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LOHIJOKITIIMI RY
Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Yhdistys toimii tavoitteidensa mukaisesti edistäen Kemi/Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämistä yhteistyössä viranomaistahojen sekä eri toimijoiden kanssa. Vaelluskalakantojen elvyttämiseksi sekä kalastusmatkailun edistämiseksi yhdistys voi toimia tarvittaessa myös jäsenyhteisöjensä esittämien aloitteiden, hankkeiden toteuttajana.
Yhteistyö
Yhdistys pyrkii toimillaan selkeyttämään rooliaan vaelluskalahankkeissa kuntien ja kalastusalueiden
edunvalvojana sekä vaelluskalojen kantojen palauttajana.
Lisäksi yhdistys pyrkii tulevaisuudessa hyödyntämään eri yhteistyötahojen kanssa kalojen ylisiirtohankkeen vaikutuksesta avautuvat eri tutkimusmahdollisuudet. Keskeisimpinä toimintatavoitteina pidetään
myös alisen Kemijoen sivujokien ennallistamishankkeiden toteutusta sekä ko. alueiden luontaisten taimenkantojen elvytystä. Yhdistys on vuokrannut käyttöönsä 15 vuodeksi Isohaaran kalatiet. Vuokrasopimuksessa kalateiden toiminnan kehittämisen vastuu on myös siirretty yhdistykselle. Nykytilanteessa yhdistyksellä tavoite on käynnistää Isohaaran kalateiden toiminnan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutus vuonna 2018.
Tutkimustoiminnan ja käytännön toteutuksen lisäksi yhdistys pyrkii yhteistyössä PVO Vesivoima Oy:n,
Kemijoki Oy:n sekä Lapin liiton yhteistyöryhmän vaelluskalojen palauttamissuunnitelman laadintaan ja
toteutukseen täydentämällä sitä omalla toiminnallaan.
Lohijokitiimi pitää myönteisenä kaikkia toimia, joilla on positiivinen vaikutus vaelluskalojen palauttamiseen. Yhdistys edellyttää jäsenyhteisöidensä alueella mahdollisesti toimivilta tahoilta luonnollisesti
suunnitelmien toteutuksen ehtona sitä, että ko. suunnitelmat ja toteutus tapahtuvat hyvässä yhteistyössä kalastusalueiden ja kuntien perustaman yhdistyksen Lohijokitiimi ry:n kanssa.
Yhdistyksen tavoite on toiminnallaan edistää kalatiestrategian mukaista toimintaa laajapohjaisessa yhteistyössä perustamansa vaelluskalojen palauttamista edistävän yhteistyöryhmän ja eri asianosaisten
kanssa mm. suuntaamalla Kemi/Ounasjoen kalanhoitovelvoitetta luontaista tuotantoa tukevaksi toiminnaksi sekä kouluttamalla toimintaansa osallistuvia tahoja (esim. osakaskunnat, kyläyhdistykset, urheilukalastusseurojen edustajat ym.)
Elvytystoiminnan tavoite
Kemi/Ounasjoen tulevaisuuden tavoitteena pidetään tilannetta, jossa merkittävä osa Kemijokisuulle
nousseista kaloista hakeutuu kalateiden kautta joen vapaana oleville lisääntymisalueille. Joen maksimi
poikastuotantoa pidetään yllä kalateiden kautta nousseiden kalojen ja ylisiirrettyjen emokalojen avulla.
Tätä luontaista lisääntymistä tuetaan vielä ns. vapaaehtoisen /sovelletun velvoitteen hoidon keinoin,
jossa osa poikas- ja mäti-istutuksista toteutetaan sivujokien latvaosuuksille tukemaan joen luontaista
poikastuotantoa. Tällä menetelmällä pyritään luomaan Kemi/Ounasjokeen leimautunut kalakanta, joka
hyödyntää kalateitä sekä nykyisin tyhjillään olevat poikastuotantoalueet mahdollisimman tehokkaasti.
Näin toimittaessa on myös kestävän kalastuksen periaattein toteutettu vaelluskaloihin kohdistuva kalastus mahdollista.
Edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi pyrkii yhdistys käynnistämään seuraavat hankkeet:

1. Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittäminen
2. Lohien ylisiirrot Kemi- ja Ounasjokeen
3. Alisen Kemijoen sivujokien ennallistaminen
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Miten hankkeet edistävät muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita?
Vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämä vesistön hyvä ekologinen tila edellyttää kalojen vaellusmahdollisuuksien turvaamista. Kemijoen kalateiden rakentaminen sekä toiminnan tehostaminen on
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukainen toimenpide.
Kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojemme elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tämä mahdollistuu kestävimmällä tavalla vaellusyhteyden palauttamisella ja muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vesistöstä ja kalakannasta riippuen useiden toimenpiteiden keinovalikoimaa,
jossa kalatiet ovat yhtenä keskeisenä osana. Kalateiden mahdollistama vaelluskalojen nousu jokeen luo edellytyksiä myönteisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten kehitykselle sekä
kestävän kalastuksen järjestämiselle. Kalatiestrategialla pyritään myös selkeyttämään kalateiden
tarpeen arviointiin ja kohteiden valintaan liittyviä kysymyksiä, tukemaan ja parantamaan yhteistoimintaa hankkeiden edistämiseksi sekä edistämään vaelluskalojen elvyttämiseen liittyvien muiden
tukitoimien toteuttamista osana kalatieratkaisuja. Kalatiestrategia on tarkoitettu noudatettavaksi
valtion viranomaisten toiminnassa. Strategian toteutuksesta on päävastuussa maa- ja metsätalousministeriö, joka toimii yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Strategia ohjaa alueellisen
kalataloushallinnon toimintaa, mutta vaikuttaa tulosohjauksen sekä yhteistyö- ja rahoitustoiminnan
kautta myös monen muun tahon toiminnan suuntaamiseen.

