnoimiseksi 
jatkossa.

Selvitykset käsittävät  virtaamien 
ja vedenkorkeuksien seurantoja, tuot-
tavan vyöhykkeen jäätymisarvioita, 
ranta-asukkaiden mielipidekyselyn sekä 
yhteenvedon kalastotarkkailuista Iijoen 
vesistön säännöstellyillä latvajärvillä. 
Lisäksi on arvioitu säännöstelyjärviin 
laskevien purojen ja jokien tilaa sekä 
aloitettu kasvillisuusseuranta näillä jär-
villä. Selvitysten perusteella on annettu 
uudet säännöstelysuositukset.

Tässä raportissa on esitetty tiivis-
telmä seuraavista säännöstelyyn kehit-
tämiseen ja velvoitetarkkailuun Iijoen 
vesistössä liittyvistä raporteista:

Heikkinen, J., Riihimäki, J. ja Hellsten, S. 
1999: Iijoen latvajärvien säännöstelyn 
kehittämisselvityksen suositusten 
toteutumisen seuranta. Moniste. Kai-
nuun ympäristökeskus ja VTT Yhdys-
kuntatekniikka. 13 s.

Hiltunen, M. ja Partanen, L. 1998: Irnin ja 
Koston säännöstelyjärvialueille las-
kevien purojen ja jokien kalatalou-
dellisesta ja ympäristöllisestä tilasta. 
Moniste. Voimalohi Oy. 19 s.

Voimalohi Oy 1998: Koston-, Kynsi- ja Terva-
järven sekä Unilammen kalakantojen 
velvoitehoidon tarkkailutulokset vuo-
sina 1981-96. 103 s.

Voimalohi Oy ja Metsähallitus 1997: Iijärven-
Irnin alueen kalakantojen velvoite-
hoidon tarkkailutulokset vuosina 
1981-96. 124 s.
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2.1 Kehittämissuositukset

Vuoden 1991 kehittämisselvityksessä 
annetut suositukset olivat lähinnä 
vedenkorkeustavoitteita. Tavoitetasot 
olivat seuraavat:
Koston järviryhmä
• 8.2. vedenkorkeus tason NN 

+231,10 m yläpuolella,
• kevättulvahuippu tason +232,00 

m yläpuolella ja
• kesällä, 15.7.-15.9., vedenkorkeus 

tasolla +231,50...+232,00 m
Irnin järviryhmä
• 8.2. vedenkorkeus tason N43 

+235,50 m yläpuolella,
• kevättulvahuippu tason  

+236,50 m yläpuolella,
• 15.9. mennessä alitetaan veden-

korkeustaso +236,50 m ja
• syystulvahuippu tason  

+236,70 m alapuolella
Säännöstelyn kehittämisen tavoitteena 
oli Kostonjärven järviryhmällä vähen-
tää tuottavan rantavyöhykkeen rou-
taantumista rajoittamalla vedenpinnan 
laskua alkutalvella. Lisäksi kesäaikaisen 
vedenkorkeuden vakiinnuttamisella 
pyrittiin edistämään järven virkistys-
käyttömahdollisuuksia sekä vakiin-
nuttamaan ylimmän rantavyöhykkeen 
kasvillisuutta.

Irnijärvellä suosituksilla pyrittiin 
ennen kaikkea rantavyörymien estä-
miseen rajoittamalla vedenpinnan 
nousua syksyllä. Molempien järviryh-
mien tavoitteellinen kevättulvahuipun 
vähimmäistaso puolestaan johtui siitä, 
että näin pyrittiin estämään vedenpin-
nan lasku tarpeettoman alas keväällä ja 
sitä parantamaan kevätkutuisten kalo-
jen kutumahdollisuuksia.

Koska suositusten ehdottoman 
noudattamisen laskettiin aiheuttavan 
noin 15 %:n laskun säännöstelystä vuo-
sittain saatavaan energiataloushyötyyn, 

päädyttiin ratkaisuun, että suositukset 
otetaan säännöstelytavoitteeksi, joita 
noudatetaan silloin, kun ne eivät ole 
ristiriidassa energiataloudellisten tavoit-
teiden kanssa (Hellsten 1991).

2.2 Suositusten 
toteutuminen

Yhteenveto Irnijärven ja Kostonjärven 
vedenkorkeus- ja juoksutustilastoista 
on laadittu vertailuyhteenvedot vuo-
sijaksoille
• 1971 - 1987 (ennen uittoa vallin-

nut tilanne)
• 1988 - 1991 (uiton jälkeen mutta 

ennen suosituksia)
• 1992 - 1997 (suositusten jälkeen)
Irnijärven vedenkorkeudet, päivittäiset 
vedenkorkeuden pysyvyydet (15.7.- 
15.9) ja juoksutukset edellä mainituilla 
jaksoilla on esitetty kuvissa 4a-c ja Kos-
tonjärven kuvassa 5a-c. Vedenkorkeuden 
tunnusluvut Irnin ja Koston järviryhmillä 
on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Kuvista 5a-
c voidaan vetää seuraavia johtopäätök-
siä: suositusten jälkeen alkutalven (8.2.) 
vedenkorkeus on noussut keskimäärin 
0,6 metriä Kostolla, Irnillä se on pysynyt 
entisellään. Eri vuosina toteutuneissa 
säännöstelyissä on luonnollisesti hajon-
taa, mutta keskimääräinen toteutuma on 
kuitenkin suositusten suuntainen (kuvat 
4a ja 5a).

Kevättulvan huipun suositustaso 
on saavutettu Iijoen latvajärvillä useim-
pina vuosina suositusten antamisen jäl-
keen (kuvat 4a ja 5a). Tavoitteena ollut 
alkukesän alimpien vedenkorkeuksien 
nostaminen on toteutunut sekä Kostolla 
että Irnillä. Alkukesän vedenkorkeudet 
ovat nousseet keskimäärin 0,2 metrillä. 
Tavoitteen toteutuminen on kuitenkin 
johtunut pääosin suositusten antami-

Vedenkorkeuksista ja 
tulovirtaamaennusteista annettujen 
suositusten toteutuminen2
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Kuva 4a. Irnijärven vedenkorkeus vuonna 1971-1997.

Kuva 4b. Päivittäisten vedenkorkeuksien pysyvyys Irnijärvellä 15.7.-15.9. välisenä aikana seu-
rantajaksoilla.
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korkeus on kuitenkin suositustasoon 
verrattuna edelleen ollut hieman liian 
korkea: suositeltu taso on ylittynyt kes-
kimäärin 0,1 metrillä.

Vedenkorkeussuositusten vaiku-
tusta Iijoen säännöstellyillä latvajär-
villä voi tarkastella myös loppukesän 
(15.7.-15.9.) vedenkorkeuksien pysy-
vyystarkastelun avulla (kuvat 4b ja 
5b). Pysyvyystarkastelun perusteella 
kaksi ensimmäistä jaksoa (1971-1987 ja 
1988-1991) olivat Irnijärvellä toistensa 
kaltaisia. Viimeisellä, suositusten anta-
misen jälkeisellä, jaksolla vedenkor-
keudet ovat huippukorkeuksia lukuun 
ottamatta olleet selvästi aikaisempaa 
korkeammalla (kuva 4b). Myös Koston-
järvellä suositusten antamisen jälkeen 
(vuosina 1992-1997) vedenkorkeudet 
ovat olleet aikaisempaa korkeammalla, 
mutta ero ei ole aivan yhtä selvä kuin 
Irnin järviryhmällä. Kesä-ajan mata-

sen jälkeisten vuosien hydrologiasta 
eli hyvästä vesitilanteesta. Koston-
järvellä myös säännöstelypadon läp-
päluukun huonosta purkautumisky-
vystä johtuva veden varastoituminen 
vedenkorkeuden alimmilla arvoilla on 
edesauttanut tavoitekorkeuden saavut-
tamista. Tavoitteen saavuttaminen on 
edelleenkin lähes täysin lumen vesiar-
vosta ja sulamisajankohdan säätilasta 
riippuvainen.

Kesäajan vedenkorkeus on (kes-
kimäärin) noussut Kostolla noin 1,0 
metrin ja Irnillä noin 0,3 metriä suosi-
tusten jälkeen. Loppukesän enimmäis-
vedenkorkeudelle annettuja suosituk-
sia ei täysin ole saavutettu, vuosina 
1992-1997 loppukesän enimmäisve-
denkorkeustaso on ylitetty keskimäärin 
0,2 metrillä. Irnillä syysvedenkorkeus 
on siirtynyt noin 0,2 metriä alaspäin 
eli tavoitetason suuntaan. Syysveden-

Kuva 4c. Juoksutus Irnijärvestä 1971-1997.
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Kuva 5a. Kostonjärven vedenkorkeudet vuonna 1971-1997.

Taulukko 1. Vedenkorkeuksien tunnusluvut Irnijärvellä seurantajaksoilla koko vuoden osalta sekä kesäajalta.

  1971-1987 1988-1991 1992-1997 
  N43+m N43+m N43+m
1.1-31.12 NW 233,51 233,62 233,63
 MNW 233,67 233,79 233,79
 MW 236,02 236,00 236,08
 MHW 237,28 237,18 237,18
 HW 237,49 237,44 237,36

15.7-15.9 NW 235,23 235,81 236,22
 MNW 236,28 236,45 236,64
 MW 236,47 236,53 236,81
 MHW 236,74 236,72 236,99
 HW 237,24 237,07 237,20
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limmat vedenkorkeudet ovat kuitenkin 
yltäneet suositusten antamisen jälkei-
sellä jaksolla huomattavasti (yli 1,5 m) 
aikaisempaa korkeammalle.

2.3 Syyt suositusten 
ajoittaiseen 
toteuttamatta jäämiseen

Alkutalven vedenkorkeuden vähim-
mäissuositus on toteutunut Kostolla 
keskimäärin joka toinen vuosi. Suosi-
tuksen täyttyminen riippuu lähes pel-
kästään syksyn vaihtelevista hydrologi-
sista oloista. Tulovirtaamat voivat vaih-
della syksystä riippuen huomattavasti. 
Toisaalta säännöstelyjen alapuolisilla 
(rakentamattomilla) jokiosuuksilla esiin-
tyy keskellä talvea vaihtelevasti suppo-
ongelmia, jotka aiheuttavat vesistön 
varren kiinteistöille vahinkoja. Erityi-
sen paljon suppohaittoja Iijoella esiin-
tyy kovina pakkastalvina. Vertailujak-
son aikana pahoja suppotalvia on ollut 
vuosina 1995, 1996 ja 1997. Helppoja 
vuosia ovat olleet vastaavasti 1993 ja 
1994. Suppo-ongelmat näyttävät koros-

tuvan normaalia suuremmilla juoksu-
tuksilla. Toisaalta on myös havaintoja 
suppohaitoista normaalia pienemmillä 
juoksutusmäärillä. Juoksutuksen täytyy 
olla keskimääräistä tasoa (noin 20 m3/s) 
ja tasaisesti aleneva, jotta ongelmat ja 
siten myös vahingot olisivat mahdolli-
simman pienet. Juoksutuksen säätely 
supon muodostuksen ja jääkannen 
rikkoutumisen estämiseksi aloitetaan 
yleensä marraskuun aikana lämpöti-
lan laskiessa pysyvästi nollan alapuo-
lelle. Aina ei ole mahdollista samanai-
kaisesti välttää supon muodostusta ja 
noudattaa alkutalven vedenkorkeuden 
vähimmäissuositusta. Erityisesti kovina 
pakkastalvina tämä on ongelmallista.

Juoksutuksen suuruutta ohjaavat 
ensisijaisesti voimatalouden edut. Kun 
sähköntuotantokoneisto on kehittynyt 
entistä lämpövoimavaltaisemmaksi, ko-
rostuu vesivoiman rooli voimantuotan-
non säätelyssä. Irnin ja Koston osalta se 
merkitsee sitä, että vettä on pakko sääs-
tää talvikuukausille (joulu-helmikuu), 
jotta tarvittava säätö voidaan toteut-
taa. Iijoella tarve juoksutustason säilyt-
tämiseen säilyy ja jopa lisääntyy myös 
siksi, että joen alajuoksulla sijaitsevien 
voimalaitosten läheisyydessä ei ole sää-

Kuva 5b. Päivittäisten vedenkorkeuksien pysyvyys Kostonjärvellä 15.7.-15.9. välisenä aikana 
seurantajaksoilla.
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Taulukko 2. Vedenkorkeuksien tunnusluvut Kostonjärvellä seurantajaksoilla koko vuoden osalta sekä kesäajalta (15.7.-15.9.)

  1971-1987 1988-1991 1992-1997 
  NN+m NN+m NN+m
1.1.-31.12. NW 228,01 228,09 228,10
 MNW 228,11 228,21 228,27
 MW 230,96 231,01 231,35
 MHW 232,67 232,51 232,67
 HW 232,99 232,99 232,87

15.7-15.9 NW 229,10 230,02 231,67
 MNW 231,02 231,51 232,05
 MW 231,24 231,64 232,25
 MHW 231,64 231,91 232,46
 HW 232,68 232,51 232,69

dön mahdollistavaa viikkosäännöstely-
allasta. Kesäaikaisten vedenkorkeuksien 
jääminen esitettyjen enimmäistasojen 
yläpuolelle johtuu pääasiassa sähkön-
tarpeen ja sen vaihtelun lisääntymisestä 
erityisesti talviaikaan. Tämän takia vet-
tä joudutaan kesäaikana varastoimaan 

altaisiin enemmän talvea varten. Myös 
uittoon liittyneiden suurien keskikesän 
juoksutusten loppuminen vuonna 1988 
on omalta osaltaan nostanut keski- ja 
loppukesän vedenkorkeuksia Iijoen 
vesistön säännöstellyillä latvajärvillä 
(kuvat 4c ja 5a).

Kuva 5c. Juoksutus Kostonjärvestä 1971-1997.
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3.1 Pohjapadot

Vuonna 1991 valmistuneen säännöstely-
jen kehittämisselvityksen jälkeen Irnin 
ja Koston järviryhmille on rakennettu 
useita pohjapatoja, joilla erotettiin mata-
lia järvenosia osittain säännöstelyjen 
piiristä. Näiden tavoitteena oli nostaa 
vedenkorkeutta siten, että kalojen ja 
osin myös kasvillisuuden säilymisen 
edellytyksiä parannettaisiin patojen 
yläpuolisilla alueilla.

Irnin järviryhmään rakennettiin 
Pikku-Kerojärven pohjapato vuonna 
1991, Keski-Kerojärven pohjapato vuo-
sina 1993 - 1994 sekä Polojärven pohja-
pato vuosina 1992 - 1993. Kartta Irnin 
alueen pohjapatojen sijoittumisesta on 
esitetty kuvassa 2. Pikku-Kerojärven 
pohjapadon kynnyskorkeus on N43 + 
236,35 m, Keski-Keron pohjapadon N43 
+235,00 m. Polojärvelle rakennettiin 
säädettävä pohjapato, jonka kynnyskor-
keus voi vaihdella välillä N43 +235,00 ... 
+233,70 m. Perusteena menettelylle oli 
osin tulvasuojelu ja osin energiamene-
tysten eliminoiminen. Vedenkorkeus on 
pysynyt edellä esitettyjen kynnystaso-
jen yläpuolella.

Kostonjärvelle rakennettiin Poro-
perän pohjapato vuonna 1997 Euroo-
pan aluekehitysrahaston, alueen kun-
tien ja voimayhtiön yhteistyönä. Kartta 
Kostonjärven pohjapatojen sijainnista 
on esitty kuvassa 3. Poroperän padon 
alavirtaama-aukon kynnyskorkeus on 
tasolla NN +230,30 m, vedenkorkeus 
on asettunut padon harjan N43 +230,80 
m tasalle keskimääräisessä alivirtaamati-
lanteessa. Kynsijärven luusuaan raken-
nettiin vuonna 1996 pohjapato tasolle  
N43 +231,60 m (kynnyskorkeus) Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 
toimesta. Kynsijärven alin vedenkor-
keus on sen jälkeen asettunut tason  
N43 + 232,10 m yläpuolelle eli alin vesi-

korkeus on noussut noin 0,5 metriä. 
Tervajärven luusuaan rakennettiin 
niinikään ympäristökeskuksen toimesta 
pohjapato vuonna 1996 korkeustasolle 
N43 +232,01 m. Rakentamisen jälkeen 
alin vedenkorkeus on asettunut tason 
N43 +232,30 m yläpuolelle, ja alimmat 
vedenkorkeudet ovat nousseet 0,5 met-
rillä.

Pohjapatojen rakentamisen 
aiheuttamat energiamenetykset ovat 
Irnillä yhteensä 479 MWh/a ja Kostolla 
160 MWh/a.

3.2 Muut 
kunnostustoimet

Muita säännöstelyjärvien kunnostus-
toimenpiteitä ovat rantojen suojaukset 
sekä vesialueen raivaukset kannoista 
ja irtaimesta puuaineksesta. Lisäksi 
molempien järviryhmien luusuaan on 
rakennettu kalastuskuntien esityksestä 
kalaesteverkot, jotta kalojen alasvael-
taminen estettäisiin ja kalanhoidon 
tulokset voitaisiin hyödyntää säännös-
telyjärvillä.

Suojauksilla pyritään estämään 
säännöstelystä aiheutuvaa rantaeroo-
siota. Vuosijaksoilla 1992 - 1998 Koston-
järvellä suojattiin kiveämällä yhteensä  
3 840 m rantaviivaa sekä Irnillä yhteensä 
12 670 m. Irnillä on tehty myös useita 
kokeiluja, jotta löydettäisiin uusia toi-
mivia ja toisaalta kustannustasoltaan 
kohtuullisia ratkaisuja järven itärannan 
pitkien vyöryrantaosuuksien suojaami-
seksi. Näitä ovat mm. erilaiset suisteet, 
puomirakenteet, luiskaukset sekä hei-
nityskokeilut.

