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1. Lähtökohdat ja tavoitteet

P
ääministeri Sipilän hallitus linjasi ohjelmassaan 
tehostavansa uhanalaisten kalalajien suojelua 
ja toimeenpanevansa kansallista kala! estra-
tegiaa. Hallituksen kärkihankekokonaisuuden 

”Luontopoli! ikkaa luo" amuksella ja reiluin keinoin” 
sisällä on tätä toteu" ava kirjaus: ”Vaeltavien ja uhan-
alaisten kalakantojen elvy" äminen pilo#  kohteissa ka-
la! estrategian toimeenpanolla”. Yksi kala! estrategian 
seitsemästä pilo#  kohteista on Kemijoen vesistöalue. 
Vuosien 2016–2018 aikana hallituksen kärkirahoitusta 
suunnataan erityises!  yhteisrahoi" eises!  toteute" a-
viin konkree#  siin ja ripeäs!  liikkeelle lähteviin hankkei-
siin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus.

Lapissa näh! in, e" ä hallituksen tarjoamaa kärkihan-
kerahoitusta voidaan hyödyntää Kemijoella vaelluska-
lojen hyväksi tehtävässä työssä. Lapin lii" o, Kemijoki 
Oy ja PVO-Vesivoima Oy solmivat sopimuksen Kemi- ja 
Ounasjoen vaelluskalakantojen elvy" ämiseen tähtää-
vän, koko vesistöalueen ka" avan toimenpidesuunnitel-
man laa! misesta. Sen perusteella Lapin lii" o on vastan-
nut toimenpidesuunnitelman laa! misesta ja sidosryh-
mäyhteistyön koordinoimisesta. Voimayh! öt puolestaan 
ovat vastanneet työn kustannuksista.

Sopimusta suunnitellessa tode#  in, e" ä Kemijoen kaltai-
sella laajalla vesistöalueella alueellisen sitoutuneisuuden 
löytyminen edelly" ää laajapohjaista yhteistyötä. Tämän 
vuoksi peruste#  in ohjausryhmä, johon pyyde#  in kalas-
tusalueita nimeämään edustajansa. Asiantun! joiksi kut-
su#  in Lapin ELY-keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen 
edustajia. Ohjausryhmän tehtävänä oli sovi" aa yhteen 
sidosryhmien tavoi" eita, ohjata toimenpidesuunnitel-
man laa! mista ja määri" ää suunnitelmaan tulevat toi-
menpiteet tai osaprojek! t.

Myöhemmin ohjausryhmä nimesi itsensä Kemijoen 
Vaelluskalatyöryhmäksi. Vaelluskalatyöryhmään ovat 
kuuluneet :

Maiju Hyry, Lapin lii" o, puheenjohtaja
Reijo Saari, Keski-Kemijoen kalastusalue, 
varapuheenjohtaja
Aatos Nätynki, Ounasjoen kalastusalue
Ma!   Kurkela / Jukka Kunnari, 
Ala-Kemijoen kalastusalue 
Aimo Vilponen / Kari Kilpimaa, Yli-Kemin kalastusalue 

Tapani Partanen / Jyrki Sa" a, Metsähallitus 
Timo Ma# nlassi / Paavo Kanniainen, 
Perämeren kalastusalue 
Ismo Heikkilä / Erkki Hu" ula, Kemijoki Oy 
Aaro Horsma / Jyrki Salo, PVO-Vesivoima Oy 

Työryhmän asiantun! jajäsenenä ovat toimineet Pen  !  

Pasanen, Jarmo Huhtala ja Timo Le  ! jeff  Lapin ELY-
keskuksesta sekä Jaakko Erkinaro Luonnonvarakeskuk-
sesta. Hankkeen projek! päällikkönä on toiminut Lassi 

Kon# osalo Lapin liitosta.   

Vaelluskalatyöryhmän tehtävänä oli myös ! edo" aminen 
työn etenemisestä. Tavoi" eena on ollut, e" ä ! edo" ami-
nen on ak! ivista ja avointa ja e" ä ohjausryhmään kuulunei-
den taustayhteisöjen lisäksi myös alueen muut sidosryh-
mät osallistuvat toimenpidesuunnitelman laadintaan ja 
toteu" amiseen.   Sidosryhmäyhteistyötä ja ! edo" amista 
on hankkeen aikana toteute" u mediavies! nnällä, kun-
ta- ja kalastusaluevierailuilla sekä avoimilla sidosryh-
mäseminaareilla (elokuu 2016 ja syyskuu 2017). Lisäksi 
Vaelluskalatyöryhmän kokouksiin on kutsu" u kuulta-
vaksi sidosryhmien edustajia: Timo Harju-Au  #  Au  # n 
osakaskunta, Manu Vihtonen T:mi Manumaa, Markku 
Vierelä Metsähallitus, Tarmo Ai" aniemi, Mika Sohlberg 
ja Magnus Breitenstein Kalasydän Oy, Jukka Viitala 
Lohijoki Tiimi, Mika Pylväs Voimalohi Oy, Erkki Jokikokko 
Luke, Mar  #  Lah! , Jari Mie" unen ja Jari Juusola Simosta, 
Jorma Kaaretkoski Lapin Vapaa-ajan kalastajat ry sekä 
Timo Pohjamo Eco River Oy.

Asiantuntemusta työhönsä vaelluskalatyöryhmä on pyr-
kinyt kartoi" amaan muun muassa tutustumalla Au  # n 
- ja Merikosken kalateihin, Montan ylisiirtolai" eeseen, 
sekä Luonnonvarakeskuksen Paltamon yksikköön, jossa 
toteute  # in Kalasydän kala! eratkaisun ensivaiheen tes-
tausta kesäkuussa 2017.

Lapin ELY-keskus on kalatalousviranomaisena jä" ä-
nyt 17.3.2017 Kemijoen vesistöalue" a koskevien voi-
malaitosten kalatalousvelvoi" eiden muutoshakemuk-
sen Aluehallintoviranomaiselle. Vaelluskalatyöryhmän 
työn käynnistyessä keväällä 2016 pääte  # in, e" ä 
Vaelluskalaryhmän työssä ja toimenpidesuunnitel-
massa keskitytään löytämään kärkihankkeiksi sopi-
via, ripeäs!  liikkeelle lähteviä konkree  # sia hankkeita. 
Toimenpidesuunnitelmassa ei siten oteta kantaa voi-
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massa olevien velvoi� eiden tai niiden muu� amista 
koskevan hakemuksen osalta. 

Koordinoin� työ aloite�  in toukokuussa 2016 ja se päät-
tyi nykyisen sopimuksen pui� eissa toimenpidesuunni-
telman valmistu� ua vuoden 2017 lopussa. Yhteisenä 
tavoi� eena on jatkaa Vaelluskalatyöryhmän työskente-
lyä sekä edistää suunnitelmassa esite� yjen toimenpi-
teiden toteutumista ja niiden seurantaa.

Kuva 1. Vaelluskalatyöryhmä kokouksessaan joulukuussa 2017. Kuva: Lassi Kontiosalo

Lähtökohdat

Kemijoki on Suomen pisin joki. Sen pituus on reilut 
550 km. Joen alkulähteet sijaitsevat Venäjän puolel-
la virtaavissa pienissä puroissa. Kemijoki muodostuu 
Savukosken Kemihaarassa, missä yhtyvät Nal� onhaara, 
Kemihaara sekä Keskihaara. Varsinainen Kemijoen pää-
uoma saa alkunsa Pelkosenniemeltä, missä yhtyvät kol-
me suurta latvajokea: Ki� nen, Luiro ja Ylä-Kemijoki. 
Kemijoki sivujokineen muodostaa noin 51 000 km²:n ve-
sistöalueen ja sen keskivirtaama jokisuulla on noin 556 
m³/s. Kemijoen vesistöalueella sijaitsee kolme suurta 
järveä; Lokan ja Por�  pahdan tekoaltaat sekä Kemijärvi. 
(Lapin ympäristökeskus 2010, An�  la ym. 2013. )

Kemijoen pääuomaan laskevista sivujoista tunnetuin 
on noin 300 km pitkä Ounasjoki, jonka valuma-alue (14 
000 km2) muodostaa 27 % Kemijoen vesistöalueesta. 
Ounasjokeen laskee 36 sivujokea, joista suurimmat ovat 
Loukinen ja Meltausjoki. Ounasjoki kuuluu Natura-2000 

verkostoon ja se on suojeltu vesivoimarakentamiselta 
(laki Ounasjoen erityissuojelusta 703/83).  Ounasjoessa 
arvioidaan olevan lähes 2 000 hehtaaria kutu- ja lisään-
tymisalueita, se on yksi merki� ävimmistä Itämeren 
alueen käy� ämä� ömistä vaelluskalojen poikastuotan-
toalueista. (Helcom 2011.) 

Ounasjoen pääuomaan on toteute� u uiton jälkei-
set virtavesikunnostukset 1994─2008 välisenä aika-

na. Pääuoman kalataloudelliset kunnostukset on tehty 

kaikkien suurimpien koskien osalta. Lisäksi koskikohtai-

set kunnostukset pääuomaan on tehty Ounasjoen lat-

voilta Ki�  lään as� . (Lapin virtavesien kalataloudellinen 

kunnostusohjelma 2015–2021.)

Kemi-Ounasjoki on ollut Suomen ja koko Itämeren 

alueen merki� ävimpiä lohijokia. Lohi nousi Kemijoen 

pääuoman lisäksi Ounasjokeen sekä useisiin muihin si-

vujokiin. Alaniskan (2013) mukaan lohisaaliista ennen 

isohaaran patoamista on monenkirjavia � etoja ja läh-

teestä riippuen arviot vaihtelevat välillä 50 000 - 130 

000 kg lohta. Meritaimenen osuus Kemijoen saaliista on 

ollut huoma� avas�  lohta pienempi. Taimenen saalis� -

lastoihin lii� yy epävarmuustekijöitä, mu� a arviot kes-

kimääräisestä vuosisaaliista vaihtelevat välillä 7 500–15 

000 kg. (Alaniska 2013.) Ennen voimalaitosten rakenta-

mista Kemijokeen nousi myös vaellussiikaa ja nahkiaista. 

Vesistön vaelluspoikastuotannon voidaan nyky� etä-

myksen perusteella arvioida olleen samaa suuruusluok-

kaa kuin Tornionjoen vesistössä, jossa on viime vuosi-



8

na ylite� y miljoonan vaelluspoikasen vuosituotanto. 

Tornionjoen tuotantopoten� aalin arvioidaan olevan yli 

kaksi miljoonaa yksilöä vuodessa. (Mar�  la ym. 2014, 

Erkinaro 2017.) 

Kemijoen rakentaminen vesivoimatuotantoon käynnis-

tyi jokisuulta Isohaarasta, jonne valmistui voimalaitos-

pato vuonna 1948. Nykyään vesistössä on yhteensä 21 

voimalaitosta. Kemijoen pääuomaan Ounasjokisuun ala-

puolelle on rakenne� u viisi voimalaitosta: Valajaskoski, 

Petäjäskoski, Ossauskoski, Taivalkoski ja Isohaara. Näistä 

alimmalla, Isohaaran voimalaitospadolla on kaksi kala-

� etä, yksi kummallakin koneasemalla (Orell ym. 2014). 

Rovaniemen ja Kemijärven välillä sijaitsevat voima-

laitokset ovat Van� auskoski, Pir�  koski ja Seitakorva. 

Kemijoki Oy on toukokuussa 2017 saanut luvan rakentaa 

Sierilään vesivoimalaitoksen (KHO 2017). Sierilä sijaitsee 

Valajaskosken ja Van� auskosken välisellä jokialueella. 

Kemijoen vesivoimarakentamisen aiheu� amien kalata-

loushai� ojen kompensaa� ona on keskity� y pääasias-

sa vaelluskalojen istutuksiin. Istutukset kuuluvat jokea 

säännöstelevien vesivoimayh� öiden Kemijoki Oy:n ja 

PVO-Vesivoima Oy:n lupavelvoi� eisiin. Istutusvelvoite 

Kemijokisuun merialueelle on 615 000 lohen ja 90 000 

meritaimenen vaelluspoikasta sekä 3 100 000 vaellus-

siian yksikesäistä poikasta vuosi� ain. (Mar�  la ym. 2014.) 

Kemijoen jokialueen istutusvelvoite on 2,1 miljoonaa 

yksikesäistä siikaa, 200 000 yksikesäistä harjusta tai sii-

kaa ja 60 000 vähintään 20 cm:n pituista järvitaimen-

ta. Heikkotuo� oisiksi osoi� autuneita istutuksia siian 

osalta on korva� u harjuksen, taimenen ja kirjolohen 

istutuksilla. Lisäksi Kemijoen nahkiaiskannan ylläpitä-

miseksi siirretään Isohaaran voimalaitoksen yläpuolelle 

hyville kutupaikoille 100 000 kpl nahkiaisia vuosi� ain. 

(Mar�  la ym. 2014.)

Kuva 2. Ounasjoen ja Kemijoen yhtymäkohta. Kuva: Jani Ylinampa, Lapin materiaalipankki

Toimenpidesuunnitelman 
tavoitteet

Vaelluskalakantojen elvy� äminen Kemi-Ounasjoessa on 

mi� akaavaltaan aivan eri luokassa kuin muissa Suomen 

vesistöissä. Vaiku� ava vaelluskalakantojen elvy� ämi-

nen täällä tarkoi� aa käytännössä katsoen lähes kaik-

kia mahdollisia ihmisen tekemiä tukitoimenpiteitä vuo-

siksi eteenpäin. Vesistöalueen haasteellisuuden vuoksi 

elvy� ämistyön tavoi� eeksi asete�  in tässä vaiheessa 

suunnitelmallisen luonnonpoikastuotannon käynnis-

täminen. Pitkällä aikavälillä tavoi� eena on osi! aisen 

lohijokiarvon palau! aminen. Tavoi� eisiin pääseminen 

edelly� ää kahteen suuntaan toimivia vaellusyhteysrat-

kaisuja, monipuolisia ja pitkäkestoisia tukitoimenpitei-

tä, sekä laajaa yhteistyötä. 
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Kemijoen toimenpiteillä toteutetaan Kansallisen lo-

hi- ja meritaimenstrategian visiota 2020. Sen mukaan 

”elinvoimaiset lohi- ja meritaimenkannat lisääntyvät 

Suomen joissa ja niitä palautetaan poten! aalisiin ja ra-
kenne" uihin jokiin ja puroihin siten, e" ä kantojen ge-
nee#  nen monimuotoisuus pitkällä aikavälillä vahvis-
tuu. Itämeren lohi- ja meritaimenkantoja hyödynnetään 
kestäväs!  ja Suomen merialueille ja jokiin tulevat lohi- 
ja meritaimenmäärät kasvavat. Suomen meri- ja joki-
alueilla on hyvät edellytykset harjoi" aa lohen amma#  -
kalastusta, vapaa-ajankalastusta ja kalastusmatkailua.” 
Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoi" eet ei-
vät voi täysimi" aises!  toteutua ilman Kemijoen vaellus-
kalakantojen elpymistä.

Hallitus tavoi" elee kärkihankkeilla vaelluskalakantojen 
tuotantopoten! aalin parantamista, monimuotoisuuden
säily" ämistä ja kantojen palau" amista luontoon. Lisäksi 
tavoitellaan kalastusmatkailun, kaupallisen kalastuk-
sen ja vapaa-ajan kalastuksen kasvua. Tavoi" eena ovat 
myös uudenlaiset kumppanuudet, innovaa! ot ja uu-
denlaiset ratkaisut rakenne" ujen vesien kalakantojen 
hoidossa. Lopullisena päämääränä on luoda uusia työ-
paikkoja ja uu" a liiketoimintaa. Myös nämä tavoi" eet 
sopivat pitkällä aikavälillä Kemijoelle.

Kansallisen kala! estrategian mukaises!  Kemijoella pää-
te#  in kehi" ää toimintaa istutuspaino" eisesta kalakan-

tojen hoidosta koh!  luonnontuotannon elvy" ämistä ja 
sen rii" ävää ylläpitämistä. Toimenpidesuunnitelmassa 
tarkastelun keskiöön vali#  in sellaiset toimenpiteet, joi-
den toteu" aminen voidaan käynnistää nopealla aika-
taululla ja Maa- ja metsätalousministeriön kärkihanke-
rahoitusta hyödyntäen. Kärkihankerahoitusta on varat-
tu yhteensä 7 milj. € vuosille 2016–2018. Val! on tuki 
edelly" ää kumppaneiden merki" ävää rahoitusosuu" a. 
Käytännössä omarahoitusosuuden on oltava noin 50 % 
hankkeen kokonaiskuluista. (Tammi 2016.) Lisäksi toi-
menpidesuunnitelmassa toimenpiteet on pyri" y sovit-
tamaan yhteen niin, e" ä ne palvelevat kukin osaltaan 
suurta kokonaisuu" a haastavassa elvy" ämistyössä.
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2. Jokeen leimautuneen 
kannan luominen

U
sein ko! utusistutuskohteiden luonnon! lassa 
on tapahtunut muutoksia, joiden seuraukse-
na vaelluskalakannat ovat heikentyneet tai tu-
houtuneet kokonaan. Kemi-Ounasjoessa vael-

lusesteet ovat johtaneet ! lanteeseen, jossa luontaises!  
lisääntyvät vaelluskalakannat ovat hävinneet. Näin ol-
len luonnonpoikastuotannon käynnistämisen tärkey" ä 
onkin syytä korostaa Kemi-Ounasjoen vaelluskalakan-
tojen elvy" ämistyössä. Ko! utusistutuksilla tavoitellaan 
! lanne" a jossa varmistetaan nousuhalukkaan kannan 
luominen Kemi-Ounasjokeen. Lisäksi istutukset mah-
dollistavat tutkimus! edon keräämisen ja vertailuaineis-
ton hankinnan suhteessa rasvaeväleika" uihin istukkai-
siin esimerkiksi vaelluskäy" äytymisen ja kalateihin ha-
keutumisen osalta.

Esimerkiksi Kansallisen kala! estrategian (2012) tavoit-
teen mukaan keskeisintä ei siis jatkossa ole pelkästään 
istute" avan kalan kasvaminen pyydystämistä varten, 
vaan ennen kaikkea sen kyky hakeutua synnyinseuduil-
leen, selviytyä luonnossa ja aikanaan lisääntyä luon-
taises! . Genee#  sen taustansa suhteen mä! jyvänä tai 
kasvate" una poikasena istute" avat lohikalat ovat yhtä 
huonoja tai hyviä. Toisaalta vuoden tai kahden laitos-
kasvatuksen aikana kalalta jäävät kuitenkin monet luon-
nossa kasvavan sisaruksen kyvyt kehi" ymä" ä (Mä! -
istu" ajan opas 2014). Toteute" avien istutusmenetel-
mien osalta tulee erityises!  toiminnan alkuvaiheessa 
säily" ää monipuolisuus. Tuloksellisuu" a, kustannuste-
hokkuu" a sekä parhaita ratkaisuja pitää etsiä ennakko-
luulo" omas!  kokeiluista, seurannoista ja tutkimuksesta 
kerä" yjen ! etojen perusteella. 

Lohikalakantojen elvy" ämisen aikajänne on pitkä ja 
haaste Kemijoella on maailmanlaajuises! kin ainutlaa-
tuinen. Lopputulos riippuu luonnollises!  useista eri teki-
jöistä, joista mä! - ja pienpoikasistutusten tai ylisiirtojen 
onnistuminen on vain yksi osatekijä. Menestykselliset 
ko! utusistutukset edelly" ävät kaikkien lohikalakan-
nan elinkiertoon vaiku" avien tekijöiden tarkastelua. 
Rakenne" ujen vesistöjen kuten Kemijoen osalta keskeis-
tä on leimautuneen kannan luomisen yhteydessä huo-
leh! a siitä, e" ä alas- ja ylösvaellusratkaisut ovat rii" ä-
vällä tasolla suhteessa palautusistutustoimenpiteisiin. 