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen
Nykyisen hallituksemme toimintakausi käynnistyi toukokuussa 2015. Toimintasuunnitelmassaan hallitus esitti biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen painopistealueelle ”Luontopolitiikkaa
luottamuksella ja reiluin keinoin” kolme toimenpidekokonaisuutta vaeltavien ja uhanalaisten
kalakantojen elvyttämiseksi.
1. Vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron palauttaminen kalatiestrategian kärkikohteista
valittuihin pilottikohteisiin, kansallisen lohenkalastuksen säätelyjärjestelmän uudistaminen
sekä uhanalaisten kalalajien suojelun tehostaminen.
2.Pilottikohteiden toimenpiteiden suunnittelu, hankkeistaminen ja aikataulutus. Toimenpiteissä huomioidaan kokonaisvaltainen vesistöjen käyttö ja hoito.
3. Uudet ratkaisut rakennettujen vesistöjen kalakantojen hoidossa.
Kyseiseen toimintaan on vuosille 2016 - 2018 kärkihankerahoitusta varattu 7 M€. Vuonna
2018 eduskunta hyväksyi kuitenkin rahoitukseen 0,8 M€ lisämäärärahan. Ns. vipurahoituksella pyritään luomaan toimintaedellytyksiä uudenlaisille hankkeille sekä kalakantojen hoitoja elvytystoimenpiteiden jatkuvuudelle.
Tavoitteena on, että vaelluskalojen elvyttämistä edistetään lisäksi myös muilla käytössä olevilla rahoitusinstrumenteilla (erilaiset T&K –rahoitukset, MMM:n vesistötoimenpiteet ja
EMKR) sekä LUKEn ja SYKEn tutkimusohjelmayhteistyöllä.

3

Sisältö:
1. Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittäminen
TAUSTAA
Keminmaan kalatiet
ISOHAARAN KALATEIDEN TOIMINNAN KESKEISET ONGELMAT
Kalatien rakennevirtaama
Houkutusvirtaaman tuottaminen
Toimenpide-esitys 1. kustannukset
Hankkeen toteutus ja ohjausryhmä
2. Vaelluskalojen ylisiirtohanke PALUU 2018

5
6
6
7
8
9
10
10
11

TAUSTAA
Paluuhanke
Hankkeen hallinnointi
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen käytännön toteutusperiaatteet
Kalojen kuljetukset ja varastointi
Vuonna 2018 toteutettavat toimenpiteet
Ylisiirtojen toteutus
Esitys vapakalastuksesta
Esitys mäti-istutusten toteutuksesta
Vahingoittuneiden kalojen hoitokokeilu

12
12
12
13
13
13
14
15
16
16
16

Hankkeen tautitarkkailun toteutus
Esitys ylisiirtojen vaikutusten seuranta vuonna 2018
Hankkeen kustannukset
Hankkeen rahoitus

16
17
18
18

3. Alisen Kemijoen sivujokien ennallistamisen esisuunnitteluhanke
TAUSTAA
Tavoitteet
Kustannusarvio

20
20
21

4

2 suuaukko

2 suuaukon rakenteelliset ongelmat

2 suuaukko

1. Uusia innovaatiota
Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämiseen
Jukka Viitala
2018

5

1. Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittäminen
Taustaa
Lohijokitiimi ry:n hallitus on ensimmäisen kerran kokouksessaan vuonna 2016 päättänyt
laatia seuraavista toimintatavoitteista hankesuunnitelmat. Suunnitelmat valmistuivat keväällä 2017. Koska suunnitelmien toteutuminen ei kuitenkaan edennyt kaikilta osin tavoitteiden mukaisesti, laadittiin yhdistyksen toimesta ko. suunnitelmista uudet päivitetyt suunnitelmat vuodelle 2018.
1. Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittäminen
2. Lohien ylisiirrot Kemi- ja Ounasjokeen
3. Alisen Kemijoen sivujokien ennallistaminen

Keminmaan kalatiet
Kemijoen ensimmäinen kalatie Kemin ja Keminmaan rajalle Isohaaran Vallitunsaareen
valmistui 1993. Kalatie oli myös ensimmäinen suureen suomalaiseen entiseen lohijokeen
valmistunut kalatie. Sen rakentamisessa käytettiin ratkaisuja, jotka olivat Suomessa uusia,
mutta joita oli aiemmin mm. Kanadassa ja Pohjois-Ruotsissa menestyksellisesti käytetty.
Kalatien rakennuttajana toimi Keminmaan kunta ja rahoittajana Suomen valtio ja Keminmaan kunta.
Vuonna 2013 valmistui ja aukaistiin Keminmaahan rakennettu toinen kalatie, Isohaaran
kalatie. Kalatien rakennuttajana toimi Lapin Ely-keskus ja rahoittajan EU ja Suomen valtio
sekä Kemi/Ounasjokivarren kunnat.
Molemmat kalatiet toteutettiin kyseisenä ajankohtana vallitsevien kalateiden suunnittelulle
ja rakentamiselle asetettujen kriteerien mukaisesti.
Kalateiden toimintaa on seurattu kalojen nousuaikoina lähes päivittäin niiden valmistumisesta lähtien. Seurannan myötä on kertynyt informaatiota molempien kalateiden toiminnasta sekä toimintaan liittyvistä puutteista.
Vuonna 2014 toteutetun Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämishankkeen
aikana valmistui suunnitelma kalatien automatisoimiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeen rahoittivat EU ja Suomen valtio sekä Lohijokitiimi ry. Suunnitelmassa
esitettyjen toimenpiteiden toteutus arvioitiin kustannuksiltaan noin 1 milj. euroksi. (sis alv 24%)
Vuoden 2018 toimenpidesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on
varmistaa vuonna 2014 Vallitunsaaren kalatien toiminnan parantamiseksi esitettyjen
toimenpiteiden käyttökelpoisuus.
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ISOHAARAN KALATEIDEN TOIMINNAN KESKEISET ONGELMAT
1. Kalateiden rakennevirtaaman herkkyys patoaltaan veden säätelylle.
2. Kalatien sisäänmenoaukon vaikutusalueen epävakaa toimintaympäristö.
3. Kalatiestä purkautuvan veden vähyys