Myös yhden Keski-Kerojärveen 
laskevan joen (Suujoen) suualueen syö-
pymistä järven rantavyöhykkeen koh-
dalla on pyritty estämään vuonna 1993 
tehdyllä soraverhouksella. Aiemmin 

Kunnostukset�
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syöpymistä tapahtui keväällä järven 
vesipinnan ollessa alhaalla, jolloin tul-
vavesi syövytti kuivana olevaa ranta-
vyöhykettä. Samantyyppistä, mutta 
pienimuotoisempaa, syöpymistä esiin-
tyy muidenkin matalien lahtien peru-
koihin laskevien uomien suilla. Irnin 
alueella tällaisia pienempiä uomia ovat 
Irni-, Polo-, ja Kerojärvien kalavahinko-
katselmusten maastotarkastusten yhte-
ydessä tehtyjen havaintojen perusteella 
Ukonpuro, Karjaoja, Särkioja, Hietaoja, 
Sarvioja, Niskaoja, Antinlammenoja 
(Luelahti) ja Jokipuro (Ahoniemenlahti) 
sekä Kostonjärvellä vastaavien maas-
totarkastusten perusteella Porojoki, 
Inkeenjoki, Kuolionjoki, Vuoskanoja ja 
Kalmo-oja.

Vyörymäongelman selvittämiseksi 
Irnin säännöstelyluvan täydentävien 
lupaehtojen mukaan säännöstelijän on 

jatkettava lopputarkastuksessa aloitet-
tua selvitystä rantojen vyörymisen vai-
kutuksista pohjan liettymiseen. Rannan 
poikkileikkausmittauksia on tehty noin 
20 linjalla vuosina 1977, 1978, 1979, 
1984 ja 1990. Mittauslinjat ovat ulottu-
neet rantatörmän päältä jyrkänpartaan 
(kasautumisrinteen) alapuolelle. Mit-
tauksia on jatkettava 10 vuoden välein 
vuoteen 2020 saakka. Tähänastisten 
mittausten mukaan pohjan liettyminen 
on vähäistä eikä hiekan suurimittaista 
kulkeutumista ole tapahtunut. Mitta-
ustarkkuus ei kuitenkaan mahdollista 
hyvin pienimittakaavaisten muutosten 
havaitsemista. Maamassojen ei ole voitu 
todeta kulkeutuneen syvänteisiin eikä 
muuallekaan lukuun ottamatta Hols-
tinpuron suuta, missä puro on kuljet-
tanut mukanaan hiekkaa. Useimpien 
seurantalinjojen kohdalta rantatörmät 
on suojattu.
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4.1 Yleistä

Pohjan jäätymistä ja tuottavan vyö-
hykkeen kokoa sekä kasvillisuuden 
tilaa on käsitelty tarkemmin Heikkisen,  
ym. (1999a) laatimassa raportissa ”Iijoen 
vesistön latvajärvien säännöstelyn 
kehittämisselvityksen suositusten toteu-
tumisen seuranta”.

Tässä esitetään lyhyt tiivistelmä 
edellä mainitusta raportista täydennet-
tynä muutamalla kirjallisuusviitteellä.

Rantavyöhyke on keskeinen osa 
järven ekosysteemiä. Voimataloutta 
varten harjoitettavasta säännöstelystä 
aiheutuva voimakas vedenkorkeuden 
vaihtelu rasittaa erityisesti juuri ranta-
vyöhykettä. Järvisäännöstely vaikuttaa 
voimakkaasti rantavyöhykkeen kas-
villisuuteen erityisesti, jos kesäveden 
tasoa lasketaan tai nostetaan normaa-
lista. Kevättalvinen ja keväinen aliveden 
lasku laajentaa pohjaan painuvan jää-
peitteen vaikutusaluetta, jolloin eroosio 
lisääntyy, kasvillisuus ja pohjaeläimistö 
vähenee sekä osa syyskutuisten kalojen 
mädistä tuhoutuu. Vaikutus on voimak-
kain loivarantaisissa järvissä (Hellsten ja 
Alasaarela 1984).

4.2 Pohjan jäätyminen  
ja tuottava vyöhyke

Säännöstelyjärvillä rantavyöhykkeen 
ekologiaan vaikuttaa merkittävästi poh-
jaan painuva jääpeite. Rantavyöhyke 
voidaan jakaa kahtia suhteessa jään 
vaikutukseen: jäätyvällä vyöhykkeellä 
jää painuu pohjaa vasten jäädyttäen 
pohjasedimentin jopa yli 0,5 m:n pak-
suudelta, syvemmällä sijaitsevalla jään 
painamalla vyöhykkeellä jää painuu 
pohjaan, mutta pohjasedimentin pinta 
pysyy sulana (Hellsten 1997). Pohjasedi-

mentin jäätymiseen vaikuttavat talven 
pakkassumma, eristävän jää- ja lumiker-
roksen paksuus sekä pohjan laatu.

Tuottava vyöhyke tarkoittaa sitä 
vesikerrosta, johon valo tunkeutuu ja 
jossa koko järven tuotannon perustana 
oleva lehtivihreällisten kasvien (plank-
tonin ja korkeamman kasvillisuuden) 
yhteyttäminen tapahtuu. Jäätyvän ja 
tuottavan vyöhykkeen syvyyksiä tar-
kastelemalla voidaan arvioida sään-
nöstelyn haitallisuutta järven ekosystee-
min kannalta. Mikäli tuottava vyöhyke 
jäätyy kokonaan, on siitä seurauksena 
suurikokoisten pohjalehtisten kasvien 
häviäminen ja pohjaeläimistön yksi-
puolistuminen.

Jäätyvän rantavyöhykkeen määrit-
telyt on kuvattu tarkemmin Heikkisen, 
ym. (1999 a) raportissa.

Säännöstelykäytännön- ja suosi-
tusten merkitystä jään vaikutukseen ja 
tuottavan vyöhykkeen laajuuteen tut-
kittiin vertaamalla Irnin järviryhmän 
ja Kostonjärven toteutuneiden veden-
korkeuksien perusteella laskettuja jään 
ja tuottavan vyöhykkeen paksuuksia 
1971-1987 (ennen uiton loppumista), 
1988-1991 (uiton loppumisen jälkeen 
ennen suosituksia) ja 1992-1997 (suosi-
tusten antamisen jälkeen). Vyöhykkeen 
laajuus laskettiin erikseen pohjapatojen 
eristämille vesistönosille, joissa sään-
nöstelyväli on muita altaan osia pie-
nempi.

Iijoen vesistön latvajärvillä jään 
vaikutusalue on säännöstelysuositus-
ten antamisen jälkeisellä vuosijaksolla 
(1992-1997) laajentunut (kuva 6), vaikka 
annettuja suosituksia on pyritty noudat-
tamaan ja siinä pääosin on onnistuttu-
kin. Tähän ovat vaikuttaneet viimeiselle 
vuosijaksolle sattuneet runsasvetiset 
vuodet, jolloin avovesikauden veden-
korkeudet ovat olleet suuria ja rannan 
tuottavan vyöhykkeen alaraja on nous-

Säännöstelyn vaikutukset 
rantavyöhykkeeseen�
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sut. Tutkimusjakson aikana tuottava 
pohja-alue on jäätynyt kokonaan kui-
tenkin vain harvoin. Kostonjärvessä 
näin on tapahtunut vain vuonna 1990 
(ennen suosituksia) ja Irni- ja Kerojär-
vissä Pikku-Keroa lukuun ottamatta 
vuonna 1993. Pohjapatojen vaikutus 
tuottavan rantavyöhykkeen jäätymi-
seen näkyy selvimmin Polojärvellä sekä 
Pikku-Kerolla. Niillä jään koskematto-
man ranta-alueen laajuus on selvästi 
lisääntynyt talviaikaisen vedenkor-
keuden laskun vähennyttyä pohja-
patojen ansiosta. Kostonjärven järvi-
ryhmällä pohjapatojen rakentaminen 
on tapahtunut vasta 1996-1997, joten 
niiden vaikutus ei vielä näy nyt tehty-
jen rantavyöhykeselvitysten tuloksissa. 

4.3 Kasvillisuus

Kasvillisuus on luonnontilaisessa jär-
vessä asettunut elomuodoittain vyö-
hykkeiksi veden syvyyden, pohjan 
laadun ja valon läpäisevyyden perus-
teella. Säännöstellyssä järvessä kesäisen 
vedenpinnan nousu aikaansaa syvällä 
kasvavien upos- ja pohjalehtisten kas-
vien vähentymistä. Matalassa ranta-
vedessä kasvavat ilmaversoiset taas 
kärsivät lisääntyneestä eroosiosta ja 
korvautuvat pienikokoisella pohjaleh-
tikasvillisuudella. Lievän säännöstelyn 
vaikutuksia kasvillisuuteen ei yleensä 
ole havaittavissa lukuun ottamatta 
monivuotisia jääeroosiolle herkkiä lajeja 
(Hellsten ja Alasaarela 1984).

Kasvilajien menestymiseen ja kas-
villisuuden kehittymiseen vaikuttavat 
ulkoiset tekijät voidaan jakaa stressiä 
aiheuttaviin ja häiriötä aiheuttaviin teki-
jöihin. Kun näiden kummankin vaiku-
tus on vähäinen, muuttuu kasvilajien 
välinen kilpailu merkittäväksi säätely-
tekijäksi. Kasvilajit ovat kukin omalla 
tavallaan sopeutuneet näihin kolmeen 
peruselementtiin, stressiin, häiriöön ja 
kilpailuun (Grime 1977). Lajin strate-
gia riippuu kolmeen edellä mainittuun 
peruselementtiin sopeuttavien omi-
naisuuksien suhteellisista osuuksista. 
Kasvillisuuden strategia-analyysillä 
kuvataan kasvillisuuden sopeutumista 

kohteessa vaikuttaviin ympäristötekijöi-
hin ja sen avulla saadaan yleiskuva kas-
veihin vaikuttavien kilpailu-, stressi- ja 
häiriötekijöiden keskinäisestä voimak-
kuudesta. Muutos kasvillisuuteen vai-
kuttavissa ympäristötekijöissä muuttaa 
kasvillisuutta ja siinä esiintyvien kolmen 
peruselementin suhteellisia osuuksia. 
Tällä tavoin strategiaelementtien suh-
teellisten osuuksien muutosten perus-
teella voidaan pitkällä aikavälillä arvi-
oida ympäristössä tapahtuneiden muu-
tosten suuntaa ja rakennetta. Samalla 
menetelmällä voidaan myös pyrkiä 
ennustamaan kasvillisuuden reagointia 
olosuhteiden muuttumiseen.

Iijoen vesistön latvajärvien kas-
villisuuslinjat tehtiin käyttäen samaa 
linjamenetelmää kuin Oulujoen vesis-
töalueen aiemmissa tutkimuksissa (tar-
kemmin Heikkinen, ym. 1999b). Tulva-
vyöhykkeeltä lähtien edettiin vesikas-
villisuuden uloimpaan esiintymisrajaan 
asti, lajien prosenttipeittävyys arvioitiin 
0,5 x 0,5 m:n ruuduilta metrin välein 
linjaa pitkin. Syvillä näyteruuduilla käy-
tettiin apuna vesikiikaria ja pohjanäyte-
lapiota. Linjojen alkupisteet merkittiin 
paaluilla maastoon ja linjat valokuvat-
tiin. Linjojen yhteyteen perustettiin 3-5 
pysyvää koealaa seurantalinjaa kohden 
eulitoraalin alueelle. Näiden ruutujen on 
tarkoitus jatkossa muodostaa rantakas-
villisuuden pysyvän seurantakohteen 
Iijoen säännöstellyillä latvajärvillä.

Linjoja tehtiin yhteensä 9 kappa-
letta. Kostonjärvelle kasvillisuuslinjoja 
tehtiin 4, joista kaksi oli pohjapatojen 
vaikutusalueella ja kaksi vaikutusalu-
een ulkopuolisella pääaltaalla. Näistä 
pareista toinen linja oli avoimella ja 
toinen suojaisella paikalla. Irnin järvi-
ryhmän linjoista kolme on Irnijärven 
alueella pohjapadon vaikutuksen ulko-
puolella (avoin ranta, avoin suojattu 
ranta ja suojaisa ranta) ja kaksi Polojär-
vellä pohjapadon vaikutusalueella.

Samankaltaisten paikkojen kasvil-
lisuuskartoituksen tulosten vertailu 
pohjapadon vaikutusalueella ja vaiku-
tusalueen ulkopuolella antaa viitteitä 
siitä, onko pohjapadolla ollut toivottuja 
vaikutuksia rantavyöhykkeen kasvilli-
suuteen. Nyt tehdyssä kartoituksessa 
eroja ei vielä ollut selvästi havaittavissa. 
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Kostonjärven Poroperän pohjapato oli 
ollut valmiina vain vuoden ennen kar-
toitusta, joten sen osalta vaikutuksia ei 
luonnollisestikaan ollut vielä nähtävissä. 
Irnijärvellä avoimen rannan linjat olivat 
liian erilaisia vertailtaviksi (vaikutusalu-
eella suorannalla, ulkopuolella vyöry-
märanta). Sekä suojattu, että suojaama-
ton avoimen rannan linja pohjapadon 
vaikutusalueella olivat kasvittomia. Irni-
järven suojaisan rannan linjoilla oli yhtä 
paljon kasvilajeja (taulukko 3) ja lajistot 
olivat vielä melko samanlaiset. Polojär-
ven pohjapato on rakennettu vuosina 
1992-1993. Kun pohjapadon rakentami-
sesta kuluu pidempi aika, pohjapadon 

vaikutusalueen ja sen ulkopuolisen 
linjan välisten erojen pitäisi kasvaa, 
mikäli vedenkorkeuden vaihtelun 
vähentäminen vaikuttaa rantavyöhyk-
keen kasvillisuuteen odotetulla 
tavalla.

Kostonjärvellä pohjapadon vaiku-
tusalueen ja sen ulkopuolisen alueen 
avoimen rannan linjat eivät muistuta 
kasvillisuudeltaan kovin paljon toisiaan 
(taulukko 3). Pohjapadon vaikutusalu-
eelta, Poroperältä, ei pääaltaan avointa 
linjaa vastaavia olosuhteita löytynyt, 
sitä edustavalla linjalla on enemmän 
kasvillisuutta kuin pääaltaalla. Tämä 
ero todennäköisesti tulee säilymään tai 

Kuva 6. Tuottavan 
vyöhykkeen laajuus 
vertailtavina vuosi-
jaksoina Irnijärven 
ja Kostonjärven  
järviryhmillä.
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korostumaan vedenkorkeusvaihtelun  
pienennyttyä padon myötä. Kostonjär-
ven suojaisan rannan linjat muistuttavat 
enemmän toisiaan kuin avoimen rannan 
linjat (taulukko 3). Jatkossa lajiston erot 
tulevat kasvamaan, mikäli kasvillisuus 
reagoi veden korkeusvaihtelun pienen-
tymiseen odotetusti.

Iijoen vesistön latvajärvien kasvil-
lisuuslinjojen lajistosta laskettiin myös 
trofiatason (rehevyyden) ja säännöste-
lyn indikaattorilajit. Irnijärven pääal-
taalla pohjapadon alapuolisen alueen 
kasvillisuuslinjoilta havaituista 27 lajista 
48 % oli säännöstelyn ilmentäjälajeja 
(indikaattoreita). Polojärveltä, pohja-
padon vaikutusalueelta, kasvillisuuslin-
joilta löytyi yhteensä 29 kasvilajia, joista 
28 % oli lukeutui säännöstelyn ilmentä-
jiin. Todennäköisesti viisi vuotta ennen 
kartoitusta tehty Polojärven pohjapato 
ja siitä aiheutuva säännöstelyn lieven-
tyminen selittää havaitun eron säännös-
telyn indikaattorilajien lukumäärässä 
padon ylä- ja alapuolella. Rehevää 
ravintotasoa ilmentäviä kasvillisuusla-
jeja ei Irnin pääaltaalta tai Polojärveltä 
löytynyt eli järvet ovat kasvilajiston 
perusteella arvioituna karuja.

Kostonjärvellä Poroperän poh-
japadon yläpuolisilta linjoilta löytyi 
yhteensä 41 lajia, joista 46 % oli säännös-
telyn indikaattoriksi laskettavia lajeja. 
Pohjapadon alapuolisen, Kostonjärven 
pääaltaan, alueen kasvillisuuslinjoilla 
kasvoi 30 kasvilajia joista 50 % laske-
taan säännöstelyn ilmentäjiin kuulu-
viksi. Kostonjärveltä, toisin kuin Irnin 
järviryhmältä, tavattiin muitakin kuin 
karuutta ilmentäviä lajeja. Pohjapadon 
yläpuoliselta Kostolta löytyi kolme 
mesotrofiaa ilmentävää ja yksi oligot-
rofiaa ilmentävä laji ja pääaltaalta yksi 
mesotrofian ilmentäjälaji. Pohjapadon 

vaikutusaltaalta löytynyt oligotrofiaa 
ilmentävä tummalahnaruoho (Isoetes 
lacustris) on routivaa ja jäätyvää pohjaa 
karttava laji, joka saattaa osaltaan kuvas-
taa pohjapadon edullista vaikutusta 
rantavyöhykkeen kasvillisuuteen.

Iijoen vesistön latvajärville kas-
villisuuslinjojen perusteella tehdyssä 
kasvillisuuden strategia-analyysissä 
Irnijärven ja Polojärven aineistoa käsi-
teltiin yhdessä. Analyysiin otettiin vain 
ne ruudut, jotka ovat kesäajan keskive-
den tasossa tai sen alapuolella. Analyy-
situlosten perusteella järvien välillä ei 
ole suurta eroa kasvillisuuden strate-
gian suhteen (kuva 7) . Häiriötekijän sil-
miinpistävän pieni osuus Irnijärvellä on 
kuitenkin yllättävää, kun otetaan huo-
mioon rantojen karuus ja säännöstelyn 
vaikutukset. Ainoastaan Kostonjärven 
avoimien linjojen kasvillisuudessa häi-
riötekijän osuus tulee voimakkaasti 
esiin. Havaittua eroa selittää vähäla-
jisessa aineistossa runsaana esiintyvä 
ja hyvin häiriötä sietävä rantaleinikki 
(Ranunculus reptans).

