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TAUSTAA
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 kärkihankerahoitusta alustavasti varattu vuosille 2016 - 2018 7 M€. Ns.
vipurahoituksella pyritään luomaan toimintaedellytyksiä uudenlaisille hankkeille sekä kalakantojen
hoito- ja elvytystoimenpiteiden jatkuvuudelle.
Tavoitteena on, että vaelluskalojen elvyttämistä edistetään lisäksi myös muilla käytössä olevilla
rahoitusinstrumenteilla (erinlaiset T&K –rahoitukset, MMM:n vesistötoimenpiteet ja EMKR) sekä
LUKEn ja SYKEn tutkimusohjelmayhteistyöllä.
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki edellä esitetyistä kärkihankevaroista Lapin
läänin ensimmäisen myönteisen rahoituspäätöksen vuonna 2016, kun se myönsi Lohijokitiimi ry:n
lohien ylisiirtohankkeelle (PALUU) rahoituksen.
Hankkeen tavoitteena on siirtää Kemijoki-suusta mahdollisimman monta (n.3 000 kpl) lohta ja
taimenta Kemi/Ounasjokeen ja sen sivujokien vapaana virtaaville jokiosuuksille.
Nykyisin Kemijoki ja sen suurimmat sivujoet Ounasjokea lukuun ottamatta ovat valjastettu täysin
vesivoiman tuotantoon ja joen vaelluskalakantoja ylläpidetään jokisuulle ja jokialueelle tehtävin
kompensaatioistutuksin. Viime vuosina merialueen lohi-istutusten tuloksellisuus on kuitenkin
heikentynyt merkittävästi.
Isohaaran uuden voimalaitoksen rakentamisen myötä käynnistettiin 1993 Kemijoen ensimmäisen
kalatien rakentaminen, joka myös käynnisti vilkkaan keskustelun Kemi-/Ounasjoen vaelluskalojen
palauttamismahdollisuuksista. Isohaaran vanhalle voimalaitokselle on valmistunut 2012 Kemijoen
toinen kalatie ja alisen Kemijoen voimalaitosten (Taivalkoski, Ossauskoski, Petäjäskoski ja
Valajaskoski) kalateiden yleissuunnittelu valmistui vuoden 2014 aikana.
Ounasjoen ja sen sivujokien kalataloudelliset kunnostukset toteutettiin vuosien 1977-2005 välisenä
aikana ja varoja kunnostuksiin käytettiin n. 2,2 milj. euroa. Nykyisin Ounasjoen vesistön
poikastuotantoalueiksi on arvioitu n. 1 864 ha, mikä on lähes yhtä paljon kuin Muoniojoessa.
Arviossa ei kuitenkaan ole huomioitu kaikkien sivujokien latvaosuuksia, joiden tiedetään nykyisen
tietämyksen mukaan omaavan merkittävän poikastuotantopotentiaalin.
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PALUUHANKE
Ylisiirtohankkeen tavoitteena oli siirtää vuoden 2016 aikana mahdollisimman monta Kemijokisuusta /
Isohaarasta sekä Kemijokisuun Kaakamoniemestä pyydettyä emolohta ja taimenta alisen Kemijoen sekä
Ounasjoen ja niiden sivujokien vapaana virtaaville jokiosuuksille.
Hankkeen toteutus: Kemi-/Ounasjokivarren kuntien ja kalastusalueiden sekä Metsähallituksen
muodostama yhdistys LOHIJOKITIIMI RY.
Yhteistyö: Lapin Ely-keskus, Luke, PVO-Vesivoima Oy ja Kemijoki Oy.
Vuonna 2016 hanketta rahoitettiin Maa- ja Metsätalousministeriön / Lapin ELY - keskuksen myöntämien
kärkihankevaroin sekä Ounasjoen kalastusalueen, PVO-Vesivoima Oy:n ja Kemijoki Oy:n sekä Itä-Lapin
kuntien Kemijärven, Savukosken, Sallan- ja Pelkosenniemen kuntien hankkeelle luovuttamin varoin.

