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JOHDANTO

Ihmiset ovat aikoinaan Koillismaan ylängölle tullessaan 
asettuneet vesistöjen varsille asumaan. Järvet ja joet 
ovat toimineet kulkureitteinä ja tärkeänä ravinnon, 
talousveden ja virkistyksen lähteenä. Seudun rikkaat 
kalavedet ovat olleet keskeinen tekijä ihmisten asettu-
miselle tälle seudulle, unohtamatta metsien ja soiden 
tuottoisia riista- ja marja-aittoja ja porojen laidunmaita. 
Talot, saunat, sahat ja myllyt, myöhemmin myös kesä-
mökit ovat rakentuneet vesistöjen varsille. 

Vesistöt ovat hyvin keskeinen elementti Koillismaan 
maantieteellisessä sijainnissa ja erittäin tärkeä vetovoi-
matekijä. Alue on ylänkö- ja vedenjakajaseutua, mistä 
löytyy hyvin monimuotoisia vesistöjä, jotka laskevat 
useaan eri suuntaan. Sijainti vesistöalueiden alkuläh-
teillä korostaa vastuutamme. Vedestä ja vesistöistä 
puhuttaessa on muistettava, että hyvä veden laatu ei 
ole itsestään selvyys ja niin pohja- kuin pintavesiä pitää 
vaalia ja suojella, ne ovat Koillismaan jalokivi. 

Kuva 1. Koillismaan vesistöt valuma-alueina (Kartta-aineisto: http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/)
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Monipuoliset vesistöt ja hyvä veden laatu luovat pe-
rustan alueen toimintaympäristölle ja antavat mahdol-
lisuuksia elinkeinojen kehittämiseen ympärivuotisesti. 
Vesistöihin liittyvät erilaiset näkökulmat ja painopiste-
alueet huomioiden on Koillismaan vesistöohjelmaan 
koottu joukko vesistöaiheisia toimenpidekokonai-
suuksia, joita on mahdollista edistää eri sidosryhmien 
pitkäjänteisellä toiminnalla ja yhteistyöllä. Tämä vaatii 
usein tueksi myös hanketoimintaa, johon tarvitaan ve-
sistöjen ja elinkeinojen puolesta tehtävän työn eteen 
sitoutuneita tahoja. 

Koillismaan vesistöohjelma on laadittu  Kuusamon 
kaupungin ja Taivalkosken kunnan elinkeinojen kehit-
tämisyhtiön Naturpolis Oy:n rahoituksella alkuvuodes-
ta 2019. Ohjelmatyön tavoite oli saada selville, miten 
Koillismaan matkailutoimijat, vesialueiden omistajat ja 
muut sidosryhmät haluavat vesistöjä ja niihin liittyviä 
toimintoja kehitettävän. Ohjelman ja sen sisältämien 
toimenpiteiden työstämiseen osallistui monipuolinen 
ja laaja joukko Koillismaan vesistöasioissa toimivia ta-
hoja.  

Kaikkea ei tähän ohjelmaan ole ehditty selvittää. Sitä 
onkin syytä pitää ajan tasalla ja seurata, miten asiat 
edistyvät. Iijoen vesistöalueelle on tehty oma vesistövi-
sio ja siihen liittyvä kattava toimenpideohjelma OTVA-
hankkeen puitteissa; näiden toteuttamiseksi on allekir-
joitettu Iijoki-sopimus. Päällekkäisyyden välttämiseksi 
Iijokeen kohdistuvia toimia on tässä ohjelmassa niu-
kasti. Erikseen tuotetaan myös elinkeinojen alueellista 
merkitsevyyttä kuvaavaa tietoa: Naturpolis teetättää 
Koillismaan toimialaselvitystä, jota voidaan päivittää 
vuosittain uusien tilastojen avulla.

Vesistöohjelman toimenpidekokonaisuudet on jaettu 
neljään pääteemaan, joista ensimmäinen käsittelee 
vesistöjen tilaa, kunnostusta ja tutkimusta. Muut osa-
alueet ovat kalatalous, matkailu ja infrastruktuuri. Si-
sältöpuolen ja toimenpiteiden lähtökohtana ovat ruo-
honjuuritasolta tulleet tarpeet ja esitykset. Käytännön 
toimien ja rahoitushaun vaatimien hankesuunnitelmien 
tueksi on ohjelman liitteisiin koottu myös luettelot yksi-
tyiskohtaisemmista toimenpide-ehdotuksista.

I) Kalastusta, koskenlaskua, virkistystä – saisiko olla 
Kitkan viisasta ja Koillismaan kirkasta?

”Puhdas, juomakelpoinen vesi on kova juttu. Tänä päi-
vänä maapallolla sen merkitys korostuu.” 

Vesistöistä ja vedestä on moneksi, se elättää monen-
laisia elinkeinoja ja sammuttaa niin tulipalon kuin ja-
nonkin. Taivalkoskella on käyttäjäkyselyiden mukaan 
Suomen paras juomavesi. Kuusamon kirkasta hana-
vettä voi pullottaa marketissa itselle, enää ei tarvitse 
turistin ostaa pullovettä. Laadukkaista pohjavesistä 
peräisin oleva talousvesi on Koillismaalla laadultaan 
erinomaista ja sitä kelpaa tarjota. Voisiko saada täkä-
läiset ravintoloitsijat ja pikaruokaketjut yhdessä tarjo-
amaan ruokapaikoissaan koillismaalaisella brändini-
mellä tarjottavaa hanavettä? Luontokaupungin imago 
näkyisi näin arjen ekotekona myös juomavesiasiassa. 
Se olisi myös vetovoimatekijä tämän päivän ympäris-
tötietoisille matkailijoille ja ylpeydenaihe kuntalaisille. 

Kalastus on ollut aina tärkeässä roolissa koillismaa-
laisten elämässä. Ammattimainen kalastus ja etenkin 
muikunpyynti on säilyttänyt asemansa vuosikymme-
nien saatossa. Sen rinnalle on kehittynyt kalankasva-
tusta ja jatkojalostusta, jossa hyödynnetään useita eri 

kalalajeja. Hieman syrjäinen sijainti, ulkomainen tuonti 
ja muutokset kalakannoissa asettavat haasteita ka-
latalouden tulevaisuudelle. Kun vedet ja kalakannat 
pidetään hyvässä kunnossa ja sytytetään aina uusille 
sukupolville kalastuskipinää, kala voi jatkossa nousta 
nykyistäkin merkittävämmäksi työllistäjäksi.  

Kalastusmatkailu ehti viime vuosikymmeninä nous-
ta tärkeäksi etenkin isoilla taimenjoilla. Uhanalaiseksi 
käynyttä villiä taimenta ei enää riitä kuin nimeksi, Ou-
lankajoella se on jouduttu jo rauhoittamaan. Katseita 
on suunnattava muihin kalalajeihin ja monipuolisiin 
järvi- ja lampivesiin. Myös kalastusvälineiden ja puuve-
neiden valmistuksella Koillismaalla on pitkät perinteet 
ja sen sektorin osaamista on arvokasta pitää yllä. Ka-
lastusmatkailussa olisi hyvä tukeutua mahdollisimman 
pitkälle paikalliseen välinetarjontaan, se on kestävää 
monelta kannalta. Lähikalastuskohteiden kehittäminen 
kunta- ja matkailukeskusten palvelisi lapsia ja nuoria.

Vesistömatkailu lienee Koillismaan vanhin matkailun 
laji – Kuusamon kosket sekä Paanajärvi olivat suosit-
tuja matkailunähtävyyksiä jo ennen sotia ja ovat sitä 
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yhä. Seudun kauniit maisemat ja jylhä, mutta lajirikas 
luonto ovat vetäneet puoleensa turisteja yli vuosisa-
dan. Ensimmäisiä vesistömatkailijoita lienee olleet 
1890-luvulla Koillismaalla seikkailleet kolme Oulusta 
lähtenyttä oppinutta miestä, jotka samalla veneellä 
nousivat Kemijokea ja välillä maitakin pitkin Kitkalle ja 
edelleen Paanajärvelle jatkaen sieltä Järvi-Kuusamon 
kautta Iijoelle ja Perämerelle, josta kertoo kirja ”Veneel-
lä poikki Suomenniemen”. Koskenlaskun hurma on 
kiehtonut ihmisiä vuosikymmeniä, vain kulkupelit ovat 
vaihtuneet puisista koskiveneistä kanootteihin, kumi-
lauttoihin, suppilautoihin. 

Tänä päivänä Kiutakönkään ja Jyrävän kuohut, Kuu-
singin taimen ja Kitkan viisas tunnetaan ympäri Suo-
men. Oulangan, Riisitunturin, Hossan ja Syötteen 
kansallispuistot ja Kylmäluoman retkeilyalue ovat 
vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat turisteja maa-
ilman kaikilta kolkilta. Koillismaan jokien ja järvien 
varsille on syntynyt paikoin vilkasta luontomatkailua 
etenkin kesäaikaan ja yhä enenevässä määrin myös 
talvikaudella. Pieni Karhunkierros ja ajoittain myös Kit-
kajoen vesialue ovat kohteita, joissa kävijämääriä olisi 
hyvä saada ohjattua ruuhka-ajoista hiljaisempiin het-
kiin. Luonnonrauha, puhdas vesi ja ilma sekä hiljaisuus 
ovat elementtejä, jotka eivät kaikkialla Suomessakaan 
ole itsestään selvyyksiä. Pitäkäämme niiden säilymi-
sestä huolta!

Reitistöt ja niihin liittyvien palvelurakenteiden ja opas-
tuksen kehittäminen vaativat paljon työtä. Metsähal-
litus on osaltaan toiminut suunnannäyttäjänä ja Kuu-
samon Karhunkierros sekä Hossan kansallispuisto 
ovat esimerkkejä hyvin hoidetuista reiteistä. Oulanka-, 
Kitka- ja Iijoella on jo kelpoja melontakohteita retki- ja 
kilpamelojille. Sopivia vesistöretkeilykohteita kaivataan 
lisää etenkin lapsiperheille ja senioreille, puutetta on 
myös ohjatuista melontaretkistä ja kaluston vuokra-
uspalveluista. Internetissä oleva tieto on hajallaan, 
mobiilipalvelut vaatisivat kehittämistä. Parhaiten toi-
mivia esimerkkejä ovat matkailuyhdistyksen ruka.fi ja 
Metsähallituksen luontoon.fi. Tunnettujen sivujen alle 
kannattaa verkostoitua solmimalla sopimuksia palve-
luntuottajien kanssa.

Vesistötapahtumista perinteikkäät Iijoki-soutu ja 
Käylän tukkilaiskisat ovat hyviä esimerkkejä, jotka voi-
sivat kiinnostaa myös ulkomaisia vieraita. Erilaiset ka-
lastuskilpailut, kuten Erämaa-Kuusamon pilkkiviikko, 
JokiCUP ja perhokalastuksen MM-kisat houkuttele-
vat osallistujia ja huoltojoukkoja pitemmäksikin aikaa. 
Perinteiset rantakalaillat ovat tärkeitä asukkaiden ja 
mökkiläisten yhteenkuuluvuudelle. Puuveneperinteen 
ylläpitäminen on satsaus terveelliseen ja ympäristöys-
tävälliseen vesillä liikkumiseen. Voisiko joku uusi kes-
tävyys- tai seikkailukilpailu syntyä vesistöjen varsille? 
Miten olisi eri liikunta- ja kalastusmuotoja sisältävä 
Koillismaan vesistöviikko?

Kuva 2. Iijokisoutu 
on hieno perinteinen 
tapahtuma, joka pi-
ristää jokivarren kyli-
en elämää.
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Kirkkaiden vesistöjemme asutushistoriaa, kulttuuria, 
vesiluontoa ja tarinoita voisi matkailullisesti hyödyn-
tää enemmän – vaikkapa valtakunnallisesti arvokkaita 
perinnemaisemia, joita Koillismaalla ovat Iijoen keski-
juoksun ja Tyräjärven kulttuurimaisemat Taivalkoskella, 
Virkkula, Määttälänvaara-Vuotunki ja Pohjois-Kuusa-
mon isot kosket. Valokuvausretket upeisiin luonto-
kohteisiin vetävät jatkuvasti lisää ulkomaisia matkaili-
joita.  Hienoja, osin vielä erämaisia vesistömaisemia 
ikuistetaan tunturien ja vaarojen huipuilta. Sosiaalises-
sa mediassa kuvat ja videot Koillismaalta leviävät te-
hokkaasti. Kehittyneen drone-tekniikan ansiosta myös 
vedenalaiskuvaus onnistuu jo ilman itse sukeltamista. 
Sukellus sinällään voisi olla yksi uusi tuote, jota kirk-
kaat vesistömme tarjoavat. 

Vesien äärellä tarjottavien hyvinvointipalvelujen ky-
syntä on kasvussa. Sinistä hyvinvointia eli Blue care 
–konseptia kannattaa viedä eteenpäin. Matkailun 
ympärivuotisuuden kehittämisessä vesistöt tarjoavat 
paljon mahdollisuuksia myös teknisiin innovaatioihin. 
Olisiko veden liike-energian, tuulen ja aurinkovoiman 
hyödyntämisessä tuotekehitykselle sijaa? On hyvä 
muistaa, että vedellä on kolme eri olomuotoa, joista 
vaikka jään hyödyntämisessä olisi vielä parannetta-
vaa. Suomalaisten vahvuus ja valttikortti on sauna, joi-
den kehittelyssä vain mielikuvitus on rajana. Miten olisi 
viikon saunakierros Koillismaalla erilaisia saunoja ja 
kylpyhoitoja testaten – yhtenä osana vaikkapa oman 
teltta- tai iglusaunan rakentaminen? Turistien löylyttä-
minen toimii niin kesällä kuin talvella.

II) Vesistöt ja kestävä kehitys – vastuullisesti vesis-
töissä 

Koillismaalle vesistöt ovat valtava rikkaus, joka on säi-
lynyt pääosin hyvässä tai jopa erinomaisessa tilassa. 
Koutajoen, Vienan Kemijoen ja Iijoen latvat sijaitsevat 
Koillismaalla, osin myös Oulujoen pohjoisimmat lat-
vavedet. Kitka on Suomen ainoa säännöstelemätön 
suurjärvi, jota kutsutaan Euroopan suurimmaksi läh-
teeksi. Sieltä saa alkunsa Kitkajoki, joka Oulankajoen 
tavoin virtaa yhä vapaana ja ylväänä. Iijärvestä lähtee 
Suomen kolmanneksi pisin virta, Iijoki.

Koska Koillismaalla on usean vesistön valuma-aluei-
den alkulähde, asettaa se myös suuren vastuun pitää 
huolta siitä, että vedet säilyisivät puhtaina. Erinomai-
nen pohjaveden laatu on perusedellytys alueella käy-

tettävälle raakavedelle ja vähintään hyvä pintavesien 
tila puolestaan muunlaiselle vesistöjen hyödyntämi-
selle. Luonnon ekosysteemien toiminnalle vesistöillä 
on aivan ratkaiseva merkitys. Vesistöt eivät myöskään 
tunne rajoja, siksi luonnonvaraisen taimenkannan säi-
lyttäminen tulevaisuudessa elinvoimaisena vaatii päät-
täviä toimia ja suomalais-venäläistä yhteistyötä. 

Vesistöohjelman tavoitteiden asettelussa ja toimenpi-
teiden suunnittelussa taustalla läpileikkaavana ajatuk-
sena on oltava ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Tämä tarkoittaa 
luonnon monimuotoisuuden ja ympäristöarvojen huo-
mioimista. Ekologisesta kestävyydestä hyvä esi-
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merkki taimenen ohella on jokihelmisimpukka eli raak-
ku. Voi sanoa, että niin kauan kuin tämä puhtaista 
vesistä riippuvainen laji elää ja lisääntyy joissamme, 
vedenlaatuasiat eivät ole huonosti. Raakut elävät jopa 
200-vuotiaiksi ja säilyvät koko ikänsä lisääntymiskykyi-
sinä, mutta tarvitsevat isäntäkaloikseen lohen tai tai-
menen ja kasvualustakseen puhtaan joen pohjan. Ellei 
näin ole, jokien raakkukannat ikääntyvät ja hupenevat. 

Vesistöjen äärellä kestävää toimintaa on, että käsitte-
lemättömiä jätevesiä tai muoviroskaa ei päädy vesis-
töihin ja muutenkin jätämme vesistöt puhtaina ja hy-
väkuntoisina tuleville sukupolville kasvattaen samalla 
heitäkin vaalimaan vesiämme. Maaperää muokkaavien 
elinkeinojen osalta uusimpien vesiensuojeluratkaisujen 
ja uuden tekniikan käyttöönotto on tärkeää mm. maa- 
ja metsätaloudessa. Kalankasvatuksessa etenkin re-
hujen kehittyminen on edesauttanut vesien kuormituk-
sen vähentymistä. Luonnonravintolammikoille on hyvä 
hankkia asianmukaiset luvat niin vesialueen omistajilta 
kuin ympäristöviranomaisilta ja huolehtia, etteivät ala-
puoliset vesistöt kärsi. Ekologisuuden johtotähtenä 
on kaikessa toiminnassa luonnon monimuotoisuuden 
säilyminen.