Taulukko 3. Iijoen latvajärvien kasvillisuuslinjojen vertailu pohjapatojen vaikutusalueella ja vaikutusalueen ulkopuolella 
avoimilla ja suojaisilla rannoilla.
 Kasvilajien lukumäärä
 Pohjapadon  Pohjapadon Yhteiset Sörensenin
 vaikutusalue vaikutusalue kasvilajit yhtäläisyys
 ulkopuoli   verranne
Irni, suojainen   23 23 10 43,5
Kosto, avoin   17 28 6 26,7
Kosto, suojainen 18 27 12 53,3
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Kuva 7. Irnijärven ja Kostonjärven rantakasvillisuuden strategia-analyysin tulokset.
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Laajamittainen kalastonhoito on Irni-
järven järviryhmällä käynnistynyt 1981, 
jolloin alueen kalastuskunnat, Pohjolan 
Voima Oy (nykyinen PVO-Vesivoima 
Oy) ja Metsähallitus sopivat väliaikai-
sesti säännöstelystä ja uitosta aiheutu-
vien haittojen korvaamiseksi tehtävistä 
kalanistutuksista, jotka maa- ja metsä-
talousministeriö myöhemmin hyväksyi. 
Tämä tiivistelmä Iijoen vesistön sään-
nösteltyjen latvajärvien kalastosta ja 
kalastuksesta perustuu velvoitehoidon 
tuloksista julkaistuihin raportteihin: 
”Iijärven-Irnin alueen kalakantojen 
velvoitehoidon tarkkailutulokset 1981-
1996” (Voimalohi Oy ja Metsähallitus 
1997) ja ”Koston-, Kynsi- ja Tervajärven 
sekä Unilammen kalakantojen velvoite-
hoidon tarkkailutulokset vuosina 1981-
1996” (Voimalohi Oy 1998).

5.1 Säännöstelyjärvien 
kalasto ja kalastus

5.1.1 Irnin järviryhmä

Irnijärven järviryhmän kalastus on jak-
solla 1981-1996 ollut lähinnä paikallis-
ten asukkaiden kotitarve- ja virkistys-
kalastusta verkkopyydyksillä. Muikun 
pyynnissä on käytetty myös nuottia, 
joita käytetään lähinnä kevättalvella. 
Ansiokalastusta on sekä Irni-, Polo- 
että Kerojärvellä. Kalastuksessa selvin 
muutos on tiheiden verkkojen käytön 
lisääntyminen tarkkailujaksolla. Viime 
vuosina myös vetouistelu on yleistynyt 
suurilla järvillä.

PVO-Vesivoima Oy:llä on Irnijärven 
järviryhmän säännöstelijänä ja Metsähal-
lituksella uittoväylien kuntoonpanijana 
velvoite istuttaa kyseiselle vesistöalueelle 
kalanpoikasia ja tarkkailla näiden istutus-

ten tuloksellisuutta. Säännöstelyn osalta 
velvoitteet perustuvat seuraaviin pää-
töksiin: PSVEO 94/89/1 annettu 8.12.1989, 
VYO 269/1992 annettu 3.12.1992 ja uit-
toväylien osalta: PSVEO 35/84/III, KHO 
1728/86 annettu 20.05.1986 (Uittoväylän 
kuntoonpano) ja PSVEO 27/92/1, VYO 
165/1993 (Uittosäännön kumoaminen). 
Istutusvelvoitteisiin kuuluu järvitaime-
nen tai -lohen, siian ja harjuksen istutuk-
sia sekä joki- että järvialueille. Vuosina 
1994-1996 Irnin järviryhmän ja Irnijoen 
istutusvelvoite on säännöstelyhaittoihin 
liittyen vuosittain ollut 10 000 vähintään 
24 cm:n mittaista järvitaimenta tai 22 cm:
n mittaista järvilohta,150 vähintään 20 
cm:n mittaista  järvitaimenta tai -lohta, 81 
500 yksikesäistä yli 10 cm pitkää siikaa ja 
20 000 yksikesäistä vähintään 8 cm pitkää 
harjusta. Siikaistutuksista osa on muu-
tettu harjukseksi, rahakorvaukseksi sekä 
järviloheksi ja -taimeneksi. Uittoväylän 
kuntoonpanosta johtuviin velvoitteisiin 
on kuulunut 3 000 keskipituudeltaan yli 
22 cm pitkää järvitaimenta, 25 000 yksike-
säistä siianpoikasta sekä 2 000 yksikesäistä 
harjuksenpoikasta. Lisäksi Metsähallitus 
joutuu istuttamaan alueen entisöidyille 
jokialueille järvitaimenta ja harjusta 5 
vuoden ajan entisöinnin jälkeen.

 Tarkkailu on käsittänyt kalastus- 
kirjanpitoa, koekalastuksia, kalakan-
tanäytteitä, kalamerkintöjä, kalastus- 
tiedusteluja ja sähkökoekalastuksia. 
Kalastuskirjanpitäjiä Irnin järvi-
ryhmällä oli 1-5 kpl/v, Kerojärvillä 
1-4 kpl/v ja Polojärvellä 1-5 kpl/v. 

Irnijärvi
Irnijärvi on Irnin järviryhmän pääjärvi. 
Siinä esiintyy normaalikalastuksessa 
tavattavista lajeista ainakin haukea, 
muikkua, siikaa, ahventa, madetta, tai-
menta, särkikaloja, harjusta ja kiiskeä.

Kalaston ja kalastuksen tila 
Iijoen säännöstelyjärvillä  
ja niihin laskevilla puroilla �
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Irnijärven säännöstelypadon ylä-
puolelle on rakennettu vuonna 1990 
esteaita, joka vähentää kalojen alas-
vaeltamista.

Aktiivisesti Irnijärvellä kalasti tark-
kailujaksolla 1981-1996 100-200 henkilöä, 
joista pääosa oli verkkokalastajia. Tal-
vinuottausta harrasti 1-3 ruokakuntaa 
ja vetouistelu oli jakson loppupuolella 
voimakkaasti yleistymässä. Käytetyin 
pyydys oli yli 40 mm:n silmäharvuinen 
verkko tarkkailujakson alkupuolella. 
1990-luvun puolella siirryttiin käyttä-
mään enemmän tiheitä verkkoja, joista 
käytetyimmät olivat 27-33 mm:n silmä-
harvuisia.

Siikaa pyydetään lähinnä ver-
koilla, joiden silmäharvuus on pienen-
tynyt jakson 1981-96 aikana. Myös siian 
yksikkösaalis on jakson aikana kasvanut. 
1980-luvun alkupuolella siian osuus kir-
janpitokalastajien kokonaissaaliista oli 
7,2 % (taulukko 4). Suurin osa siikasaa-
liista saatiin yli 40 mm:n silmäharvui-
silla verkoilla, joilla siian yksikkösaalis 
oli tuolloin 30 g/kokukerta. 1980-luvun 
jälkipuoliskolla siian osuus kirjanpito-
kalastajien yksikkösaaliista nousi 9,2 %:
iin, ja siikaa saatiin edelleen eniten yli 
40 mm:n verkoilla yksikkösaaliin ollessa  
60 g/kokukerta. Kolmannella jaksolla 
siian osuus kalastuskirjanpitäjien saa-
liista oli jo 22,5 %. Tärkein pyyntiväline 
oli tuolloin 27-33 mm:n verkot, joiden 
yksikkösaalis oli peräti 550 g/kokukerta. 
Myös yli 40 mm:n verkkojen yksikkösaa-
lis siian osalta oli 1990-luvun alkupuolella 
noussut tasolle 325 g/kokukerta.

Taulukko 4. Kalastuskirjanpitoon osallistuneiden kalas-
tajien prosentuaalinen saalisjakauma ja kokonaissaalis 
Kerojärvillä tarkkailujaksolla 1981-1996. Aineisto käsittää 
yhteensä 21 238 eri silmäharvuisten verkkojen, 1084 katis-
kojen, 448 koukkujen pyydyskokukertaa ja 78 vapapyydys-
ten pyyntikertaa.

 1981-1985 1986-1990 1991-1996
Hauki 30,3  7,2 10,4
Muikku 19,9 59,9 20,9
Made  14,6 7,4 18,9
Taimen  16,2 4,5 2,4
Ahven  9,6 4,4 18,9
Siika 7,2 9,2 22,5
Särki 2,2 7,2 16,8
Muut 0,1 0,0 0,1

Yht. 4 756 kg 11 284 kg 10 208 kg

Hauen yksikkösaaliissa on huomattavaa 
vuosittaista vaihtelua (taulukko 4) Irni-
järven kalastuskirjanpidossa, mutta sel-
keitä eroja tarkkailujakson 1981-1996 eri 
viisivuotiskausien välillä ei ole havait-
tavissa.

Taimenen osalta Irnijärven saa-
liskehitys on ollut laskeva seuranta-
jakson aikana ja sen osuus saaliista  
on laskenut 16,2 %:sta 2,4 %:iin. Las-
keva suuntaus näkyy myös yksikkö-
saaliissa. Kaikkien verkkojen keskimää-
räinen taimenen yksikkösaalis oli 1981- 
1985 59-173 g/kokukerta, 1986-1990  
61-139 g/kokukerta ja 1991-1996 10-69 
g/kokukerta.

Muikun osuus kirjanpitokalasta-
jien verkkosaaliista oli suurimmillaan 
(noin 60 %) tarkkailujakson keskivai-
heilla, ensimmäisellä ja viimeisellä kol-
manneksella se oli suunnilleen yhtä 
suuri, noin 20 %. Vastaava vaihtelu 
näkyy myös nuottakalastuksessa, jossa 
muikkusaalis oli 1980-luvun alkupuo-
lella 10 kg/vetokerta, loppupuolella  
30 kg/vetokerta ja 1990-luvun alku-
puolella 19,5 kg/vetokerta.

Kerojärvet
Säännöstellyt Kerojärvet (Pikku-, Keski- 
ja Iso-Kero) ovat yhteispinta-alaltaan 2 
230 hehtaaria. Kerojärvissä esiintyy nor-
maalissa kalastuksessa esiin tulevista 
kalalajeista ainakin haukea, muikkua, 
siikaa, ahventa, madetta, taimenta, eri 
särkikaloja, harjusta, kirjolohta ja kiis-
keä. Tärkeimmät saalislajit ovat muikku, 
siika ja hauki. Aktiivisesti kalastusta 
Kerojärvillä harjoittaa noin 120 henki-
löä, joista pääosa on verkkokalastajia. 
Nuottausta harjoittaa säännöllisesti 
yksi nuottakunta. Tarkkailujakson 
alussa käytetyin pyydys oli 34-40 mm:
n verkko, 1990-luvulla painopiste siir-
tyi tiheämpiin 27-33 mm:n verkkoihin. 
Vedenpinnan haitallisen alenemisen 
ehkäisemiseksi on Pikku-Kerojärveen 
rakennettu pohjapato keväällä 1991 ja 
Keski-Kerojärveen 1993.

Ensimmäisellä tarkkailujaksolla 
1982-1985 siian osuus kalastuskirjanpitä-
jien kokonaissaaliista oli 17,6 % (tauluk-
ko 5) ja suuri osa siiasta pyydettiin 34-40 
mm:n verkoilla. Kaikkien verkkojen yk-
sikkösaalis oli 71-186 g/kokukerta. 1980-
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luvun jälkipuoliskolla siian saalisosuus 
nousi jo hieman, ollen 18,6 % ja pääosa 
siikasaaliista saatiin edelleen 34-40 mm:
n verkoilla. Kaikkien verkkojen yksikkö-
saalis oli 107-186 g/kokukerta. 1990-luvun 
alkupuoliskolla siian osuus kirjanpitoka-
lastajien saaliista nousi 44,4 %:iin ja 34-
40 mm:n verkkojen rinnalle ilmestyivät 
tiheämmät, 27-33 mm:n silmäharvuiset 
verkot. Verkkojen keskimääräinen yksik-
kösaalis oli 193-675 g/kokukerta.

Taimenen osuus kirjanpitokalasta-
jien saalista oli Kerojärvillä 1980-luvun 
alkupuolella 13,4 % (taulukko 5) ja verk-
kojen keskisaalis oli 35-103 g taimenta/
kokukerta. 1980-luvulla taimensaalis las-
ki, sen osuus yksikkösaaliissa putosi 4,8 
%:iin ja verkkojen yksikkösaalis oli enää 
26-70 g/kokukerta. Viimeisellä jaksolla, 
1990-luvun alkupuolella taimeen osuus 
pieneni edelleen, 3,6 %:iin ja verkkojen 
yksikkösaalis jäi tasolle 0-50 g/kokuker-
ta.

Muikun yksikkösaalis oli korkeim-
millaan keskimmäisellä tarkkailujaksolla 
1986-1990. Haukisaalis on vaihdellut 
tarkkailujakson aikana huomattavasti. 
Suurimmillaan se oli vuonna 1989, 
jolloin 34-40 mm:n verkoilla haukea 
saatiin keskimäärin 283 g/kokukerta 
ja pienimmillään edellisenä vuonna, 
jolloin vastaavien verkkojen saalis oli 
keskimääärin 33 g/kokukerta. Pitempi-
aikaisia muutoksia ei haukisaaliissa ole 
havaittavissa.

Polojärvi
Säännöstellyn Polojärven pinta-ala on 
770 ha. Normaalikalastuksessa saata-
vista kaloista Polojärvessä esiintyy aina-
kin haukea, muikkua, siikaa, ahventa, 
madetta, taimenta, särkikaloja, harjusta 
ja kiiskeä. Tärkeimmät saalislajit ovat 
muikku, siika ja hauki. Aktiivisesti kalas-
tusta Polojärvellä harjoittaa noin 100 
ihmistä, joista pääosa on verkkokalasta-
jia. Nuottausta harjoittaa säännöllisesti 
yksi nuottakunta. Käytetyin pyydys on 
27-33 mm:n silmäharvuinen verkko. 
Vedenpinnan haitallisen alenemisen 
ehkäisemiseksi on Polojärveen raken-
nettu pohjapato vuonna 1992.

Ensimmäisellä tarkkailujaksolla 
siian osuus Polojärven kalastuskirjan-
pitäjien saaliista oli 11,5 % (taulukko 6) 
ja pääosa siiasta pyydettiin 27-33 mm:n 
verkoilla, joilla saatiin siikaa keskimäärin 
170 g/kokukerta. 1980-luvun jälkipuolis-
kolla siian saalisosuus pysyi entisellään. 
27-33 mm:n verkkojen keskimääräinen 
siikasaalis nousi 280 g:aan/kokukerta. 
Kolmannella jaksolla, 1991-1996, siian 
saalisosuus lähes kaksinkertaistui. Tihei-
den 27-33 mm:n verkkojen, joilla pääosa 
siikasaaliista saatiin, yksikkösaalis kui-
tenkin oli edellistä viisivuotiskautta pie-
nempi (280 g/kokukerta.

Taimenen osuus Polojärven saa-
liista oli pienempi kuin muilla Irnin 
järviryhmän järvillä, vain 1,5-3,6 % 
kalastuskirjanpitäjien saaliista. Taime-
nen yksikkösaalis verkkokalastuksessa  
oli tarkkailujakson 1981-1996 viisi-
vuotiskausilla 14-32, 8-58 ja 21-97 
g/kokukerta. Polojärven kalastuskir-
janpitoon osallistuneiden kalastajien 
muikkuverkoilla saama muikkusaalis 
on vaihdellut huomattavasti tarkkailu-
jakson aikana. Muikkusaalis oli enim-
millään noin 2400 g/pyydyskokukerta 
(v. 1985) ja vähimmillään lähelle nolla 
vuosina 1984 ja 1989. 1990-luvulla saalis-
vaihtelu on ollut vähäisempää, yksikkö-
saaliin ollessa pääosain välillä 500-1000 
g/pyydyskokukerta.

Taulukko 5. Kalastuskirjanpitoon osallistuneiden kalasta-
jien prosentuaalinen saalisjakauma ja kokonaissaalis Kero-
järvillä tarkkailujaksolla 1982-1996. Aineisto käsittää 7320 
eriharvuisten verkkojen, 607 katiskojen pyydyskokukertaa 
ja 5 vapapyydysten pyyntikertaa.

 1982-1985 1986-1990 1991-1996
Hauki 21,0 13,5 10,6 

Muikku 2,9 17,3 2,1
Made  15,4  9,6  8,6
Taimen  13,4 4,8 3,6
Ahven  18,2 20,0  6,6
Siika 17,6 18,6 44,4
Särki 10,7 15,1 23,5
Muut 0,8 0,9 0,6

Yht. 1 552 kg 2 353 kg 1 403 kg
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Taulukko 6. Kalastuskirjanpitoon osallistuneiden kalas-
tajien prosentuaalinen saalisjakauma ja kokonaissaalis 
Polojärvellä tarkkailujaksolla 1982-1996. Aineisto käsittää 
7908 eriharvuisten verkkojen, 650 katiskojen, 746 koukku-
jen pyydyskokukertaa ja 212 vapapyydysten pyyntikertaa.

 1982-1985 1986-1990 1991-1996
Hauki 22,7 11,2 14,5
Muikku 14,2 54,6 19,7
Made   3,0 1,1 2,2
Taimen   2,3 1,5  3,6
Ahven  14,7 9,5 17,7
Siika 11,5 11,1 23,2
Särki 29,4 9,9 17,3
Muut  2,2 1,1 1,8

Yht. 2 176 kg 2 728 kg 3 578 kg

5.1.2 Koston järviryhmä

Kostonjärven, Kynsijärven, Tervajärven 
sekä Unilammen tehokas kalastonhoito 
alkoi 1981, kun Pohjolan Voima Oy ja 
Metsähallitus ja alueen kalastuskunnat 
sopivat väliaikaisesti säännöstelystä ja 
uitosta aiheutuvien haittojen korvaami-
seksi tehtävistä kalaistutuksista. Varsi-
naiset säännöstelystä aiheutuvat istu-
tusvelvoitteet ja niiden tarkkailu perus-
tuvat PSVEO:n päätökseen nro 43/89/1 
annettu 16.6.1989 sekä VYO:n päätök-
seen nro 94/1991 annettu 24.5.1991. 
Edellä mainittujen päätösten mukaan 
säännöstelijän tulee istuttaa vuosittain 
Kostonjärveen 7 000 ja Kynsi- ja Ter-
vajärveen sekä Unilampeen yhteensä 
4 500 järvitaimenta keskipituudeltaan 
vähintään 22 cm. Lisäksi on istutettava 
vuosittain 62 000 yksikesäistä vähintään 
10 cm pitkää siianpoikasta Kostonjär-
veen ja maksettava 30 000 mk kalan-
hoitomaksua.