Isohaaran molempien kalateiden toimintaan vaikuttaa negatiivisesti kalateiden yläpuolisen
patoaltaan vuorokautinen säännöstely. Patoaltaan vedenpinnalle ei ole asetettu säännöstelyn alarajaa. Yläraja on NN + 12,00m ja vedenpinnan korkeuden pitkän aikavälin keskiarvo on NN 11,60m ja alin taso esim. vuoden 2016 vuorokausisäännöstelyssä oli
NN 11,40m.
Isohaaran patoaltaalla säännöstelyn ollessa tasolla NN + 11,60m täyttyy Vallitunsaaren
kalatien lupaehtojen mukainen 0,7 – 0,8 m3/s virtaama. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että
käytännössä huomattava osa kalatien toiminta-ajasta patoaltaan vedenpinnan taso on alle
kalatien toiminnalle asetetun ohjearvon.
3

3

Isohaaran kalatien virtaama on arvioitu noin 0,4 m /s - 0,8 m /s patoaltaan vaihteluvälillä
NN+11.45-12.00m, tasolla 11.76m arvioksi muodostuu noin 600 l/s.
Edellä esitetty informaatio merkitsee käytännössä sitä, että nykyisin metodein toteutetun
Isohaaran patoaltaan vuorokausisäännöstelyn vaikutuksesta ovat Isohaaran kalatiet toiminta-ajastaan huomattavan osan ”vajaakäytöllä”.
Kalateiden seurantatietoihin perustuen niiden rakennevirtaaman tulee pysyä tasolla
3
n. 0,8 – 1,0 m /s Ko. arvojen ylittäminen johtaa kalatien tulvimisvaaraan.
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Isohaaran kalateiden toiminnassa on myös muita yhteisiä ongelmia, jotka heikentävät
merkittävästi niiden toimintaedellytyksiä.
Molempien kalateiden suualueelle muodostuu käytön aikana ns. akanvirta, joka ohjaa kaloja uimaan noin 3-4 metriä halkaisijaltaan olevaan pyörivään virtaukseen. Kalatieseurannan aikana on muodostunut käsitys, jossa edellä esitetyn mukaiseen uintiin oppineet kalat
ns. orientoituvat ko. uintikäyttäytymiseen, mikä myös vaikeuttaa kalojen hakeutumista
myöhemmin kalateihin.
ISOHAARAN KALATEIDEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN
Vallitunsaaren kalatien rakennevirtaama
1. Vuoden 2014 suunnitelmassa patoaltaan veden pinnan vuorokausisäännöstelyn vaikutukset kalatien vesimäärään eliminoitiin kalatien suuaukon muuttamisella patoaltaan veden
pinnan mukaan säätyväksi. Vuoden 2018 suunnitelmassa kalatien toimintaan riittävä vesimäärä varmistetaan poistamalla Vallitunsaaren kalatien yläpäästä 3-4 denil lamellia. Tällä väliaikaisella muutoksella varmistetaan kalatien riittävä rakennevirtaama sekä tehostetaan suualueen toimintaa.
Kalatien suualueen toimintaa edelleen tehostavana toimenpiteenä esitetään myös
Vallitunsaaren kalatien lisävesityksen tehostamista nykyisestä 400 l/s
1900 l/s Toimenpiteen vaikutuksesta kalatien suuaukosta purkautuva vesimäärä kasvaa n. 2700 l/s.
Lisävesitys tulee toteuttaa pumpulla, jonka nostokorkeuden ollessa n. 2 metriä täyttyy lisävesitykselle asetetut kriteerit.
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Jotta aiemmin esitettyä orientoitumista ei kalateiden suualueille nousseille kaloille pääsisi
muodostumaan, tulisi esitetyn mukaisesti kalateistä purkautuvaa vesimäärää kasvattaa ja
kalateiden suualueen välittömään läheisyyteen suunnitella ja asentaa kalojen ohjainaita,
joka ohjaa kaloja mekaanisesti sekä turbiinivirrasta kaapatun veden avulla kalatiehen ja
vähentää näin myös akanvirran syntymistä.
Houkutusvirtaaman tuottaminen
Kalatien lisävesitys on Vallitunsaaren kalatiessä toteutettu aiemmin pumppaamalla kalatien alapuolisesta vesistöstä kalatien alkupäähän 400l/s.
Edellä esitettyjen toimenpiteiden vaikutusten tehostamiseksi tavoitteena on kasvattaa lisävesityksen määrää kalatien loppuosalla jakoportilta – kalatien suualueelle.
Kyseistä lisävesimäärää rajoittavana tekijänä ovat kalatien loppuosan aiempi mitoitus.
Muutostöiden suunnittelun/toteutuksen tässä vaiheessa. Ko. rakenteiden muuttamista ei
katsottu tarpeelliseksi, koska oletetaan, että ilman rakenteiden laajempaa muutostakin lisävesityksen määrää saadaan kasvatettua riittävästi.
Virtaaman kasvattamiseksi toteutettavat toimenpiteet:
Kalatien pohjoinen suuaukko poistetaan käytöstä ja ko. kohtaan rakennetaan uusi
säädettävä lisävesipumppaamo. Teholtaan 800 - 1500 I/s.
Toimenpiteiden vaikutuksesta kalatien kokonaisvirtaama kasvaa kalatien suualueella
800 I/s+400 I/s= n. 1200 I/s
800 I/s+400I/s+1500 I/s= n. 2700 I/s.
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Kalatien loppuosan (jakoportilta – kalatien suualueelle) vesimäärän lisääntyessä toimii ko.
kalatien pystyrako-osuus normaalilla toimintaperiaatteella, jossa pystyrakojen virtausnopeuden oletetaan asettuvan tasolle 1,2m/s – 2,0m/s. Pohjoiselle suuaukolle suunnitellun
lisävesityksen käynnistyttyä kasvaa vesimäärä n. 800 l/s maksimissaan 2300 l/s. Muutoksen vaikutuksesta veden pinta nousee yli pystyraon seinämien ja muodostaa pystyraon
yläpuoliselle osuudelle kiintovirtausalueen, joka läpäisee lisävesityksestä muodostuvan
vesimäärän. Kyseisellä muutoksella ei ole oleellista vaikutusta pystyraon virtausnopeuksiin, mutta edellyttää ko. kalatieosuuden pystyrako-osuuksien avartamista.

