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TIIVISTELMÄ 

 

Nousukaudella 2018 Isohaaran uusi kalatie aukaistiin 6.6. ja vanha Vallitunsaaren kalatie 8.6. 
Vanhan kalatien käytössä oli joitakin katkoksia kesä- ja heinäkuun aikana. Käyttökatkokset 
johtuivat kalatien toiminnan tehostamiseen liittyvistä rakentamistöistä (Vallitunsaaren pilotti-
hanke) sekä heinä-elokuun aikana kalasydämen testaukseen liittyvistä rakentamistoimista. 
Isohaaran kalatie suljettiin 10.10. ja Vallitunsaaren kalatie 12.10.2018. Kalatien hoito- ja käyt-
tö toteutettiin jo vanhalla rutiinilla ja niistä muodostui kustannuksia Kemi-Ounasjokivarren 
kunnille n. 25 000 euroa. Päivystyksen aikana uuden kalatien toiminnasta kertyi 26 käyttöhäi-
riötä. Hälytykset johtuivat etupäässä kalatien suuaukon automatiikan ohjausjärjestelmässä 
ilmenneistä vioista (kierretankonostimen ohjausrele). Kalatautitarkkailuun Eviralle pyydettiin 
yhteensä 80 näytekalaa. Tutkituilla kaloilla ei todettu tauteja aiheuttavia viruksia. 
  

Isohaaran kalatien toimintaa jo pitkään vaivannut vika saatiin paikallistettua ja korjattiin. Myös 
Vallitunsaaren kalatien toimintaa saatiin edellisvuoteen verrattuna parannettua. 
 
Alueen kalastuksen valvontaa toteutettiin päivittäin. Havaituista rikkomuksista tehtiin ainoas-
taan yksi virka-apupyyntö poliisille, jolle kuuluu valvonnan käytännön toimenpiteet. Virka -
apupyyntöjä tehtiin Vallitunsaaren kalatien suualueen seurantakamerasta havaitun verkon 
vuoksi. 
 
Vallitunsaaren kalatien toimintaan sekä pilottihankkeen edistymiseen vaikuttivat jossakin 
määrin kalasydämen testaukseen liittyvät toimenpiteet. Kalasydän asennettiin kalatien suu-
alueen vaikutusalueelle 21.6. kello 22:00 alkaen ja sitä koekäytettiin suualueella aina 
25.9.2018 asti. 
 
Kalateiden toiminnan kehittäminen 
 
Vuonna 2018 toteutettiin Vallitunsaaren kalatien investointihanke sekä käynnistettiin Vallitun-
saareen kalatien rakentamis- ja seurantahanke. PVO Vesivoima Oy osallistui Vallitunsaaren 
kalatien Investointihankkeeseen 20 000 eurolla ja luovuttamalla Vallitunsaaren kalatien seu-
ranta- ja rakentamishankkeeseen kalateiden vaatiman sähkön (3 000 €) sekä veden (n. 
6 000 - 7 000 €) veloituksetta.  
 
Kemijoki Oy osallistui Vallitunsaaren kalatien Investointihankkeeseen 5 000 eurolla. 
 
Lohijokitiimi ry rahoitti Vallitunsaaren investointihanketta 1100 eurolla ja käynnisti Vallitunsaa-
ren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen, jonka kustannukset on arvioitu n.60 700 € ja 
josta yhdistyksen omarahoitusosuus on 50 %. Hanke toteutetaan vuosien 2018 ja 2019 aika-
na. 
 
Kaikille edellä esitetyille hankkeille on myönnetty MMM:n kärkihankerahoitus, joka kattaa 
hankkeen kokonaiskustannuksista 50 %. 
 
Molemmissa kalatiehankkeissa pyritään ”keskittämään” ja lisäämään oh-
jainaidan/virranohjaimen avulla kalateiden suualueen virtauksia. Lisäksi Vallitunsaaren kala-
tiessä ko. toimintaa tehostetaan edelleen lisävesipumpulla. Tavoitteena on myös rakentaa 
kalateihin kalojen pyyntilaitteet, joiden avulla kalojen siirto on toteutettavissa ilman, että kala-
tien toiminta häiriintyy ja ilman kalojen suoraa käsittelyä. 
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Kalojen seuranta 
 
Kalojen nousu käynnistyi heti kalateiden avauduttua. Valtaosa kaloista oli lohia ja taimenia. 
Huomattava osa kalatiehen hakeutuneista kaloista oli 25 - 45 cm mittaisia taimenia, joista 
osa oli ns. ”paikallista taimenta”, jotka pitivät kalateitä kasvuympäristönään. Kalojen nousuun 
kalatiessä vaikutti negatiivisesti keskikesän hellejakso, jonka aikana kalatietä käyttivät lähin-
nä pienet taimenet. Kalatien toiminnan aikana sitä käyttivät heinä – elokuun aikana päivittäin 
lähinnä rasvaevälliset lohet. Ensimmäinen varmuudella viljelty lohi Vallitunsaaren kalatiessä 
havaittiin 14.8. Taimenten ja viljeltyjen lohien määrät kasvoivat Vallitunsaaren kalatiessä 
nousukauden loppupuoliskolla. Kutuvaelluksella olevilla kaloilla aktiivisinta liikehdintä kala-
teissä oli syys – lokakuun vaihteessa.  
 
Taimenten osuuden merkittävää kasvua voidaan Vallitunsaaren kalatiessä osittain selittää 
kalalaskurin hankinnan myötä tarkentuneesta kalatieseurannasta.  
 
Isohaaran kalateillä havaittiin seurannan aikana yhteensä 8 879 24 – 117 cm mittaista 
kalaa, joka ilmentää lukijalle Isohaaran kalateiden toiminnallisen potentiaalin. Kysei-
sessä luvussa ei ole huomioitu Vallitunsaaren kalatiellä kesä- ja heinäkuun aikana to-
teutettujen rakennustöiden eikä myöskään Kalasydämen testaukseen liittyvien käyttö-
katkosten ja muiden häiriötekijöiden vaikutuksia kalatien toimintaan ja kalamääriin. 
Tulos on rohkaiseva ja kalateiden toimintakauden uusi ennätys. 
 
Seurantatulosten mukaan 5 575 kalaa palasi laskurin anturin ohitettuaan takaisin laskurin ohi 

kalatien alapuoliselle osuudelle. Isohaaran patoaltaalle nousi seurannan mukaan yhteen-

sä 4 123 kalaa (≥ 24 cm), joista yli 30 cm kaloja oli yhteensä 2 432 kpl.  Näistä kaloista 

oli Luonnonvarakeskuksen laatiman selvityksen mukaan > 45 cm pituisia sukukypsiä 

lohikaloja 1382 kpl. 

 
Takaisin palaaminen voimalaitoksen lävitse käynnistyy osalla kaloista todennäköisesti lähes 

välittömästi kalatien ohitettuaan, ajankohtana milloin voimalaitosten käyttö on vähäistä, kui-

tenkin viimeistään kalojen kutuajan lähestyessä.  

Voimalaitosten käytön osalta kyseinen toimintatapa on varsin yleinen ajankohtana, kun ve-

den vähyys rajoittaa voimalaitosten käyttöä. 

Edellä esitettyyn viitaten kalojen edestakaista liikehdintää kalatiessä voidaankin pitää 

nykytilanteessa luonnollisena kalojen leimautumisesta sekä osittain voimalaitosten 

käytöstä johtuvista syistä. Päätelmää tukee vuonna 1995 toteutetun telemetriaseuran-

nan tulokset (Jokikokko &Viitala liite.20) sekä havainnot päivittäisessä kalatieseuran-

nassa ja myös Kaakamoniemen lohirysän saalistiedot (suullinen tiedonanto Dunder-

Viitala).  

Koska kyseinen tilanne vaikeuttaa kalateiden kautta nousseiden kalojen tarkan kokonaismää-
rän arviointia, yhdistyksen hallitus on esittänyt Lapin Ely-keskukselle mm. seuraavan hank-
keen käynnistämistä. Kalojen merkintähankkeen tavoitteena olisi merkitsemällä Isohaaran 
kalateistä nousseita kaloja selvittää villien ja viljeltyjen lohien mahdollisia käyttäytymiseroja 
Isohaaran kalatie – Taivalkoski välisellä jokiosuudella. 
 
Kauden yhtenä tavoitteena oli myös verrata kalateiden ja kalasydämen toimintaa, mutta ta-

voitteesta luovuttiin, koska kalasydämeltä ei saatu vertailukelpoistatietoa. 
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Taustaa 
 
Vuonna 2013 allekirjoittivat Kemi- ja Ounasjokivarren kunnat Isohaaran kalateiden ylläpidosta 
ja käyttökustannusten jakamisesta sopimuksen. Sopimus on luonteeltaan yhteistyösopimus, 
jossa määritellään aliselle Kemijoelle rakennettujen Isohaaran vanhan (Vallitunsaaren kala-
tie) sekä uuden kalatien (Isohaaran kalatie) käytöstä ja ylläpidosta syntyneiden kustannusten 
ja vastuiden jakaminen. Jatkossa on tavoitteena, että myös voimayhtiöt osallistuisivat Ke-
minmaan kalateiden toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon. 
 