Paikallisväestölle vesistöt ja niihin liittyvä matkailu ja 
yritystoiminta poikivat uusia virkistys- ja työllistymis-
mahdollisuuksia. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa 
taloudellisesti kestäviä investointeja, elinkeinojen kan-
nattavuuteen panostamista ja uusien luonto- ja ihmi-
systävällisten innovaatioiden tukemista ja sitä kautta 
lisää työpaikkoja. Yritystoiminnassa luonnollista on 
tietty riskinotto, mutta sekin on hyvä rakentaa talou-
dellisesti kestävälle pohjalle. Usein se vaatii etenkin 
matkailupuolella monialayrittäjyyttä. Vesistöihin poh-

jautuvissa toiminnoissa se on usein välttämättömyys 
vuodenaikojemme asettamien raamien takia. Toisaalta 
vuodenajat pitää nähdä myös mahdollisuutena, tästä 
on toimivia esimerkkejä mm. kalankasvatusyrittäjien 
joukossa. 

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa vesistöihin liittyvien 
toimenpiteiden vaikutusten arviointia niihin sidoksissa 
oleviin ihmisryhmiin ja etenkin paikallisen väestön, hei-
dän elinolojen ja viihtyvyyden huomioimista. Kestävä 
toiminta lisää alueen työllisyyttä ja pitää seudun elinvoi-
maisena. Kunnioituksen säilyttäminen yrittäjätoimintaa 
kohtaan olisi suotavaa ilman kateutta. Kestävää on 
myös ottaa huomioon vesialueiden omistajien pää-
täntäoikeudet vesistöjen käyttöä koskevissa asioissa. 
Heidän käsissään on, että päätökset ovat vastuullisia 
ja kestävällä pohjalla. 

Kulttuurinen kestävyys pitää sisällään paikallisen 
kulttuuriperinteen ja perinteisten sekä uusien elinkei-
nojen yhteensovittamista. Hyvänä esimerkkinä ovat 
paikalliset yhdistykset, joita on syntynyt vesien suoje-
lun ja virkistyskäyttöarvojen ympärille, kuten Kitkan Vii-
saat tai Pro Kuusamo perinteisistä kalastusseuroista 
puhumattakaan. Matkailutoiminnassa on tärkeää vuo-
rovaikutteisuus – kun otetaan huomioon paikallinen 
toimintakulttuuri, niin vieraatkin kokevat itsensä ter-
vetulleiksi. Päämäärä on, että turistien ja asukkaiden 
rinnakkainelo sujuisi kitkatta. Tämä on syytä muistaa 
vaikkapa vesillä liikuttaessa.

Kuva 3. Kestävä kehitys on kantava teema, joka on hyvä 
huomioida kaikissa vesistö-ohjelman osa-alueissa.
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III) Vesistöohjelman kuulemiskierros – haastattelujen 
ja työpajojen satoa

”Nuoremmille vesistöt ovat eri asia kuin vanhemmille, 
jotka kalastavat pakkaseen ruuan takia, viiskymppiset 
pyytävät tuoreeksi ruuaksi, seuraava sukupolvi näkee 
vesistöissä virkistysarvon.” 

Tässä ohjelmassa esitettävät toimenpidekokonaisuu-
det ja liitteissä olevat yksityiskohtaiset ehdotukset on 
koottu vesistöohjelmaa pohjustaneen esiselvitystyön 
sidosryhmähaastattelujen pohjalta. Haastattelujen 
tarkoituksena oli arvioida vesistöjen tilaa ja merkitys-
tä luonnon itsensä, sen tuoman virkistyksen, luonnon 
mahdollisuuksista ammentavan matkailun ja muun 
elinkeinotoiminnan kannalta sekä hakea niitä mahdol-
lisuuksia, joita Koillismaan vesistöt voivat tarjota seu-
dun elinvoiman parantamiseksi. 

Esiselvityksessä on haastateltu 87 henkilöä hyvin 
erilaisilta vesistöihin liittyviltä toimialoilta: matkailuyrit-
täjiä, ammatti- ja vapaa-ajan kalastuksen edustajia, 
kalanviljelijöitä, kalanjalostajia ja välinevalmistajia sekä 
-kauppiaita, kuntien virka- ja luottamusmiehiä, Metsä-
hallituksen ja Kalatalouskeskuksen väkeä, vesialuei-
den omistajia ja kalastusaktiiveja, hanke- tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan edustajia, tapahtumajärjestäjiä, 
luonnonsuojelun ja luontovalokuvauksen ammattilaisia 
jne.  Haastateltavat olivat enimmäkseen koillismaalai-
sia. Kaikille heille lämmin kiitos! On tärkeää, että hei-
dän ääni kuuluu ohjelmassa. 

Kuusamossa Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen ti-
loissa pidettiin 19.3.2019 vesistöohjelman kuulemis-
kierroksen satoa perkannut työpajapäivä teemalla 
”Puhtaat vedet imagosta ohjelmaksi”. Siihen osallistui 
35 henkilöä. Työpajassa kuultiin ELY-keskuksen ve-
sitalousasiantuntijan Arto Ivendorffin esitys vesistö-
kunnostuksiin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. 
Vesienhoitoa tuetaan EU:n ohjelmista sekä valtion ja 
kuntien budjettivaroin; rahoitusta voivat saada kalata-
loushankkeet, biotalous ja uudet innovaatiot, vaellus-
kalojen palauttamishankkeet ja säännöstelyistä johtu-
vien haittojen korjaaminen. Naturpoliksen suunnittelija 
Petri Haapala oli koostanut vesistöohjelmaan saatuja 
paikallisia kommentteja ja toimenpide-esityksiä sekä 
vesistöohjelmaluonnoksen toimintalinjoja.

Työpajaryhmissä pohdittiin tärkeimmiksi koettuja asioi-
ta seuraavista teemoista:

1. Vesistöjen kunnostus   

2. Kalatalouden jatkuvuus

3. Kalastusmatkailun toimintaedellytykset

4. Vesistömatkailun infra

5. Imagoasiat ja vesistötapahtumat

6. Vesistötiedon kokoaminen

Työpajan osallistujat nostivat tärkeiksi seuraavia toi-
menpidekokonaisuuksia, joista kaikkiin tarttuminen 
vaatii toisaalta rahaa, mutta myös talkoopanostusta ja 
yhteistyöasennetta:

• Vesienhoito: Metsä- ja maatalouden kuor-
mituksen vähentäminen ja jätevesien hallinta, 
taimenjokien kalataloudelliset kunnostukset 
(huomioiden harjuksen ja siian kutupaikat); sär-
jen hoitokalastus; kosteikkojen rakentaminen; 
soiden ennallistaminen.

• Kalatalous: Kaupallisten kalastajien koulutus; 
ammattikalastajien toimintaedellytysten paran-
taminen; kalan jatkojalostuksen lisääminen; 
monialayrittäjyys ja matkailuyhteistyö

• Kalastusmatkailu: Lähikalastuskohteiden ke-
hittäminen lapsille ja nuorille; kalastuskarttojen ja 
kalastuspuolen nettisivujen uusiminen; kalapaik-
kojen info- ja tienvarsitaulut kuntoon.

• Infrastruktuuri: Vesireittien merkitsemien ja 
palvelurakenteiden kohentaminen;  matkailutei-
den ja pysäköintipaikkojen kunnostus ja ylläpito; 
taukopaikkojen kunnostus, jäte- ja wc-huolto 
(Kuusinkijoen infra ja Käylän saniteettitilat)

• Tutkimus: Ympäristön tilan seurantatiedot ruka.
fi -sivujen alle (tai naturpolis.fi, kuusamo.fi)

Työpajoissa ja sitä edeltävällä kuulemiskierroksella 
nousseita huolia olivat etenkin kalakantojen muutok-
set (särkikalojen lisääntyminen ja siian ja taimenen vä-
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hentyminen), vesien rehevöityminen, etenkin vesiruton 
leviäminen ja levähaittojen esiintyminen, hajakuormitus 
ja humuksen lisääntyminen vesistöissä, kaivostoimin-
nan uhka – siinä muutamia paikallisesti nousseita huo-
lenaiheita, jotka asettavat omat haasteensa vesistöjen 
pitämiseksi hyvässä kunnossa. 

Kuulemiskierroksella kysyttiin, mikä on puhtaiden ve-
sien merkitys Koillismaan imagolle ja miten sitä pitäi-
si tuoda esiin. Selkeä sanoma haastatteluista kaikilta 
toimijaryhmiltä oli puhtaiden vesien maineen säilyttä-
minen ja vesistöjen merkityksen ja hyödyntämisen voi-
makkaampi esille tuominen.  Siihen liittyen eniten esille 
nostettuna uhkatekijänä mainittiin kaivostoiminnan 
mahdollinen harjoittaminen Juomasuolla Kitkajoen 
läheisyydessä, jonka ei katsottu mitenkään sopivan 
äärimmäisen herkkien vesien ja alueen matkailumai-
neen takia. Jos kaivostoimintaa jossain harjoitetaan, 
sen on oltava ekologisesti kestävää koko elinkaaren 
ajan. Tässä tapauksessa myös sosiaalinen hyväksyt-
tävyys puuttuu. Työpajakeskustelussa kaivosasia nou-
si lopuksi niin isoksi puheenaiheeksi, että kävi ilmi, että 
sen asian roikkuminen tuntuu suorastaan ahdistavan 
ihmisiä. 

Toki muitakin ympäristöhuolia on: Ilmastonmuutok-
sen myötä jäätön kausi vesistöissä on pidentynyt ja 

syksyiset veden keskilämpötilat nousseet. Sään ääri-
ilmiöt, kuten kesäiset hellejaksot ja kuivuus tai talviset 
vesisateet ja myrskyt ovat lisääntyneet. Osaan asioista 
voimme vaikuttaa paikallisesti, ilmastonmuutos vaatii 
maailmanlaajuisia toimia. Maankäytön suunnittelus-
sa pitäisi pystyä luottamaan kuntien ja ympäristövi-
ranomaisten harkintakykyyn ja asiantuntemukseen, 
mutta demokratiassa hyvin tärkeää on myös väestön 
kuuleminen ja – kuunteleminen. Uusien vesistöihin liit-
tyvien toimintojen suunnittelussa on huomioitava niin 
luonnon kestokyky kuin paikallisten asukkaiden, mök-
kiläisten ja matkailijoiden virkistys- ja elinmahdollisuu-
det.

Aina pitää nähdä asioista myös positiivinen puoli. Eräs 
haastatelluista totesi, että kirkkaat vedet säteilevät 
Koillismaalla maan arvoon, esimerkiksi koko Kuusa-
mon mitassa puhutaan jopa kymmenistä miljoonista, 
jos lasketaan, että täällä on noin 5000 euron kirkkaan 
veden lisä mökkitonttien arvossa. Muita alueen vesis-
töihin liitettyjä arvoja olivat mm. juomakelpoinen vesi, 
kauniit vesistömaisemat, luonnonrauha ja hiljaisuus, 
kuohuvat kosket ja niiden äänimaisema, suojellut 
säännöstelemättömät vesistöt (etenkin Kitkajärvi), ri-
kas kalasto ja yhä se villi taimen. Vesistökuvia kaikes-
sa viestinnässä ja markkinoinnissa pidettiin tärkeänä, 
ihminen siinä mukana.

Shutterstock

Kuva 4. Vesistötyöpaja Kuusamossa 19.3.2019
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1. VESISTÖJEN TILA JA TUTKIMUS

”Alueen brändille puhtaat vedet tärkeitä. Ne ovat ikään 
kuin timantti, joka on täällä latvavesillä omalla vastuul-
lamme.”

Päätavoitteet: Vesistöjen tilaa ei saa heikentää, 
kuormittuneiden vesistöjen ja pienvesien tilaa 
pyritään parantamaan eri toimijoiden yhteistyöl-
lä . Pidetään jokainen lähivesistämme huolta . 

Koillismaalta löytyy yhä kirkkaita ja suhteellisen 
puhtaita vesiä, mutta niiden määrä on pitkällä aika-
välillä huolestuttavasti laskenut. Ominaista on myös 
vesien emäksisyys monin paikoin, Koillismaalla on laa-
jalti kalkkipitoisuutta kallioperässä. Kuormitusta vesiin 
tulee paitsi luonnon huuhtoumana, myös asutuksen 
jätevesinä ja eri elinkeinojen tuottamana haja- ja piste-
kuormituksena. Ojitetuilta metsä- ja suomailta tulevat 
valumat lisäävät humuspitoisuutta ja erilaisen hieno-
jakoisen maa-aineksen sedimentoitumista vesistöjen 
pohjaan. Myös sinilevien ilmaantuminen etenkin läm-
piminä kesinä ja syksyinä on ongelma virkistyskäytön 
kannalta. 

Nykyään ollaan valveutuneempia ja tiedostetaan on-
gelmat paremmin, niinpä monella sektorilla kuormi-
tusta on pystytty vähentämään. Lupamenettelyillä 
pystytään rajoittamaan etenkin pistekuormitusta. Eri 
lähteistä tuleva ulkoinen hajakuormitus ja vanhoista 
päästöistä johtuva sisäinen kuormitus on silti monin 
paikoin ongelmana. Matkailu- ja virkistyskäytön koh-
dalta keskeisiä vesistöjä on kirjaimellisesti heikossa 
hapessa ja siitä johtuen niissä on rehevöitymistä ja si-
nileväongelmaa. Talvisin hapetukseen piiriin kuuluvat 
Kuusamossa Kitkan Kesälahti, Toranki ja Elijärvi. Tal-
vijärvellä hapetus on ollut keskeytyksissä kustannus-
syistä, tällaiset tilanteet pitäisi pystyä ennakoimaan. 
Elijärvelle Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki on 
hakenut rahoitusta hapetuslaitteisiin ELY-keskukselta, 
Talvijärven osalta sama voisi onnistua hyvällä yhteis-
työllä.

Vieraslaji kanadanvesirutto on levinnyt eri puolille 
Kuusamoa, Taivalkoskelle ja Posiollekin. Se haittaa 
veneilyä ja kalastusta, paikoin jopa uintia. Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) johtamissa Elodea-hank-
keissa on selvitetty taloudellisesti kannattavia käyttö-
tapoja vedestä poistetun vesiruton hyödyntämiseksi. 
Vesiruton on todettu aikansa mellastettuaan hiipuvan 
joillain paikoilla. Ravinteiden sitojana se hidastaa myös 

haitallisten levien kasvua ja pitää vettä kirkkaana. Ve-
siruton kanssa on jotenkin opittu jo elämään, mutta 
jokainen voisi omalta osaltaan varoa, ettei se pääse 
leviämään pyydysten, veneiden ja potkurien mukana. 
Vesirutto leviää jopa 1 cm:n palasesta. 

Paitsi maalta, myös ilmasta kantautuvat laskeumat 
ja sateiden mukana tuleva typen luonnollinen huuh-
touma vesiin aiheuttavat paikoin ravinteiden lisäänty-
mistä. Aina se ei ole pelkästään huono asia, sillä kas-
viplankton tarvitsee kasvaakseen hiilidioksidin, veden 
ja valon lisäksi sopivan määrän ravinteita. Kasviplank-
ton sitoo hiilidioksidia ja samalla tuottaa vesiin happea 
ja ravinteita. Sillä on suuri merkitys veden happipitoi-
suuteen, samalla se on myös jokaisen vesistön  ra-
vintoketjun  alku. Kasviplanktonia tutkitaan paljon ja 
sen lajistossa tapahtuvat muutokset kertovat  veden 
laadun muutoksista. Rehevöityvässä vedessä kasvaa 
ensin piilevien ja myöhemmin sinilevien määrä.

Jätevesiasetuksen voimaan astuminen parantaa hil-
jalleen tilannetta, kun vain asetuksen noudattaminen 
otetaan tosissaan. Positiivinen edistysaskel vesien 
suojelussa on Rukan uusi jätevedenpuhdistamo, mikä 
on vähentänyt päästöjä aiemmin kuormittuneisiin Ala-
Kitkan osiin. Myös Posion jätevedenpuhdistamo on 
noussut esille, sen kuormitusta Yli-Kitkaan pitää jat-
kossa ehkäistä tehokkaammin. Puhdistettujen jäteve-
sien purkupaikkaa haettaessa uusia vesistöjä ei enää 
tulisi liata, mikä pätee myös Kuusamon keskustan jä-
tevedenpuhdistamon uusimiseen. Uuden teknologian 
käyttö puhdistettujen jätevesien suodattamisessa ja 
imeyttämisessä on hyvä selvittää perusteellisesti. Esi-
merkiksi kestävien pajulajikkeiden viljely pintavalutus-
kentillä on kiertotaloutta parhaimmillaan, jolla voidaan 
saada jätevesien loput ravinteet biomassan ja energi-
an tuotantoon.