HANKKEEN HALLINNOINTI
Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimi LOHIJOKITIIMI RY.
Yhdistyksen hallitus muodostui seuraavien tahojen edustajista: Kemin kaupunki, Mika Grönvall,
Keminmaan kunta Aapo Mäenpää, Tervolan kunta Pertti Keränen, Rovaniemen kaupunki Aatos Nätynki,
Kittilän kunta ja Ounasjoen kalastusalue Risto Similä, Enontekiön kunta Alpo Peltovuoma, Ala-Kemijoen
kalastusalue Matti Kurkela, Keski-Kemijoen kalastusalue Jukka Korpivuoma, Enontekiön kalastusalue
Jyrki Kehus ja Metsähallitus Tapani Partanen.
Hankkeen rahoituspäätöksen mukaisesti hankkeelle tulee valita ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtäviin
kuului mm. MMM yhdistykselle luovuttamien varojen käytön seuranta ja kulujen hyväksyntä.
Lohien ylisiirtohankkeesta PALUU:sta laadittiin yksi loppuraportti, joka sisälsi myös hankkeen
kirjanpidon. Hankkeesta laaditun raportin hyväksyi hankkeen ohjausryhmä sekä yhdistyksen hallitus.
Lapin ELY -keskuksen ja Lohijokitiimin ry:n edustajien kesken käytyjen neuvottelujen pohjalta esitettiin
hankkeen ohjausryhmän muodostamista seuraavien tahojen edustajista.

Lapin ELY - keskus
Lapin ELY – keskus
Lapin ELY – keskus
Lapin ELY - keskus
PVO- Vesivoima Oy
Kemijoki Oy
Luke
Lohijokitiimi ry

Pentti Pasanen
Jouni Hiltunen
Tuula Räihä
Jarmo Huhtala
Aaro Horsma
Erkki Huttula
Mikko Jaukkuri
Risto Similä

puheenjohtaja
asiantuntija

varapuheenjohtaja

Ohjausryhmän sihteerinä ja hankkeen vastuullisena johtajana toimi Lohijokitiimi ry:n toiminnanohjaaja
Jukka Viitala.
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HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen / Yhdistyksen tavoitteena oli siirtää vuonna 2016 yhteensä n. 3000 kpl sukukypsää
vaelluskalaa (lohia ja taimenia) alisen Kemijoen ja Ounasjoen vapaille jokiosuuksille. Näin
käynnistetään pääuoman ja sivujokien luontainen poikastuotanto sille tasolle, että syntyneet
poikaset riittävät vaelluskalojen palauttamisen tässä vaiheessa toteutettavaan
tutkimustoimintaan.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. poikasten vaellustappiot ja ylisiirtojen elvytysteho.
Tulevaisuudessa merivaellukselta palaavat villit poikaset omaavat normaalin nousumotivaation ja ovat
näin ohjaamassa kalateiden käyttöön liittyvien säätöjen toteuttamista.
YLISIIRTOHANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSPERIAATTEET
-

-

Kalojen kuljetuksen toteutetti siirtoluvan haltija Lohijokitiimi ry.
Siirrettävät kalat pyydystettiin Keminmaan uudelta kalatieltä sekä nuottaamalla Isohaaran vanhalta
voimalalta 20.6.- 19.9. välisenä aikana. Ko. pyynnin tehostamiseksi ylisiirrettäviä kaloja hankittiin
myös ammattikalastajalta Kaakamoniemen lohipadosta 4.7 - 30.7 välisenä aikana.
Kuljetusvetenä käytettiin Isohaaran patoaltaan vettä.
Virkaeläinlääkärin silmämääräisen tarkastuksen kaloille suoritti Tornion kunnaneläinlääkäri Tervolan
toimipisteessä..
Kalatautinäytteitä virus ja bakteeriperäisten kalatautien osalta toimitettiin EVIRAAN yhteensä 89
näytekalaa.

YLISIIRRON TOTEUTTAMINEN VUONNA 2016
Kalojen ylisiirtopyynnin ja siirtojen toteutus
-

-

Lapin Aluehallintavirasto myönsi 19.11.2013 kirjatulla päätöksellä yhdistykselle kalojen ylisiirtoluvan
Kemijoen patoaltaille sekä Ounasjoelle ja niiden sivujoille vuosille 2016 - 2018. Lisäksi Lapin Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus myönsi 13.4.2016 kirjatulla päätöksellä luvan kalastaa kalojen ylisiirron
tavoitteiden mukaisesti Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateistä sekä nuottaamalla Isohaaran vanhan
voimalaitoksen lippolavalta. Pyynti voidaan toteuttaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen vuosina
2016 - 2018.
PVO Vesivoima Oy nuottausalueen kalastusoikeuden hallinnoijana myönsi yhdistykselle luvan kalastaa
ko. alueella16.5.2016 kirjatulla päätöksellä.
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös ylisiirtohankkeen rahoituksesta saapui
yhdistykselle tiedoksi 1.7.2016 kirjatulla kirjeellä.
Hankkeen ohjausryhmän kokoukset pidettiin 5.10, 17.11 sekä 19.12.2016 ja viimeinen
sähköpostikokous 5.1.- 26.1.2017.