Toimenpidesuunnitelma mukaiset kustannukset
-

-

-

Betonin leikkuutyö
Pyyntilaitteen/nostolaitteen hankinta, asennus
- Vallitunsaaren kalatie+nostolaite
Lisävesi pumpun hankinta/asennus
- Vallitunsaaren kalatie
- asennus Vallituns.
Ohjainaidan hankinta/asennus
- Vallitunsaaren kalatie
- sukellustyö
Vallitunsaaren kalatien suuaukon virranohjain
Kalateiden käyttökustannukset sähkö
Kalateiden käyttö- ja hoitokustannuksista
Toiminnan 3 kk +raportointi
Ostopalvelut
Muu ennalta arvaamaton
Rahaliikenteen hoito ja kirjanpito
KUSTANNUKSET YHT:

3 800
12 596 *
30 000
10 000
15 500 *.
5 000
4 000 *
3 000
10 000
15 000
5 000
5 000
1 000
119 896 € alv 0%

RAHOITUS
MMM / kärkihankevarat 50%
Ulkopuolinen rahoitus 50%
YHT:

43 900 €
43 900
87 800 € alv 0%

Lohijokitiimi ry:n rahoitus * 32 096 €
Hankeen toteutus ja ohjausryhmä
Hankkeen toteutuksesta vastaa yhdistyksen ja Keminmaan kunnan kanssa solmitun kalatien hoidosta ja kehittämisestä laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti Lohijokitiimi ry,
myöhemmin Keminmaan kunnan Tekniset palveluiden kanssa sovitun mukaisesti.
Ohjausryhmään esitetään seuraavien tahojen edustajia: Lapin Ely-keskus, LUKE, Lohijokitiimi ry:n edustajat (kuntien ja ka. edustajat), yhteistyöryhmän ja muiden yhteistyötahojen
edustajat.

Keminmaassa 10.1.2018

Lohijokitiimi Ry:n psta

___________________________
Toiminnanohjaaja Jukka Viitala
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TAUSTAA
Vaelluskalojen ylisiirtohanke 2018 PALUU (1.2. 2017 – 31.2.2018)
Vaelluskalojen ylisiirrot Kemijokisuusta Ounasjoelle käynnistettiin vuonna 2009 ja niitä toteutettiin
silloin lähinnä erilaisten tutkimustarpeiden vuoksi.
Paluuhankkeen toteuttamien ylisiirtojen tavoitteena oli luontaisen poikastuotannon käynnistäminen.
Ylisiirtoja on toteutettu vuosina 2014 sekä 2015 ja yhteensä kaloja siirrettiin 1 683 yksilöä. Vuonna
2016 kaloja siirrettiin yht. 1162 kpl. Paluu hankkeiden aikana kaloja on siirretty vuosina 2014 –
2016 yhteensä 2845 kpl ja vuonna 2017 yhteensä 1 681 kpl. Yhdistyksen hallitus on asettanut lyhyen ajan ylisiirtojen vuosittaiseksi tavoitteeksi n. 3 000 kalan siirrot, jota voitaneen pitää edellä
esitettyyn perustuen täysin realistisena tavoitteena.
Ylisiirrot toteutti Lohijokitiimi ry ja yhdistyksen tavoitteena onkin tulevaisuudessa jatkaa siirtoja.
Siirrettyjen kalojen lisääntymisen tuloksellisuutta on selvitetty sähkökalastuksilla ja tähän asti
parhaimmat saaliit on saatu kesän vanhoilla lohenpoikasilla Lohinivan ylä- ja alapuoliselta virtaalueilta

