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TAUSTAA
Vaelluskalojen ylisiirrot Kemijokisuusta Ounasjoelle käynnistettiin vuonna 2009. Aloitusvuosina siirtoja toteutettiin lähinnä erilaisten tutkimustarpeiden vuoksi.
Myöhemmin Paluu hankkeen toteuttamien ylisiirtojen tavoitteeksi asetettiin luontaisen poikastuotannon käynnistäminen. Vuosina 2014 sekä 2015 kaloja siirrettiinkin yhteensä 1 683 yksilöä ja
vuonna 2016 yht: 1162 yksilöä. Vuosina 2014 – 2016 Paluu hankkeiden aikana siirrettiin lohia
yhteensä 2845 kpl. Määrä on samaa suuruusluokkaa, jonka yhdistyksen hallitus on tällä hetkellä
asettanut ylisiirtojen vuosittaiseksi tavoitteeksi.
Siirrettyjen kalojen lisääntymisen tuloksellisuutta on selvitetty Luonnonvarakeskuksen toteuttamilla sähkökalastuksilla ja tähän asti parhaimmat saaliit on saatu kesän vanhoilla lohenpoikasilla.
Yhdistyksen tavoitteena onkin edelleen jatkaa vaelluskalojen ylisiirtoja Perämeren merialueelta
sekä Kemijokisuusta Kemi- ja Ounasjoen potentiaalisille lohen poikastuotantoalueille.

VAELLUSKALOJEN YLISIIRTOHANKE PALUU 2017
Hankkeen hallinnointi
Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimi LOHIJOKITIIMI RY.
Käytännön töistä vastasi yhdistyksen toiminnanohjaaja Jukka Viitala. Yhdistyksen hallitus muodostui seuraavien tahojen edustajista: Kemin kaupunki Santeri Lindholm, Keminmaan kunta Aapo Mäenpää, Tervolan kunta Raimo Puikko, Rovaniemen kaupunki Teppo Säkkinen, Enontekiön kunta
Alpo Peltovuoma, Ala-Kemijoen kalastusalue Matti Kurkela, Keski-Kemijoen kalastusalue Reijo
Saari, Ounasjoen kalastusalue Risto Similä, Enontekiön kalastusalue Jyrki Kehus sekö Savukosken kunnan edustaja Kari Kilpimaa. Hallituksen asiantuntijoina toimivat Kemijärven kaupungin, Kittilän kunnan sekä Metsähallituksen edustajat.
Hankkeen ohjausryhmäksi esitti yhdistyksen hallitus seuraavien tahojen edustajia:
Lapin ELY – keskuksen edustajat
Luke
Lohijokitiimi ry
Yli-Kemin kalastusalue
Lohijokitiimi ry
-

Mikko Jaukkuri
Jyrki Kehus
Kari Kilpimaa
Jukka Viitala hankkeen vetäjä/sihteeri

Ohjausryhmän tehtäviin kuului mm. MMM yhdistykselle luovuttamien varojen käytön seuranta ja hyväksyntä.
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä oli projektisuunnitelman mukainen hankkeen edistymisen seuranta.
Ylisiirroista laadittiin vuosittain yksi raportti, jonka sisälsi myös hankkeen kirjanpidon.
Hankkeesta laaditun raportin sekä kirjanpidon hyväksyy hankkeen ohjausryhmä.

HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen / Yhdistyksen tavoitteena oli siirtää Kemijokisuusta vuonna 2017 n. 1000-3000 kpl sukukypsää vaelluskalaa (lohia ja taimenia) Kemijoen ja Ounasjoen sekä niiden sivujokien vapaille
jokiosuuksille. Toimenpiteellä pyrittiin käynnistämää ko. alueiden luontainen poikastuotanto sille
tasolle, että syntyneet poikaset muodostavat riittävän suuria populaatioita indikaattoreiksi eri tutkimustoiminnalle.
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HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS VUONNA 2017
Hankkeen toteutuksesta jouduttiin laatimaan kaksi eri hankesuunnitelmaa, koska voimayhtiöt vetäytyivät niin kalateiden kehittämisen kuin ylisiirtohankkeen rahoituksesta. Kyseinen toimenpide aiheutti luonnollisesti hankkeille rahoitusvajeen, jota pyrittiinkin paikkaamaan valtakunnalliselle PALUU – keräyksellä.
Lapin Ely-keskus ilmoitti 3.5. kirjatulla kirjeellä hankkeen kärkihanke rahoituksen hyväksymisestä
ja MMM 23.5. päivätyllä kirjeellä hankkeelle myönnetystä 20 000 € avustuksesta. PALUU keräyksen tuotto selvisi toukokuun lopussa 2017 keräysajan umpeuduttua. (12 000€)
Hankkeen ensimmäisen rahoitushakemuksen kokonaiskustannuksiksi muodostui 278 960 euroa
ja toisen toteutuneen ylisiirtohankkeen rahoitus 182 230 euroksi.
Hankkeesta 22.1.2017 laaditun suunnitelman viimeisessä lauseessa todettiin, että hanke toteutetaan keräyksen tuoton ja yhdistyksen varallisuuden mukaisella volyymilla, mikä tarkoitti käytännössä hankkeessa toteutettaviksi esitettyjen toimenpiteiden edelleen priorisointia sekä osin omavaraista toteutusta.
Hankkeen toteutukseen liittyvistä kysymyksistä on hankkeen rahoituspäätöksen varmistuttua käyty
aktiivista vuoropuhelua Lapin Ely-keskuksen edustajien kanssa. Mm. on sovittu (Viitala -Hiltunen)
että, hankesuunnitelman mukainen uuden kalojen kuljetussäiliön rakentaminen ja muu aiheeseen
liittyvä kehittäminen voidaan ko. työn säästö ja luonteeseen liittyvistä syistä johtuen toteuttaa yhdistyksen omana työnä. Ohjausryhmän kokoukset pidettiin kaksi 5.12, sekä sähköposti kokouksena 16.1.2018.

Toiminnan kehittäminen
Hankesuunnitelmassa vaelluskalojen palauttamistoimenpiteiden kehittämiseksi esitettiin seuraavia
toimenpiteitä:
- Vallitunsaaren kalatiehen rakennetaan Isohaaran kalateiden toimintaedellytysten kehittämishankkeessa esitetyn mukainen pyyntilaite. Toimenpiteestä luovuttiin varojen puutteen vuoksi.
- Hankkeen aikana valmistettiin tieliikennelain mukainen alle 3 500 kg painoluokkaan kuuluva
isojen kalojen siirtoon suunniteltu kalojen kuljetussäiliö. (MMM erityisavustus 20 000€)
Säiliön suunnittelun ja rakentamisen toteutti Lohijokitiimi ry. Säiliössä on ns. proto ja sen toiminnassa on joitakin puutteita, jotka ovat mahdollista korjata, mutta toimintaperiaatteiltaan se täytti
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sille asetetut tavoitteet. Säiliön lastaus ja purku ovat toteutettavissa mm. ilman kalojen käsittelyä.
Säiliön kiertävä vesitys tehostaa hapen tasaista jakaantumista koko säiliön alueelle, mikä mahdollistaa myös kalojen suuremmat kuljetustiheydet. Säiliö on tilavuudeltaan n. 2,6 m 3 ja siihen on
liitettävissä kalojen lastaukseen ja purkuun soveltuva sulutusputki. Sulutusputki on myös hyödynnettävissä siirrettäessä mm. kaloja kalateiden pyyntilaitteesta varasto- tai kuljetusastiaan. Kuljetussäiliön vesitys ja mittasuhteet ovat suunniteltu siten, että säiliö voi toimia myös tilapäisenä varastoaltaana. Säiliöstä ja siihen liittyvistä muista hyödyntämismahdollisuuksista laaditaan myöhemmin
oma raportti. Kustannuksista valtaosa katettiin Maa- ja Metsätalousministeriön yhdistykselle myöntämällä avustuksella. https://www.youtube.com/watch?v=dpb5s8Z4Cpc&ts
- Uuden painoluokaltaan 3500 kg trailerin hankinta. Hankinnasta luovuttiin varojen puutteen vuoksi.
- Merialueelta siirrettävien kalojen keräämisen tehostamiseksi hankitaan ko. toimintaan suunniteltu tasapohjainen vene. Hankinnasta luovuttiin varojen puutteen vuoksi.
- Lohien ja taimenten mätirasiaistutusten tai suorien silmäpistevaiheessa olevien mätien istutusten käynnistäminen ja kehittäminen Kemi /Ounasjoen sivujokien latvavesissä. Hankinnasta luovuttiin varojen puutteen vuoksi.
- 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 ”työrukkasena” yhteistyössä tutkimuksen toteuttajien sekä yhdistyksen kanssa. (Alisen Kemijoen sivujokien ennallistamisen esi-suunnitteluhanke) Ko. työ olisi osin talkooluontoista sekä palkkatyötä. Hankinnasta luovuttiin varojenpuutteen vuoksi.