Kalan kuljetussäiliöt
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-

Vuonna 2016 kalojen ylisiirtopyynti toteutettiin siten, että Isohaaran uusi kalatie ”valjastettiin”
ko. pyyntiin. Pyynnin tuloksellisuuden varmistamiseksi sovittiin PVO Vesivoima Oy:n edustajien
kanssa Isohaaran vanhan voimalan pyyntipaikalla aiempina vuosina toteutetun nuottauksen
jatkamisesta myös vuonna 2016.

-

Ylisiirto pyynnin tuloksellisuuden tehostamiseksi sekä kalateiden toiminnan ja voimalaitoksen käytön
yhteensovittamiseksi kirjattiin nuottasaaliit sekä voimalaitoksen käyttö ym. oleellinen pyynnin tulokseen
vaikuttavat tekijä ylös.

-

Isohaaran uusi kalatie aukaistiin 1.6. ja vanha kalatie 3.6. Vanha kalatie jouduttiin kuitenkin sulkemaan
elokuun alkupuoliskolla denil-osuuden lamellien rikkoutumisesta johtuvan tulvimisvaaran vuoksi.
Lamellien poisto esti myös kalojen nousun kalatiessä. Uusi kalatie oli käytössä päivittäin ja siitä
suoritettiin koko kesän ajan kalojen ylisiirtopyyntiä, mutta saalista saatiin ainoastaan satunnaisesti.
Kalatien ”huonoon toimintaan” vaikutti luonnollisesti sen vaikutusalueella toteutettu voimakas nuottakalastus, jossa kello 08:00 – 10:00 välisenä aikana kalatien vaikutusalueelle nousseet kala pyydystettiin
ylisiirtokaloiksi.

-

Uuden kalatien pyyntilaite oli ”viritetty” siten, että alle 50 cm pituiset kalat vapautuivat pyyntilaitteesta
alavirtaan ja pienemmät kalat kykenivät uimaan pyyntilaitteen sihdin läpi (silmäkoko 45 mm) Isohaaran
patoaltaalle.

-

Kalojen nuottaus Isohaaran vanhan voimalaitoksen lippolavalla käynnistettiin 20.6. ja Kaakamoniemen
rysäpyynti 4.7. Kaakamoniemen rysäpyynti lopetettiin saaliin puutteen vuoksi 30.7. ja Isohaaran vanhalla
voimalalla toteutettu nuottapyynti 22.9.2016.

-

Vuonna 2016 uuden kalatien (Isohaaran kalatie) pyyntilaitteesta saaliksi saatiin ainoastaan yksittäisiä
lohia. Kaloista hyväksyttiin ylisiirtokaloiksi yhteensä n. 40 lohta. Kalatien toiminnan seurantaa vaikeutti
kalojen laskurin anturin rikkoutuminen, minkä seurauksena seuranta oli osin puutteellista nousukauden
alkupuoliskolla.

-

Vuonna 2016 ensimmäiset ns. tautitarkkailukalat toimitettiin Eviraan 21.6. ja ensimmäiset ylisiirtokalat
siirrettiin 23.6. Tervolan patoaltaaseen veden lämpötilan ollessa n. 15 oC. Ensimmäiset ylisiirrot
Ounasjoelle Lohinivan istutuspaikalle toteutettiin 28.6. ja Kittilän alueelle 29.6.

-

Kuljetusvetenä käytettiin Isohaaran patoaltaan vettä ja jäähdytysvetenä vesijohtovettä.

-

Vuonna 2016 taimenten ylisiirtoja ei toteutettu kalojen puutteen vuoksi.

.
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Kalojen kuljetukset ja varastointi
-

Kalat kuljetettiin istutuskohteisiin kuljetussäiliöissä trailerilla varustetulla pakettiautoilla.
Kuljetussäiliöinä käytettiin kahta n. 1,3 m3 ja yhtä n. 0,8 m3 kuljetussäiliötä, jolloin kalojen
kuljetuskapasiteetiksi muodostui veden lämpötilasta ja kalojen kokoluokasta riippuen
n. 20 - 50 kalaa / istutuserä.

-

Alisella Kemijoella lohia siirrettiin Tervolan ja Isohaaran patoaltaille yhteensä 80 kpl.
Ounasjoelle kaloja siirrettiin Rovaniemi – Raattama väliselle jokiosuudelle Ylikylä, Sinettan,
Marraskosken, Meltauksen, Tolosen, Porokarin, Kittilän, Könkään ja Raattaman istutuskohteisiin
yhteensä 943 lohta.

-

Itä-Lapin alueelle Savukoskelle lohia siirrettiin yhteensä 47 kpl.