PALUUHANKE
Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa ylisiirtoja myös vuonna 2018 aikana. Tavoitteena on siirtää
mahdollisimman monta Kemijokisuusta / Isohaarasta pyydettyä emolohta ja taimenta alisen Kemijoen sekä Kemi- ja Ounasjoen vapaana virtaaville jokiosuuksille.
Hankkeen hallinnointi ja toteutus: Kemi- ja Ounasjokivarren kuntien ja kalastusalueiden sekä Metsähallituksen muodostama yhdistys LOHIJOKITIIMI RY.
Yhteistyö: Lapin Ely-keskus, Luke, Lappia, WWF-Suomi, Suomen luonnonsuojeluyhdistys, Suomen vapaa-ajan kalastajat ry,
HANKKEEN HALLINNOINTI
Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii LOHIJOKITIIMI RY.
Hankkeen käytännön töistä vastaa yhdistyksen toiminnanohjaaja Jukka Viitala. Yhdistyksen hallitus muodostuu seuraavien tahojen edustajista: Kemin kaupunki Santeri Lindolm, Keminmaan kunta Aapo Mäenpää, Tervolan kunta Raimo Puikko, Rovaniemen kaupunki Teppo Säkkinen, Kittilän
kunta Risto Similä, Enontekiön kunta Alpo Peltovuoma, Savukosken kunta Kari Kilpimaa, AlaKemijoen kalastusalue Matti Kurkela, Keski-Kemijoen kalastusalue Reijo Saari, Ounasjoen kalastusalue Risto Similä, Enontekiön kalastusalue Jyrki Kehus.
Hankkeen ohjausryhmäksi esitetään seuraavien tahojen edustajia: Lapin Ely-keskus, LUKE, WWFSuomi, Suomen luonnonsuojeluyhdistys, Suomen vapaa-ajan kalastajan keskusliitto ry täydennettynä yhdistyksen hallituksen nimeämillä edustajilla.
- Ohjausryhmän tehtäviin kuului mm. MMM yhdistykselle luovuttamien varojen
käytön seuranta ja hyväksyntä.
- Ylisiirroista laaditaan vuosittain yksi raportti, jonka tulee sisältää myös hankkeen
kirjanpidon.
- Hankkeesta laaditut raportit sekä kirjanpidon hyväksyy hankkeen ohjausryhmä.
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HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen / Yhdistyksen tavoitteena on siirtää Kemijokisuusta vuonna 2018 n. 1000-3000 kpl
sukukypsää vaelluskalaa (lohia ja taimenia) Kemijoen ja Ounasjoen sekä niiden sivujokien
vapaille jokiosuuksille ja näin käynnistää ko. alueiden luontainen poikastuotanto sille tasolle, että syntyneet poikaset muodostavat riittävän suuria populaatioita indikaattoreiksi eri
tutkimustoiminnoille.
Tutkimustoiminnan tavoitteena Luonnonvarakeskuksen toteuttaman toiminnan lisäksi on
käynnistää vapakalastuksen vaikutusta vaelluskalakantojen elvytykseen arviovan selvityksen
laadinta.
- Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. poikasten vaellustappiot, vaellusreitti ja ohjaamiseen
tarvittavat rakenteet sekä ylisiirtojen elvytysteho. Tulevaisuudessa merivaellukselta palaavat villit
poikaset omaavat myös normaalin nousumotivaation ja ovat näin ohjaamassa kalateiden käyttöön
liittyvien säätöjen toteuttamista.
- Lisäksi selvittää kalastustiedusteluin vapakalastajien saalismäärä ja niiden mahdollinen vaikutus
vaelluskalojen palauttamiseen sekä kalastuslupien myyntiin.

HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSPERIAATTEET
-

Kalojen kuljetuksen toteuttaa siirtoluvan haltija Lohijokitiimi ry.
Siirrettävät kalat pyydystetään Keminmaan uudelta ja vanhalta kalatieltä sekä
nuottaamalla Isohaaran vanhalta voimalalta 1.6.- 15.10.
Osa siirrettävistä kaloista ostetaan Kaakamoniemen ja Perämeren merialueen pyydyksistä.
Kuljetusvetenä käytetään Isohaaran patoaltaan vettä.
Virkaeläinlääkärin silmämääräisen tarkastuksen kaloille suorittaa Tervolan kunnan eläinlääkäri.

Kalojen kuljetukset ja varastointi
-

-

Kalat kuljetetaan kahdella trailerilla varustetulla pakettiautolla kuljetussäiliöissä
istutuskohteisiin.
Kuljetussäiliöinä käytetään n.1,4 m3 ja yhtä 2,6 m3 kuljetussäiliötä, joiden kalojen kuljetuskapasiteetiksi muodostuu, riippuen veden lämpötilasta ja kalojen kokoluokasta, n. 30 – 60
kalaa ja (50 – 100 kalaa) istutuserä.
Kaakamoniemen lohipadosta ostettavat kalat varastoidaan Kaakamoniemeen kahteen 7 m2
varastoaltaaseen sekä yhteen 2,6 m3 kuljetussäiliöön.
Alisella Kemijoella taimenet siirretään Loue- ja Pisajoen vesistöön ja lohet Ounas- ja Kemijoen
vesistöihin (liitteen 1 mukaisesti).