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. Savukosken
alueelle suunnatut ylisiirrot toteutettiin Kalastajan Savukoski ry:lle myönnetyn ylisiirtoluvan puitteissa. 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. alueella 5.6.2017 kirjatulla päätöksellä.
-

-

Kalojen kuljetukset toteutti siirtoluvan haltija Lohijokitiimi ry.
Siirrettävät kalat pyydystettiin Keminmaan uudelta kalatieltä sekä
nuottaamalla Isohaaran vanhalta voimalalta
Osa siirrettävistä kaloista ostettiin Kaakamoniemen ja Perämeren merialueen pyydyksistä.
Kuljetusvetenä käytetiin Isohaaran patoaltaan vettä.
Virkaeläinlääkärin silmämääräisen tarkastuksen kaloille suorittivat Tervolan kunnan eläinlääkärit.
Kaakamoniemen vastaanottopisteen toimintaa kehitettiin mm. vuokraamalla Tornion kaupungilta sekä Kaakamo – Ruottalan osakaskunnalta maa-alueet toiminnan keskittämiseksi ko.
alueelle.
Lisäksi alueelle rakennettiin yhdistyksen omana työnä laituri, kaivo sekä 2000 l kylmän veden
varastosäiliö.
Kalojen ylisiirtokaluston sekä kustannustehokkaan toiminnan kehittämiseksi suunniteltiin ja
rakennettiin yhdistyksen omana työnä isojen emokalojen kuljetukseen, lastaukseen ja purkuun
soveltuva kuljetuskalusto.
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Hankesuunnitelmassa toiminnan käynnistämiselle keskeisille toimenpiteille esitettiin aikataulut,
jossa hanketta myös pyrittiin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Molemmat Isohaaran kalatiet tuli avata kesäkuun alkupäivinä, riippuen joen jäätilanteesta. Kalateitä uusi aukaistiin 26.6. ja
vanha Vallitunsaaren kalatie 28.6.2017.
Tavoitteeksi asetettiin myös mahdollisimman aikaisen merialueen pyynnin käynnistäminen Perämerelle, luonnollisesti sillä edellytyksellä, että kalatalousviranomainen myöntää pyynnille poikkeusluvan. Merialueen ylisiirtopyynnille ei poikkeuslupaa myönnetty ja kausi käynnistettiin 17.6.
ja lopetettiin 16.8.2017.
Nuottaus Isohaaran vanhalla voimalaitoksella tuli käynnistää heinäkuun puolenvälin tiennoilla
kun kalojen suomupeitteen ns. nahoittuminen on käynnistynyt. Ylisiirtokalojen nuottaus Isohaaran kalatien lippolavalla käynnistettiin 26.7. ja lopetettiin 22.9.2017. Pyynnin viivästämisellä oli
toivottu vaikutus ja valtaosalla pyydetyistä kaloista nahoittuminen oli käynnistynyt.