Istutuserien kokoon vaikuttivat ratkaisevasti nuottauksen tuloksellisuus. Koska varastointiaika
pyrittiin kalatautien leviämisvaaran ja varastoinnin aiheuttamien ongelmien vuoksi pitämään
mahdollisimman lyhyenä, maksimissa 2 vrk. Esitetyillä syillä oli myös vaikutusta
istutuserien kappalemääriin. (n. 20 - 50 kalaa / istutuserä)

Kalojen lastausta ja kirjausta Isohaarassa kesällä 2015

Vuonna 2016 kaloja siirrettiin lähes päivittäin yhteensä 50 eri istutuserää. Istutuserissä 40 -50
kalan istutuseriä oli yhteensä 5 ja yli 20 kalan istutuserää 29. Koko nousukauden istutuserien
kalojen kappalemäärän sekä pyynnin päiväsaaliin keskiarvoksi muodostui 22,8 kpl/päivä/istutuserä.
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Toiminnan kehittäminen
25.5.2016 käydyssä palaverissa voimayhtiöiden, kalatalousviranomaisen sekä rahoituksen hakijan
edustajat päättivät yhteisellä päätöksellä muuttaa hankesuunnitelman sisältöä siten, että suunnitelma
sisälsi ainoastaan pääuomiin sekä konkreettiseen toimintaan liittyviä toimenpiteitä. Kyseisellä
toimenpiteellä oli luonnollisesti negatiivinen vaikutus hankkeen tavoitteiden toteutumiselle.
Hankkeen tautitarkkailun toteutusperiaate
Näytteenotto painottui ohjeistuksen mukaisesti ylisiirtopyynnin alkuvaiheeseen siten, että ensimmäinen
ylisiirrettävä kala oli vasta 20. kiinni saatu yksilö. Tutkittavaksi toimitettiin sellaiset yksilöt, jotka pyydettiin
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 laadittiin lähete. Ennen näytteiden toimitusta EVIRA:n Oulun
toimipisteeseen, varmistettiin puhelinsoitolla näytteiden vastaanotto.
Kalojen ylisiirron tuoma vastuu on yhdistyksessä tiedostettu.
Eviran tautitarkkailun toteutus
-

Kaikille kalojen istutuserille suoritettiin Tervolan kunnan eläinlääkärin toimipisteessä
virkaeläinlääkärin silmämääräinen tarkastus

-

Kalojen näytteenotto painotettiin EVIRA:n antaman ohjeistuksen mukaan hankkeen
alkuvaiheeseen.

-

Tutkittavaksi toimitettiin kaloja niin uudelta kalatieltä, Kaakamoniemen lohirysästä sekä
nuottapyynnin saaliista. Jokaisesta näytekalaerästä laadittiin lähete ennen näytteiden toimittamista
Eviraan.

-

Ruuhkien välttämiseksi ja näytteiden vastaanoton varmistamiseksi ilmoitettiin Eviraan puhelimitse
näytekalaerän saapumisajankohta.

-

Ylisiirroissa mahdollisten kalatautien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi desinfiointiin
siirtokalusto jokaisen istutuserän jälkeen.

EVIRA kalatautitarkkailu siirtokausi 2016
MT
ML

21.6.2016
21.6.2016
27.6.2016
4.7. 2016
14.7.2016
28.7.2016
8.8.2016
26.8.2016
Yht.

3 kpl
13 kpl
9 kpl
20 kpl
5 kpl
11 kpl
13 kpl
15 kpl
89 kpl

Taulukossa ei ole huomioitu UDN näytekalojen osuutta (5 kpl)
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Kalojen ylisiirrot 2016
Ala-Kemijoki Isohaaran patoallas Taivalkoski
Istutusajankohta
2.7.2016
1.8.2016
24.9.2016
Tervolan patoallas
23.6.2016
8.7.2016

istutuspaikka
Taivalkoski
Taivalkoski
Taivalkoski
YHT: 28 kpl
Tervola
Tervola
YHT: 52 kpl

uros
3 kpl
2 kpl
2 kpl
7kpl

naaras
11 kpl
6 kpl
4 kpl
21 kpl

9 kpl
4 kpl
13 kpl

33 kpl
6 kpl
39 kpl

Ounasjoki
Raattama
7.7.2016
12.8.2016
Köngäs
4.8.2016
10.8.2016
16.1.2016
Kittilä
29.6.2016
6.7.2016
15.7.2016
22.7.2016
25.7.2016
16.8.2016
24.8.2016
Meltaus
13.7.2016
Lohiniva
28.6.2016
30.6.2016
5.7.2016
14.7.2016
23.8.2016
8.9.2016
Marraskoski
4.7.2016
12.7.2016
19.7.2016
23.7.2016
27.7.2016
29.7.2016
2.8.2016
20.8.2016
29.8.2016
7.9.2016