Yleiset toimintaperiaatteet 
 
Mikäli kalateitä käytetään toimintaan, josta kertyy tuloja kalatien sijoituskunnalle, katetaan ko. 
tuotolla kalateiden ylläpidosta syntyviä kuluja.  
 
Kunnat ovat yhteisvastuussa Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateiden ylläpidosta ja käytöstä 
syntyvistä kustannuksista/velvoitteista. 
 
Lohijokitiimi ry vastaa laaditun sopimuksen mukaan kalateiden käytöstä, seurannasta, tauti-
tarkkailusta sekä pienistä huoltotöistä. Lisäksi kalateiden käyttö- ja hoitosopimukseen kuulu-
vat ko. toiminnan raportointi ja kalatien vaikutusalueen kalastuksen valvonta ja kalateiden 
toiminnan kehittämiseen liittyvä toiminta. Yhdistys on myös vuokrannut kalatiet käyttöönsä 
vuoteen 2032 asti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            
 
 
 
 
                     Kuva 1. Vallitunsaaren ja Isohaaran kalatien sijoittumisesta alueelle 
 
 
 
 
 

 

 

Isohaaran kalatie 

Vallitunsaaren kalatie 
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Päivittäisen hoidon ja seurannan toteutusperiaatteet 
  
Päivittäinen hoito sisältää vähintään yhden käynnin kalateillä. Käynnin aikana tarkistetaan 
kalateiden pyyntilaitteiden sihdit sekä kalatien seurantalaitteiden (kamerat, laskimet, hälytti-
met) toiminta. Hoitajan tulee olla päivystysaikana puhelimitse tavoitettavissa ja tarvittaessa 
hänen tulee seurata uuden kalatien toimintaa Internetin välityksellä. Hälytyksen saatuaan 
hänen tulee olla n. puolen tunnin kuluttua hälytyksestä kalatiellä. Edellä esitetty varallaolo 
kattaa koko kalatien toimintakauden 
 
Varallaolon toteutusperiaate 
 
Varallaolossa noudatetaan KVTES:n työehtosopimusta ja varallaoloon osallistuvat yhdistyk-
sen toiminnanohjaaja, kalatienhoitaja sekä tarvittaessa yhdistykselle palkattu työntekijä. Kul-
takin varallaolotunnilta, jolloin työntekijä on velvoitettu olemaan varalla, maksetaan rahakor-
vauksena 20-30% korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaavasti vapaa-aikaa.  
 
Varallaolo alkaa keväällä touko-kesäkuun aikana riippuen kevään edistymisestä. 
Arkipäivinä varsinainen työaika on 08:00 – 16:00, muu aika on varallaoloa. Viikonlopun varal-
laoloaika on 24h /vrk.  
 
Kalateiden hoidon toteutusperiaatteet 
 
Keminmaan kunta ja Lohijokitiimi solmivat keväällä 2017 kalateiden hoidosta ja käytöstä 
vuokrasopimuksen (15v), jonka mukaan yhdistys vastaa kalateiden hoidon ja kehittämisen 
toteutuksesta. Yhdistys laatii vuosittain kalatien hoidon toteutussuunnitelman, josta ilmenee 
päivittäisen hoidon ja seurannan sekä kalateiden toimintaan liittyvien pienten vuosittaisten 
huoltotöiden toteutusperiaatteet. 
 

- kalateistä saatavan informaation julkaisu 
- mahdollisten tutkimusten soveltaminen kalatien toimintaan 
-     kalateiden vaikutusalueen kalastuksen valvonta/seuranta 
-   kalatien ns. tautitarkkailuvelvoitteen hoito EVIRAAN ohjeiden mukaisesti sekä 
      näytekalojen toimittaminen tutkimuslaitokselle 
-     kalojen ylisiirron soveltaminen kalatien toimintaan 
-     vuosiraportin laatiminen kalateiden hoidon toteuttamisesta sekä syntyneistä 
      kustannuksista 
- vuosittain toteutettava laskutus (Keminmaan kunnan puolesta) sopimuksen al-

lekirjoittajakunnilta kalateiden hoidon toteuttamisesta ja käyttökustannuksista 
 
Lohijokitiimin hallitus hyväksyy kuluneesta nousukaudesta laaditun raportin ja kalatien ylläpi-
dosta syntyneet kustannukset. Raportti sekä lasku syntyneistä kuluista toimitetaan viimeis-
tään kuluvan vuoden loppuun mennessä kuntiin. 
 
Keminmaan kalateiden hoidon käytännön toteutus vuonna 2018 
 
Vuonna 2018 kalateiden hoito toteutettiin edellisvuosien toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
Kalateiden hoidosta ja käytöstä vastasi yhdistyksen toiminnanohjaaja Jukka Viitala. Yhdistyk-
sen toiminnanohjaaja laatii vuosittain raportin kalateiden käyttöön oleellisesti liittyvästä toi-
minnasta sekä niistä 
syntyneistä kustannuksista. 
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1. KALATEIDEN KÄYTTÖ NOUSUKAUDELLA 2018 
 
Isohaaran uusi kalatie aukaistiin 6.6. ja vanha Vallitunsaaren kalatie 8.6. Vanhan kalatien 
käytössä oli joitakin katkoksia kesä- ja heinäkuun aikana. Käyttökatkokset muodostuivat kala-
tien toiminnan tehostamiseen liittyvistä rakentamistöistä (Vallitunsaaren pilottihanke) sekä 
heinä-elokuun aikana kalasydämen testaukseen liittyvistä rakentamistoimista. Isohaaran ka-
latie suljettiin 10.10 ja Vallitunsaaren kalatie 12.10.2018. 
 
Vallitunsaaren kalatien toimintakauden 2018 aikana sen toimintaa kontrolloitiin kesä -
heinäkuun aikana silmämääräisesti, pysäyttämällä kalatietä käyttäneet kalat kalatien ylä-
päässä sijaitsevaan ikkunalliseen altaaseen ja laskemalla päivittäin sinne kertyneet yksilöt. 
Saatujen havaintojen mukaan kalatietä nousevien kalojen päivittäinen määrä arvioitiin 3-7 
kalaksi. Valtaosa kaloista oli lohta ja taimenta. Heinäkuun 27. – 29. päivien välisen ajan seu-
rantaa toteutettiin yhdistyksen kehittämällä ”snapshotilla” köyhän miehen kalalaskurilla. Saa-
dun kuvamateriaalin mukaan kalat olivat pääosin rasvaevällistä lohta. Kalatiehen asennettiin 
31.heinäkuuta Oululaisen Simsonar Oy:n kehittämä vedenalaiseen kuvaan perustuva kala-
laskuri.  
 
Vallitunsaaren kalatien toimintaan sekä pilottihankkeen edistymiseen vaikuttivat jossakin 
määrin kalasydämen testaukseen liittyvät toimenpiteet. Kalasydän asennettiin kalatien suu-
alueen vaikutusalueelle 21.6. kello 22:00 alkaen ja sitä koekäytettiin suualueella aina 
25.9.2018 asti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kuvat 2. Vallitunsaaren kalatien suualueen vedenalaisesta kalatien seurantakamerasta, 
   välittömästi kuvan taustalla oikealla sijaitsee myös kalasydämen suuaukko. 
 
Molempien kalateiden suualueelle asennettiin vedenalaiset kamerat kalojen käyttäytymisen 
seurantaa varten. Vallitunsaaren kalatielle elokuun ensimmäisellä viikolla ja Isohaaran kala-
tielle heti kauden alussa. 
 
Kalateiden käyttöönoton jälkeen niiden toimintaan ei häiritty muilta osin kuin tautitarkkailuka-
lojen pyynnin aikana sekä yksittäisissä rakentamiseen liittyvässä tilanteissa. Vallitunsaaren 
kalatien suuaukko toimi ylivirtausaukolla ja suuaukon säädön tarve oli ilmeinen. Kyseistä sää-
töä ei kuitenkaan kalatieseurannan tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi. Kalatiestä pur-
kautuvan veden kulmaa turbiinista purkautuvaan veteen muutettiin 10.8. alkaen erillisellä ko. 
kokeiluun soveltuvalla suuaukolla. Varmuutta toimenpiteen positiivisesta vaikutuksesta kala-
tien toimintaan ei tähänastisten kokemusten pohjalta kuitenkaan voida antaa, mutta se avasi 
kuitenkin uusia näkökulmia kalateiden suuaukkojen säätöön liittyvistä mahdollisuuksista. 
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Uuden kalatien (Isohaaran) toimintaa seurattiin kalatiehen asennetun Vaki- kalalaskurin avul-
la heti kalatien aukaisun jälkeen. Kalatien suuaukkona käytettiin paineen alaista suuaukkoa, 
joka sijoitettiin n. 1 metrin syvyyteen veden pinnasta. Säätö oli vakio eikä siinä huomioitu näin 
ollen vedenpinnan vaihtelua. 
 