Kalojen kuljetukset ja varastointi
-

Kaakamoniemen lohipadosta ja jokisuualueelta ostetut kalat varastoitiin Kaakamoniemeen
perustettuun kalojen vastaanottopisteen kahteen 7 m 2 varastoaltaaseen.

-

Kalat kuljetettiin istutuskohteisiin pääasiassa yhdellä pakettiautolla kalojen kuljetussäiliöillä varustetulla trailerilla.

-

Kuljetussäiliöinä käytetiin kahta n.1,3 m3 - 1,4 m3 säiliötä sekä 31.8. jälkeen yhtä 2,6 m3
kiertovesipumpulla varustettua kuljetussäiliötä. Kalojen kuljetuskapasiteetiksi muodostui, riippuen
veden lämpötilasta ja kalojen kokoluokasta, n. 30 - 60 kalaa/istutuserä.

-

Vuonna 2017 kaloja siirrettiin lähes päivittäin yhteensä n. 48 eri istutuserää. Istutuserissä 40 - 60
kalan istutuseriä oli yhteensä 11 ja yli 20 kalan istutuserää n.42. Koko nousukauden istutuserien
kalojen kappalemäärän keskiarvoksi muodostui 32,6 kpl/istutuserä.

-

Vastaavat määrät vuonna 2016 toteutetussa ylisiirrossa olivat: 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.

-

Siirtojen kustannustehokuuden paranemiseen vaikuttivat kalojen varastointiajan piteneminen
0 - 1vrk / istutuserä sekä kuljetuskapasiteetissa tapahtuneet muutokset.
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Ylisiirtojen toteutus
Tavoitteena oli siirtää Kemijokisuun merialueelta ja Isohaaran kalateiltä sekä nuottaamalla
Isohaaran vanhalta voimalaitokselta mahdollisimman useita emokaloiksi soveltuvia lohia ja taimenia Ounas- ja Kemijokeen sekä niiden sivujokiin.
Hankkeen projektisuunnitelmassa osaa siirrettävistä kaloista esitettiin säilytettäväksi LUKEN
Keminmaan karanteenilaitoksella mädin siirrolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (150
emokalaa). Kyseisestä tavoitteesta kuitenkin luovuttiin varojen puutteen vuoksi.
Ylisiirtojen tavoitteeksi oli asetettu pääuoman ja sivujokien luontainen poikastuotannon käynnistäminen.
Ounasjoella sekä alisella Kemijoella ylisiirtojen toteutusta ohjaaviksi tekijöiksi ovat nousseet mm.
seuraavat tekijät: Toiminnalla ei saa vaarantaa eikä luoda tarpeetonta uhkaa olemassa olevalle
kalanviljelytoiminnalle. Olemassa olevan poikastuotanto potentiaalin sijoittuminen, vedenlaatu ja
virkistyskalastusmahdollisuuksien tasapuoliseen jakautumiseen vaikuttavat tekijät sekä muut tutkimukselliset tarpeet.
Vuonna 2017 Istutuksia toteutettiin Kemijokeen sekä Ounasjokeen ja Ounasjärveen ja niihin laskeviin sivujokiin. Lisäksi alisella Kemijoella istutuksia toteutetiin taimenilla Loue- ja Pisa jokeen sekä
Tervolan patoaltaaseen.
Alisella Kemijoella oletusarviona on, että Ounas- ja Kemijoelle toteutetuista siirtokaloista osa vaeltaa alisen Kemijoen ylimmille Petäjäs- ja Valajaskosken patoaltaille ja osin merialueelle asti. Nämä
yksilöt täyttävät tässä vaiheessa vaelluskalojen palauttamista vähäisen poikastuotantopotentiaalin
ja ehkä virkistyskalastuksen asettaman tarpeen.
-

Ossauskosken patoaltaan valuma-alueen vaikutusalueelle lukeutuvan Vähäjoen ylisiirroista on Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttulan toivomuksesta luovuttu. Kyseinen alue on kuitenkin alisen Kemijoen yksi keskeisin vaelluskalojen palauttamiskohde,
jossa kalastusoikeuden omistajan näkemyksellä on merkitystä, kun pohditaan jatkossa
joen vaelluskalojen palauttamiseen sekä virkistyskalastuksen käynnistämiseen tähtääviä
toimenpiteitä. Altaalle jouduttiin toteuttamaan ns. hätäistutuksena 34 kalan istutus.