Kostonjärven alueen kalanhoi-
tovelvoitteen tarkkailuun on vuosina 
1981-1996 kuulunut kalastuskirjanpi-
toa, koekalastuksia, kalakantanäytteitä, 
kalamerkintöjä ja kalastustiedusteluja. 
Kalastuskirjanpitäjiä on Kostonjärvellä 
ollut 4-12, Kynsijärvellä 1-3, Tervajär-
vellä ja Unilammella yhteensä yksi.

Kostonjärvi
Säännöstelty Kostonjärvi on reittinsä 
keskusjärvi, sen pinta-ala on 4 282 ha. 
Vuoden 1996 kalastuskyselyn mukaan 
alueella kalasti noin 200 henkilöä, nuot-

tausta harjoitti kolme nuottakuntaa, 
yksi nuottaajista harjoitti jatkuvasti 
ammattimaista nuottausta. Vapaa-ajan-
kalastajien joukossa on paikallisten ja 
lähikuntien asukkaiden lisäksi myös 
kauempaa tulevia vetouistelijoita. Kos-
tonjärven säännöstelypadon yläpuolelle 
on rakennettu kalojen alasvaelluksen 
estävä mekaaninen esteaita v. 1991.

Kostonjärvellä esiintyy kalastus-
kirjanpidon ja -tiedustelujen perus-
teella ainakin haukea, muikkua, siikaa 
ahventa, taimenta, järvilohta, madetta, 
särkikaloja, harjusta, kirjolohta ja kiis-
keä.

Kostonjärven kokonaiskalansaa-
lis oli vuonna 1996 tehdyn kalastus-
tiedustelun mukaan 39,5 tn eli noin 
9,2 kg/ha. Tärkeimmät saalislajit olivat 
muikku, hauki, siika, ahven ja taimen. 
Lähes puolet saaliista saatiin nuotta- 
ja rysäpyynnillä, verkoilla saatiin 38 
% saaliista. Taimensaaliista lähes 44 % 
pyydettiin vetouistelemalla ja 46 % yli 
40 mm:n verkoilla.

Hauki on koko tarkkailujakson 
1982-1996 ollut kilomääräisesti Kos-
tonjärven suurin saalislaji. Kirjanpito-
kalastajien saalisjakauma on esitetty 
taulukossa 7. Haukisaalis on pysynyt 
suhteellisen vakaana tarkkailujakson 
aikana. Myös muikun saalisosuus on 
pysynyt vakaana Kostonjärvellä vuo-
sien 1982-1996 aikana.

Siian osuus kirjanpitokalastajien 
yksikkösaaliista on Kostonjärvellä ollut 
merkittävä koko seurantajakson ajan. Se 
on vaihdellut noin 10-15 %:iin kokonais-
saaliista. Tärkein pyyntiväline on koko 
ajan ollut 27-33 mm:n silmäharvuinen 
verkko. Kyseisten verkkojen siikasaalis 
oli vuosijaksolla 1982-1985 328 g/koku-
kerta, jaksolla 1986-1990 370 g/kokukerta 
ja vuosina 1991-1996 370 g/kokukerta eli 
siikasaalis on säilynyt tarkkailujakson 
ajan varsin vakaana Kostonjärvellä.

Taimenen merkitys Kostonjärvellä 
on lisääntynyt selvästi tarkkailujakson 
aikana. Sen saalisosuus on kasvanut  
4,1 %:sta 25 %:iin ensimmäiseltä kol-
mannekselta viimeiseen (taulukko 7). 
Samaten taimenen yksikkösaalis yli 40 
mm:n verkoilla kalastettaessa on nous-
sut (1982-1985 54 g/kokukerta, 1986-
1990 100 g/kokukerta ja 1991-1996 154 
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g/kokukerta). Kehitys näkyy myös vapa-
kalastuspäivien lukumäärässä; ensim-
mäisellä jaksolla kirjanpitokalastajille 
kertyi 4 vapakalastuskertaa, toisella 44 
ja kolmannella 1 109.

Taulukko 7. Kalastuskirjanpitoon osallistuneiden kalas-
tajien prosentuaalinen saalisjakauma ja kokonaissaalis 
Kostonjärvellä tarkkailujaksolla 1982-1996. Aineisto  
käsittää 24 766 eri harvuisten verkkojen, 945 katiskojen,  
1479 koukkujen pyydyskokukertaa ja 1157 vapapyydysten 
pyyntikertaa.

 1982-1985 1986-1990 1991-1996
Hauki 45,1 36,5 36,0
Muikku 18,9 10,0 12,0
Made  15,3 11,4 7,9
Taimen   4,2 17,8 25,0
Ahven   2,6 2,8 5,1
Siika 12,2 15,0 10,8
Särki 1,7 6,0 2,8
Muut 0,0 0,4 0,4

Yht. 3 616 kg 4 147 kg 7 953 kg

 
 
Kynsijärvi 
Kynsijärven pinta-ala on 1 229 ha. Kyn-
sijärven vedenkorkeutta on nostettu 
pohjapadolla 1996, joten sen vaikutuk-
set eivät vielä näy vuosien 1982-1996 
kalastusseurannoissa. Kynsijärvellä 
kalastaa noin 100 henkilöä, jotka har-
rastavat pääasiassa verkkopyyntiä. 
Nuottausta harjoittaa säännöllisesti 
yksi nuottakunta. Kynsijärven kalas-
tossa esiintyy ainakin haukea, muikkua, 
siikaa, ahventa, taimenta, madetta, sär-
kikaloja, harjusta ja kiiskeä. Käytetyin 
pyydys Kynsijärvellä oli tarkkailujakson 
alussa 27-33 mm:n verkko ja lopussa yli 
40 mm:n harvuinen verkko.

Siian suhteellinen osuus kirjanpi-
tokalastajien yksikkösaaliissa laski tark-
kailujakson aikana (taulukko 8). Suurin 
osa siiasta pyydettiin 27-33 mm:n ver-
koilla, kaikkien verkkojen keskimää-
räinen siikasaalis oli 1982-1985 17-329 
g/kokukerta, 1986-1990 51-332 g/koku-
kerta ja 1991-1996 49-291 g/kokukerta. 
Taimenen saalisosuus on Kynsijärvellä 
paljon pienempi kuin esimerkiksi Kos-
tonjärvellä, tarkkailujakson aikana se 
on tosin noussut 0,2 %:sta 0,7 %:iin ja 

vapakalastus on ilmestynyt kirjapitoka-
lastajien pyyntivalikoimaan.

Runsain laji Kynsijärvenkin saa-
lissa on hauki, jonka yksikkösaaliit ovat 
olleet korkeita, esimerkiksi yli 40 mm:n 
harvuisten verkkojen osalta 495, 702 ja 
552 g/kokukerta tarkkailujakson eri kol-
manneksilla. Ahvenen osuus saaliista on 
Kynsijärvellä Kostonjärveä ja Irnin jär-
viryhmän järviä korkeampi (taulukko 8, 
vertaa taulukot 7 ja 4-6).

Taulukko 8. Kalastuskirjanpitoon osallistuneiden kalasta-
jien prosentuaalinen saalisjakauma ja kokonaissaalis  
Kynsijärvellä tarkkailujaksolla 1982-1996. Aineisto käsittää  
4 111 eri harvuisten verkkojen, 822 katiskojen, 152 koukku-
jen pyydyskokukertaa ja 61 vapapyydysten pyyntikertaa.

 1982-1985 1986-1990 1991-1996
Hauki 38,0 30,6 33,5
Muikku 14,3 13,1 15,0
Made  1,3 2,3 1,2
Taimen  0,2 0,4 0,6
Ahven  11,8 21,3 28,7
Siika 19,3 14,0 10,3
Särki 15,2 16,6 5,8
Muut 0,0 1,8 4,8

Yht. 1 496 kg 2 343 kg 666 kg

Tervajärvi ja Unilammet
Tervajärven pinta-ala on 248 ha ja Uni-
lammen 55 ha ja ne laskevat vetensä 
Kynsijärveen. Pohjapato Tervajärven 
luusuaan valmistui vuonna 1996, joten 
sen mahdolliset vaikutukset eivät näy 
tämän kalastotarkkailun tuloksissa.

Tervajärvellä kalastaa noin 30 
henkilöä, jotka harrastavat pääasiassa 
verkkokalastusta, käytetyin pyydys on 
yli 40 mm:n silmäharvuinen verkko. 
Tervajärven kalastossa esiintyy ainakin 
haukea, muikkua, siikaa, ahventa, tai-
menta, madetta, särkikaloja, harjusta ja 
kiiskeä.

Tervajärvellä ja Unilammella saa-
liskirjanpitoon osallistui vain yksi kalas-
taja. Runsain saalislaji kyseisillä järvillä 
oli vuosina 1982-1996 hauki (taulukko 
9). Yli 40 mm:n verkoilla sitä saatiin tark-
kailujakson ensimmäisellä kolmannek-
sella 263-659 g/kokukerta, toisella 404-
600 g/kokukerta ja viimeisellä 321-1 128 
g/kokukerta eli haukisaaliit paranivat 
tarkkailujakson aikana.
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Tarkkailujakson alkupäässä 1982- 
1985 siikaa saatiin Tervajärvestä ja Uni-
lammesta vain vähän (taulukko 9). Kir-
janpitokalastajien yksikkösaaliista vain 
4,4 % oli siikaa, kaikkien verkkojen 
keskimääräinen siian yksikkösaalis oli 
59 g/kokukerta. Toisella kolmanneksella 
v.1986-1990 siian osuus laski edelleen ja 
verkkojen keskimääräinen siikasaalis oli 
keskimäärin 31 g/kokukerta. Vuosina 
1991-1996 siian osuus putosi edelleen 
(taulukko 6) ja yksikkösaalis tipahti 1 
g/kokukerta.

Siiasta poiketen taimenen saalis-
osuus kasvoi Tervajärvessä ja Unilam-
messa tarkkailujakson aikana (taulukko 
9). Taimensaalis kirjanpitokalastuksessa 
harvojen verkkojen osalta oli tarkkai-
lujakson eri kolmanneksilla: 0, 0-10, 
0,41 g/kokukerta. Myös harjus ilmestyi 
Tervajärven saaliiseen tarkkailujakson 
aikana.

Taulukko 9. Kalastuskirjanpitoon osallistuneiden kalasta-
jien prosentuaalinen saalisjakauma ja kokonaissaalis  
Tervajärvellä ja Unilammella tarkkailujaksolla 1982-1996. 
Aineisto käsittää 4 011 eri harvuisten verkkojen  
ja 82 katiskojen pyydyskokukertaa sekä 12 vapapyydysten 
pyyntikertaa.

 1982-1985 1986-1990 1991-1996
Hauki 48,7 56,6 66,0
Muikku 11,0 12,6 0,1
Made  9,3 17,9 6,8
Taimen  0,0 0,2 2,2
Ahven  1,5 2,6 3,0
Siika 4,4 1,2 0,1
Särki 24,5 3,0 -
Muut 0,6 4,9 21,9

Yht. 616 kg 972 kg 1 734 kg

5.1.3 Säännösteltyjen 
latvajärvien kalastossa ja 
kalastuksessa tapahtuneet 
muutokset

Irnin järviryhmällä on tarkkailujakson 
1981-1996 aikana tapahtunut tiheiden 
verkkojen käytön lisääntymistä sekä 
vetouistelun yleistymistä. Esteaidan 
ja pohjapatojen rakentamisen lisäksi 
alueen kalastusoloihin vaikuttaa uittoa 
varten perattujen jokiosuuksien kun-
nostaminen 1990-luvun alkupuolella.

Irnin järviryhmällä esteaita on var-
mistanut, etteivät järveen istutetut kalat 
(eivätkä myöskään luonnonkalat) pääse 
vaeltamaan alavirtaan. Kalastoseuranta 
antaa viitteitä siitä, että esteaidan raken-
tamisen jälkeen harjusistukkaat ovat 
alkaneet Irnijärvessä tuottaa saalista. 
Erityisesti Polojärven pohjapadolla on 
ollut merkitystä kalastukselle: siellä 
muikun nuottapyynti talviaikaan on 
mahdollistunut padon rakentamisen 
jälkeen. Siian kasvu Irnin järviryhmällä 
on ollut hidasta esimerkiksi viereiseen 
säännöstelemättömään Iijärveen ver-
rattuna. Mahdollisia syitä hitaaseen 
kasvuun ovat ylitiheät istutukset ja 
esteaita, loistilanne, riittämätön kalastus 
sekä säännöstelyn epäsuorat vaikutuk-
set (esim. planktonin ja pohjaeläinten 
tuotannon vähentyminen). Esimerkiksi 
alkukesän isorysäpyynnin lisääminen 
tiheillä verkoilla tapahtuvan pyynnin 
sijasta olisi suositeltavaa.

Järvitaimensaaliit Irnin järviryh-
mältä ovat olleet vaihtelevia ja keske-
nään samankaltaisia, mutta selvästi 
heikompia kuin Kostonjärvellä. Järvi-
taimenistutusten tuotto on merkintätut-
kimusten ollut 48 kg tuhatta istukasta 
kohti eli kohtuullista pohjoissuomalaista 
tasoa. Järvitaimenen ja -lohen kalastus 
kohdistuu pääosin alamittaisiin kaloi-
hin, ongelma on yleinen muuallakin 
Suomessa.

Koillismaan järvien muikkutilanne 
on 1990-luvulla ollut heikko. Eroa Iijoen 
latvan säännösteltyjen ja säännöstele-
mättömien järvien välillä ei kuitenkaan 
ole havaittavissa ja kyse lieneekin mui-
kulle tyypillisestä jaksottaisesti kannan-
vaihtelusta.

Esteaidan rakentamisen jälkeen 
harjusistutukset ovat alkaneet näkyä 
Irnijärvien saaliissa ja jatkossa harjuksen 
osuus voi edelleen kasvaa runsaampien 
istutusten ehtiessä pyyntikokoon.

Myös säännöstellyllä Kurenjoella 
harjusistutukset ovat tuottaneet 
tulosta.

Kostonjärvellä vetouistelu on tark-
kailujakson 1981-1996 aikana lisääntynyt 
samoin kuin Irnilläkin. Irnistä poiketen 
verkkokalastuksen painopiste on Kos-
tolla siirtynyt harvojen verkkojen suun-
taan. Siikojen kasvu on Koston alueen 
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säännöstelyjärvilläkin ollut hidasta, 
Tervajärvessä vielä hitaampaa kuin 
Kostossa. Runsaat istutukset ja luonnol-
linen lisääntyminen mahdollistaisivat 
nykyistä voimakkaamman kalastuksen. 
Erityisesti syksyinen isorysäpyynti olisi 
suositeltavaa.

Koston alueen säännöstelyjärvillä 
ja erityisesti Kostonjärvessä taimensaa-
liit ovat parantuneet tarkkailujakson 
aikana ja ovat Kostonjärvellä selvästi 
parempia kuin Irnin järviryhmällä. 
Ero selittynee Kostonjärven kalastuk-
sen painottumisella Irniä harvempiin 
verkkoihin. Kostonjärveen tehtyjen jär-
vitaimenistutusten tuotto oli merkintä-
kokeiden perusteella 82 ja Kynsijärvellä 
59 kg/1000 istukasta eli Kostonjärvellä 
selvästi Irnijärveä parempi ja pohjois-
suomalaisittain hyvä sekä Kynsijärvellä 
suurin piirtein Irnijärven tasoa. Järvitai-
menen kasvu ja kunto ovat olleet hyviä 
myös vuosina, jolloin taimenen päära-
vintokohteen, muikun, kannat ovat 
olleet heikkoja. Kuten Irnillä, myös Kos-
tonjärvellä valtaosa taimenen pyynnistä 
kohdistuu alamittaisiin kaloihin.

Siirtyminen harvempiin verkkoihin 
(tai vetouisteluun) parantaisi taimen- ja 
järvilohisaaliita Kostolla edelleen.

Muikku on tärkeä talouskala Kos-
tonjärvellä. Koillismaan järvien muikun 
taantuma on nähtävissä myös Koston-
järvessä, eikä se todennäköisesti johdu 
säännöstelystä. Runsaat siikaistutukset 
taantuman aikana voivat heikentää 
muikkukannan elpymismahdollisuuk-
sia, sillä lajit voivat kilpailla keskenään 
esimerkiksi ravinnosta. Tervajärvellä on 
Koston alueen järvistä parhaat hauen 
yksikkösaaliit. Hauen luontainen lisään-
tyminen ylläpitää vahvaa haukikantaa 
kaikilla Koston alueen säännöstelyjär-
villä.

Harjusistutuksia ei Kostolle ole 
tehty esteaidan rakentamisen jälkeen, 
joten niiden pysymisestä järvessä nyky-
tilanteessa ei ole tietoa.

Esteaita on Kostollakin toiminut 
kalataloustarkkailun tulosten perus-
teella arvoituna suunnitellulla tavalla, 
pohjapatojen vaikutuksia ei tämän 
tarkkailujakson 1981-1996 puitteissa 
pystytty vielä selvittämään.