Päivystyksen aikana uuden kalatien toiminnasta kertyi 26 käyttöhäiriötä. Hälytykset johtuivat 
etupäässä kalatien suuaukon automatiikan ohjausjärjestelmässä ilmenneistä vioista. (kierre-
tankonostimen ohjausrele). Vika korjattiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2017, mutta se 
diagnosoitiin tuolloin raja- katkaisinviaksi. Todellinen vika havaittiin toimintojen tarkastukses-
sa keväällä 2018, jossa havaittiin edelleen ongelmia minkä vuoksi esim. sulutusaika muodos-
tui kohtuuttoman pitkäksi. Ongelman alkuperä tarkentui laukaisimen (magneetin) irtoamisena 
kierretangosta. Vian tarkkaa syntyajankohtaa on vaikea määrittää. On todennäköistä, että ko. 
vian negatiivinen vaikutus kalatien toimintaan on kestänyt jo vuosien ajan. Vaikutus on ollut 
alkuvaiheessa vähäinen, mutta kasvanut pikkuhiljaa niin, että vuoden 2017 toimintakauden 
alkupuoliskolla olivat vaikutukset aika ajoin silmin havaittavissa, kun veden pintaa ei sulutus 
vaiheessa saatu nousuun. Todellisen vian löytyminen tapahtui kuitenkin keväällä 2018, mil-
loin vika myös korjattiin tilapäisesti. Vian määrittämistä on vaikeuttanut, että sen näkyvät osat 
(raon muodostuminen kalatien sulkuluukkuun) ovat sijoittuneet veden alle n.1m syvyyteen ja 
jo 1cm rako aiheuttaa vajetta kalatien suualueen toimintaan. 
 
Alueen kalastuksen valvontaa toteutettiin päivittäin kalatien hoidon ja muun toiminnan yhtey-
dessä. Havaituista rikkomuksista tehdään tarvittaessa virka-apupyyntö poliisille, joka toteut-
taa valvonnan käytännön toimenpiteet. Vuoden 2018 nousukauden aikana virka-apupyyntöjä 
tehtiin ainoastaan kerran Vallitunsaaren kalatien suualueen seurantakamerasta havaitun ver-
kon vuoksi. Kalatien vaikutusalueen ”rokastus” on vähentynyt.  
 
 

 
 
Kuva 3. Vallitunsaaren kalatien suualueelle yön aikana ilmestynyt verkko 
 
 
Yhdistyksellä on ollut vuokrattuna vuodesta 2017 lähtien toimitilat Kemin Vallitunsaaresta, 
kalateiden välittömästä läheisyydestä.  Toimipisteeseen on keskitetty kalatieseuranta sekä 
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kalateiden etäkäyttö. Siellä myös valmistetaan rakenteita kalateiden toiminnan sekä kalojen 
kuljetuksen kehittämiseen.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 Kuva 4. Kalateiden seurata ja etäohjauspöytä 
 
 
KALATEIDEN TOIMINTA 
 
Yhdistys käynnisti kalojen siirrot Ounasjoelle jo vuonna 2009, sillä seurauksella, että lohen 
luontainen poikastuotanto on todistettavasti käynnistynyt (liite 24.) ja tuottanut kalateiden ylä-
puolisille alueille leimautunutta kalaa. Nämä luontaisesta lisääntymisestä peräisin olevat yksi-
löt ovat luonnollisesti vaelluskalojen palauttamisen muun vapaehtoisen toiminnan ohella vai-
kuttaneet positiivisesti kalateitä käyttävien kalojen määriin. 
 
Isohaaran kalateiden toiminta poikkesi edellisvuosista (2016 ja 2017) erityisesti siitä syystä, 
että kalateiden vaikutusalueella ei suoritettu ylisiirtopyyntiä nuottaamalla eikä myöskään kala-
teiden toimintaa jouduttu näin ollen keskeyttämään.  
 
Isohaaran kalatie: 
 

- Kierretankonostimen rajakatkaisijan vian havainnointi ja korjaaminen (väliaikai-
nen korjaus) vaikutti kalatiestä purkautuvan veden määrään ja sen myötä suu-
aukon toimivuuden, paineen alaisen suuaukon käytön tehostumiseen. 
 

Vallitunsaaren kalatie: 
 

- lisävesipumpun kunnostaminen 
- Denil- lamellien kunnostaminen ja rakennevirtaaman säätö  
- kahden ylimmän denil-lamellin poisto myötävaikuttivat kalatien toimintaan. 
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Kalatien tautitarkkailuvelvoitteen hoito  
 
Tarkkailu toteutettiin Isohaaran kalateistä kalatien päivittäisen hoidon yhteydessä. Näyteka-
lat/näytteet toimitetiin EVIRAA:n Oulun toimipisteeseen nousukauden 2018 aikana Vallitun-
saaren Pilottihankkeen toimesta, joten ko. toiminnasta ei syntynyt kunnille kustannuksia. 
Näytekaloja toimitettiin Isohaaran kalateiltä 24.7.-5.9. välisenä aikana yhteensä 44 kpl meri- 
ja sisävesitaimenta, 12 kpl merilohta, 1 siika, 3 ahventa, 4 särkeä ja 16 salakkaa yht:80 ka-
laa. Tutkituilla kaloilla ei todettu tauteja aiheuttavia viruksia. 
 
Lisäksi Kemijoki Oy:n toimeksiannosta LUKE toimitti EVIRA:lle kalateiden vaikutusalueelta 
IHN-virusmäärityksiin näytteitä yli 100 lohesta. Kaloilla ei todettu tauteja aiheuttavia viruksia. 
 
Kalateistä saatavan informaation julkaisu 
 
Hankittu informaatio mm. raportti kalateiden toiminnasta, kalalaskureiden tulokset, kuvamate-
riaali julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla www.lohijokitiimi.fi sekä yhdistyksen facebook -
sivuilla (Lohijokitiimi).  
 
Kalateiden toiminnan kehittäminen 
 
Jo vuonna 2017 toteutettiin Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten ylläpitämiseksi kun-
nostustoimia, joiden kokonaiskustannukset olivat 13 450 euroa. Hankkeesta 50 % rahoitettiin 
MMM kärkihankevaroin ja 50 % Itä-Lapin kuntien rahoituksella. (Savukoski, Pelkosenniemi, 
Kemijärvi ja Salla) 
 
Hankkeen aikana kunnostettiin Vallitunsaaren kalatien lisävesipumppu ja uusittiin kalatien 
denil-lamellit sekä kunnostettiin myös Isohaaran kalatien kalalaskuri.  Työn toteuttajana toimi 
Lohijokitiimi ry. Kunnostusten vaikutusta kalatien toimintaan voidaan arvioida mm. Vallitun-
saareen kalatien laskurin lukemien pohjalta. 
 
Vuonna 2018 PVO Vesivoima Oy osallistui Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittämishank-
keisiin: Vallitunsaaren kalatien Investointihankkeeseen 20 000 eurolla ja luovuttamalla Valli-
tunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeeseen kalateiden vaatima sähkön (3 000 €) 
sekä veden (n. 6 000 - 7 000 €) veloituksetta.  
 
Kemijoki Oy osallistui Vallitunsaaren kalatien Investointihankkeeseen 5 000 eurolla. 
 
Lohijokitiimi ry rahoitti Vallitunsaaren investointihanketta 1100 eurolla ja käynnisti Vallitunsaa-
ren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen, jonka kustannukset on arvioitu muodostuvan 
n.60 700 € ja josta yhdistyksen omarahoitusosuus on 50 %. Hanke toteutetaan vuosien 2018 
ja 2019 aikana. 
 
Kaikille edellä esitetyille hankkeille on myönnetty MMM:n kärkihankerahoitus, joka kattaa 
hankkeen kokonaiskustannuksista 50 %. 
 
Vallitunsaaren kalatien kunnostukseen ja kalateiden toiminnan seurantaan liittyvien hankkei-
den (Vallitunsaaren Investointihanke sekä Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamis-
hanke) tuloksia käsitellään tarkemmin tämän raportin sivuilla 9 – 20.  
 
 
 
 
 

http://www.lohijokitiimi.fi/
http://www.lohijokitiimi.fi/
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KALATEIDEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET 
 
 
        
                   Asiakaspalvelu, osto muilta                   Lohijokitiimi ry                20 000,00 € 
                       
   Polar-Automaatio            246,60 
            ”             965,70 
            ”              881,70 
   Mikrogate Oy              38,63 
   Oulun Tietokeskus                      25,81 
                  Softers / Systema Store Oy          238,00  
                                                                
                   Posti- ja telepalvelut         Teliasonera Finland Oyj      211,17  
                   Vakuutukset                                                     153,69 
                   Käyttösähkö                                1 734,04    
                     YHT:                                24 495,34 €
  
                   Vyörytys menot yleishallinto              517,00 
 YHT:         25 012,34 € 
 
                   Tulot  
 
                   Kalateiden vuokra                               1 000,00  
                   KAIKKI YHT:         24 012,34 € 
  
 
   

Kustannusten jako: 
 
 Kuntaosuus         2018 

Rovaniemi 40 %               9 604,94 €     
Kemi 15 %                        3 601,86 
Keminmaa 15 %               3 601,86 
Kittilä 15 %                       3 601,86  
Tervola 10 %                    2 401,24 

                    Enontekiö 5 %                          1 200,62 
                      yht:                                               24 012,34 € 
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Jatkotoimenpiteet  
 
Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa jat-
ketaan vuoden 2019 loppuun asti. Hankkeen toteutusaikana kalatien vesimäärää kasvate-
taan lähes puolella aiemmin kalatien käyttämään vesimäärään verrattuna ja kalatien suu-
aukolle asennetaan ohjainaita. Toimenpiteiden vaikutuksesta oletetaan kalatien suualueen 
toiminnan tehostuvan ja vaikutusten lisäävän kalatiehen nousevien kalojen määrää. 
 