-

Tervolan patoaltaaseen laskeviin sivujokiin siirtoja toteutettiin Loue-ja Pisajokeen yhteensä 31 kalalla sekä patoaltaaseen yhteensä 48 kalalla, pääasiassa lohella.

-

Isohaaran patoaltaaseen ei laske sivujokia, joten altaan virkistyskalastus tarpeen tyydyttäminen on tällä hetkellä ainut kriteeri vaelluskalojen ohjaamiseksi alueelle. Vallitunsaaren
kalatien kautta on arvioitu patoaltaalle nousseen n. 100 – 200 vaelluskalaa, pääasiassa
lohta, joiden olemassa oloa voitaneen pitää tällä hetkellä riittävänä ko. kriteerien täyttymiselle.

Ensimmäiset varsinaiset lohien ylisiirrot toteutettiin Itä-Lapin alueelle Savukoskelle ja Ounasjoen
aliselle jokiosuudelle. (Meltaus, Tolonen, Lohiniva) ja kesäkuun loppu puoliskolla joen latvaosuuksille Enontekiön Raattama–alueelle. Loppu kauden osalta istutuksia toteutettiin koko jokiosuudelle
painotuen Helpin alueen poikastuotantopotentiaalin hyödyntämiseen. Sivujokiin siirtoistutuksia toteutettiin ainoastaan Molkojoen keski ja latvaosuuksille. Siirrettävien kalojen sukupuolijakaumaan
ei pyritty vaikuttamaan ja sen vuoksi kaikki saaliiksi saadut kalat siirrettiin.
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Valtaosa merialueelta pyydetyistä emokaloista hankittiin Kaakamoniemen lohipadosta ja osa Perämeren / Kemijokisuun ns. terminaalialueen pyynnistä.
-

Kaloja pyydettiin yhteensä 1 681 kpl joista 1581 siirrettiin ja 94 kalaa toimitettiin Eviran
tautitarkkailuun.

-

Pyydetyistä kaloista 685 kpl pyydystettiin Perämeren merialueelta/Kaakamoniemen lohipadosta ja 870 kpl nuotattiin Isohaaran vanhan voimalaitoksen ns. lippolavalta. Isohaaran
uuden kalatien pyyntilaitteesta hyväksyttiin ylisiirtopyyntiin yht: 126 kalaa, pääasiassa
lohta.

-

Siirretyistä kaloista 529 kpl olivat naaraita ja 1058 uroskaloja. Naaraskalojen keskipainoksi
muodostui 4,6 kg uroskalojen taas muodostuessa 55 – 65 cm pituisista lohista.

Mätiä ko. naaraskalamäärä tuottaa istutusalueilleen arviolta reilu 3 milj. mätijyvää.

Hankkeen tautitarkkailun toteutusperiaate
Näytteenotto painottui ohjeistuksen mukaisesti ylisiirtopyynnin alkuvaiheeseen siten, että ensimmäinen ylisiirrettävä kala oli vasta n. 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. Vuoden 2017
tautitarkkailun toteutus poikkeaa edellisvuosiin verrattuna siten, että valta osa näytteistä otettiin
kaloista yhdistyksen omana työnä ja näin vältyttiin kalojen toimittamiselta Eviran Oulun toimipisteeseen. Tarkkailun toteuttamiseksi ainoastaan näytteet lähetettiin kylmäkuljetuksena matkahuollon välityksellä Eviraan.