Raattama
Raattama
YHT:42 kpl

13 kpl
12 kpl
25 kpl

5 kpl
12 kpl
17 kpl

Köngäs
Köngäs
Köngäs
YHT: 74 kpl

13 kpl
12 kpl
9 kpl
34 kpl

7 kpl
13 kpl
30 kpl
50 kpl

Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
Kittilä
YHT:184 kpl

2 kpl
9 kpl
12 kpl
13 kpl
11 kpl
12 kpl
13 kpl
72 kpl

25 kpl
11 kpl
18 kpl
11 kpl
12 kpl
18 kpl
17 kpl
112 kpl

Meltaus
YHT: 21 kpl

14 kpl
14 kpl

7 kpl
7 kpl

Lohiniva
Lohiniva
Lohiniva
Lohiniva
Lohiniva
Lohiniva
YHT: 127 kpl

2 kpl
1 kpl
4 kpl
10 kpl
9 kpl
10 kpl
36 kpl

15 kpl
16 kpl
25 kpl
11 kpl
12 kpl
12 kpl
91 kpl

Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
Marraskoski
YHT: 196 kpl

9 kpl
10 kpl
5 kpl
4 kpl
4 kpl
10 kpl
11 kpl
4 kpl
7 kpl
7 kpl
71 kpl

21 kpl
14 kpl
6 kpl
12 kpl
8 kpl
13 kpl
9 kpl
14 kpl
13 kpl
15 kpl
125 kpl
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Tolonen
16.7.2016
18.7.2016
29.7.2016
Porokari
15.8.2016
17.8.2016
18.8.2016
6.9.2016
9.9.2016
Sinettä
20.7.2016
26.7.2016
30.7.2016
25.8.2016
12.9.2016
Ylikylä
4.8.2016
Itä-Lappi /Savukoski
13.9.2016

Tolonen
Tolonen
Tolonen
YHT. 53 kpl

6 kpl
15 kpl
1 kpl
22 kpl

15 kpl
9 kpl
7 kpl
31 kpl

Porokari
Porokari
Porokari
Porokari
Porokari
YHT:115 kpl

8 kpl
10 kpl
12 kpl
8 kpl
14 kpl
52 kpl

5 kpl
15 kpl
13 kpl
13 kpl
18 kpl
63 kpl

Sinettä
Sinettä
Sinettä
Sinettä
Sinettä
YHT:112 kpl

10 kpl
6 kpl
13 kpl
8 kpl
8 kpl
45 kpl

9 kpl
16 kpl
12 kpl
16 kpl
14 kpl
67 kpl

Ylikylä
YHT: 12 kpl

2 kpl
2 kpl

10 kpl
10 kpl

Savukoski
YHT: 47 kpl

19 kpl
19 kpl

28 kpl
28 kpl

YHT: 89 kpl

5 kpl
3 kpl
- 2 kpl
7 kpl
9 kpl
2 kpl
28 kpl

11 kpl
6 kpl
20 kpl
3 kpl
4 kpl
4 kpl
13 kpl
61 kpl

Evira
21.6.
27.6.
4.7.
14.7.
28.7.
8.8.
26.8.

-

Ounasjoki
573 kpl naaraita 373 kpl koiraita
Ala - Kemijoki
60 kpl
20 kpl
Itä – Lappi
28 kpl
19 kpl
Eviran
61 kpl
28 kpl
YHT: 1162 kpl 722 kpl n.
440 kpl k.
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HANKKEEN RAHOITUKSEN JA KIRJANPIDON TOTEUTUMINEN
Hankkeen ja yhdistyksen rahaliikenteen sekä kirjanpidon hoidosta on vastannut Lohijokitiimi ry.
Vuoden 2016 alkupuoliskolla yhdistys laati lohien ylisiirrosta MMM:lle ensimmäisen
rahoitushakemuksen. Kuluvan vuoden toukokuun 25 päivänä pidetyssä kokouksessa päivittivät
voimayhtiöiden ja kalatalousviranomaisen sekä rahoituksen hakijan edustajat yhteisymmärryksessä.
hankkeen projektisuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 203.048 €.
Myöhemmin yhdistys anoi MMM/Lapin ELY- keskukselta kärkihankevaroista avustusta edellä esitetylle
hankkeelle, jossa MMM rahoitusosuudeksi muodostui 101 524 € ja vastikkeettoman työn osuudeksi
5 000 €.
MMM / Lapin Ely – keskus myönsi hankkeelle 1.7.2016 kirjatulla kirjeellä 95 000 € avustuksen.