Lisäksi Lapin Ely-keskus on myöntänyt 12.11.2018 antamallaan päätöksellä 15 000 euroa 
MMM:n kärkihankerahaa Isohaaran kalatien toiminnan ylläpitämiseen ja kameraseurannan 
sekä pyyntilaitteen kehittämiseen. Hankkeen toteutusaika on välillä marraskuu 2018-joulukuu 
2019.  Hankkeen toteuttaminen vaatii yhdistykseltä vastaavan omarahoitusosuuden. Tavoit-
teenamme onkin käynnistää eri yhteistyötahojemme kanssa keskustelu toimintamme rahoit-
tamisesta Kemi/Ounasjoen vaelluskalojen palauttamista varten käynnistetyn PALUU-
keräyksen avulla. 
 
Kalateiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä 
 
Yhdistys on jo vuosien ajan laatinut esityksiä Isohaaran kalateiden toiminnan kehittämiseksi, 
mutta huonoin tuloksin. 
 
Vuoden 2019 aikana, kun Vallitunsaaren kalatien toimintaa on tehostettu, pyritään kas-
vattamaan kalatien suuaukon virtaamaa lisävesipumpulla sekä hyödyntämään voima-
laitoksen turbiinista nousevaa virtaamaa kalatien suualueelle asennettavalla oh-
jainaidalla. Syksyllä nousukauden päätyttyä voidaan arvioida ovatko esittämämme ke-
hittämisideat edesauttaneet Vallitunsaaren kalatien toimintaa.  
 
Mikäli kuitenkin kalasydämen testausta oltaisiin edelleen vuonna 2019 jatkamassa Val-
litunsaaren kalatien suualueella. Olisi todennäköistä edellisvuoden kokemusten mu-
kaan, että kalatien sekä Vallitunsaaren kalatien pilottihankkeen toiminta häiriintyy ka-
lasydämen testauksen dominoivan toteutuksen vuoksi.  
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2. VALLITUNSAAREN KALATIEN INVESTOINTIHANKE 
 
Taustaa 
 
Vallitunsaaren kalatie valmistui vuonna 1993. Kalatien rahoituksesta vastasivat tuolloin Suo-
men valtio ja Keminmaan kunta. Kalatie oli ensimmäinen Suomessa suureen entiseen lohijo-
keen valmistunut kalatie. Valmistumisen jälkeen sen toimintaa seurattiin kolmen vuoden ajan. 
Seurannan jälkeen kalatien rakenteisiin tehtiin muutoksia, joilla myös isommat kalat (yli 10 
kg) saatiin hakeutumaan kalatiehen ja sen kautta edelleen ylemmäs Isohaaran patoaltaalle. 
Hankkeen toteutuksesta vastasi silloin Oulun yliopiston vesitekniikan laboratorio. Myöhemmin 
vuonna 2017 kalatien denil-osuuden ns. denil-lamellit uusittiin. Hankkeen käytännön toteu-
tuksesta vastasi Lohijokitiimi ry. Hanke rahoitettiin MMM kärkihankevaroilla ja sen omarahoi-
tusosuudesta vastasivat Itä-Lapin kunnat. 
 
Keminmaan kunta ja Lohijokitiimi ry ovat sopineet kalatien hoitovastuun siirtämisestä sopi-
muksella yhdistykselle. Myöhemmin solmitulla sopimuksella yhdistys on myös vuokrannut 
kunnalta Isohaaran molemmat kalatiet käyttöönsä. Kyseisen sopimuksen vaikutuksesta yh-
distyksellä on myös mahdollisuus kehittää kalateiden toimintaa ja tarvittaessa edistää niiden 
mm. matkailullista hyödyntämistä. 
 
Vuonna 2014 Vallitunsaaren kalatien toiminnan tehostamiseksi toteutettiin koko kalatien kattava 
laaja suunnitteluhanke. Hanke toteutettiin Keminmaan kunnan teknisten palveluiden hallin-
noimana ja se käytti nimeä Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittämishanke. Hankkeen oma-
rahoitusosuuden 17 280 € kustansi tuolloin Lohijokitiimi ry. 

 
Hankkeen aikana valmistui kalatien toiminnan kehittämissuunnitelmassa ja siinä esitetty-
jen toimenpiteiden toteutusten kustannuksiksi arvioitiin n. 900 000 €. (liite3.) 

 
Lohijokitiimi ry laati kehittämissuunnitelman pohjalta Pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli sel-
vittää varsinaisessa kehittämishankkeessa toteutettavien muutostöiden käytännön vaikutus ka-
latien toimintaan ja näin varmistaa suunnitelman mukaisten investointien tarpeellisuus.  

 
Pilottihankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui n. 130 700 €. Keminmaan kunnalle ei hank-
keesta esitetty rahoitusosuutta. 

 
Lapin Ely-keskus järjesti 4.5.2018 kokouksen, jossa käsiteltiin pilottihankkeen suunnitelmaa ja 
sen toteuttamismahdollisuuksia. Kokous pidettiin Keminmaan kunnantalolla. Kokouksessa myös 
sovittiin hankevalmisteluun liittyvistä jatkotoimenpiteistä. (liite 1.) 
 
Jatkotoimenpiteinä esitettiin hankesuunnitelman päivittämistä. 
 
Hanketta valmistelevassa kokouksessa 22.5. sovittiin, että pilottihanke jaetaan kahdeksi eri 
hankkeeksi. ns.  Investointihankkeeksi, mitä hallinnoi Keminmaan kunnan Tekniset palve-
lut sekä Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeeksi, jonka vetovastuu on 
Lohijokitiimi ry:llä. Lisäksi yhdistyksen toiminnanohjaajan tuli päivittää hankesuunnitelmat yh-
tiöiden esitysten mukaisiksi, jonka jälkeen yhtiöt ilmoittavat osallistumisestaan investointihank-
keen rahoitukseen. Myös Lapin liiton perustama vaelluskalatyöryhmä näki toiminnassaan perus-
teltuna hankkeen toteutuksen. 
 
Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Maveplan Oy:n laatima hankesuunnitelmaa puoltava lausunto 
(liite 4.) sekä luotiin suuntaviitat hankkeiden aikataululle sekä sovittiin siitä, että kameralaskuri 
hankittaisiin ja asennettaisiin heti investointihankkeen alussa. (liite 2.) 
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Kevään 2018 aikana Keminmaan kunnassa investointihanketta käsittelivät myönteisessä 
hengessä niin kunnanhallitus kuin valtuustokin. Hanketta valmistelevassa kokouksessa 
15.6.2018 informoi kunnan edustaja kokousta, että kunta voi osallistua Vallitunsaaren kala-
tien investointihankkeeseen siten, että Tekniset palvelut kilpailuttaa hankkeen investoinnit, 
mutta ei muuhun. Lisäksi hankkeen tulee olla kunnalle kustannusneutraali. (liite 2.) 
 
Kemijoki Oy:n edustaja totesi, että yhtiö voi osallistua investointihankkeen rahoitukseen noin 
5000 eurolla. 
 
PVO-Vesivoima Oy:n edustaja ilmoitti, että yhtiö voi osallistua investointihankkeen omarahoi-
tukseen merkittävällä osuudella. Päätös tarkemmasta rahoitusosuudesta ilmoitettaisiin myö-
hemmin. Yhtiö ilmoitti myöhemmin 26.6. sähköpostilla sitoutuvansa hankkeen rahoitukseen 
20 000 eurolla. 
 
Lisäksi sovittiin, että Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishanketta varten perustetta-
va asiantuntijaryhmä toimii myös molempien hankkeiden ohjausryhmänä ja valvoo siten myös 
investointihankkeen maksatukset. Ryhmän koollekutsujana toimii rahoituksen varmistuttua Lohi-
jokitiimi ry. (liite 2.) 
 
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi 29.6.2018 kirjatulla päätöksellään in-
vestointihankkeelle rahoituksen. (liite 9.) 
 
 
HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 
 
Vallitunsaaren investointihankkeen sekä seuranta- ja rakentamishankkeen asiantunti-
ja/ohjausryhmän jäsenet 
  
Jäsenet:  Jyrki Salo PVO Vesivoima Oy 
 Erkki Huttula Kemijoki Oy 
 Maare Marttila Lapin Ely-keskus 
 Mikko Jaukkuri LUKE 
 Aapo Mäenpää Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry 
 Jukka Viitala Lohijokitiimi ry 
 Matti Kurkela Ala-Kemijoen kalastusalue 
 Lassi Kontiosalo Lapin liitto  
 
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa 4.10. sekä 1.11.2018 
(liitteet 5 ja 6.) 
 
