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1.  PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 

 

Pohjois-Suomen EAKR- toimenpideohjelman 2007 - 2013 yksi tärkeimmistä strategisista 

tavoitteista on ollut Lapin vetovoimatekijöiden vahvistaminen. Tärkein Lapin vetovoimatekijä on 

Lapin puhdas ja monimuotoinen luonto. Vaelluskalojen palauttaminen Kemijoen vesistöön lisää 

kohdejokien vesiluonnon monimuotoisuutta ja siten parantaa alueen luontoympäristön laatua sekä 

nostaa alueen virkistyskäyttöarvoa. Kohdejokien kasvanut virkistyskäyttöarvo houkuttelee alueelle 

paremmin matkailijoita ja siten edistää luontomatkailun kehittymistä Lapissa. Myös paikalliset 

asukkaat hyötyvät Kemijoen vesistön virkistyskäyttöarvon kasvusta. Hankkeen avulla parannetaan 

myös rakennettujen vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kalojen vaellusmahdollisuuksien 

toteuttaminen ja luonnossa lisääntyvän lohikannan syntyminen Kemijoen vesistöalueelle tulisi 

lisäämään Itämeren lohen perinnöllistä monimuotoisuutta. Perinnöllinen muuntelu takaa 

lajien nykyisen sopeutuneisuuden sekä mahdollisuuden sopeutua muuttuviin elinolosuhteisiin ja 

mahdollistaa siten vaelluskalakantojen kalataloudellisen hyödyntämisen myös tulevaisuudessa niin 

merikuin sisävesialueilla. 

 

 
Kuva. 1. Kemijoen vesistöalue ja Ounasjoen sijainti. Keltaisella on merkitty ne voimalaitokset, joihin tämän 
projektin yhteydessä on suunniteltu kalateitä.  

 

Tarvetta avata mahdollisuus kalojen luonnolliselle lisääntymiselle myös rakennetuissa vesistöissä 

ovat lisänneet erityisesti Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisen vesienhoidon 

sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kansainväliset tavoitteet.  

 

Vesienhoitosuunnitelmassa mainittuihin vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta keskeisiin ohjauskeinoihin sisältyy vesilain mukaisten lupavelvoitteiden joustavuuden ja 

tarkistamismahdollisuuksien kehittäminen, kansallisen kalatiestrategian toteuttaminen, 

vesistösäännöstelyjen kehittäminen ja ympäristövirtaamien määrittämistä koskevien tarpeiden 

määrittäminen ja menetelmien kehittäminen.  
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Lapin ELY – keskus esittääkin Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan vuosille 

2016 – 2021, että ko. kalateiden suunnitelmat toteutetaan sekä voimalaitosten säännöstelykäytäntöjä 

kehitetään vaelluskalojen palauttamista tukeviksi. Myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

edistää omalla hanketoiminnallaan vaelluskalojen palauttamista Kemijoen vesistöön.  

 

Askel Ounasjoelle III -projekti on Suomen kalatiestrategian tavoitteiden mukainen hanke. 

Strategian mukaisesti kalakantojen ylläpitämisen ja hoidon keinovalikoiman painopistettä siirretään 

istutuksista kalakantojen luontaisen lisääntymiskierron varmistamiseen. Kalatiehankkeet ovat 

erittäin vaativia vesirakentamishankkeita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan 

monipuolista ja syvällistä osaamista.  

 

Vuoden 2012 maaliskuussa hyväksytyssä valtakunnallisessa kalatiestrategiassa todetaan, että 

kalatiehankkeita arvioitaessa biologiset kriteerit painottuvat tilanteessa, jossa pyritään palauttamaan 

kalalajin luonnollinen lisääntymiskierto. Jos hankkeen tavoitteena ei ole luonnollinen 

lisääntymiskierto, voidaan tarkastelun painopistettä suunnata yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 

vaikutuksiin. Teknis-taloudellinen tarkastelu on kuitenkin aina oleellinen osa arviointia. 

Mitä suurempi ja haastavampi suunnittelukohde on, sitä kattavampi pitäisi myös tausta-arvioinnin 

olla. 

 

 Kemijoki on Suomen vireillä olevista kalatiehankkeista laajin ja haastavin. Tällaisessa kohteessa ei 

ole syytä mennä suoraan kalateiden suunnitteluun ilman kattavia, suunnittelua tukevia 

taustaselvityksiä. Edellä mainittujen syiden vuoksi, Askel Ounasjoelle III -hankkeeseen on 

sisällytetty kansallisen kalatiestrategian mukainen teknis-taloudellinen vertailun osaksi Kemijoen 

kalateiden suunnittelutehtävää. Kemijoen kalateiden yleissuunnitelmiin ei kuitenkaan voitu 

sisällyttää niin pitkälle vietyä teknistä detaljisuunnittelua kuin projektin alkuvaiheessa oli 

suunniteltu, koska projektin käytettävissä olevat resurssit eivät ilmeisesti olisi siihen riittäneet.  

 

Muutoinkin kalateiden detaljisuunnittelu on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta kalatien 

rakentamisen lupapäätöksen jälkeen ennen kalateiden rakentamista luvan hakijan 

toimesta. Askel Ounasjoelle III projektin tärkeimpänä tavoitteena on ollut tuottaa Kemijoen 

kalateiden rakentamisen teknistaloudellinen alkutarkastelu ja laatia kahdessa vaiheessa Taival-, 

Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen tulevien kalateiden 

yleis/lupahakemustasoiset suunnitelmat. Em. tavoitteet pitävät sisällään mm. kalatietyypin 

valintaprosessin, voimalaitosten yhteyteen tulevien kalateiden sijainnin määrittelyn, kalateiden 

virtaama- ja kalatien sisääntuloalueen houkutusvirtaamamitoituksen sekä valmistella asiakirjat 

vesioikeudellista lupahakemusta varten.  

 

Taivalkosken kalatien yleissuunnitelma on laadittu siten, että kalatierakentamisen luvanhakijaa ei 

ole etukäteen määritelty. Yleissuunnitelman voi tuleva luvanhakija muokata helposti hakemuksen 

muotoon. Ossaus- Petäjäs- ja Taivalkosken kalateiden lupahakemustasoiset kalatiesuunnitelmat on 

laadittu siten, että luvanhakijaksi on määritelty muu taho kuin ko. voimalaitoksen omistama 

voimayhtiö.  
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Kuva 2. Vesivoimalaitoksen periaatekuva 

 

Askel Ounasjoelle III projektin tarkoituksena oli suunnitella kalatiet, joiden kautta nousee 

voimalaitoksen yli vähintään 90 % kalatien suulle nousseista nousuhalukkaista lohista, riittävän 

nopeasti kutualueilleen. Lisäksi projektin tavoitteena oli edistää kansainvälistä yhteistyötä ja 

markkinoiden kehittymistä kalateiden suunnittelun ja rakentamisen osalta. Kansainvälinen yhteistyö 

edesauttaa projektin toimesta tapahtuvaa Kemijoen kalateiden yleissuunnittelun asiantuntijaohjausta 

sekä edistää kalatiesuunnittelun markkinoiden kehittymistä Suomessa. Valmistuneet suunnitelmat ja 

asiakirjat ovat ko. kalateiden vesioikeudellisen luvan hakijan/hakijoiden käytössä.  

 

 

 
Kuva 3. Erilaisia turbiini – tyyppejä. Kemijoella on käytössä Kaplan – turbiini. 

 

Projektin tuloksia on esitelty hankealueen kunnissa tiedotustilaisuuksissa ja tilaisuuksia varten 

projekti on tuottanut tiedotusmateriaalia.  
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Askel Ounasjoelle III- suunnitteluhankeen jälkeen on mahdollista hakea 

ympäristölupaviranomaiselta luvat Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken kalateiden 

rakentamiseen ja siten palauttaa arvokalojen vaellusyhteys Itämereltä Ounasjokeen. Hankkeella on 

edistetty Lapin kesämatkailun kehittymistä lisäämällä mm. Ounasjoen vesiluonnon vetovoimaa. 

Projektin kohderyhmänä on Kemin, Keminmaan, Tervolan Rovaniemen, Kittilän ja Enontekiön 

kuntien asukkaat ja yrittäjät sekä Kemijoki Oy, kohdealueen kalastusalueet ja matkailijat. 

 

2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 

 

Lapin ELY- keskus, Kemijoki Oy ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos solmivat 10.11.2011 

yhteistyösopimuksen Askel Ounasjoelle III - projektin toteuttamista ja rahoittamisesta. Näin Askel 

Ounasjoelle III - projekti muuttui ns. omantuotannon hankkeesta yhteistyöprojektiksi, jossa 

hankkeen osatoteuttajina toimivat Rktl ja Kemijoki Oy. Em. yhteistyösopimuksen mukaisesti 

muutettu projektisuunnitelman päätös annettiin 22.8.2012.  

 

Yhteistyösopimuksen mukaan Lapin ELY - keskus toimi projektin hakijana ja päätoteuttajana ja 

vastaa kalateiden suunnitteluttamisesta. Rktl vastaa kalatiesuunnittelua tukevan tutkimustoiminnan 

suorittamisesta (osatoteuttaja) sekä toimii projektin osarahoittajana (työpanos 44 000 €). Kemijoki 

Oy vastaa lohien käyttäytymistutkimuksiin liittyvien uoma- ja virtaamamittausten suorittamiseen. 

Kemijoki Oy:n vastuulla olevat virtaama- ja uomamittaukset suorittaa vuosina 2012 - 2013 

Kemijoki Aquatic Technology Oy. Kemijoki Aquatic Technology Oy (KAT) on vesistömittauksiin 

ja geoteknisiin tutkimuksiin erikoistunut yhtiö. Lisäksi Kemijoki Oy on projektin osarahoittaja (50 

000 €). Osarahoitusosuus muodostuu hanketyöstä 14 000 € ja hankerahoituksesta 36 000 €. 