5.2 Säännöstelyjärviin 
laskevien jokien  
ja purojen kalasto  
ja kalastus

5.2.1 Purokartoitus

Irnin järviryhmän alueelta tarkastelun 
kohteena olivat Irnijärveen laskevat 
Martinjoki ja Hietajoki, Iso-Kerojärveen 
laskeva Suujoki, Polojärveen laskevat 
Särkioja ja Myllyoja sekä Pikku-Kero-
järveen laskeva Kurjenjoki. Koston jär-
viryhmän osalta tarkasteltiin Kostonjär-
veen laskevia Porojokea, Kuolionjokea, 
Kynsijokea, Syväojaa ja Hiisiojaa sekä 
Kynsijärveen laskevia Unijokea/Kuusi-
jokea ja Tervajokea.

Iijoen vesistön latvajärvien säännös-
telyjen kehittämisen kalastovaikutuksia 
on edellisessä kappaleessa arvioitu Voi-
malohi Oy:n ja metsähallituksen kala-
taloustarkkailujen yhteenvetoraporttien 
perusteella. Säännöstelyjärviin laskevien 
pienten jokien ja purojen nykytilaan ja 
kehittämismahdollisuuksiin ei edellä 
mainituissa raporteissa ole otettu kantaa, 
koska ne eivät kuuluu tarkkailualueisiin. 
Niinpä kehittämisselvitysten yhteydessä 
nähtiin tarpeelliseksi keskittää kalasto-
selvitykset näihin pieniin jokiin ja puroi-
hin. Tätä Voimalohi Oy:n tekemää sel-
vitystä on käsitelty tarkemmin Hiltusen 
ja Partasen (1998) laatimassa raportissa: 
“Irnin ja Koston säännöstelyjärvialueille 
laskevien purojen ja jokien kalatalou-
dellisesta ja ympäristöllisestä tilasta”. 
Seuraavassa esitetään tiivistelmä tästä 
raportista.

Tarkastelun kohteeksi valitut purot 
kattavat vain osan Iijoen vesistön sään-
nösteltyihin latvajärviin laskevista pien-
vesistä, kohteeksi on valittu vain sellai-
sia puroja ja jokia, joilla on tai on ollut 
kalataloudellisesti merkitystä. Pisimmis-
tä järvien pilkkomista joista (Käsmäjoki 
ja Kuolionjoki) on tarkasteltu vain nii-
den alimpia yhtenäisiä jokiosuuksia. 
Tarkastelu perustui olemassa oleviin 
kalatalousselvityksiin, joita on tehty uit-
tosääntöjen kumoamiseen ja säännös-
telykatselmuksiin liittyen sekä kalastus-
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kuntien esimiesten haastatteluihin ja 
maastokartoituksiin sekä sähkökoeka-
lastuksiin. Maastokartoituksessa yhte-
näisestä kohdealueesta kirjattiin seuraa-
via havaintoja: veden virtaus, syvyys, 
kasvillisuus, varjostus, metsätyyppi, 
luonnontila-arvio, kutupaikat, syvän-
teet kunnostusehdotukset. Kohdealuei-
den rajat merkittiin  
1:10 000 kartoille.

Kesän 1999 suuret virtaamat häirit-
sivät sähkökalastuksia, joita tehtiinkin 
vain Särkiojalla, Kurjenjoella ja Kuo-
lionjoella.

5.2.2 Irnin järviryhmän joet  
ja purot

Särkioja
Särkiojan luonnontila on erinomainen, 
vaikka sitä on aikoinaan perattu uittoa 
varten ja Myllykoskeen on rakennettu 
myllykanava. Särkiojan yläosa on hi-
dasvirtaista suoaluetta, keskiosassa on 
suvanto-koski vuorottelua ja alaosa on 
taas hidasvirtaista aluetta. Koskialueet 
ovat karuja ja suhteellisen vähäkasvi-
sia. Särkiojaan nousee syksyisin siikaa ja 
jossain määrin myös taimenta, ilmeisesti 
kutemaan. Keväällä purosta kalastetaan 
ahventa, haukea ja säynävää. Kesällä 
koskista kalastetaan harjusta, jota on 
kalastuskunnan toimesta istutettu pu-
roon vuosina 1995-1997 noin 500 kesän-
vanhaa yksilöä. Purolla kalastaa noin 
15-20 henkilöä. Sähkökoekalastuksessa 
Särkiojassa tavattiin arvokaloista 18-22 
cm pitkiä harjuksia.

Kalastusoloiltaan alue on polkui-
neen ja laavuineen hyvä. Harjusistutuk-
sia tulisi jatkaa ja taimenen kotiutusis-
tutuksia tehdä. Pikku-Pajuluomaan las-
keva kaivettu oja pitäisi tukkia, jolloin 
Särkiojan virtaama kasvaisi huomatta-
vasti.

Martinjoki
Martinjokea on aikoinaan perattu uittoa 
varten ja siihen on rakennettu kaksi uit-
topatoa, jotka ovat jo lahonneet. Martin-
joen ala- ja yläosa ovat hitaasti virtaavia 
ja mutapohjaisia, keskiosassa on koski-
voittoista ja sora- ja hiekkapohjia esiin-
tyy. Metsäkoneiden liikkumisen takia 

joessa on tukkeumia ja virtaus on osin 
siirtynyt pois jokiuomasta. Martinjoen 
kalataloudellinen merkitys on vähäinen. 
Kalastus on aiemmin ollut lähinnä ”ton-
gonongintaa”, joka nykyisin on vähäistä. 
Lisäksi suualueilta kalastetaan keväisin 
haukea ja ahventa. Siian tai taimenen 
syksyistä kutuvaellusta Martinjoessa ei 
ole sanottavasti esiintynyt.

Martinjoen purotaimenkantaa voi-
si vahvistaa 1-vuotiaiden istutuksilla 
joen keski- ja yläosalle.

Metsäkoneiden aiheuttamat tukok-
set tulisi aukaista ja entisöidä.

Kurjenjoki
Kurjenjoki on suurin Irnin alueen joista 
(keskivirtaama 6,9 m3/s), sitä on perattu 
uittoa varten ja osa virtaamasta on joh-
dettu kaivetun Kurenkanavan kautta. 
Kurjenjoki on kunnostettu uiton jäljiltä 
v. 1994 ja sinne on kunnostuksen jälkeen 
istutettu 10 000 1-vuotiasta järvitaime-
nen poikasta vuosittain. Joen koskipaik-
koihin ei kunnostuksen jälkeen ole vielä 
kehittynyt kunnollista pohjakasvilli-
suutta, kiveämisalueet olivat lohkareisia 
ja karuja. Kalastusolosuhteet opastau-
luineen, polkuineen ja laavuineen olivat 
esimerkilliset. Sähkökoekalastuksessa 
Kurjenjoesta saatiin arvokaloista sekä 
harjusta että taimenta.

Suujoki (Suulammesta Keski-
Kerojärveen)
Myllykanavaa ja lahonnutta myllypa-
toa sekä kevyitä uiton tekemiä kuntoon-
panotöitä lukuun ottamatta Suujoki on 
lähes luonnontilainen. Käsmäjoessa 
paikkakuntalaiset kalastavat verkoilla, 
koukuilla ja katiskoilla, vapakalastus 
on vähäistä. Suujokeen nousee jonkin 
verran siikaa ja taimentakin on joesta 
tavattu. Elokuussa harjusta oli joessa 
runsaasti. Elinympäristöltään Suujoki 
soveltuu hyvin harjukselle ja taime-
nelle.

Kalastusolojen parantamiseksi tu-
lisi Suujoella raivata heittopaikkoja ja 
rakentaa tulentekopaikka, lupamyyn-
tiä tulisi tehostaa, myllyrakennelmien 
ympäristö tulisi maisemoida. Suujokeen 
voisi yrittää kotiuttaa purossa lisäänty-
vän ja Kerojärvissä kasvavan taimen-
kannan.
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Hietajoki
Hietajoki on tummavetinen, hidasvir-
tainen ja vähäkoskinen ja sen kalatalou-
dellinen arvo on vähäinen. Kalastus kes-
kittyy keväälle ja jokisuuhun. Syysku-
tuisten kalojen noususta Hietajokeen ei 
ole varmuutta. Purotaimenta joesta on 
kuitenkin kalastettu ja kalastettaneen 
jonkin verran edelleen.

Myllyoja
Myllyoja on hidasvirtainen ja tumma-
vetinen puro, jonka kalataloudellinen 
arvo on vähäinen. “Tongononginta” on 
vähentynyt, puron suusta pyydetään 
keväisin verkoilla haukea ja ahventa. 
Syyskuisia kaloja ei puroon sanottavasti 
nouse.

5.2.3 Koston järviryhmän  
joet ja purot

Kuolionjoki
Kuolionjoki on alueen suurin joki ja sen 
keskivirtaama on 1,2 m3/s. Joessa on 2,7 
km koskialueita ja 9,3 km suvantoja. 
Koskialueilla on hyvä pohjakasvillisuus. 
Kuolionjoen luonnontilaa muuttavat 
uittoa varten tehdyt lievät perkaukset 
ja Niskakosken mylly kanavineen ja 
lahonneine patoineen. Maunujärven 
luonnonravintolammikon kautta Kuo-
lijokeen juoksutettava lisävesi, enim-
millään noin 1 m3/s, parantanee joen 
kalaston elinoloja. Kuolionjoki sovel-
tuu hyvin harjuksen ja taimenen elin-
alueeksi ja sen kalataloudellinen tila on 
kohtalaisen hyvä.

Kuolionjoesta kalastetaan vapavä-
lineillä harjusta ja taimenta, kalastus-
paikoille pääsee metsäautoteitä pitkin. 
Suualueilta ja suvannoista kalastetaan 
keväisin verkoilla ja katiskoilla haukea 
ja ahventa. Kuoliojoesta on ravustettu 
vielä 1990-luvun alussa (saalis 200 kpl), 
sittemmin kanta on taantunut ja ravus-
tus on sovittu lopetettavaksi. Sähköka-
lastuksessa Kuoliojoen Patokoskesta 
tavattiin mm. harjusta ja taimenta, 
jotka kumpikin luultavasti lisääntyvät 
joessa.

Poikastuotantomahdollisuuksia 
voitaisiin parantaa tekemällä kutuso-
raikoita. Pitkäsuvannon haukikantaa 

pitäisi harventaa tehopyynnillä ja kos-
kialueille istuttaa 1-kesäistä harjusta ja 
purotaimenta. Heittokalastuspaikkoja 
tulisi raivata koskialueille ja myllyalue 
maisemoida, lupamyyntiä ja opastusta 
tulisi järjestää yhteistyössä kyläkauppo-
jen kanssa.

Porojoki
Porojoki on tasaisesti tai hitaasti vir-
taava, tummavetinen ja mutapohjainen 
joki. Joessa on muutamia koskialueita. 
Alajuoksun koskialueilla pohjakasvilli-
suus on maatalouden kuormituksesta 
johtuen rehevää. Jokea on perattua 
uittoa varten. Paikalliset asukkaat kalas-
tavat Porojoessa verkoilla, katiskoilla ja 
vapapyydyksillä tammukkaa, siikaa, 
säynettä ja ahventa sekä harjusta, jota 
saadaan myös Raatelammesta. Harjus-
kanta on peräisin Kostonjärven Poro-
perän velvoiteistutuksista. Joesta on 
aiemmin saatu muutamia kymmeniä 
rapuja. Niitä esiintyy joessa edelleen ja 
kannan tila saattaa parantua Poroperän 
pohjapadon ansiosta.

Porojoen harjusistutuksia tulisi 
jatkaa ja purotaimen pitäisi uudelleen 
kotiuttaa jokeen, ravustuskiellon toi-
mivuus pitäisi varmistaa ja tarvittaessa 
tehdä ravun tuki-istutuksia.

Kuusijoki
Kuusijokea on perattu uittoa varten, 
muuten ympäristö on hoidettu, kahden 
koskialueen läheisyydessä on kesämök-
kejä. Kuusijokeen istutetaan Unilam-
men velvoitteeseen liittyen 160 yksilöä 
2-vuotiasta tai 35 kg 3-vuotiasta järvi-
taimenta. Kalastuksen painopiste on 
siirtynyt verkoista uisteluun ja perhos-
teluun. Tavoitellummat lajit ovat harjus 
ja taimen. Joesta on saatu usean kilon 
painoisia taimenia.

Kuusijoen peratut kosket tulisi 
kunnostaa. Kalastuskunta on valmis 
tekemään kunnostustöitä tai osallistu-
maan niihin.

Kynsijoki
Kynsijoen Kynsinivaa on perattu. Kyn-
sijärven alapäähän on tehty pohjapato 
v. 1996. Kynsijokeen ei ole tehty kalais-
tutuksia, mutta sen kautta vaeltaa tai-
menta, siikaa, muikkua ja harjusta. Syk-
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syisin vaellussiikaa nousee Kynsijokeen 
runsaasti. Kalastus keskittyy kevätku-
tuisiin kaloihin, haukeen, ahveneen ja 
mateeseen.

Kynsijoessa tulisi kehittää syysku-
tuisten kalojen kalastusta esimerkiksi 
sallimalla siian ja muikun lippopyynti. 
Haukimadon esiintymisen takia myös 
hauen kutupyyntiä tulisi tehostaa.

Unijoki
Unijoki on suuosaa lukuun ottamatta 
syvä, suvantomainen ja suorantainen 
joki, jossa ei ole koskia tai voimakkaita 
nivoja. Unijoessa ei ainakaan sanotta-
vasti esiinny syyskutuisia kaloja.

Kalastus on hauen, ahvenen ja lah-
nan verkkopyyntiä.

Tervajoki
Tervajokea on perattu uittoa varten ja 
siihen on rakennettu uittopato. Joki on 
kunnostettu uiton jäljiltä vuonna 1996 
ja uittopato on korvattu pohjapadolla, 
jolla estetään Tervajärven vedenpinnan 
laskua kevättalvella. Kalastus Tervajo-
essa on paikallisten asukkaiden verkko-
kalastusta, saaliina etupäässä hauki ja 
ahven sekä vähäisessä määrin taimen.

Tervakoskeen tulisi uudelleen 
kotiuttaa järvitaimen.

Syvä- ja Hiisioja
Puroihin on kulkeutunut metsäojitus-
alueilta lietettä, purojen suualueet ovat 
liettyneet ja kortteikko on runsas. Purot 
ovat aiemmin olleet hyviä tammukka-
paikkoja.

Suualueiden niitto ja liettymien 
poisto parantaisi purojen kalataloudel-
lista merkitystä. Taimenen uudelleen 
kotiutus olisi nyt mahdollista metsäoji-
tusalueiden luonnonmukaistumisen 
ansiosta.

5.2.4 Yhteenveto 
purokartoituksen tuloksista

Kaikissa tarkastelun kohteena olleissa 
puroissa Irnijärveen laskevia Martin-
jokea ja Hietajokea lukuun ottamatta  
on arvokalojen poikastuotantoon ja 
virkistyskalastukseen nykykunnoltaan  
sopivia koski- ja niva-alueita. Pohjan-

laadultaan, -kasvillisuudeltaan ja ranta- 
alueiden kasvillisuudeltaan purot ovat 
lähes ihanteellisia. Tiheä rantakasvil-
lisuus vaikeuttaa kalastusta useilla 
puroilla. Virtaamien vuosijakauman 
muuttuminen rajoittaa kalaston kehittä-
mistä Martinjoella. Talviaikainen veden-
vähyys on ongelma muutamilla puroilla. 
Uittoa varten tehdyt padot ja suisteet 
ovat luonnonmukaistuneet, eivätkä 
pääosin kaipaa toimenpiteitä. Maise-
moituina puroissa olevat historialliset 
myllyrakenteet kohentaisivat kalastus-
ympäristöä. Metsäojitukset ovat etenkin 
vähävetisissä puroissa pilanneet puro-
taimenen elinalueita.

Kalastoltaan ja saaliiltaan Iijoen 
vesistön säännösteltyihin latvajärveen 
laskevien purojen ja jokien käyttöarvo 
vaihtelee merkityksettömästä kohtalai-
seen. Kalaston kehittämiselle on pääosin 
olemassa hyvät edellytykset. Ainoastaan 
pienimuotoisia elinympäristökunnostuk-
sia, kuten lietteen poistoa poukamista ja 
oikaisu-uomien tukkimista, tarvittaisiin 
joillakin kohteilla. Kehitysyhteistyöllä 
voitaisiin Irnin ja varsinkin Koston alu-
een kasvanutta kalastuspainetta ohjata 
laajemmalle alueelle. Purojen alajuok-
suille tulisi kotiuttaa ja vahvistaa järvi-
taimenta siten, että ne toimisivat alueen 
järvien järvitaimenen lisääntymisaluei-
na. Purojen ja jokien kalastoa voitaisiin 
kehittää erityisesti 1-vuotiaita harjuksia 
istuttamalla. Istutuksia tulisi käyttää ra-
pukantojen kotiuttamiseksi ja vahvista-
miseksi ja ravustuksesta tulisi pidättäy-
tyä toistaiseksi.

Kalastuspaikkojen raivaaminen, 
pitkospuiden rakentaminen ja maise-
manhoito erityisesti myllyjen läheisyy-
dessä elvyttäisi alueen luontomatkai-
luarvoja. Kalastuslupien myyntiä tulisi 
yhdenmukaistaa ja kehittää.

Istutus- ja muiden hoitotoimien 
rahoituslähteitä voisivat olla kalastus-
alueen varainhankinta ja kalaston-
hoitomaksut, tarvittaessa voitaisiin 
käynnistää neuvottelut ns sopeutuvan 
velvoitekalanhoidon käyttöönotosta. 
Sopivia ympäristön, kalaston, tai pal-
veluvarustuksen kehittämiskohteita 
kannattaisi jatkossa esittää mukaan alu-
eelle laadittaviin laaja-alaisiin ympäris-
tönhoito-ohjelmiin.
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6.1 Mielipidekyselyn 
menetelmät

Mielipidekysely tehtiin syksyllä 1998. 
Kysely lähetettiin postitse Irnijärven 
säännöstellyn järviryhmän (Polojär-
ven, Pikku-Keron ja Keski-Keron) ja 
Kostonjärven rantakiinteistöjen omis-
tajille, joiden osoitteet saatiin kuntien 
ja maanmittauslaitoksen tietokannoista. 
Kohdejoukossa oli mukana sekä vaki-
naisen että vapaa-ajan asunnon omis-
tajia. Kysely rajattiin koskemaan ran-
nanomistajia, joiden tila ulottui 100 m:
n päähän rannasta tai sitä lähemmäs 
rantaviivaa.