Lohen ja meritaimenen palau" amista Ounasjoelle on 
tutki" u useassa eri hankkeessa ja palau" amismahdol-
lisuuksia on arvioitu monessa kirjallisuusselvityksessä. 
Lohiemoja on ylisiirre" y mereltä ja Isohaaran padon ala-
puolelta Ounasjokeen ja Kemijärven yläpuolisille alueil-
le. Mä! -istutuksia on myös tehty Ounasjoen sivujokiin. 
Tuloksia on seura" u sähkökalastuksin. Niiden perusteella 
! edetään, e" ä esimerkiksi ylisiirretyt lohet ovat onnistu-
neet lisääntymisessään Ounasjoella, tosin havaitut poi-
kasmäärät ovat olleet alhaiset. Lisääntymistä tode#  in 
myös vuoden 2017 sähkökalastustulosten perusteella (P. 
Orell, LUKE). Tässä vaiheessa on kuitenkin eri" äin suosi-
teltavaa, e" ä mikäli Ounasjoen lohelle soveltuvat elinym-
päristöt halutaan nykyistä vahvemmin poikastuotanto-
käy" öön, edelly" ää se ylisiirtojen ohella myös mä! - ja/
tai pienpoikasistutuksia. Jokialue on yksinkertaises!  liian 
laaja, e" ä suuretkaan emokalamäärät rii" äisivät täy" ä-
mään poten! aaliset poikastuotantoalueet. Emokalat ei-
vät hevin löydä toisiaan muodostaakseen kutupareja 
Ounasjoen kokoisessa joessa. Samansuuntaiseen johto-
päätökseen tul! in myös aiemmin julkaistussa rapor! s-
sa (Mar#  la ym. 2015), missä pelkän emojen ylisiirron ei 
katso" u rii" ävän laajemman poikastuotannon käynnis-
tämiseen. (Jokikokko ym. 2017.)

Kokemuksia lohen poikasistutusten tuloksellisuudesta 
on saatu 1980- ja 1990-luvulla esimerkiksi Simojoella ja 
Tornionjoella tehdyistä tuki-istutuksista. (E. Jokikokko) 
Lisäksi taimenen osalta mm. Inarijoen ja Juutuanjoen 
sekä Järvi-Suomen mä! -istutuksista (Niva.ym. 2012, 
Syrjänen ym. 2013). Aikoinaan Simojoen lohi pelastet-
! in istu" amalla 1-kesäisiä ja vuoden vanhoja poikasia 
kannan ollessa heikoimmillaan 1980- ja 1990-luvulla. 
Krii#  simpinä vuosina yli 90 % palaavista emoista oli-
vat istutusperäisiä. Tulos osoi#   istutusten merkityksen, 
vaikka ne olivatkin tekohengitystä lohikannan ylläpidon 
osalta aikana jolloin merikalastus oli liian tehokasta lo-
hikantojen luontaiseen tuo" oon nähden. Samaa istu-
tusmenetelmää käyte#  in myös Tornionjoella missä is-
tutukset tuo#  vat myös tulosta. Tornionjoen istutuk-
set tosin olivat laajuudeltaan paljon suuremmat kuin 
Simojoella toteutetut. Etenkin Tornionjoen lohikannan 
ylläpito istutuksin oli joen koko huomioiden kohtuuton 
ponnistus, eikä taloudellises!  tai biologises!  lainkaan 
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järkevää. Merikalastusta rajoi� amalla kummankin joen 

tuotantopoten� aali saa� in hyödynne� yä ja luontainen 

tuotanto kunnolla käyn� in ja minkä ansiosta istutuksis-

ta voi� in luopua. (Jokikokko ym. 2017.)

Aiempien istutuskokemusten perusteella mä� - ja poi-

kasistutusten (esim. Jokikokko & Ju� la 1998, Niva 

ym. 2012) voidaan ole� aa olevan tehokas keino myös 

Ounasjoen ja ylisen Kemijoen smol�  tuoton käynnistä-

miseksi. Etenkin kun � edetään, e� ä molempien aluei-

den kunto ja ominaisuudet ovat rii� ävät poikasten me-

nestymiselle. (Jokikokko ym. 2017.)

Vaelluskalatyöryhmän esityksestä Lapin lii� o pyysi ke-

säkuussa 2017 tarjouksen lohen ja meritaimenen mä-

din ja pienpoikasten istutussuunnitelman laa� miseksi 

Kemi-Ounasjoelle.  Suunnitelman toteu� ajaksi vali�  in 

Luonnonvarakeskus. Suunnitelmassa tarkastellaan sopi-

via istutusalueita ja hyödynnetään aiempien tutkimus-

ten tuloksia sekä suunni� elualueelta e� ä muilta ve-

sistöiltä. Luken tuo� aman suunnitelman sisältöä hyö-

dynnetään osana Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen 

toimenpidesuunnitelmaa, sekä toteutetaan käytännös-

sä tulevissa mä� - ja pienpoikasistutushankkeissa alkaen 

2018 keväällä.    

Tässä vaiheessa istutussuunnitelman pääasialliseksi läh-

tökohdaksi on ote� u mä� -istutukset, missä silmäpis-

teasteella olevaa mä� ä istu� amalla pyritään luomaan 

paikallisiin oloihin sopeutunut lohi- ja meritaimen-

kanta. Suunnitelmaa laadi� aessa on lisäksi huomioi-

tu Voimalohi Oy:llä olevat 1-v lohen ja meritaimenen 

poikaset, mitkä yh� öllä on suunnitelmissa istu� aa 

Kemijoen vesistöalueelle keväällä 2018. Näiden 100 

000 1-v lohenpoikasen ja 20 000 1-v meritaimenen li-

säksi tämän hetkisen istutussuunnitelman lähtökohta-

na on mä� määrä, missä on silmäpisteasteella (SPA) ole-

vaa lohen mä� ä 200 litraa ja meritaimenen mä� ä 80 

litraa. Kyseiset määrät ovat käyte� ävissä kevään 2018 

istutuksiin. Syksyllä 2017 ei suurempia mä� /poikas-

määriä ollut saatavana. (Jokikokko ym. 2017.) 

Käyte� ävissä oleva mä� määrä on suhteellisen pieni 

huomioiden vesistöalueen laajuus. Mikäli tulevina vuo-

sina todetaan tarve� a istu� aa isompia määriä, edel-

ly� ää se uusien emokalaparvien perustamista tai emo-

kalojen pyynnin lisäämistä luonnosta. On suositeltavaa 

varautua siihen, e� ä myös poikasistutuksia toteutetaan 

tulevina vuosina. Tavoi� eeseen pääseminen edelly� ää, 

e� ä on olemassa rii� ävää kapasitee�  a tuo� aa poikasia 

sellaisia määriä, e� ä niillä olisi todellista merkitystä. 

Kemi-Ounasjoen mi� akaavassa se tarkoi� aisi vähintään 

satoja tuhansia yksikesäisiä ja vuoden vanhoja poikasia. 

Kokeellisia istutuksia voidaan toki tehdä pienemmilläkin 

poikasmäärillä yksi� äisille koskijaksoille, mu� a tällöin 

tavoi� eet olisivat hyvin rajalliset. (Jokikokko ym. 2017.)

Kuva 3. Silmäpistevaiheessa oleva mäti annosteltuna biohajoavaan rasiaan. Kuva: Mika Pylväs
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2.1 Suositukset 
Kemi-Ounasjoella 
käytettävästä mäti- ja 
poikasistutusmateriaalin 
alkuperästä 

Kemijoen velvoitehoidossa on käyte! y Ii- ja Tornionjoen 

lohikantoja. Käytännössä tässä vaiheessa Tornionjoen 

lohi- ja meritaimenkanta on ainoa, mitä voimalaitosten 

yläpuolisissa istutuksissa tulisi käy! ää. Näin siksi, e! ä 

materiaalia on saatavissa laitosemokalastoista ja tar-

vi! aessa myös luonnosta hanki! una Isohaaran alta ja 

Kemijokisuun amma"  kalastajilta. Nämä luonnosta pyy-

detyt lohet ovat pääosin Tornionjoen kantaa olevia vel-

voiteistukkaita, tosin seassa on myös Iijoen kantaa ole-

via lohia. Tornionjoen kantaa olevien kalojen ja mädin 

käy! ö istutuksissa on luontevaa myös maan# eteellisten 

syiden takia. Ne ovat sopeutuneet naapurijoessa val-

litseviin samankaltaisiin ympäristöolosuhteisiin ja vuo-

denkiertoon ja ovat siksi turvallinen valinta varsinkin is-

tutusten alkuvaiheessa, jolloin ei vielä # edetä, millaisia 

tuloksia istutukset antavat. (Jokikokko ym. 2017.)

On hyvä kuitenkin huomioida, e! ä Ounas-Kemijoen is-

tutuksilla on tavoi! eena saada luotua jokeen sopeutuva 

lohikanta. Siksi myöhemmässä vaiheessa tulee kiinnit-

tää huomiota lähtömateriaalin genee"  seen monimuo-

toisuuteen ja mahdollises#  myös tehdä viljelykokeita 

eri kantojen yhdistelmillä. Useamman lohikannan se-

koitusta olevaa Montan kantaa käytetään menestyksel-

lä Oulujoen lohen velvoiteistutuksissa, ja sen tapainen 

sekakanta saa! aisi olla yksi mahdollinen vaihtoehto 

Kemijoen vesistön istutuksissa. Uusien kantojen kehi! e-

ly on joka tapauksessa vuosien työn ja tutkimuksen taka-

na, joten ainakin toistaiseksi istutukset on suositeltavaa 

tehdä olemassa olevilla kannoilla. (Jokikokko ym. 2017.)

2.2 Suositukset 
istutustavoista 

Mä#  on mahdollista istu! aa joko syksyllä vastahedel-

möite! ynä tai keväällä silmäpisteasteella. Istutusajan-

kohdasta riippuma! a menetelmänä voidaan käy! ää suo-

rakylvöä tai erilaisia mä# rasioita. Syksyllä toteute! avien 

istutusten etuna on mädin edullisempi hinta, johtuen 

säilytys-, tarkkailu- ja haudontakulujen poisjäännistä. 

Syksyn etuna voi myös olla istutusalueiden helpompi 

saavute! avuus kun lumi ja jäät eivät ole liikkumisen tai 

istu! amisen esteenä. Toisaalta syksyn istutuksiin lii! yy 

myös suuria haasteita, etenkin ison mi! aluokan koh-

teissa. Lypsyn ja hedelmöityksen jälkeen mä#  on eri-

tyisen herkkä kuljetuksille ja kaikenlaisille tärähdyksil-

le. Lisäksi syksyllä istutusten aikaikkuna on hyvin lyhyt 

ja tarkoi! aa käytännössä sitä, e! ä mä#  on saatava koh-

teeseen noin vuorokauden kulu! ua hedelmöityksen 

jälkeen. (Mä# -istu! ajan opas 2014.) 

Keväällä istute! aessa lohen ja taimenen mä#  on silmä-

pisteasteella kestäen käsi! elyä ja kuljetusta suhteelli-

sen hyvin. Lisäksi istutusten aikaikkuna on huoma! a-

vas#  pidempi syksyyn verra! una. Mädin tuo! amisesta 

aiheutuu haudonta-, säilytys- ja tarkkailukustannuksia. 

Toisaalta laadun varmistamiseksi voi olla järkevää, e! ä 

hedelmöite! y mä#  vie! ää talven viljelylaitoksen valvo-

tuissa olosuhteissa. (Mä# -istu! ajan opas 2014.)  

Suorakylvö tarkoi! aa sitä, e! ä hedelmöite! y tai spa-as-

teella oleva mä#  kaadetaan as# asta sellaisenaan suo-

raan koskien pohjalle. Kyseisen menetelmän etuja ovat 

toimenpiteen nopeus, sekä vähempi työmäärä suhtees-

sa mä# rasioihin. Rasioista koituva lisätyö koostuu nii-

den kasaamisesta, mädin annostelemisesta, rasioiden 

pohjaan asentamisesta, paikkojen merkitsemisestä se-

kä käytön jälkeisestä keruutyöstä ja mahdollises#  vie-

lä rasioiden pesemisestä uu! a käy! öä varten. Mikäli 

rasioita halutaan käy! ää, mu! a väl! yä suurimmalta 

osalta edellä kuvatuista työvaiheista on suositeltavaa 

käy! ää ko# maista ekomä# rasiaa. Rasia on valmiste! u 

biohajoavasta pahvista minkä vuoksi sen etuna on, e! ei 

niitä tarvitse kerätä vesistöstä pois. 

Mädinhaudontakokeissa Paltamossa kesällä 2017 ver-

tail# in mm. mahdollisia eroja kolmen mä# -istutusme-

netelmän välillä. Mä#  oli silmäpistevaiheessa ja vertail-

tavat menetelmät olivat a) suora istutus sorapohjalle, b) 

istutus muovisessa rasiassa (Whitlock Vibert box) ja c) 

istutus biohajoavassa rasiassa (BIO-mä# ). Tuloksissa ha-

vai"  in selkeitä eroja, sillä biohajoavan mä# rasian istu-

tuksessa poikasten selviytyminen oli 8.3 kertaa suurem-

pi kuin muovisessa mä# rasiassa tehdyssä istutuksessa. 

Suoraan mä# -istutukseen verra! una poikasten selviy-

tyminen oli 4,2 kertaa suurempi käyte! äessä biohajoa-

vaa rasiaa.  Tutkimus teh# in koeolosuhteissa luonnon 

jokiympäristöä simuloivissa olosuhteissa, jossa ei kui-

tenkaan ollut mukana esimerkiksi predaa# on vaikutus-

ta. Tulokset ovatkin lähinnä suuntaa antavia ja tarvitse-

vat tuekseen istutuskokeita todellisissa luonnon olosuh-

teissa. (Hyvärinen 2017.)

Aikoinaan Simojoen elvytysistutuksissa käyte"  in pää-

asiassa 1-v lohen poikasia, joilla saavute"  in tuha! a is-

tute! ua poikasta kohden noin 250 vaeltavaa smol"  a 

(Jokikokko & Ju# la 1998). Niva ym. (2012) tärkein ha-

vainto oli, e! ä silmäpisteasteella olevan mädin suora-
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kylvöllä saa� in koskiin taimen� heyksiä, mitkä yli�  vät 

paikoin luontaiset poikas� heydet. Istutukset tuo�  vat 

tulosta vain silloin, kun luontaista poikastuotantoa ei ol-

lut. Jos villejä poikasia oli istutusalueella runsaas� , mä-

� -istutuksen tulokset olivat kehnot. Kokeissa tode�  in, 

e� ä istukkaita löytyi aina 500 metrin etäisyydelle alavir-

taan istutuskohdasta, enimmäkseen kuitenkin 100 met-

rin matkalta. Syrjäsen ym. (2013) mukaan istutustulok-

set vaihtelivat vuosien ja paikkojen välillä, eikä istutukset 

paljoa lisänneet olemassa olevia poikas� heyksiä. Voi� in 

kuitenkin todeta, e� ä joinakin vuosina ilman istutusta 

poikasia ei koskessa olisi ollut ollenkaan ja parhaimmil-

laan mä� -istutus voi pitää pienen taimenkannan hen-

gissä. Säilyvyys mä� jyvästä kesänvanhaksi poikaseksi oli 

hyvin pieni, keskimäärin yksi prosen�  . Tuloksiin vaiku�   

ehkä eniten istutuskosken kokonaispoikas� heys, minkä 

myös Niva ym. (2012) totesivat keskeiseksi tekijäksi istu-

tusten onnistumiselle. (Jokikokko ym. 2017.) 

Vaelluskalatyöryhmä suosi� elee, e� ä elvy� ämistyön 

alkuvaiheessa ko� utusistutusmenetelmien kirjoa voi-

taisiin vertailuaineiston aikaansaamiseksi ja varmista-

miseksi pitää suhteellisen laajana. Tutkimusten, koke-

musten ja saatujen tulosten perusteella tulee jatkossa 

suosia kustannustehokkainta istutusmenetelmää.      

Istutus- ja seurantoihin lii� yvät sähkökalastuspaikat 

on järkevää rajata keskeisimmille kohteille. Tämä kos-

kee sekä Ounasjokea e� ä Ylä-Kemijokea. Kovin laajalle 

alueelle tehtävä mädin istutus vie runsaas�  aikaa eikä 

aina voi etukäteen � etää, ovatko koskikohteet sulana vai 

joutuuko niihin tekemään avannon mädin istu� amisek-

si. Nivan ym. 2012 istutusohjeena on, e� ä käyte� ävissä 

oleva mä� määrä tulisi jakaa mahdollisimman tasaises�  

tyhjille koskialueille niin, e� ä yksi� äisten mä� -istutus-

alueiden etäisyys toisistaan on n. 500 metriä. Heidän 

kokemusten mukaan pienilläkin (1–2 l) mä� määrillä on 

saatu hyviä tuloksia. Näin ollen mä� -istutuksia ei kan-

nata tehdä suurilla mä� määrillä vähäiselle määrälle ha-

bitaa� eja, vaan pienillä määrillä suurelle määrälle ha-

bitaa� eja, jolloin todennäköisyys istutusympäristöstä 

johtuvaan onnistumiseen kasvaa. (Jokikokko ym. 2017.)   

Mä�  tulee ennen istu� amista värjätä S-väriaineella (alit-

sariinipunainen) poikasten ero� amiseksi luonnossa syn-

tyneistä poikasista. Väriaineen ero� aminen merkitystä 

yksilöstä tosin edelly� ää kalan tappamista, mu� a tarvit-

taessa se on mahdollista. Keväällä 2018 istute� avat 1-v 

lohen ja meritaimenen poikaset ovat kaikki rasvaevälei-

ka� uja, ja myös jatkossa poikaset tulee merkitä eväleik-

kauksin. Vastakuoriutuneet poikaset, jos niitä istutetaan 

jossain vaiheessa, on merki� ävä alitsariinivärjäyksin nii-

den ollessa silmäpisteasteella. (Jokikokko ym. 2017.)

Kuva 4. Mädin istutus suorakylvönä Kuiva-Tepastojoella keväällä 2017. Kuva : Mika Pylväs
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2.3 Suositukset 
istutuskohteista

Ounasjoella lohi on vanhojen ! etojen mukaan noussut 
Enontekiölle saakka (Jääskeläinen 1913). Nykyisissä yli-
siirtokokeissa ylimmät lohien vapautusalueet ovat olleet 
Raa" aman seutuvilla. Raa" amaa ylemmäs ei istutusten 
alkuvaiheessa ja nykyisillä istutusmäärillä ole järkevää is-
tutuksia tehdä. On olete" avaa, e" ä ylhäällä jokea kutu- 
ja poikastuotantoalueet ovat hyvässä kunnossa. Mikäli 
emokaloja alueelle tulee, niiden kutu onnistuu ja poi-
kaset menestyvät ainakin ympäristöolosuhteiden puo-
lesta. Istutuskokeiden kannalta on tärkeämpää selvi" ää 
istutusten tuo" oa Ounasjoen keski- ja alaosilla, missä 
suurin osa koskialueista sijaitsee ja siten myös suurin 
poikastuotantopoten! aali. (Jokikokko ym. 2017.)

Taimenistutukset on luontevaa kohdistaa sivujokien ala-
osiin, mihin kalojen on myös helpointa nousta kutemaan 
ja mistä vaellukselle lähtö onnistuu paremmin kuin lat-
voilta. Monissa sivujoissa kuten esim. Loukisenjoella ja 
Molkojoella, taimenta on alaosalla vähemmän kuin ylä-
osalla (Huhtala & Le#  jeff  1999). Siten alaosille tehtävät 
istutukset häiritsevät mahdollisimman vähän latvaosien 
paikallista taimenkantaa. Sekä lohen e" ä meritaimenen 
poikasia esitetään istute" avaksi aluksi vain Ounasjoen 

puolelle, koska etukäteen arvioiden Kemijärvi mutkis-
taisi liiaksi yliseltä Kemijoelta peräisin olevien smol#  en 
vaellusta verra" una Ounasjoen selväpiirteisempään 
vaellusrei#  in. Ensi vaiheessa on parempi selvi" ää, mi-
ten Ounasjoelta peräisin olevat smol! t selviäisivät joki-
vaelluksellaan, ja kehi" ää ja kokeilla niiden siirtoa meri-
alueelle. (LIITTEESSÄ 1 taulukko 1. on esite" y sopiviksi 
arvioidut istutuskohteet koordinaa#  ! etoineen ja liit-
teissä 2,3,4 ja 5 istutuspaikat on merki" y kar" apohjal-
le. (Jokikokko ym. 2017.) 