 

Askel Ounasjoelle III - projekti toteutukseen sisältyy A) Kalatieratkaisun tekeminen sekä 

lupahakemustasoisten kalatiesuunnitelmien laatiminen, hankehallinnointi, suunnittelun ohjaus 

asiantuntijaryhmän avulla sekä kansainvälinen asiantuntijayhteistyö (em. osuuden kustannusarvio 

424 465 €) 

 

B) Tutkimustoimintaa tukeva lohien hankinta ja ylisiirrot (23 300 €) ja Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksen vastuulla oleva vaelluskalojen käyttäytymistutkimus (242 465 €). 

 

2.1 Projektin ohjausryhmä 

 

Ohjausryhmän jäsenet ovat; Maiju Hyry (Lapin Liitto), Hannu Kumpula (Rovaniemen kaupunki) 

,Anne Laine/varalla Esa Laajala (POP ELY-keskus y-vastuualue), Sirkka Lääkkö/Mauri Posio 

(Keminmaan kunta), Veikko Kähkölä/Mika Simoska (Tervolan kunta), Aki Mäki-Petäys (Riistan ja 

kalatalouden tutkimuslaitos), Kaj Hellsten/Jussi Pyyny (Kemijoki Oy) ja Jukka Viitala 

(Lohijokitiimi ry) ja Jari Pasanen (Lap Ely). 

 

 Ohjausryhmään oli kutsuttu tahot, jotka ovat keskeisiä toimijoita ko. hankeen osalta. Yhteistyö ja 

tietojen vaihto ohjausryhmän sisällä on projektin aikana toiminut hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. 
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2.1.1. Ohjasryhmän kokoukset 

 

Ohjausryhmän järjestäytymiskokous pidettiin Rovaniemellä 15.6.2011.  Ohjausryhmän 

puheenjohtajaksi valittiin Lapin Liiton yhteyspäällikkö Maiju Hyry ja varapuheenjohtajaksi Hannu 

Kumpula (Rovaniemi). Sihteerinä toimii Jarmo Huhtala (Lapin ELY- keskus) 

 

Ohjausryhmän seuraava kokous pidettiin Rovaniemellä 30.9.2011. Kokouksessa käsiteltiin mm. 

matkakertomus New Foundlandiin. Vuoden 2012 ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 17.4 

Keminmaan kunnantalolla. Ohjausryhmä tutustui kokouksen jälkeen Isohaaran kalateihin. 

Seuraava ohjausryhmän kokous 17.10 oli jälleen Keminmaan kunnantalolla. Kokouksessa todettiin 

mm., että Kat Oy:n patoaltaiden virtaama- ja uomamittaukset suoritetaan vuoden 2012 loppuun 

mennessä. 

 

Vuosi 2013 

 

Projektin ohjausryhmä kokoontui Keminmaan kunnan virastotalolla torstaina 23.5. Kokous alkoi 

klo 10.00 ja klo 13.00 alkoi ruokailu, minkä jälkeen siirryttiin Isohaarana II kalatielle noin klo 

14.00. Kokouksessa läsnä oli myös suunnittelijoiden edustaja Juhani Anhava (Pöyry Finland). 

Kokouksessa Juhani Anhava esitteli Kemijoen kalateiden rakentamisen teknis-taloudellisen 

selvityksen loppuraporttia.  

 

Ryhmässä keskusteltiin raportin sisällöstä ja evästettiin jatkosuunnittelua. Kokouksessa 

annettiin tilannekatsaukset kalatiesuunnittelua tukevasta tutkimustoiminnasta (Panu Orell Rktl) ja 

projektin tilannekatsaus mm. kalateiden jatkosuunnittelun kilpailuttaminen. Kokouksessa käsiteltiin 

myös suunnittelija Jukka Viitalan työsuhteen jatkamista ja syksyn kalatiesymposiumia. Lisäksi 

ryhmä käsitteli hankkeen maksatushakemuksen, mediasuunnitelman ja projektin väliraportin. 

Projektin todettiin etenevän suunnitelmien mukaisesti.  

 

 

Vuosi 2014 

 

Ohjausryhmä kokoontui 10.4. 2014 Arktikumissa Rovaniemellä kalatiesuunnitelmien ja Rktl:n 

raportin esittelytilaisuuden jälkeen.  

 

Kokouksessa päivitettiin mediasuunnitelma ja ohjausryhmä totesi projektin edenneen projektille 

asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti Ohjausryhmä kokoontui 28.10 Lapin Liiton 

kokoustiloissa Rovaniemellä. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen loppuraportti ja maksatushakemus. 

 

2.2 Projektin asiantuntijatyöryhmän työskentely 

 

Askel Ounasjoelle III -projektiin on asetettu Lap ELY – keskuksen päätöksellä 

4.2.2011asiantuntijaryhmä. Asiantuntijatyöryhmä toimii kalatiesuunnittelun tukena. Työryhmän 

muodostavat: Anne Laine ja Esa Laajala (POP ELY Y-vastuualue), Erkki Huttula ja Jussi Pyyny 

Kemijoki Oy, Aki Mäki-Petäys ja Peter Rivinoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Jukka 

Viitala (Lohijokitiimi) Riitta Kamula (Oulun yliopisto), Pentti Pasanen (Lap ELY- E - vastuualue). 

Ryhmän puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Jarmo Huhtala (Lap ELY – keskus  Y-

vastuualue).  
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Työryhmä on kokoontunut 23.2, 30.3, 5.4, 11.5 ja 20.9.2011. Kokouksissaan työryhmä on työstänyt 

kalateiden 1. ja 2. suunnittelukilpailun tarjouspyyntöä ja suunnitteluohjelmaa. Työryhmän jäsenet 

ovat osallistuneet ko. asiakirjojen laadintaan myös sähköpostin välityksellä. Asiantuntijatyöryhmän 

toimintaan tuli vuoden kestänyt tauko välille 20.9.2011 - 20.9.2012.  Tauko johtui siitä, että 

hankkeen suunnittelun kilpailutus ja suunnittelijan valintaprosessi viivästyi kappaleessa 9 

tarkemmin kuvatuista syistä, minkä vuoksi varsinaiseen suunnittelutyöhän ei päästy ko. aikana. 

Muutoin asiantuntijatyöryhmän toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. 

 

Toiminta maksatuskaudella 1.11.2012 - 30.4.2013  

 

Asiantuntijaryhmä kokoontui 29.11 2012 käsittelemään ja ohjeistamaan suunnitteluryhmä Pöyryn 

kalateiden suunnittelun lähtötietoja. Vuonna 2013 asiantuntijaryhmä on kokoontunut 23.1.2013 ja 

15.3.2013. 

 

Asiantuntijaryhmän toiminta 1.5. – 31.10.2013 

 

Hankkeen asiantuntijaryhmä kokoontui raportointiaikana 29.8 sekä 8.10.2013. Elokuussa pidetyssä 

kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita; kokouksessa suunnittelijat (Pöyry Finland Oy ja 

EnviroCentre) esittelevät kalateiden suunnitteluun liittyvät vaihtoehtoiset ratkaisut. Varsinaiset 

päätökset suunnitteluratkaisuista tehtiin Lapin ELY- keskuksen toimesta 12.9.  

 

Asiantuntija ryhmälle esiteltiin Osaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken kalateiden lupahakemustasoisen 

suunnittelun kilpailuttamista ja suunnittelijaa valintaan liittyviä seikkoja sekä ko. suunnittelun 

tilannekatsaus. Tiedotettiin suunnittelija Jukka Viitalan työsopimuksen jatkamisesta Askel 

Ounasjoelle III projektissa lokakuun loppuun saakka. Todettiin, että projektin maksatushakemuksen 

osalta saatiin päätös.  

 

21.8. Esiteltiin kalatiesuunnittelua tukevan Simsonar Oy:n palveluiden hankintaa. Seuraavassa 

asiantuntijaryhmän kokouksessa 8.10 käsiteltiin mm. seuraavia asioita; Juhani Anhava (Pöyry 

Finland Oy) selosti viimeaikaisia suunnittelutehtävän toimintoja. Suunnittelua on toteutettu Lapin 

ELY ; keskuksen päätöksen (12.9.2013) linjausten mukaisesti. Anhava esitteli Taivalkosken 

kalatien linjausvaihtoehdot A, B ja C. Anhava suositteli vaihtoehto C:n valintaa, koska siihen tehdyt 

tilavaraukset mahdollistavat sekä toisen suuaukon että turpiinin rakentamisen myöhemmin, mikäli 

ne osoittautuvat tarpeellisiksi ja mahdollisiksi toteuttaa. 

 

Asiantuntijaryhmässä käytiin keskustelua liittyen kalatien linjaus- ja houkutusveden aikaansaamisen 

vaihtoehdoista (turbiini vai pumppausvaihtoehto). Asiantuntijaryhmä piti kalatien 

linjausvaihtoehtoa C parhaana ratkaisuna. Houkutusveden aikaansaamisen keinoista ryhmä päätti 

selvittää turbiini ja pumppausvaihtoehtojen taloudellisuusvertailun. Ryhmässä sovittiin, että 

suunnittelijat (Pöyry Finland) toimittaa suunnitelmaluonnoksen asiantuntijaryhmän 

jäsenten käsittelyyn marraskuun puoliväliin mennessä edellyttäen, että lisätietojen toimittamisessa 

ja päätöksenteossa edetään aikataulun mukaisesti .Seuraavan kokouksen päivämäärä ilmoitetaan 

myöhemmin ja tavoitteena on kokoontua viimeistään joulukuun 2013 puolivälin tienoilla. 