HANKKEEN ALKUPERÄINEN RAHOITUSHAKEMUS
Kustannus
projektisuunnitelma
Henkilöstökulut
€ sis. soskulut
- hankkeen veto, kalojen siirrot
60 000,00
- ylisiirtopyynti, ym. rakentaminen
81 000,00 (pyyntilaite)
- taloushallinto
2 000,00
- ostopalvelut
5 000,00
- matkakorvaukset
2 000,00
- vuokrakustannukset
30 000,00
Kustannukset YHT:
180 000,00
Kalustohankinnat
- yhden ylisiirtopyyntiin soveltuvan
nuotan rakentaminen
2 000,00
- uuden suuren kiertovesityksellä
toimivan kuljetus-säilön hankinta
13 500,00
- painoluokaltaan 3500 kg trailerin
hankinta
7 500,00
- vapautus / viivästyshäkkikokeilun järjästäminen
sulkuverkon rakentamiskustannukset 2 000,00
Kustannukset YHT:
25 000,00
Ylisiirtojen kehittämiseen ja seurantaan liittyvä toiminta
- ylisiirtojen kehittämisseminaarin
järjestäminen
400,00
- Kalojen hankinta Dunder
10 000,00
- kalanäytteiden käsittely (Evira)
2 000,00
- kalojen istutukseen soveltuvan
sulutusputken kehittäminen/hankinta 1 500,00
- varusteet ja materiaalihankinnat ym.
toimintaan liittyvät kustannukset
3 000,00
- sosiaalitilat / käyttökustannukset
14 000,00
Kustannukset YHT:
31 660,00
KAIKKI KUSTANNUKSET YHT:

236 660,00 €
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Hankkeen rahoituspäätöksen mukainen budjetti
Kustannus
projektisuunnitelma
Henkilöstökulut
€ sis. soskulut
- hankkeen veto, kalojen siirrot
60 000,00
- ylisiirtopyynti, ym. rakentaminen
81 000,00
- taloushallinto
2 000,00
- ostopalvelut
5 000,00
- matkakorvaukset
2 000,00
- vuokrakustannukset
30 000,00
Kustannukset YHT:
180 000,00

146 048,00€
2 000,00
5 000,00
2 000,00
30 000,00
185 048,00€

Kalustohankinnat
- yhden ylisiirtopyyntiin soveltuvan
nuotan rakentaminen
2 000,00
- uuden suuren kiertovesityksellä
toimivan kuljetus-säilön hankinta
13 500,00
- painoluokaltaan 3500 kg trailerin
hankinta
7 500,00
- vapautus / viivästyshäkkikokeilun järjestäminen
sulkuverkon rakentamiskustannukset 2 000,00__________________________
Kustannukset YHT:
25 000,00
00 000,00€
Ylisiirtojen kehittämiseen ja seurantaan liittyvä toiminta
- ylisiirtojen kehittämisseminaarin
järjestäminen
400,00
- Kalojen hankinta Dunder
10 000,00
- kalanäytteiden käsittely (Evira)
2 000,00
- kalojen istutukseen soveltuvan
sulutusputken kehittäminen/hankinta 1 500,00
- varusteet ja materiaalihankinnat ym.
toimintaan liittyvät kustannukset
3 000,00
- sosiaalitilat / käyttökustannukset
14 000,00
Kustannukset YHT:
31 660,00
KAIKKI KUSTANNUKSET YHT:

236 660,00 €

10 000,00
5 000,00

3 000,00
________
18 000,00€
203 048,00€

HANKKEEN TOTEUTUNUT RAHOITUS

Henkilöstökulut
Taloushallinto
Ostopalvelut
Matkakorvaukset
Materiaalihankinnat
Kalanäytteiden käsittely
Kalojen hankinta
Vuokrat (auto)

Budjetoidut
kustannukset
146 048,00
2 000,00
5 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
30 000,00
203 048,00

Toteutuneet
kustannukset
70 014,57
1 793,88
6 584,64
3 164,15
3 766,42
2 087,94
3 919,02
23 186,01
114 516,63

Jäljellä
76 033,43
206,12
-1 584,64
-1 164,15
-766,42
2 912,06
6 080,98
6 813,99
88 531,37

Hankkeelle myönnetty avustus max 95 000€ / 50% kokonaiskustannuksista.
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Hankkeen rahoitus
- MMM- rahoitusosuus
- Ounasjoen kalastusalue
- Yli-Kemijoen kalastusalue
- PVO Vesivoima Oy
- Kemijoki Oy
- Lohijokitiimi ry
YHT:

57 258,31€
7 500
(Kemijärven kaupunki, Salla, Pelkosenniemen ja Savukosken kunta)
5 000
15 000
10 000
19 758,31
114 516,63€