HANKKEEN KIRJANPITO JA HINTAVERTAILU 
 
Avustuksen saaja Keminmaan kunta hallinnoi hanketta ja vastasi hankkeen kirjanpidosta. 
Hankkeelle avattiin oma kustannuspaikka ja maksujen hyväksyjänä kunnassa on toiminut 
tekninen johtaja. 
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Hankkeen aikana toteutetut investoinnit 
 
1. Kalatien kameralaskuri. Hankinta toteutettiin 22.5. käydyn hanketta valmistelevan ko-
kouksen ohjeistuksen mukaisesti heti hankkeen käynnistyksen alkuvaiheessa. Koska Suo-
messa on saatavilla ainoastaan kaksi erityyppistä kalatien seurantaan soveltuvaa laskinta, 
pyydettiin 29.6.ko. toimittajilta laskureista tarjoukset (liite 7 ja 8.) Koska laskurin hankinta 
ajoittui kunnan lomakaudelle, jouduttiin hankinta toteuttamaan virkamiespäätöksellä. Edulli-
simman tarjouksen perusteella laskuri hankittiin Oululaiselta SimSonar Oy:ltä. 
 
2. Lisävesipumpun hankinta. Tarjouspyyntö/hintavertailu 

Hankkeen tavoitteena on hankkia Vallitunsaaren kalatien suualueen toiminnan tehostamisek-

si lisävesipumppu. Kustannustasoltaan hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. 

 

Tarjouspyynnöt lähetettiin sähköpostitse kolmelle toimittajalle 15.8. – 10.9. välisenä aikana ja 

vastauksia tarjouksiin saatiin 11.9. mennessä kolmelta eri toimittajalta. 

 
Tarjoustekstissä vaatimustaso esitettiin seuraavasti: Pystyakselinen kuilupumppu sijoitetaan 
kohteeseen, jossa korkeusero on vähintään 2 m, sen tuotto tulee minimissään olla 1 000 l/s. 
Tarjoukseen vastasivat seuraavat tahot: 

                                                          - Oy Grundfors Pumput AB / Jaakko Levälampi   
                                                          tarjous 28 000€ kpl/alv 0% (liite 13.) 
   - Xylem Oy / Jari Mäkelä 
   tarjous 19 000€ kpl/alv 0% (liite 11.) 

- Flowplus / Juha Koistinaho 
   tarjous 18 800€ kpl/alv 0% (liite 12.) 
 
Vallitunsaaren kalatien lisävesipumpun hankinta esitetään toteutettavaksi Flowplus / Juha 

Koistinahon tarjouksen mukaisesti. (Teknisen lautakunnan päätös liite 10.) 

 
3. Lisävesipumpun kiinnittimen hankinta. Tarjouspyyntö/ hintavertailu. 

 

Hankkeen tavoitteena on hankkia Vallitunsaaren kalatien suualueen toiminnan tehostamisek-

si hankittavan lisävesipumpun sovitin /asennuskappale. Kustannustasoltaan hankinta ei ylitä 

kansallista kynnysarvoa. 

Tarjouspyynnöt lähetettiin sähköpostitse kolmelle toimittajalle viikkojen 36 - 37 välisenä aika-

na ja vastauksia tarjouksiin saatiin 19.9. mennessä kolmelta eri toimittajalta. 
Tarjoustekstissä vaatimustaso esitettiin seuraavasti: Liitteen 1 mukainen piirustus sekä teks-
tiosuus, jossa kerrottiin, että ko. kappaleen tulee kestää n. 3 metrin vesipaine. Sen ei tarvitse 
olla 100 % vesitiivis ja käyttöiäksi määriteltiin 2-3 vuotta. 
Tarjoukseen vastasivat seuraavat tahot:  

- Northern Crown / Jarkko Pauna 

                                                                                 tarjous 6 112€ kpl/alv 0% (liite 17.)  

     - Valkosen peltisepänliike /  
   Jaakko Valkonen (liite 15.) 

                          tarjous 3 600€ kpl/alv sis. alv 
 - Insmek Oy / Jukka Nahkisoja 

       tarjous 3 267,80€ kpl/alv 0% (liite 16) 
 
Vallitunsaaren kalatien lisävesipumpun sovitin /asennuskappaleen hankinta toteutettiin Val-

kosen peltisepänliikkeeltä. 
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KUSTANNUKSET 
 
Vallitunsaaren investointihankkeelle hyväksytyistä hankinnoista muodostuneet kustannukset. 
 

- Kameralaskuri  30 500 € 
- Vallitunsaaren kalatien pumppu      18 800 €  
- Lisävesipumpun kiinnitin                   2 900 €    (ALV 0%) 
- pumpun taajuusmuuntaja ei toteutettu varojen puutteen vuoksi  

    Kaikki yht:  52 200 €     
 

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 4.10. käymässään kokouksessa syntyneet kustannukset ja 
totesi, että taajuusmuuntaja pyritään rakentamaan investointihankkeen päätyttyä keväällä 
2019. (liite 5.) 
 

HANKKEEN OMARAHOITUSOSUUDEN MUODOSTUMINEN 

 

             Lohijokitiimi ry          1 100 € 
Kemijoki Oy:n rahoitusosuus                 5 000 € 
PVO Vesivoima Oy:n rahoitusosuus   20 000 € 
Kärkihankevarat MMM 50%       26 100 € 
   YHT:                 52 200 € 

 
Hankkeen omarahoitusosuudesta syntyviin kustannuksiin sitoutumisesta laadittiin kunnan ja 
vastuutahojen välinen sopimus. (liitteet 14, 18 ja 19.) Valtion tuki oli 50 % hankkeen koko-
naiskustannuksista ja hankkeen maksatushakemus toimitettiin KEHA-keskuksen käsittelyyn 
15.11.2018 mennessä. 
 
- Hankkeen toteutus oli Keminmaan kunnalle kustannusneutraali. 
 
- Investointihankkeen rahoituksen omarahoitusvajeesta johtuvista syistä jäi lisävesipum-
pun taajuusmuuntajan rakentaminen toteutumatta. Investointia esitetäänkin toteutetta-
vaksi Lohijokitiimi ry:n hallinnoiman Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishank-
keessa. Lisäksi esitetään ko. hankkeelle myös lisävesipumpun rahtikuluja sekä pumpun 
sovittimeen tarvittavan lukituslaitteen työstämisestä syntyviä kuluja. Keväällä 2019 kala-
tien aukaisun yhteydessä asennetaan myös lisävesipumppu kalatiehen. 
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Liiteluettelo: WWW.Lohijokitiimi.fi 
 
liite 1. = Hanketta valmistelevan kokouksen muistio 4.5.2018 
liite 2. = Hanketta valmistelevan kokouksen muistio 22.5.2018 
liite 3. = Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämissuunnitelman 2014        
              power point esitys. 
liite 4. = Maveplan Oy:n lausunto pilottihankkeen toteuttamisesta 
liite 5. = Hankkeen ohjausryhmän kokouksen 4.10.2018 pöytäkirja  
liite 6. = Hankkeen ohjausryhmän kokouksen 1.11.2018 pöytäkirja  
liite 7. = Simsonar Oy:n tarjous 
liite 8. = Kala- ja Vesitutkimus Oy:n tarjous (Vaki) 
liite 9. = Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös hankkeen 
             rahoituksesta 
liite 10. = Teknisen lautakunnan päätös lisävesipumpun hankinnasta 
liite 11. = Xylemin pumpputarjous 
liite 12. = Flowplussan pumpputarjous 
liite 13. = Grundfors Oy:n pumpputarjous 
liite 14. = Sopimus Lohijokitiimi ry:n sitoutuminen hankkeen rahoitukseen  
liite 15. = Valkosen peltisepänliikkeen tarjous sovittimen rakentamisesta 
liite 16. = Insmek Oy tarjous sovittimen rakentamisesta 
liite 17. = Northrn Crown tarjous sovittimen rakentamisesta 
liite 18. = Sopimus Kemijoki Oy:n sitoutuminen hankkeen rahoitukseen  
liite 19. = Sopimus PVO Vesivoima Oy:n sitoutuminen hankkeen rahoitukseen  
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3. Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishanke 

Taustaa 
 
Vallitunsaaren kalatie valmistui vuonna 1993. Kalatien rahoituksesta vastasivat tuolloin Suo-
men valtio ja Keminmaan kunta. Kalatie oli ensimmäinen Suomessa suureen entiseen lohijo-
keen valmistunut kalatie. Valmistumisen jälkeen sen toimintaa seurattiin kolmen vuoden ajan. 
Seurannan jälkeen kalatien rakenteisiin tehtiin muutoksia, joilla myös isommat kalat (yli 10 
kg) saatiin hakeutumaan kalatiehen ja sen kautta edelleen ylemmäs Isohaaran patoaltaalle. 
Hankkeen toteutuksesta vastasi silloin Oulun yliopiston vesitekniikan laboratorio. Myöhemmin 
vuonna 2017 kalatien denil-osuuden ns. denil-lamellit uusittiin. Hankkeen käytännön toteu-
tuksesta vastasi Lohijokitiimi ry. Hanke rahoitettiin MMM kärkihankevaroilla ja sen omarahoi-
tusosuudesta vastasivat Itä-Lapin kunnat. 
 
Keminmaan kunta ja Lohijokitiimi ry ovat sopineet kalatien hoitovastuun siirtämisestä sopi-
muksella yhdistykselle. Myöhemmin solmitulla sopimuksella yhdistys on myös vuokrannut 
kunnalta Isohaaran molemmat kalatiet käyttöönsä. Kyseisen sopimuksen vaikutuksesta yh-
distyksellä on myös mahdollisuus kehittää kalateiden toimintaa ja tarvittaessa edistää niiden 
mm. matkailullista hyödyntämistä. 
 