Voimataloudesta johtuva vedenpinnan säännöstely, 
rantaeroosio, liettyminen ja virtavesien ajoittainen kui-
vuminen vaikeuttavat vesistöjen käyttöä.  Koillismaan 
ylängöiltä lähtevä Iijoki (370 km) valjastettiin 1960-lu-
vulla voimatalouden käyttöön. Sen voimalaitokset ovat 
joen alajuoksulla, Koillismaalla sijaitsevat Iijoen yläosan 
valuma-alueen järvet ovat säännösteltyjä vesivaras-
toja. Näiden säännöstelyn haittoja on saatu erilaisilla 
pohjapato- ja ympäristövirtaamaratkaisuilla pienennet-
tyä. Kuusamosta löytyy myös kaksi pientä alle 2 me-
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gawatin voimalaitosta Kuusinki- ja Soilujoelta.  Aina-
kin Kuusingin Myllykosken voimalan kalataloudellinen 
haitta on niin suuri siitä saatavaan energiaan nähden, 
että siihen olisi vihdoin löydettävä toimiva kokonais-
ratkaisu.  

Iijoen erilaisissa hankkeissa tehdään pitkäjänteistä työ-
tä lohikalojen vaellusesteiden poistamiseksi ja lohi- ja 
meritaimenkantojen elvyttämiseksi. Yhtenä toimen-
piteenä yläjuoksullakin toivottavasti näkyvät lohien ja 
meritaimenien ylisiirrot. Muita vesistöhankkeita ja ve-
sistöjen tilaa koskevan tutkimustiedon jakaminen 
päätöksiä tekevälle ja toimenpiteitä suorittavalle por-
taalle on tärkeää. Vesien laatua seurataan jatkuvasti ja 
tuloksista on hyvä tiedottaa aina myös mediassa.

Koillismaan vesistöjen tilaluokitus (2013) kertoo suu-
rimman osan vesistä olevan hyvässä tai erinomaises-
sa kunnossa. Silti löytyy tyydyttävässä ja välttävässä 
ekologisessa tilassa olevia: 

• Koutajoen latvavesistössä on luokiteltu 17 jokea 
tai joen osaa ja 93 järveä tai järven osaa. Välttä-
vässä tilassa olivat Elijärvi, Kesäjoki ja Talvijärvi. 
Tyydyttävässä tilassa olivat Ala-Vuotunki ja Vuo-
tunki, Kesäjärvi, Kuontijärvi, Rukajärvi, Säkkilän-
järvi, Vuosselinjärvi ja Yli-Kitkan Kesälahti.  

• Vienan Kemin latvavesistössä on luokiteltu 5 
jokea ja 58 järveä. Välttävässä tilassa oli Toranki, 
tyydyttävässä tilassa Kolvanki, Kuusamojärvi, 
Nissinjärvi, Oivanginjärvi ja Saapunki.

• Iijoen vesistössä Kuusamossa ja Taivalkoskella 
luokitelluista järvistä tyydyttävässä tilassa olivat: 
Poussunjärvi, Soivionjärvi, Raakunjärvi, Pikku-
Kero, Koviojärvi ja Tyräjärvi.

Kuva 5. Koillismaan ylängöltä lähtevien vesistöaluei-
den päävirtaussuunnat niiden latvaosissa.
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Teema 1.1 Vesistöjen hoito ja kunnostaminen 

”Ranta-alueiden hakkaaminen ei ole hyvä asia valumi-
en ja maisemien kannalta. Leveämmät suojavyöhyk-
keet saisi olla.”

Haasteet: Vesistöjen nuhraantuminen ja rehevöi-
tyminen, hajakuormitus . Aktiivisten toimijoiden 
sitouttaminen ja rahoituksen hakeminen .

Vesistökunnostuksia suunniteltaessa on tarkasteltava 
koko valuma-alueen kuormitusta. Joskus tuntuu, että 
vesiensuojelutoimia on hankala kohdistaa, kun ojituk-
sia ja muuta kuormitusta tulee hajallaan sieltä täältä. 
Jostakin on aina aloitettava, pilottikohteita tarvitaan 
pelkästään malliksi muille. Jotta toimenpiteet tulisi koh-
distettua tehokkaasti, olisi hyvä tehdä nykytilaselvitys 
valuma-alueelle ja kohdevesistön sisäisen kuormituk-
sen kartoitus.  Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 
varmistaa kohdevesistössä tehtävien kunnostustoi-
mien pysyvyyttä.

Ihan jokainen kansalainen pystyy vaikuttamaan lähive-
siensä kuntoon. Ohjenuora ”ajattele globaalisti, toimi 
paikallisesti” sopii hyvin vesien suojeluun. Monin pai-
koin kalastuskunnat, kyläseurat ja -yhdistykset tekevät 
hyvää työtä vesien kunnostamiseksi niin kalatalouden 
kuin virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. 
Taivalkoskella ovat Tyräjärven kunnosta huolestuneet 
paikallistoimijat saaneet kaikki osapuolet mukaan ja 

vesistökunnostustoimet mukavasti liikkeelle parantaen 
siinä sivussa myös rannoilla olevia virkistysrakenteita.

Kunnostustoimenpiteet tulee valita järvi- tai jokikoh-
taisesti, sillä niiden toimivuus riippuu suuresti vesistön 
ominaisuuksista. Ennen kunnostustoimenpiteen va-
lintaa tulee olla perustiedot vesistön kunnosta ja sii-
hen vaikuttavista tekijöistä. Kunnostussuunnitelmien 
laatimiseen ja toteuttamiseen tarvitaan usein hanke-
rahoitusta. Tässä saa apua mm. Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta ja ProAgriasta. Kalataloudellisissa 
kunnostuksissa yhdyshenkilöt löytyvät Lapin ELY-kes-
kuksesta.

Vesistöjen kunnostamiseksi tehtävien hankkeiden on 
hyvä tietää toistensa olemassaolosta. Siinä hyödyllisiä 
yhteydenpitoelimiä ovat Suomen ympäristökeskuk-
sen (SYKE) ja ProAgrian koordinoima valtakunnallinen 
vesistökunnostusverkosto ja ProAgria Oulun kalatalo-
uskeskus ja maakunnalliset kunnostusyhdyshenkilöt. 
Tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. Kuusamon ja Iijoen 
kalatalousalueet, vesienomistajat, Metsähallituksen ja 
Metsäkeskuksen paikalliset toimipaikat.
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Toimenpide 1.1.1. Vesistöjen kunnostus

Toimijat/vastuutahot: ProAgria Oulu /Kalatalous-
keskus, kunnostusyhdyshenkilöt, Metsähallitus, Met-
säkeskus, Otso Metsäpalvelut, Kuusamon kalatalo ja 
kaupalliset kalastajat, kalatalousalueet, kalastus-/osa-
kaskunnat, kyläseurat/kyläyhdistykset/maamiesseu-
rat, kalastusjärjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, yrittäjät, 
kunnat, SYKE, LUKE, ELY-keskukset, Koillismaan 
Leader.

• Talviaikainen hapetus kriittisimmissä kohteissa, 
rahoituksen turvaaminen

• Hoitokalastus, poistokalastus 

• Vesikasvien niitto 

• Kosteikkoratkaisut, ojien kääntäminen/tukkimi-
nen, pintavalutuskentät

• Tulvatasanteet, pengerrykset, pohjapadot ja 
muu tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen

• Metsä- ja maatalouden kuormitus, erityishuomio 
ojitus- ja uudistusalojen valumiin

• Vesistöjen tilaa ja hanketoimintaa seuraavan 
toimielimen perustaminen Koillismaalle 

• (KitkaMuhan aikaisen työryhmän mallin mukai-
sesti)

• Kunnostuskohteita ja ehdotuksia ohjelman 
lopussa liitteessä 1.1.

Toimenpide 1.1.2. Kalataloudelliset kunnostukset

Toimijat/vastuutahot: ProAgria Oulu / Kalatalous-
keskus, LUKE, Metsähallitus, kalatalousalueet, kalas-
tus-/osakaskunnat, kalastusjärjestöt, maanomistajat, 
yrittäjät, kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-
Keskukset, SYKE, Koskienergia Oy, yliopistojen kala-
biologit.

• Taimenjokien ja metsäpurojen kalataloudelliset 
kunnostukset (huomioiden myös harjuksen ja 
siian kutualueet sekä raakkuesiintymät), esim. 
Varisjoki, Ylä-Oulankajoki

• Kalatiet mahdollisimman luonnonmukaisina 
(Piilijoen haara Kuusinkijoen Myllykoskella) 

• Kalan nousuesteet: tierummut, padot

• Kutu- ja poikastuotantoalueet

• Pyyntikokoisten kalojen elinympäristöjen kun-
nostus

• Purojen ja jokien tarvittavat lisäinventoinnit

• Lisää kunnostuskohteita ja ehdotuksia ohjelman 
lopussa liitteessä 1.1.

Toimenpide 1.1.3. Jätevesien hallinta

Toimijat/vastuutahot: Kuusamon EVO, Taivalkos-
ken jätevedenpuhdistamo, Posion vesi ja Lämpö, 
kunnat, vesiosuuskunnat, teollisuus- ja matkailuyri-
tykset, mökkiläisten yhdistykset, vesistötarkkailuista 
vastaavat konsultit, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-
keskukset.

• Jätevedenpuhdistamon prosessien uudistami-
nen Posiolla sekä Kuusamon keskustassa

• Kosteikkojen ja ravinteiden sidonnan teknologi-
oiden kehittäminen, esim. pajuviljelmät

• Pienten vesiosuuskuntien kehittäminen syrjäis-
ten alueiden jätevesien keräämiseksi

• Pistekuormituksen vähentäminen teollisessa 
tuotannossa

• Matkailukeskusten, mökkiläisten ja haja-asutuk-
sen jäte- ja hulevesien hallinta

• Kunnostuskohteita ja ehdotuksia ohjelman 
lopussa liitteessä 1.1. 
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Teema 1.2. Vesistöjä koskeva tiedotus ja valistus 

”Valuma-alueilta vesistöihin tuleva kuormitus, maa- 
ja metsätalous ja turvetuotanto sekä rantamökit 
ym. hajakuormitus sen mittaamiseen pitäisi löytyä 
paukkuja.” 

Haasteet: Olemassa olevaa tutkimustietoa on 
runsaasti, mutta se on hajallaan . Vesistöihin 
liittyvää hanketoimintaa ei koordinoida riittä-
västi .

Pysyväisluontoinen tiedotus ja valistus sekä si-
dosryhmien yhteistyö hajakuormituksen vähentä-
miseksi on tarpeen. Tutkimustiedon ja vesiympä-
ristön tilaa koskevan seurantatiedon kokoaminen 
helposti saataville ja kaikkien halukkaiden toimi-
joiden käyttöön palvelisi monia tarpeita. Olisi hyvä 
luoda tietopankki, josta löytyy tiedot Koillismaalla 
toimivista kalataloudellisista, vesistökunnostus- ja 
tutkimushankkeista sekä toimielimistä, joissa sivu-
taan Koillismaan vesistöjä.

Toimijat/vastuutahot: Oulun Yliopiston Oulangan 
tutkimusasema ja Thule-Instituutti, kunnat, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-Keskukset, SYKE, 
LUKE, Naturpolis, Ruka-Kuusamon matkailuyhdis-
tys, ProAgria Oulu, Metsähallitus, vesistötarkkai-
luista vastaavat konsultit.

Toimenpiteet:

• Nuorten ja koululaisten valistaminen vesien 
suojelusta pienten tekojen kautta

• Metsänomistajien valistaminen, Kemera-
tukien hyödyntäminen (Metsäkeskus)

• Maanviljelijöiden valistaminen, maatalouden 
kosteikkotuen hyödyntäminen (ELY-keskus)

• Vesistötiedon ja tutkimuksen kokoaminen 
yhden sivuston alle:  
- Ympäristön tilan seurantatietoa, osittain 
automaattisesti päivittyvää tietoa, kuten 
Oulangan tutkimusaseman vastuulla olevat 
automaattiseurannat (esim. Ilman ja veden 
lämpötila ja leväseuranta Kitkajärven mittaus-
lautalta, EHP:n laitteisto)  
- Tietoa jaksoittain tehtävistä seurannoista ja 
tarkkailuista, kuten uimarantojen vedentilasta 
- Koillismaan vesistöjä koskevaa tutkimus-, 
selvitys- ja seurantatietoa, myös SYKEn ja 
LUKEn tutkimusten seuranta 
- Metsähallituksen suojelubiologien tutkimus-
tieto alueen vesistöistä 
- Arktisen alueen tutkimusta koskevan tiedon 
hyödyntäminen

• Tutkimuskohteita ja muita ehdotuksia ohjel-
man lopussa liitteessä 1.2.
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2. KALAKANNAT JA KALATALOUS

”Vapaa-ajan kalastus ja ammattikalastus kuuluvat Koil-
lismaan vesistöimagoon.” 

Päätavoitteet: Kalakantojen on säilyttävä tasa-
painossa niin, että ne kestävät sekä ammattika-
lastusta että virkistyskalastusta . Uusien kalas-
tajien kouluttaminen, kaupallisen kalastuksen, 
kalanviljelyn ja kalanjalostuksen toimintaedelly-
tykset on turvattava .

Kalakannat ovat Koillismaalla vielä suhteellisen run-
saita. Ahventa, haukea, harjusta, muikkua, siikaa ja 
särkeä löytyy hyvin monista vesistä.  Siika on aina ol-
lut paikallisille merkittävä talouskala, sitä istutetaan ja 
pyydetään paljon eri vesistöissä. Silti siikakannat heik-
kenevät tai kääpiöityvät monin paikoin, useasta jär-
vestä siika vaikuttaa hävinneen kokonaan. Syitä lienee 
useita, mutta koska siika viihtyy puhtaissa, kylmissä 
ja hapekkaissa vesissä, niin vesien lämpeneminen ja 
rehevöityminen ovat sille haitaksi. Sama pätee har-
jukseen, mutta sen kohdalla suurimpana ongelmana 
monissa jokivesissä on alamittaisiin kohdistuva kalas-
tus ja saaliskalojen keskikoon pienentyminen. Myös 
kolmas kylmän veden kala, made on ollut alamaissa, 
vaikka sitä paikoin löytyykin mukavasti. Hauki ja särki-
kalat sen sijaan ovat lisääntyneet.

Villi taimen on pitkään ollut osa Koillismaan kalas-
tusbrändiä ja suuri vetovoimatekijä kalastusmatkai-
lussa. Koutajoen vesistön jokien ja myös Kuusamon 
suurten järvien ja Iijoen vesistön taimenkantojen tila 
huolettaakin hyvin monia. Taimenen pyyntipaine on 
ollut liian suuri suhteessa luonnonlisääntymiseen. Is-
tutus- ja sääntelytoimet eivät ole riittäneet, ongelmana 
on myös ollut ylikalastus Koutajoen vesistön taime-
nen pääsyönnösalueella Venäjän Pääjärvellä. Suomen 
puolen jokiin kudulle nousevien taimenten määrä on 
vähentynyt rajusti. Kuusamossa taimenen kalastusta 
rajoitetaan saaliskiintiöillä ja Oulankajoen taimenen 
rauhoituksella, mutta tämä ei ole auttanut. Selväksi on 
käynyt, että taimenen suhteen pitää toteuttaa pikai-
sesti erilaisia elvytys-, kunnostus- ja istutus- ja valvon-
tatoimia, ja valtakunnan rajan molemmin puolin.

Ammattikalastuksen tärkein saaliskala Koillismaalla 
on muikku, koko Suomessa se on kaupallisen ka-
lastuksen arvoltaan toiseksi tärkein saaliskala.   Koil-
lismaan muikkukannat ovat kalastajien mukaan suh-
teellisen vakaat. Paikallista heilahtelua on, mutta aina 

jossain järvessä löytyy hyvä vuosiluokka. Muikun pieni 
koko on ongelma kalanjalostukselle, samoin kuoreen, 
pikkusärjen ja -ahvenen lisääntyminen. Järvikalan 
pyynnin pitäisi nousta tasolle, jolla sen tuottaminen 
kuluttajille saadaan niin mittavaksi, että hinta ja saa-
tavuus eivät muodostu esteeksi. Koillismaalla tämä 
tarkoittaisi uusia investointeja kalataloihin ja satamien 
kalankäsittelytiloihin. Kalatalojen on palveltava kalasta-
jia ja kalan ostajia.