Suunnitelmassa esitetyt istutuskosket on vali" u kar" a-
tarkastelun perusteella, ja siinä on lähtökohdaksi ole-
te" u, e" ä lohen poikaset ja mä!  istutetaan lähinä
Ounasjoen pääuomaan ja myöhemmin ylisellä Kemi-
joella pääuoman lisäksi joihinkin tärkeimpiin sivujokiin. 
Meritaimenen poikaset ja mä!  istute" aisiin pääosin 
Ounasjoen ja myöhemmin ylisen Kemijoen alaosiin las-
keviin sivujokiin niiden alaosaa paino" aen. Koskien pi-
tuudet on kartalta karkeas!  mita" u, ja koskijaksojen 
pituuksia käytetään istute" avien mä! määrien perus-
teena Nivan ym. (2012) ohjeistuksen mukaises!  (2-3 
litraa mä! ä/500 m jokiuomaa). Ehdotetut mä! mää-
rät koskea kohden ovat ohjeelliset ja niitä pitää tarvit-
taessa soveltaa. Pääuomien istutuksissa mä! ä voidaan 
istu" aa molemmin puolin jokea, sivujoissa keskiuo-
maan tai jompaankumpaan reunaa tehty istutus rii" ää. 
(Jokikokko ym. 2017.)  

Kuva 5. Laisentiajoki laskee Ounasjokeen Rovaniemen Patokoskella. Kuva: Mika Pylväs 
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1-vuo  aat lohen poikaset olisi parasta istu" aa Ounas-

jokeen muutamaan suurimpaan koskeen Ki#  län ala-

puolelle. Samaten meritaimenen poikasten ja mädin

istutusta ei kanna" ane suunnata Ki#  län yläpuolisille

alueille. Lapin ELY-keskuksen mukaan sivujoista eniten

taimenen poikasille soveltuvia koskialueita on Molko-,

Meltaus- ja Marrasjoessa, joten ne sopisivat poikasil-

le sen lisäksi, e" ä osaan niistä istutetaan myös mä  ä.

Tässä suunnitelmassa poikasten istutus  heydet sekä lo-

hen e" ä meritaimenen osalta ovat hieman Simojoella

käyte" yjä   heyksiä (<10 1-v lohenpoikasta aarille) suu-

remmat. (Jokikokko & Ju  la 1998) Istutuskokeiden al-

kuvaiheessa on parempi istu" aa poikasia ”rii" äväs  ” ja

saada näin tuntumaa eri kohteiden soveltuvuuteen is-

tukkaille. Poikasistutuksia toteute" aessa voi ongelmak-

si tulla lumiolosuhteet, sillä Voimalohi Oy:n mukaan is-

tutusajankohta on todennäköises   toukokuun alussa.

Keväästä riippuen on mahdollista, e" ä tuolloin maas-

tossa voi olla liiaksi lunta kuorma-auton pääsemiseksi

istutuspaikoille. Lisäksi tulvat ja jäiden lähtö voivat ra-

joi" aa istutusoperoin  a. Edellä maini" uihin haasteisiin

on hyvä varautua ennakolta ja suunnitella tarvi" aessa

moo" orikelkkaistutuksia tai jopa korvaavia istutuskoh-

teita. (Jokikokko ym. 2017.)

Istutuspaikkasuositukset (LIITE 1, taulukko 1) on valit-

tu kar" atarkastelun perusteella ja niitä esitetään suh-

teellisen runsaas  , jolloin paikkoja on myös mahdollis-

ta vaihdella ja vertailla saatavien tulosten perusteella. 

Lisäksi on mahdollista, e" eivät kaikki paikat sovellu istu-

tuksiin, jolloin joitakin kohteita joudutaan hylkäämään 

ja istu" amaan suunniteltu mä  - tai poikaserä johon-

kin suunnitelmaan sisällyte" yyn tai kokonaan uuteen 

kohteeseen. Johtuen edellisestä on suositeltavaa, et-

tä istutuksia on tekemässä henkilöitä, joilla on paikal-

listuntemusta alueesta mädinkäsi" elytaidon lisäksi. 

Istutushankkeiden käynnistyessä on tarkoituksenmu-

kaista tehdä maastokartoitukset suunnitellulle toimin-

ta-alueelle. Kartoituksen pohjalta voidaan tarkentaa 

tehtyjä suunnitelmia ja suunnata istutukset paremmin 

soveltuviin kohteisiin. (Jokikokko ym. 2017.)

2.4 Suositukset 
Kemijärven yläpuolisista 
istutuksista

2.5 Suositukset alisen 
Kemijoen istutuksista

Kemijoen yläosalla on useita haaroja, joihin lohi on aikoi-

naan noussut. Jääskeläisen (1913) mukaan lohi olisi nous-

sut Kemihaaraan saakka. Mädinistutuskokeiluihin vali#  in 

koskialueita suurimmista sivujoista (Värriö-, Naruska- ja 

Kuolajoki) varsinaisen päähaaran lisäksi. La" unaa ylem-

mäs ei istutuksia esitetä, koska tänne yltävällä alueella 

saavute" avat tulokset kertovat kohtuullisella varmuudel-

la myös ylempien alueiden poikastuo" omahdollisuudet. 

Ihan ylös ei liene järkevää lohen nousua edes tavoitella, 

koska smol#  en vaellustappioiden määrään vaiku" aa nii-

den joessa kulkeman matkan pituus. Siksi poikastuo" oa 

kanna" aa suunnata alemmille jokiosuuksille (Liite 1, tau-

lukko1 ja liite 4) (Jokikokko ym. 2017.) 

Meritaimenen osalta mä  -istutukset menevät Yläkemi-

joen alueella osin päällekkäin lohen kanssa, koska isom-

pia sivujokia ei ole ”vapaana” ja ihan pieniin puroihin 

ei istutuksia kannata suunnata. Niissä mä  - ja poikasis-

tutukset todennäköises   onnistuisivat, mu" a on vaikea 

sanoa, missä määrin palaavat kututaimenet pieniin pu-

roihin nousisivat. Tosin   edetään Suomenlahden alueel-

ta, e" ä meritaimen voi nousta kudulle hyvinkin pieneen 

puroon. Samanlaisia havaintoja on järvitaimenen osalta 

vaikkapa Simojärveen laskevista puroista, mu" a nois-

sa tapauksissa kyse on suoraan kalojen syönnösalueel-

le laskevista puroista. Meritaimenen elinkiertoa ajatel-

len on syytä uskoa, e" ä joskus merestä palaava taimen 

jäisi kudulle pääuomaan jo paljon alempana. Pienten 

purojen ja jokien suukoskiin kudulle tulevat taimenet 

olisivat todennäköisimmin ns. jokitaimenia, pääuo-

massa eläviä ja siellä syönnöstäviä yksilöitä. Luultavas   

Kemijärveenkin jäävät ja siellä syönnöstävät taimenet 

eivät ulo" aisi nousuaan kovin kauas sivujokien latva-

haaroihin. (Jokikokko ym. 2017.)

Rovaniemen alapuolisen Kemijoen osalta meritaimenen 

istutuskohteeksi suositellaan Vähäjokea ja Runkausjokea. 

Kyseiset joet laskevat Kemijokeen itäpuolelta Kivaloiden 

vaarajaksolta. Molemmissa joissa on luontaises   tai-

menta ja harjusta, joten odotukset istutusten onnistu-

miselle ovat suotuisat. (Jokikokko ym. 2017.) 

Syksyn 2017   lanteessa saatavissa oleva ja suunnitel-

tu mä  - ja poikasmäärä eivät todennäköises   riitä ali-

sen Kemijoen istutuksiin, ellei samalla luovu" aisi istu-

tuksista muilla vesialueilla. Tästä johtuen Vähäjoki ja 

Runkausjoki on suositeltavaa pitää istutusten alkuvai-

heessa varakohteena, mihin istutuksia suunnataan, mi-

käli mä  ä ja poikasia saadaan suunniteltua enemmän 

käy" öön (Liite 1, taulukko 1 ja Liite 5). Nämä joet toi-

mivat myös sopivina korvaavina kohteina, jos jossain 

muussa joessa istutukset eivät tunnu antavan tulosta. 

(Jokikokko ym. 2017.)

Historia  etojen perusteella on ennakoitu, e" ä Meltaus-
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joessa taimenistutukset eivät antaisi kunnon tulosta, 

koska siellä ei � e� äväs�  taimenta ole esiintynyt. Toi-

saalta esimerkiksi Lapin ELY-keskuksen näkemysten pe-

rusteella Meltausjoki olisi suositeltava istutuskohde (J. 

Huhtala) ja näin ollen kanna� aisi sisälly� ää ensi vaiheen 

istutuskokeiluihin. Parin-kolmen vuoden jälkeen on to-

dennäköises�  kertynyt rii� äväs�  � etoa Meltausjoen so-

veltuvuudesta meritaimenelle. Mikäli historia� etojen 

mukaises�  tulokset jäävät heikoiksi, juuri Meltausjoelle 

tehdyt istutukset kanna� aa suunnata alisen Kemijoen 

kohteisiin. (Jokikokko ym. 2017.)

2.6 Tulosten seuranta

Olennainen osa istutuskokeiluja on tulosten seuranta, 

mikä pitää olla jatkuvaa ja koko hankkeen ajan kestävää. 

Alustavas�  istutustoiminnan kestoksi on suunniteltu 15 

vuo� a, mikä on minimiaika lohen ja taimenen poikas-

tuotannon seuraamiseksi. Poikas� heyksien lisäksi vael-

luspoikastuoton arvioin�  on väl� ämätön tapa saada 

� etoa poikasten jokivaiheen menestymisestä ja aluei-

den soveltuvuudesta kaikille ikävaiheille mädistä smol-

� ksi. Mones�  poikasten menestyminen ensimmäisenä 

kesänä saa� aa olla hyvä, mu� a talvi karsii niiden mää-

rän olema� omiin. Erityises�  Ounasjoen pääuoman tär-

keimmät istutuskosket tulisi pitää vuotuisen seurannan 

piirissä, koska niiden poikastuo� opoten� aali on suurin. 

(Jokikokko ym. 2017.)     

On hyvin todennäköistä, e� eivät kaikki istutuskohteet 

tuota tulosta tai muodostuvat poikasmäärät ovat hyvin 

pienet useammankin vuoden toimenpiteiden jälkeen. 

Siksi esim. kolmen kauden jälkeen on perusteltua tehdä 

yhteenvetoa tuloksista ja hylätä tuo� ama� omat istutus-

kohteet. Hyväksi osoi� autuneissa koskipaikoissa istutuk-

sia voidaan jatkaa ja samalla tehdään vertailuja hyvien 

ja huonojen alueiden välillä, mitkä tekijät näitä paikkoja 

näy� äisivät ero� avan. Vertailujen avulla on mahdollista 

tehdä kunnostustarvekartoituksia tulevaisuu� a silmällä 

pitäen, koska se on ainoa keino, jolla jokialueiden tuo� oa 

voidaan lisätä. Nykyisin on jo runsaas�  hyviä kokemuksia 

kunnostusten tuloksellisuudesta vaikkapa Simojoelta, jo-

ten niitä voi hyödyntää suunnitelma-alueen hyvien koh-

teiden ohella.  (Jokikokko ym. 2017.) 

Kuva 6. Seurantaa Ounasjoella 2017. Kuva: Mika Pylväs
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2.7 Mäti- ja 
pienpoikasistutusten 
hanke- esitykset 

→ Vaelluskalatyöryhmän tavoi� eena on kokeilu-

jen, seurantojen ja tutkimuksen perusteella löy-

tää parhaat mahdolliset käytännöt tuloksellisis-

ta ja kustannustehokaista mä� - ja poikasistutus-

ten toimintatavoista. Pitkän aikavälin tavoi� eena 

on edistää jokeen leimautuneen kannan luomista 

edellä esite� yjen periaa� eiden mukaises� . 

Lisäksi tavoi� eena on, e� ä saatujen tulosten pe-

rusteella mä� - ja poikaistutusten määriä, sekä 

kohteita voitaisiin vuosi� ain lisätä.  

Vaelluskalatyöryhmä on esi� änyt kärkihankera-

hoitukseen seuraavia mä� - ja pienpoikasistutus-

hankkeita:

1. Leimautuneen merilohi- ja taimenkannan 

luominen Kemi-Ounasjoelle 2017

Hakija: Voimalohi Oy

Rahoituspäätös: 3.5.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset: 95.000 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy 50 %

Aikataulu: Kevät/ kesä 2017, loppurapor!   12/2017
2. Leimautuneen merilohi- ja taimenkannan 

luominen Kemi-Ounasjoelle 2018

Hakija: Voimalohi Oy

Rahoituspäätös: 30.11.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset: 244.000 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy 50 %

Aikataulu: Kevät/ kesä 2018, loppurapor!   12/2018

Hankkeen päätavoi" eena oli selvi" ää käytännön kokemus-

ten ja tutkimustulosten perusteella palautusistutuksiin 

suositeltavia mädin istutusmenetelmiä Kemi-Ounasjoen 

olosuhteisiin. Tarkoituksena oli saada # etoa erilaisten is-

tutusmenetelmien tuloksellisuudesta sekä niiden käytän-

nön toteu" amisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Koeistutukset teh# in Ounasjoen sivujokiin, Aakenus-

jokeen, Syvä-Tepastojokeen, Kuiva-Tepastojokeen sekä 

Laisen# ajokeen maalis-huh# kuun 2017 aikana. Mä# nä 

käyte!  in LU-KEN tuo" amaa Simojokista spa-asteella 

olevaa merilohikantaa 64 litraa, sekä Tornionjoen kantaa 

olevaa meritaimenen mä# ä 11.3 litraa. Istutusten seu-

ranta toteute!  in elokuussa 2017 sähkökoekalastamalla. 

Lisäksi hankkeen toimesta istute!  in 46 130 kpl. merilo-

hen ja 13 000 meritaimenen 1-v pienpoikasta, joiden tar-

koituksena oli osaltaan tukea leimautuneen kannan luon-

# a Kemi-Ounasjoelle.  

Koeasetelmassa verra!  in a) mädin suoraistutus, b) 

Spa-mä#  rasiassa. Tepastojokeen kylve!  in mä# ä suo-

raistutuksena sekä mä# rasioissa samaan koskeen kah-

della eri koealalla. Puolet koealan mädistä merki!  in 

ARS-värjäyksellä ja puolet olivat ilman värimerkkiä. Vär-

jä" y mä#  oli koealalla rasiassa. Laisen# ajoella teh# in 

vastaava koe meritaimenen mädillä.

Yhtenä hankkeen osakokonaisuutena toteute!  in LU-

KE:n Paltamon kalantutkimusasemalla mä# - ja vk-poi-

kasten koeistutus ja seurantatutkimus: Kokeessa oli 

käyte" ävissä neljä virtauomaa, joihin kuhunkin ase-

te# in kolme läpivirtauslaa# kkoa, joissa oli sorapoh-

ja eli yhteensä 3 x 4 = 12 laa# kkoa. Kuhunkin uomaan 

tuli kaikkia kolmea käsi" elyä: yhteen läpivirtauslaa# k-

koon mä#  laite!  in ilman mä# rasiaa, yhteen laa# kkoon 

rasian kanssa ja yhteen vk poikasena. Kun virtauomia 

oli neljä, saa# in jokaista käsi" elyä neljä toistoa. Kaikissa 

läpivirtauslaa# koissa oli istutushetkellä sama lukumää-

rä mä# ä tai vk poikasia. Kaikissa käsi" elyissä ja toisto-

laa# koissa käyte!  in samaa alkuperää olevaa mä# ä.  

Läpivirtauslaa# koissa kaloille oli tarjolla virtauomissa 

syntyny" ä luonnon ravintoa. Koe pää" yi noin kuukau-

den kulu" ua vk poikasten istutuksesta. Kokeen pää-

ty" yä jokaisesta läpivirtauslaa# kosta laske!  in elossa 

olevien kalojen lukumäärä ja koko. Istutuskäsi" elyjen 

välinen ero eloonjäännissä ja kalojen koossa arvioi# in 

# lastollisella tes# llä. 

Hankkeen tulokset ja loppurapor!   valmistuvat 12/2017 

mennessä. Hankkeesta saadut tulokset ja kokemukset 

hyödynnetään soveltuvin osin keväällä 2018 käynnistet-

tävän varsinaisen ko# utusistutushankkeen suunni" e-

lussa ja toteutuksessa.

Hankkeen päätavoi" eena on suunnitelmallinen luon-

nonpoikastuotannon käynnistäminen vuoden 2017 pi-

lotoin# hankkeen tuloksia ja kokemuksia hyödyntäen. 

Hanke on suunniteltu toteute" avan noin nelinkertaisel-

la volyymillä vuoteen 2017 verra" una. Yhtenä tavoit-

teena on saada lisä# etoa ja kokemuksia istutusmene-

telmien välisistä eroista kustannushyöty näkökulmas-

ta. Istutustavoi" eena olevan mä# määrän (n. 1,4. milj. 

SPA-asteella olevaa mä# munaa) hankinnasta, hedel-

möityksestä, haudonnasta ja säilytyksestä saatava # eto 

tuo" aa tärkeää informaa# ota ja toimijoiden välisiä yh-

teistyömalleja myös jatkossa toteute" avia tuki-istutus-
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hankkeita varten. Pienpoikasistutukset tukevat osaltaan 

leimautuneen kannan luon! a, sekä tuo" avat keskeistä 
vertailuaineistoa tavoi" eessa löytää kustannustehok-
kaita istutusmenetelmiä.

Mä! määrä lohen osalta on noin 200 litraa. Suurin osa 
lohen mädistä (noin 120 litraa) on villiä Tornionjoen 
kantaa ja se tuotetaan Luonnonvarakeskuksen toimes-
ta Tornionjoelta pyydetyistä emokaloista. Kalojen lyp-
sy ja haudonta, sekä tau! kontrolli tapahtuu Luken 
Keminmaan kalanviljely-yksikössä. Lisäksi käyte" ävästä 
mä! erästä noin 80 litraa on viljeltyä Tornionjoen kantaa, 
joka tuotetaan Luken Ohtaojan kalanviljelylaitoksella.

Pienpoikasistutuksissa (1-v) varaudutaan 100 000 me-
rilohen istutuksiin. Kantana on Tornionjokinen ja tuo-
tanto tapahtuu Voimalohi Oy:n toimesta.

Meritaimenen osalta mä! -istutuksiin suunniteltu mä! -
määrä on noin 80 litraa. Tornionjoen kantaa oleva meri-
taimenen mä!  tuotetaan Luken Ohtaojan kalanviljelylai-
toksella. Pienpoikasistutuksissa (1-v) varaudutaan 20 000 
meritaimenen istutuksiin. Kantana on Tornionjokinen ja 
tuotanto tapahtuu Voimalohi Oy:n toimesta.

Hankkeessa varaudutaan noin 500 mä! rasian hankin-
taan ja käy" öön. Käyte" ävä menetelmä valitaan lopul-
lises!  2017 saatujen istutustulosten ja kokemusten pe-
rusteella. Tavoi" eena on hyödyntää parasta mahdollis-
ta (kustannustehokkainta) istutusmenetelmää.

Hankkeessa varaudutaan toteu" amaan pienimuotoinen 
rasia/ suoraistutusvertailututkimus. Vertailututkimus on
perusteltu etenkin mikäli 2017 toteutetun hankkeen 
tulokset osoi" autuvat ris! riitaisiksi tai halutaan saa-
da lisä! etoa määrätystä kohteesta ja menetelmästä. 
Istutusten seuranta toteutetaan elokuussa 2018 sähkö-
koekalastamalla.

2.8 Kalaystävälliset 
ylisiirrot

Vaelluskalakantojen elvy" ämistyössä ja leimautuneen 
kannan luomisessa ylisiirrot on yksi poten! aalinen toi-
menpide, jolla mahdollistetaan kutukalojen pääsy voima-
laitospatojen yläpuolella sijaitseville lisääntymisalueille. 
Mar#  lan ym. 2017 mukaan lohikalojen ylisiirrot ovatkin 
yleistyneet viime vuosikymmenen aikana Suomessa. Ne 
nähdään yhtenä tukitoimenpiteenä, jolla edesautetaan 
kalateiden toimintaa ja vaelluskalakantojen elvy" ämis-
tä. Kalasiirroilla tähdätään yleensä siihen, e" ä jokialueel-
le saadaan leimautunut ja sinne kutunousullaan takaisin 

hakeutuva vaelluskalakanta. (Mar#  la ym. 2017.)
Ylisiirroilla voidaan saavu" aa useita samoja hyöty-
jä kuin varmistamalla kalojen luontainen levi" äytymi-
nen vapaan vaellusyhteyden kau" a. Ylisiirre" yjen lo-
hien kudusta sekä pienpoikasista on tehty havaintoja 
myös Ounasjoella. Niiden perusteella ! edetään, e" ä 
ylisiirroilla yhdessä istutusten kanssa voidaan tukea jo-
kialueelle leimautuneen poikaskannan synny" ämistä. 
Ylisiirtoja toteu" amalla voidaan lisäksi mahdollistaa 
luonnonvalinta sekä kutuparin e" ä -paikan valinta luon-
nonympäristössä. Lisäksi siirroilla voidaan edistää luon-
nonkudusta peräisin olevien poikasten leimautumista ja 
sopeutumista jokiympäristöön. (Mar#  la ym. 2017.)