Kysely lähetettiin yhteensä 214 
rannanomistajalle ja se kattoi noin 
50 % kyseisten järvien rantakiinteis-
töjen omistajista. Vastauksia saatiin 
Irnijärveltä 74 ja Kostonjärveltä 65 eli 
vastausprosentti oli 65 %. Jos vastaus-
prosentti lasketaan pelkästään niistä  
rannanomistajista, joille kysely meni 
perille (posti palautti 20 kyselyä), saa-
daan vastausprosentiksi 72 %. Kyselyssä 
käytettiin kahta kontaktikertaa.

Kyselyn pohjana käytettiin Oulu-
joen säännöstelyvesistöille vuonna 1991 
tehtyä kysymyssarjaa, jota Iijoen osalta 
täydennettiin pohjapatoja ja kalaeste-
verkkoja koskevilla erityiskysymyksillä. 
Muuten kysymykset olivat kummalla-
kin vesistöalueella samat. Kyselylomake 
on liitteenä 1.

Kyselylomakkeen kohdat 1-4 olivat 
yleiskysymyksiä. Kysymyksellä 1 selvi-
tettiin, mitä tutkimusalueen osaa vas-
taus koskee. Kysymyksellä 2 testattiin, 
kuinka pitkä kokemus vastaajalla on 
säännöstelyvesistöstä ja kysymyksellä 
3 vesistönkäytön aktiivisuutta. Neljäs 
kysymys selvitti eri käyttömuotojen 
merkitystä vastaajille. Kysymyksellä 
25 selvitettiin vastaajien taustatietoa 

(sukupuoli, ikä, mökkiläinen/vakitui-
nen asukas).

Erityiskysymykset 5-9 koskivat tie-
dottamista ja mielikuvia. Kohdissa 10-
12 tutkittiin vastaajien asennoitumista 
vesivoiman tuotantoon ja säännöste-
lyyn sekä säännöstelyssä tapahtuneisiin 
muutoksiin. Kysymyksellä 13 tutkittiin 
rantakiinteistön omistajien suhtautu-
mista 21 säännöstelystä mahdollisesti 
aiheutuvaan haittatekijään, jotka ilme-
nevät vesistössä. Kohdat 14-15 liittyvät 
vedenkorkeuksiin ja 16 kalakantoihin ja 
kalastukseen. Kunnostus- ja hoitotöiden 
tarpeellisuutta ja näkyvyyttä testattiin 
kysymyksillä 16-19. Vain Iijoen latvajär-
viä koskevat lisäkysymykset 20-24 kos-
kivat pohjapatoja ja kalaesteverkkoja. 
Useimpien kysymyksien osalta tarkas-
teltiin Kostonjärven ja Irnijärven ran-
nanomistajia omina ryhminään. Poh-
japatokysymysten osalta tarkasteltiin 
erikseen niiden kiinteistönomistajien 
vastauksia, jotka asuvat pohjapatojen 
vaikutusalueella.

Kaikista kysymyksistä laskettiin 
jakaumat koko aineistosta ja tulokset 
esitettiin graafisesti pylväsdiagram-
meina. 

Mielipidekyselyn ja aineiston käsit-
telyn toteutti Yhdyskuntatutkimus Oy. 
Tuloksista ei ole laadittu erillistä osara-
porttia, vaan ne esitetään tässä rapor-
tissa. Mielipidekyselyn diagrammeista 
on jatkossa käytetty nimitystä ”kuvio” ja 
ne poikkeavat mm. numeroinnin puo-
lesta raportin muista kuvista.

Ranta-asukkaiden suhtautuminen 
säännöstelyyn �
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6.2 Tulokset

6.2.1 Vesistön käyttö

Kyselyyn vastanneet rannanomistajat 
olivat käyttäneet vesistöä Iijoen sään-
nöstelyjärvillä vuositasolla keskimäärin 
60 päivänä (kuvio 3vv). Lähes puolet 
käytöstä ajoittui kesäaikaan, kuitenkin 
käyttöpäiviä kertyi keskimäärin 10- 
15 myös syksylle, talvelle ja keväälle. Jär-
vittäisessä tarkastelussa voitiin todeta, 
että Irnijärven rannanomistajat vietti-
vät järvellä aikaa enemmän kuin Kos-
tonjärven rannanomistajat (kuvio 3irk). 
Irnillä käyttöpäivä kertyi keskimäärin 69 
ja Kostonjärvellä 48.

Tärkeimmät vesistön käyttömuo-
dot kyselyyn vastanneiden mielestä 
olivat kotitarve- ja virkistyskalastus 
sekä uinti ja muu rannankäyttö. Myös 
ulkoilua ja retkeilyä sekä veneilyä piti 
yli puolet vastanneista huomattavan 
tai kohtalaisen merkittävänä vesistön 
käyttömuotona (kuvio 4ik). Tarkastel-
taessa tärkeimpiä käyttömuotoja järvit-
täin voitiin todeta, että kalastus oli kum-
mallakin järvellä ylivoimaisesti tärkein 
käyttömuoto (kuvio 4ira). Irnijärven jär-
viryhmällä 44 % vastaajista piti kotitar-
vekalastusta ja 10 % virkistyskalastusta 
tärkeimpänä käyttömuotona, uintia ja 
muuta rannankäyttöä piti Irnin järviryh-
mällä tärkeimpänä käyttömuotona vain 
24 % vastaajista. Kostonjärvellä kalastus 
oli myös merkittävä käyttömuoto, siellä 
virkistyskalastusta (36 %) pidettiin tär-
keämpänä kuin kotitarvekalastusta (27 
%), 2 % vastaajista piti ammattikalas-
tusta Kostonjärven tärkeimpänä käyt-
tömuotona. Kostonjärvellä virkistyska-
lastuksen merkitys oli selvästi suurempi 
kuin Irnin alueella. Kuvioissa 4vva ja 4vv 
on verrattu vesistön tärkeimpiä käyttö-
muotoja Iijoen ja Oulujoen vesistöjen 
säännöstelyjärvillä.

6.2.2 Tietolähteet ja tiedotus

Tärkeimpiä tietolähteitä säännöstelyasi-
oissa ovat Iijoen vesistön latvajärvien 
rannanomistajien keskuudessa kyselyn 
perusteella olleet tuttavat, naapurit ja 

sukulaiset (kuvio 5i). Kaksi kolmasosaa 
kyselyyn vastanneista oli saanut tietoa 
säännöstelystä tätä kautta. Paikalliset 
sanomalehdet olivat seuraavaksi tärkein 
lähde. Noin puolet vastanneista olivat 
saaneet tietoa tätä kautta. Maakunnal-
liset sanomalehdet ja radio olivat jo sel-
keästi heikompi tietolähde, mutta silti 
noin joka kymmenes rannanomistaja oli 
saanut tietoa niiden kautta. Säännösteli-
jän omista tiedotteista informaatiota oli 
saanut vain alle 10 % vastaajista. Tele-
visio, vedenkorkeuden palvelupuhelin 
ja internet olivat kyselyn perusteella 
marginaalisia tietolähteitä

Kyselytulosten perusteella ranta-
kiinteistön omistajat eivät saa riittävästi 
tietoa säännöstelyyn liittyvistä asioista 
(kuva 6i). Vain 2 % vastaajista oli mie-
lestään saanut täysin riittävästi tietoa 
säännöstelyasioista ja 14 % jokseenkin 
riittävästi. Täysin tai jokseenkin riit-
tämättömänä tiedon saantia piti 73 % 
vastaajista. Riittämättömänä tiedotusta 
pitäviä oli Irnijärven järviryhmän ran-
nanomistajien joukossa hieman enem-
män kuin Kostonjärvellä (kuva 6ik).

Kyselyyn vastanneiden rannan-
omistajien mielestä lisää tietoa tarvit-
tiin kaikista muista esitetyistä kohdista 
paitsi säännöstelyn historiasta. Kunnos-
tukset, kalaistutukset ja kalakantojen 
tila, vedenkorkeudet ja säännöstelyn 
vaikutukset yleensä olivat kaikki asioita, 
joista noin 50 % vastaajista olisi halun-
nut lisää tietoa (7i).

6.2.3 Yleinen suhtautuminen 
vesivoiman tuottamiseen ja 
säännöstelyyn

Kuvassa 10i on esitetty vastaajien suh-
tautuminen suureen joukkoon sään-
nöstelyä ja vesivoimaa koskevia väittä-
miä. Iijoen vesistön säännöstelyjärvien 
rantakiinteistön omistajien joukossa oli 
hieman enemmän vesivoiman kannatta-
jia kuin vastustajia (kuva 10i). 52 % vas-
taajista oli jokseenkin tai täysin samaa 
mieltä siitä, että uutta vesivoimaan ei 
enää pitäisi rakentaa. Jo valjastettujen 
jokien nykyistä parempaa hyödyntä-
mistä vesivoimantuotantoon kannatti 
(jokseenkin tai täysin) 60 % vastaajista. 



��Alueelliset ympäristöjulkaisut 

Sen sijaan lisää jokia ei vastaajista 58 %:
n mielestä pitäisi valjastaa voimantuo-
tantoon.

Vastaajista merkittävä osa, 44 %, 
uskoo lisätiedottamisen muuttavan 
suhtautumistaan säännöstelyyn myön-
teisemmäksi. Ristiriitaisten tavoitteiden 
yhteensovittamista koskevaan väittä-
mään noin puolella vastaajista ei ollut 
mielipidettä. Noin 30 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että ristiriitaisten tavoittei-
den yhteensovittaminen on nykyisin 
onnistunut aikaisempaa paremmin ja 
vain 23 % sitä mieltä että yhteensovit-
taminen on onnistunut aikaisempaa 
huonommin (kuva 10i).

Vain 17  % vastaajista oli sitä mieltä, 
että vesistön säännöstelyä ohjaavat 
kesällä virkistyskäyttäjien tarpeet. Noin 
40 % vastaajista oli sitä mieltä, että viime 
vuosien hoito- ja kunnostustoimet 
ovat parantaneet vesistön käyttömah-
dollisuuksia, vähän pienempi osa (33 
%) vastaajista oli päinvastaista mieltä. 
Selkeä enemmistö (59 %) Iijoen latva-
järvien rantakiinteistönomistajista piti 
vesivoiman käyttöä ja säännöstelyä teki-
jänä, joka estää liiaksi vesistön muuta 
hyöty- ja virkistyskäyttöä. Vesistön 
säännöstelyyn liittyvää tiedotusta piti 
selkeänä vain 11 % vastaajista. Sama-
ten vain 8 % vastaajista oli sitä mieltä, 
että poikkeuksellisista vesitilanteista 
ja niiden syistä on ollut helppo saada 
tietoa (kuva 10i). 

Verrattaessa Irnijärven järviryh-
män ja Kostonjärven rantatilanomis-
tajien suhtautumista vesivoiman tuot-
tamiseen ja säännöstelyyn liittyviin 
väittämiin ei kovin merkittäviä tai 
yhdensuuntaisia eroja ollut havaitta-
vissa (kuva 10 ik).

6.2.4 Vesistön käyttöä 
haittaavat tekijät

Kuvassa 11ai on esitetty vesistön käyt-
töä vaikeuttavia tekijöitä ja kyselyyn 
vastanneiden kiinteistönomistajien 
käsitystä niiden aiheuttaman haitan 
suuruudesta. Liian suuri vedenkorke-
uden vaihtelu oli noudatetuista suosi-
tuksista huolimatta vastaajien mielestä 
suurin haittatekijä, suurena haittana 

sen koki 45 % ja kohtalaisena 19 % vas-
taajista. 50 % tai enemmän vastaajista 
piti suurena tai kohtalaisena haittana 
myös vaikeuksia veneenpidossa ja ran-
tautumisessa, rantojen vyörymistä ja 
kulumista sekä huonoa veden laatua. 
Pienet kalansaaliit, vähäarvoisten kalo-
jen suuri osuus, rantojen liettyminen ja 
kannokot yms. on myös koettu merkit-
täväksi haittatekijäksi Iijoen säännös-
tellyillä latvajärvillä. Kaikkia kyselyssä 
esillä olleita vaihtoehtoehtoja joku 
vastaajista piti merkittävänä haittana,  
toisaalta mitään haittatekijää ei yli  
90 % vastaajista pitänyt vesistön käyttöä 
haittaavana tekijänä.

Järvittäisessä käyttöhaittatarkas-
telussa ei havaittu kovin suuria eroja 
eri haittatekijöiden merkittävyydessä 
Kostonärven ja Irnin järvien välillä, 
Irnillä oli ehkä hieman useampia suu-
reksi tai kohtalaiseksi koettuja haittoja 
kuin Kostonjärvellä. (kuvio 11airk). 
Kostonjärvellä pahimmiksi koettuja 
ongelmia olivat liian suuri tai nopea 
vedenkorkeuden vaihtelu, kannokot, 
risut ja turvelautat, jäiden aiheuttamat 
vahingot ja yllättäen myös liian pieni 
vedenkorkeuden vaihtelu. Irnijärvellä 
Kostonjärveä useammin vesistön käyt-
töä haittavia tekijöitä olivat mm. vaike-
udet veneenpidossa ja rantautumisessa, 
rantojen vyöryminen ja kuluminen ja 
pienet kalansaaliit (kuvio 11airk).

6.2.5 Säännöstelysuositusten 
vaikuttavuus

Vastaajat eivät pääsääntöisesti olleet 
havainneet säännöstelyhaitoissa selkeitä 
muutoksia viime vuosina (kuvio 8ik). 
Suurimman ryhmän (45 %) vastaajista 
muodostivat ne, joiden mielestä muu-
tosta ei säännöstelyhaitoissa ole viime 
vuosina ollut havaittavissa tai joilla ei 
ollut mielipidettä asiasta. Lähes saman 
suuruinen ryhmä (39 %) vastaajista oli 
Iijoen vesistön latvajärvillä sitä mieltä, 
että haitat ovat lisääntyneet viime vuo-
sina, haittojen oli havainnut vähenty-
neen vain 16 % vastaajista.

Kostonjärvellä haittojen vähenty-
misen todenneita vastaajia oli vähän 
enemmän kuin Irnin järviryhmällä 
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(kuvio 8ik). Oulujoen vesistön säännös-
telyjärvillä tilanne oli vastaavanlainen 
kuin Iijoella, 11 % vastaajista oli sitä 
mieltä, että haitat ovat vähentyneet, 31 
% sitä mieltä, että ne ovat lisääntyneet 
(kuvio 8/k1).

Yleiskuva säännöstelyn hoidosta 
(kuvio 9ai) oli kyselyn perusteella 
ennemminkin kielteinen (41 % vastaa-
jista) kuin myönteinen (8 %), silti tietä-
mättömien ja neutraalisti suhtautuvien 
vastaajien osuus oli suurin. Irnijär-
vellä sekä kielteisesti että myönteisesti 
säännöstelyn hoitoon suhtautuvia oli 
enemmän kuin Kostonjärvellä (kuva 
9aik). Kuvion 9a/k1) mukaan Oulujoen 
rantakiinteistön omistajat suhtautuivat 
jonkin verran myönteisemmin säännös-
telyn hoitoon kuin Iijoen vesistön latva-
järvien kiinteistön omistajat: Oulujoella 
myönteinen yleiskuva säännöstelyn 
hoidosta oli 18 %:lla ja kielteinen 32 %:
lla vastaajista.

Kehittämistoimista huolimatta ran-
takiinteistönomistajien mielikuva sään-
nöstelystä ei kyselyn perusteella ole 
viime vuosina ainakaan kokonaisuute-
na parantunut (kuva 9bi). Suurimman 
ryhmän vastaajista muodostaa joukko, 
joka ei ole havainnut muutosta. Jon-
kinasteista parantumista on havainnut  
23 % vastaajista ja heikentymistä 32 %. 
Irnin järviryhmällä sekä positiivisen että 
negatiivisen muutoksen havainneita oli 
jälleen vähän enemmän kuin Kostonjär-
vellä (kuva 9bik). Iijoella vastaajilla on 
selkeämpi kuva säännöstelyn muuttu-
misesta kuin Oulujoen vesistön sään-
nöstelyjärvillä, joissa “tietämättömän” 
ja neutraalin vaihtoehdon kannalla oli 
selvästi yli puolet vastaajista, parantumi-
sen 18 % ja heikentymisen 22 % (kuvio 
9b/k1).

Kysyttäessä vesistön käyttöön liit-
tyvien haittojen muuttumisesta viime 
vuosina todettiin, että kaikkien 21 kysy-
tyn haitan suhteen selvästi suurin osa 
vastaajista ei ollut havainnut muutosta 
tai ei osannut vastata kysymykseen 
lainkaan (kuva 11bi). Lievästi enemmän 
positiivisen kuin negatiivisen muutok-
sen havainneita löytyi kohtiin: liian 
alhainen vedenkorkeus kesäaikaan, 
liian pieni vedenkorkeuden vaihtelu ja 
vaikeudet veneellä liikkumisessa. Eniten 

huonontumista oli vastaajien mielestä 
tapahtunut seuraavien kyselyssä esi-
tettyjen vaihtoehtojen osalta: rantojen 
liettyminen, liian pienet kalasaaliit, ran-
tojen eroosio, veden laatu ja kesäajan 
vedenkorkeus. Kyseessä olivat pääosin 
samat tekijät, joiden yleensäkin katsot-
tiin eniten haittaavan vesistön käyttöä 
nykyisellään.

Rantakiinteistön omistajat tiesivät 
kyselyn perusteella varsin hyvin kuka 
vesistön säännöstelyä Iijoella hoitaa. 
Noin 86 % heistä osasi nimetä Iijoen 
Voima Oy:n säännöstelijäksi (kuvio 
12i).