Hankkeen rahaliikenteen ja kirjanpidon toteutuminen
Hankkeen ja yhdistyksen rahaliikenteen sekä kirjanpidon hoidosta vastaa Lohijokitiimi ry.
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VUONNA 2018 TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET
1. Uuden vuonna 2017 valmistuneen kiertovesipumpulla varustetun n. 2,6 m3 kuljetussäiliön proton
parannusehdotusten toteutus sekä uuden vastaavan kuljetussäiliön rakentaminen.
2. Vallitunsaaren kalatien toiminnan tehostamiseksi esitettyjen toimenpiteiden toteutus käynnistetään 1.2.2018 ja kalatiet avataan kesäkuun alkupäivinä, riippuen joen jäätilanteesta.
(Kalojen lastaus / purkukaluston sekä kalateiden pyyntilaitteiden kehittäminen/rakentaminen toteutus 1. Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämisosio)
3. Kalojen saapumista kuvaavat kamerat asennetaan Isohaaran voimalaitoksille molempien kalateiden suulle kesäkuun alkupuoliskolla heti jäätilanteen salliessa.
4. Nuottaus Isohaaran vanhalla voimalaitoksella käynnistetään heinäkuun puolenvälin tienoilla kun
kalojen suomupeitteen ns. nahoittuminen on käynnistynyt.
5. Kalojen pyynti ja kuljetus merialueelta käynnistetään heti niiden saavuttua Perämerelle 20.5.
lähtien, mikäli AVIN ylisiirtolupa pysyy voimassa sekä kalatalousviranomainen myöntää pyynnille
poikkeusluvan.
Mikäli vuonna 2018 Aluehallintoviranomainen peruu ylisiirtoluvan, esittää yhdistys ylisiirtojen ja
suunnitelman mukaisen toiminnan jatkamista kuitenkin Isohaaran ja Tervolan patoaltailla.
Toiminnan kehittäminen
- Vallitunsaaren kalatiehen rakennetaan toimintaedellytysten kehittämishankkeessa esitetyn mu
kainen pyyntilaite.
- Koska hankkeen toteutuksen yhdeksi kriteeriksi on noussut kustannustehokkuus, tulisi kalojen
siirrossa kasvattaa kuljetusastioiden kokoa ja varustaa säiliö 12v kiertovesipumpuilla.
Toimenpide takaisi hapen tasaisen levittäytymisen kuljetussäiliöön, mikä mahdollistaisi myös
kalojen suuremmat kuljetustiheydet ja kaloille optimaaliset kuljetusolosuhteet.
- Lohien ja taimenten mätirasiaistutusten tai suorien silmäpistevaiheessa olevien mätien istutusten
käynnistäminen Kemi /Ounasjoen sivujokien latvavesissä.
- Hankkeen tavoitteena on edelleen pyrkiä vaelluskalojen palauttamiseen liittyvällä toiminnalla
aktivoimaan kyläyhdistysten, osaskuntien ja kalastusalueiden toimintaa. Tähän pyritään
toimenpiteillä, joissa ko. tahoille esitetään hankkeen parista erilaisia työtehtäviä. Nämä
työtehtävät ovat mm. toiminta kalakuormien vastaanottajana. Jatkossa ko. tahoille esitetään
mahdollisuutta osallistua eri tutkimus- ja selvitystöiden sekä mäti-istutusten toteuttamiseen ”työ
rukkasena” yhteistyössä tutkimuksen toteuttajien sekä yhdistyksen kanssa. (Alisen Kemijoen
sivujokien ennallistamisen esisuunnitteluhanke) Ko. työ olisi osin talkooluontoista sekä
palkkatyötä.
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Vuoden 2018 alustavat siirtokalojen istutuskohteet