Toisaalta on myös syytä huomioida, e" ä kaikkiin ylisiir-
toihin lii" yy myös keinotekoista valintaa, jossa ihminen 
on vaiku" amassa siihen mitkä yksilöt ja mihin ajankoh-
taan tulevat lopulta siirretyiksi kutualueille. Näin ollen 
ylisiirroilla voi olla taha" omia vaikutuksia kalakannan 
rakenteeseen, elinkierto-ominaisuuksiin ja genee#  -
seen monimuotoisuuteen. Lisäksi joissakin olosuhteissa 
ja vesistöalueilla ylisiirroilla pyritään täy" ämään myös 
muita kuin suojelullisia ja kalataloudellisia tavoi" eita. 
Niiden avulla voidaan tavoitella lohijoen ”statuksen” 
luomista jolloin siirtoja toteutetaan puhtaas!  kalastuk-
sellisista lähtökohdista. (Mar#  la ym. 2017.)
   
Tutkimuksiin perustuen siirtoihin ! edetään lii" yvän 
tekijöitä, joista aiheutuu kaloille stressiä. Stressistä ai-
heutuvat biokemialliset ja fysiologiset muutokset voivat 
seli" ää kalojen poikkeavaa vaelluskäy" äytymistä tai li-
sääntymismenestystä vapautuksen jälkeen. Paikoin yli-
siirretyt kalat ovat olleet halu" omia jatkamaan vaellus-
ta ja joskus jopa suurin osa on laskeutunut pois siirtojen 
kohdealueilta ennen kutuaikaa. Esimerkiksi Ounasjoella 
tehtyjen seurantojen (2009–2011 ja 2015) perusteel-
la keskimäärin ainoastaan kolmannes (vaihteluväli 11–
64 %) siirretyistä radiolähe#  millä varustetuista lohista 
säilyi varmuudella elossa Ounasjoessa kutuaikaan as! . 
(Mar#  la 2016.) 
 
Epäsäännöllinen ja poikkeava vaelluskäy" äytyminen 
sekä lisääntymisalueelta pois siirtyminen ennen kutuai-
kaa seli" yvät mahdollises!  sillä, e" ä kala voi olla siir-
ron jälkeen suunnista sekaisin. On myös mahdollista, 
e" ä vaeltelu ennen kutua ja viiveet kutualueiden löy-
tämisessä seli" yvät kalojen alkuperällä. Ylisiirretyt kalat 
ovat yleensä peräisin jokisuuhun tehdyistä istutuksista, 
joten niiltä puu" uvat poikasvaiheen kokemukset joki-
alueesta. (Mar#  la ym. 2017.)

Kemijoella on tehty vuodesta 2009 läh! en lohien ja 
vähäisessä määrin myös taimenten ylisiirtoa Kemi-
jokisuulta ja Isohaaran alapuolelta pääasiassa Ounas-
joelle. Siirtojen keskeisimpänä tavoi" eena on ollut sel-
vi" ää, e" ä voidaanko aikuisia lohia siirtämällä käynnis-
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tää luonnonpoikastuotanto useiden patojen yläpuolella 

rakentama� omalla jokiosuudella. Ylisiirre� yjen lohien 

määrä on vaihdellut vuosi� ain sadoista reiluun tuhan-

teen kappaleeseen. Siirre� yjen lohien yhteismäärä vuo-

sin 2009─2017 on noin 4500 lohta. (Mar�  la ym. 2017.) 

Ounasjoen lisäksi lohia on siirre� y vähäisissä mää-

rin myös pienempiin sivujokiin Loue-, Vähä- ja Akku-

nusjokeen sekä Kemijoen patoaltaisiin Isohaaraan ja 

Tervolaan. Lisaksi vuosina 2015─2017 siirtoja toteutet-

� in myös Yli-Kemijoelle Savukoskelle. (v 2015: 104 kpl ja 

v 2016: 47 kpl 2017: 234 kpl. (Mar�  la ym. 2017.)

Kemi - ja Ounasjoelle ylisiirretyt lohet on pääasiassa 

pyyde� y nuo� aamalla Isohaaran voimalaitoksen ala-

puolelta ja pyydystämällä niitä Perämeren merialueel-

ta. Hajautetut pyyn� paikat aiheu� avat monenlaisia 

haasteita mm. kalojen terveyden, logis� ikan- ja säily-

tyksen osalta. Edellä mainituista haasteista johtuen oli-

si suositeltavaa, e� ä jatkossa kiinnio� o voisi tapahtua 

keskitetys�  ja kuten mm. Laine (2010) toteaa, e� ä mah-

dollisimman läheltä alinta vaelluseste� ä tai esimerkik-

si kala� estä. Näin toimimalla lisätään todennäköisyy� ä, 

e� ä siirre� ävät kalat ovat kyseisen joen kantaa/ istukas-

ta ja pyrkivät myös nousemaan sinne.

→Vaelluskalatyöryhmä pitää tarpeellisena hank-

keita joissa toteutetaan kalaystävällisiä ylisiirto-

ja. Alla Vaelluskalatyöryhmän ehdotukset ylisiir-

tojen kehi� ämiseksi: 

Kalaystävällisten ylisiirtojen tavoi� eena on käynnis-

tää lohen luonnonpoikastuotantoa Kemi-Ounasjoessa 

ja saada aikaan jokeen leimautunut lohikanta, jolla on 

vahva vie�   pyrkiä palaamaan synnyinsijoilleen sukuaan 

jatkamaan. Ylisiirtoja on suositeltavaa toteu� aa yhtenä 

tukitoimenpiteenä mä� - ja pienpoikasistutusten rinnal-

la vaelluskalakantojen elvy� ämistyössä.  

   

Vuosi Hanke Toteuttaja Siirrettyjen kalojen määrä kpl. 

2009 Telelohi-2009 hanke Lapin ympäristökeskus  60 (Ounasjoki)

2010 Askel Ounasjoelle II-hanke   Lapin ELY-keskus 329 (Ounasjoki)

2011  Askel Ounasjoelle II-hanke Lapin ELY-keskus 105 (Ounasjoki)

2012 Askel Ounasjoelle III-hanke Lapin ELY-keskus 22 (Kemijoki/ Ossauskoski)

2013 Askel Ounasjoelle III-hanke Lapin ELY-keskus
25 (Kemijoki/Valajaskoski)

25 (Kemijoki Petäjäskoski)

2014 Paluu-hanke Lohijoki� imi ry.

323 (Ounasjoki)

162 (Vähäjoki)

51 (Tervolan patoallas)

33 (taimen,Loejoki)

2015 Paluu-hanke Lohijoki� imi ry.

903 (Ounasjoki)

244 (Kemi/ Vähäjoki)

104 (Yli-Kemi)

2016 Paluu 2016-hanke Lohijoki� imi ry.

946 (Ounasjoki)

80 (Ala-Kemijoki)

47 (Itä-Lappi)

2017
Vaelluskalojen ylisiirtohanke 

Kemi-Ounasjoelle
Lohijoki� imi ry. 

n.1300 (Ounasjoki)

234 (Itä-Lappi)

Taulukko 1. Vaelluskalatyöryhmän tiedossa olevat ylisiirretyt lohet Kemi-Ounasjoelle vuodesta 2009 lähtien
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Keskeistä on, e� ä tulevissa hankkeissa keskitytään sel-

keään tavoi� eenase� eluun, tulosten tarkkailuun sekä 

raportoin� in. Lisäksi tuleviin hankkeisiin tulisi sisälly� ää 

seurantaohjelma, jossa kerätään � etoa kalakannan � -

lasta ennen siirtoja, niiden aikana sekä siirtojen jälkeen. 

Mikäli ylisiirtoja toteutetaan yhtäaikaises�  muiden tuki-

toimien, kuten mä� - ja pienpoikasistutusten kanssa on 

toimijoiden välinen koordinoin�  ja yhteistyö väl� ämä-

töntä. Myös seurannan ja toimenpiteiden vaiku� avuu-

den osalta on tärkeää, e� ä kunkin menetelmän tuloksia 

voidaan jälkikäteen arvioida ja verrata tutkimuksellises� .

   

Ylisiirtotoiminnan keskiöön Kemi-Ounasjoella on tutki-

muksen ja seurannan lisäksi suositeltavaa nostaa kiin-

nio� o- ja kuljetusmenetelmien kehi� äminen mahdol-

lisimman kalaystävälliseen suuntaan. Kalojen pyyn� , 

käsi� ely, ylisiirto ja vaadi� avat eläinlääkärin tarkastuk-

set tulisi järjestää siten, e� ä kalan kunnolle ja vaellus-

valmiudelle aiheutuva hai� a minimoidaan. Tavoi� eena 

tulee olla käsi� elyvapaiden tekniikoiden suosiminen 

esimerkiksi kalateitä tai kiinnio� olaite� a hyödyntäen. 

Lisäksi pyrkimyksenä tulisi olla meri-iältään ja nousu-

ajankohdaltaan luontaises�  vaihtelevan emokalaston 

luon� .   

Ylisiirtojen kustannustehokkuu� a olisi syytä tarkastella 

vuosi� ain ja päämääränä tulee olla toiminnan jatkuva 

arvioin�  ja kehi� äminen. Myös siirtojen määrälliset ta-

voi� eet tulisi laa� a yhteistyössä ja varovaisuusperiaa-

te� a nouda� aen eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan 

kehi� yessä ja seurannoista saatujen tulosten perusteel-

la määrät sekä istutuskohteet tulisi suunnitella vuosit-

tain. Laajami� aisen poikastuotannon aikaansaaminen 

edelly� ää verraten suuria emokalamääriä ja alasvael-

luksen turvaamista.

Yhtenä seurantamenetelmänä Vaelluskalatyöryhmä 

suosi� elee seurannan tehostamiseksi sähköisen jär-

jestelmän luon� a, jonne kuka tahansa voi ilmoi� aa ha-

vaintoja (pyydyksiin jääneet, kuolleet, jne.) ylisiirre� y-

jen kalojen osalta. 

Ylisiirroissa tulee kiinni� ää erityistä huomiota seuraa-

viin asioihin: 

Kohdelajin käy� äytyminen, ympäristöolosuhteet, tar-

vi� avat ylläpitotoimet, pyynnin tai kiinnio� olai� een 

tehokkuus, kiinnio� olai� een sisäänkäynnin houku� e-

levuus, kiinniote� avien ja kuljete� avien kalojen mää-

rä, kala� heys, amma�  taitoinen henkilökunta, käsi� e-

lyvapaiden tekniikoiden suosiminen, mahdollisimman 

vähän verkkoja ja haaveja, kalojen asianmukainen nu-

kutus (tarvi� aessa) ja elpymisaika toiminnan ajoitus 

suhteessa kohdelajin vaellukseen, vapautuspaikat, saa-

vute� avuus, kuljetuksen kesto, tarvi� avat tutkimus- ja 

siirtoluvat.  (Brownell ym. 2012.) Edellä esite� yljen li-

säksi on syytä korostaa käytännön työskentelyssä myös 

henkilöturvallisuu� a. 

Vaelluskalatyöryhmän arvio 

kärkihankerahoitukseen 2018 soveltuvasta 

hankkeesta:

1. Kalaystävällisten ylisiirtojen kehittäminen, 

toteutus ja seuranta -hanke 2018–2019. 

Hankkeen budjetti 250.000 €, valtion tuki 50 % 

= 125.000 € omarahoitus 50 % = 125.000 €.
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3. Ylös- ja 
alasvaellusratkaisut

Kemijoella on vaelluskalojen kulun turvaamiseksi käy-

tössä kaksi kala! etä. Molemmat kala! et sijaitsevat 
PVO- Vesivoima Oy:n omistaman Isohaaran vesivoi-
malaitoksen yhteydessä Kemin ja Keminmaan rajalla. 
Keminmaan kunnan ja val! on yhdessä rahoi" amalle 
kala! ehankkeelle vesioikeus teki myönteisen päätök-
sen vuonna 1992. Lupaan perustuen rakenne#  in 230 
m pituinen Vallitunsaaren kala! e Isohaaran voima-
laitoksen laajennuksen yhteydessä. Kala! e valmistui 
vuonna 1993. (Löy" yjärvi 2011.)

Vallitunsaaren kala! essä on kaksi sisäänkäyn! ä, joiden 
käy" öä ohjataan automa! ikan avulla. Kala! en alin osuus 
muodostuu pystyrako-osuudesta ja ylin denil-osuudesta. 
Kala! en nousukorkeus on 12 metriä ja kokonaisvirtaa-
ma on noin 1,2 m³/sek. Kala! e on Oulun yliopiston suun-
ni" elema ja sen rakentamiskustannukset olivat noin 0,5 
milj. €. (Keminmaan kunnan verkkosivu.) 

Vallitunsaaren kala! en toimintaedellytyksiä on sen ra-
kentamisen jälkeen pyri" y kehi" ämään erilaisten han-
kerahoitusten avulla. Oulun yliopisto selvi#   kala! en 
toimivuu" a ja kehi" ämistarpeita sen käy" öönoton jäl-
keisinä kesinä useamman vuoden ajan. (Lohijoki! imin 
verkkosivu.) Hankerahoituksella toteutetut kehi" ämis-
toimenpiteet aloite#  in vuonna 1996 kolmivuo! sella 
Kemi-Tornio-alueen Kehi" ämiskeskuksen hallinnoimal-
la Nousukas Kemijokeen -projek! lla, jota rahoi#  vat 
EU:n lisäksi mm. Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus, se-
kä jokivarren kunnat. Hankkeen yhtenä keskeisenä ta-
voi" eena oli Vallitunsaaren kala! en toimivuuden kehit-
täminen. (Laine 2008.) 

Projek! kuvauksessa A 32309 todetaan, e" ä muutos-
töiden myötä kala! en toimivuus parani, mu" a niistä-
kin huolima" a toiminnassa oli vielä puu" eita. Kala! en 
kehi" äminen tode#  in edelleen tarpeelliseksi, minkä 
seurauksena Keminmaan kunta, (Tekniset palvelut) ja  
Lohijoki! imi ry. ja toteu#  vat yhteistyössä Vallitunsaaren 
kala! en toimintaedellytysten kehi" äminen-hankkeen. 
Hanke toteute#  in EAKR-rahoituksella ja sen omarahoi-
tusosuudesta vastasi Lohijoki! imi ry. Hanke käynnistet-
! in vuonna 2014 ja sen aikana Vallitunsaaren kala! ehen 
laadi#  in Maveplan Oy:n ja Lohijoki! imi ry:n toimesta ka-

la! en kehi" ämisen muutostöitä koskeva suunnitelma ja 
kustannusarvio. Hankkeelle ei ole järjestynyt rahoitusta 
,joten laadi" ua suunnitelmaa ei ole toimeenpantu syk-
syyn 2017 mennessä. Muutostöiden kustannusarvio on 
noin 1 milj. €.

Vallitunsaaren kala! en toiminnan varmistaminen edel-
ly" ää vähintäänkin suhteellisen ka" avaa peruskorjausta.
Esimerkiksi kesällä 2016 kala! e ei ollut elokuun alusta 
läh! en käytössä lainkaan. Paluu- 2016 hankkeen lop-
purapor! ssa (21.12.2016) todetaankin, e" ä kala! en 
sulkemiseen joudu#  in denilosuuden lamellien rikkou-
tumisesta johtuvan tulvimisvaaran vuoksi. Lohijoki! imi 
ry. sai Vallitunsaaren kala! en peruskunnostukseen / 
lamellien kunnostamiseen MMM:n myöntämää kärki-
hankerahaa vuodelle 2017. Hankkeen kokonaisbudje#   
oli 13 450 euroa. 

Kala! en valmistumisen (1993) jälkeen toteutetuissa ka-
la! en toimivuus- ja kehi" ämisselvityksissä voi! in tarkas!  
seurata ja dokumentoida mm. kalojen nousumäärät, la-
jit, mitat ja nousuajankohdat. Vuosina 1993–1999 kala-
! estä ! edetään nousseen lohia ja meritaimenia seuraa-
vas! ; 1993: L. 304 kpl. Mt. 97 kpl. 1994: L. 121 kpl. Mt. 
101 kpl. 1995: L. 163 kpl. Mt. 115 kpl. 1996: L. 143 kpl. 
Mt. 148 kpl. 1997: L. 355 kpl. Mt. 181 kpl. 1998: L. 551 
kpl. Mt. 145 kpl. 1999: L. 388 kpl. Mt. 186 kpl. (Laine, 
A., Kamula, R. & Hooli J. 1998, Laine, A., Jokivirta, T. & 
Katopodis, C 2002.)

Vallitunsaaren kala! essä ei ole kalalaskuria, jonka pe-
rusteella nykyisin voitaisiin tarkkoja nousukalamääriä 
vuosi" ain raportoida. Kala! etä on voitu hyödyntää yli-
siirtopyynnissä, jolloin se on varuste" u pyyn! lai" eella, 
jonka avulla on voitu o" aa kiinni yli 50 cm kaloja. Alle 
50 cm kalat ovat voineet läpäistä pyyn! lai" een päätyen 
Isohaaran patoaltaalle. Viimeisen viiden vuoden jaksolla 
2013–2017 ylisiirtokaloja on pyyn! lai" eesta saatu 64 kpl 
vuonna 2014. Isohaaran patoaltaaseen päätyneiden ka-
lojen määrät ovat arvioita perustuen kala! ekontrolleissa 
tehtyihin havaintoihin. Arviot yli 40 cm pituisten kalojen 
kappalemääristä vuosi" ain vaihtelevat noin 200 kalasta 
lähes tuhanteen kalaan.  (Rapor#   Isohaaran kalateiden 
toiminnasta sekä käytöstä syntyneistä kustannuksista ja 
käy" ökokemuksista 2011–2013, Rapor#   kalateiden käy-
töstä 2014,2015,2016, Keminmaan kunta verkkosivu.)

3.1 Isohaaran kalatiet
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Isohaaraan toiselle ”uudelle” kala� elle Keminmaan kun-

ta sai luvan Ympäristövirastolta vuonna 2005. Kala� e on 

Suomen Salaojakeskuksen suunni� elema ja sen rakenta-

minen aloite�  in vuonna 2010. 95 metriä pitkä kala� e val-

mistui vuonna 2012. Kala� en rakentamisen kokonaiskus-

tannukset olivat noin 2 milj. euroa. Rahoituksesta vasta-

sivat EU ja Suomen val� o (86 %).  Kustannuksista n. 14 %

kate�  in kun� en; Kemi, Keminmaa, Tervola, Rovaniemi, 

Ki�  lä ja Enontekiö toimesta. Lapin ELY-keskus, ympäristö 

ja luonnonvara -vastuualue toimi hankkeen hallinnoijana 

ja kala� en rakennu� ajana. (Askel Ounasjoelle projek� t I–

IV Lapin ELY-keskus 2014.)  

Uusi kala� e on sijoite� u käytöstä poistetun ui� okourun 

paikalle, joten sen rakentaminen ei edelly� änyt juuri-

kaan muutostöitä vanhoihin patorakenteisiin. Isohaaran 

kala� e koostuu erityyppisistä kala� eosuuksista. Kala� en 

alaosan tyyppi on ns. Borland-kala� e jonka jatkeena on 

avonainen ns. Denil-tyyppinen kala� e. Kala� en ylin osa 

on pystyrakotyyppistä kala� etä. Virtaama kala� essä 

Denil- ja pystyrako-osuuksilla vaihtelee yläaltaan korkeu-

den mukaan välillä 0.4 - 0.8 m3/s. Kala� en suulla, jonka 

toimintaa ohjaa automa� ikka normaali virtaama on 0,9 

– 1,3 m3/s ja hetki� äin muutamien minuu�  en ajan jopa 

4-5 m3/s. (Ympäristölupaviraston lupa 57/05/1.) 