Särki on noussut jo toiseksi tärkeimmäksi kaupalli-
seksi kalaksi Koillismaalla. Samoin ahvenen ja hauen 
taloudellinen merkitys on kasvanut. Särkeä ja muita 
ns. vähempiarvoisia kalalajeja on opittu hyödyntä-
mään kalanjalostuksessa, mutta ne voisivat olla vielä 
nykyistä enemmän kaupallisen kalastuksen kohteena. 
Jos halutaan ympärivuotista kaupallista kalastusta, 
niin se ei voi perustua enää pelkän muikun pyyntiin, 
vaan myös ns. lämpimän veden kalat pitää olla vah-
vasti mukana.   Kuore on ongelma muutamissa ve-
sistöissä ja sen leviämisen estämiseksi pitäisi tehdä 
toimenpiteitä. Yksi huolestuttava paikka on Kiitämän 
ja Kirpistön välinen kanava. Kiitämässä ja sen alapuo-
lisissa vesissä kuoretta esiintyy jo huomattavia määriä. 
Jos se pääsee leviämään sieltä Muojärveen ja muihin 
Järvi-Kuusamon vesiin, se tulisi aiheuttamaan suurta 
taloudellista vahinkoa. Olisi selvitettävä, miten kalojen 
kulkua näissä kanavissa voisi estää. Uudet lajit voivat 
järkyttää luonnon tasapainoa. Kuha ei ole luontainen 
laji Kuusamon kirkkaissa vesissä, sitä ei tulisi istuttaa. 

Kalastuspaine on muuttunut kotitarvekalastuksen 
vähentymisen takia, monet järvet ovat alikalastettuja. 
Ammattikalastajat keskittyvät isoihin järvivesiin. Mo-
nilla virkistyskalastuskohteilla kalastuspaine on kas-
vanut, vaikka kalastajien määrä ei olisikaan joka pai-
kassa noussut. Kalastus järvivesillä on tehokkaampaa 
nykyisillä välineillä, veneet ovat nopeita, kaikuluotai-
met ja vapavarustus sen mukaiset. Samoin jokivesis-
sä kahluuvarustus ja kalastusvälineet mahdollistavat 
tehopyynnin, kalastuskohteisiin pääsee autolla usein 
niin lähelle, että tietyissä kohteissa on ruuhkaa. Ilman 
pyynnin rajoittamiseen kohdistuvia toimenpiteitä lohi-
kalojen kannat ovat vaarassa. 

Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimi-
seen kannattaa panostaa ja ottaa tähän työhön mu-
kaan eri sidosryhmien edustajia. Kalavesien omistajien 
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ja vapaa-ajan kalastajien päämäärähän on sama, ka-
lakantojen kestävä hoito. Yksi sopiva keskustelun aihe 
on isompien yhtenäislupa-alueiden perustaminen, se 
helpottaisi kalastuksesta tiedottamista ja toisi koko 
alueelle lisää lupatuloja. Toinen voisi olla, millaisia ovat 
kalakannat ja vesistöt vaikkapa v. 2050, kun ilmasto ja 
vedet lämpenevät? Lohikalat ovat katoamassa, onko 
syytä huomioida enemmän muita kaloja, kuten särki, 
säynävä, ahven ja hauki? Kalastajien katseet olisikin 
jo hyvä suunnata lohikaloista muihin lajeihin ja samalla 
ohjata kalastuspainetta jokivesiltä monipuolisiin järvi- 
ja lampivesiin.

Kestävän pyynnin takaavat kalastuksen järjestelyt vaa-
tivat sidosryhmien yhteistyötä. Kalavesien omistaji-
en, ammatti- ja vapaa-ajan kalastajien päämäärähän 

on sama, kalakantojen riittävyys. Myös kaupallisen 
kalastuksen ja kalanviljelyn edustajat olisi hyvä ottaa 
mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekoon, kaikki-
en asiantuntemusta tarvitaan tuossa työssä.  Sitä tar-
vitaan myös kalanpoikasten istutustoimintaan, jotta se 
olisi hyvin suunniteltu, oikein ajoitettu ja tuottaisi toivot-
tua tulosta. Kalastuskuntien ja kalatalousalueen päät-
täviin elimiin olisi hyvä saada mahdollisimman moni-
puolinen edustus kalatalouden eri sidosryhmiä. Se 
edellyttäisi vesialueen omistajilta hyvää tahtoa ja mo-
lemminpuolista yhteistyökykyä. Kalastusmääräyksissä 
kannattaa harkita, millä saadaan parhaiten vaikutusta. 
Kieltojen sijaan rajoitukset, suositukset ja valistus ovat 
hyvä lähtökohta.
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Teema 2.1. Kalakantojen hoito

”Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen luonnonvarainen jär-
vitaimenkanta on arvokas, sitä on vaalittava.”  

Haasteet: Kalakantojen ei-toivottu rakennemuu-
tos, pyyntipaineen epätasainen kohdistuminen, 
kalastussääntöjen noudattaminen .

Toimijat/vastuutahot: Kalatalousalueet, kalastus-/
osakaskunnat, kalanviljelijät, kalastusseurat, matkailu-
yrittäjät, ELY-keskukset, Metsähallitus, LUKE, MMM, 
Rajavesikomissio.

Toimenpiteet:

• Kalastussääntöjen harmonisointi tavoitteena 
kestävät kalakannat ja luonnon lisääntyminen

• Kalastusseurojen ja osakaskuntien välille sään-
nöllistä vuoropuhelua

• Kalastuksenvalvonnan tehostaminen ja kalas-
tussäännöistä tiedottaminen ajan tasalle

• Kalanpoikasviljelyyn ja istutuksiin lisää suunnitel-

mallisuutta: virikekasvatettuja poikasia, vesistön 
omaa luonnonvaraista kalakantaa jne. (Käylä, 
Ohtaoja, luonnonravintolammikot)

• Pikaiset paikalliset ja rajan ylittävät toimet tar-
peen luonnonvaraisten taimenkantojen pelas-
tamiseksi ‒ kalastussääntöjen yhtenäistäminen 
Koutajoen vesistössä 

• Rajavesiyhteistyöhön lisää resursseja, se ei saa 
olla pelkkien hankkeiden varassa

• Kirjolohen istutusta sinne, missä siitä ei ole häiri-
ötä luonnonvaraisille kalakannoille

• Osakaskuntien ja kalatalousalueen yhteistoimin-
nan kehittäminen, pienimpien maantieteellisesti 
vierekkäisten osakaskuntien yhdistäminen 
vapaaehtoisuuspohjalta

• Lisää käytännön toimenpide-ehdotuksia ohjel-
man lopussa liitteessä 2.1.

Teema 2.2. Kalatalouden jatkuvuus

”Kalastajille rohkeutta kalatalon laajentamiseen. Pa-
kastustiloja ja perkauslinjoja lisää.”

Haasteet: Ammattikalastajien ikääntyminen, ka-
lan arvoketjun kehittäminen, kalanjalostuksen 
kannattavuus ja pienet yksikkökoot .

Toimijat/vastuutahot: Kuusamon kalatalo ja kau-
palliset kalastajat, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, Kai-
nuun-Koillismaan KalaLeader, kalanjalostusyrittäjät, 
kalanviljelijät, ELY-keskukset, Naturpolis. 

Toimenpiteet:

• Ammattikalastajien toimintaedellytysten paran-
taminen (teknisesti kehitettävää paljon, jotta 
olisi houkutteleva ala, myös turvallisuuspuolen 
koulutusta)

• Yhtenäisluvat kaupalliselle kalastukselle, kalata-
lousyhtymä Kitkalle (esim. Inarijärvi)

• Koulutushankkeet: Uusien kalastajien koulutta-
minen -> koulutus mestari-kisällimallilla  

- Monialayrittäjyyteen ja yrittäjien väliseen yhteis-
työhön tähtäävä koulutus

• Nuorten houkutteleminen kalastusalalle (kotimai-
sen kalan käytön edistäminen, opetussuunnitel-
miin jo alakouluihin kalankäsittelyä ja yrittäjyyttä, 
kalatapahtumia)

• Investointihankkeet: Kalatalon laajennuksella 
pakastustiloja, uusia perkauslinjoja  
- Kalakuivaamon rakentaminen: pieni ns. roska-
kala kalajauhoksi ja rehuksi 
- Jalostusasteen nosto: mäti ja muut sivuvirrat, 
kokonaistuotteet, pakasteet, perkausjätteet

• Myyntiketjujen kehittäminen: yhteinen myyntib-
rändi, ykköstuotteella lisää volyymia

• Kirjolohen viljelyn toimintaedellytysten turvaami-
nen, vesiviljelyyn laajentaminen

• Lisää muita ehdotuksia ohjelman lopussa liit-
teessä 2.2.
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3. VESISTÖ- JA KALASTUSMATKAILU

”Useat rannat ovat rakentamattomia, keskieurooppa-
laiset arvostavat sellaista.”

Päätavoite: Kalastusmatkailun toimintaedelly-
tysten parantaminen, vesistömatkailun eri muo-
tojen näkyvämpi esiin nostaminen ja tapahtumi-
en sekä niiden markkinoinnin kehittäminen . 

Koillismaan vesistöissä on paljon matkailupotentiaalia, 
jota on hyödynnetty etenkin mökki- ja saunarakenta-
misessa, koskenlaskussa ja jonkin verran melonnassa. 
Niiden ympärille on syntynyt lukuisia reittejä Karhun-
kierroksen upeista jokimaisemista Hossan kirkkaita 
järvivesiä kiertävään polkuverkostoon. Talviaikana niin 
hiihto-, koiravaljakko-, kuin moottorikelkkareitit seurai-
levat järvien jäitä tai rantamia. Vesistöjä hyödynnetään 
niin majoitus- kuin ohjelmapalveluja tuottavissa yrityk-
sissä ja mitä erilaisimmissa aktiviteeteissa. 

Ympärivuotisuus huomioiden vesistöjen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin tartutaan yhä liian vähän. Etenkin 
ulkomaalaisten suuntaan tarjontaa pitäisi lisätä. Heitä 
kiinnostaa paikallinen elämäntapa, turisteja voisi tuo-
da vaikka rantakalailtoihin. Mm. Rukalla on jo hienosti 
nostettu lähiseudun kalaa ruokalistoille. Nykyistä nä-
kyvämmin sitä voisi tarjota kirkonkylien lounasravinto-
loissa ja kaupoissa.  Järvi-Kuusamossa ja Kitkajärven 
suunnalla on paljon potentiaalia. Hossan vetovoimaa 
on käytetty hyväksi Kylmäluomalla, sitä kannattaisi 
hyödyntää myös Etelä-Kuusamossa. Sieltä löytyy hie-
noja erämaalampia ja vanhoja ikimetsiä, joihin voisi jär-
jestää ohjattuja hiljaisuuden luontoretkiä. 

Talviset vesistöt antavat yhtälailla mahdollisuuksia, 
veden lailla myös jää on kirkasta ja maisemat talvella 
upeita. Vaikkapa auringonnousujen aikaan järvenjäälle 
astuminen on jo ainutlaatuinen elämys tai öinen tähti-
taivas ja revontulet järven rannalta tai jäältä katsoen, 
kaukana valosaasteesta. Koskikellunta talven hämä-
rässä sulassa vedessä on jo tosi eksoottinen koke-
mus.

Kaikesta monipuolisuudesta ja ammattimaisuudesta 
huolimatta Koillismaalla ei toistaiseksi ole ollut sellais-
ta matkailutoimijaa, joka haluaisi laaja-alaisesti toimia 
vesistöissä eri aktiviteetteja yhdistämällä. Kalastus-
matkailu on ollut lujilla johtuen varsinkin hupenevista 
taimenkannoista. Pelkästään veteen liittyvän yrityksen 
toiminta voi olla haastavaa, mutta hyvän lisän monel-
le ne tuovat jo nykyisin: vesistöihin liittyvät aktiviteetit 
muodostavat niitä tarjoaville vesistöohjelmaan haas-
tetulleille yrityksille keskimäärin 30 % liikevaihdosta. 
Pääosin kyse on koskenlaskusta, melonta- ja vene-
kaluston vuokrauksesta, kalastusohjelmista, koskikel-
luntaa ja suppailua löytyy joiltakin. Vesiskoottereiden 
ei katsottu sopivan seudulle, hiljaisuus on niin tärkeä 
valtti. 

Hyvä kysymys on, että haluavatko kaikki yritykset 
kasvua kesällä vai kenties huilata kiihkeän talvi- ja ke-
sätsesongin jälkeen? Se, joka jaksaa panostaa kaik-
kiin vuodenaikoihin vesistöjen ympärillä, voisi menes-
tyä. Kuten useampikin matkailuyrittäjä on todennut, 
pitää keksiä jotain sellaista, mitä muut eivät vielä ole 
hoksanneet. Onko tarjottu kaikkia niitä erilaisia mah-
dollisuuksia, mitä vesi ja sen muut olomuodot, jää ja 
lumi tarjoavat? Ulkolaisten käsitys tuotteista voi olla eri 
kuin meillä, toisille riittää se, että voi kokea luonnon-
rauhaa. Monille pelkkä luonnossa oleminen, puhdas 
vesi tai lumi, kirkas jää, rauha, hiljaisuus ja paikallisten 
ihmisten osaaminen tekee vaikutuksen.

Tapahtumatuotannossa voisi saada alueella matkai-
lijoiden viipymää pidennettyä, jos tapahtumien kesto 
olisi pitempi, kuten esimerkiksi Erämaa-Kuusamon 
pilkkiviikko. Kansainvälisiä tapahtumia kannattaa ta-
voitella useammin ja Perhokalastuksen MM-kisojen 
aiheuttamaa näkyvyyttä voisi hyödyntää kv. kutsukil-
pailun järjestämiseksi jatkossakin. Samanlaisia mah-
dollisuuksia on m.. luontokuvaukseen liittyen.
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Teema 3.1. Kalastusmatkailun toimintaedellytysten 
kehittäminen

”Kalastuskunta suhtautuu myönteisesti mahdollisiin 
yrityspohjaisiin matkailullisiin hankkeisiin hyödyntää ka-
lastuskunnan vesistöalueita. Kalastuskunta on valmis 
talkoopanoksella olla mukana.”

Haasteet: Kalastusmatkailussa myyvien ja kan-
nattavien tuotteiden keksiminen ja markkinointi, 
järvi- ja lampivesistöjen hyödyntäminen, lähika-
lastuskohteiden kehittäminen .  

Toimijat/vastuutahot: Koillis-Suomen Aikuiskou-
lutus, Metsähallitus, kunnat, kalastuskunnat, ka-
lastusseurat, kalanviljelijät, matkailuyrittäjät, kalas-
tusvälinekauppiaat ja -valmistajat, mainostoimistot/
sisällöntuottajat, matkailuyhdistykset, Nuoriso- ja 
luontomatkailukeskus Oivanki. 

Toimenpiteet:

• Lähikalastuskohteiden kehittäminen lapsille ja 
nuorille: 
- kunta- ja matkailukeskusten lähelle saalisvar-
moja kohteita, joissa paikat kunnossa 
- lasten ja nuorten valtakunnallinen kalastuspäi-
vä toukokuussa ja elokuussa tosi tärkeä 
- uusia matkailukalastuskohteita sopimuspohjal-
la kalavesien omistajien kanssa

• Kuusamon ja Taivalkosken kalastuskartat päivi-
tettävä, nettisivut ja uusi mobiilialusta 

- nettisivuille kolmella kielellä kaikki kalastusinfo, 
jota voi ylläpitää ilman hankkeita 
Kärkituotteet kuntoon kalastuspuolella ja askel 
kerrallaan myyntiin 
- huomioitava erikseen intohimoiset kalastus-
matkailijat sekä tavalliset matkailukalastajat

• Tuotteistamiseen vuotuiset teemalliset yrityskoh-
taiset työpajat:   
- kalastuksen perustekniikat, päivä ammattika-
lastajana, kanootilla kalalle jne.

• Tehokampanjoita kalastusmatkailuun: ilmainen 
kalastuspäivä viidellä isolla koskella 

• Kalastusopasverkoston luominen Koillismaalle 
(oppailla riittävä pätevyys) 
- matkailijalle hyvä olla tieto, kenen matkaan ja 
milloin pääsee kalalle  
- kaluston lainaus- vuokraussysteemin kehittä-
minen, säästöä kuluissa

• Tarjonta riittäväksi yhteismarkkinointiin panosta-
malla, valmiiden verkostojen käyttäminen 

• Yhteistyöllä promootioretkiä julkkiksille - > vide-
oita nettiin (esim. www.kuusamonuistin.fi)

• Lisää ehdotuksia ohjelman lopussa liitteessä 
3.1.