 

Lisäksi ryhmässä todettiin, että 3-D mallinnustyötä on hyödynnettävä jatkosuunnittelussa. Rktl:n ja 

Maveplanin aineistoa toimitetaan ProccesFlow:lle mallinnuksen suorittamiseksi. Maveplanin 

suunnittelutyö etenee aikataulun mukaisesti. Projektipäällikkö Juhani Anhava siirtyy pois Pöyry 

Finland Oy:n palveluksesta Outotec Oyj:n ja hän siirtää tästä syystä ko. projektiin liittyvät 

tehtävänsä Jari Lassilalle, joka toimii jatkossa Pöyry Finland Oy:n ko. hankkeen 

projektipäällikkönä. 
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Suunnittelija Jukka Viitala oli projektin tehtävissä raportointikauden ajan. Viitalan tehtäviin sisältyi 

hankkeesta tiedottamista, osallistui kalatiesymposiumin järjestelyihin sekä laati seminaariesitelmän, 

osallistui asiantuntijaryhmän työskentelyyn sekä kalatiellä Rktl:n tutkimustarpeisiin tapahtuneen 

ylisiirtopyynnin järjestäminen ja toteutus Yhteistyösopimuksen mukainen tehtävä- ja vastuunjako 

on toiminut suunnitellusti. 

 

Vuosi 2014 

 

Asiantuntijayhmä kokoontui Rovaniemelle 10.4.2014 Arktikumiin tilaisuuteen, jossa kalateiden 

suunnittelijat esittelivät valmistuneet kalatiesuunnitelmansa sekä Rktl projektiin liittyvän 

loppuraporttinsa. Asiantuntijaryhmän työ päättyi tähän kokoukseen ja projektipäällikkö kiitti 

asiantuntijaryhmän jäseniä onnistuneesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. 

 

3. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN 

 

Ohjausryhmä on ollut mukana laatimassa projektin mediasuunnitelmaa. Mediasuunnitelman 

toteutumista on seurattu ohjausryhmän kokouksissa. tehdyt mediasuunnitelmat ovat pääosin 

toteutuneet suunnitelmien mukaan.  

 

Vuosi 2011 

 

Projektista tiedotettiin Ounasjokiseminaarissa 13.10 ja Lapin kalastusaluepäivillä 17-18.11. Lisäksi 

maa- ja metsätalousvaliokunnalle esiteltiin hanketta 29.9. Tiedotetta kalateiden suunnittelijan 

valinnasta ei tehty, sillä suunnittelun hankintamenettely keskeytettiin hankintapäätöksestä 

Markinnaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.  

 

Vuosi 2012 

 

Projektista tiedotettiin mediasuunnitelmanmukaisesti vaelluskalaseminaareissa Keminmaalla 3.4 ja i 

19.4 Savukoskella sekä Vaelluskalafoorumissa Rovaniemellä 20.4.  

 

Talven aikana valmistuivat  : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen projektin tutkimistoimintaan 

liittyneet työraportit ovat;  Behaviour of adult salmon at the power-station outlet Taivalkoski in the 

river Kemijoki, Finland a summary of telemetry tracking in 2011 working report. 1.3.2012 (Peter 

Rivinoja, Riina Huusko, Panu Orell, Aki Mäki- Petäys and Mikko Jaukkuri) 

 

Lohikannan palauttaminen Kemijokeen: mallinnustyökalu tuki- ja säätelytoimien biologiseen 

arviointiin (Aki Mäki-Petäys, Olli van der Meer, Atso Romakkaniemi, Panu Orell, Peter Rivinoja ja 

Jaakko Erkinaro)  

 

Lapin ELY-keskus laati 3.8 tiedotteen, jonka pääaiheena oli konsultin valinnasta tiedottaminen. 

Tiedotteen ydinsisältö oli seuraava: Lapin ELY- keskus ja Pöyry Finland Oy ovat allekirjoittaneet 

2.8. sopimuksen kalatieratkaisun valinnan edellyttämän teknis-taloudellinen tarkastelun 

suorittamisesta Kemijoen pääuomassa sijaitsevien Taival-, Ossaus-, Petäjäs-, ja Valajaskosken 

voimalaitospatojen osalta sekä lupahakemustasoisen kalatiesuunnitelman laatimisesta Taivalkosken 

voimalaitospadon yhteyteen. Teknis-taloudellisessa tarkastelussa vertaillaan eri kalatievaihtoehtojen 

toteuttamiskelpoisuutta. Tarkastelussa selvitetään Kemijoelle soveltuvat kalatietyypit, kalatiessä 

tarvittava vesimäärä sekä arvio kalateiden ja voimalaitoksen yhteiskäyttömahdollisuuksista. Lisäksi 

tutkitaan, miten kalatien suuaukon riittävä houkutusvirtaama on mahdollista järjestää. 

Asiantuntijaryhmän ja suunnittelijoiden 1. kokoontuminen pidettiin 20 - 21.9 Keminmaassa. Ko. 

tilaisuus ei ollut seminaariluonteinen. 
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Vuosi 2013 

 

1.1 - 30.4. Kemijoen kalateiden suunnittelun tilannekatsaus esiteltiin 27.3 Keminmaan 

kunnantalolla Keminmaan kunnan ja Lohijokitiimin järjestämässä kalatieseminaarissa. 

Tilannekatsauksen suoritti Juhani Anhava (Pöyry Finland). Tilaisuudesta uutisoitiin aluelehdissä, -

radiossa sekä Yle:n tv-uutisissa. Kemijoen kalateiden suunnittelun lähtötietoja ja perustavoitteita 

esiteltiin 16.4 Keminmaan kunnantalolla Perämeren kalastusalueen vuosikokouksessa. Esittelyn 

suoritti Jarmo Huhtala.  

 

Jarmo Huhtala antoi Askel Ounasjoelle III - projektista tilannekatsaukset Lapin Radioon (3.5) ja 

Radio Pookiin (6.5) Kemijoki Oy:n tiedotuslehdessä Virtauutisissa julkaistiin 7.6 kirjoitus Askel 

Ounasjoelle III - projektista. Projektisivuille ei ollut käytettävissä uutta aineistoa ennen kuin 

loppukeväästä 2013. Projektin sivut päivitettiin aineiston valmistuttua. Todettiin, että projektista 

tiedottamista voidaan lisätä vuoden 2013 aikana. Projektin tiedottaminen on edennyt vahvistetun 

mediasuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta Internet-sivujen päivitystä. 

 

1.5. - 31.10. 

 

Askel Ounasjoelle III projekti järjesti yhdessä POP ELYn Iijoen kalatiet 2011-13 -hankkeen ja 
Vaelluskalafoorumin kanssa Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposiumin 8. -9.10 Rovaniemellä 

kulttuurikeskus Korundissa. Projekti vastasi 9.10 päivän järjestelyistä ja ohjelman laadinnasta. 

Symposiumin avasi ympäristöministeri Ville Niinistö. 

 

Symposiumin 9.10 ohjelma oli seuraava; avauspuhe Johtaja Timo Jokelainen / Lapin ELY- keskus, 

Ympäristö ja luonnonvarat. Askel Ounasjoelle III projektin yleisesittely ja lyhyt katsaus muihin 

Askel projekteihin .Ylitarkastaja Jarmo Huhtala Kalateiden suunnittelua esitelmöitiin otsikoilla 

General presentation of the study project on four fish passes in Kemijoki Johtava asiantuntija Juhani 

Anhava / Pöyry Finland Oy. Dr. Kenneth MacDougall / EnviroCentre Ltd, Scotland esitelmöi 

aiheesta: Technical and economic comparison of Taivalkoski, Ossauskoski, Petäjäskoski and 

Valajaskoski fish pass alternatives. 

 

Tutkimustuloksia Uumajajoen uudesta kalatiestä ja uutiset muilta Ruotsin kalateiltä esitteli PhD. 

Peter Rivinoja / Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. Rapala-rahaston esittelyn suoritti Seppo 

Suuronen, Rapalarahastosta Käyttökokemukset Isohaaran kalateistä esitteli Jukka Viitala Lapin 

ELY Askel Ounasjoelle III projektista. Kuinka lohen tuki-istutukset suoritettiin Tornionjoella - 

näinkö joskus Ounasjoella! Aiheesta esitelmöi tutkimusmestari Ari Savikko (RKTL). 

Minimivirtaama kalatien toiminnan kannalta oli projektipäällikkö Esa Laajala (Pohjois-Pohjanmaan 

ELY - keskus) esitelmän aiheena.  

 

Lapin kalatalousviranomaisen puheenvuoro piti kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen (Lapin ELY- 

keskus). Ammattikalastajien näkökulmasta vaelluskalojen palauttamiseen kertoi toiminnanjohtaja 

Jyrki Oikarinen / Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:stä. Virkistyskalastajien puheenvuoron 

esitti puolestaan kalatalouskonsulentti Petter Nissén Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 

ry:stä. Symposion päätössanat lausui tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro (RKTl). Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan Dr. Rory Saundersin (NOAA, Northeast Fisheries Science Center, Maine, 

USA) oli tarkoitus pitää esitelmä aiheesta The Penobscot River - an emerging success story? 

 

USA:n budjettikriisi ja sen aiheuttama liittovaltion työntekijöiden lomautus johti siihen, että 

Saundersin tulo Suomeen peruuntui ja sitä myöten hänen esiintymisensä symposiumissa estyi. 

Lisäksi tavoitteena oli, että Itämeren lohen suojeluohjelman sisällöstä olisi saatu ajantasaista tietoa, 

mutta emme saaneet symposiumiin myöskään edustusta EU:n komissiosta kertomaan em. aiheesta. 

Muutoin symposium onnistui erinomaisesti ja osanottajia symposiumiin oli toistasataa henkilöä. 

Symposiumista uutisoitiin laajalti eri medioissa. Lisäksi kesällä 2013 käytiin julkisuudessa vilkas 
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keskustelu vaelluskalakantojen palauttamisesta rakennettuihin vesistöihin mm. Kemijokeen. 

keskustelun aloitti Jasper Pääkkönen. Keskusteluun liittyen Jarmo Huhtala kirjoitti artikkelin, joka 

julkaistiin Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa. 

 

 

Vuosi 2014 

 

Kalatiesuunnitelmien sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ao. projektin loppuraportin 

esittelytilaisuus projektin asiantuntija- ja ohjausryhmälle pidettiin 10.4 Arktikumissa. paikalla oli 

myös Kemijoki Oy:n Lapin Ely -keskuksen johtohenkilöitä. Projektin tuloksia esiteltiin 8.5 

eduskuntatalolla aamulla 8 - 10. 00 kansanedustajille.  