Borland-kala� e toimii sulutusperiaa� eella. Borland-tyyp-

pi soveltuu esimerkiksi jo rakenne� ujen tai putouskor-

keudeltaan suurien patorakenteiden yhteyteen, missä 

käyte� ävissä oleva � la on vähäinen. Kalasulku muodos-

tuu kahdesta altaasta ja niitä yhdistävästä kammiosta tai 

nousuputkesta. Kalat nousevat alimpaan altaaseen joko 

suoraan tai erillisen kala� en kau� a. Suuaukko suljetaan 

säännöllisin väliajoin, tai kun kaloja on kertynyt � e� y 

määrä. Tällöin painekammio ja nousuputki alkavat täyt-

tyä vedellä. Kalat nousevat veden mukana yläaltaaseen 

ja joko suoraan tai erityyppisen kala� en kau� a edelleen 

yläpuoliseen vesistöön. Alimman sulkuluukun avautues-

sa tyhjenee nousuputki ja kala� e on jälleen valmiina ka-

lojen keräämiselle. (Laine 2016.) 

Kala� et Isohaarassa omistaa Keminmaan kunta. Kala-

teiden käy� ö, hoito, sekä niiden kehi� äminen on Kemin-

maan kunnan ja Lohijoki� imi ry:n välille tehdyn vuokra-

sopimuksen (2014 ja 2017) mukaises�  Lohijoki� imi ry:n 

vastuulla.

Kalateiden käy� ökustannukset ovat olleet vuosina 2013 

– 2016 noin 23.000 € / vuosi. Isohaaran kalateiden yl-

läpidosta ja käy� ökustannusten jakamisesta Rovaniemi, 

Kemi, Keminmaa, Tervola, Ki�  lä ja Enontekiö ovat 

vuonna 2013 laa� neet yhteistyösopimuksen, jossa 

mm. määritellään kuntakohtaiset osuudet. Suurin mak-

suosuus on Rovaniemen kaupungilla 40 % ja pienin 

Enontekiön kunnalla 5 %. (Rapor�   Isohaaran kalatei-

den toiminnasta 2016.) 

 Kuva 7. Isohaaran kalatie valmistui vuonna 2012. Kuva: Lassi Kontiosalo 
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Isohaaran kala! e on varuste" u ”Vakin” infrapunaan pe-
rustuvalla kalalaskurilla. Nousukaudella 2013 laskurin an-
tamien ! etojen perusteella kala! ehen nousi 1486 kalaa, 
joista ”Vakin” antaman arvion mukaan 946 olivat lohia. 
Kyseisenä vuonna laskurilta alavitaan laskeutui 471 ka-
laa. (Rapor#   Isohaaran kalateiden toiminnasta sekä käy-
töstä syntyneistä kustannuksista ja käy" ökokemuksista 
2011–2013) Isohaaran kala! etä on hyödynne" y ylisiirtoi-
hin vuodesta 2014 läh! en. Kala! essä on ollut pyyn! lai-
te asenne" una siten, e" ä yli 50 cm kalat on voitu o" aa 
siirre" äväksi ja vastaavas!  alle 50 cm kalat ovat voineet 
nousta Isohaaran patoaltaaseen. Pyyn! lai" eesta ylisiir-
toon saatujen kalojen määrät ovat: 2014, 22 kpl, 2015, 
103 kpl, 2016 n. 40 kpl. ja 2017, 126 kpl (Rapor! t kalatei-
den käytöstä 2014,2015,2016.)          

→Vaelluskalatyöryhmä pitää tarpeellisena hank-

keita joiden tavoi� eena on Isohaaran kalateiden 

kehi� äminen. Alla esitykset tarvi� avista toimenpi-

teistä Isohaaran kalateiden kehi� ämiseksi

Isohaaran kalateiden kehi" ämisen osalta tulee arvioi-
da Keminmaan kunnan 2014 tee" ämien suunnitelmien 
ajantasaisuus. Tarvi" aessa suunnitelmat tulee vanhentu-
neilta osin laa! a uudestaan.

Isohaaran kalateiden tutkimus ja kehi" ämis- toiminnas-
sa Luonnonvarakeskuksen mukana olo on väl" ämätöntä.

Nousukalamääriin lii" yvä raportoin! , ! lastoin!  ja niiden 
saatavuus tulisi saa" aa uudelle tasolle. Hyvänä esimerk-
kinä voidaan pitää Oulujoen Merikosken kala� estä jul-

kaistua informaa� ota. 

Kalalaskurit/ kamerat ja niiden toimivuus tulee varmistaa 
molempien kalateiden osalta.

Nuo" aamisen / ylisiirtopyynnin vaikutus kala! ehen pää-
sevien kalojen määrään tulee selvi" ää.

Uusien ratkaisuiden käy" ööno" o ja hyödyntäminen 
Isohaaran kalateiden toimivuuden parantamiseksi on 
suositeltavaa. 

Vaelluskalatyöryhmän arvio 

kärkihankerahoitukseen 2018 soveltuvasta 

hankkeesta:

Hanke: Isohaaran kalateiden kunnostus- ja 

kehittämistoimenpiteet 2018–2019. Hankkeen 

budjetti 400.000 €, valtion tuki 50 % = 200.000 € 

omarahoitus 50 % = 200.000 € 

3.2 Kalatiesuunnitelmat

Lapin Ely-keskuksen toimesta (Askel Ounasjoelle III- han-
ke) on Kemijoen alajuoksun neljään voimalaitokseen 
(Taivalkoski, Ossauskoski, Petäjäskoski ja Valajaskoski) 
suunniteltu kala! et vuosina 2012–2014. Kala! e suunnit-
telun tueksi hankkeessa toteute#  in myös tutkimusosio, 
jonka tavoi" eena oli ! edon tuo" aminen suunniteltavien 
kalateiden sisäänkäyn! en sijoi" amiseen. RKTL:n toteut-
tamassa tutkimuksessa seura#  in vuosina 2012–2013 
Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken alakanaviin siirre" y-
jen lohien vaelluskäy" äytymistä radiotelemetrian avulla. 
Lisäksi hankkeessa teh! in kaikkiin kolmeen alakanavaan 
3-D virtausmallinnukset, jo" a saatujen ! etojen avulla 
voidaan väl" ää sijoi" amasta kalateiden sisäänkäyntejä 
alueille, joihin kalat eivät hakeudu. (Orell ym. 2014.)
  
Kalateitä ei kuitenkaan ole rakenne" u, sillä rahoitusta ja 
vastuutahoja hankkeille ei ole löytynyt. Aiemmin tehty-
jä kala! esuunnitelmia ei toimintaympäristön muutu" ua 
sellaisenaan voida kaikilta osin soveltaa. Kalateiden to-
teutuminen riippuu paljol!  siitä millaiseen päätökseen 
kalatalousviranomaisen kalatalousvelvoi" eiden muutos-
hakemus ja sen käynnistämä prosessi aikanaan pää" yy. 

Vaelluskalatyöryhmän tavoi" eena on, e" ä kalojen ylös 
ja alasvaellus turvataan toimivien vaellusyhteysratkaisu-
jen myötä vaihei" ain. Ratkaisut voivat perustua esimer-
kiksi perinteisiin kalateihin, ylisiirtolai" eisiin tai muihin 
uusiin innovaa! oihin. Ratkaisuja tulee tarkastella voima-
laitoskohtaises! , huomioiden uusien ratkaisujen tuomat 
mahdolliset lisähyödyt. Ensivaiheessa toimenpiteet tu-
lee toteu" aa Kemin/ Keminmaan ja Rovaniemen välille, 
jo" a vaelluskalat pääsisivät Ounasjokeen kutu-ja lisään-
tymisalueille. Rahoituslähteinä tulee tarkastella kaikkia 
mahdollisia vaihtoehtoja, mukaan lukien EU:n tarjoamat 
rahoitusinstrumen! t.

3.3 Kalasydän-
kalatieratkaisu

Kalasydän kala! eratkaisun avulla pyritään ennen kaik-
kea ohi" amaan vaellusesteitä, vaelluskalojen kutuvael-
luksen varrella. Suunnitelmien mukaan kala! eputkisto-
ja voidaan hyödyntää myös poikasten alasvaelluksessa 
turbiinien ohi" amiseksi. 

Ratkaisu koostuu Kalasydänmoduulista siirtoputkistois-
ta ja ohjausjärjestelmästä. 

Toiminnan ideana on, e" ä vaelluskala ohjataan houku-
tusvirtaaman avustuksella Kalasydänyksikön runkokam-
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mioon, josta se ven�  ilien kau� a hydraulises�  veden-
paine� a kiihdy� äen siirretään putkistoa pitkin turvalli-
ses�  vaellusesteen alapuolelta esteen yläpuolelle. 

Kalasydänyksikkö on kelluva, joten se on sijoite� avissa 
nousukalan kannalta op� maaliseen kohtaan. Lisäksi si-
jain� a voidaan suhteellisen helpos�  ja nopeas�  muut-
taa. Lai� een kelluntaominaisuus pitää halutessaan jär-
jestelmän aina samalla korkeudella vedenpinnasta ja ta-
soa voidaan tarvi� aessa säätää. 

Menetelmän pitäisi mahdollistaa sekä suuret korkeus-
erot, e� ä pitkät siirtoetäisyydet. Ratkaisu on � laa sääs-
tävä ja putkistot ovat helpos�  maisemoitavissa, jopa 
kaive� avissa maan alle.

Vaelluskalatyöryhmälle on Kalasydäninnovaa� on lisäksi 
esitelty syyskuussa 2017 kalastaja Mar�   Lahden suunnit-
telema kala� eidea nimeltään ”Ohjainyksikkö kalan johta-
miseksi määrä� yyn suuntaan”. Keksinnön tavoi� eena on 
ohjata kalat voimalaitoksen ohi yläpuoliseen vaellusve-
sistöön. Ohjainyksikön rakenne on hyvin samantapainen 
kuin rannikon lohenkalastuksessa käyte� ävä avoperäi-
nen paune�  , loukku, joka on suunniteltu meren rannikon 
olosuhteisiin. Lai� eelle on sen kehi� äjien mukaan pa-
ten�  hakemus vireillä. Vaelluskalatyöryhmä pitää ideaa 

mielenkiintoisena etenkin mikäli ratkaisu voisi olla yhdis-
teltävissä olemassa oleviin kala� eratkaisuihin. Toisaalta 
ratkaisun hyödyntämiseen lii� yy paljon avoinna olevia 
kysymyksiä, lähinnä sen soveltuvuudesta voimalaitok-
sen alapuolisiin rajuihin olosuhteisiin, jossa on usein 
eri� äin kovat virrannopeudet ja moneen suuntaan pyö-
ri� ävät voimakkaat akanvirrat.

Timo Pohjamo Eco River Oy:stä kertoi Vaelluskala-
työryhmälle joulukuussa 2017 komposii�  materiaalin 
hyödyntämismahdollisuuksista kalateiden rakentami-
sessa. Komposii�  kala� e voidaan tehdä tehtaalla mi� a-
� laustyönä elemen� einä, jotka pultataan toisiinsa kiinni 
vasta rakennuskohteessa. Komposii� sta rakentaminen 
on suhteellisen nopeaa ja rakenne on myös muunnelta-
vissa. Lisäksi rakentamisen perustamistoimenpiteet voi-
daan toteu� aa kevyemmin verra� una perinteisiin be-
tonista rakenne� uihin kalateihin. Komposii�  kala� estä 
on Pohjamon mukaan kokemuksia ainakin Ruotsissa ja 
Hollannissa.  

→Vaelluskalatyöryhmä pitää tarpeellisena hank-

keita joiden tavoi� eena on uusien innovaa� oiden 

kehi� äminen ylös - ja alasvaelluksen turvaamisek-

si. Alla esitykset suositeltavista toimenpiteistä. 

Kuva 8. Kalasydän prototyyppi versio 2. Paltamossa 2017. Kuva: Tarmo Aittaniemi
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Vaelluskalatyöryhmä pitää väl� ämä� ömänä, e� ä vael-

lusesteiden ohi� amiseksi etsitään ak� ivises�  toimivia 

ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Vaelluskalakantojen 

elvy� äminen koh�  osi� aista luonnonkiertoa edelly� ää 

Kemijoella muiden tukitoimien ohessa kahteen suun-

taan toimivia vaellusyhteyksiä. Työryhmän käsityksen 

mukaan Kalasydän kala� e voisi toimiessaan ratkaista 

kalojen kulkuun lii� yvät keskeisimmät haasteet raken-

ne� ujen vesistöjen osalta. 

Kalasydänkala� eratkaisun ensimmäiset kehi� ämishank-

keet toteute�  in kesän ja syksyn 2017 aikana. Lisäksi 

Kalasydän Oy:n edustajat ovat saa� aneet Vaellus-

kalatyöryhmälle � edoksi yh� ön tavoi� elevan Kala-

sydänlai� een    tuotantoversion  testausta    Isohaaran    voima-

laitosten alapuolella kesällä 2018. Vaelluskalatyöryh-

mässä pidetään tärkeänä, e� ä toteute� ujen ja suun-

niteltujen hankkeiden tuloksena saataisiin ensinnäkin 

tutkimus ja käytännön � etoa järjestelmän teknises-

tä toimivuudesta. Toisekseen tarvitaan � etoa lai� een 

ominaisuuksista houkutella kaloja, sekä mahdollis-

taa niiden vahingoi� umaton kulku järjestelmän läpi. 

Kolmanneksi tarvitaan � etoa ja kokemuksia lai� een so-

veltuvuudesta ja toimivuudesta voimalaitosolosuhteis-

sa. Luonnonvarakeskuksen osallistumista tutkimus- ja 

seurantaosioillaan pidetään eri� äin suositeltavana kai-

kissa innovaa� oihin tähtäävissä hankkeissa.

Toistaiseksi järjestelmän toimivuu� a testataan ja esi-

merkiksi yllä esite� yihin kysymyksiin etsitään vastauk-

sia ensimmäisten käy� ökokemusten myötä. Mikäli 

Kalasydän kala� eratkaisu todetaan yleisemminkin so-

veltuvaksi rakenne� ujen vesistöjen vaelluskalakanto-

jen hoitoon, tulee järjestelmän soveltuvuu� a tarkastel-

la Kemijoella voimalaitoskohtaises�  läh� en Isohaarasta 

ylöspäin. 

Kalasydän-ratkaisun edistämiseksi Vaelluskala-

työryhmä on esi� änyt kärkihankerahoitukseen 

seuraavia hankkeita:     

1. Kalasydän - innovatiivinen hydraulinen 

ratkaisu vaelluskalakantojen luontaisen lisään-

tymisen kannalta kriittisten vaellusesteiden 

ohittamiseksi. Järjestelmän rakennus, testaus 

ja kalatutkimus.

Hakija: Kalasydän Oy

Rahoituspäätös: 23.3.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset: 320.000 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 60 % 

Omarahoitus: Kalasydän Oy, Kemijoki Oy, 

PVO-Vesivoima Oy 40 %

Aikataulu: 3-8 /2017

2. Kalasydän — innovatiivinen hydraulinen 

ratkaisu vaelluskalakantojen luontaisen lisään-

tymisen kannalta kriittisten vaellusesteiden 

ohittamiseksi. Järjestelmän asennus ja testaus 

luonnonvesikohteessa.

Hakija: Kalasydän Oy

Rahoituspäätös: 28.6.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset: 117.670 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kalasydän Oy, Kemijoki Oy, 

PVO-Vesivoima Oy, Oulun Energia Oy yht. 50 %.

Aikataulu: 6-10 /2017

Hankkeen tutkimusosuus suorite�  in LUKE:n Paltamon 

kalantutkimusasemalla kahdessa osassa kesän 2017 ai-

kana. Ensin toteute�  in lai� eiston tekninen testaus jos-

sa tärkeässä roolissa olivat sekä kalojen houkutusvirtaa-

mien e� ä lai� eiston sisäisten virtaamien op� maalisten 

tasojen määri� ely. 

Kalatesteissä testa�  in kalojen siirtymistä järjestelmäs-

sä ja simuloi� in eri nostokorkeuksia.  Samassa yhtey-

dessä tehtävässä kalatutkimusosiossa selvite�  in siir-

totoimenpiteen vaikutuksia kalojen hyvinvoin� in eri 

muu� ujia vaihdellen (kalalaji, kalan koko, nostokorkeus, 

vedenpaine, kiertomäärät). 

Hankkeen konkree�  sena lopputuloksena tavoitel� in � -

lanne� a, jossa Kalasydänjärjestelmä olisi sellaisenaan 

ote� avissa käy� öön luonnonvesikohteissa. Kalasydän-

kala� eratkaisun avulla pyritään ennen kaikkea ohi� a-

maan vaellusesteitä, kuten patoja, vaelluskalojen kutu-

vaelluksen varrella. Tavoi� eena on, e� ä kala� eputkisto-

ja voidaan hyödyntää myös poikasten alasvaelluksessa 

turbiinien turvalliseksi ohi� amiseksi.

(Hankkeen tulokset ja loppurapor�   valmistuvat vuoden 

2017 aikana.)

Paltamossa suorite� u kalatutkimus ja vesites� t antoi-

vat vankan pohjan Kalasydänjärjestelmän varsinaiselle 

käy� öönotolle luonnonvesikohteessa.

Oulun Merikoskella kalasydänyksikkö asenne�  in elo-

kuun lopussa 2017 voimalaitoksen poistokanavaan. 

Suunnitelmaan kuului op� o siirtää lai� eisto tutkimus-

jakson aikana myös nykyisen teknisen lohiportaan ylä- 

tai alapuolelle.

Merikosken asennuksessa kalat siirre�  in kalasydänlait-

teistosta siirtoputkiston kau� a erilliseen väliaikaiseen 

keräysaltaaseen, josta kalat oli helppo o� aa talteen jat-

kotutkimuksia ja siirtoja varten. Oulujoen Merikoskella 

hankkeen painopiste oli nahkiaispyynnissä.
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3.4 Kalojen ylisiirtolaite

Suomen ensimmäinen vaelluskalojen kiinnio! olaite 
ote"  in käy! öön Oulujoella elokuussa 2017. Laite sijait-
see Fortumin omistaman Montan voimalaitoksen yh-
teydessä Muhoksella. Kalojen pyyn#  kiinnio! olai! een 
avulla perustuu samaan periaa! eeseen kuin kalateissä-
kin. Lai! een suuaukoista virtaava vesi houku! elee kalat 
uimaan altaaseen minkä jälkeen ne siirtyvät joko säily-
tysaltaisiin tai suoraan kalojen kuljetusautoon. Lai! een 
avulla pyritään op# moimaan käsi! elyvapaa kalojen 
kiinnio! o, jo! a siirre! äväksi tarkoitetut kalat olisivat 
mahdollisimman hyväkuntoisia vapaute! aessa voima-
laitospatojen yläpuolella niiden luontaisilla lisääntymis-
paikoilla. (Oikarinen 2017.)

Montan kiinnio! olaite on varuste! u kahdella eri ta-
voin suunnatulla ja sääde! ävillä suuaukoilla, joista mo-
lemmista kaloilla on mahdollisuus uida sisään keruual-
taaseen. Kummankin keruualtaan takana on lisäaltaat, 
jotka on hyödynne! ävissä kalojen säilytyspaikkana. 
Automa# ikalla säädeltäviä suuaukkoja voidaan käy! ää 

joko yhtäaikaises#  tai erikseen riippuen siitä, mistä ka-
la parhaiten löytää lai! eeseen. Kalojen siirtäminen al-
taasta kuljetusautoon toteutetaan altaan pohjan nos-
tamisella, minkä seurauksena kalat pääsevät uimaan 
siirtoputkessa suoraan kuorma-auton kuljetussäiliöön. 
(Oikarinen 2017.)

Montan kiinnio! olai! een vesitys tapahtuu 2 x 1 m³/s 
vaakapumpulla, mikä tarkoi! aa, e! ä aukkojen koko-
naisvirtaamaksi saadaan 1.2 m³/s. Impulssivirtaaman 
avulla hetki! äinen virtaamaa voi olla suurempikin. 
Lai! een suunni! elusta on vastannut Maveplan Oy. 
(Oikarinen 2017.)