Kuva 6: Veden kolmea eri 
olomuotoa tutkimalla voi 
katsoa asiaa laajemmas-
ta näkökulmasta.
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Teema 3.2. Vesistömatkailun nostaminen 

”Pitää keksiä sellaista jota muilla ei ole ja josta joku on 
kiinnostunut.”

Haasteet: Matkailun kävijäpaineen kasvu Kitka- 
ja Oulankajoella, ohjatun vesistömatkailun ja 
keskitetyn kalustovuokrauksen puute järvivesillä

Toimijat/vastuutahot: Metsähallitus, Kuusamon 
kaupunki, Taivalkosken kunta, Naturpolis, Koillis-Suo-
men Aikuiskoulutus, matkailuyrittäjät, hotelli- ja ravit-
semisliikkeet, kyläseurat ja yhdistykset, melontaseu-
rat, luonnonsuojeluyhdistykset, kalastusseurat, Oulun 
yliopisto / Maantieteen laitos.

Toimenpiteet:

• Luontokeskusten näyttelyiden uudistaminen, 
esim. Oulangalla vesiluontoa painottaen

• Lähimelontakeskus ja kalustovuokraamo Kuu-
samon keskustan tuntumaan, Kuusamojärven 
melontareitin alkuun (vrt. Taivalkosken koskime-
lontakeskus)

• Pilottikohde melontamatkailuun, turvallinen 
lähimelontapaikka perheille ja kv. matkailijoil-
le.  Esim. jokimelontamahdollisuus Matkajokea 
raivaamalla?

• Järvimelontaan lisää paketointia: Useamman 
päivän melontaretki järvireiteillä, jossa voi yöpyä 
lakanoiden välissä.

• Ohjattujen melontaretkien järjestäminen valmiis-
sa kohteissa: Oulankajoki, Kylmäluoma

• Soutuveneiden rakennusperinteen ylläpito, sou-
tukisojen järjestäminen

• Suppailu, sukellus, vedenalaiskuvaus ym. uudet 
aktiviteetit tervetulleita turvallisuusnäkökohdat 
huomioiden -> SUP-lautailuohjaajakoulutusta 
tarvitaan

• Lisää eri aktiviteetteihin liittyviä ehdotuksia ohjel-
man lopussa liitteessä 3.2.

Teema 3.3. Vesistötapahtumien markkinointi 

”Tarvittaisiin tapahtumia, jotka herättävät huomiota ja 
ovat riittävän isoja tuodakseen vesistömatkailun tär-
keäksi matkailutapahtumaksi.”

Haasteet: Paljon pieniä ja keskisuuria tapahtu-
mia vesistöjen varsilla, isoja ei niinkään .

Toimijat/vastuutahot: Matkailuyhdistykset, Kuusa-
mon kaupunki, Taivalkosken kunta, Koillis-Suomen 
Aikuiskoulutus, Metsähallitus, matkailuyrittäjät, hotelli- 
ja ravitsemisliikkeet, kyläseurat ja yhdistykset, melon-
taseurat, luonnonsuojeluyhdistykset, kalastusseurat, 
mainostoimistot, mediat.

Toimenpiteet:

• Kuusamon ja Taivalkosken kunnat mukaan 
vesistötapahtumien markkinointiin (kuten nyt 
hiihdon Maailmancup ja Kuusamo Nature) 
- Merkittävänä pidetään ja mm. markkinointi-
tukea kaipaavat Perhokalastuksen MM-kisat 
2020, Erämaa-Kuusamon pilkkiviikko, Käylän 
tukkilaiskisat, Iijokisoutu

• Kalastuskilpailut kiinnostavat: mm. Kuusamon 
JokiCUP, Taivalkosken onkikisat 
- uutuutena voisi olla fongauskisa 
- perhokalastukseen kansainvälinen kutsukilpai-
lu (esim. joka 2. vuosi)

• Vesistöihin liittyvät tasokkaat musiikki- ja luonto-
kuvatapahtumat 

• Tapahtumiin liittyvät järviristeilyt, joissa elävä 
opas: historia ja tarinat mukaan! 
-  Mahdollista myös kirkkoveneellä: Kitka, Kuu-
samo-, Muo-ja Joukamojärvi, Jokijärvi 
-  Suurten matkanjärjestäjien aloittaessa ke-
sächarterit vesibussimatkailukin kannattaisi

• Vesistötapahtumia yhteen tapahtumaviikoiksi, 
jolloin viipymä alueella lisääntyy? 
- Koillismaan vesistöviikkojen lanseeraaminen, 
Fastwater-festival tms.

• Lisää tapahtumiin liittyviä ehdotuksia ohjelman 
lopussa liitteessä 3.3.
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4. INFRASTRUKTUURI VESISTÖISSÄ

”Kesäreittien kehittämishankkeessa pitää panostaa 
opastukseen ja siihen, että saadaan paikat kattavasti 
ja keskitetysti nettiin.” 

Päätavoitteet: Huolehditaan ylläpitovastuista, 
tarkastetaan säännöllisesti nykyisten rakentei-
den kunto, kunnostetaan huonokuntoiset koh-
teet ajoissa . Uutta tehdään tarveharkinnan mu-
kaisesti .

Haasteet: Olemassa olevat palvelurakenteet osin 
huonokuntoisia tai puutteellisia, kartat ja netissä 
oleva info vanhentumassa . Tiedon löytäminen 
matkailijalle monen mutkan takana .

Vesistöissä turvallisesti liikkuminen ja vesiluonnosta 
nauttiminen edellyttävät sitä, että siellä on toimivat pal-
velurakenteet, sinne pääsee helposti ja hädän hetkel-
lä myös helposti pois. Veneenlaskupaikat näyttelevät 
tärkeää roolia niin veneilyn, melonnan kuin kosken-
laskunkin osalta. Uusia rantautumispaikkojakin aina 
tarvitaan ja entisiä kunnostaa sellaisiksi, että niistä 
pääsee vetämään trailerin myös ylös. Isoilla järvivesillä 
ja jokireiteillä vesireittien kunnossapitoon kuuluvat jäi-
denlähdön jälkeen ja tulvien jälkien tarkistamiset, jäät 
siirtelevät mm. venereittien väyläviittoja. 

Kunnossapitovastuut vesistöihin liittyvien rakentei-
den osalta ovat yleensä kuntien teknisen tai ympä-
ristötoimen tiedossa. Kunnille kuuluvat useimmiten 
kaava-alueella olevat paikat. Kunnossapitovastuita 
on etenkin kaava-alueiden ulkopuolella jaettu seuroil-
le, kyläyhdistyksille, osakaskunnille, maanomistajille. 
Metsähallitus vastaa valtion mailla olevista rakenteista. 
ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien 
laitteiden ja varusteiden kunnossapidon. Isoimmilla 
järvivesillä Väylävirastolta saa tietoa esimerkiksi tar-
peellisista vesiliikennemerkeistä ja uusien veneilyreit-
tien merkitsemisestä. 

Uusia reittejä ja rakenteita toivotaan sitä mukaa, kun 
keksitään uusia liikkumismuotoja tai kiinnostavia koh-
teita. Yhtä lailla turistit kuin paikalliset asukkaat kaipaa-
vat merkittyjä reittejä ja toimivia taukopaikkoja. Usein 
matkailuyritykset ovat olleet aktiivisia ja tehneet sekä 
merkinneet omille mailleen polku- tai hiihtoreittejä. Me-
lontareitin perustamiseen vesi- ja ranta-alueen omista-
jilta on syytä hankkia tarvittavat luvat rantautumis- ja 
taukopaikkoja varten. Sama pätee maalla, mutta siellä 

useiden maanomistajien maiden läpi reittiä suunnitel-
taessa sen perustamisen yhteydessä täytyisi tehdä 
myös viralliset reittitoimitukset. Reittitoimitusta ha-
kee reitin ylläpitäjä, joka yleensä on kunta, Metsähalli-
tus tai joku muu isompi toimija. 

Vesistöjen varsilla oleva infrastruktuuri eli palveluraken-
teet pitävät sisällään monia asioita, joita on syytä käy-
dä läpi kohteiden kuntotarkastuksia tehtäessä: 

• satamat, laiturit, veneenlaskupaikat 

• uimarannat ja niiden palveluvarustus 

• taukopaikkarakenteet: tulipaikat, laavut, kodat, 
pöydät, penkit, käymälät, puuvajat 

• vesistöreitit, niiden väylämerkit ja viitoitukset, 
rantautumispaikkojen opasteet

• vesistöjen rantaan vievät polkureitit ja niiden 
viitoitus 

• kohdeopasteet ja infotaulut (kalastuspaikat, 
muut luontokohteet)

• tiet, tienvarsiopasteet, pysäköintipaikat

• jätehuolto kaikissa edellä mainituissa

• siltarakenteet (sekä vesillä liikkumisen että vesis-
töjen ylityksen näkökulmasta)

• turvallisuusvarustus, esim. pelastusrenkaat ja 
-veneet, laiturien ja jyrkänteiden kaiteet

Toimijat/vastuutahot: Kunnat, Metsähallitus, Destia 
ja paikalliset urakoitsijat, tienhoitokunnat, kalastus-/
osakaskunnat maanomistajat, matkailuyrittäjät, kylä-
seurat ja yhdistykset, ELY-keskukset.

Toimenpiteet:

• Kalastuskohteiden taukopaikkarakenteiden 
kunnostaminen  
- Kiireellisenä mm. perhokalastuksen MM-kisa-
kohteet vuodeksi 2020 

• Sorateiden (ns. matkailuteiden) kunnostaminen 
ja ylläpito (HUOM! Kiireellinen)

• Ruuhkaisimpien kohteiden pysäköintipaikat 
isommiksi, jätehuolto kuntoon

• Uusien lähikalastuspaikkojen perustaminen: 
rakenteet, opasteet ym.
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• Kalapaikkojen infotaulut: vanhat kuntoon, tiedot 
ajan tasalle ja uusia lisää tarpeen mukaan

• Vesistöreittien kunnostaminen: merkitseminen, 
rantautumis- ja taukopaikkarakenteet

• Tienvarsiopasteet näkyvämmiksi

• Jätehuollon kehittäminen taukopaikoilla ja kalas-
tuskohteissa

• Erityisryhmien tarpeiden huomioiminen, erityi-

sesti liikuntaesteiset

• Pitkän tähtäimen tavoitteena vesiretkeily- tai 
vesiluontokeskuksen rakentaminen

• Lisää paikallisia toimenpide-ehdotuksia ohjel-
man lopussa liitteessä 4.
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LOPPUSANAT

”Vesi ei ole tavallinen kaupallinen tuote, vaan pikem-
minkin perintö, jota on sellaisena suojeltava, puo-
lustettava ja kunnioitettava”. Oltiinpa Euroopan yh-
dentymisestä mitä mieltä tahansa, niin tämä EU:n 
vesipuitedirektiivin 1. kohta on aina ajankohtainen. 
Vesistöt eivät tunne valtion tai talousliittojen rajoja. 
Vesistöjen suojelu ja vesiekosysteemien säilyminen 
elinkelpoisina ovat avainasemassa niin maailmanlaa-
juisesti kuin Koillismaallakin. Se on paras tae myös 
vesistöihin sidoksissa olevien elinkeinojen toiminnan 
jatkuvuudelle. Vesistöjen tulevaisuudesta riippuu ih-
mislajinkin tulevaisuus maapallolla. Ajattele globaalisti 
– toimi paikallisesti!

Vähimmäisvaatimus tulevia sukupolvia kohtaan on 
pitää yllä ja mieluummin vielä parantaa vesistöjen ja 
muun luonnon tasapainoa. Kun tämä muistetaan, voi-
daan tarttua reippaasti uusiin ideoihin ja osoittaa en-
nakkoluulottomuutta. Vesistöihin liittyvän toimintaym-
päristön ja elinkeinojen suhteen tavoitteena pitäisi olla 
vesistöjen piirissä toimivien yritysten pitkäjänteinen ja 
kestävällä tavalla tapahtuva kehittäminen. Tällä tavoin 
saadaan positiivisia vaikutuksia vesistöihin liittyvien 
ammattialojen osaamiseen ja vesistöistä riippuvaisten 
alojen työllisyyteen. 

Koillismaan sijainti asettaa omat haasteensa mat-
kailijoiden saapumiseen alueelle, samoin vaikkapa 
kalatuotteiden kuljetukseen. Tässä yhteydessä on 
korostettava lähiluontokohteiden merkitystä niin ka-
lastus- kuin muussakin matkailussa. Niin ikään paikal-
lisen veden ja ahdin antimien käyttö niin kotona kuin 
turistien ruokapöydässäkin on pitkän päälle kestävää 
toimintaa. Mitä pienempi hiilijalanjälki toiminnastamme 
jää paikallisesti, sitä paremmin pystymme kompensoi-
maan matkailun ja kuljetuksien lisäkuormaa. 

Vesistömme ovat yhteisiä, valuma-alueet ulottuvat 
kunta- ja valtiorajojen yli. Naapurimaassa Venäjällä 
virtaavat sama Kuusamon järvivesiltä alkunsa saavat 
joet, pitäkäämme säännöllisesti yhteyttä myös sinne 
suuntaan. Haavetta melontaretkestä Oulankajokea 
pitkin Paanajärvelle kannattaa edistää.  Yhteistyössä 
on voimaa kotivesilläkin. Yhdessä tonttinaapurin, naa-
purikylän, -kunnan tai -yrityksen kanssa saavutetaan 
parempia tuloksia. Vesi- ja kalastusasioihin sekä mat-
kailuun perehtyneet viranomaiset ja hanketoimijat ovat 
tärkeitä kumppaneita. Median voima on myös suuri, 
muistakaamme tiedottaa asioista ajoissa. Laitetaan 
vesi virtaamaan!
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Liite 1.1. Vesistöjen kunnostusehdotuksia

1 . Vesiruton poisto ja leviämisen ehkäisy 

• Virkistyskalastukselliset haitat, muutokset 
ekosysteemiin, virkistyskäytön vaikeutuminen, 
mm. veneily ja uiminen. Kuusamojärvi akuutein?

• Vesiruton poisto uimarantojen ja vesistöreittien 
varsilta.

• Rehevöityminen Kuusamojärven pohjoispäässä. 
Mitä kauemmaksi keskustasta pääset Kuusa-
mojärveä, sitä kirkkaammaksi vesi muuttuu.

• Vesikasvien niitto, Elodea 2 –hanke alkamassa 
(SYKE, LUKE, Proagria).  Raivausnuotan kehit-
tely, vesiruton poistaminen ja hyödyntäminen 
lannoitustuotteena.

• Nuottien, verkkojen, katiskoiden, potkurien 
putsaaminen. Tiedotuskampanja järvenrantoi-
hin, Karhuntassuun ja marketteihin vesiruton 
leviämisen ehkäisemiseksi.

• On huolehdittava, ettei siian luonnonravinto-
lammikoissa mahdollisesti oleva vesirutto leviä  
poikasten kuljetusveden mukana.

2 . Kuusamon keskustan lähijärvet kuntoon

• Vesien kunnostukseen rajatut selkeät kohteet, 
pitkäaikaisia vaikutuksia ja joilla saadaan paikal-
linen iso pistekuormittaja kuriin. Esim. Leskelän-
järvi, Kolvanki?

• Maakatiska Toranginjärvellelle, Kitroninpuro 
suljettaisiin keväällä särjennousun aikaan. 

• Happitilanne monessa järvessä heikko, hape-
tukseen pitää panostaa, kohteina olleet Elijärvi, 
Toranki, Kitkan Kesälahti ja Talvijärvi, jossa 
lopetettu kustannussyistä. 

• Talvijärven hapetuksen rahoituksen ratkaisemi-
nen yrittäjäpohjalta hankevetoisesti.

3 . Särjen poisto- ja hoitokalastus

• Särkien tehopoisto nuottaamalla ei auta, paitsi 
rajatuissa kohteissa (Toranki, Kitkan Kesälahti), 
kun siihen liitetään ravinnepäästöjen ehkäisyä 
maalla.

• Poistokalastuksessa särkeä pitäisi pyytää tosi 
tehokkaasti, mielellään 90-95 % kannasta.   

  

• Taloudellista porkkanaa olisi hyvä olla saadak-
semme ammattikalastajat mukaan hoitokalas-
tukseen. Hankerahoituksen ehtona on puuttu-
minen kuormituslähteeseen. 

• Pikku Muojärvellä mahdollinen hoitokalastus, 
särkiä vähemmäksi? (+Tärkkämöjoen kunnos-
tus) 

• Rantarysällä kutuaikaan keväällä särjen pyynti 
on ympäristön kannalta tehokkaampaa.

• Särkikalan pyyntiin pitäisi satsata monen 
osakaskunnan yhteisvoimin ja useampi vuosi 
peräkkäin. 

4 . Piilijoen uoman aukaisu ja Kuusingin taimenen 
kutualueiden kunnostus

• Kuusingin voimalan poistaminen vaelluskalakan-
tojen kärkihankerahoituksella. 