 

Lisäksi saman päivän aikana klo 12.30 - 14.00 projektin tuloksia esiteltiin pikkuparlamentissa 

ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen edustajille. Tilaisuuksien isäntänä toimi Heikki Autto (Lapin 

kansanedustajien puheenjohtaja ao. hetkellä). Jari Pasanen, Jarmo Huhtala Ja Jukka Viitala 

suorittavat projektin esittelyn. Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen esitteli tilaisuuksissa Kemijoen 

kalatalousvelvoitteenajankohtaiskatsauksen.  

 

 
 
Kuva 4.  Jukka Viitala, Pentti Pasanen ja Jari Pasanen Eduskuntatalolla 

 

Radio Perämeri ja Lapin Radio uutisoivat 8.5 esittelytilaisuuksissa esitettyjä aiheita.   

 

Jukka Viitala ja Jarmo Huhtala kävivät esittelemässä projektin tuloksia Enontekiöllä (26.5), 

Kittilässä (27.5) ja Keminmaan kunnassa (6.6) sekä Rovaniemellä (5.6).  
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Kuva 5. Panu Orell pitää esitystään Rovaniemen info – tilaisuudessa. 

 

Keväällä laadittiin myös esitteet, joissa annettiin tietoutta Ounasjoesta ja Askel Ounasjoelle 

projekteista. Esitteitä on jaettu eri tilaisuuksissa ja Ounasjoki varren kuntien kirjastoihin sekä 

Arktisen keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kirjastoon. Skotlannin kalatieopintomatkasta 

Jarmo Huhtala kirjoitti  artikkelin Suomen Kalastuslehteen (julkaistu marraskuu 2014) ja 

Vesitalouslehteen (julkaistu 26.10.2014). Projektin tulokset on luettavissa projektin kotisivuilta. 

 

3.1 Projektin Internet-osoite 

 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Hankkeet/Askel_Ounasjoelle_III 
v. 01/11 

 

4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET 

 

Kalateiden suunnittelun hankintamenettely ei edennyt projektin alkuvaiheessa toivotulla tavalla. 

Hankintamenettelyyn sisältyvän tarjouskilpailun tarjouspyynnön muotoilemiseen on syytä kiinnittää 

suurta huomiota. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan 

hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava 

hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja 

suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain 40 § 1 momentin mukaan 

tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa 

yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. 

 

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailuperusteiden 

määrittämisessä ja soveltamisessa. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät 

kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjousta laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua 

ratkaistaessa. Vertailuperusteet eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten 

vertailun toteuttamisessa.  
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Tarjouspyyntöjen laadintaan on em. päätöksen jälkeen kiinnitetty erityistä huomiota ja laadituista 

tarjouksista on pyydetty kommentit Suomen ympäristökeskuksen, Liikenneviraston alan 

asiantuntijoilta sekä Rovaniemen kaupungin kilpailuttamisesta vastaavalta lakimieheltä. 

 

5. PROJEKTIN TULOKSET 

5.1 Kalatiesuunnitelmat 

 

Kemijoen alaosan kalateiden kalatieratkaisun teknistaloudellinen tarkastelu sekä Taivalkosken 

kalatien yleissuunnittelu kilpailutettiin omana kokonaisuutenaan. Ossaus-, Petäjäs- ja 

Valajaskoskien kalateiden lupahakemustasoiset kalatiesuunnitelmat kilpailutettiin erikseen. 

Ensimmäisen suunniteltukokonaisuuden tarjouskilpailun voitti Pöyry Finland Oy. 

Suunnittelutehtävän Pöyry Finland suoritti yhteistyössä EnviroCenter Ltd:n kanssa. Tämä 

suunnitteluvaihe toteutettiin 2012 - 2014.  

 

Taulukko 1.  Kemijoen alaosan vesivoimalaitokset. Isohaarassa on kaksi toiminnassa olevaa kalatietä.  

Voimalaitos Rakennettu (vuosi) Korkeus 

(m) 
Turbiini

t (lkm) 
Käyttö-

virtaama 

(m
3
/s) 

Asennett

u teho  

(MW) 

Vuosi-  

tuotanto  

(GWh) 

Tuotanto  

2009  

(GWh) 

Isohaara 1945–48 (+1992–3) 12,2 2 (+2) 1 020 106 310 295 

Taivalkoski 1972–76 14,5 3 1 110 133 529 504 

Ossauskoski 1961–65 15,0 3 1 080 124 501 471 

             1953–57 20,5 3 1 000 172 680 636 

Valajaskoski 1957–60 11,5 3 1 050 101 365 358 

 

 

Ossaus- , Petäjäs- ja Valajaskosken kalateiden lupahakemustasoisten kalatiesuunnitelmien  

suunnittelutehtävän tarjouskilpailun voitti Maveplan Oy. Tämä suunnittelutyö tehtiin 2013 – 2014. 

Ko. kalateiden suunnitteluratkaisut perustuivat Kemijoen kalateiden teknis-taloudellisen tarkastelun 

tuloksiin.  

 



14 

 

 
 
Kuva 6.  Kemijoen alaosan voimalaitokset ja niiden sijainti 

 

 

Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken  kalalatiet on  suunnittelu ja hydraulinen mitoitus on 

tehty huomioiden suunnitteluperusteet, jotka on hyväksytty asiantuntijaryhmän 

suunnittelukokouksissa seuraavilla kriteereillä: 

 

- Pystyrakokalatie mitoitettuna pääsiassa lohikaloille 

- Kalatien käyttövirtaaman tulee olla vähintään 1 m3/s, mutta kalatien rakenteet tulee 

mitoittaa tätä suuremmalle virtaamalle (1,5 – 2 m3/s) 

- Kalatien houkutusvirtaaman tulee olla säädettävissä välillä 1 – 10 m3/s. 

- Mahdollisuus lisätä kalatien houkutusvirtaamaa johtamalla enintään noin 8 m3/s 

lisävettä sisääntuloaltaaseen 

- Huomioitava sisääntulon kulma suhteessa alakanavaan 

- Varauduttava toisen sisääntulon rakentamiseen voimalaitoksen turbiinin vesien 

purkautumispaikan taakse 

 

Kalatietyyppi on pystyrakokalatie ja se on mitoitettu lohikaloille. Kalatie on 

suunniteltu siten, että alkutilanteessa virtaama kalatien kautta on vähintään 1 m3/s, 

mutta kalatien kautta voidaan juoksuttaa myöhemmin tarvittaessa 2 m3/s.  

 

Kalatien suunnittelussa on varauduttu myös toisen sisääntuloaukon rakentamiseen lähemmäksi 

voimalaitosta. Houkutusvirtaaman voimistamiseksi kalatien sisääntuloaltaaseen on 

mahdollista johtaa lisävettä maksimissaan 8 m³/s, jolloin kokonaisvirtaama on 

enimmillään 10 m3/s.  

 

Taivalkosken kalatien osalta lisävesien johtamisvaihtoehtoina on tarkasteltu veden 

pumppausta alakanavasta ja veden johtamista yläaltaasta putkella turbiinien läpi. 

 

Tärkeimmät huomioonotettavat tekijät kalatien suunnittelussa ovat virtaama, nopeus ja 

virtauksen tehon jakautuminen.  
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Näihin muuttujiin vaikutetaan altaan ja pystyraon koolla, kalatien kaltevuudella, vesisyvyydellä ja 

virtausohjureilla. Oikealla mitoituksella estetään turbulenttisen virtauksen muodostuminen altaisiin 

ja varmistetaan kalojen kulkeminen kalatiessä. Kalatiet on suunniteltu noudattaen kansallisia ja 

kansainvälisiä suunnitteluohjeita, jotka perustuvat olemassa olevien kalateiden toimivuuden 

tarkkailuun ja tutkimuksiin. 

 
Kuva 7. Pystyrakokalatien periaatekuva. 

5.2 Kalateiden suunnittelun tuki 

 

Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskoskien voimalaitosten alakanavien virtausoloja mallinnettiin 

kolmiulotteisella virtausmallilla, josta saatiin mm. virtausnopeudet (itseisarvo ja suunta) eri 

korkeustasoilla. 3-D-mallissa simuloitiin 2-3 kalatievaihtoehtoa ja 2-3 virtaamavaihtoehtoa per 

voimalaitos. 3 - D mallinnustyön tarjouskilpailun voitti ProcessFlow Oy.  

 

Askel Ounasjoella III - projektissa Kemijoki Oy:n vastuulla olleet, 3- D mallinnukseen tarvitut, 

voimalaitospatojen alapuolisen allasalueen, virtaama- ja uomamittaukset suoritti Kemijoki Aquatic 

Technology Oy. 

 

 
Kuva 8. Virtaamatilanne, jossa pääuoman virtaus on 500 m2/s. Kalatien suu nuolen osoittamassa kohdassa. 



16 

 

5.3 Kalatiesuunnitteluun liittynyt tutkimustoiminta 

 

Kemijoen kalateiden suunnitteluun ja vaelluskalakantojen elvyttämiseen liittyvä tutkimustoiminta 

oli projektissa Riista- ja kalatalouden (RKTL) tutkimuslaitoksen vastuulla. Tutkimukset toteutettiin 

tutkimussuunnitelman mukaisesti. Alkuperäisen suunnitelman lisäksi suoritettiin myös 

pienimuotoinen lohien uintisyvyystutkimus.   

 

Kalatiesuunnittelun tueksi toteutettiin laaja lohien radiotelemetriatutkimus Kemijoen voimalaitosten 

alakanavissa. Radiotelemetriaseurantojen tavoitteena oli selvittää aikuisten lohien 

vaelluskäyttäytymistä voimalaitosten lähialueella erilaisissa juoksutustilanteissa. Tulosten 

perusteella arvioitiin Kemijoelle suunniteltujen kalateiden sisäänkäyntien sijoittamista. 