Vuonna 2014 Vallitunsaaren kalatien toiminnan tehostamiseksi toteutettiin koko kalatien kattava 
laaja suunnitteluhanke. Hanke toteutettiin Keminmaan kunnan teknisten palveluiden hallin-
noimana ja se käytti nimeä Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittämishanke. Hankkeen oma-
rahoitusosuuden 17 280 € kustansi tuolloin Lohijokitiimi ry. 

 
Hankkeen aikana valmistui kalatien toiminnan kehittämissuunnitelmassa ja siinä esitetty-
jen toimenpiteiden toteutusten kustannuksiksi arvioitiin n. 900 000 €. (liite3.) 

 
Lohijokitiimi ry laati kehittämissuunnitelman pohjalta Pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli sel-
vittää varsinaisessa kehittämishankkeessa toteutettavien muutostöiden käytännön vaikutus ka-
latien toimintaan ja näin varmistaa suunnitelman mukaisten investointien tarpeellisuus.  

 
Pilottihankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui n. 130 700 €. Keminmaan kunnalle ei hank-
keesta esitetty rahoitusosuutta. 

 
Lapin Ely-keskus järjesti 4.5.2018 kokouksen, jossa käsiteltiin pilottihankkeen suunnitelmaa ja 
sen toteuttamismahdollisuuksia. Kokous pidettiin Keminmaan kunnantalolla. Kokouksessa myös 
sovittiin hankevalmisteluun liittyvistä jatkotoimenpiteistä. (liite 1.) 
 
Jatkotoimenpiteinä esitettiin hankesuunnitelman päivittämistä. 
 
Hanketta valmistelevassa kokouksessa 22.5. sovittiin, että pilottihanke jaetaan kahdeksi eri 
hankkeeksi. ns.  Investointihankkeeksi, mitä hallinnoi Keminmaan kunnan Tekniset palve-
lut sekä Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeeksi, jonka vetovastuu on 
Lohijokitiimi ry:llä. Lisäksi yhdistyksen toiminnanohjaajan tuli päivittää hankesuunnitelmat yh-
tiöiden esitysten mukaisiksi.  
 
Lisäksi em. kokouksessa käsiteltiin Maveplan Oy:n laatima hankesuunnitelmaa puoltava lausun-
to (liite 4.) sekä luotiin suuntaviitat hankkeiden aikataululle sekä sovittiin siitä, että kameralaskuri 
hankittaisiin ja asennettaisiin heti investointihankkeen alussa. (liite 2.) 
 
Lisäksi sovittiin, että Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishanketta varten perustetta-
va asiantuntijaryhmä toimii myös molempien hankkeiden ohjausryhmänä. Ryhmän koollekutsu-
jana toimii rahoituksen varmistuttua Lohijokitiimi ry. (liite 2.) 
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Alkukesästä 2018 saatiin varmistus Kemijoki Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n osallistumisesta 
hankkeiden rahoitukseen. Myös Lapin liiton perustama vaelluskalatyöryhmä näki toiminnassaan 
perusteltuna hankkeen toteutuksen. 
 
Kemijoki Oy:n edustaja totesi 22.5. kokouksessa, että yhtiö voi osallistua ainoastaan investointi-
hankkeen rahoitukseen noin 5000 eurolla. Myös PVO-Vesivoima Oy ilmoitti myöhemmin 26.6. 
sähköpostilla sitoutuvansa investointihankkeen rahoitukseen 20 000 eurolla. 
 
Seuranta- ja rakentamishankkeen osalta PVO-Vesivoima Oy:n rahoitusosuus muodostuisi 
hakemuksen erittelyn mukaisesta kalateiden vaatiman sähkön (3 000 €) luovutuksesta veloi-
tuksetta sekä veden (n. 6 000 – 7 000 €) luovutuksesta veloituksetta.  
 
Yhdistyksen rahoitusosuuden muodostuessa n 30 000 euroksi. 
 
HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 
 
Vallitunsaaren investointihankkeen sekä seuranta- ja rakentamishankkeen asiantunti-
ja/ohjausryhmän jäsenet 
  
Jäsenet:  Jyrki Salo PVO Vesivoima Oy 
 Erkki Huttula Kemijoki Oy 
 Maare Marttila Lapin Ely-keskus 
 Mikko Jaukkuri LUKE 
 Aapo Mäenpää Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry 
 Jukka Viitala Lohijokitiimi ry 
 Matti Kurkela Ala-Kemijoen kalastusalue 
 Lassi Kontiosalo Lapin liitto  
 
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa 4.10. sekä 1.11.2018 
(liitteet 5 ja 6.) 
 
 
Hankkeen kirjanpito 
 
Avustuksen saaja Lohijokitiimi Ry hallinnoi hanketta ja vastasi hankkeen kirjanpidosta.  
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Hankkeen toteutuminen 

Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankeen myönteisestä rahoituspäätöksestä 

Lohijokitiimi ry:lle ilmoitettiin Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 28.6. 2018 

kirjatulla päätöksellä. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2018 ja päättyy 2019 loppuun mennessä. 

Hankkeen Ohjaus- ja asiantuntijaryhmän perustamiskokous järjestettiin 4.10.2018. Kalatie-

seurannan käynnistäminen mahdollisimman aikaisin oli hankkeen yksi keskeinen tavoite. 

Uuden kalatien seuranta käynnistyi 5.6. ja vanhan kalatien kameraseuranta 31.7.2018. Seu-

rannalla saatua tietoa on mahdollista hyödyntää jatkossa, mikäli on tarvetta verrata Ka-

lasydämen ”pyynti- ja siirtolaitteen” toimintaa kalateiden toimintaan.  

 

muut keskeiset tavoitteet:    valmiusaste % 

-     Ohjainaidan rakentaminen   - käynnissä 80% 
-     Tautitarkkailupyydyksen, protomallin rakentaminen - käynnissä 80% 

-     Toiminnan seuranta ja raportointi     - käynnissä 

 

Hankkeen kustannusten toteutuminen 

Hyväksytyt kustannukset 60 700€ omar. 30 350€ 
Toteutuneet kustannukset 26 200€ omar. 13 100€ 

 Vuoden 2019 käyttövarat 34 500€ omar. 17 250€ 

 

Kalatieseuranta 

 

Keminmaassa molempien kalateiden toiminnan seurantaa toteutettiin molempien kalateiden 
suuaukolle asennetulla vedenalaisella kameralla sekä Isohaarassa olemassa olevalla Vaki -
laskurilla. Vallitunsaaren kalatiellä käyttöön otettiin Simsonar Oy:n kehittämä kameralaskuri, 
jossa on mahdollisuus saada kalatiestä informaatiota koko nousukauden kattavana kuvatie-
dostona. 
 

Vallitunsaaren kalatien toimintaa kontrolloitiin kesä -heinäkuun aikana silmämääräisesti py-
säyttämällä kalatietä käyttäneet kalat kalatien yläpäässä sijaitsevaan ikkunalliseen altaaseen 
ja laskemalla päivittäin sinne kertyneet yksilöt. Saatujen havaintojen mukaan kalatietä nou-
sevien kalojen päivittäinen määrä arvioitiin 3-7 kalaksi. Valtaosa kaloista oli lohta ja taimenta. 
Heinäkuun 27. – 29. päivien välisen ajan seurantaa toteutettiin yhdistyksen kehittämällä 
”snapshotilla”- köyhän miehen kalalaskurilla. Saadun kuvamateriaalin mukaan kalat olivat 
pääosin rasvaevällisiä lohia. Heinäkuun 31. kalatiehen asennettiin Oululaisen Simsonar Oy:n 
kehittämä vedenalaiseen kuvaan perustuva kalalaskuri.  
 
Vallitunsaaren kalatien suuaukko toimi ylivirtausaukolla ja suuaukon säädön tarve olisi alave-
den pinnan (korkealla) vaihtelun vuoksi ollut ilmeinen. Kyseiseistä säätöä ei kuitenkaan kala-
tieseurannan tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi. Kalatiestä purkautuvan veden kulmaa 
turbiinista purkautuvaan veteen muutettiin 10.8. alkaen erillisellä ko. kokeiluun rakennetulla 
suuaukolla. Varmuutta toimenpiteen positiivisesta vaikutuksesta kalatien toimintaa ei tä-
hänastisten kokemusten pohjalta kuitenkaan voitu todeta, mutta kokeilu avasi kuitenkin uusia 
näkökulmia kalateiden suuaukkojen säätöön liittyvistä mahdollisuuksista. 
Vallitunsaaren kalatien toimintaan vaikuttivat jossakin määrin kalasydämen testaukseen liitty-
vät toimenpiteet. Kalasydän asennettiin kalatien suualueen vaikutusalueelle 21.6. kello 22:00 
alkaen ja sitä koekäytettiin suualueella aina 25.9.2018 asti. 
 