• Kuusingin yläpuoliselle jokialueelle kutualuekun-
nostusta: Varisjoelle soraikkoja ym., Hepojoen 
alaosan raivaaminen kasvillisuudesta. Pukarinjo-
ki, Maivajoki.

• Kuusingin niskan vanha uoma eli Piilijoki aukais-
tava jotta taimenelle tulisi lisää poikastuotan-
toaluetta. Varisjoella pohjan laatu ja veden tila 
riittäisivät taimenelle. 

• Yläpuolen poikastuotantokapasiteetti ei kovin 
merkittävä, mutta sitä mahdollisesti voitaisiin 
ehkä hieman parantaa koskikunnostustoimilla 
esim. Varisjoessa.

5 . Taimenjokien kalataloudelliset kunnostukset  
(huomioiden harjuksen ja siian kutumahdollisuu-
det) 

• Ylä-Oulankajoen kunnostaminen kalatalous-
alueen, kuntien sekä MH:n yhteishankkeena 
tavoitteena taimenen poikastuotantoedellytysten 
parantaminen.

• Ylä-Oulankajoen tilaan vaikuttavat metsä- ja 
suo-ojitukset ja Hautajärven suunnalla myös 
maatalous (sinilevää 2018). Huomioitava kun-
nostuksessa.

• Kitkan taimenen kutujokien kunnostus, esim. 
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Lohijoki, Naatikkajoki, Suonnanjoen alaosa 
(Posiolla), Kesäjoki (Virrankylän kalastuskunnan 
sähkökalastukset).    

6 . Etelä-Kuusamon kunnostuskohteet  

• Etelä-Kuusamon Irnin padon yläpuolisessa Iijoen 
vesistössä tulisi muuttaa taimenen velvoiteis-
tutukset Rautalammin kannasta Kitkajärven 
taimenkantaan. 

• Irnin patoon samanlainen kalatie kuin Kostonjo-
ella ja jatkuva juoksutus sinne. 

• Irnijärven pohjaan kertynyt lietettä. Säännöstely-
haitta, voiko tehdä mitään? 

• Metsäojitukset viime vuosilta ovat (Metsäkes-
kuksen valvomia) surullisia, esim. Rahkosuon 
pohjoisreunan kunnostusojitukset Poussun 
suunnalla Siikalammella. 

7 . Metsäpurojen kalataloudelliset kunnostuk-
set 

• Metsäpuro- ja Vyyhti-hankkeen aikana on tietoa 
hankittu tarpeeksi, lisäksi MH:lla on sitä Pu-
dasjärveltä ja Taivalkoskelta (Esteet pois -hank-
keet). 

• 5-10 vuoden määrätietoiset joki- ja purokunnos-
tukset, Kuhmon joki- ja purovesikunnostushank-
keista mallia

• Kalataloudelliset kutupaikkojen kunnostukset 
osakaskuntien/kyläyhdistysten hankkeina, esim. 
Iso-Kuukas ja Pikku-Kuukas Vuotungissa, Tärk-
kämöjoki Muojärvellä, Hietajoki Kuparivaaran 
alueella.

• Isommalle metsäpurojen kunnostushankkeelle 
olisi tarvetta Kuusamossa ja Taivalkoskella. 

• Kunnostustalkoita voisi järjestää, kun myydään 
oikein, niin saadaan osallistujia.  

8 . Kosteikkojen rakentaminen ja soiden ennallis-
taminen

• Maankäytön ohjauksella ja soiden ennallistami-
sella voisi saada jotain aikaan.   

• Ojien kääntäminen/tukkiminen, pintavalutusken-
tät, kosteikkoratkaisut, tulvatasanteet. Suomen 
suurin ympäristörikos eli metsäojat pitää saada 
tulpattua!

• Uusien kosteikkojen rakentaminen maa- ja met-
sätalouden hajakuormitusta ehkäisemään. 

• Valuma-alueselvitykset ja kunnostussuunnitel-
mat esim. Proagrian, Metsäkeskuksen ja ELYn 
neuvontatuella. Maanomistajat mukaan suunnit-
teluun.

9 . Jätevesien hallinta 

• Kitkajärven Kesälahdessa on jätevesien aiheut-
tamaa rehevöitymissongelmaa, typpipitoisuus 
korkea, kesällä happikatoa ja fosforitaso nousee 
(sis.kuormitus). 

• Rukan jätevesien purku Kesäjokeen/Kitkaan. 
Kesäjoki on tuhottu jätevesien purkupaikkana, 
vaikutukset näkyvät Isonhiedanlahdella ja sen 
lähdeperäisillä rannoilla.

• Kesäjoelle läpi vuoden toimiva kosteikko, vesi-
alueen omistajien, kaupungin, EVON ja Ruka-
keskuksen yhteishankkeena. Oivangin kosteikon 
tyyppinen? 

• Ylä-Kitkalle tärkeää Posion jätevedenpuhdis-
tamon prosessien uudistaminen. Jollain tavalla 
pitäisi Lapin ELYlle viestiä asiasta.

• Jälkivalutuskenttä olisi hyvä Mäntyselän uudes-
sa puhdistamossa, pintavalutus ei auta tulva-
aikaan.     

10 . Metsä-ja maatalouden kuormituksen vähen-
täminen 

• Ranta-alueiden hakkaaminen ei ole hyvä asia 
valumien ja maisemien kannalta. Leveämmät 
suojavyöhykkeet saisi olla suojelualueiden lähel-
lä ja rannoilla. 

• Valuma-alueilta vesistöihin tuleva kuormitus, 
maa- ja metsätalous ja turvetuotanto sekä ran-
tamökit ym. hajakuormitus: sen mittaamiseen 
pitäisi löytyä paukkuja. 

• Maatalouden ja metsätalouden päästöt: pysyvä 
neuvontatyö on tarpeen.

• Kemera-tukien käytön valvonta, tukiehtojen 
noudattaminen. Hakatun metsämaan aurausta 
tehdään yhä etenkin vahvakunttaisilla pohjoisrin-
teillä. 

• Metsäautoteiden ja hakkuiden suunnittelussa 
otettava vesiensuojelu huomioon. 

• Maanviljelyksen lannanlevitys: esim. ojien 
reunoihin ei saa levittää lannoitetta; huomion 
kiinnittäminen lietelannan levitysajan säätilaan 
varsinkin rinnepelloille (sadevesihuuhtoumat!)
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Liite 1.2. Vesistötiedon kokoaminen Koillismaan vesistöistä

”Vesien tilan seuranta ja siihen liittyvä data tulisi olla 
helposti saatavilla matkailijoille ja kuntalaisille.”  

1 . Oulangan tutkimusaseman näkyvyyden pa-
rantaminen

• Oulangan biologinen tutkimusasema voisi näkyä 
alueella enemmän:   
- esim. Karhuntassussa voisi olla joku infotaulu 
aseman toiminnasta. Opastettu kierros asemalla 
voisi kiinnostaa matkailijoita. 

• Asema voisi koota alueen vesistöistä tutkimus-
tietoa ja tuloksia yhdelle sivustolle (linkkikokoel-
ma).

• Oulangan tutkimusaseman kanssa voisi doku-
mentoida jokimaisemaa ja vettä ja tutkimusta.

• Oulangan asema on sopinut luontokeskuksen ja 
Basecampin kanssa vesinäytteiden ottamisesta 
puroista Karhunkierroksen vaeltajien avustuksel-
la kesällä 2019.    

2 . Tutkimuksista tiedottaminen

• Koillismaan vesiä ja luontoa koskevan tutkimus-
tiedon tarjoaminen lehtiin ja sähköiseen me-
diaan nykyistä enemmän. Median kautta tieto 
kulkee yrittäjille. 

• Vesistöseurannan kautta tietoa vesien läm-
pötilojen ja veden laadun muutoksista pitkällä 
aikavälillä.

• Vesistötietoa kaupungin nettisivuille, kuusamo.fi 
ja ruka.fi –sivuille. 

• Järvien syvänteiden happitilanteesta hyvä saada 
tietoa.

• Jos tutkitaan, tutkimuskalanpyynnin tuloksista 
olisi kiva saada tietoa tuoreeltaan. 
 

3 . Pysyvien mittauspaikkojen tulosten jakami-
nen 

• Ymp.hallinnon vedenmittaustiedot Kuusamon/
Taivalkosken alueelta linkitettävä mm. kalas-
tussivuille, esim. Koutajoen vesistöalue: http://
wwwi2.ymparisto.fi/i2/73/ 

• Ilman ja veden lämpötila, leväseuranta Kitkajär-
ven mittauslautalta

• Järviwiki Koillismaalta? Miten helpompi käyttää?  
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Kuusamo ja https://
www.jarviwiki.fi/wiki/Taivalkoski

• Velvoitetarkkailun raportit mediaan, esim. Kitkan 
kuormittajien yhteistarkkailu (ymparisto.fi). 

4 . Tiedon ”markkinointi” matkailussa

• Matkailutuotteiden markkinoinnissa voisi olla 
vesistöihin liittyvää faktatietoa mainittuna.

• Tutkimustietoa Karhunkierroksen jokiveden 
laadusta. Vaeltajia liikkuu paljon, jotka ei tohdi 
juoda.

• Uimarantojen veden laatuun liittyvät tiedot 
tärkeitä, kiinnostaa kuntalaisia ja matkailijoita. 
Kaupungin nettisivuilta löytyy mittaustulokset 

• Puhtaat vedet kiinnostavat matkailijoita ja 
suurimmalle osalle riittää tieto, että on tutkitusti 
puhdasta tai kun opas maistaa heidän nähden.

5 . Tutkimusaiheita kansalaisilta

• Olisi hyvä pikaisesti selvittää, onko olemassa 
vaara, että kuore leviää Kiitämästä Muojär-
veen. 

• Särjen ja siian valtasuhteet kiinnostaa. Särkikala-
kantojen seurantaa ja pyynnin vaikutusta niihin.

• Mallinnuksia yhden kalalajin tehopyynnin vaiku-
tuksesta ekosysteemiin, esim. hauki, säynävä.

• Taimenen poikasten käyttäytyminen ja häiriöteki-
jät (kevät), kutupaikkakunnostusten seuranta.

• Vesien lämpötilamuutosten vaikutus pieneliöihin 
ja niiden muutoksiin ja sitä kautta kaloihin.

• Miten vesieliöstö muuttuu vuosien edetessä? 
Kuusamon kalkkipitoiset vedet ja niiden omalaa-
tuinen fauna, esim. päiväkorennot. 

• Mitä kaloja koskelot syövät? (RKTL tutkinut 
Inarin Juutuanjoella 1990-luvun alussa) 

• Mikä on Rukan jätevesien puhdistamolta lähtevä 
kemikaalikuorma, esim. suksivoiteista. 
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Liite 2.1. Kalakantojen hoito ja kalastuksen järjestelyt

”Pro-kalastajien kannalta vesistöt eivät ole riittävän hy-
vässä kunnossa, koska taimenkannat ovat niin heikot, 
ettei niitä pitäisi pyytää lainkaan. Porukka siirtynyt poh-
joisemmille vesille.”

Valvonta, luvanmyynti

• Kalatalousalueen pitäisi ottaa vahvempaa roolia 
valvonnassa yhteistyössä poliisin kanssa. Kun-
non sanktiot.

• Kalastusseurojen ja osakaskuntien välille sään-
nöllistä vuoropuhelua.

• Paikalliset salakalastajat pitäisi saada kuriin 
(KYVOKin valvonta, ?). Ei pitäisi olla paikallisten 
kausilupaa.  

• Salakalastusongelmat: kiintiöiden ylittäminen, 
alamittaisena pyynti, yökalastusrauhoituksen 
rikkominen, harjuksen kevätpyynti (Harrisuvanto, 
Oulankajoki jne.) 

Kalastusinfo ja tiedotus

• Kalastuskieltoalueet pitäisi olla paremmin mer-
kitty kartoille ja maastoon.

• Kieliversioita kalastussäännöistä englanniksi ja 
venäjäksi. Ulkolaisia omatoimikalastajia, joilla 
säännöt hukassa: Kitka, Kuusinki, Oulanka.

• Kartta, jossa osakaskuntien rajat ja puheenjoh-
tajien sekä luvan myyjien yhteystiedot.

• Jokivesille kausilupia kalastusmatkailuyrittäjille, 
könttäsumma tai ryhmien määrästä riippuva.

• Osakaskuntien yhdistäminen. Helpottaisi tiedo-
tusta, valvontaa ja talkootoimia. Esim. Kitkajär-
velle riittäisi yksi osakaskunta, Kuusamojärvelle 
myös? 

Kalastussääntöjen yhtenäistäminen Koutajoen 
(Oulanka, Kitka, Kuusinki) vesistössä

• Tarvittaisiin koko jokialueen kalastussääntö ja 
etenkin Venäjän puolella valistusta taimenen 
elinkiertoon ja kalastussääntöihin liittyen.

• Taimen pitäisi rauhoittaa kolmelta isolta joelta 
ainakin 5 vuodeksi tai täysrauhoitus vuorovuosin 
kolmella joella.

• Taimenelle välimitta 60-70 cm (alle 60 cm ja yli 
70 cm kalat vapaaksi)

• Kalastuskauden lyhentäminen, esim. 15.6.-
15.8. 

• Taimenen pyyntiin C&R voisi kokeilla yhden 
kauden perhoMM-kisojen alla. 

• Kutupaikoille kahluukieltosuositus alkukesästä.

• Kuusingilla ja Kitkalle elokuussa kaikki taimenet 
vapaaksi, vähintään kaikki naaraskalat vapaaksi.

• Kalastus pitäisi pystyä keskeyttämään kun 
lämpötilat nousevat kriittiseksi niinkuin  kesällä 
2018.

• Taimenenpyyntiin perhomiehille yksi väkäsetön 
yksihaarakoukku. Vaapuille väkäsettömät 3-haa-
rakoukut.

• Taimenen c&r-pyynti on eläinrääkkäystä, se 
pitäisi kieltää ainakin lämpimän veden aikaan.

• Harjuksen suurin ongelma on alamittaisena 
pyynti. Harjukselle 35-42 cm välimitta.

• Harjus on tällä hetkellä sellainen laji, jota voisi 
istuttaa enemmän, se kasvaa ja säilyy luonnon-
tuotannon avulla. Kalastusjärjestelyillä huolehdit-
tava, että sitä riittää.  

• Kitkajärven taimen on täysin istutusten varassa, 
luonnonlisääntyminen on pientä. Selkävesirau-
hoitus  piirretty syvänteen päälle eikä sinne, 
missä on kalastuspaine. 

• Mätirasiaistutuksia lisää. Laitoskasvatetut joki-
poikaset liian helppo saalis koskeloille ja peto-
kaloille? 

• Yhtenäisluvan saaminen Kostonjoelle.  Hankala 
kehittää kalastusmatkailua nykysysteemillä.

• Vesialueiden rajat selkeämmiksi maastossa. 

Siika, hauki 

• Siikakannat helposti kääpiöityvät. Siian luonnon-
ravintolammikoita ja istutuksia liikaa? 

• Siikojen sekaistutukset pitää lopettaa. Järvestä 
emokalojen pyynti ja lypsäminen ja kasvattami-
nen. Pitäisi ottaa selville, mikä on järven alkupe-
räinen siikalajisto. 

• Suvantojen hauenkalastuksella suuri merkitys 
lohen, taimenen ja harjuksen poikasten selviämi-
selle. 
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Liite 2.2. Kalatalouden jatkuvuus

1 . Ammattikalastajien toimintaedellytykset

• Tarvitaan uusia yrittäjiä ammattikalastuspuolelle. 
Osuuskuntatyyppinen kalastusyritys?

• Lupien saatavuus ammattikalastukseen, myytä-
vä kaikille jotka haluaa. 

• Yhtenäislupia ammattikalastajille nuottaukseen 
isoilla vesillä, onko tarvetta? Kitka, Kuusamo-
Muojärvi ym.

• Yhtenäisluvat ja kaavoitus kaupalliselle kalas-
tukselle (ja virkistyskalastus), kalatalousyhtymä 
Kitkalle (esim. Inarijärvi)

• Vedenomistajien ja ammattikalastajien keskuste-
lua pitäisi olla enemmän. MH ei sallinut talvin-
uottauslupia omille vesilleen Kostolle. 

• Yhteistyön lisääminen (mm. kohdissa 2, 3 ja 4), 
uuden innovointi

• Kaupungin omistamiin kalasatamiin särjen 
perkaamiseen soveltuvien koneiden /laitteiden 
hankkiminen

• Rantautumispaikkojen kunnostaminen sellaisilla 
vesistöissä, missä tarkoitus harjoittaa särjen 
kaupallista kalastusta

2 . Kalatalon laajennus

• Kalastajille rohkeutta kalatalon laajentamiseen. 
Tarvitaan pakastustiloja lisää. 