Kalatiesuunnittelun tukena hyödynnettiin lisäksi kansainvälistä tietämystä (RKTL:n työraportteja 

20/2013: Nousulohien käyttäytyminen voimalaitosten alakanavissa ja kalatiehen hakeutumiseen 

vaikuttavat tekijät: kirjallisuuskatsaus) ja Kemijoen 3D-virtausmallinnuksen tuloksia. Näiden 

perusteella arvioitiin mm. Kemijoen kalateissä tarvittavien houkutusvirtaamien määriä.   

 

Radiotelemetriaseurannan tulokset on esitetty RKTL:n työraportteja sarjassa julkaistavassa 

raportissa ”Lohien vaelluskäyttäytyminen Kemijoen voimalaitosten alakanavissa: tietoa 

kalatiesuunnittelun tueksi”.  

 

Taivalkosken alakanavan osalta telemetriaseurannan keskeiset tulokset esitetään työraportissa 

”Behaviour of adult salmon at the power-station outlet Taivalkoski in the River Kemijoki: a 

summary of telemetry tracking in 2011”. Tutkimusten tulosten ja toisaalta kansainvälisen 

tietämyksen perusteella päädyttiin seuraaviin suosituksiin Kemijoelle: 

 

Ossauskoski: 

• Ensisijainen sisäänkäynti itärannalle noin 50-60 metriä voimalaitokselta alavirtaan 

• Toinen sisäänkäynti kohti voimalaitosta 

• Kalatien houkutusvirtaamamahdollisuus 10 m3/s, joka on säädettävissä kaikissa virtausolo-

suhteissa 

 

Petäjäskoski: 

• Ensisijainen sisäänkäynti itärannalle noin 40 metriä voimalaitokselta alavirtaan 

• Toinen sisäänkäynti kohti voimalaitosta 

• Kalatien houkutusvirtaamamahdollisuus 10 m3/s, joka on säädettävissä kaikissa virtausolo-

suhteissa 

 

Valajaskoski: 

• Ensisijainen sisäänkäynti etelärannalle noin 20-60 metriä voimalaitokselta alavirtaan 

• Toinen sisäänkäynti kohti voimalaitosta 

• Mikäli kalatie sijoitetaan pohjoisrannalle, olisi ensisijaisen sisäänkäynnin telemetriatutkimuksen 

perusteella hyvä sijoittua noin 30-60 m voimalaitokselta alavirtaan 

• Kalatien houkutusvirtaamamahdollisuus 10 m3/s, joka on säädettävissä kaikissa virtausolo-

suhteissa 

  

Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämismahdollisuuksia ja elvyttämisen edellyttämiä 

toimenpidetarpeita arvioitiin ns. lohimallitarkastelun avulla. Tarkastelu osoitti, että 

vaelluskalakantojen palauttaminen Kemi-Ounasjokeen on vaativa ja pitkäaikainen prosessi ja se 

edellyttää kalateiden ohella monipuolisen tukitoimenpidepaletin (mm. istutukset, kalastuksen 

säätely, alasvaelluksen turvaaminen) hyödyntämistä.  

 



17 

 

Vaelluskalakantojen elvyttämisen edellytyksiin vaikuttavat toisaalta myös muuttujat (esim. post-

smolttikuolleisuus), joihin ei voida nopealla aikavälillä vaikuttaa.  

Näissä muuttujissa mahdollisesti tapahtuvat positiiviset muutokset voivat merkittävästi edesauttaa 

vaelluskalakantojen elvyttämistä. Lohimallitarkastelun tulokset on esitetty taustatietoineen 

työraportissa ”Lohikannan palauttaminen Kemijokeen – mallinnustyökalu tuki- ja säätelytoimien 

biologiseen arviointiin”. Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämisen kannalta oleellisia 

tulevaisuuden toimenpiteitä ja tavoitteita ovat: 

 

• Kalastuskuolevuuden on pienennyttävä nykytasosta. Suurin muutos olisi saavutettavissa 

avomerikalastusta säätelemällä ja valvontaa tehostamalla. Lisäksi kansallisesti (erityisesti 

rannikkokalastus) sekä myös alueellisesti ja paikallisesti (jokisuu- ja jokikalastus) on tehtävä 

rajoituspäätöksiä riittävän nousukalamäärän varmistamiseksi. 

 

• Vaelluspoikasten alasvaelluksen turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Yksittäisiä 

voimalaitoksia on tarkasteltava erikseen, vaelluspoikasille ongelmalliset alueet ja rakenteet on 

tunnistettava ja niitä varten on järjestettävä toimivia alasvaellusratkaisuja. 

 

• Nousuvaelluksen onnistuminen on turvattava tehokkailla kalatieratkaisuilla. Kalateiden 

toimivuuden varmistaminen edellyttää tutkimustyötä. 

 

 

• Jokien elinympäristöt on kunnostuksin ja valuma-alueen hoidon toimin saatettava 

mahdollisimman hyvään tilaan mäti- ja poikasvaiheen kuolevuuden minimoimiseksi 

 

Lisätietoa (mm. alkuperäiset raportit) Askel Ounasjoelle III -hankkeessa toteutetuista tutkimuksista 

ja niiden tuloksista on saatavissa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta.  

 

5.4 Kemi/Ounasjoen kalastussääntömallin laadinta 

 

Lapin ELY- keskuksen Y-vastuualueen hallinnoima Askel Ounasjoelle III; projekti on tilannut 

osuuskunta Senexiltä Kemi/Ounasjoen kalastussääntömallin laatimisen. Suunnittelutyön suorittaa 

Senexin jäsen Jukka Korpivuoma. Kemi/Ounasjoen kalastussääntömalliluonnoksen tavoitteena on 

mahdollistaa osaltaan vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edellytykset suunnitelma-alueella. 

Kalastussääntömalli on valmistunut kesän 2014 aikana. 

 

Vaelluskalakantojen palauttaminen entisiin kutujokiin edellyttää, että kaloilla on mahdollista 

vaeltaa lisääntymisalueilleen, valmistautua kutuun ja vaeltaa aikanaan poikasina joesta mereen. 

Vaelluskalojen onnistunut palauttaminen Kemijoen vesistöön edellyttää useiden eri tahojen 

kalastuksen säätelytoimien yhdensuuntaistamista merialueella, jokisuussa, rakennetussa Kemijoen 

alaosassa sekä rakentamattomassa Ounasjoessa. 

 

Vaelluskalakantojen kotiuttamiseen tähtäävien tuki- ja säätelytoimien suunnittelussa tulee erityisesti 

huomioida ne elinkierron vaiheet, joissa kuolleisuus on suurta. Tutkimusten mukaan Kemijokisuun 

yhtenäislupa-alueella Isohaaran voimalaitospadolta Martinkarin nokkaan kalastetaan 98% lohista 

verkoilla ja loput uistelemalla. Verkkokalastuksen on todettu aiheuttavan merkittävää 

kalastuskuolleisuutta ylisiirretyille lohille Kemijoen patoaltaiden voimalaitosten alakanavissa ja 

patojen yläpuolisilla alueilla. Yli 80% ylisiirretyistä kalastetuista lohista on saatu muutamien 

satojen metrien etäisyydeltä padoista. 
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Smolttien alasvaellusvaiheessa kalanpoikasten kuolevuutta aiheuttaa mahdollisesti eniten niihin 

kohdistuva predaatio.  Predaation vaikutusta tulee pyrkiä vähentämään ohjaamalla ja suosimalla 

haukeen ja mateeseen kohdistuvaa kalastusta, erityisesti rysä- ja katiskakalastusta. Tästä syystä  

 

Kemijoen pääuoman ulkopuolisissa allaslaajentumissa, jotka ovat potentiaalisia hauen 

poikastuotantoalueita, on lähtökohtaisesti kaikenlainen kalastuslakiin- ja asetukseen perustuva 

kalastus sallittu. Vuonna 2015 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos käynnistää tutkimuksen, jossa 

selvitetään tarkemmin mm smolttien alasvaelluskuolevuutta aiheuttavia syitä. 

 

Viehekalastuksen vaikutus ylisiirretyn ja jatkossa nousevan aikuisen lohen kuolleisuuteen on 

todennäköisesti marginaalinen, mutta huomioitava ja seurantaa vaativa asia. Nykytiedon valossa 

kriittiset alueet ovat patojen tuntumassa ja virta-alueilla. 

 

Lohikantaa on hoidettu kymmeniä vuosia velvoiteistutuksin, joista peräisin olevat kalat on 

tarkoitettu kalastettavaksi terminaalialueella. Koska lähitulevaisuuden tavoitteeksi on asetettu lohen 

luonnonkierron palauttaminen kalateiden avulla, tulee terminaalikalastuksen periaatetta tarkastella 

uudelleen ja muuttaa lähtökohdiltaan merellisen vaelluskalan luonnonkiertoa tukevaksi. Vaikka 

rajoitukset tulevat muuttamaan nykyistä kalastuskäytäntöä, samalla ne myös avaavat uusia 

mahdollisuuksia vaelluskalakantojen hyödyntämisessä. 

 

 

Kalastuksen säätelyn lähtökohdat  

 

Kalastuksen säätelyn kohdistamisessa kalojen elinkierron eri vaiheisiin suunnittelualueella 

käytettiin; Kemi-Ounasjoen kalastusjärjestely; hankkeen loppuraportin (28.2.2011) tietoja, 

saalistilastoja sekä haastattelutietoja, ja oheista Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatimassa 

työraportissa esitettyjä populaatiomallinnuksen periaatteita. (Lohikannan palauttaminen 

Kemijokeen; mallinnustyökalu tuki- ja säätelytoimien biologiseen arviointiin. Työraportti 

20.2.2012). 

 

Kalastusjärjestelyjen lähtökohta perustuu seuraaviin em. raportissa mainittuihin oletuksiin: 

 

Kaikki poikaset vaeltavat mereen 3-vuotiaina (14-16 cm:n pituisina). 

Merivaellus kestää kaikilla lohilla kaksi vuotta. 

Kudulle nousevista lohista puolet on naaraita. 

Naaraiden paino on 6 kg. 

Kuuden kilon naaraslohi tuottaa noin 8 400 mätimunaa (Määttä 2000). 

Kukin lohi kutee vain kerran.  