Eviran tautitarkkailun toteutus
-

Kaikille siirrettyjen kalojen istutuserille suoritettiin Tervolan kunnan eläinlääkärin toimipisteessä virkaeläinlääkärin silmämääräinen tarkastus.

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

Tautitarkkailuvelvoitteen suorittamiseksi pyydettiin yht. 94 näytekalaa.

Ylisiirroissa mahdollisten kalatautien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi desinfioidaan siirtokalusto
jokaisen istutuserän jälkeen.
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Kalojen istutuskohteet ja sukupuoli jakauma 2017
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Ounasjoen sähkökalastus tiheydet 2017 lohi

LOHIEN YLISIIRTOJEN VAIKUTUSTEN SEURANTA 2017
Tuleville vuosille suunnitellut ylisiirtohankkeiden tuloksellisuutta arvioivat sähkökalastukset toteutetaan vuosittain Luonnonvarakeskuksen edustajien toimesta. Tulosten pohjalta arvioidaan syntyneiden poikasten esiintymistiheydet. Analyysin pohjalta voidaan myös arvioida jatkossa kalojen
lisääntymisen tuloksellisuutta ja merivaellukselle lähtevien vaelluspoikasten suuruusluokkia.
Vuonna 2016 sähkökalastuksia ei voitu toteuttaa Kemi/Ounasjoen poikkeuksellisen runsaiden
vesimäärien vuoksi.
Syksynä 2017 toteutetuissa sähkökalastuksissa ”nollikkaita” lohen poikasia löytyi selvästi useammista kohteista kuin koskaan aiemmin, tiheydet toki olivat pieniä, mutta kuitenkin rohkaisevia.
Vanhempiakin poikasia löytyi Raattaman alueelta, mutta sinne on Kemijoki Oy:n toimesta istutettu kesällä 2016 yksivuotiaita rasvaevällisiä poikasia, joiden osuutta tuloksessa on tällä hetkellä
vaikea arvioida. Kyseinen seuranta rahoitetaan Paluu-hankkeen ulkopuolisella rahoituksella.
Myös vuonna 2017 runsaat vesimäärät hankaloittivat jossakin määrin sähkökalastusten toteutusta.
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HANKKEEN RAHOITUKSEN JA KIRJANPIDON TOTEUTUMINEN
Hankkeen ja yhdistyksen rahaliikenteen sekä kirjanpidon hoidosta on vastannut Lohijokitiimi ry.
Hanke käynnistettiin 10.4.2017 ja ensimmäinen maksatuserä laskutettiin 3.7. ajalta 10.4.- 30.6.
päätös maksatuksen hyväksymisestä tehtiin 26.7. kirjatulla päätöksellä ja yhdistyksen tilille varat
siirtyivät 3.8. Hankkeen toinen maksatus laskutettiin 5.9. ajalta 1.7. – 31.8. päätöstä maksatuksen
hyväksymisetä ei ole toimitettu, mutta sähköpostitse asiasta on ilmoitettu. Yhdistyksen tilille varat
siirtyivät 14.11. Viimeinen maksatuserä anotaan hankkeen päätyttyä 31.12. ajalta 1.9. - 31.12.2017

HANKKEEN RAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN
Vaelluskalojen ylisiirto 2017
Hyväksytty kustannusarvio
- Henkilöstökulut
93 100
- Matkat
38 000
- Ostopalvelut
32 000
- Muut (sis. yleiskus.) 18 130
Yhteensä
182 230 €

Maksatukset yhteensä
70 045 €
25 788
13 008
8 869
117 710 €

RAHOITUS
HYVÄKSYTTY RAHOITUS

TOTEUTUNUT RAHOITUS

MMM/Kärkihankevarat 91 115 €
Lohijokitiimi ry
91 115 €
YHT:
182 230 €

Lohijokitiimi ry
58 855 €
MMM/Kärkihankevarat 58 855 €
Kokonaiskustannukset 117 710 €

YHDISTYKSEN OMARAHOITUSOSUUDEN KATTAMINEN
PALUU - Keräys
Ounasjoen kalastusalue
Kittilän kultakaivos
Palosaari Päivikki
Rapala Oy
Yksityinen henkilö
YHT:

7 500 €
3 000
500
1 000
20
12 020 €

Kemijärven osakaskunta
Savukosken osakaskunta
YHT:

1 000 €
1 000
2 000 €

Yhdistyksen omaraha
YHT:

n.