Lai! een rakentamisen kokonaiskustannukset ovat olleet 
noin 2,7 milj. €. Rahoituksesta vastasivat Fortum (80 %), 
Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat (10 %), sekä ja 
maa- ja metsätalousministeriö (10 %). Rakentamisen 
pääurakoitsijana toimi Kreate Oy. (Oikarinen 2017.)

→Vaelluskalatyöryhmä pitää tarpeellisena mo-

dernin ylisiirtolai� een (joka sisältää teknisen toi-

mivan kala� en) rakentamista Taivalkoskelle. Alla 

esitykset hankkeen toteu� amisessa huomioita-

vista asioista 

Leimautuneen vaelluskalakannan luomisessa ja jatkos-
sa sen ylläpitämisessä tarvitaan yhtenä toimenpiteenä 
kalaystävällises#  toteute! uja ylisiirtoja. Tavoi! een saa-
vu! amiseksi on väl! ämätöntä, e! ä ylisiirtojen tehosta-
miseksi niiden toimintaedellytyksiä kehitetään moder-
nimpaan ja kalaystävällisempään suuntaan huomioiden 
kustannustehokkuus ja toiminnan turvallisuus.

Kiinnio! olai! een käytöstä ja toimivuudesta saatavat 
kokemukset tuo! avat erinomaista # etoa päätöksente-
on tueksi tuleviin vaelluskalojen elinvoimaisuu! a vah-
vistaviin hankkeisiin. Kiinniotetuista kaloista saadaan 
myös lisäystä nykyisiin emokalaparviin tai mä# täyden-
nyksiä kalanviljelylaitosten käy! öön. Luonnonkaloista 
saatava arvokas lisäys monipuolistaa istutuskalojen ge-
nee"  stä perimää ja istutuksista saadaan siten en# stä 
tuo! oisampia. 

Keminmaassa sijaitseva Taivalkosken voimalaitos on yksi 
Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista. Voimalaitos 
on rakenne! u vuosina 1972–1976. Taivalkoski on jär-
jestyksessään toiseksi alin ja Kemijoki Oy:n omistamis-
ta alin Ala-Kemijoella sijaitsevista viidestä laitokses-
ta. Alimman, Isohaaran voimalaitoksen omistaa PVO-
Vesivoima Oy. Taivalkosken osalta kiinnio! olaiteen ja 
kala# en yhdistelmä on mahdollista sijoi! aa Kemijoki 
Oy:n omistamille maa- ja vesialueille.

Hanke sisälsi kaikki tarvi! avat Kalasydänyksikön muu-
tostyöt, putki- ja allasasennukset sekä keräysaltaan, tar-
vi! avan ohjelmistokehityksen, PIT-seuranta-anturit se-
kä vedenalaisen kamerajärjestelmän ja etäohjauksen.

Asennuskohteeksi Oulun Merikoski valikoitui siksi, et-
tä siellä on rii! ävän vahvat luontaisen vaellusvie# n 
omaavat lohi-, taimen ja vaellussiikakanta sekä otol-
liset olosuhteet nahkiaisten tutkimiseen. Synergia 
Luonnonvarakeskuksen siellä samanaikaises#  teke-
mään lohitutkimukseen on myös merki! ävä.
 
Hankkeen aikana Oulun Merikoskella oli tarkoitus:

• Tutkia eri kalalajien luontaista halukkuu! a käy! ää Ka-
lasydänjärjestelmää
• Selvi! ää eri houkutusvirtaamien vaiku! avuu! a yllä-
maini! uun halukkuuteen
• Selvi! ää kalasydänjärjestelmän sijoitusvaihtoehtoja
• Selvi! ää onko mahdollista samanaikaises#  ohjata poh-
jaa pitkin nouseva nahkiainen sekä lohikalat kalasydän-
järjestelmään
• Rakentaa raportoin# järjestelmä, joka palvelee vaellus-
kalakantojen nousun seurantaa ja tutkimusta kalasydän-
järjestelmää käyte! äessä
• Luoda toimintamallit paikallisten yhteistyötahojen kans-
sa toimimiseksi 

(Hankkeen tulokset ja loppurapor�   valmistuvat vuoden 

2017 aikana.)
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Isohaaran kalateiden kau� a Taivalkoskelle nousseet 

vaelluskalat omaavat varmuudella selkeän nousumo-

� vaa� on, josta syystä kiinnio� olai� een rakentaminen 

Taivalkoskelle voidaan Kemi-Ounasjoen olosuhteissa 

nähdä perustelluksi vaihtoehdoksi. Joka tapauksessa on 

kuitenkin � edoste� ava, e� ä lai� een tehokkuus perus-

tuu nousuhalukkaiden ja jokeen leimautuneiden kalo-

jen määrään, jotka ovat (alas)- ja merivaelluksen lisäk-

si selviytyneet Isohaaran kalateiden ohitse. Tästä syystä 

Isohaaran kala� eratkaisuiden, sekä alasvaellusrei�  en 

kehi� äminen tulisikin toteu� aa mahdollisimman sa-

manaikaises�  Taivalkosken hankkeen kanssa.     

     

On suositeltavaa, e� ä hankkeessa kiinnitetään erityistä 

huomiota kalojen sisääntulon ja houkutusvirtaaman sää-

tömahdollisuuksiin. Kiinnio� olai� een suunni� elu tu-

lisi toteu� aa siten, e� ä laite vastaa teknises�  kala� en 

alaosaa. On kannate� avaa, e� ä suunnitelmissa ja to-

teutuksessa huomioidaan lai� een käy� ömahdollisuu-

det kala� enä. Lai� een hyödyntäminen kala� enä on tar-

koituksenmukaista siinä vaiheessa, kun lai� een löytä-

neitä ja nousuhalukkaita kaloja on rii� ävä määrä. 

Kiinnio� olai� een suunni� elussa tarvitaan parhainta 

saatavilla olevaa asiantuntemusta. Toteutuksessa on 

suositeltavaa hyödyntää käyte� ävissä olevaa � etoa ja 

kokemuksia Oulujoelle Montan voimalaitoksen yhtey-

teen rakennetusta kiinnio� olai� eesta. Lisäksi tulevissa 

hankkeissa on hyvä huomioida kalatalousviranomaisen 

kalatalousvelvoi� eiden muutoshakemuksessa esi� ämät 

vaa� mukset kala� ehen ohja� avasta käy� övirtaamasta 

(mitoitusvirtaamana vähintään 2 m³/s) sekä houkutusvir-

taamasta (mitoitusvirtaamana vähintään 20 m³/s.) 

Vaelluskalatyöryhmä on esittänyt 

kärkihankerahoitukseen seuraavaa hanketta:

Kuva 9. Montan kiinniottolaitteen rakennustyömaa kesäkuussa 2017. Kuva: Lassi Kontiosalo

1. Vaelluskalojen ylisiirtolaitteen suunnittelu ja 

toteutushanke Taivalkosken voimalaitok-sen 

yhteyteen. (Hakemus toimitettu Lapin ELY-

keskukselle 3/2017. Ei rahoituspäätöstä 12/ 

2017 mennessä.)

Hakija: Kemijoki Oy

Rahoituspäätös : ?

Hankkeen kokonaiskustannukset: 4.500.000 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kemijoki Oy, 50 %

Aikataulu: 2018–2019

Mikäli jatkossa halutaan varmistaa kalaystävällises�  to-

teute� uja, kustannustehokkaita, turvallisia, halu� uun 

kantaan kohdistuvia ja määrällises�  mi� avia ylisiirtoja 
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3.5 Smolttien 
alasvaelluksen 
turvaaminen 

padolla suhteellisen hyvin: esimerkiksi turbiinikuollei-
suuden ollessa 10 % voimalaitospadolla on viiden voi-
malaitoksen alapuolelle selvinneiden vaelluspoikasten 
määrä enää 59 %.  (Jokikokko ym.  2017.)

Suomessa vaelluspoikasten selviytymistä usean voima-
laitospadon läpi merelle on tutki! u mm. Kemi- ja Iijoella. 
Tutkimusten perusteella turbiinien aiheu! ama suora 
kuolleisuus on on ollut 0-17 % (Orell 2013), mu! a ko-
konaisuudessaan selviytyminen jokisuulle on ollut erit-
täin heikkoa. Heikko selviytyminen onkin ollut seuraus-
ta vaelluksen hidastumisesta tai jopa katkeamisesta voi-
malaitosten yläpuolella (Huusko ym. 2012, Huusko ym. 
2016). Vertailtaessa Ounasjoella merki! yjen smol"  en 
vaellusta niiden selviytyminen oli 6-7 kertaa heikompaa 
kuin luonnon# laisella Tornionjoella (Huusko ym. 2016). 
Ero syntyi nimenomaan rakennetulla jokiosuudella, jo-
ten Ounasjoki vastaa poikasten vaelluksen kannalta 
luonnon# laista Tornionjokea. (Jokikokko ym.  2017.) 

Tutkimustulosten perusteella Ounasjoelle ko# ute! a-
vien smol"  en selviytyminen merelle omin avuin viiden 
voimalaitoksen läpi on heikkoa, ja se on vielä heikom-
paa Kemijärven yläpuolisilta alueilta. Siksi jatkossa tu-
lee kiinni! ää huomiota alasvaelluksen onnistumiseen 
ja kehi! ää siihen pitkällä aikavälillä toimivia ratkaisuja. 
Ensivaiheessa smol"  tuotannon arvioinnissa käyte! ä-
vää rysäpyyn# ä Ounasjoen alaosalla voidaan hyödyn-
tää smol"  en siirtämisessä Isohaaran alapuolelle. Rysällä 
kiinni saatujen poikasten autokuljetus säiliössä on käytän-
nössä ainoa mahdollisuus turvata Ounasjoelta lähtevien 
vaelluspoikasten selviytyminen merelle. Pitkän aikavälin 
ratkaisuna autokuljetusta ei voida pitää, sillä päivi! äin 
tehtynä se on menetelmänä kallis. Lisäksi rysän pyyn# -
tehon saaminen yli 20 % eli edes kohtuullisen smol"  -
määrän kiinni saaminen voi olla käytännössä haastavaa. 
Rysäpyyn#  sitoo rysänpyyn# lai! ovaiheessa useamman 
henkilön työpanoksen ja vähintään kaksi henkilöä päivit-
täin pyydyksen hoitoon. Myös kalojen autokuljetus me-
relle olisi järjeste! ävä päivi! äin ainakin vaellushuipun ai-
kana, jolloin smol! eja voi tulla saaliiksi tuhansi! ain. Toki 
smol"  määriä voidaan arvioida etukäteen edelliskesän 
sähkökalastustulosten perusteella, jolloin alustavas#  voi-
daan varautua seuraavan kevään pyyn# järjestelyihin ja 
kuljetustarpeeseen. (Jokikokko ym. 2017.)

Smol"  en rysäpyynnistä on vuosikymmenien kokemus-
ta Simojoella, mikä on pieni joki Ounasjokeen verra! u-
na, missä rysän pyyn# teho vaihtelee 20–50 % välillä ja 
päivi! äiset saaliit voivat olla useampia tuhansia smolt-
teja. Simojoki on kuitenkin selväs#  pienempi joki ver-
ra! una Ounasjokeen ja siten Simojoella pyyn# teho on 
helpompi saavu! aa. Smol"  rysän ohella Simojoella 
on käyte! y smol"  ruuvia, mu! a sen pyyn# teho on 
Simojoellakin ollut pieni, 1-5 % hyvästä pyyn# paikasta 
(kapea joen kohta kosken alla) huolima! a. Smol"  ruuvin 

on ylisiirtolai! eenlai! een rakentaminen Taivalkoskelle 
perusteltua. Hankkeen toteutuessa laite! a on mahdol-
lista käy! ää kala# enä. Taivalkosken patoallas käsi! ää 
Kemijoen pääuomassa 36 km:n pituisen jokiosuuden 
Taivalkosken voimalaitokselta Ossauskosken voimalai-
tokselle.  Altaaseen laskee useita sivujokia (Runkausjoki ,
Louejoki, Pisajoki  Vaajoki,  Varejoki  Kaisajoki  Lehmijoki) 
joista ainakin osassa on arvioitu olevan nyky# lassaan 
etenkin meritaimenelle soveltuvia lisääntymis- ja poi-
kastuotantoalueita.

Hankkeessa ylisiirtolai! een suunni! elu toteutetaan si-
ten, e! ä kiinnio! olaite vastaa teknises#  kala# en ala-
osaa. Suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomiota 
kalojen sisääntulon ja houkutusvirtaaman säätömah-
dollisuuksiin. Kemijoki Oy sisälly! ää kustannuksellaan 
ylisiirtolai! eeseen teknisen toimivan kala# en.
  
Lai! een suunni! elussa, sekä toteutuksessa hyödyn-
netään käyte! ävissä olevaa # etoa ja kokemuksia Ou-
lujoelle Montan voimalaitoksen yhteyteen rakenne! a-
vasta kiinnio! olai! eesta.

Hankkeen avulla on mahdollista löytää vastauksia pait-
si Kemi-Ounasjoen olosuhteisiin parhaiten sopivien 
käytäntöjen osalta, mu! a myös muiden rakenne! u-
jen kohteiden näkökulmasta. Kiinnio! olaite lisää myös 
mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen. Tuloksia 
voidaan hyödyntää niin Kemi-Ounasjoen kuin muiden-
kin rakenne! ujen jokien vaelluskalahankkeissa.

Lohi- ja taimenkantojen ko# u! amiseen lii! yy olennai-
sena vaiheena jokipoikasten smol"  utuminen ja syön-
nösvaellukselle lähtö. Ei siis riitä, e! ä mä# - tai poika-
sistutuksista saadaan koskiin syntymään ja jäämään hy-
vin poikasia, vaan niiden on myös selvi! ävä jokivaellus 
mereen tai järveen saakka. Ounas- ja Ylä-Kemijoelta 
vaellukselle lähtevien smol"  en on läpäistävä vii-
si tai kahdeksan voimalaitosta merelle päästäkseen. 
Vaelluspoikasten selviytymistä vesivoimaa varten ra-
kennetuilla joilla on tutki! u maailmalla paljon, ja tut-
kimusten perusteella keskeisimpiä ongelmia ovat tur-
biinien läpäisyn aiheu! ama kuolevuus sekä vaelluksen 
hidastuminen patoaltailla ja voimalaitosten läheisyy-
dessä, mikä lisää predaa# on riskiä. Lisäksi useiden voi-
malaitospatojen joilla ongelmien kertautuminen voi ol-
la ongelmallista, vaikka vaellus onnistuisikin yksi! äisellä 
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pyyn  in lai" aminen ja pyynnissä pitäminen olisi selväs-

   helpompaa kuin smol#  rysän, mu" a esim. Ounasjoen 

kokoisessa virrassa ruuvin pyyn  teho jäisi niin alhaisek-

si, e" ei sillä olisi käytännön merkitystä. Smol#  en rysä-

pyyn  ä on tehty pitkän aikaa myös Tornionjoella, mis-

sä smol#  rysän pyytävyys on ollut enimmillään noin 20 

%   enoilla (V. Vähä, Luke), ja siellä vaelluskauden ai-

kana saadaan saaliiksi kymmeniä tuhansia smol" eja. 

Rysäpyyn  kokemusten perusteella Ounasjoesta voisi 

arvioida saatavan pyydyste" yä enimmillään ehkä puo-

let vaellukselle lähtevistä smolteista, mu" a realis  nen 

arvio on kuitenkin 10–20 %. (Jokikokko ym.  2017.) 

Vaellustappioiden pienentämiseksi on ehdotuksena 

ollut myös petokalojen pyyn   vaellusvaiheen aikana. 

Haukea on pide" y yhtenä merki" ävänä smol#  en sel-

viytymistä heikentävänä petokalana ja sen pyytämistä 

keväällä on kokeiltu sekä Simojoella e" ä Tornionjoella 

niiden aiheu" aman predaa  on pienentämiseksi. Vaikka 

paikallises   petokalojen poistamisella saa" aa olla mer-

kitystä, kokonaisuutena vaikutus ei liene kovin suuri. 

Yleensä luonnossa resurssia hyödyntää joku toinen pe-

to, jos kilpailija poistuu, ja toisaalta smol  t ovat aiko-

jen kuluessa sopeutuneet saalistajien olemassa oloon. 

(Jokikokko ym.  2017.)

 

Ensivaiheessa Ylä-Kemijoelle ei esitetä smol#  pyyn  ä, 

koska sinne istute" avat mä  määrät ovat paljon pienem-

mät ja siten myös smol#  määrät jäävät pieniksi. Niiden 

kuljetusta merelle ei kannata tässä yhteydessä harkita. 

Mieluummin voidaan koe" aa arvioida, jääkö Kemi-joen 

yläosalta tulevia smol" eja syönnökselle Kemijärveen ja 

saadaanko niitä sieltä saaliiksi seuraavina vuosina tai pa-

laavatko ne istutusalueilleen. Todennäköisyys tällaisen 

järvilohikannan muodostumiselle on pieni, mu" a seu-

raamisen arvoinen mahdollisuus. (Jokikokko ym.  2017.)

Smo#  en alasvaellusratkaisut tulisi suunnitella pitkällä 

aikavälillä siten, e" ä ne toimisivat sekä Ounasjoelta e" ä 

Ylä-Kemijoelta merelle vaeltaville poikasille. Ratkaisujen 

tulisi parantaa selväs   vaelluspoikasten selviytymistä 

voimalaitosten ohi, mu" a ratkaisujen suunni" elussa 

olisi hyvä arvioida myös menetelmän kustannustehok-

kuus. (Jokikokko ym.  2017.) 

 

→Vaelluskalatyöryhmä pitää väl� ämä� ömänä

hankkeita, joiden tavoi� eena on kehi� ää Kemi-

joelle soveltuvia innova� ivisia ratkaisuja smolt-

� en alasvaelluksen turvaamiseksi.

  

Vaelluskalatyöryhmän arvio 

kärkihankerahoitukseen 2018 soveltuvasta 

hankkeesta:

Alasvaellusratkaisukokeilut ja predaation 

vähentäminen 2018. Hankkeen budjetti 250.000 

€, valtion tuki 50 % = 125.000 € omarahoitus 50 

% = 125.000 €. 
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4. Elinympäristökunnostukset 

V
irtavesikunnostusten biologisena lähtökohta-
na on palau! aa kunnostustoimenpitein virta-
vesien monipuolinen ranta- ja jokiympäristö. 
Kunnostusten avulla pyritään peratuille koski-

alueille ennallistamaan mm. luonnonmukainen kynnys/ 
väliallas vaihtelu. Erityistä huomiota kiinnitetään arvoka-
lojen lisääntymiselle ja pienpoikastuotantoon soveltuvien 
virta-alueiden rii! ävään määrään. Monipuolinen jokiym-
päristö tarjoaa kalakantojen vahvistamisen edelly! ämiä 
lisääntymis-, poikastuotanto-, talveh" mis- ja syvännealu-

eita. Kunnostuksista hyötyvät lisäksi virtavesien muu ve-

sieliöstö ja kasvillisuus. (Lapin virtavesien kalataloudelli-

nen kunnostusohjelma 2015-2021.) 

Biologisten tavoi! eiden lisäksi virtavesikunnostuksilla 
pyritään parantamaan pera! ujen koskien rakenteellisia 

ominaisuuksia. Tavoi! eena on, e! ä kosket kunnostetaan 
mahdollisimman monimuotoisiksi kiinni! äen huomiota 
kalojen ja muiden vesieliöiden suotuisaan elinympäris-
töön. Alkuperäiset koskialueet, tulva-alueet, sivu-uomat 
ja virtapaikkojen välillä olevat suvantoalueet pyritään pa-
lau! amaan mahdollisimman alkuperäiseen muotoon-
sa. Uoman ja virtausrakenteen monipuolistaminen ovat 
edellytyksenä pohja-aineksen (kutusoraikot ym.) laji! u-
miselle ja parantavat sen kykyä vähentää virran mukana 
tuomaa eloperäistä ainesta. (Lapin virtavesien kalatalou-
dellinen kunnostusohjelma 2015- 2021.)

Kunnostustoiminnassa huomioidaan edellä esite! y-
jen lisäksi myös vesistön virkistyskäy! ö, kuten veneily. 
Lähtökohtaises"  virkistyskäytön huomioiminen ei kuiten-

kaan saa vaarantaa jokikunnostusten biologisten tavoit-

Kuva 10. Pienissä kunnostuskohteissa- ja toimenpiteissä riittää yleensä maa- ja vesialueiden omistajien lupa. 
Kuva: Lapin materiaalipankki 
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teiden toteutumista. (Lapin virtavesien kalataloudellinen 
kunnostusohjelma 2015- 2021.) 