 

Tässä suunnitelmassa keskitytään tarkastelemaan kalastusjärjestelyjen avulla tehtäviä säätelytoimia 

Kemi- ja Ounasjoen alueella sekä Kemijokisuun ns  terminaalialueella. Lähtökohtaisesti tavoite on 

sovittaa muu kalastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa lohen kutu- ja 

alasvaelluksille.  

 

Muun kalastuksen sallimisessa tulee ensisijaisesti suosia hauen ja mateen kalastusta alas vaeltaviin 

smoltteihin kohdistuvan predaation vähentämiseksi. Nykyiseen kalastuskäytäntöön tulevat 

voimakkaimmat muutokset kohdistumaan verkkokalastuksen rajoittamiseen.  

 

Patoallaskohtaisia kalastusrajoituksia ei ole Valajaisen padon yläpuolista aluetta lukuun ottamatta 

tarkoituksenmukaista asettaa niin kauan, kuin lohi ei niissä kutuvaelluksen yhteydessä esiinny tai 

jos niissä ei ole vaellusmahdollisuutta ja kutualueita.  
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Vaikka verkkokalastus on lohen merkittävin  kalastuskuolevuutta aiheuttava tekijä, on hauen, 

mateen ja kuhan säännelty verkkokalastus tarkoituksenmukaista sallia silloin ja siellä, missä lohen 

todennäköisyys joutua pyydykseen on nykytiedon valossa pieni. 

 

Vuoden 2019 keväästä alkaen on syytä säädellä kalastusta niin, että alas vaeltavilla smolteilla on 

kalastuksen suhteen mahdollisimman esteetön pääsy alavirtaan ja mereen. Poikanen vaeltaa alas 14 

- 16 cm:n pituisena alkukesästä veden lämpötilan ollessa noin10° C.  

 

Ajallisesti säätely toteutetaan vaiheittain seuraavasti 

 

a) Kalastussääntö vaelluskalakantojen elvyttämisvaiheessa  

Vaelluskalojen ylisiirtovaiheessa siirretyn lohen suojelu (yli)kalastukselta sekä lohenpoikasen 

selviytyminen smolttivaiheeseen joessa ja alasvaelluksen yhteydessä.  

 

 

- kalastusjärjestelyt vaelluskalojen ylisiirtojen aikana 

- sääntely suunnitelman eri osa-alueilla 

- sääntelyn voimaantulo:  

 suosituksina vuosina 2014-  2015 

 suositusten muuttaminen alueittain säännöksi  

                      alkaen vuodesta 2016. 

 

b) Kalastussääntö kalateiden valmistuttua 

 sääntely voimassa koko alueella 

 

Suunnitelma-alueet, kalastusrajoitukset ja niiden voimaantulo 

 

Kalastussääntömallin suunnitelma-alue kattaa seuraavat osa-alueet:  

1.) Kemijokisuun terminaalialue 

2.)Kemijoen patoaltaat välillä Isohaara; Petäjäinen 

3.)Kemijoki välillä Valajainen -Vanttaus  

4.) Ounasjoki 

 

Valajas-Vanttaus-Ounasjoki on alue (osa-alueet 3 - 4.), jossa radiotelemetriaseurannan mukaan 

siirretyt lohet aktiivisesti liikkuvat. Tätä aluetta tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena. 

 

5.5 Simsonar kalastoseuranta 

 

Lapin ELY- keskuksen Y-vastuualueen hallinnoima Askel Ounasjoelle III; projekti hankki 

käyttöönsä Simsonar OY:ä ultraääneen perustuvan kameran (2 kpl) kuvaamaan alas vaeltavien 

kalojen käyttäytymistä Isohaara voimalaitospadon yläaltaalla yhden kuukauden ajaksi touko-

kesäkuussa 2013 ja 2014. Sonarikuvausten avulla hankittiin täydentävää informaatiota kalojen 

hakeutumisesta voimalaitoksen läpi.  

 

Lisätietoa saatiin mm. alavaeltavien kalojen määristä ja kokoluokista. Em. tietoja voidaan 

hyödyntää arvioitaessa kalojen turbiinikuolleisuutta. Vuosien 2013 ja 2014 Simsonar 

seurantatuloksista on tehty raportit, jotka ovat olleet kalatiesuunnittelijoiden ja asiantuntijaryhmän 

käytössä. 
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Simsonarin kameraa käytettiin seuraavasti vuonna 2013:Isohaaran impulssikalatie 13.8. – 19.8., 

Petäjäskosken alakanava  19.8. – 21.8., Valajaskosken alakanava 21.8. – 26.8. ja Taivalkosken 

alakanava 26.8 -29.8.  

 

Isohaaran uuden kalatien seurantatuloksia; Kalatiehen kerääntyy kaloja, jotka uivat tornin sisällä 

edestakaisin.Veden noustessa kalat näyttävät siirtyvän lähemmäksi kalatien aukkoa. Jossain 

vaiheessa kalat siirtyvät pois kalatiestä. Kaloja alkaa kerääntyä kalatiehen tyhjennyksen jälkeen. 

Kalatien sisällä kuvaaminen on haastavaa! 

 

Taivalkosken seurantatuloksia; Alakanavassa on paljon kaloja, joissa paljon isoja yksilöitä. Pienten 

(< 30 cm) ja n. 50 cm mittaisten kalojen parvia. Kalat näyttävät uivan muutaman metrin pinnan 

alapuolella. Kameran sektorista kalat katoavat usein ilmeisesti alaspäin (pinnan tasolla kuvattaessa 

kaloja oli erittäin vähän). Kaloja ei havaittu lähellä pohjaa. 

 

Petäjäskosken seurantatuloksia; Alakanavassa on vähän kaloja, joista kuitenkin osa isoja. Jonkin 

verran pienempien kalojen (< 30 cm) parvia. Kameran sektorista kalat katoavat usein. Kaloja ei 

havaittu lähellä pohjaa. Kalat olivat suuren osan ajasta lähellä rantaa. 

Valajaskosken seurantatuloksia; Kalahavaintojen lukumäärä selvästi pienin. Joitain suuria kaloja, 

paljon pienten kalojen (< 30 cm) parvia. Kameran sektorista kalat katosivat usein. Kaloja ei havaittu 

lähellä pohjaa. Muista seurantakohteista poiketen kaloista suhteellisen suuri osuus oli kauempana 

kamerasta (keskempänä uomaa) 

 

Yhteenveto; Kalat uivat lähellä rantaa kiertäen ala- ja ylävirran suuntaan. Pienten (<30cm) kaloja 

isoissa parvissa (> 20 kpl). Keskisuurten (<60 cm) kaloja ryhmissä (< 20 kpl). Isoja kaloja (> 60 

cm) kaloja yksittäin tai pienissä ryhmissä (2-3 kpl). Taivalkoskella kaloja selvästi eniten, 

Valajaskoskella vähiten. 

 

5.6 Kansainvälinen verkostoituminen 

 

Kemijoen Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskoskien kalateiden suunnitteluprojektin, Askel 

Ounasjoelle III, yhtenä tärkeänä tavoitteena oli edistää kalatiehankkeen osallisten kansallista ja 

kansainvälistä verkostoitumista.  

 

Verkostoitumisen tavoitteena on lisätä alan toimijoiden osaamista kalateiden suunnitteluprosessin 

osalta sekä lisätä tietämystä rakennettujen vesistöjen vesivaelluskalojen palauttamiseen liittyvistä 

ongelmista, mahdollisuuksista ja keinoista. Projektin tavoite edistää kansainvälistä yhteistyötä 

kalateiden suunnittelun osalta täyttyi erinomaisesti. 
 

5.6.1 Exploits River Kanada 

 

Matka Exploits Riverille katsottiin tarpeelliseksi siksi, että kalateiden suunnittelu rakennettuun 

jokeen, jonka virtaamaa säännöstellään tehokkaasti, on erittäin haasteellinen tehtävä. Tässä 

hankkeessa suunniteltavat ratkaisut edellyttävät monialaista asiantuntijatiedon yhdistämistä. 

Kansainvälinen yhteistyö ja sen avulla saatava tieto ja kokemus eri kalatietyyppien soveltuvuudesta 

sekä viimeisimmän teknisen tiedon (BAT - Best Available Techniques) liittäminen suunnittelun 

pohjaksi edesauttaa toimivien ratkaisujen löytämisessä. 

 

Matka suoritettiin 6 - 14. 8 2011. Matkalle osallistuivat; Jarmo Huhtala Lap Ely, Peter Rivinoja 

SLU/FGFRI , Erkki Huttula Kemijoki Oy , Jussi Pyyny Kemijoki Oy ja Esa Laajala POPELY. 

Kemijoki Oy:n edustajien matkan kustansi Kemijoki Oy.  
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Peruskartoituksen pohjalta saatu tieto New Foundlandissa sijaitsevasta The Exploits Riveristä on 

hyödyllinen käynnistettäessä Kemijoen kalateiden suunnittelua. Atlantin lohelle tehty usean 

peräkkäisen kalatien sarja vastaa hyvin Kemijoen tilannetta.  

 

New Foundlandissa kalateiden toteutus on onnistunut erittäin hyvin, mikä näkyy siinä, että 

nousulohien määrä liikkuu parhaimmillaan kymmenissä tuhansissa. Kalateiden toiminnan kannalta 

niiden sisäänkäyntien sijoittaminen suhteessa muuhun virtaukseen on oleellisen tärkeää ja tässä 

tapauksessa se on onnistunut. Virtaustiloja ei pysty näkemään hyvistäkään valokuvista, vain käynti 

paikan päällä antaa riittävän informatiivisen kuvan. Vastaavasti kalateiden toteutuksen 

yksityiskohdat on vaikea esittää kirjallisesti tai suullisesti. Matkasta on laadittu raportti (Esa 

Laajala) 

 

 
Kuva 9.  Exploits Riverin valuma-alue, padot ja kalatiet 

 

Exploitsriver on noin 237 kilometriä pitkä ja Newfoundlandin pisin joki. Valuma-alue on pinta-

alaltaan 11 272 km
2
 ja keskivirtaama 290 m

3
/s. Exploitsriverin tavanomainen koneistovirtaama on 

350 m
3
/s. Exploitsriver on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista Atlantin-lohen (Salmo salar) 

nousujoista. Newfoundlandissa perinteiset, suuret teollisuuslaitokset, kuten sahat ja sellutehtaat ovat 

sijoittuneet jokien varteen. Yksi vanhimmista sahoista rakennettiin vuonna 1902 nykyisen Grand 

Falls sellutehtaan paikalle. Vanhimmat patorakenteet ovat tältä ajalta, mutta muutoin voimalaitos ja 

vedenottorakenteet on uudistettu. Sellutehdas kuitenkin lakkautettiin ja jäljelle jäänyt voimalaitos 

tuottaa nykyisin sähköä Newfoundlandin tarpeisiin. Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä 

enemmän kuin kulutusta, suurien puutavarateollisuuslaitosten lakkauttamisen takia.  