44 530
58 855 €

Toteutunut
58 855 €
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YHTEENVETO
Vaelluskalojen ylisiirrot Ounas- ja Kemijoelle toteutuivat vuonna 2017 pääasiassa niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Merkittävä osa hankkeen ensimmäisen hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä jouduttiin kuitenkin hylkäämään varojen puutteen vuoksi.
Siirtokauden 2017 aikana valmistui isojen kalojen kuljetukseen erityisesti suunniteltu kuljetussäiliö. Uuden kuljetussäiliön testaamisen myötä saatiin selkeä käsitys kaluston käyttömahdollisuuksista ja sen siirtoa helpottavista tekijöistä.
Kemijokisuun ja sen merialueen emokalojen keräyksestä ylisiirrettäviksi kaloiksi hyväksyttiin
yhteensä 685 kalaa. Kaikkiaan merialueelta kaloja pyydystettiin kuitenkin arviolta yli tuhat kalaa. Eli merkittävää osaa kerätyistä kaloista ei hyväksytty ylisiirtokaloiksi. joten ko. toiminnan
kehittämiseen onkin tarvetta.
Tällä hetkellä vaelluskalojen ylisiirtoa rajaavina tekijöinä voidaan pitää merikeräyksessä kalojen siirtoa mereltä Kaakamoniemen vastaanottopisteeseen. Joki pyyntiä luonnollisesti rajoittaa
jokeen nousevien kalojen vähäinen määrä sekä kalateiden suualueiden toiminta. Nykyisin
nuottaamalla toteutettua ns. ylisiirtopyyntiä ei voida pitää vakiintuneena toimintatapana kaloja
pyydystettäessä.
Vaelluskalojen ylisiirrot ovat tuottaneet myös tulosta, sillä Syksyllä 2017 toteutetuissa sähkökalastuksissa ”nollikkaita” lohen poikasia löytyi selvästi useammasta kohteesta kuin koskaan
aiemmin, tiheydet toki olivat pieniä, mutta kuitenkin rohkaisevia. Esimerkkejä löytyy myös
muita 8.8. kalatiehen hakeutui 7 noin 60 cm mittaista uroslohta (kossia), joiden käyttäytymisestä ei jäänyt epäselvyyttä. Kalatie ei ollut kyseisen veljessarjan määränpää, vaan ihan joku
muu paikka. Kaloista otettiin suomunäyte, josta oli luettavissa, että kalat olivat viettäneet kolme
ensimäistä elinvuottaan joessa, eivätkä kuten velvoitekalat 2-vuotta laitoksessa. Myös taannehtivan kasvun määritys tuki havaintoa.
Nousukauden 2017 kokemusten jälkeen yhdistyksellä on olemassa riittävästi tietotaitoa edellä
esitettyjen ylisiirtoa rajoittavien tekijöiden ratkaisemiseksi sekä Isohaaran kalateiden toiminnan parantamiseksi.
Jatkotoimenpiteinä yhdistys on käynnistänyt vuoden 2018 ylisiirtohankkeen rahoitushakemuksen laadinnan (kärkihankevarat). Lisäksi yhdistys tulee hakemaan Lapin Ely-keskukselta
kalateiden ja erityisesti niiden pyyntilaitteiden sekä ylisiirtokaluston edelleen kehittämiseen varoja joiden ansiosta kalojen lastaus vuonna 2017 rakennettuun kalojen kuljetu säiliöön on toteutettavissa ilman kalojen käsittelyä.

Keminmaassa 16.1.2018

__________Jukka Viitala__________________
Lohijokitiimi ry Toiminnanohjaaja Jukka Viitala
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