6.2.6 Vedenkorkeus

Kysyttäessä näkemyksiä vedenpinnan 
korkeudesta eri vuodenaikoina saatiin 
vastaukseksi, että 75 % vastaajista piti 
kevättalvista vedenkorkeutta aivan liian 
alhaisena (kuviot 13i ja 13ik). Veden-
korkeustasosta jäidenlähdöstä juhan-
nukseen vastaajat olivat eri mieltä: 46 
% piti alkukesän vedenkorkeutta liian 
alhaisena ja 22 % liian korkeana. Lop-
pukesän vedenkorkeutta pääosa vastaa-
jista piti sopivana ja syksyn vedenkor-
keutta liian korkeana. Liian suuri veden 
korkeuden vaihtelu todettiin edellisissä 
kohdissa (kappale 6.2.4) suurimmaksi 
vesistön käyttöä haittaavaksi tekijäksi 
kesäaikana.

Pääosa vastaajista ei ollut havain-
nut muutosta vedenkorkeuksissa viime 
vuosina (kuva 14i). Kuitenkin merkit-
tävä osa vastaajista (29 %) oli havain-
nut liian alhaisten vedenkorkeuksien 
vähentyneen ja vain 6 % oli sitä mieltä 
että liian alhaiset vedenkorkeudet olisi-
vat lisääntyneet.

Liian suurten vedenkorkeuksien 
suhteen tilanne oli päinvastainen: kiel-
teisen muutoksen havainneita oli 38 % 
ja positiivisen vain 5 %. Pahin vesistön 
käyttöä haittaava tekijä oli vastanneiden 
kiinteistönomistajien mielestä muuttu-
nut huonompaan: vedenkorkeuden 
liiallisen vaihtelun vuoden aikana koki 
lisääntyneen 30 % vastaajista (vähen-
tyneen 9 %). Lyhytaikaiseen veden-
korkeusvaihteluun (viikoittaiseen tai 
päivittäiseen) vastaajilla ei pääsääntöi-
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sesti ollut mielipidettä (kuva 14i). Irnin 
järviryhmällä vähän suurempi joukko 
vastaajia (35 %) oli havainnut liian 
alhaisten vedenkorkeuksien vähenty-
neen kuin Kostonjärvellä (21 %). Tilanne 
oli saman suuntainen myös liian korkei-
den vedenkorkeuksien suhteen (kuva 
14ik).

6.2.7 Kalasto ja kalastus

Valtaosa vastaajista yhtyi väitteeseen 
petokalaistutusten mitoittamisesta niin, 
etteivät ne heikennä muikku- ja siika-
kantaa (kuva 15i). Myös verkkokalas-
tuksen rajoitukseen olisi ollut valmiutta 
merkittävällä osalla, 71 %:lla vastaajista. 
Täysin eri mieltä kahdesta edellisestä 
väittämästä oli vain muutama % vas-
taajista. 32 % kyselyyn vastanneista piti 
mahdollisena, että kalaistutukset voivat 
joskus olla myös haitallisia. Yhteistyötä 
säännöstelyjärvien kalastonhoidon eri 
osapuolien välillä piti toimivana vain 28 
% vastanneista ja toimimattomana 20 % 
vastaajista, 45 %:lla ei ollut mielipidettä 
asiasta. Väittämästä, jonka mukaan kalan-
saaliit ovat parantuneet viime vuosina, 
oli 53 % vastaajista eri mieltä ja vain 16 % 
samaa mieltä. Näin ollen vastaajat näki-
vät kalansaaliiden paremminkin heiken-
tyneen kuin parantuneen viime aikoina. 
Hieman ristiriitaisesti kalaistutuksia piti 
tuloksellisena 49 % vastaajana ja vain 15 
% oli sitä mieltä, ettei kyseinen väittämä 
pitänyt paikkansa. Kalaistutuksistakaan 
eivät vastaajat olleet saaneet mielestään 
riittävästi tietoa. Vain 26 % vastaajista 
piti oikeana siihen liittyvää väittämää ja 
56 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä 
(kuva 15i).

Irnin järviryhmän vastaajien jou-
kossa oli enemmän petokalaistutusten 
sopeuttamiseen valmiita kuin Koston-
järvellä. Kostonjärvellä taas valmius 
verkon silmäkokorajoituksiin oli hieman 
suurempaa kuin Irnillä, ja siirtymistä 
tähän suuntaan on jo tapahtunutkin 
(kuvio 15ik).

6.2.8 Rantavyöhyke, pohjapadot 
ja kalaesteverkot

Kyselyyn vastanneista rannanomista-
jista valtaosa oli havainnut muutoksia 
Iijoen vesistön säännöstelyjärvien ran-
tavyöhykkeessä. Huomattavia muutok-
sia on havainnut 31 % ja vähäisiä 46 % 
vastaajista (kuvio 16ai).

Pohjapatojen vaikutus säännös-
telyjärviin on koettu selkeästi positii-
visena (kuvio 20i). Pohjapatojen koko-
naisvaikutusta piti positiivisena 37 % 
kaikista vastaajista ja negatiivisena vain 
6 % vastaajista. Eri osatekijöistä pohja-
patojen vaikutus koettiin useimmiten 
positiivisena kalastoon, kalastukseen, 
maisemaan, veneilyyn, kalan kulkuun, 
jäällä liikkumiseen ja veden hankintaa. 
Ainoastaan liettymisen ja veden laadun 
osalta pohjapatojen vaikutusta pidettiin 
yleisemmin negatiivisena kuin positii-
visena (kuvio 20i).

Pohjapatojen vaikutus kohdistuu 
vain pieneen osaan säännöstelyjärvien 
pinta-alasta (kuvat 2 ja 3). Näiden pohja-
patojen vaikutusalueen rannanomista-
jien keskuudessa pohjapatojen rakenta-
misen hyödyt koettiin selkeämmin kuin 
muiden rannanomistajien keskuudessa, 
kokonaisvaikutuksen koki positiiviseksi 
43 % vaikutusalueen ja 15 % muiden 
alueiden rannanomistajista (kuvio 20ik). 
Mielenkiintoista on, että vaikutusalu-
eella asuvista pieni osa koki patojen vai-
kuttaneen haitallisesti kaikkiin kysyttyi-
hin vesistön ominaisuuksiin ja käyttöön 
liittyviin tekijöihin (kuvio 20ik).

Kalaesteverkot on rannanomis-
tajien keskuudessa todettu selkeästi 
positiiviseksi kehittämistoimeksi kum-
mallakin Iijoen vesistön säännöstel-
lyllä järviryhmällä (kuviot 21i ja 21ik). 
Laajempi vastaajajoukko on kokenut 
esteverkkojen vaikuttavan positiivisesti 
kalastoon (53 %) kuin kalastukseen (33 
%) ja Irnillä useampi rannanomistaja on 
kokenut esteverkot positiivisena kuin 
Kostolla (kuvio 21ik).



�� Alueelliset ympäristöjulkaisut 

Kesäaikaisen vedenkorkeuden nousemi-
nen lisääntyneen säätöenergiantarpeen 
ja uiton loppumisen myötä on Irnin jär-
viryhmän järvien pääaltailla “syönyt” 
osan talviaikaisen vedenkorkeuden 
nostamisen edullisista vaikutuksista 
rantavyöhykkeeseen. Korkea vedenpin-
nan taso jäätymisvaiheessa saa aikaan 
sen, että suurempi osa tuottavasta vyö-
hykkeestä jäätyy ja mm. pohjalehtisen 
rantakasvillisuuden ja pohjaeläimistön 
elinolosuhteet rantavyöhykkeellä heik-
kenevät. Pohjapatojen yläpuolisilla alu-
eilla Polojärvellä, Keski- ja Pikku-Kerolla 
olosuhteet järvien ekologisesti tärkeillä 
rantavyöhykkeillä ovat muuttuneet 
positiiviseen suuntaan.

Kostonjärvillä tuottavasta vyöhyk-
keestä on suositusten antamisen jälkeen 
jäätynyt hieman pienempi osa kuin ui-
ton loppumisen jälkeisinä vuosina en-
nen säännöstelysuositusten antamista. 
Pohjapatojen rakentaminen on osaltaan 
lisännyt sulana pysyvän pohja-alueen 
määrää. Kostonjärvellä suositusten kes-
keisenä tavoitteena olikin vähentää ran-
tojen routaantumista ja nostaa sulana 
säilyvän pohja-alueen osuutta. Tämän 
arvioitiin lisäävän syyskutuisten kalojen 
kutualueiden määrää ja laajentavan suu-
rikokoisten pohjalehtisten kasvualuetta 
lähes kaksinkertaiseksi, millä arvioitiin 
olevan myönteinen vaikutus pohjaeläi-
miä syövien kalojen kasvuun.

Irnin järviryhmällä on rajoitettu 
syksyistä vedenkorkeuden nousua 
ennen kaikkea rantavyörymien estämi-
seksi ja rantavyöhykkeen tilan paran-
tamiseksi. Syksyisen vedenkorkeuden 
rajoittamisen vaikutukset eivät näy nyt 
tehdyissä seurannoissa. Syynä tähän voi 
olla seuranta-ajan lyhyys tai se, ettei 
vedenkorkeustavoitetta vetisinä syk-
syinä ole tavoitettu. Syksyisen veden-
korkeuden rajoittaminen aiheuttaa tun-
tuvia voimataloudellisia tappioita.

Pohjapatojen vaikutukset eivät 
myöskään vielä selkeästi näkyneet nyt 
tehdyissä kasvillisuus- tai kalastosel-
vityksissä, johtuen siitä, että patojen 
rakentamisesta on kulunut enimmillään-
kin vain muutamia vuosia. Pohjapato-
jen vaikutuksesta jään koskemattoman 
pohja-alueen osuus on joka tapauksessa 
lisääntynyt selvästi kummallakin järvi-
ryhmällä. Viitteitä patojen vaikutuksesta 
antaa havainto siitä, että perustettaessa 
kasvillisuuslinjoja Polojärvelle (5 vuotta 
pohjapadon rakentamisen jälkeen) 
Irnijärven pääaltaan kasvistosta 48 % 
kuului säännöstelyn ilmentäjälajeihin, 
kun vastaava luku pohjapadon suojaa-
malla Polojärvellä oli vain 28 %.

Pohjapatojen rakentaminen on 
lisännyt syyskutuisten kalojen kutu-
alueiden määrää ja pitemmällä aikavä-
lillä luultavasti myös parantaa kaikkien 
pohjaeläimiä syövien kalojen ravintoti-
lannetta. Keväisen vedenpinnan laskun 
rajoittaminen on vastaavasti periaat-
teessa lisännyt kevätkutuisten kalojen 
kutualueita. Pohjapadon rakentaminen 
on mahdollistanut muikun talvikalas-
tuksen Polojärvellä. Esteaita varmistaa 
istukkaiden pysyminen hoito-alueella ja 
seurantatulokset antavat viitteitä siitä, 
että esteaita on parantanut harjusistu-
tusten tuottoa Irnijärvessä ja parantanut 
myös taimenen ja järvilohen pysymistä 
Irnin järviryhmällä.

Säännöstelyyn ja uiton aiheutta-
miin vahinkoihin liittyvä velvoitehoito 
on Irnin- ja Koston järviryhmällä kes-
keinen kalaston koostumusta ja kalas-
tuksen kohdentumista säätelevä tekijä. 
Muutokset istutuksissa heijastuvat 
nopeasti sekä kalastoon että kalastuk-
seen. Myös kalastuksen säätely vaikut-
taa sekä kalaston koostumukseen että 
kalastukseen. Näistä syistä johtuen ei 
merkittäväkään muutos kalojen elin-
olosuhteissa näy kovin nopeasti saa-

Yhteenveto säännöstelysuositusten 
ja muiden kehittämistoimien 
vaikutuksista�
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lisseurannoissa. Täten Iijoen säännös-
tellyillä latvajärvillä 1990-luvun alusta 
noudatettujen säännöstelysuositusten 
ja muiden kehittämistoimien kalasto-
vaikutuksiakaan ei ole kovin paljon 
havaittavissa, vaikka velvoitetarkkailu 
sinänsä onkin laajaa.

Keskeisen syyskutuisen talouska-
lan, muikun, kannoissa esiintyy suurta 
luontaista vaihtelua, eikä velvoitetark-
kailussa ole havaittu eroja Iijoen sään-
nösteltyjen ja säännöstelemättömien 
latvajärvien välillä sen paremmin ennen 
kuin jälkeenkään säännöstelysuositus-
ten antamista. Siikojen kasvu on sen 
sijaan Iijoen säännöstelyjärvissä ollut 
esimerkiksi säännöstelemätöntä Iijär-
veä hitaampaa.

Käytettyjen verkkojen silmäkoko 
on laskenut Irnillä, mutta kasvanut 
Kostolla. Silmäkoon kasvuun Koston 
alueella on ainakin osasyynä ollut siir-
tyminen suurempiin taimenistukkai-
siin. Silmäkoon nosto lienee puolestaan 
edesauttanut taimensaaliin ja kalojen 
saaliskoon kasvua Koston järviryhmällä. 
Suurikokoisen taimenen olemassaolo 
on puolestaan edesauttanut vetouiste-
lun lisääntymistä Kostonjärvellä, tosin 
vetouistelu on jossain määrin yleistynyt 
myös Irnin alueen suurilla järvillä.

Ranta-asukkaiden mielestä sään-
nöstelyn muuttamisella, pohjapatojen 

ja esteaitojen rakentamisella ja kehittä-
mistoimilla ei ole ollut huomattavia vai-
kutuksia Iijoen säännösteltyjen latvajär-
vien tilaan tai käyttökelpoisuuteen. Noin 
puolet mielipidekyselyyn osallistuneista 
rannanomistajista ei ollut havainnut 
viime vuosina merkittäviä muutoksia 
säännöstelyhaitoissa Koston ja Irnin 
järviryhmillä, lopuista enemmistö oli 
sitä mieltä, että haitat olivat lisääntyneet 
viime vuosien aikana. Liian alhaisen kesä-
vedenkorkeuden osalta lievä enemmistö 
muutoksen havainneista vastaajista oli 
havainnut tilanteen muuttuneen posi-
tiiviseen suuntaan. Pahimmin vesistön 
käyttöä vastaajien mielestä haittaava 
tekijä, liian suuri vuotuinen vedenkor-
keuden vaihtelu, oli huomattavasti use-
amman vastaajan mielestä lisääntynyt 
kuin vähentynyt.

Pohjapatojenkin osalta suurin ryh-
mä rannanomistajille tehdyn mielipide-
kyselyn vastaajista ei ollut havainnut 
muutosta, mutta muutoksen havain-
neista pääosa piti vaikutuksia selkeästi 
positiivisena. Merkittävä osa kalastajis-
ta, varsinkin Kostonjärviryhmällä oli 
valmis hyväksymään kalastusrajoituk-
sia (mm. verkkojen silmäkoon kasvatta-
mista) saaliiden parantamista. Kalakan-
tojen velvoitehoidosta rannanomistajat 
eivät mielestään ole saaneet riittävästi 
tietoa.
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8.1. Yleistä

Iijoen vesistön latvajärvien säännöste-
lyä on vuonna 1992 annettuja säännös-
telysuosituksia noudattamalla muutettu 
ekologisempaan suuntaan mm. järvien 
kesävedenkorkeuden vaihtelua ja syys-
vedenkorkeuden tasoa rajoittamalla. 
Säännöstely koskee Iijoella suoranaisesti 
suhteellisen pientä osaa vesistöstä (vrt. 
kuva 1) ja vesistöalueella on siten run-
saasti myös säännöstelemättömiä järviä 
ja jokiosuutta, joka on kokonaan sään-
nöstelyn ulkopuolella tai niin kaukana 
säännöstelylähteestä, että säännöstelyn 
vaikutukset ovat suhteellisen lieviä. 
Lisäksi Iijoen vesistön säännöstellyt 
latvajärvet ovat niin kaukana voima-
laitoksista, ettei niillä voida harjoittaa 
vuorokausisäännöstelyä. Säännöstellyt 
järviryhmät ja niiden alapuoliset joki-
alueet ovat kuitenkin keskeisiä vesis-
tönosia Iijoella sekä vesistön ekologian 
että virkistyskäytön kannalta, joten 
aikaisemmin annettuja suosituksia kan-
nattaa edelleen jatkaa ja kehittää.

Tähän mennessä säännöstelysuo-
situsten takia ei Iijoella ole jouduttu 
tekemään ohijuoksutuksia. Ohijuoksu-
tuksen takia hukkaan menevä energia 
joudutaan korvaamaan muulla energi-
antuotannolla, esimerkiksi fossiilisilla 
polttoaineilla, joilla on omat ympäris-
töhaittansa. Sen takia säännöstelysuo-
situsten periaatteena on se, etteivät ne 
jatkossakaan aiheuttaisi ylimääräisiä 
ohijuoksutuksia.

8.2 Irnin järviryhmän 
säännöstelysuositukset

Uudet säännöstelysuositukset Irnijär-
vellä on esitetty kuvassa 8. Irnijärven 
vedenkorkeussuositukset on esitetty N43 
-tasossa.

Keskitalvi
Helmikuun 8. päivän alin suositeltu 
vedenkorkeus (235,50 m) on määritelty 
tuottavan vyöhykkeen liiallisen jääty-
misen estämiseksi. Entisten suositus-
ten mukaisella syysvedenkorkeudella 
helmikuun vedenkorkeuden saavut-
taminen oli usein ongelmallista. Uusi 
korkeampi syyspiste helpottaa selvästi 
vedenkorkeuden säilyttämistä helmi-
kuussa suositellulla tasolla. Helmikuun 
rajoitus kannattaa säilyttää ennallaan, 
koska se yhdessä kevätpisteen kanssa 
ehkäisee säännöstelykäytännön liuku-
mista haitalliseen suuntaan keski- ja 
lopputalvella.

 
Kevät
Irnijärvellä alin suositeltu kevätveden-
korkeus nostetaan 236,70 m:iin. Aiem-
missa suosituksissa kevätvedenkorkeu-
den alaraja oli 236,50 m.

