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Toiminnan periaate: 
Tieteellinen tutkimus ja kansalaisten osallistaminen 

(”Science meets citizens and  citizens meet science”) 

Sininen luomu (SL) 

 
Tavoitteena parantaa kalavarojen elinvoimaisuutta, tuottoa ja kestävää 

hyödyntämistä erityisesti tukemalla kalavarojen luontaisen lisääntymisen 
edellytyksiä. 

 

LUOMUU… 

Kalavarojen elinvoimaisuuden parantaminen 
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SL 2 (1): Kutu- ja poikasalueiden kunnostukset ja laadun ylläpito VIRTAVESISSÄ  

A:  Jokikunnostusten tuloksellisuus Suomessa – tietopaketti 
 
-- tiedejulkaisuihin ja ’harmaaseen’ kirjallisuuteen perustuva yhteenveto 
-- kunnostuksien tuloksellisuuden seuranta  
-- päätoteuttaja Luke.   Metsähallitus, JYO ja OY sparraavat 
-- valmis 2018 

Toiminta ja toteutus 

B:  Pohjasedimentaation vaikutukset ja hallinnan keinot –tietopaketti 
 
-- tiedejulkaisuihin ja ’harmaaseen’ kirjallisuuteen perustuva yhteenveto 
-- suomalaisia käytännön esimerkkejä 
-- päätoteuttajat SYKE ja OY. Luke  ja Metsähallitus sparraavat 
-- valmis 2019 
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SL 2 (2): Kutu- ja poikasalueiden kunnostukset ja laadun ylläpito VIRTAVESISSÄ  

C: Kokeellinen työ pohjasedimentaation vaikutuksista virtavesikalojen mädin        
     ja pienpoikasten selviytymiseen 
 
-- toteutetaan Luken Kainuun toimipaikassa 
-- mäti---kuoriutuminen---sorasta nousu---pienpoikaset 
-- päätoteuttaja Luke.   Metsähallitus ja OY tiiviisti mukana 
-- toteutus 2018-2019, valmis  2019 (2020) 

Toiminta ja toteutus 

D:  Kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostukset ja niiden laadun ylläpito 
 
-- perustetaan seuranta-asetelmia (’space-time’) eri puolille maata 
-- mm. kutualueiden laatu ja sen ylläpito; puuturot ’isoissa’ koski-virtakohteissa… 
-- päätoteuttaja Luke.   JYO, Metsähallitus, OY  ja kolmannen sektorin toimijat  
   (kansalaiset) tiiviisti mukana 
-- Toteutus 2017 – 2021 
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SL 3: VESISTÖKUNNOSTUSPORTAALI 

-- Kartoitetaan mahdollisuudet vesistökunnostusverkoston www-sivujen jalostamiseksi  
kunnostuksia koskevaksi laajaksi tietoalustaksi ja jopa kansalaishavaintojen tallennuspaikaksi  
 
-- Laaditaan tarvemäärittelyt nykyisten kunnostus- ja seurantapalveluiden hyödyntämiseksi sekä 
kehittämistarpeiden tunnistamiseksi  
 
-- Varmistetaan kunnostustiedon saatavuus ja hyödynnettävyys sekä edistetään tiedon 
ylläpitoa, yhdisteltävyyttä ja tulkinnan helppoutta.  
 
-- Lisätään www-sivujen tunnettuutta viestinnän keinoin 

Toiminta 

Toteutus 

-- 2017 - 2021 
-- päätoteuttaja SYKE,  mukana työpajojen osallistujatahot ja Luke   

Tausta: 

Kehitetään ja laajennetaan vesistökunnostusasioiden tietokeskukseksi 
 -- kaikille avoin tietoalusta ja kohtaamispaikka 
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EMKR –Kalatalouden ympäristöohjelma 
 

            Ratkaisuja 

                    tuottoisaan 

                               lisääntymiseen 