LOHIEN YLISIIRTOJEN VAIKUTUSTEN SEURANTA 2017
Vuonna 2017 siirrettyjen kalojen lisääntymisen seuranta:
Vuonna 2016 sähkökalastuksia ei voitu toteuttaa Kemi/Ounasjoen poikkeuksellisen runsaiden
vesimäärien vuoksi. Tavoitteena on Luken edustajien toimesta jatkaa vuonna 2017 sähkökalastuksia
Kemi/Ounasjoen ylisiirtokalojen istutuskohteissa. Kyseisillä toimilla selvitetään mm. vuosien 2015 ja
2016 ylisiirtojen / kalojen lisääntymisen tuloksellisuutta.
Lisäksi vuonna 2017 on tavoitteena käynnistää LUKE:n ja yhdistyksen välinen yhteistyö, jossa
selvitetään mm. Isohaaran uuden kalatien suualueen, ns. impulssin toimintaa.
Toimijat: Kenttätyöt toteutettiin LUKE:n edustajien toimesta. Kyseiset toimet rahoitettiin pääosin Paluuhankkeen ulkopuolisella rahoituksella.

ESITYS JATKOTOIMENPITEIKSI 2017
Taustaa
Vuoden 2016 ylisiirtopyynnin saalismäärä, niin Isohaaran nuottauksessa, kuin jokisuun rysäpyynnissäkin
yhdistettynä alkukesän kalojen käsittelyn ongelmiin ja vähäiseen voimalaitoksen käytön
ohjaamismahdollisuuteen ”viritti ajatukset” tulevaisuudessa ko. pyynnin keskittämisestä alkukesästä
Kemijokisuuhun ja sen merialueelle. Nousukauden loppupuoliskolla (heinäkuun aikana) pyynnin tulisi
taas painottua Isohaaran kalateiden vaikutusalueelle
Lohijokitiimi ry:n hallitus on kokouksessaan 2.12.2016 päättänyt käynnistää seuraavien hankkeiden
hankesuunnitelmien / kustannusarvioiden laadinnan:
- Vaelluskalojen ylisiirtohanke 2017 v. (Paluu)
- Keminmaan kalateiden kunnostussuunnitelmien päivittämishanke 2017-2018.
- Alisen Kemijoen sivujokien kunnostustarpeen esiselvityshanke 2017-2018.
- Vähäjoen ”Tuhtin Tärpin” kalastushanke 2017-2018.
- Karanteeni/Kenttähautomon suunnittelu ja perustamishanke 2017-2018.
Edellä esitetyistä hankkeista Vaelluskalojen ylisiirtohanke 2017 v. Paluu on hanke, jota esitetään
ylisiirtojen jatkotoimenpiteiksi ja siinä tullaan myös hyödyntämään vuoden 2016 ylisiirtohankkeen
kokemukset.
Yhdistyksemme kaikkien hankkeiden yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu se, että hankkeissa
esitetyllä toiminnalla pyritään aktivoimaan kyläyhdistysten, osaskuntien ja kalastusalueiden toimintaa.
Kyseisille tahoille esitetään hankkeen parista erilaisia työtehtäviä. Nämä työtehtävät ovat mm. toiminta
kalakuormien (mädin) vastaanottajana, istuttajana. Ko. tahoilla tulisi olla myös mahdollisuus osallistua eri
tutkimus- ja selvitystöiden toteuttamiseen ”työrukkasena” yhteistyössä tutkimuksen toteuttajien kanssa.
Ko. työ olisi osin talkooluontoista sekä palkkatyötä.
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Yhdistyksen 2000 –luvun alkupuoliskolla mäti-istutukseen kehittämä rasia. Rasiasta poikaset
vapautuvat petokala hävikin vähentämiseksi vasta ruskuaispussin loputtua sekä poikasen uintikyvyn
kehittyessä.

YHTEENVETO
Vuoden 2016 ylisiirtojen tavoite asetettiin hankkeelle sen alkuvaiheessa. Projektisuunnitelman
sisältöä muutettaessa ei hankkeen tavoitteiden, ylisiirrettävien kalojen määriin kuitenkaan puututtu,
vaikka ko. muutoksilla oli yhteys hankkeen tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksiin
- Ounasjoella kalat siirrettiin pääosin Marraskoski – Raattama väliselle jokiosuudelle. Tavoitteeksi
asetettu Enontekiön ylisiirrot eivät toteutuneet alkukesän kalojen heikon fyysisen kunnon vuoksi.
- Itä-Lapin alueelle suunnitellut ylisiirrot lykkäytyivät rahoituksen epäselvyyksien vuoksi aivan
siirtokauden lopulle. Savukosken kunnan istutuspaikkaan lohia kuitenkin siirrettiin yhteensä 47 kpl.
.- Luonnonolosuhteilla oli ylisiirtopyyntiä vaikeuttava vaikutus (Kemijoen voimakkaat virtaamat).
- Edellä esitetyt seikat yhdistettynä pienten (alle 60cm) uroslohien vähäiseen osuuteen Kemijoensuualueelle nousseista kaloista luonnollisesti vaikeutti negatiivisesti hankkeelle asetettujen
tavoitteiden täyttymistä.
Pienten uroslohien prosentuaalinen osuus ylisiirretyistä kaloista
Vuonna