Kevätvedenkorkeuden rajoituksen 
tarkoituksena on turvata veden nousu 
kasvillisuusvyöhykkeelle kevätkutuis-
ten kalojen lisääntymisaikana ja estää 
järven pinnan lasku liian alas kevättal-
vella. Vaikka vedenkorkeus pysyi nor-
maaleina keväinä aikaisempien suo-
situsten mukaisen tason yläpuolella, 
valtaosa nyt tehtyyn kyselyyn vastan-
neista rannanomistajista piti keväistä 
vedenkorkeutta Irnillä liian alhaisena. 
Kevätpisteen 20 cm:n korotuksella vas-
tataan ranta-asukkaiden toiveeseen ja 
saavutetaan varmemmin kevätkutuis-
ten kalojen kudulle ja poikasille tärkeä 
saraikon alareuna. Korkeampi kevät-
piste ohjaa myös osaltaan juoksutuksia 
siten, ettei altaan vedenkorkeus vähä-
lumisenakaan talvena laske liian alas 
kevättalvella.

Iijoen latvoilla on useita järviä 
peräkkäin, ylimpänä suuri, säännös-

Uusia kehittämisehdotuksia�
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telemätön Iijärvi. Näin ollen ketjussa 
alimpana olevat säännöstellyt järvet 
täyttyvät suhteellisen myöhään eikä 
suosituksia pystytä kaikkina keväinä 
toteuttamaan. 

Lupaehdon mukainen vedenkor-
keuden yläraja, 237,25 m, voisi keväällä 
olla ekologisessa mielessä nykyistä kor-
keammallakin, koska silloin vedenkor-
keusrytmiikka muistuttaisi enemmän 
luonnontilaista järveä, jossa huippu olisi 
lumen sulamisen jälkeen ja vedenkor-
keus alentuisi kesän aikana. Tämä edis-
täisi myös kasvillisuuden kehittymistä 
rantavyöhykkeelle.

 
Kesä
Irnijärven vedenpinnan laskeva trendi 
kesäaikana parantaisi alapuolisen joen 
virtaamatilannetta loppukesän alivirtaa-
makautena.

Syksy ja alkutalvi
Syksyn (15.9.) ylin suositusvedenkor-
keus Irnijärvellä nostetaan 236,70 m:
iin (aiemmin 236,50 m) ja alkutalven 
vedenkorkeuden yläraja 236,90 m:iin 
(aiemmin 236,70 m).

Syysvedenkorkeutta on Irnillä ai-
kaisemmissa suosituksissa rajoitettu  
lähinnä rantaeroosion välttämiseksi. 
Rantoja on suositusten antamisen jäl-
keen vuosina 1992-1998 suojattu Irnin 
alueen järvillä 12,6 km lisää entisen  
8,5 km:n lisäksi. Syksyn enimmäisve-
denkorkeussuositus aiheuttaa Irnijär-
vellä merkittäviä energiataloudellisia 
tappioita voimayhtiölle. Vuosittainen 
keskimääräinen kustannus syysrajoi-
tuksesta Irnin järviryhmällä on Hellste-
nin (1991) mukaan noin 250 000 mk. Nyt 
tehdyllä syksyn ja alkutalven ylärajan 
nostolla tehdään säännöstelystä realis-
tisempi lisäämättä haittoja olennaisesti. 
16.9.1999 tehdyn maastotarkastuksen 

Kuva 8. Uudet ekolo-
giset säännöstelysuo-
situkset Irnijärvellä.
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perustella 20 cm:n nosto vedenkor-
keuteen ei lisää haittoja Irnin eroosio-
rannoilla (vedenkorkeus oli tuolloin 
236,50). Pääosa eroosiohaitoista syntyy 
poikkeusvuosina (kuten syksyllä 1998), 
joihin suosituksilla ei kuitenkaan voida 
vaikuttaa.

Yhteenveto uusista tavoitetasoista:

Irnijärven järviryhmä (N43+m)
8.2 vedenkorkeus on tason + 235, 50 m 
yläpuolella (ei muutosta)
Kevättulvahuippu on tason + 236,70 m 
yläpuolella (nousu 20 cm)
15.9 mennessä alitetaan + 236,70 m 
(nousu 20 cm)  
Alkutalven vedenkorkeus on  
+ 236,90 m yläpuolella (nousu 20 cm)

8.3 Koston järviryhmän 
säännöstelysuositukset

Uudet säännöstelysuositukset Koston-
järvellä on esitetty kuvassa 9. Koston-
järven vedenkorkeudet on esitetty  
NN -tasossa.

Talvi
Talvivedenkorkeuden alasuositus (8.2. 
231,10 m) säilytetään ennallaan. Kysei-
sellä suosituksella estetään tuottavan 
pohja-alueen liiallinen jäätyminen.

Kevät
Keväistä alavedenkorkeutta rajoittava 
suositus (aiemmin 232,00 m) nostetaan 
tasolle 232,10 m. Suositus on annettu 
vedenpinnan saamiseksi riittävän ajois-
sa rantakasvillisuuden tasolle, lähinnä 
kevätkutuisten kalalajien kutumahdol-
lisuuksien varmistamiseksi.

Kevätsuosituksen osalta ovat sekä 
järvien ekologian että voimatalouden 
edut yhdensuuntaiset. Järvien veden-
korkeus pyritään nostamaan suositus-
tasolle mahdollisimman aikaisin, ot-
taen kuitenkin huomioon alapuolisen 
Kostonjoen virtaamatilanne. Kyseisenä 
ajankohtana alapuoliseen vesistöön tu-
lee yleensä runsaasti vettä myös sään-
nöstelyjärvien alapuoliselta valuma-alu-
eelta, joten veden vähyys ei normaali-

vuonna aiheuttane merkittävää haittaa 
jokialueilla.

Kesä ja syksy
Kesävedentasoa ohjaavia ylä- ja ala-
suosituksia nostetaan Kostonjärvellä 
seuraavasti:

15.7. 231,80 - 232,30 m 
(aiemmin 231,50 - 232,00 m)
15.9. 231,60 - 232,10 m  
(aiemmin 231,50 - 232,00 m)

Kostonjoen käytön kannalta tulisi pyr-
kiä mahdollisimman tasaiseen juoksu-
tukseen heinä-syyskuun aikana sikä-
li, kun hydrologiset olot sen sallivat.  
Pieni suositustason ylitys tai alitus voi 
olla vähemmän haitallinen, kuin äkilli-
nen virtaamamuutos säännöstellyn jär-
viryhmän alapuolisessa Kostonjoessa.

Kesävedentasoa ei Kostonjärvellä 
normaalivuonna ole aina saatu laske-
tuksi aiempaan “suositusputkeen” (15.7. 
- 15.9.9 231,50 + 232,00 m). Tämä ei ole 
välttämättä motivoinut säännöstelijää 
tavoittelemaankaan “suositusputken” 
alkupistettä. Uusien suositusten mukai-
nen kevätvedenkorkeus on helpompi 
saavuttaa ja uusilla suosituksilla saadaan 
Kostonjärven vedenkorkeutta ohjattua 
siten, että pinta laskee kesän aikana, 
kuten luonnontilassakin on tapahtu-
nut. Lisäksi tämä suuntaus parantaa 
alapuolisen joen virtaamatilannetta lop-
pukesällä. Kostonjärvellä samoin kuin 
Irnilläkin syysvedenkorkeuden rajoit-
taminen on säännöstelijän toimesta 
koettu vaikeaksi saavuttaa. Syyskuun 
puolivälin suositusrajojen nosto 10 cm:
llä mahdollistaa nykyistä suuremman 
vesimäärän varastoimisen Koston jär-
viryhmään talvea varten.

Nyt tehty muutos näyttäisi olevan 
ristiriidassa kappaleessa 6 selostetun 
mielipidekyselyn tulosten kanssa. Kyse-
lyyn vastanneista rannanomistajista 
noin puolet piti juhannuksen ja elokuun 
välistä vedenkorkeutta sopivana ja 38 
% liian korkeana ja 9 % liian matalana. 
Todennäköisesti kuitenkin kyselysyksyn 
1998 poikkeuksellisen suuret veden-
korkeudet ovat tältä osin vaikuttaneet 
vastauksiin. Ainakin maastotarkastuk-
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sen aikana syksyllä 1999 palaute oli toi-
sensuuntaista.

Yhteenveto uusista tavoitetasoista:

Kostonjärven järviryhmä (NN+m):
8.2. vedenkorkeus on tason + 231,10 m 
yläpuolella (ei muutosta)
Kevättulvahuippu on tason 232,10 m  
yläpuolella (nousu 10 cm)
15.7. vedenkorkeus on tasolla  
+ 231,80 - 232,30 m (nousu 30 cm)
15.9. vedenkorkeus on tasolla  
+ 231,60 - 232,10 m (nousu 10 cm)

8.4 Tiedottaminen

Mielipidekyselyn perusteella sään-
nöstelyjärvien rannanomistajat eivät 
saa riittävästi tietoa säännöstelyyn 
liittyvistä asioista ja tärkeimpänä tie-
tolähteenä ovat edelleen naapurit ja 

sukulaiset. Säännöstelyasioista kalas-
tonhoito mukaan lukien tiedottamista 
tulee edelleen lisätä ja tiedotuskanavia 
miettiä uudelleen.

Alueradion kanssa neuvotellaan 
mahdollisuudesta saada esimerkiksi 
viikoittainen tiedote radiossa luetuksi 
Tielaitoksen kelitiedotteen tyylisesti. 
Asiaa selvitellään PVO-Vesivoiman ja 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuk-
sen yhteistyönä. Tiedotuksessa voisi olla 
lyhyesti esim. vedenkorkeudet tärkeim-
millä säännöstely/mökkijärvillä ja vir-
taamat tärkeimmissä joissa verrattuna 
ajankohdan keskiarvoon sekä peruste-
lut isommille poikkeamille.

Kalanhoitoasioissa velvoitteita 
Iijoella hoitava Voimalohi Oy tiedottaa 
kalastuskunnille säännöllisesti aihee-
seen liittyvistä ajankohtaisista kysymyk-
sistä. Nyt tehdyn kyselyn perusteella 
tieto ei välity kuitenkaan mökkiläisille 
eikä mahdollisesti muillekaan  ”rivika-
lastajille”. Jatkossa voisi miettiä, miten 

Kuva 9. Uudet ekologi-
set säännöstelysuosituk-
set Kostonjärvellä.
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kalastuskunnat voisivat tehokkaammin 
jakaa tietoa eteenpäin.

8.5 Kunnostustyöt

Säännöstelijä jatkaa Iijoen vesistön 
säännöstellyillä latvajärvillä säännöllisiä 
maastotarkastuksia, joiden perusteella 
suunnitellaan tehtävät kunnostustoi-
met. Kunnostustoimien tilastointia 
kehitetään. Uusien pohjapatojen raken-
tamista ei ole suunnitelmissa, olemassa 
olevat padot takaavat jo säännöstelyn 
lievenemisen merkittävällä osalla järviä. 
Ainut tiedossa oleva pohjapadon tarve 
on Koston Kynsiperällä, mutta sinne 
pato olisi kallis rakentaa ja lisäksi se 
pienentäisi säännöstelytilavuutta mer-
kittävästi.

Irnijärvellä on suojaamatta laaja 
vyöryranta kaakkoisosassa järveä, 
mutta siitä rannanomistajalle aiheutu-
vat vahingot on sovittu eikä vyörymän 
muusta haitallisuudesta ole varmuutta. 
Kyseisellä alueella on tapahtunut rannan 
vyörymistä myös luonnontilassa. Lisäksi 
ison vyöryrannan suojaaminen olisi kal-
lista saavutettuihin hyötyihin nähden ja 
suojaus myöskin yksipuolistaisi rannan 
rakennetta.

Iijoen vesistön säännösteltyihin 
latvajärviin laskevien purojen suis-
toalueita tulee tarpeen mukaan kun-
nostaa suojaamalla purouomaa järven 
laskukohdassa siten, että se ei pääse 
syöpymään kevättulvien aikaan, kun 
järvien vesipinta on alhaisimmillaan. 
Säännöstelyjärviin laskevissa puroissa 
ja pienissä joissa on arvokalojen poi-
kastuotantoon sopivia vesialueita ja 
kalaston kehittämiselle niissä on pää-
osin hyvät edellytykset. Jatkossa tulisi 
suunnitella purojen kunnostamisen 
ja kalastonhoidon mukaan ottamista 
säännöstelyjärvien velvoitehoidon pii-
riin, jotta purojen potentiaali saataisiin 
hyödynnettyä Iijoen vesistön säännös-
teltyjen latvaosien kalantuotannossa ja 
kalastuksessa.

8.6 Seuranta

Nyt tehdyn tarkastelun tyyppinen ko-
konaisvaltainen arvio säännöstelysuosi-
tusten toteutumisesta ja säännöstelystä 
aiheutuvista ympäristövaikutuksista on 
syytä tehdä jatkossakin 5-10 vuoden 
välein. Seuraavan jakson jälkeen nyt 
aloitetut rantakasvillisuuden seurannat 
antavat jo tietoa säännöstelyn ja erityi-
sesti pohjapatojen vaikutuksista ran-
taekosysteemiin. Rantakasvillisuuden 
seuranta pyritään toistamaan seuraavan 
kerran vuosina 2003 ja 2008 samoilla 
paikoilla ja menetelmillä kuin vuonna 
1998. PVO-Vesivoiman velvoitteisiin 
liittyvät rannan poikkileikkausmitta-
ukset (20 linjaa Irnijärvellä) pyritään 
raportoimaan vuoden 2000 mittausten 
valmistumisen jälkeen.

Mielipidekyselystä ei nykymuo-
dossaan saatu kovin paljon hyödyntä-
miskelpoisia johtopäätöksiä. Kysymyk-
siä oli mahdollisesti liikaa ja viimeiset 
runsaat vesivuodet sekä kyselyn teko-
hetken suuret vedenkorkeudet mahdol-
lisesti vaikuttivat vastauksiin. Eri kysy-
myksiin annettujen vastausten välillä oli 
ristiriitaisuuksia. Jatkossa kysymyksiä 
pitäisi vähentää ja tehdä niistä yksi-
löidympiä ja perustellumpia. Pienem-
mälle joukolle tehtävää suullista kyselyä 
voisi harkita. Suullisessa kyselyssä voisi 
keskittyä nyt tehdyssä kyselyssä epä-
selviksi tai vaikeasti ymmärrettäviksi 
jääneisiin kohtiin, kuten rantojen liet-
tymiseen, kannokkojen ja leväkukinto-
jen esiintymiseen jne. Kysely kannattaisi 
uusia tilanteessa, jossa säännöstelyjär-
vien vedenkorkeudet ovat suositusten 
mukaisella tasolla.

Kalastonhoidon seuranta jatkuu 
Iijoella oman lupavelvoitteisiin perustu-
van ohjelmansa mukaan. Kalastonhoi-
dossa entistä joustavampi velvoitteen 
hoito, silmäkoon nosto verkkokalastuk-
sessa ja entistä tehokkaampi tiedottami-
nen nousivat kehittämistarpeiksi.
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Utveckling av reglering i Iijoki källsjöar

Rekommendationerna för att leda regleringen av Irni och Kosto sjögrupperna till en mer ekolo-
gisk direktion gavs första gången i 1991. Rekommendationerna för Kosto sjögruppen i första 
hand begränsade sänkning av vattennivån på förvintern för att förhindra frysandet av litorala 
zonen. Rekommendationerna för Irni sjögruppen bl.a. förhindrade stigning av vattennivån på 
hösten för att minska stranderosion. Också grunddammar och fysiska hinder för fiskarnas 
migration uppströms samt strandskyddningar har byggts för att moderera regleringsnackdelar 
i Iijoki källsjöar under 1990-talet. 
Utredningarna för att undersöka verkningar av de ovannämnda åtgärderna startades i 1998. 
Dessa utredningar var en del av en hela landet omfattande utvecklingsprojekt om regleringar, 
som koordinerades av Finlands miljöcentral. Förverkligade vattennivåerna och flödena i de 
reglerade källsjöarna av Iijoki jämfördes med rekommendationerna. Vattennivåförändringarnas 
och grunddammarnas verkningar på frysandet av litorala zonen undersöktes. Strandinvånarnas 
åsikter utreddes i en omfattande enkätundersökning. Fiskbeståndets livsförhållanden i bäckarna 
ledande till regleringssjöarna undersöktes och ett sammandrag av fiskbeståndets övervakning 
uppsatts.
Rekommendationerna för vattennivån under vårflödestoppen och på hösten och förvintern i 
Irni sjögruppen, och för vattennivån under vårflödestoppen och på sensommar i Kosto sjögrup-
pen höjdes på grund av forskningsresultaten. Därtill, rekommendationer angående information, 
reparationsarbete och övervakningar framlades.
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Development of regulation in Iijoki headwaters

 Recommendations for guiding the regulation of the Irni and Kosto lake groups towards a 
more ecological direction were given for the first time in 1991. In the Kosto lake group the 
recommendations primarily restricted lowering of the water level in the early winter to prevent 
freezing of the coastal zone. In the Irni lake group the recommendations for example prevented 
raising of the water level in the autumn in order to decrease bank erosion. Also submerged 
dams and physical barriers preventing downstream migration of fish as well as bank protections 
have been constructed in the 1990’s to moderate the disadvantages of regulation.
Studies related to the impacts of the above mentioned measures were started in 1998. These 
studies formed part of the national regulation development project co-ordinated by the Finnish 
Environment Institute. The realised water levels and flows in the regulated headwaters of Iijoki 
were compared to the recommendations. The impacts of the water level variations and of the 
submerged dams on freezing of the littoral zone were evaluated. Opinions of the people living 
in the coastal area were charted in a wide-scale inquiry. Living conditions of the fish stock in 
the brooks flowing into the regulation lakes were evaluated and a summary about the fish stock 
monitoring results was drawn up. 
Based on the research results, the recommended water levels during the spring flood peaks, in 
the autumn and early winter in the Irni lake group and during the spring flood peaks and in 
the late summer in the Kosto lake group were raised. In addition, recommendations related to 
distribution of information, improvement work and monitoring were given.
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