 



 
21 

Isohaaran kalatien toiminnan seuranta käynnistettiin heti kalatien aukaisun jälkeen asenne-
tulla vedenalaisella kameralla sekä Vaki-kalalaskurilla. Kalatien suuaukkona käytettiin pai-
neen alaista suuaukkoa. Käytön aikana suuaukosta 30 – 35% on avoinna. Avoin osuus sijoit-
tuu n.1 metrin syvyyteen veden pinnasta. Säätö oli vakio eikä siinä huomioitu näin ollen ve-
denpinnan vaihtelua. Kalateiden käyttöönoton jälkeen niiden toimintaan ei puututtu muilta 
osin kuin tautitarkkailukalojen pyynnin aikana sekä yksittäisissä rakentamiseen liittyvissä ti-
lanteissa. 
 
KALATEIDEN laskurien tulokset ajalta 5.6. – 9.10.2018 

Kalateistä nousseiden kalojen ryhmittely  

   -       Pienet kalat ovat 24 -30 cm mittaisia kaloja, jotka ovat pääasiassa villejä ja viljeltyjä osin 
           sukukypsiä taimenia sekä yksittäisiä pieniä sukukypsiä lohia.  
   -       Keskikokoiset kalat ovat 30 – 70 cm mittaisista villejä ja viljeltyjä  

    1-2 merivuoden lohia sekä yli 30 cm mittaisia taimenia. 
   -       Suuret kalat ovat pääosin 70 – 120 cm mittaisia useamman merivuoden 
           lohista sekä taimenista. 
 

Kokoluokan 1 - 24 cm kalat ovat pääasiassa ns. muita kaloja (särki, ahven sekä yksittäiset 

pienet taimenet ym.) eli kaloja, joita ei tule lukea vaelluskaloiksi, koska niiden, luontaiseen 

käyttäytymiseen liittyy aika ajoin hakeutuminen (virta-alueille) kalatiehen. Kyseisen käyttäy- 

tymisominaisuuksien omaavien kalojen käyttö indikaattorina kalatien toiminnasta antaa vir-

heellisen kuvan kalatien toimintamahdollisuuksista vaelluskalojen kulkuyhteyden turvaajana, 

koska ko. kokoluokan kaloilla on taipumus edestakaiseen vaelteluun kalatiessä ja sen seu-

rauksena joinakin päivinä kalojen alavirtaan tapahtuva liikkuminen on voimakkaampaa kuin 

ylävirtaan. Eli kysymyksessä on ns. ”paikallinen kala”. 
SEURANNAN SELKEYTTÄMISEKSI NÄMÄ KALAT EIVÄT OLE MUKANA ISOHAARAN KALATIEN LASKURIEN LU-

KEMISSA  

 

Isohaaran kalatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kalojen nousu-laskuajankohta kokoluokittain 
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Kalatietä nousseiden ja laskeutuneiden kalojen kokoluokat ja päivittäiset yksilömäärät 

 

 

 
 

    Kalojen nousuajankohdat kokoluokittain 

 

 

 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Isohaaran kalatiessä havaittujen kalojen kokojakauma 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vuorokausittaiset Isohaaran kalatiehen nousseiden kalojen määrät 

 

Isohaaran kalatie 

Kalan pituus     Kalatihen nousseet   Kalatien laskeutuneet  Patoaltaalle nousseet 

Pienet 24 – 30 cm 3870            2179  1691 

Keski  30 – 70 cm 2769            1244  1525 

Isot     70 – 120 cm   400              155    245 

YHT:  7039            3578                       3461 

Kaloja nousi yhteensä 7 039 kpl, joista 3 578 laskeutui ja 3 461 jäi yläpuoliseen vesistöön. 
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Vallitunsaaren kalatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallitunsaaren kalatien kalojen kokojakauma / kpl määrä 

 

 
Vuorokausittaiset Vallitunsaaren kalatien nousseiden ja laskeutuneiden kalojen määrät 

 

Vallitunsaaren kalatie 

Yhteensä kaloja nousi 1.8. – 9.10.2018 välisenä aikana kalatiehen 1 840 kpl, joista 1 178 
laskeutui alapuoliseen vesistöön 662 kpl jäädessä Isohaaran patoaltaalle.  
 

Kalan pituus   Kalatiehen nousseet   Kalatien laskeutuneet  Patoaltaalle nousseet 
Pienet 24 – 30 cm               407                         407                           0 
Keski  30 – 70 cm             1367                         740                       627 
Isot     70 – 120 cm               66                           31                         35 
YHT:                                  1840                       1178                       662 
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Muu samanaikainen koetoiminta Isohaarassa 

 
Vallitunsaaren kalatien seurannan ja toiminnan kehittämiseksi järjestettiin kolme hankkeen 
toteutusta valmistelevaa kokousta, joihin kutsuttiin seuraavien tahojen edustajat: Lapin Ely-
keskus, PVO Vesivoima Oy, Kemijoki Oy, Lapin liitto, Meri-Lapin ympäristöpalvelut, Kemin-
maan kunta ja Lohijokitiimi ry sekä Kalasydän Oy. Kokousten tavoitteena oli määritellä ne 
toimenpiteet, joilla kyseinen hanke voidaan toteuttaa kaikkien osapuolien hyväksymällä taval-
la. Tilaisuuksissa määriteltiin myös ne toimenpiteet, joilla kalateiden toimintaa tulee seurata. 
 

Kalateiden toimivuuden seuranta (ote kokouksen muistiosta 4.5.2018) 

”Isohaarassa tavoitteena oli järjestää kalaseuranta molemmissa kalateissä laskurilaitteiden 
avulla (Vallitunsaaren kalatiehen hankittaisiin simsonar, uudemmassa on vaki): kuinka paljon, 
koska ja millaisia kaloja kumpaakin kalatiehen hakeutuu vakioiduilla kalatien käyttöasetuksil-
la. Lisäksi jos kalasydämeenkin saataisiin laskurilaite, olisi mahdollista vertailla kahden kala-
tien kautta kulkeneita kalamääriä kalasydämen tuloksiin. Kalasydäntä olisi hyvä käyttää siten 
kuin on tarkoitus tulevaisuudessakin käyttää. Tärkeintä on, että raportoidaan, miten on käy-
tetty ja milloin. Kalasydän on tarkoitus laittaa kahden kalatien puoliväliin siten, ettei sen käyttö 
tule häiritsemään kalateiden toimintaa”. 
 

Ote kokouksen muistiosta 22.5.2018 

”Hanke toteutetaan suunnitelman mukaan vuosina 2018-2019. Keskusteltiin siitä, että ka-
lasydämen koekäyttö täytyy ottaa huomioon kehittämistoimien (mm. ohjausaitojen ja pumpun 
asennukset) aikataulutuksessa ja tänä kesänä on ensisijaisen tärkeää saada tietoa ka-
lasydämen toiminnasta. Alkukesällä painotettaisiin kalasydämen kokeilua ja kalatien korjaus-
toimet tehtäisiin loppukesällä/syyspuolella. 

 
Luonnonvarakeskuksen tutkija muistutti, että nyt olisi hyvä tilaisuus vertailla kalasydämen ja 
kalateiden toimintaa ja tuloksia. Kaikkia kalateitä tulisi käyttää mahdollisimman optimaalisilla 
säädöillä. Vertailuasetelmaan tarvitaan kalateiden saattaminen toimintakuntoon ja kamera; 
muut muutokset on mahdollista tehdä vasta myöhemmin. Sovittiin, että kamera hankittaisiin 
ja asennettaisiin heti investointihankkeen alussa. Luke voi tehdä analyysit kalamäärätiedois-
ta”. 
 

Hanketta valmistelevan kokouksen 15.06.2018 viimeisessä palaverissa sovittiin seuraavaa: 
 
”Todettiin, että toimenpiteissä tulisi huomioida Kalasydämen testikäyttö. Asennustyöt ajoite-
taan pääosin loppukesään, mutta kameran hankinta ja asennus tehdään mahdollisimman 
pian. Loppukesällä olisi jakso, jolloin kaikki kolme kalatietä olisivat yhtäaikaisesti toiminta-
kunnossa ja seurannassa. Lisäksi kokousväkeä informoitiin muistion kohdassa 5. muut asiat, 
että Kalasydän on tarkoitus saattaa toimintakuntoon viikolla 25 tai 26”. 
 

• Heinäkuun alkupuoliskolla sovittiin Kalasydän Oy:n edustajien kanssa, että yhdistys 
avustaisi Kalasydän Oy:tä luovuttamalla yhtiön käyttöön pohjoisen suuaukon sekä 
merkkaamalla sinne kalasydämellä siirrettyjä kaloja 100 kpl. 

 

• Kalasydän asennettiin toimintakuntoon viikolla 27. (5.7.2018) 
5.7. yhtiö myös tarjosi toteutettavasta yhteistyöstä sopimusta. Sopimuksen aikana ke-
rätty tieto (esimerkiksi kalamäärät ja yhteistyökumppanit) olisivat salassa pidettäviä. 
Mikäli Lohijokitiimi tai sitä edustavat tahot, rikkoisivat salassapitovelvollisuutta on hei-
dän yhteisvastuullisesti korvattava sopimussakko 20 000€. Salassapitovelvollisuus 
olisi voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Yhdistys ei allekirjoittanut sopimusta sa-
lassapito velvoitteen vuoksi. (liite 21.)  
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• 12.7. Kalatie suljettu, kalasydämen keruuputken asennuksen vuoksi, toimenpide ei 
onnistunut, mahdollinen toteutus seuraavalle viikolle. 