Ui� o oli puunkuljetuksen suosituin toimintatapa suurim-

massa osassa Lappia aina 1950- luvulle as� . Ui� oa har-

joite�  in lähes sadan vuoden ajan kaiken kokoisissa vir-

tavesissä. Kemijoen vesistöalueella ui� oväyliä on ollut 

kilometreissä mita� una noin 6.700 km. Viimeinen ui� o 

Kemijoella toimite�  in vuonna 1991. (Huhtala 2008.) 

Uiton jälkeiset jokien kunnostustyöt Kemijoen vesistö-

alueen ui� oväylissä aloite�  in Ounasjokeen laskeval-

la Sine� äjoella vuonna 1976. Ounasjoen pääuoman ui-

ton jälkeiset velvoitekunnostukset on toteute� u vuosien 

1994–2008 välisenä aikana ja sen sivuvesistöt vuosina 

1976─2001. Kemijoen pääuoman uiton jälkeiset kun-
nostustyöt toteute�  in vuosina 1999–2007 ja sivujokien 

1974─2002 välisenä aikana. ( Lapin virtavesien kalatalou-
dellinen kunnostusohjelma 2015–2021.)  

Lisäksi Korkein hallinto-oikeus on antanut vuonna 
2014 (1956/1/13) päätöksen, joka velvoi� aa Kemijoen 

Ui� oyhdistyksen poistamaan uppopuut, ui� otarvik-

keet ja muu ui� ojäte seitsemän metrin syvyyteen saak-

ka kaikilla allasalueilla välillä Isohaara - Valajaskosken 

yläallas. Velvoi� een täy� ämisen määräaika on viisi-

vuo� a. Isohaaran altaalla työ on tehty kesällä 2016 ja 

Taivalkosken alue� a on puhdiste� u kesällä 2017. 

  

Ounasjoen pääuoman kalataloudelliset kunnostukset 

on tehty kaikkien suurimpien koskien osalta. Lisäksi 

Ounasjoen latvoilta Ki�  lään as�  on suorite� u koskikoh-

taiset kunnostukset. (Lapin virtavesien kalataloudellinen 

kunnostusohjelma 2015–2021.)Kalataloudellisia kunnos-

tustarpeita on edelleen etenkin niissä virtavesissä joiden 

kunnostussuunnitelmat on tehty 1970-luvulla tai 1980- 

luvun alussa. Tuolloin lupaviranomainen saa� oi velvoit-

taa luvansaajan huomioimaan jokien kunnostamisessa 

kriisiajan ui� omahdollisuuden edelly� äen mm. e� ä uo-

man keskiosalla oli oltava 2 metriä leveä väylä jota ei saa-

nut kivetä. Edellisestä johtuen jokien kunnostamisissa ei 

voitu tuolloin op� maalises�  huomioida vaelluskalojen 

elinympäristövaa� muksia. Täydennyskunnostustarve in-

ventointeja ja tarvi� aessa täydennyskunnostuksia onkin 

syytä tehdä etenkin 1970 ja 1980 luvuilla suunniteltu-

jen ja toteute� ujen kohteiden osalta. Kemi-Ounasjoella 
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se tarkoi� aa ennen kaikkea Ounasjoen sivuvesistöjä ja 

Kemijoella Kemijoen sivujokia. (Lapin virtavesien kalata-

loudellinen kunnostusohjelma 2015- 2021.)

Ala-Kemijoen sivujoet ovat Kemi-Ounasjoen vaelluskala-

kantojen elvy� ämistyön myötä poten� aalisia vaelluskalo-

jen elinympäristöjä. Kyseisillä jokialueilla on � edossa ole-

via kalojen nousuesteitä. Esimerkiksi Vähäjoen alaosalla 

sijaitsevat Myllyköngäs ja Pyhänpor� n könkäät muodos-

tavat vaellusesteitä. Myös Louejoen alaosalla on köngäs, 

joka on mahdollinen este kalojen kululle. Vaellusesteiden 

inventoinneissa tulee huomioida silta/� erumpujen muo-

dostamat esteet tai muut käy� ötarkoituksensa mene� ä-

neet rakennelmat, kuten mylly- ja ui� opadot. 

→Vaelluskalatyöryhmän esitykset elinympäristö-

kunnostusten kehi� ämiseksi:

• Lapin ELY-keskuksen viranomaistehtäviin kuuluu kun-

nostuskohteiden priorisoin� , rahoituksen järjestäminen, 

kunnoste� avien virtavesialueiden kartoitus ja niiden 

suunni� elun, toteutuksen ja seurannan järjestäminen. 

ELY-keskus on yleensä myös vesioikeudellisen luvan haki-

jana virtavesikunnostuksissa.

• Vesistökunnostusstrategian mukaises�  on kuitenkin 

todennäköistä, e� ä jatkossa virtavesistöjen inventoin-

nit ja kunnostukset pohjautuvat nykyistä enemmän pai-

kalliseen vastuuno� oon ja ostopalveluihin perustuvaan 

toimintamalliin. Paikallisten vastuuno� ajien löytyminen 

riippuu eri tekijöistä kuten kunnostushankkeiden laajuu-

desta ja tarvi� avista luvista. Mikäli hanke on ympäristö-

vaikutuksiltaan sellainen, e� ei hankkeelle tarvita vesilain 

(3 luku 2 § luvanvaraisuus) mukaista ympäristölupaa ja 

kunnostuskohde sijaitsee maan� eteellises�  suhteellisen 

rajatulla alueella, on hankkeille helpompaa löytää paikal-

lisia vastuuno� ajia.

• Kunnostushankkeiden paikallisina toimijoina tai hanke-

kumppaneina voivat olla esimerkiksi metsähallitus, kalas-

tusalueet, osakaskunnat, kunnat, yritykset, jokitalkkarit, 

kyläyhdistykset jne. Vesistöalueen yhteinen haaste on 

poten� aalisten toimijoiden ak� voin�  ja hyvien käytäntei-

den ja toimintatapojen aikaansaaminen.  

• Vaelluskalatyöryhmän näkemyksen mukaan on suosi-

teltavaa, e� ä paikallisia toimijoita ja uusia vastuuno� ajia 

löytyy jatkossa mahdollisimman monen, etenkin pienim-

pien kunnostuskohteiden osalta. Toimijoiden määrän li-

sääntyessä korostuu myös selkeä kysyntä hyvälle ohjeis-

tukselle. Tarvitaan helpos�  saatavilla olevaa � etoa mm. 

siitä, e� ä milloin ja minkälaisille kunnostustoimenpiteille 

edellytetään ympäristöviranomaisen lupa ja minkälaisia 

toimenpiteitä voidaan toteu� aa pelkästään maa- ja vesi-

alueiden omistajien luvalla.   

• Kunnostushankkeiden osalta kaivataan myös oh-

jeistusta vesilain mukaisen toimenpideluvan hakuun. 

Lupaprosessien keventämistä tulisi myös tarkastella eri-

tyises�  pienten hankkeiden osalta. Lupa-asioiden suju-

voi� aminen edelly� ää normien uudelleen tarkastelua 

ja mahdollises�  myös turhien normien purkua.

• Lapin ELY – keskus E – vastuualueen kalatalouspalve-

luyksikkö myöntää virtavesikunnostushankkeisiin avus-

tuksia asetuksen (714/2015) mukaises� . Kunnostuksiin 

on lisäksi mahdollista hakea rahoitusta useista eri rahoi-

tuslähteistä. Tällaisia ovat esimerkiksi EU:n osarahoit-

tamat ohjelmat kuten; Life + EU- ohjelma, Euroopan 

aluekehitysrahasto, Vesien- ja merenhoidon kärkihan-

keavustukset, Vesien ja merenhoitoa edistävät pinta-

vesien kunnostushankkeet, Kalataloudellisten kunnos-

tusten määrärahat, Kalatalousvelvoitemaksuilla toteu-

te� avat hankkeet, Kalatalouden edistämisen määrära-

hat ja Manner-Suomen maaseudun kehi� ämisohjelma. 

Hankkeita voidaan toteu� aa myös osana koko valtakun-

nassa toteute� avia hankkeita. WWF ja Kesko toteu� a-

vat parhaillaan Kuteminen kuuluu kaikille-hanke� a, jota 

on mahdollista ja suositeltavaa hyödyntää myös Kemi-

Ounasjoen vesistöalueella.

• Kemi-Ounasjoella on tärkeää huomioida vaelluskala-

kantojen palau� amistoimenpiteiden ohella myös ole-

massa olevien kalakantojen elinvoimaisuuden paranta-

minen. Käytännön toimenpiteitä tarvitaan esimerkiksi 

sivujokien taimenkantojen inventoinneissa, sekä sivujo-

kien kunnostamisissa, nousuesteiden kartoi� amisessa 

(ojarummut, ui� opadot, könkäät jne.) ja niiden purka-

misessa. Laajemmassa mi� akaavassa on kuitenkin hy-

vä huomioida, e� ä etenkin Ounasjoella on runsaas�  hy-

vässä kunnossa olevaa kutu- ja poikastuotantoalue� a. 

Vaelluskalakantojen elvy� ämisen näkökulmasta Kemi-

Ounasjoki poikkeaakin tässä suhteessa myönteisessä 

mielessä verra� una useisiin muihin rakenne� uihin vesis-

töihin, vaikkapa Oulujokeen.
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5. Predaation vähentäminen

S
aalistus eli predaa! o on ekologinen vuorovaiku-
tussuhde, jossa saalistaja, käy" ää ravinnokseen 
toisia eläviä organismeja. Petokalojen ja kalaa 
syövien lintujen saalistusta on pide" y yhtenä 

merki" ävimmistä istutuksen jälkeisen kuolleisuuden ai-
heu" ajista lohikaloilla (Korhonen 2004).

Vaelluspoikasten korkea alasvaelluskuolleisuus raken-
netuilla joilla on merki" ävä haaste vaelluskalakantojen 
elvy" ämistavoi" eille. Haasteeseen vastaaminen edel-
ly" ää alasvaelluskuolleisuuden huoma" avaa vähentä-
mistä kaikin mahdollisin keinoin. Asia korostuu erityi-
ses!  vesistöissä, joissa alasvaellusrei! llä on useita voi-
malaitoksia. (Huusko ym. 2016.)

Predaa! on vähentämiseksi lienee tehokkain keino on 
alasvaelluksen turvaaminen siten, e" ä vaelluksen aikai-
set viipymät patojen yläpuolella olisivat mahdollisim-
man vähäisiä. Tähän voidaan päästä, mikäli onnistutaan 
löytämään toimivia alasvaellusratkaisuja joiden tarkoi-
tuksena on ohjata kalat nopeas!  turvalliselle alasvael-
lusrei! lle. Vaihtoehtoises!  vaelluspoikasia voidaan ot-
taa esimerkiksi rysäpyynnillä kiinni ja kulje" aa ne pato-
jen ohi jokisuulle. (Huusko ym. 2016.) 

Petokalat  

Predaa! on vaikutusta tulee pyrkiä vähentämään ohjaa-
malla ja suosimalla petokaloihin kohdistuvaa kalastusta. 
Tästä syystä Kemijoen pääuoman ulkopuolisissa allas-
laajentumissa, jotka ovat poten! aalisia hauen poikas-
tuotantoalueita, on lähtökohtaises!  kaikenlainen kalas-
tuslakiin- ja asetukseen perustuva kalastus suositelta-
vaa. (Korpivuoma 2014). 

Petokalojen vähentämispyrkimyksiin ja sitä kau" a 
myönteisiin vaikutuksiin predaa! on osalta on kuitenkin 
syytä suhtautua mal! llisin tavoi" ein. Riskinä on, e" ä 
petokalojen vähentämistavoi" eissa ei ole löyde" ävissä 
rii" ävän tehokkaita pyyn! menetelmiä, jo" a niillä olisi 
todellista vaikutusta predaa! on vähentämiseksi.

Hylkeet

Tehtyjen laskentojen perusteella Itämeren harmaa-
hylkeen eli hallin kokonaiskanta-arvio on noin 40 000–
54 000 yksilöä. 2000-luvulla koko Itämeren hallikannan 

keskimääräinen kasvunopeus on ollut runsaat 5 % vuo-
dessa, vuosi" ain kanta lisääntyy vähintään 2 300–3 000 
yksilöllä. (MMM 2017 muis! o halli.) 

Itämeren norppia on vuoden 2015 laskentoihin pe-
rustuen arvioitu olevan yli 20 000 yksilöä. Pelkästään 
Perämerellä lentolaskennoissa vuonna 2015 havai#  in 17 
400 norppaa. Itämeren norppakanta kasvaa 5–10 % vuo-
dessa, mikä tarkoi" aa noin 1 000–2 000 yksilöä.(MMM 
2017, muis! o norppa.) 

Itämerellä valtaosa hylkeiden aiheu" amista vahingois-
ta on hallin aiheu" amia. Kalastajat ovat ilmoi" aneet 
vuodesta 2009 läh! en hylkeiden tekemistä saalisva-
hingoista, jonka perusteella on voitu tehdä kokonai-
sarvioita hylkeiden vahingoi" aman lohen määrästä. 
Saalismenetysten luote" ava arvioiminen on ollut haas-
tavaa. Kalastajien raportoimat numeeriset saalisvahin-
koarviot perustuvat lähinnä vahingoite" ujen kalojen 
jäännöksiin. Käytännössä vahingoitetusta kalasta ei 
useinkaan jää pyydykseen helpos!  havai" avia ja yksilöi-
täviä jäännöksiä. Saaliskala voi joutua kokonaan hylkeen 
syömäksi tai kala voi olla syöty muualla. Usein hylkeet 
myös karko" avat kaloja pyydyksistä pelkällä läsnäolol-
laan. Kalat voivat myös paeta pyydyksistä, joita hylkeet 
ovat vahingoi" aneet. (RKTL:n työrapor" eja 12 /2011.) 

Tiedot hallien ja norppien ravinnon koostumuksesta 
perustuvat kalanpyydyksistä löyde" yjen sekä metsäs-
te" yjen hylkeiden ruoansulatuskanavien sisältöihin. 
Ravinnoksi käyte" yjen kalalajien tunnistamisessa kes-
keisessä asemassa ovat luuosat, erityises!  kuuloluut eli 
otolii! t. (RKTL:n työrapor" eja 12 /2011.)

Tehtyjen selvitysten perusteella hylkeiden ! edetään 
käy" ävän ravintonaan myös lohia ja taimenia. Niihin 
kohdistuva predaa! o näy" äisi voimistuvan aikoina, 
kun kyseisiä lajeja on helpos!  saatavilla, esimerkik-
si Perämerellä alkukesästä. Saalistuksella on nega! i-
vista vaikutusta ainakin Perämeren lohi- ja taimenkan-
toihin sekä erityises!  istutuspoikasten selviytymiseen. 
(RKTL:n työrapor" eja 12 /2011.)

Olemassa olevien tutkimusten perusteella on haasta-
vaa antaa tarkkaa määrällistä arviota hylkeiden aiheut-
tamasta lohen post-smol" eihin kohdistuvasta predaa-
! osta. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 
lohikantamallissa oletetaan predaa! on korreloivan hyl-
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jekannan kasvun mukaan. Nyky! lanteessa arvio on, et-
tä Itämereltä Pohjanlahdelle kutuvaellukselle tulevis-
ta lohista noin 15 % päätyy hylkeiden syömiksi. (Atso 
Romakkaniemi, 2017 Luke, kirjallinen ! edonanto)

Linnut

Isohaaran alapuolelle Kemijokisuulle toteute" avien vel-
voiteistutusten (lohi 615 000, meritaimen 90 000) aika-
na on viime vuosina havai" u lisääntyny" ä lintujen ai-
heu" amaa predaa! ota. Erityises!  lokkien määrä on 
kasvanut rajus!  vuosien saatossa. Paikallisten arvioiden 
mukaan lokkeja voi kerääntyä paikalle istutusajankoh-
! na sadoi" ain. Havaintojen mukaan lintuparvet seu-
raavat ja pyydystävät istutuspaikalta vapaute" uja kalo-
ja Jauholanlahdelta Valmarinniemeen saakka useiden 
tun! en ajan.

Merimetso syö pääosin pieniä, runsaslajisia ja helpos-
!  saaliste" avia kaloja. Merimetso on opportunis!  ja se 
saalistaa niitä kalalajeja, joita on helpoimmin saatavilla. 
Saalislajisto riippuu siis siitä, missä merimetso elää. Jos 
merimetsoyhdyskunta elää samalla alueella uhanalai-
sen kalapopulaa! on kanssa, on todennäköistä, e" ä nii-
den predaa! on vaikutus on merki" ävä kyseisille kaloille. 
Merimetsojen lisäksi myös pienemmät kokosukeltajave-
silinnut käy" ävät ravinnokseen kalaa. Esimerkiksi kos-
kelot ovat tehokkaita saalistajia ja vero" avat osaltaan 
vaelluskalasmol" eja. Saalistus voi tapahtua jopa kym-
menien lintujen ryhminä viuhkamaisena muodostelma-
na, jossa kalaparvi ajatetaan lähelle rantaa ja matalikko-
ja, josta ne ovat helpommin ote" avissa ravinnoksi.  

→Vaelluskalatyöryhmän esitykset predaa� on vä-

hentämiseksi:

• Tarvitaan kokeiluja erilaisten alasvaellusratkaisuiden 
osalta. Saatujen kokemusten myötä toimivia käytäntöjä 
monistetaan tarvi" aessa patokohtaises! . Hyödynnetään 
kokemuksia muiden rakenne" ujen kohteiden osalta niin 
maailmalta kuin ko! maastakin (Iijoki). 

• Suositaan petokaloihin kohdistuvaa pyyn! ponnistus-
ta erityises!  alasvaelluksen krii#  sten koh! en läheisyy-
dessä ja vaikutuspiirissä. Mahdollistetaan kokeiluja, 
joissa kehitetään pyyn! teholtaan nykyistä tehokkaam-
pia pyydyksiä.

• Edesautetaan toimintamallien luomisessa joiden tu-
loksena petokalojen pyyn!  olisi taloudellises!  hyödyn-
ne" ävissä. →Kalastusmatkailu, jalostus, vien!  kv- mark-
kinoille, jossa kysyntää esim. hauelle, hanketoiminnan 
kau" a koh!  pysyvämpiä toimintamalleja.   

• Kiirehditään hyljekantojen hoitosuunnitelman päivit-
tämistä. Nykyinen on laadi" u vuonna 2007 ja on au" a-
ma" omas!  vanhentunut. Hoitosuunnitelmissa linjataan 
uusimpiin kanta-arvioihin ja tutkimus! etoon perustuen 
kannanhoidon menetelmiä ja etsitään keinoja riistan ja 
ihmistoiminnan yhteen sovi" amiseksi siten, e" ä eläin-
kannat säilyvät vahvoina, mu" a eivät aiheuta ongelmia 
ihmisille, jotka elävät riistalajien vaikutuspiirissä.

• Itämeren hyljekannoista ja niiden kehi" ymisestä tar-
vitaan tarkkaa ! etoa. Tarvi" aessa toteute" ava tehos-
te" uja laskentoja yhdessä esim. Ruotsin kanssa.

• Euroopan unioni pää#   vuonna 2009 kieltää hylje-
tuo" eiden kaupan EU:n alueella. Kielto koske" aa myös 
Suomessa metsästetyistä hylkeistä valmiste" uja tuot-
teita. Suomen tulee ak! ivises!  hakee kieltoon poik-
keusta, jolla mahdolliste" aisiin pienimuotoinen hylje-
tuo" eiden kauppa Suomessa saaliiksi saaduilla hylje-
tuo" eilla.

• Hylkeiden (halli ja norppa) metsästyskiin! öt tulee 
saa" aa tasolle, jolla hylkeiden aiheu" amat vahingot 
saadaan laskemaan ja jolla on todellista vaikutusta kan-
tojen kasvun hillitsemiseksi. Tavoi" eena tulee olla vuo-
tuisen kasvuprosen! n leikkaaminen.  

• Hyljepyynnin tehostamiseksi tulee etsiä uusia vaikut-
tavia ratkaisuja, jo" a lupia ei jäisi käy" ämä" ä.  