Ylisiirtojen toteutus
Tavoitteena on siirtää Kemijokisuun merialueelta sekä Isohaaran kalateiltä / nuottaamalla Isohaaran voimalaitokselta mahdollisimman useita emokaloiksi soveltuvia lohia ja taimenia Ounas- ja
Kemijokeen sekä niiden sivujokiin.
Kaikille siirrettäville kaloille suoritetaan eläinlääkärin silmämääräinen tarkastus ja osa kaloista toimitetaan toiminnalle asetetun ns. tautitarkkailun vuoksi Oulun Eviran toimipisteeseen tutkittavaksi.
Lohet siirretään vapautusalueelle yhdistyksen ylisiirtoa varten hankkimaa siirtokalustoa apuna
käyttäen. Jokaisen istutuserän jälkeen siirtokalusto desinfioidaan.
Ylisiirtojen tavoitteena on käynnistää pääuoman ja sivujokien luontainen poikastuotanto.
Luontaisen poikastuotannon käynnistyttyä sen tuloksena saadaan mm. pyydettyä sekä merkittyä
merivaellukselle lähtevistä vaelluspoikasista riittävä määrä mm. vaellustappioiden määrittämiseksi.
Siirtokalojen istutuksia toteutetaan Kemijokeen ja sen sivujokiin (mm.Värrijoki) sekä Ounasjokeen
ja Ounasjärveen ja niihin laskeviin sivujokiin. Lisäksi alisella Kemijoella istutuksia toteutetaan taimenilla Louejokeen ja muihin sivujokiin osakaskuntien esittämien toiveiden mukaisesti. Ensimmäiset siirrot pyritään toteuttamaan pääuomien latvaosuuksille. Siirrettävien kalojen sukupuolijakaumaan ei pyritä vaikuttamaan ja sen seurauksesta kaikki saaliiksi saadut kalat siirretään.
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ESITYS
Kalastuksen toteutuksesta
Yhdistyksen jäsenyhteisöiden kalastusalueille, osakaskunnille esitetään vapa- ym. kalastuksen
käynnistämistä Lapin Ely-keskuksen kalastuksen säätelystä laatiman ohjeistuksen mukaisesti.
liite1.
Lisäksi kalastusalueille esitetään, että he huomioisivat käyttö- ja hoitosuunnitelmissaan ylisiirtokaloihin kohdistuvan kalastuksen. Kalastusalueille esitetään myös, että he luovuttaisivat kalastusluvan lunastaneiden henkilöiden yhteystiedot yhdistyksen käyttöön. Koska saaliin raportoinnin ja
kalastuksen valvonnan kehittäminen ovat osa ylisiirtohankkeen tuloksellisuuden kehittämistä.
ESITYS
Mäti-istutusten toteutuksesta
Yhdistyksen hallitus esittää MMM sekä Luonnonvarakeskukselle, että yhdistys keräisi n.150 emokalaa Luonnonvarakeskuksen Keminmaan karanteenilaitokselle, missä kalat hoidettaisiin ja varastoitaisiin syksyllä tapahtuvaa lypsyä varten. Syksyllä mäti lypsettäisiin ja hedelmöitettäisiin Keminmaan karanteenilaitoksella sen henkilökunnan toimesta. Mäti siirretään laitokselta yhdistyksen toimesta silmäpistevaiheen saavutettuaan mätirasia- tai suoraistutuksena istutuskohteisiin.
Emokalojen hoidosta ja mädinhaudontaan liittyvistä kustannuksista vastaa MMM / LUKEEmokalojen keräyksestä ja mädin istutuksesta syntyvistä kustannuksista yhdistys ja osakaskunnat.
Vahingoittuneiden kalojen hoitokokeilu
Ylisiirtojen käynnistämisen alkuajoista ovat vuosittain siirrettävien kalojen määrät kasvaneet. Myös
kaloille toteutetussa tarkkailussa on kiinnitetty huomiota pintavioittuneiden kalojen määrien kasvuun. Vuonna 2017 pintaviottuneiden kalojen osuuden arvioitiin muodostuvan noin 50 – 100 kalaksi. Kaloista merkittävä osa hävitettiin ja osa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan ns. tautitarkkailussa. (pintavioittunut = kalan suomupeite rikkoutuu)
On todennäköistä, että kyseiseen ongelmaan ei löydy lähiaikoina ratkaisua, koska rasvaeväleikkattujen kalojen ”seurannan toteutuksen vaikutukset” tulevat jossakin määrin mahdollisesti lisäämään
pintavioittuneiden kalojen osuutta ylisiirroissa.
Vuonna 2018 tavoitteena on käynnistää kokeilu, jossa vioittuneet kalat kerätään (Isohaaran, Vallitunsaareen) niille varattuun hoitoaltaaseen. Altaassa hoitoon valitut kalat ankkurimerkitään sekä
rokotetaan bakteeriperäisten kalatautien varalta. Kokeilun aikana kalat kylvetetään kalojen kuljetusperiaateita hyödyntäen. (kierrätetty/hapetettu vesitys). Kylvetys jaksojen aikana kalan limaneritystä pyritään lisäämään, minkä seurauksena myös ns. arpeentuminen nopeutuu ja mahdollistaa
ko. yksilöiden siirrot. Kalojen merkintä antaa jatkossa informaatiota toimenpiteiden reaalisuudesta.
Hankkeen tautitarkkailun toteutusperiaate
Näytteenotto painotetaan hankkeen alkuvaiheeseen Eviran ohjeistuksen mukaisesti siten, että ensimmäinen ylisiirrettävä kala olisi vasta 20. kiinni saatu yksilö. Tutkittavaksi toimitettaisiin sellaiset
yksilöt, jotka pyydettäisiin samalta alueelta kuin siirrettävät kalat ja joita ei ollut tarkoituksenmukaista muuten siirtää (esim. pyynnissä vioittuneet yksilöt). Kyseiset kriteerit täyttyvät myös kalatiestä
kiinniotetuilla kaloilla. Jokaisesta näytekalaerästä laaditaan lähete. Ennen näytteiden toimitusta
EVIRA:n Oulun toimipisteeseen varmistettaan ruuhkien välttämiseksi puhelinsoitolla näytteiden
vastaanotto.
Ylisiirroissa mahdollisten kalatautien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi desinfioidaan
siirtokalusto jokaisen istutuserän jälkeen.
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ESITYS MMM/Lapin Ely-keskukselle
LOHIEN YLISIIRTOJEN VAIKUTUSTEN SEURANTA 2018
Ylisiirtojen tuloksellisuuden seurannan toteutuksesta:
Hankkeen tutkimus- ja seurantatoiminnasta vastaa Luke yhteisesti MMM:n ja yhdistyksen edustajien kanssa sovitun mukaisesti.
Tuleville vuosille suunnitellut sähkökalastukset toteutetaan Luken edustajien toimesta vuosittain.
Ounasjoen sekä muiden istutuskohteiden virta-alueet sähkökalastetaan vuosittain. Tulosten pohjalta arvioidaan syntyneiden poikasten esiintymistiheydet. Analyysin pohjalta voidaan myös arvioida
jatkossa kalojen lisääntymisen tuloksellisuutta. Halutessaan Luken edustajat voivat hyödyntää
myös Länsi Lapin Ammatti-instituutin kalatalouslinjan toimintaa mm. oppilastyönä toteutettuina
sähkökalastuksina.
Toimijat: Kenttätyöt toteuttaa Luonnonvarakeskus. Ko. toimet rahoitetaan Paluu-hankkeen ulkopuolisella rahoituksella.
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KUSTANNUKSET
Vaelluskalojen ylisiirto 2018
Henkilöstökulut
- Henkilöstökulut
- Taloushallinto
Kustannukset yht:

sis. soskulut

80 000 €
2 000
82 000 €

Kalustohankinnat
- varusteet ja materiaalihankinnat ym. toimintaan liittyvät kustannukset 5 000
- ostopalvelut
5 000
Kustannukset: yht
10 000 €
Muut toimintaan liittyvät kustannukset
- Vuokrakustannukset (kalojen siirto)
- Matkakorvaukset (tautitarkkailu)
- Kalojen hankinta (Dunder)
- Kalatautinäytteiden käsittely (Evira)
- Sosiaalitilat
Kustannukset:yht
KAIKKI KUSTANNUKSET YHT:

Rahoitus

€
35 000
3 000
20 000
5 000
4 000
67 000 €
159 000 € sis alv.