Aikaisemmin voimalaitokset tuottivat sähköä teollisuuslaitosten käyttöön, mutta nykyisin jäljelle 

jääneet voimalaitokset toimivat pelkästään sähköntuottamista varten.  
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5.6.2 Tulomajoki alimmainen kalatie Venäjä 

 

Matka Ala-Tuloman kalatielle tehtiin 30.7 . 2.8.2014. Matkalle osallistuivat Jarmo Huhtala, Timo 

Jokelainen, Aapo Honka, Jukka Viitala ja Ilona Grekelä. Matkan tarkoituksena on tutustua Ala-

Tuloman kalatiehen ja sen toiminnan kehittämisen tulevaisuuden näkymiin. Venäjän edustajat 

kokouksessa tulivat seuraavista organisaatioista; voimalaitosyhtiö TGK1, jonka hallintoalueella 

kalaportti sijaitsee, PINRO, kalatutkimuslaitos ja Murmanrybvod, kalastusviranomainen 

Kello 10:00 olimme TGK1.n hallintorakennuksella Murmashin alueella ja sieltä ajoimme suoraan 

Tuulomajoen alimmalle kalaportaalle. Kalatiehen tutustumisen jälkeen menimme TGK1:n 

hallintorakennuksen kokoushuoneeseen.  

 

Keskustelun aikana saimme tietoja kalatien toiminnasta. Saimme tietää, että kalatiet on rakennettu 

yhtä aikaa voimalaitoksen kanssa 1930-luvulla. Tulomajoen vaelluskaloilla oli siten voimalaitoksen 

rakentamisenkin jälkeen vaellusyhteys padon yläpuolisille lisääntymis- ja poikastuotantoalueille. 

Näin Tulomajoen vaelluskalakantoja ei hävitetty sukupuuttoon ja kalateitä on siitä asti käyttänyt 

Tulomajoen vesistöön leimautunut, voimakkaan nousuvietin omaava vaelluskalakanta. Lisäksi 

annoimme kokouksessa katsauksen kalakantojen hoidosta/kalateiden rakentamisesta Lapissa sekä 

ENI - rahoitusohjelmahankkeesta: Vesistöjen kunnostushanke Barentsin alueella.  

 

 
 
Kuva 10. Tulomajoen alimmainen kalatie. Kuva on kalatien keskijuoksulta.  

 

Keskustelun aikana kävi ilmi, että voimayhtiöTGK1: ei ollut sitoutunut Tulomajoen kalatien 

toiminnan kehittämiseen. he ilmoittivat tukevansa kalatieasiaa vain henkisesti. Tulomajoen 

kalateiden toiminnasta, rakenteesta ja ongelmista on saatu aineistoa Kenneth MacDougalilta, 
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joka on tutkinut Tulomajoen kalateitä ja laatinut aiheesta raportin. Raportin mukaan Tuulomajoen 

alimman kalatien toiminnassa on selviä kehittämistarpeita.  

 

Mikäli kehittämistoimia tehtäisiin, niin vaelluskalamäärät ko. kalatien kautta Tulomajoen Venäjän 

puoleisiin Tulomajoen sivujokiin voisivat olla selvästi nykyistä suuremmat. Tulomajoen alin kalatie 

on ollut jo käytössä yli 80 vuotta ja sen rakenteet vaatisivat selvästi hieman päivittämistä. Mm. 

kalatien suu ei toimi tyydyttävällä tavalla kaikilla vedenkorkeuksilla, kalatien virtaama vaatisi 

tarkempaa säätelyä ja virtaaman seurantaa. Lisäksi kalatien yläaltaaseen johtavan aukon suulla on 

kalojen pyyntilaite, joka varsin ilmeisesti häiritsee vaelluskalojen pääsyä yläaltaaseen. 
 

 
Kuva 11. Tulomajoen valuma-alue ja voimalaitokset. 

 

5.6.3 Skotlanti Study Tour  

 

Matkan ohjelman laadinnasta vastasi Dr Kenneth MacDougall (EnviroCentre) ja hän valitsi 

tutustumiskohteet; ja aiheet siten, että niistä saa käyttökelpoista tietopohjaa Kemijoen kalatie- ja 

vaelluskalojen palauttamishankkeiden toteuttamiseen ja suunnitteluun. Skotlannissa on vahvat 

perinteet vaelluskalakantojen huomioimisessa vesistörakentamisen yhteydessä ja Skotlannissa on 

erityyppisiä, hyvin toimivia kalateitä. Matka suoritettiin 4.8. – 8.8.2014.  

 

Kemijoen kalateiden teknis-taloudellisen tarkastelun ja Taivalkosken kalatien yleissuunnitelman 

laatimisessa Kenneth MacDougall on ollut keskeinen henkilö. MacDougalilla on runsaasti 

kansainvälistä kokemusta kalateiden suunnittelusta. Edellä mainittujen syiden vuoksi, Askel 

Ounasjoelle III projektin puitteissa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi perehtyä MacDougalin 

johdolla Skotlannin kalateiden toimivuuteen ja lohen kalastuksen säätelyyn ja hallintaan tietyillä 

Skotlannin lohijoilla. Matkalle osallistuivat Jussi Pyyny, Erkki Huttula Kemijoki Oy, Pentti 

Pasanen, Jari Leskinen ja Jarmo Huhtala Lapin ELY- keskus. 
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Kuva 12. Matkalaiset kuvassa vasemmalta Jarmo Huhtala, Pentti Pasanen, Erkki Huttula, Jari Leskinen ja Jussi Pyyny.  

 

Matkasta on laadittu matkakertomus, josta on julkaistu artikkeleita Suomen Kalastuslehdessä ja 

Vesitalouslehdessä. 

5.7 Kalatieoppaan käännös 

Projektin toimeksiannosta suoritettiin suomennos Erik Degemanin vesistökunnostusoppaan kalatieosiosta 
(Ekologisk restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket 2008) 

 Ko. kalatieoppaassa käsitellään kalatierakentamisen peruskysymyksiä kansantajuisesti tiivistetyssä muodossa. 
Käännöstyö on tarkoitettu käytettäväksi kalateiden suunnittelun ja toteutuksen eräänä tietolähteenä alan 
toimijoille. Oppaassa esitetään mm. lista alustavista kysymyksistä ennen kalatien rakentamista.  

 
Alustavia kysymyksiä ennen kalatien rakentamista 

1. Mikä on kalatien päätarkoitus? Minkä lajien ja minkäkokoisten kalojen on tarkoitus pystyä siinä vaeltamaan? Mieluiten 
kaikkien! 
2. Arvioi vieraiden lajien leviämisen riskejä. 
3. Arvioi kalatien tehtävää maiseman näkökulmasta. Onko esim. muita esteitä, jotka mitätöivät kalatien tehtävän? 
4. Mukauta väylä maisemakuvaan ja kulttuuriympäristönsuojelun tarpeisiin. 

5. Ota aikaisessa vaiheessa yhteyttä paikallisiin sidosryhmiin, kunnan ekologiin, kulttuuriympäristönsuojeluun ja 

lupavirastoon. Neuvottelujen jälkeen arvioidaan mm. erilaisten lupien tarve.  
6. Mikä on vaelluksen suunta; pelkästään alas- tai ylöspäin vai kumpaankin suuntaan? 
7. Mikä on veden tarve houkutuksen ja väylän osalta. 
8. Arvioi maantarvetta rakenteen valmistuksessa. Tarkista omistussuhteet. 
9. Mikä on ihanteellinen sisääntulo- ja poistumisaukon sijainti houkutuksen kannalta. 
10. Kartoita alue, korkeuserot (vaaitus) sekä pohjan profiili sisääntulo- ja poistumisaukon kohdalla. 
11. Varmista, ettei (sähkö-, vesi-, puhelin-) johtoihin kosketa. 
12. Onko väylän vettä pystyttävä säätelemään patoaukon kautta palkin tai luukun avulla sisääntuloaukon yhteydessä? 
Tämä mahdollistaa vedenkorkeuden säätelyn sekä kalatien tyhjentämisen vedestä korjaus- ja puhdistustöiden ajaksi. 
Lisäksi kalatie voidaan sulkea korkean tulvan tai eroosiovaaran yhteydessä. Pidä mielessä, että sääntelymahdollisuudet on 
lukittava vaikutusten torjumiseksi. 
13. Virtaamaa ja vedenkorkeutta, erityisesti keski-, normaalimaksimi- ja normaaliminimiarvoja koskevat tiedot 
selvitetään. Priorisoi vedenkorkeuden mittaukset. 
14. Tarvitaanko järjestelyjä ajojään ja roskien poistamiseen, ja jos tarvitaan, miten ne toteutetaan? 