• Pienemmän särjen hyödyntämiseen pitäisi saa-
da sopiva perkauskone. Särjen perkauslinja.  

• Kalakuivaamon rakentaminen: pienen roskaka-
lan kuivatus kalajauhoksi. 

• Kalanmyynnin kehittäminen (tuore kala)/ Kalatalo 
väärässä paikassa (5-tien varteen?)

3 . Kalan myynti Kuusamossa

• Kalasatamien myyntiajat, milloin kalaa saatavis-
sa? 

• Kalatori Kuusamon keskustaan. Nyt Koillissano-
missa pieni ilmoitus: ”klo 9 muikkua torilla”, tai : 
klo 11 on Suiningin muikkua, mutta klo 12 se on 
jo loppu.

• Kalastajien ja paikallisten ravintoloiden yhteis-
työtä lisää. Turistitkin näkisivät, että täällä vielä 
kalastetaan. Kalastus on ylpeydenaihe. 

• Paikallinen made uupuu kaupasta? 

4 . Kalan myynti Kuusamosta ulospäin

• Yhteistyö tukkuostajien ja kalanviljelijöiden kans-
sa. Hyödynnetään valmiita kuljetusketjuja.

• Lisää paikallisten toimijoiden yhteistyötä vähem-
piarvoisten kalalajien jalostamiseksi.

• Kotimaisen kalan vientimahdollisuudet ulkomail-
le, esim. Kalaneuvoksen tyyliin.  

5 . Kalanviljely

• Luonnonvaralammikot virallisiksi, monilta puuttu 
lupa? Mm. entiset ammattikalastajat vuokraavat 
lampia siian poikasten tuotantoon.  

• Riskien eliminoiminen siirrettäessä kaloja vesis-
töistä toiseen (esim. kuoreen leviäminen Kiitä-
mästä)

• Kirjolohen viljelyn toimintaedellytysten turvaa-
minen, voimien yhdistäminen, jalostusasteen 
nostaminen?

• Käylän kalanviljelylaitoksen toimintaedellysten 
turvaaminen taimenen ja harjuksen poikasten 
hankintasopimuksilla.

• MH:n olisi hyvä tehdä hankintasopimus Käylän 
kalanviljelylaitoksen kanssa. 

6 . Rehun tuotanto, perkuujätteen käyttö

• Kirjolohesta tulee 18 % sivutuotteita, mm. suo-
lia, josta kuudesosa on maksaa. LUKE aloittanut 
tutkimuksen, miten sitä saataisiin kerättyä.

• Kevätkutuisten kalojen mäti täysin hyödyntämät-
tä, mädissä D-vitamiinia, särjen ja ahvenen mäti. 
Hauen mätiä jotkut jo jalostavat Oulujärvellä.

• Vähäarvoisesta kalasta voisi kuivaamalla tuottaa 
rehua.

• Miten ns. materiaalitehokkuutta voisi hyödyntää 
kalanperkauksessa ja -jalostuksessa. Uusien 
laitteiden hankinnoissa kannattaisi miettiä.
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7 . Kokonaislajikirjon kasvattaminen

• Vähempiarvoisen kalan pyytäminen ja hyödyn-
täminen. esim. kiiski, kuore, ihan pieni ahven ja 
särki vielä hyödyntämättä (sopivan perkausko-
neen löytäminen). 

• Rantarysällä keväällä särjen pyynti on ympäris-
tön kannalta tehokkaampaa. Syksyllä haudois-
ta pyytäen saaliit suuremmat, mutta löytyykö 
ammattikalastajia?

• Made on alihyödynnetty ammattikalastuksessa, 
samoin matkailukalastuksessa, katiskapyynnin 
taitajia on.

• Kalastuskunnat pyytävät keväisin haukea ja siitä 
maksetaan pientä korvausta. Pitäisikö hauen 
pyynti- ja perkausketjua kehittää?

8 . Monialayrittäjyyden mahdollisuudet

• Monialayrittäjyydelle ammattikalastus tarjoaisi 
mahdollisuuksia. 

• Luontomatkailuyritykset ja kalanviljelijät tai 
ammattikalastajat voisivat kokeilla enemmän 
monialajuttuja. (esim. Joukamon Lohen karhu- 
ja sääksikuvaus)

• Pyydyksillä käynnistä tiedottaminen luotetuille 
matkailuyrittäjille tehokkaammin ja pientä lisätu-
loa touhun esittelystä.

9 . Teollinen kalanjalostus

• Kalanjalostuksen toiminta hieman liikaa pirs-
taloitunut. Yhteistyöllä voisi saada enemmän 
myyntivolyymia. 

• Kalan jalostusaste ja myynti pitäisi saada pitem-
mälle. Kalasta menee pääosin jalostamatta pois.

• Jalostusasteen nosto olisi lisäarvo paikkakun-
nalle: sivuvirtojen hyödyntäminen, kokonaistuot-
teet.

• Nurmeksessa on kaksi 20 henkeä työllistävää 
kalanjalostusyritystä: Pielisen kalajaloste ja Nur-
meksen kala. Oppia sieltä?

10 . Koulutus

• Kaupallisten kalastajien puute-> koulutus, 
mestari-kisälli (teknisesti kehitettävää paljon, 
jotta olisi houkutteleva ala) 

• Miten saadaan nuoret alalle - koulutus (koti-
maisen kalan edistäminen, opetussuunnitelmiin 
jo alakouluihin kalankäsittelyä ja yrittäjyyttä, 
opetusta, tapahtumia)

• Monialayrittäjyys tai yhteistyö yrittäjien välillä 
(kalastamaan nuotalle) – koulutus

• Koillismaalle kaupallisten kalastusyrittäjien kou-
lutushanke (Naturpolis, Posion kehitysyhtiö). 

• Kalankäsittelyn koulutusta nuorille, esim. KSAK?

• Kalanjalostuksen peruskoulutusta koko pyynti- 
ja tuotantoketjuun?

• Nuotta- ja katiskakalastus aika harvinaisia 
pyyntimuotoja merenrannikolla. Esim. LAPPIA-
kalatalousopetus Kemissä, voisiko Koillismaalta 
löytyä oppia sinne?
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Liite 3.1. Kalastusmatkailun toimintaedellytysten kehittäminen

1 . Lähikalastuskohteiden kehittäminen lapsille ja 
nuorille

• Keskustan lähelle lähikalastuspaikka. Kolvanki-
joki, Matkajoki (T-koskella Iijoki) voisi olla toimiva. 
Kannustetaan lapsia/nuoria hienon harrastuksen 
pariin. 

• Lapsiperheille päiväretkikohteita kalavesien 
ääreen. Saalisvarmoja kohteita, joissa paikat 
kunnossa: Jokivarsiin voisi tehdä luontopolkuja, 
nuotiopaikkoja. 

• Lasten ja nuorten vapapäivä 8.6.2019: MH avaa 
ilmaiseksi 30-40 kalastuskohdetta alaikäisille.

• Valtakunnallinen kalastuspäivä lapsille ja nuorille 
toukokuussa ja elokuussa tosi tärkeä tapahtu-
ma (Kalatalouden Keskusliitto, Kalatalousalue, 
Kalatalouskeskus)

• Lähellä matkailukeskuksia olevien vesien hyö-
dyntäminen.

2 . Kalastusmatkailuun yrittäjille omia erityiskoh-
teita

• Pienvesiä voisi hyödyntää enemmän, niissä on 
hyviä kalakantoja, joita matkailukalastus voisi 
hyödyntää.

• Lampi- ja järvikohteiden vuokraaminen kalastus-
matkailu- ja mökkiyrittäjille.

• Jokivesille kausiluvan myyminen kalastusmatkai-
luyrittäjille, könttäsumma tai ryhmien määrästä 
riippuva.

• Kalastusmatkailua voisi keskittää tiettyihin koski-
osuuksiin, jotka toimisivat ns. matkailukäytössä, 
johon kalaa istutetaan. Näihin tasokas infra. 

3 . Teemallisia kalastusohjelmia

• Päivä ammattikalastajana: pyydysten kokemi-
nen, saaliin käsittely, kalaruoan valmistus.

• Kanootilla kalalle -melontakalastusohjelmapa-
ketteja. 

• Elämyksiä monen aistin kautta, mukana luonnon 
tuoksut, ruoanlaitto jne.

• Kalastuskoulu, kalastuksen tekniikan opettamis-
ta koko perheelle tai vaikka naisille

4 . Tehokampanjoita kalastukseen

• Yksi päivä vuodessa ilmaista kalastaa. Viiden 
joen (esim. Kitka-, Kuusinki-, Oulanka-, Po-
ussu-, Varisjoki) kalastus, jota markkinoitaisiin 
Finnairia myöten. 

• Kuusamoon kansainvälinen perhokalastuksen 
kutsukilpailu

• Hauen hyödyntäminen rohkeammin, venäläiset 
arvostavat

5 . Kotimaisten kalalajien pyynnin tuotteistami-
nen

• Kesäkaudella ahven ja hauki paljon vielä hyö-
dyntämättä, samoin talvella hyvin opastetut ison 
ahvenen ja hauen pyyntiretket. 

• Siian ja harjuksen perhokalastus järvillä.

• Voisi keskittyä saalisvarmempiin lajeihin, kuten 
harjuksen ja hauen pyyntiin. 

6 . Kirjolohen pyyntipaikkojen tuotteistaminen

• Kirjolohilammista esite/nettisivu: Petäjälampi, 
Helilampi, Rukalla Kaltiolampi, Kärpänkylässä 
Likolampi, Viipusjärven leirinnällä Viipuslampi.  

• Helilammen kirjolohikalastuksen tarkoitus on 
tarjota nuorisolle ja perheille sellainen paikka, 
johon on helppo tulla.

• Istutuksia voisi tehdä enemmin kirjolohella ja 
kehittää perheille suunnattuja istutuskohteita. 

7 . Kalastusopasverkoston kehittäminen

• Matkailijalle hyvä tieto: kenen matkaan pääsee 
pilkille, verkoille, nuotalle, perhokalaan, talviver-
koille
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Liite 3.2. Vesistömatkailun nostaminen – kommentteja ja eh-
dotuksia

Melonta, soutu, sukellus, järviristeilyt

• Lähimelontakeskus ja vuokraamo Kuusamon 
keskustan tuntumaan. (kts. Infra) 

• Kuusamon keskustaan jokimelontamahdollisuus 
Matkajokea raivaamalla? Tai Oivangin suunnasta 
Leskelänjärveen ja siitä Nilojokea Kelanrantaan. 
Olisi lähellä helppo kohde jopa lapsiperheille. 

• Pilottikohde melontamatkailuun: joku lähimelon-
tapaikka perheille. 

• Kuusamo-, Muo-, ja Joukamojärville melontarei-
tin/infran kehittäminen pitempää retkeä kaipaa-
ville.

• Kuusamojärven melontareitti: tauko- ja veneen-
laskupaikat kunnostetaan tarvittaessa, tehdään 
GPS-jälki, rantapaikoille opastuskyltit ja reitti-
info. (Kuusamon kesäreittien kehityshanke 2018 
– 2020) 

• Järvimelontaa pitäisi markkinoida enemmän.  
Kuusamojärven tai Kitkan melontatapahtu-
ma? 

• Useamman päivän melontaretki järvireiteillä, 
jossa voi yöpyä lakanoiden välissä.

• Esim. Kuusamojärvi-Vuotunki, Iijärven-Poussun-
Irnin reitti. 

• Ala-Kitkalla mukava melontareitti Takkusalmesta 
Kiveskosken kautta Virtasalmen kautta Käylään. 
Entä Yli-Kitka? 

• Oulankajoen melontareitin tapainen viitoitus 
muuallekin, 100 m ennen taukopaikkaa viitat ja 
paikan kohdalla kyltti, mihin rantaudutaan. 

• Omatoimimelojille vedenkestävä kartta melon-
tareiteistä: http://koskimelojat.blogspot.com/
search/label/melontapaikat  

• Järvisoutu, usean airoparin veneitä, kirkkovenei-
tä. 

• Iijokisoutuun voisi yhdistää yläosan melon-
nan. 

• Taivalkosken Jokijärveltä kirkonkylälle Ruunaan-
koskien tyyppistä puuveneellä tehtävä kosken-
laskumatkailua. 

• Julma-Ölkkyyn tarvittaisiin vene-, melonta-, 
suppailupalvelujen tarjoajaa. 

• Sukellusmahdollisuudet hienot ja näkösyvyydet 
riittää Koillismaalla. 

• Risteilyjä järvivesiin: Juha Tuovilalla on risteilyve-
ne, Vanhalla Raatesalmella iso moottorivene 

• Järviristeily, jossa elävä opas. Historia ja tarinat 
mukaan! Piikstammi Joukamojärvellä hieno 
paikka Piiksi- ja Joukamojärven välissä, mielen-
kiintoinen historia, myös Salpalinja Kuusamojär-
vellä. 

• Suurten matkanjärjestäjien aloittaessa kesächar-
terit iso vesibussimatkailu tulisi kannattavaksi 
järvialueilla. Aluksen koko 50-100 henkeä.  

• Kitkan hyödyntämisessä olisi mahdollisuuksia.  
Kitkajärven ympärillä aika monta matkailuyritys-
tä.

Lintubongaus ja luontokuvaus 

• Lintubongaus: Kuusamossa 20 merikotkaparia, 
maakotkia (Oulangan kotkakoju), 60-70 kala-
sääskiparia (Lämsänkylässä sääksikoju). Vesillä 
kuvattavia esim.  koskikara, kuikka jne. 

• Luontokuvaus on ympärivuotinen juttu. Sitä 
pitäisi kehittää kaikille luontoa kuvaaville. Kuu-
samo voisi panostaa valokuvauskursseihin ja 
kuvausohjelmiin vielä enemmän. MH:n sivuilla 
Land of National Parks TOP5 kuvauspaikat. 

• Luontokuvaukseen liittyvät leirikoulut (Oivanki). 
Kuvauskohteita: Oivangin Junganharju, Pyyni-
kinharju pienoiskoossa. Kouervaaran, Naatikka- 
ja Vasikkavaaran maisemat Kitkalle.  

• Järvimaisemien avaamiseksi matkailijoille voisi 
tehdä jonnekin kuvauspaikkoja. Virtavedet ja 
järvet suosittuja valokuvauskohteena, eri vuo-
denaikoina. 

• Luontokuvaus työllistää jo nyt Kuusamossa 
suoraan 5 hlöä koko ajan ja lisää ammattilaisia 
kaivataan, paikallisluonnontuntemus, lajien käyt-
täytyminen ja kuvaustekniikan osaaminen valttia.

• Vedenalaiskuvaukset, esim. Kitkajoki, Kitkajärvi 
ja Hossa, dronella tehtävä vedenalaiskuvaus  
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Liite 3.3. Vesistöihin liittyviä tapahtumia Koillismaalla 

• Erämaa-Kuusamon pilkkiviikko huhtikuussa

• NUTS-Karhunkierros-polkujuoksu Karhunkier-
roksella toukokuussa 

• Lasten valtakunnallinen kalastuspäivä touko-
kuun lopussa ja elokuussa tosi tärkeä (Kalatalo-
uden Keskusliitto, Kalatalousalue,  Kalatalous-
keskus)

• Lasten ja nuorten vapapäivä 8.6.2019: Metsä-
hallitus avaa ilmaiseksi 30-40 kalastuskohdetta 
alaikäisille.

• Kylmäluoman retkeilykeskuksen kalastuskauden 
avajaiset, lohikisa, kalafongauskisa perheille ja 
venepilkkikisa

• Tyräjärvellä juhannushauen uistelu, Taivalkoskel-
la mato-ongintakisoja!

• Kuusamon JokiCUP kesä-heinäkuussa, Hopei-
nen harjus Oulanka, Kuningastaimen Kuusinki- 
ja Kultainen Räsänen Kitkajoella

• Vetouistelukisat, Pohjola-Cupin osakilpailut 
kesä-heinäkuussa: Muojärven lohenuistelu, 
Kostonjärven, Kitkajärven, Kuusamojärven uis-
telukisat, Kostonjärven uistelu

• Eri kalastusmuotojen SM-Kisojen osakilpailuja 
ja finaaleja Kuusamossa ja Taivalkoskella, mm. 
Perhokalastuksen Naisten ja Senioreiden SM-
kisat

• Iijokisoutu heinäkuussa Taivalkoskella/Pudasjär-
vellä

• Ruka SUP Weekend heinäkuussa: Oulanka 
SUP Maraton 25 km kisa 

• Käylän tukkilaiskisat heinäkuussa, tukkilaisnäy-
töksiä juhannuksesta heinäkuun loppuun

• Kuusamo Nature Photo. Vesistöteemat näky-
väksi, Kitkajoki-filmi jne.