MMM/Kärkihankevarat 79 500€
Lohijokitiimi
29 500
Ulkopuolinen rahoitus_ 50 000______
YHT:
159 000€

Hankkeen rahoituksen toteuttaminen
Yhdistys on käynnistänyt valtakunnallisen Paluu-keräyksen, jonka tuotolla on mahdollista
rahoittaa hankkeen omarahoitusosuudesta syntyviä kuluja. Hankkeelle anotaan Lapin Elykeskukselta varoja esitetyn hankesuunnitelman mukaisesti, mutta se toteutetaan keräyksen
tuoton ja yhdistyksen varallisuuden mukaisella volyymillä.

Keminmaassa 10.01.2018

_________________________________________
Lohijokitiimi ry:n toiminnanohjaaja Jukka Viitala
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KEMIJOEN KALATALOUDEN JA MONINAISKÄYTÖN KEHITTÄMINEN

3. ALISEN KEMIJOEN SIVUJOKIEN ENNALISTAMINEN

Luottamuksella ja reiluin keinoin
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TAUSTAA
Ala-Kemijoki on perinteisesti tarkoittanut Rovaniemen ja Perämeren välistä osaa Kemijokea. Vuoden 1873 lauttaussäännössä rajana oli Ounaskosken alapuolinen Kirkonjyrhämä. Käytännössä
yhtenevän kalastonhoidon takia on pääuomassa rajoiksi otettu Isohaaran ja Valajaisen padot. AlaKemijoen kalastusalue käsittää siten Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken ja Petäjäskosken
voimalaitosaltaat sekä niihin laskevat joet ja valuma-alueen järvet.
Kemijoen koko vesistöalueella on suoritettu lauttausta eli tukkien uittoa lauttana 1800-luvun puolivälistä ja 1900-luvun alkupuolelta aina vuoteen 1991 asti laajamittaista puun irtouittoa. Töiden helpottamiseksi vesistöjä perattiin ”ränneiksi” ja niihin rakennettiin erilaisia uittoa helpottavia rakenteita. Näitä perkauksia on toteutettu myös alisen Kemijoen eri patoaltaisiin laskevissa sivujoissa.
Joen valjastaminen voimatalouden käyttöön aloitettiin vuonna 1949, jolloin rakennettiin Kemijokisuuhun Isohaaran pato ja vesivoimalaitos. Voimalaitoksen valmistuminen esti vaelluskalojen
nousun takaisin kutualueilleen.
Nykyisin Kemijoki ja sen suurimmat sivujoet Ounasjokea lukuun ottamatta on täysin valjastettu
vesivoiman käyttöön.
Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 2000 – luvun alkupuoliskolla valinnut alisen Kemjoen Tervolan patoaltaaseen laskevan Louejoen kummijoekseen. Jokeen on toteutettu myös ko. ajankohtana uittotoiminnan vaikutusten vähentämiseksi kutusoraikkojen kunnostustoimenpiteitä.
Vuonna 2017 yhdistys perusti Vaelluskalojen palauttamista edistävän yhteistyöryhmän, jonka esityksestä käynnistettiin Pisavaaran luonnonpuiston alueella sijaitsevien Loue- ja Pisajoen latvapurojen taimenkantojen inventointi. Inventointien tavoitteena oli selvittää ko. alueelle mahdollisesti
tammukoituneiden taimenkantojen olemassaolo. (Yhteistyöryhmän muodostaa seuraavat tahot
Lohijokitiimi ry, VVF-Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusliito ry.) Vuonna 2017 Länsi Lapin Ammatti-instituutin ja Lapin Ely-keskus Jarmo Huhtalan kyseiselle alueelle toteuttamissa säkökalastuksissa ei tavattu taimenta.
Aiemissa selvityksissä 2000- alkupuoliskolla on yhdistyksen toimesta sähkökalastettu kaikki alisen
Kemijoen sivujoet. Näissä selvityksissä kävi ilmi, että ko. alueella on edelleen useita luontaisesti
lisääntyviä taimenkantoja.
Edellä esitettyyn viitaten. Yhdistyksen hallitus on vuonna 2017 asetanut toimintatavoitteekseen
alisen Kemijoen sivujokien taimen kantojen inventoinnit sekä Loe- ja Pisajoen kunnostussuunitelman laadinnan. Hankkeiden toteutuksesta jouduttiin kuitenkin varojen puutteen vuoksi osittain luopumaan. Vuoden 2018 tavoitteena on käynnistää seuraavat toimenpiteet.
Tavoite
Selvittää sähkökalastuksin alisen Kemijoen luontaisesti lisääntyvät taimenkannat sekä tutkia geeninäytteiden avulla olemassa olevien kantojen alkuperä. Inventoida ko. alueen kalojen vaellusta ylävirtaan vaikeuttavat esteet, niiden sijainti ja mahdollinen ”poistaminen.”
Laaditaan toimintasuunnitelma Pisa- ja Louejoen ennallistamishankkeen suunnittelulle tarvittavan informaation hankintaan, joka toteutetaan kauko-ohjattavalla pienoishelikopterilla
sekä toteutetaan esitetyt kuvaukset
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Kustannusarvio
- Virta-alueiden ja valuma-alueiden kuvaus

2x2 kk 4 kk 18 000€

- Alisen sivujokien sähkökalastukset
2x3 kk 6 kk 27 000€
- Ostopalvelut_______________________________________________ 4 000€_______
Kaikki yht:
49 000€

Hankkeen toteutusmahdollisuudet arvioidaan keväällä 2018 aikana.

Keminmaassa 10.1.2018

_______________________________________
Lohijokitiimi ry:n Toiminnanohjaaja Jukka Viitala
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