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ESITYS PVO Vesivoima Oy:lle sekä Kemijoki Oy:lle
Yhdistyksemme Lohijokitiimi Ry:n yksi keskeisimmistä tavoitteista on tulevina toimintakausina kehittää Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateiden toimintaa sekä kalateiden matkailullisia vetovoimatekijöitä. Nämä tekijät olemme jakaneet seuraaviin asiakokonaisuuksiin.
Kalateiden toimintaa pyrimme kehittämään Vallitunsaaren kalatien Investointi- sekä kalatien
rakentamis- ja seurantahankkeen avulla. Hankkeiden toteutuksen rahoitukseen on myös yhtiönne osallistunut, siitä yhdistyksemme ja Keminmaan kunnan puolesta kiitokset. Kalatien seuranta- sekä rakentamishanke jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Hankkeen päättymisen jälkeen
varmistuvat myös pilottihankkeen aikana toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset kalateiden
toimintaan. Tämä informaatio ohjaa myös tulevaisuudessa toimintaamme kalateiden toiminnan
sekä matkailullisten tavoitteiden saavuttamisessa. Uskoaksemme nämä tavoitteet ovat yhtiöllä
ja yhdistyksellä yhtenevät.
1. Lapin Ely-keskus on myöntänyt yhdistyksellemme 15 000 euron avustuksen Isohaaran kalatien toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon. Suunnitelmissa on tavoitteena toteuttaa kalatien
kuvalaskurin kehittäminen, ohjainaidan sekä kalojen pyyntilaitteen rakentaminen. Lisäksi varoja on lupa käyttää myös pieniin kalatien kunnostukseen liittyvien toimenpiteiden rahoitukseen.
Näihin kustannuksiin toivomme myös PVO Vesivoima Oy:n sekä Kemijoki Oy:n osallistumista
myöhemmin esittämämme rahoitussuunnitelman mukaan.
2. Kalatien matkailullinen hyödyntäminen muodostuu tässä vaiheessa toimintaamme toimenpiteistä, joilla pyritään jakamaan informaatiota kalateiden kautta nousseista kaloista. Nämä toimenpiteet muodostuvat Vallitunsaaren katseluikkunan valaistusolosuhteiden muuttamisesta
siten, että kalojen havaitseminen ikkunasta helpottuu sekä investoinnista, jossa kalatien parkkitasanteelle asennetaan sähköinen infotaulu kertomaan kalojen noususta kalatietä kuvin ja
luvuin. Lisäksi ko. aluetta laajennettaisiin kalatien yläpuolelle ulottuvan ”terassin” rakentamisella. Toimenpiteen vaikutuksesta kalatientoimintaa voitaisiin jatkossa seurata ainoastaan rakennetulta ”näköalaparvekkeelta”. Toimenpiteellä pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kalatien
häiriötön toiminta.

Lohijokitiimi ry kunnantie 3 94400 KEMINMAA
Toiminnanohjaaja Jukka Viitala 0400/880358 jukka.viitala@hotmail.fi
Pankki yhteys Fi 6519953000001379

3. Yhdistyksellä on ollut vuodesta 2017 asti vuokrattuna Jokikeskus Oy:ltä toimitilat Kemin Vallitunsaaresta. Toimitiloja on käytetty kalateiden toiminnan seurantaan sekä Isohaaran kalatien
etäkäyttöön. Sen tiloja on myös hyödynnetty pilottihankkeiden rakennustöissä sekä työntekijöidemme sosiaalitiloina. Kyseisten toimitilojen käyttö tulevaisuudessa vaatii kuitenkin kosteusvahinkojen kartoituksen ja laajan kunnostuksen /uusimisen.
3/1 Kemi/Ounasjoen vaelluskalojen palauttaminen on edistynyt nyt vaiheeseen, jossa hankkeeseen tarvittavien emokalojen/mädin hankinta on noussut eri toimijatahojen yhteiseksi tavoitteeksi.
Lohijokitiimi ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteisiin ei kuulu taloudellisen hyödyn
tavoittelu. Yhdistyksen toiminta on vuosien saatossa muodostunut seuraavista toimintatavoitteista.
- Keminmaan kalateiden toiminnan kehittäminen ja käyttö.
- Kalojen ylisiirrot Kemijokisuusta Kemijoen vapaana virtaaville jokiosuuksille.
Loogisena jatkona toimintatavoitteissaan yhdistys on päättänyt selvittää mahdollisuuksia perustaa Vallitunsaaren toimitilojen yhteyteen emokalojen säilytys- ja mädin haudontatilat.
Periaatteena olisi toiminta, jossa kalateiden toiminnasta vastaava taho Lohijokitiimi ry, jokivarren kuntien ja kalastusalueiden edustaja, siirtäisi vuosittain kalateistä nousevista kaloista osan
säilytykseen. Lypsäisi kalat ja hautoisi mädin, joka luovutettaisiin sp. vaiheessa osakaskuntienja eri yhteistyötahojen edustajille siirrettäväksi heidän toimesta eri vesistöihin tai jatkokasvatukseen. Mädin hinta olisi ns. omakustannushinta eli työn toteutuksesta muodostuneiden kulujen mukainen.

LOHIJOKITIIMI RY:N HALLITUKSEN ESITYS (hallituksen kokous 28.11.2018)
1. PVO Vesivoima Oy:n osallistumista kohdan 1. mukaiseen sekä kalojen ylisiirtohankkeen rahoitukseen myöhemmin esitettävän hanke- ja tarkentuneiden rahoitussuunnitelmien mukaan.
2. myöntää yhdistykselle luvan katselutasanteen sekä sähköisen kalatien infotaulun rakentamiseen Vallitunsaaren kalatielle (liite 1 ja 2).
3. ja 3/1. Luovuttaa ko. rakennuksen maa-alueineen yhdistyksen käyttöön myöhemmin
laadittavien yhteistyösopimuksen mukaan. (liite.3.)

Keminmaassa 28.11.2019
Lohijokitiimi ry

_Merk. Jyrki Kehus__
Puheenjoht. Jyrki Kehus

_
Jukka Viitala__ __
Toiminnanohj. Jukka Viitala