• Oulanka fest –viikko heinäkuussa ja Suomen 
luonnon päivä elokuussa Oulangan luontokes-
kuksella

• Rantakalaillat ja muut kylätapahtumat, kuten 
juhannusjuhlat

• Naisten melonta Oulankajoella elokuussa 

• Koskenlaskukilpailu yrityksille elokuussa Kitka-
joella

• Uusi Wild Festival Valtavaaralla ja Oulangalla 
elokuussa

• Venetsialaiset elokussa Kuusamon kirkonkylällä 
järven rannalla

• Perhokalastuksen MM-kisat Kuusamossa 11.-
17.8.2020   

• Palava koski –tapahtuma syyskuussa Taivalkos-
ken Koskimelontakeskuksessa.

Muita tapahtumaehdotuksia 

• Isompi soutu-/melontatapahtuma järville. Kirk-
kovenesoutu?

• Katuruokaviikolle järvikalateemaa mukaan? 

• Isompi melontatapahtuma järvi-jokireitille: Suomi 
meloo –tapahtuman tyyppinen tapahtuma?

• Fastwater-festivaali   

• Oulankajoelle luontokohteisiin akustisen musiikin 
tapahtuma?

• Kuusamo Open Flyfishing kutsukilpailuna? Esim. 
MM-kisamaiden perhokalastajajärjestöille kutsut. 

• Viikko-ohjelmaan sisällytetty Seikkailukisa: 
Kuusamosoutu-maastopyöräily-polkujuoksu-
kalastus jne? 
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LIITE 3.4. Koulutustarpeita työpajoihin ja muuhun käyttöön 

Ensiapukurssit

• EA1 ja EA2 saisi ajoittaa kevääseen ennen kip-
parikursseja, KSAK? 

• EFR-kouluttajakurssi https://www.efr.fi/fi/koulut-
tajaksi/ilmoittaudu-kouluttajakurssille/

• WAFAn eräensiapukurssit: https://www.out-
wardbound.fi/ammattilaiskursseja/ensiapu/

Vesistöissä liikkuminen

• Koskenlaskuveneenkuljettajan kuljettaja (koski-
kippari) ja vuokraveneen kuljettajan koulutus

• Melontaohjaajakoulutus (KSAKin ja Kuusamo-
opiston yhteishankkeessa)

• SUP-lautailuohjaajakoulutus 

Kalastus 

• Turvallisuuskoulutusta ammattikalastukseen

• Majoitusyrittäjille (joilla ruokapalvelua) lyhytmuo-
toista kurssitusta kalastusteknisiin kysymyksiin: 
esim. miten uitetaan verkot jään alle, viritetään 
iskukoukut, pilkkikalastuksen perusteet.

• Kalankäsittelytaitojen opetusta

Matkailuyritysten henkilöstön osaaminen

• Tuotekehityspäivä, tuotteita koillismaalaisiin 
suomalaisiin perusasioihin!

• Tuotteistaminen yrityksille yksilöidysti räätälöity-
nä

• Kielitaidon parantaminen, asiakaspalvelu



38 | Vesistöt elinvoimanamme – Koillismaan vesistöohjelma Vesistöt elinvoimanamme – Koillismaan vesistöohjelma | 39



40 | Vesistöt elinvoimanamme – Koillismaan vesistöohjelma

Liite 4. Vesistöinfran kehittäminen 

 1 . Rukan vesistöpuolen tarpeet

• Rukalle kunnon uimaranta, Talvijärvelle? Ylläpito-
vastuu yrittäjille / yhdistykselle. 

• Rukan alueen lumetusveden tarve tulee säily-
mään tai jopa lisääntymään. Onko Talvijärven 
tai Vuosselijärven säännöstely pohjapadolla 
mahdollista? 

2 . Karhunkierroksen infran parannukset, liitäntä-
reitit 

• Karhunkierroksen varrelle kaivoja /juomapaik-
koja ? Ensimmäisenä Valtavaaran rinteeseen 
ja Pienen Karhunkierroksen varrelle? Infokyltit 
niihin.

• Jyrävän alle pitää saada valvontakamera. 

• Kalastusinfo näkyville paikoissa, joissa Karhun-
kierros tulee Kitkajokivarteen (Juuma, Päh-
känänkota).

• Kalastajan Karhunkierros: Kuusingin yhdistä-
minen pääreittiin, on joskus suunniteltu. Esim. 
Pähkänä-Kitkajokisuu-Saunavaara-Kuusingin 
leirintäalue. 

3 . Tienvarsiopasteet näkyvämmiksi

• Veneenlaskupaikkojen ja kalapaikkojen viitoituk-
set paremmiksi, voisi ottaa oppia esim. Rova-
niemeltä. 

• Tienvarsiopasteissa uusimis- ja lisäämistarvetta; 
Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoki. 

• Iijoen koskikalastusalueelle paremmat opasteet 
tienvarsilta parkkipaikoilla, samoin ilmoitustau-
luja. 

• Varisjoella opasteet uusiksi ja taukopaikoille 
vievien polkujen kunnostus. Polunkunnostus 
ja raivaus talkootyönä. Osakaskunta/kyläseura 
veturiksi?

4 . Kalapaikkojen infotaulut kuntoon ja uusien lä-
hikalastuspaikkojen rakentaminen 

• Jokivarsille selkeät ohjeet kalastussäännöistä P-
paikoille, samoin vaellusreittien lähtöpaikoille. 

• Ohjeet kolmella kielellä: suomi, englanti, venäjä.

• Jokien varrella ja järvien rannassa kalapaikkojen 
infotaulut ajan tasalle. 

• Kuusamon keskustan lähelle lähikalastuspaikka. 
Esim. Kolvankijoki tai Matkajoki voisi olla toimi-
va. Kannustetaan lapsia/nuoria harrastuksen 
pariin.

• Uistimen ja Tropiikin viereisille järville voisi raken-
taa laavuja ja kalastuslaituria liikuntarajoitteisille.

5 . Vesireittien merkintä ja palvelurakenteet

• Vesireitit toimivammiksi: lähtö- ja taukopai-
kat, niihin opasteet, ympyräreittejä mieluiten. 
Rantautumismerkki, jonka tunnistaisi kauempaa 
vesiltä.

• Matalimmille paikoille voisi parantaa viitoitusta: 
Piiksselkä Raatesaaren ympäristö, Porosaari. 

• Venereittien rakenteiden ja väylämerkkien ja lin-
jataulujen kunnostaminen, esim. Kuusamojärven 
Vihtasalmen väylämerkinnät voisi kunnostaa.

• Keskustaan Kelanrantaan kahvila/vuokraamo, 
josta saa kanootteja, veneitä, suppilautoja, pol-
kuveneitä, kahvia, jäätelöä, sauna... 

6 . Saarissa olevan infran kehittäminen

• Kuusamo- ja Muojärvelle rantautumispaikkoja, 
tulipaikkoja ja pöytiä, penkkejä. 

• Saariin ja rannoille voisi tehdä taukopaikkoja, 
mm. Kuusamojärven Petäjäsaaressa on epävi-
rallinen tulipaikka, voisi tehdä kunnolliseksi.

• Frisbeegolf-rata johonkin saareen. 

7 . Melontareittien perustaminen

• Melontareitti Oivangin suunnasta Leskelänjär-
veen ja siitä Nilojokea Kelanrantaan.

• Lähimelontakohde perheille helpolle joelle. 
Joiltain jokipätkiltä voisi raivata (esim. Matkajoki) 
joen yli kaatuneita puita.

• Reittien rakentaminen täytyy tehdä reittitoimi-
tuksena. Toimituksessa päätetään mm. reitin 
perustamisen takia maksettavista korvauksista.
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8 . Kirkonkylän virkistyspaikkojen infran paranta-
minen

• Kuusamojärven luoteispään kiertävän kävely-
reitin viitoitus / info paremmaksi, puolikota tms. 
Kirkkosaareen. Kävelyreitti ympärivuotiseksi.

• Vihtasalmen lintutornin vieressä Isosuo hyvä 
lintukohde, paikka on loistava, monipuolinen 
luontokohde, sen ympärille saisi hyvän lähiluon-
topolun.

• Julkisia uimarantoja lisää. Heli- ja Petäjälampi 
ovat, mutta niille ei ole kunnon opasteita.

• Vesistöjen äärellä kulkevia ulkoilureittejä lisää. 

9 .  Koskenlaskumatkailun infraparannukset

• Varastotilaa kumilautoille Käylään ja Juumaan.

• Koskenlaskulautoille uusia rantautumispaikkoja, 
mahdollistaisi moottorittomat koskenlaskut:

• Rantautumispaikka Yli-Päänlammin kohdalle 
tai Yli-Juumajärven alkupäähän. Kiehtäjännivan 
alapuolelta, kaivostieltä liitäntätie jokirantaan. 

• Jyrävän yläpuolella kallioon voisi porata kiinteät 
turvaköydet. Alapuolelle myös stoppariköysi 
sopivalle korkeudelle.

10 . Lintutornien kehittäminen ja kunnostus

• Kuusamojärven Kulaslahdessa olisi hyvä paikka 
tornille.  Kunnostustarpeita nykyisissä torneissa.

• Kuusamon vesien lintulajistosta voisi olla info-
taulut lintutorneilla (malli: Nuorisokeskus Oivanki)

• Kuvauskojut pitäisi olla erikseen lintutornista, 
koska kuvaaminen vaatii oman rauhansa.

11 . Siltojen korottaminen veneiden kulun helpot-
tamiseksi

• Virransalmen silta Kuusamo- ja Muojärven välis-
sä liian matala isommille veneille - silta-aukkoa 
pitäisi korottaa. Samoin Kajavansalmen silta. 

• Virransalmen sillan korottamisesta tehty esitys 
kaupungille 2017. Tiepuolelle ELYyn toimitettu, 
pitäisikö hankkeistaa?

• Uistelukisoissa valmius olisi vetouistelun SM 
mahdollinen, jos Virransalmen siltahanke toteu-
tuisi

• Ala-Kitkalla Sompsanperän sillan korottaminen, 
Varpasalmen silta-aukon leventäminen ja sillan 
korottaminen, Särkisalmen sillan korottaminen. 

12 . Veneenlaskupaikkojen parantaminen ja laitu-
reiden kunnostus

• Kuusamojärven Vanttajalahden vasemmanpuo-
leinen laituri on sortunut. Sitä tulisi myös vähän 
jatkaa, että pääsee veneellä rantaan asti.

• Oivanginjärvessä saisi olla veneenlaskupaikka, 
samoin Nissinjärvellä.

• Tolpanniemen rampin tyyppisiä luiskia, ei liian 
jyrkkiä.

• Jäkälälahden Haukilahdessa on veneenlasku-
paikka, johon voisi tehdä tulipaikan.

• Irninrantaan Vaaraperän toiselle puolelle Kirp-
pukankaalle veneenlaskupaikka/tulipaikka 
yms? Hossan/Julma-Ölkyn vetovoima yhdistää 
Irnijärveen. 

• Kitkajoen niskalle, Kiveskosken yläpuolelle (tai 
alle) veneenlaskupaikka. 

13 . Teiden kunnostus ja ylläpito

• Kuusingin alueen sorateiden kunnostus, pie-
nempää raekokoa murskeeseen.

• Ns. matkailuteiden kunnossapito, kaupunkikin 
voisi osallistua tällaisten teiden rahoitukseen. 

• Kuusingilla teiden kunnostus perhokalastuksen 
MM2020-kisoihin mennessä.

• Ylä-Kitkajoelle Säkkilästä menevä tie on huono.

• Suosittujen pilkkipaikkojen p-paikkojen auraa-
minen, ahvenpilkille Kitkalle/Muojärvelle.  Kunta-
laisten virkistykselle tärkeä. 

14 . Jäälle tehtäviä reittejä lisää: retkiluistelura-
dat, läskipyöräily

• Ala-Kitkan retkiluistelurata hieno hanke, sellai-
nen myös hankerahoilla Rukan lähelle tai Kuusa-
mojärvelle!

• Retkiluistelurata keskeiselle paikalle, esim. Ru-
kajärvi, Talvijärvi ja Kesäjärvi, luistimien vuokra-
usta oheen.

• Läskipyöräreittejä jäälle ja maalle, talvipyöräily-
reittejä voisi kehittää kevättalven ajaksi.
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• Maastopyöräilyreitti järvien ympäri.  Vesistömai-
seman avaamiseksi joitain maisemointijuttuja?

• Jäällä oleva iglujuttu olisi kiva. Esim. kahvila?

15 . Jätehuollon kehittäminen taukopaikoilla ja 
kalastuskohteissa

• Jätehuollon/ siisteyden yleinen kohentaminen 
tulipaikoilla ja ranta-alueilla. Paljon käytetyt koh-
teet pursuavat jätteitä, wc-tilat paikoin heikolla 
hoidolla.

• Kuusingin infra ja WC-huolto voisi olla parem-
malla tasolla. MH:lla on hyvällä tasolla. 

SPECIAL: 

• Maailman ensimmäinen ”Winter beach”!!  Kun-
non valaistus, kävelyreittejä, ”aurinkotuoleja”, 
lentopallon biitsiverkko, jalitsumaali ym.

• Alue kunnostettaisiin latukoneella aina kovaksi.

• Vesi- tai jokiluontokeskus: Voisi painottaa Koil-
lismaan vesiluontoa Karhuntasssun /Oulangan 
luontokeskuksen näyttelyn uusimisen yhteydes-
sä?  
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Liite 5. Matkailun ympäristövaikutukset

• Matkailu voidaan sovittaa asutukseen ja mök-
keilyyn niin, ettei se häiriinny. Positiivinen vaiku-
tus, lisää elämää.

• Kestävän kehityksen mukaista, mahdollisimman 
vähän häiriöitä aiheuttavaa matkailua, joka toi-
saalta parantaa ja ylläpitää paikalliseen käyttöön 
rakennettuja palvelurakenteita.

• Sellaista vesistömatkailua, jossa hiilijalanjälki ja 
melupäästöt mahdollisimman pienet.

• Kelkkailu ei enää niin kovassa suosiossa, ekolo-
giset liikkumistavat enemmänkin. 

• Perämoottoreista voisi luopua kokonaan 
koskenlaskuhommissa Juuman alapuolisella 
osuudella

• Koskenlaskuissa olisi siirryttävä sähköperä-
moottoreihin.

• Kitkajoella pitäisi ehdottomasti siirtyä nelitahti-
moottoreihin tai akkuperämoottoreihin. Kitkajo-
ella veneenkäyttökielto muille paitsi yrittäjille.

• Vesistöjen kestävällä tavalla hyödyntäminen 
matkailuun liittyvänä tärkeää.

• Kaikki ympäristöystävällinen ja kestävä toiminta 
on ok, mikä ei pilaa vesistöjä tai vie luonnonrau-
haa

• Vesijettejä ei ainakaan tarvita tänne. Veden pääl-
lä moottorikelkkailu ei ole suotavaa.

• Moottorivehkeet, vesijetit eivät passaa tänne 
ollenkaan. 

• Omin lihasvoimin tapahtuva liikunta, mahdolli-

simman moottoriton matkailu.  Vesiskoottereita 
ei ehkä tarvittaisi. 

• Moottoriveneiden käytön rajoittaminen ammat-
tikäyttöön tietyillä alueilla, esim. Kitkajoki. Vain 
akkumoottoreita pienillä järvillä? 

• Ranta-asukkaiden huomiointi, rantojensuoje-
luohjelman huomiointi

• Luonnonmukaiset liikkumistavat, pärinä aiheut-
taa epäviihtyvyyttä rantojen asukkaille

• Asiakkaat maksavat lentämisen hiilidioksidipääs-
töt hiilinielumaksuilla (carbonsink payment), joilla 
istutetaan puuta tms.

• Turvallisuusnäkökulmat ja yritysten välinen 
yhteistyö kasvanut: Pelastuslaitoksen kanssa 
pidetty suuronnettomuusharjoituksia koskenlas-
kuun ja jokivarsilla tapahtuvien mahd. sairaskoh-
tauksiin liittyen.

• Tuulivoimalat ovat vesistömaiseman kannalta 
ikäviä.

• Perinnemaisemien säilyttäminen on tärkeää 
(esim. Taivalkosken Jokijärven), samoin erämai-
suuden säilyttäminen. 

• Nykymatkailijat arvostavat enemmän ns. 
pehmeitä aktiviteetteja, hiljaisuutta ja luonnon 
puhtautta. Esim. lintumatkailu ja luontokuvaus 
ovat nousussa. 

• Vesistöjä yhdistävien ihmisten kaivamien kana-
vien sulkeminen siellä, missä ne ovat vesistö-
alueen virtaussuuntien kannalta ongelmallisia tai 
riskinä vieraiden lajien leviämiselle.
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