2014
2015
2016

yht kpl

599
1321
1152

pyyntikausi

5.7 - 25.9
29.6 - 16.9
20.6 - 14.9

kossien osuus %

243 kpl / n. 40 %
744 kpl / n. 56 %
343 kpl / 26 %

Ylisiirrettyjä kaloja pyydystettiin yht. 1162 kpl. Kaikista pyydetyistä kaloista uroksia oli
yht: 392 kpl / 34% ja naaraita 733 kpl / 63%.
- Kaloista 277 kpl / 24% pyydettiin Kaakamoniemen lohipadosta ja 875 kpl / 76 %
Isohaaran vanhalta voimalalta.
- EVIRA:n tautitarkkailuun kaloja toimitettiin 89 kpl.
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Vaelluskalojen ylisiirtohankkeen (PALUU ) vuoden 2016 kokonaiskustannukset olivat
hankesuunnitelmassa arvioitu 201 048 euroksi. Käytännössä toteutuneet kustannukset
muodostuivat kuitenkin 114 441 euroksi. Hankkeen budjetissa suurimmat epätarkkuudet ilmenivät
henkilöstökuluissa, jotka olivat noin 50% arvioitua pienemmät.
Henkilöstökuluissa neljän ylisiirtopyyntiin osallistuvan henkilön työpäivän pituudeksi budjetoitiin 7,5
h/vrk. Kemijoella poikkeuksellisen runsaan vesitilanteen vuoksi Isohaaran voimalaitoksilla ei ollut
juurikaan mahdollisuutta ylisiirtopyyntiä tukevaan voimalaitosten säätöön.
Kyseisten olosuhteiden seurauksena pyyntiin osallistuvien henkilöiden työpäivän pituus muodostui
ainoastaan 2 – 4 tunnin mittaisiksi. Ko. muutoksilla oli esitetyistä syistä johtuen vaikutusta
viikkotuntien täyttymiseen ja edelleen ylityötuntien muodostumiseen, joiden kustannukset oli
kuitenkin huomioitu (7,5 h/vrk) budjetoitaessa hankkeen henkilöstökuluja.
- Kaakamoniemen pyynti lopetettiin 30.7.2016 saaliin puutteen vuoksi. Pyynnin lopettamisen
jälkeen saatiin Kaakamoniemen rysästä ainoastaan yksittäisiä lohia.
- Kemijokisuussa vuosittain toteutettava siianpyynti loppui 30.10. Osalta kalastajista tiedusteltiin
lohen ja taimenen osuutta sivusaaliissa. Yleiseksi käsityksesi muodostui kanta, jossa
siianpyynnin yhteydessä lohta ja taimenta saatiin edellisiin vuosiin verrattuna huomattavasti
vähemmän.
- Hyljehavaintoja tehtiin niin Kaakamoniemen rysältä kuin Kemijokisuun 3 km mittaiselta
jokiosuudelta. Onkin mahdollista, että hylkeet ovat myös liikkuneet voimalaitosten turbiinivirroissa ja näin karkottaneet turbiinivirtoihin kertyneitä lohiparvia, millä oli luonnollisesti
negatiivinen vaikutus ylisiirtopyynnin tuloksellisuuteen.
.
- Viimeiset nuottakalat Isohaarasta pyydettiin 14.9. Pyyntiä jatkettiin kuitenkin 19.9. asti, jona
aikana ei saatu saalista.
Edellä esitettyyn viitaten vuonna 2016 Perämerelle / Kemijokisuuhun ja Kemijoen
jokialueelle vaeltaneista lohista kalastettiin todennäköisesti valtaosa. Saalista huomattavan
osan hyödynsivät Kemijokisuun 3 kilometrin mittaisella jokiosuudella kalastavat verkkokalastajat
ja ylisiirtopyynti sekä vähäisessä määrin alueen vapakalastajat.
Ylisiirtopyynnin ja muun kalastuksen tuloksellisuuteen vaikutti negatiivisesti mahdollisesti alueelle
levittäytyneet hylkeet.

Luottamuksella ja reiluin keinoin toteutetusta yhteistyöstä kiittäen
Lohijokitiimi ry/ hankkeen ohjausryhmä.

Keminmaassa 21.12.2016

_________________________________________
Hankkeen vastuullinen johtaja Jukka Viitala
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