15. Tarvitseeko rantoja suojata eroosiolta? 
16. Vesioikeudellisten seikkojen tai muun veden käytön tutkiminen. Koskioikeuden lunastaminen tarvittaessa. 
17. Jos työ osuu yleisen tien tai rautatien kohdalle, on otettava yhteyttä tie- tai rautatiehallintoon. 
18. Mahdollinen geologinen tutkimus maaperän ja kallion kantokyvystä sekä eroosioriskeistä, jos este poistetaan. 
19. Selvitä rakenteen omistus- ja ylläpitoseikat. Usein padon omistajasta tulee kalatiestä vastaava henkilö. Laadi 
tarvittaessa luonnonsuojelu- ja käyttöoikeussopimukset 
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20. Valitse kalatietyyppi, suosi esteiden purkutyötäluonnonmukaisia kalateitämuuta ratkaisua lajien, kaltevuuden 
ja vedenkorkeuden vaihtelujen mukaan – riittääkö yksi kalatietyyppi? Riittääkö yksi kalatie estettä kohden? 
21. Alustava hinta-arvio samankaltaisen ja lähiseudulla sijaitsevan kohteen perusteella. 
22. Käy läpi rahoituslähteitä ja omaa rahoitusosuutta. 

23. Pohdi, onko ilkivallan vaaraa. Miten se voitaisiin välttää. 
24. Määritä väylälle seurattavissa oleva ja realistinen tavoite. 
25. Seurantaohjelma. Pitääkö rakenteen soveltua esim. kalaloukon tai kalalaskurin asentamiseen? 
26. Rakentamisajankohdan osalta otetaan huomioon veden sameus, linnusto ja vesieläimistö. Sopivin ajankohta on 
vähäisen virtaaman aikaan talvella tai loppukesästä. 

 

6. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS 

 

Askel Ounasjoelle III - projekti on mahdollistanut laajamittaisen Kemijoen patoaltailla toteutetun 

vaelluskalojen käyttäytymistutkimukset, voimalaitosten alapuolisen uoman virtaama- ja 

uomamittaukset sekä 3 - D mallinnuksen em. mittaustulosten ja virtaamatietojen perusteella. Em. 

tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kalateiden yleis- ja rakennesuunnittelussa. 

 

7. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET 

 

Projekti on ollut tasa-arvo neutraali. 

 

8. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN 

 

Projekti on edistänyt toimivien kalateiden suunnittelua ja rakentamista, jotka mahdollistavat 

vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen voimalaitoksilla padotuissa jokivesistöissä. 

 

9. HYVÄT KÄYTÄNNÖT 

 

Projektin myötä yhteistyö yritysten Kemijoki Oy, KAT Oy, Maveplan, EnviroCnetre, Pöyry 

Finland Oy ja Simsonar sekä Lapin ELY - keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskuksen ja 

Riista- ja kalatutkijoiden kesken kehittyi myönteisesti. 

 

10. TOIMINNAN JATKUVUUS 

 

Yhteistyö projektin eri toimijoiden välillä tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Kemijoen vesistön 

vaelluskalojen palauttamishankkeet ovat myötätuulessa valtakunnan tasollakin. Projekti on 

välivaihe prosessissa, jonka tuloksena ovat hyvin toimivat, lohelle ja taimenelle soveltuvat, kalatiet 

Kemijoen vesistössä. 
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11. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA 

 

Askel Ounasjoelle III projektin rahoituksen hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimi Lap ELY-

keskus Y- vastuualue. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Kemijoki Oy ovat hankkeen 

osatoteuttajia ja osarahoittajia.  

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on vastannut projektin aikana tehtävistä kalateiden 

suunnittelua tukevista lohien käyttäytymistutkimuksista alakanavien eri virtaamatilanteissa ja 

lohikantamallinnuksista. Kemijoki Oy on vastannut tutkimuksen uoma- ja 

virtaamamittauksista. Em. työn toteutti Kat Oy.  

 

Projektin aikana toteutettiin Kemijoen alajuoksun vesivoimaloiden kalatietyypin valinta eri 

vaihtoehtojen teknis-taloudellisen tarkastelun jälkeen. Sen jälkeen laadittiin kahdessa 

suunnitteluttamisvaiheessa Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen 

rakennettavien teknisten kalateiden suunnitelmat hydrologinen- ja hydraulinen mitoitus, kalateiden 

sijoitus ja muut vesilain ja -asetuksen mukaan tarpeelliset suunnitelmat ja selvitykset.  

 

Projekti kesti noin neljä vuotta (1.1.2011 - 30.11.2014). Kemijoen kalateiden yleissuunnitelmat 

laadittiin sillä tarkkuudella, että niitä voidaan käyttää hyväksi vesilain mukaista lupaa haettaessa. 

Kalateiden suunnittelussa pääkohteena ovat olleet lohikalat (lohi ja taimen). Perusperiaatteena 

kalateiden suunnittelussa on ollut, että kalatien suulle nousseista nousuhalukkaista lohista 

kalatiestä nousee ilman suuria viiveitä seuraavaan yläaltaaseen vähintään 90 %. 

 

Kemijoen alaosan kalateiden kalatieratkaisun teknistaloudellinen tarkastelu sekä Taivalkosken 

kalatien yleissuunnittelu kilpailutettiin omana kokonaisuutenaan. Ossaus-, Petäjäs- ja 

Valajaskoskien kalateiden lupahakemustasoiset kalatiesuunnitelmat kilpailutettiin erikseen. 

Ensimmäisen suunniteltukokonaisuuden tarjouskilpailun voitti Pöyry Finland Oy. 

Suunnittelutehtävän Pöyry Finland suoritti yhteistyössä EnviroCenter Ltd:n kanssa. Tämä 

suunnitteluvaihe toteutettiin 2012 - 2014.  

 

Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken kalateiden lupahakemustasoisten kalateiden suunnittelutehtävän 

tarjouskilpailun voitti Maveplan Oy. Tämä suunnittelukokonaisuus toteutettiin vuosina 2013 – 

2014.  Valmistuneet suunnitelmat ja asiakirjat ovat ko. kalateiden vesioikeudellisen luvan 

hakijan/hakijoiden käytössä.  

 

Projektin aikana Riista- ja kalantutkimuslaitos tuotti tutkimustietoa liittyen kalateiden suunnitteluun 

ja vaelluskalojen palauttamiseen rakenneltuihin vesistöihin. Näihin julkaisuihin voi perehtyä Riista- 

ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kotisivujen kautta. Em. tutkimustietoutta kalatiesuunnittelijat 

hyödynsivät tehokkaasti. 

 

Kalatiesuunnittelun tueksi projekti hankki 3-D mallinnusasiantuntemusta (ProcessFlow Oy). Taival-

, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskoskien voimalaitosten alakanavien virtausoloja mallinnettiin 

kolmiulotteisella virtausmallilla. 3-D-mallissa simuloitiin 2-3 kala-tievaihtoehtoa ja 2-3 

virtaamavaihtoehtoa per voimalaitos, joihin kalateiden suunnittelijat toimittivat lähtötiedot.  

 

Projekti hankki käyttöönsä Simsonar Oy:ä ultraääneen perustuvan kameran (2 kpl) kuvaamaan 

alasvaeltavien kalojen käyttäytymistä Isohaara voimalaitospadon yläaltaalla yhden kuukauden 

ajaksi touko-kesäkuussa 2013 ja 2014. Sonarikuvausten avulla hankittiin täydentävää informaatiota 

kalojen hakeutumisesta voimalaitoksen läpi.  Näin saadun informaation perusteella saadaan 

lisätietoa mm. alavaeltavien kalojen määristä ja kokoluokista. Em. tietoja voidaan hyödyntää 

arvioitaessa kalojen turbiinikuolleisuutta.  
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Kemijoen Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskoskien kalateiden suunnitteluprojektin, Askel 

Ounasjoelle III, yhtenä tärkeänä tavoitteena on edistää kalatiehankkeen osallisten kansallista ja 

kansainvälistä verkostoitumista. Verkostoitumista edistettiin erityisesti opintomatkoilla Kanadan 

Exploits Riverille, Skotlannin Study Tourilla ja matkalla Venäjän Ala-Tuloman kalatielle. Lisäksi 

kilpailutuksen myötä kalatiesuunnittelussa oli mukana Skotlantilainen EnviroCentre, jonka 

kalatieasiantuntija Kenneth MacDougall antoi suuren panoksen Kemijoen kalatieratkaisun 

löytämisessä.  

 

Projekti tilaisi osuuskunta Senexiltä Kemi/Ounasjoen kalastussääntömallin laatimisen. 

Kemi/Ounasjoen kalastussääntömalliluonnoksen tavoitteena on mahdollistaa osaltaan 

vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edellytykset suunnitelma-alueella. Kalastussääntömalli 

valmistui syksyllä 2014. Kalastussääntömallin tarkoituksena on auttaa suunnittelualueen 

kalastusalueita ja osakaskuntia suunnitelma-alueen kalastusjärjestelyihin liittyvässä 

päätöksenteossa.  

 

Projektin toimeksiannosta suoritettiin suomennos Erik Degemanin vesistökunnostusoppaan 
kalatieosiosta. Ko. kalatieoppaassa käsitellään kalatierakentamisen peruskysymyksiä 
kansantajuisesti tiivistetyssä muodossa. Käännöstyö on tarkoitettu käytettäväksi kalateiden 
suunnittelun ja toteutuksen eräänä tietolähteenä alan toimijoille. Oppaassa esitetään mm. lista 
Alustavista kysymyksistä ennen kalatien rakentamista 

 

Projektin aikana kalateiden suunnittelutyön etenemisestä ja hankkeen tavoitteista tiedotettiin 

aktiivisesti. Kemijoen kalateiden suunnittelusta oli useita artikkeleita Lapin alueen lehdissä. Myös 

radiossa oli useita uutisia liittyen Kemijoen kalatiesuunnitteluun. Lisäksi suunnittelualueenkunnissa 

pidettiin tiedotustilaisuuksia, joissa esiteltiin projektin tuloksia. Erityisesti kalatieaiheisiin liittyneet 

kansainvälinen seminaari Rovaniemellä Korundissa vuonna 2013 oli erityisen onnistunut. 

 

Lopuksi voidaan todeta, että projekti kehitti kilpailutuksen myötä Suomen 

kalatiesuunnittelumarkkinoita suuntaan, joka hyödyntää tulevaisuudessa kaikkia Suomen 

kalatiehankkeita.  