• Hyljepyynnin tuo" eistamista ja turis! metsästys mah-
dollisuuksia tulee kokeilla ja kehi" ää. 

• Lintujen aiheu" amaa predaa! ota vaelluspoikasille tu-
lee selvi" ää ja esimerkiksi hanketoiminnalla ja etsiä on-
gelmaan parhaita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

• Mahdollisuuksien mukaan poikasistutuspaikkoja on 
suositeltavaa hajau" aa.
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6. Kalastuksen säätely

Kuva 11. Kalastuksen säätelystä vastaa kalatalousviranomainen. Kuva: Harri Tarvainen Lapin materiaalipankki 

Vaelluskalakantojen ko! u" aminen en! siin kutujokiin 
edelly" ää monipuolisten tukitoimien lisäksi laaja-alais-
ta tarkastelua ja toimenpiteitä myös kalastusrajoitusten 
ja säätelyn osalta. Säätelyn tarkoituksena on varmistaa, 
e" ä vaelluskaloilla on mahdollista vaeltaa lisääntymisalu-
eilleen, valmistautua kutuun ja vaeltaa aikanaan poikasi-
na joesta mereen syönnösalueilleen. Onnistunut palaut-
taminen Kemijoen vesistöön edelly" ää useiden eri aluei-
den kalastuksen säätelytoimien yhdensuuntaistamista. 
(Korpivuoma 2014.)
     
Vaelluskalakantojen ko! u" amiseen tähtäävien tuki- 
ja säätelytoimien aloitusvaiheessa on syytä huomioi-
da krii#  simmät elinkierron vaiheet, joissa kuolleisuus 
on suurta. Tie" yihin kuolleisuustekijöihin (kalastuk-
sensääntely) on mahdollista vaiku" aa määrä! etoisella 
yh-teistyöllä ja päätöksenteolla suoraan ja nopeas! kin. 
Toisaalta joidenkin tekijöiden osalta vaikutusmekanis-
mit ovat epäsuoria, pitkäkestoisia ja osin tuntema" o-
mia kuten esimerkiksi postsmol#  kuolleisuuden osalta. 
(Mäki-Petäys ym. 2012.) 

→Vaelluskalatyöryhmän huomiot kalastuksen 

säätelyyn 

Kalastuksen säätelystä vastaa kalatalousviranomainen, 
Lapin ELY-keskus. Mitä pidemmälle vaelluskalakantojen 
elvy" ämistoimenpiteissä edetään, sitä tarkemmin ole-
massa olevaa säätelyä tullaan tarkastelemaan.

Kalastuskuolevuuden on pienenny" ävä nykytasosta. 
Suurin muutos olisi saavute" avissa avomerikalastusta 
Itämeren pääaltaalla säätelemällä ja valvontaa tehos-
tamalla, mikä tarkoi" aa laajaa yhteisymmärrystä EU-
tasolla. Lisäksi kansallises!  (erityises!  sekakantakalastus) 
sekä myös alueellises!  ja paikallises!  (jokisuu-, jokika-
lastus) on tehtävä rajoituspäätöksiä rii" ävän nousukala-
määrän varmistamiseksi. 

J. Korpivuoma on laa! nut vuonna 2014 ehdotuksen; 
Kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen 
elämänkierron turvaamiseksi. Vaelluskalatyöryhmä pi-
tää laadi" ua ehdotusta kannate" avana ja elvy" ämistyön 
edistyessä täytäntöön sovelle" avana.  
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7. Tutkimus ja seuranta

K
aikkien Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen 
elvy! ämiseen tähtäävien ja jatkossa käynnis-
tyvien toimenpiteiden vaiku! avuu! a sekä yh-
teisvaikutuksia tulee tutkia ja seurata parhailla 

mahdollisilla menetelmillä. Lisäksi kaikista toimenpi-
teistä tulee tuo! aa helpos"  saatavilla olevaa dokumen-

toitua " etoa. Toimenpiteiden osalta tulee myös seurata 

niiden kustannustehokkuu! a. Tutkimusta ja seurantaa 

suori! avien tahojen ja erityises"  Luken kanssa teh-

tävä yhteistyö on toimenpiteestä riippuma! a eri! äin 

tarpeellista. Tästä johtuen on myös toivo! avaa, e! ä 

Luonnonvarakeskuksen tutkimusresursseja vaelluskala-

kantojen elvy! ämistyössä voitaisiin jatkossa lisätä.   

On selvää, e! ä palau! amistyön edistyessä tarvitaan li-

sää tutki! ua " etoa mm. istutuskokeiluista, smol#  en 

alasvaelluksesta, nykysiten ja uusien kala" eratkaisuiden 

toimivuudesta, ylisiirroista ja kala" ehen nousevien ka-

lojen käy! äytymisestä patoaltaissa. Mielenkiintoinen 

tutkimusaihe voisi olla myös selvi! ää Isohaaran alapuo-

lelle velvoiteistute! ujen lohien ja taimenten nousuha-

lukkuu! a kalateihin. Vertailua voisi tehdä kaloihin, jot-

ka ovat syntyneet ja vie! äneet poikasvaiheensa jokiolo-

suhteissa esimerkiksi Ounasjoella.   

Kaiken kaikkiaan on syytä huomioida, e! ä toimenpide-

suunnitelma ja sen sisältämä mä" - ja pienpoikasten is-

tutussuositukset ovat ennen kaikkea suuntaa-antavia 

ensivaiheen toimenpiteitä ja ”työkaluja” työssä, jonka 

aikaperspek" ivi on pitkä. On todennäköistä, e! ä suun-

nitelma elää ja muu! uu toimenpiteiden, istutusten ja 

seurantojen ale! ua tai jopa aiemminkin. Varmaa on, et-

tä laajami! aisten istutusten käynnistyminen vie aikaa, 

ja nykyisten tutkimusten tuloksena eh" i kertyä uu! a 

" etoa niin istutustapojen kuin alueidenkin tulokselli-

suudesta. Kokemuksista ja tutkimuksista saadut " edot 

on syytä huomioida vuosi! ain. Suunnitelmia tulevista 

toimenpiteistä on päivite! ävä jatkuvas" . Suositeltavaa 

on järjestää jokaisen ken! äkauden jälkeen vuotuinen 

kokoontuminen asianosaisten ja tutkijoiden kesken. 

Tapaamisessa käytäisiin läpi saadut tulokset Ounas- ja 

Kemijoelta sekä muualta kertyneet kokemukset. Niiden 

pohjalta muodoste! aisiin yhteinen näkemys, siitä mi-

ten ja mitkä työt ja toimenpiteet kanna! aisi toteu! aa 

seuraavana kautena. 

Kuva 12. Luonnonvarakeskuksen tutkimusresursseja tarvitaan vaelluskalakantojen elvy! ämistyössä. 

Kuva: Lapin materiaalipankki



37

8. Toimenpide-ehdotukset 

Hanke 1: Kalasydän innovatiivinen hydraulinen 

ratkaisu vaelluskalakantojen luontaisen 

lisääntymisen kannalta.

Hakija: Kalasydän Oy
Rahoituspäätös: 23.3.2017
Hankkeen kokonaiskustannukset: 320.000 € (alv 0%)
Rahoitus: Kärkihankerahoitus 60 % 
Omarahoitus: Kalasydän Oy, Kemijoki Oy, 
PVO-Vesivoima Oy 40 %.
Aikataulu: Kesä 2017,loppurapor!   12/2017

Hanke 4: Leimautuneen merilohi- ja 

taimenkannan luominen Kemi-Ounasjoelle 

2018

Hakija: Voimalohi Oy

Rahoituspäätös: 30.11.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset: 244.000 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy 50 %

Aikataulu: Kevät/kesä 2018, loppurapor!   12/2018

Hanke 5: Vaelluskalojen ylisiirtolaitteen 

suunnittelu ja toteutus- hanke Taival-kosken 

voimalaitoksen yhteyteen

Hakija: Kemijoki Oy

Rahoituspäätös: ???

Hankkeen kokonaiskustannukset: 4.500.000 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kemijoki Oy, 50 %.

Aikataulu:

Vaelluskalatyöryhmän arvio nopeasti 

toteutettavista ja kärkihankerahoitukseen 

soveltuvista hankkeista budjetteineen:

Hanke 6: Isohaaran kalateiden kunnostus- ja 

kehittämistoimenpiteet 2018–2019. Hankkeen 

budjetti 400.000 €, valtion tuki 50 % = 200.000 € 

omarahoitus 50 % = 200.000 € 

Hanke 7: Kalaystävällisten ylisiirtojen 

kehittäminen, toteutus ja seuranta -hanke 

2017–2018. Hankkeen budjetti 250.000 €, 

valtion tuki 50 % = 125.000 € omarahoi-tus 50 

% = 125.000 €

Hanke 8: Alasvaellusratkaisukokeilut ja 

predaation vähentäminen 2018. Hankkeen 

budjetti 250.000 €, valtion tuki 50 % = 125.000 € 

omarahoitus 50 % = 125.000 €

Hanke 2. Kalasydän — innovatiivinen 

hydraulinen ratkaisu vaelluskalakanto-jen 

luontaisen lisääntymisen kannalta kriittisten 

vaellusesteiden ohittamiseksi. Järjestelmän 

asennus ja testaus luonnonvesikohteessa

Hakija: Kalasydän Oy

Rahoituspäätös: 28.6.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset: 117.670 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kalasydän Oy, Kemijoki Oy, 

PVO-Vesivoima Oy, Oulun Energia Oy yht. 50 %.

Aikataulu: Syksy 2017, loppurapor!   12/2017

Hanke 3: Leimautuneen merilohi- ja 

taimenkannan luominen Kemi-Ounasjoelle 

2017

Hakija: Voimalohi Oy

Rahoituspäätös: 3.5.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset: 95.000 € (alv 0 %)

Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 

Omarahoitus: Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy 50 %

Aikataulu: Kevät/kesä 2017, loppurapor!   12/2017

8.1 Kärkihankkeet
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Kemi- Ounasjoen vaelluskalojen ylisiirtohanke 

Paluu 2016

Hakija: Lohijoki! imi ry.
Rahoituspäätös: Kevät 2016
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 114 516,63 € (alv 0 %)
Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 
Omarahoitus: Lohijoki! imi, PVO-Vesivoima Oy, Kemijo-
ki Oy, Ounasjoen kalastusalue, Yli-Kemin kalastusalue, 
Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski 
Aikataulu: Kesä/syksy 2016, loppurapor"   1/1.2017

Vaelluskalojen ylisiirtohanke Kemi-Ounasjoelle 

(2017)

Hakija: Lohijoki! imi ry.
Rahoituspäätös: 3.5.2017
Hankkeen kokonaiskustannukset: 182 230 € (alv 0 %)
Rahoitus: Kärkihankerahoitus 50 % 
Omarahoitus: Lohijoki! imi, Ounasjoen kalastusalue, 
Yli-Kemin kalastusalue, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, 
Savukoski 
Aikataulu: Kesä/syksy 2017, loppurapor"   12/2017

Vallitunsaaren kalatien kunnostushanke (2017)

Hakija: Lohijoki! imi ry.
Rahoituspäätös: 29.6.2017
Hankkeen kustannukset: 13 450 € (alv 0 %)
Rahoitus: Kärkihankerahoitus 4 500 €  
Omarahoitus: Lohijoki! imi ry. 
Aikataulu: Kesä/syksy 2017, loppurapor"   12/2017

Muut Kemi-Ounasjoelle suositeltavat toimenpiteet joi-
den rahoituslähteinä tulee tarkastella kaikkia mahdolli-
sia vaihtoehtoja, mukaan lukien EU:n tarjoamat rahoi-
tusinstrumen! t.

• Smol"  en rysäpyyn!  Ounasjoella. Hankkeessa tulisi 

selvi# ää ja kokeilla pyynnin käytännön toteutusta, sekä 

siirtoja jokisuulle. Lisäksi tutki# avia asioita mm. smolt-

! en alkuperä: mä! , poikasistukas, ylisiirto?

• Smol"  en alasvaellusratkaisut voimalaitospatojen ylä-

puolella.

• Sivujokien kuntokartoitukset, inventoinnit, pienten 

nousuesteiden poistaminen, elinympäristökunnostus-

hankkeet. Toimenpiteet, joilla edistetään ja paranne-

taan vesistön ! laa.

• Kalateiden toimintaa edistävät kehi# ämis- ja tutki-

mushankkeet; suuaukon rakenne, virtaukset, mitoitus, 

houku# elevuus jne. 

• Predaa! on vähentämiseen tähtäävät hankkeet, te-

hokkaat pyyn! välineet, uudet ratkaisut / kokeilut istu-

tusten jälkeisen predaa! on vähentämiseksi. 

• Petokalojen hyödynne# ävyyteen tähtäävät hankkeet, 

jalostus, arvonlisääminen, vien! , kalastusmatkailu.

• Hyljepyynnin tehostamiseen tähtäävät hankkeet, te-

hokkaat pyyn! välineet, metsästysmatkailun mahdolli-

suudet, tarvi# avat lakimuutokset. (saaliin hyödynne# ä-

vyys) 

• Seurantatutkimushanke Isohaaran kalateistä noussei-

den lohien käy# äytymisestä patoaltaassa.

• Kokeiluhanke (esim. pienemmässä mi# akaavassa ja 

hallituissa olosuhteissa) kala! eideasta: Ohjainyksikkö 

kalan johtamiseksi määrä# yyn suuntaan.

• Paikallisten osallistamisen edistämisen kehi# ämis-

hankkeet, esim. Koulutukset kunnostustoimenpiteistä, 

kutusoraikkojen kunnostuksista, mä! -istutuksista, seu-

rannasta jne.

• Muut vaelluskalakantojen elvy# ämistä tukevat hank-

keet, joissa tavoitellaan innova! ivisten ratkaisuiden 

synny# ämistä.

Muut kärkihankerahoituksella 
rahoitetut hankkeet Kemi-Ounasjoella  
2016–2017

8.2 Muut Kemi-Ounasjoelle 

suositeltavat toimenpiteet 
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Liitteet
Liite 1. Taulukko 1.  Lohen ja meritaimen 1-v poikasten (kpl) ja SPA-mädin (lit-
raa) istutuskohteet noin-koordinaa! eineen Ounasjoella ja ylisellä Kemijoella ja 
niihin laskevilla sivujoilla. Koskijaksojen pituus on ilmoite! u kartalta mita! una 
ja lukema on suuntaa-antava.

KOSKI PIT. metriä
 N (ETRS-

TM35FIN)

E (ETRS-

TM35FIN)  

LOHI 

1-v

LOHI 

SPA
MT 1-v MT SPA

OUNASJOKI

RAATTAMA

Raa! amankoski 2000 7561836,345 385286,438 12

Mertakoski 500 7554089,045 391353,610 3

Puksukoski 2000 7550685,285 397417,229 12

Vasankorva 2000 7549325,834 399166,016 12

Tepastokoski 500 7545625,491 402428,690 3

TEPASTO

Tuomikoski 2000 7541239,509 406826,458 12

Pierkukoski 1000 7535812,053 409735,368 6

Köngäskoski 500 7530153,219 410348,931 3

Riikonkoski 400 7513427,024 413512,727 3

KITTILÄ

Nei" koski 2000 7467665,354 410362,190 12

Pahtakoski 2000 7464289,579 408830,046 12

Mouluskoski 4500 7461231,993 406015,332 60000 27

Me#  skoski 1000 7451545,759 410619,677 6

Aalionkorva 1500 7450121,153 412411,867 20000 9

Molkoköngäs 1000 7439429,517 416379,517 6

Olkakoski 300 7428131,929 426726,087 2

Lohikoski 300 7425134,455 428756,367 2

Petäjäkoski 300 7421016,314 429936,090 2

Patokoski 500 7418196,384 431882,762 3

Marraskoski 3000 7408520,596 430790,296 20000 18

Aapiskoski 1000 7400552,821 432232,729 6

TAPIONKYLÄ

YLINEN KEMI-JOKI

Alim.La! unakoski 500 7511268,706 574171,836 3

Pahtakoski 500 7488288,047 562442,727 3

Savukoski 200 7464190,925 549938,141 2
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KOSKI PIT. metriä
 N (ETRS-

TM35FIN)

E (ETRS-

TM35FIN)  

LOHI 

1-v

LOHI 

SPA
MT 1-v MT SPA

VÄRRIÖJOKI

Välinivat 1500 7488939,071 573223,885 9

Kolsakoski 200 7485841,774 568096,132 2

NARUSKAJOKI

Siekaköngäs-
Patokosket

500 7451366,238 594181,671 3

Saarikoski 600 7445140,337 592454,273 4

KUOLAJOKI

Au  okoski-

Lammaskoski
600 7443083,203 579151,586 4

AAKENUSJOKI

Telaköngäs 1500 7509592,381 407733,633 6

Saarikoski 1000 7509365,567 401640,247 5

LAINIOJOKI

Valkamankoski 500 7488151,499 397291,429 2

Pahtakoski 800 7487516,651 399406,809 5

MOLKOJOKI

Vei"  niemen alue 1600 7448380,407 423529,396 3000 6

Mellankankaan 

alue
1400 7445752,767 422516,021 2000 5

MELTAUSJOKI

Unarinköngäs 1800 7441006,540 448334,024 2000

Sonnikoski 500 7428207,368 440096,660 4000

Pitkä-Per# aus 2300 7427328,827 438995,956 6

Turvakkoköngäs-

Hirmukoski-Pikku 

Pahtakoski

2300 7423248,645 432793,276 4000 3

Suukoski 700 7422438,903 429417,986 3

MARRASJOKI

Luusuankangas 2300 7414704,471 422834,173 3000

Könkäänvaara 1000 7408491,092 429267,474 2000

LAISENTIAJOKI

Taipaleenkoski 300 7420246,379 435247,272 1

Kuivakoski 500 7421312,245 433945,303 2
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KOSKI PIT. metriä
 N (ETRS-

TM35FIN)

E (ETRS-

TM35FIN)  

LOHI 

1-v

LOHI 

SPA
MT 1-v MT SPA

Palovaara 1000 7421463,708 432943,525 4

Myllykoski 600 7418285,678 433235,522 3

YLINEN KEMIJOKI

Nilakkainen 350 7462155,271 545145,889 2

VUOTOSJOKI 

Suualue (Haapana, 
Käyläkkä, 
Vuotoksen 
Suukoski, päähaa-
ran Suukoski)

100, 75, 
160 ja 
240 m

7446005,574 528571,353 6

JAVARUSJOKI 

Kurkiainen-
Nuolikoski

600 7426571,850 505898,686 3

Leppävirrat 8000 7424998,296 510121,875 10

ALA-ARAJOKI 1200 7475647,517 548268,918 6

KOUTEROJOKI 600 7483618,306 566218,387 3

ALINEN KEMIJOKI

VÄHÄJOKI

Mukkakoski 700 7340049,363 432763,157 2000 2

Myllyköngäs-
Louhikoski

1000 7339599,268 427489,045 3000 2

Kor! eenkoski 1000 7340884,907 424603,166 3000 2

SUOLIJOKI

Konstapulinkoski-
Eresmaankoski

2500 7342292,125 426694,797 2000 2

YLI- JA ALA-
RUNKAUSJOKI

Karusellilan! o-
Haarainkoski

4500 7331503,403 421645,331 4
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LIITE 2. Lohen (punainen) ja meritaimenen (vihreä) mädin istutuskohteet Ounasjoessa ja sivujoissa 
Ki�  län yläpuolisella alueella. Kohteet tarkemmin lii� eessä 1.
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LIITE 3. 1-v poikasten istutuskohteet (lohi tumman punainen täh� , meritaimen sininen täh� ) ja lo-

hen (punainen pallo) ja meritaimenen (vihreä pallo) mädin istutuskohteet Ounasjoessa ja sivujoissa 

Ki�  län ja Rovaniemen välisellä alueella. Kohteet tarkemmin lii� eessä 1.
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LIITE 4. Lohen (punainen) ja meritaimenen (vihreä) mädin istutuskohteet Kemijärven yläpuolisella 
Kemijoella ja sivujoissa. Kohteet tarkemmin lii! eessä 1.
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LIITE 5. 1-v meritaimenen poikasten istutuskohteet (sininen täh! ) meritaimenen mädin (vihreä pal-

lo) istutuskohteet alisen Kemijoen alueella. Paikat tarkemmin Lii" eessä 1.
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