• 16.7. Avustettiin kalasydäntä, vedenalaisessa kuvauksessa (yhdistyksen kameralla) 

• ”Kalasydän Oy:n edustajan ilmoitus yhdistykselle seuraavaa: Kalasydämen asen-
nuspaikalla on nyt laitettuna kelta/musta huomionauha. Jatkossa sen sisäpuo-
lelle meneminen on ehdottomasti kiellettyä. Alueella on nyt tallentava kamera-
valvonta ja sen materiaalia tullaan käyttämään tarvittaessa. Alueella tullaan te-
kemään/viemään/hakemaan sellaista materiaalia, mikä kuuluu yrityssalaisuuden pii-
riin. Tämä koskee myös kaikkea materiaalia, mitä olet nähnyt/näyttänyt alueella aikai-
semminkin. Kalasydän Oy:n tai muiden siellä työskentelevien henkilöiden haastatte-
lut/kyselyt alueella ja sen ulkopuolella on myös ehdottomasti kiellettyä. 

• Miksi ei vielä siirretä kaloja keruupisteeseen? Teemme testiajoja, erilaisilla ohjel-
milla ja laiteilla ja ennen kaikkea siksi, koska vesi on nyt vielä liian lämmintä, niin kuin 
kaikki sen ovat havainneetkin” 

• Yhdistyksen vastaus edelliseen: Olen viestistä hieman ymmälläni. Toki veden läm-
pötila on reilu 22 astetta, mutta Vallitunsaaren kalatiessä kosseja nousee päivittäin ja 
myös 4-turbiini virrassa käy melkoinen säpinä, varsinkin nyt kun virtaukset on keski-
tetty ainoastaan uudelle voimalalle. 

•  24.7. Kalatie suljettu, kalasydämen keruuputken asennuksen vuoksi, toimenpide ei  
 onnistunut?   

• Sovimme Kalasydän Oy:n edustajan kanssa, että korvauksena kalatien käytöstä sekä 
muuhun kalasydämen toiminnan seurantaan liittyvästä palvelusta yhtiö maksaa yhdis-
tykselle 1000 euroa. Maksua palvelusta ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa yhdistyk-
selle ole suoritettu. 

• Kalasydän Oy:lle on viikolla 31 ilmoitettu muun tiedustelun ohessa mm seuraavaa: 
”Mikäli jatkossa Kalasydän Oy:llä on tarvetta testata kalasydämen toimintaa, olemme 
jo aiemmin ilmoittaneet tukevamme toimintaanne kaikin mahdollisin keinoin”. 

• 10.8.yhdistyksen kutsusta vierailee Lapin – Ely-keskuksen henkilökuntaa (kalatalous-
johtaja ym.) he tutustuivat kalasydämen sekä yhdistyksen toimintaan.  

• 21.8. Kalasydämen suualueelle asennettiin uusi kolminieluinen pyyntilaite. 

• Lohijokitiimi ry:n hallitus on 23.8.2018 käymässään kokouksessa päättänyt seuraa-
vaa: Koska yhteistyönä toteutettavaksi toimenpiteeksi on esitetty toimenpidettä, joka 
on ajaltaan lyhyt kestoinen ja kertaluonteinen sekä toteutettavissa tarvittaessa sopi-
musluonnoksen hengen mukaisesti myös ostopalveluna, yhdistyksen hallitus esittää, 
aiemmin tapahtuneet huomioiden, että Kalasydän Oy:n esittämän yhteistyösopi-
musluonnoksen sisältävät toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna. 
Palvelun ehtona yhdistys edellyttää, että aiemmista edellä esitettyyn toimintaan liitty-
vistä toimenpiteistä syntyneet kustannukset tulee olla suoritettuna ja mahdollisista os-
topalveluna toteutettavista toimenpiteistä tulee laatia kirjallinen toimeksianto, joka lä-
hetetään tiedoksi myös Lapin Ely-keskukselle. (Liite 22.) 
 

• Esityksen ehdon mukaisen korvauksen kalatien käytöstä sekä muusta kalasydämen 
seurantaan liittyvästä palvelusta yhtiö suoritti 27.8.2018 1000 € maksun. 

• Esityksemme mukaista kirjallista toimeksiantoa 100 kalan merkitsemisestä emme yh-
tiöltä kuitenkaan saaneet. 
 

 

Kalateiden osalta niiden käyttöä toteutettiin muistioiden toimintalinjausten mukaisesti.  
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Isohaaran kalateiden seurantatulokset vuonna 2018 (liite 23.) 

 

Luonnonvarakeskus on laatinut Lohijokitiimi ry:n sille luovuttamien kalateiden kalaskuritieto-

jen pohjalta selvityksen, joka poikkeaa kalateiden normaalista kalojen pituusluokittelusta seu-

raavasti. 

 

Selvityksessä huomioidaan ainoastaan > 45 cm mittaiset aikuiset lohet ja taimenet. Kalat ja-

oteltiin seuraaviin kokoluokkiin: 45 - 65 cm, 65 – 90 cm ja > 90 cm lohikaloihin. Kyseiset ko-

koluokat edustavat karkeasti tarkastellen eri meri-ikäisten lohien ryhmiä. Ryhmän 45-65 cm 

kalat pitävät pääosin sisällään kossit ja suuriman osan meritaimenista. Pituudeltaan 65 – 90 

cm ja > 90 cm muodostuvat pääosin 2 ja 3 merivuoden lohista sekä yksittäisistä isoista tai-

menista. Kyseiset kalamäärät ovat vertailuaineistoa, jonka pohjalta on mahdollisuus verrata 

Kalasydämen toimintaa Isohaaran kalateiden toimintaan. 
 

   Isohaaran uuden kalatien nousijamäärät 

   (Isohaaran kalatie) 

 

 

 

 

 

 

 

  Tulokset esitetään ylä- ja alavirtaan uineiden lohikalojen (lohi, taimen) määrinä kolmessa eri 

  kokoluokassa. 

 
 

 

  Isohaaran vanhan kalatien nousijamäärät vuonna 2018 

  (Vallitunsaaren kalatie) 
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Yhteenveto 

 

Isohaaran kalateistä arvioitiin seuranta-aikana vuona 2018 nousseen > 45 cm lohikaloja yh-

teensä 1382 kpl a. 837 uudesta kalatiestä (5.6.-9.10) 

b. 545 vanhasta kalatiestä (1.8.-9.10.) 

 

Eri kokoluokkiin kuuluvia kaloja havaittiin seuraavasti: 

c.45-65 cm: 1117 kpl (81%) 

d. 65-90 cm: 247 kpl (18%) 

e. > 90 cm: 18 kpl (1%) 

 

Isohaarassa tavoitteena oli järjestää kalaseuranta molemmissa kalateissä ja kalasydämessä 

laskurilaitteiden avulla. Vallitunsaaren kalatiehen hankittiin (simsonar), uudemmassa on (va-

ki) kalasydämessä yhtiön oma kalalaskin. Seurannan tavoitteeksi asetettiin seuraavat kritee-

rit: kuinka paljon, koska ja millaisia kaloja kalateihin hakeutuu vakioiduilla käyttöasetuksilla. 

Näin toimittaessa olisi ollut mahdollista vertailla kahden kalatien kautta kulkeneita kalamääriä 

kalasydämen tuloksiin. 

 

Kyseisestä vertailusta luovuttiin vertailukelpoisten tietojen puutteen vuoksi. 
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Kalojen alkuperä  

 
Rakennetussa Kemijoessa kalateihin hakeutuvien lohien alkuperä on alle 60 cm mittaisten 
rasvaevättömien lohien osalta arvioitu Kemijoen istutusvelvoitteesta peräisin oleviksi kaloiksi. 
Rasvaevälliset kalat on vastaavasti arvioitu alle 60 cm lohien osalta sekä rasvaevällisten tai-
menten osalta alkuperältään villeiksi kaloiksi. Meritaimenilla eväleikkaukset käynnistettiin 
vuonna 2016 järvitaimenilla ja lohilla 2017. Kyseinen seikka tulee huomioida, kun arvioidaan 
kalojen alkuperää. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
HAVAINTOJA VALLITUNSAAREN KALATIESEURANNASSA 
 
Kalatie aukaistiin 8.6.2018 ja ensimmäiset rasvaevällisten ”kossien” havainnot (alle 3 kg lohi) 
tehtiin Isohaaran kalatien suualueen seurantakameralla heinäkuun puolen välin aikoihin. Val-
litunsaaren kalatiestä rasvaevällisistä kosseista kuvaa saatiin 27.7 alkaen heti kameran 
asennuksen jälkeen. Ensimmäinen rasvaevätön lohi kalatiessä kuvattiin vasta 14.8. ja seu-
raava 27.8. Syyskuun ensimmäisenä päivänä kalatiessä havaittiin ensimäistä kertaa vuoro-
kauden aikana kolme rasvaevätöntä kalaa ja 2.9. kaksi rasvaevätöntä lohta. Seuraavat ha-
vainnot rasvaevättömistä lohista tehtiin 8.9., minkä jälkeen rasvaevättömien lohien osuus 
kasvoi syksyä kohden lähes kalatien sulkemiseen 12.10 asti.  
 

Taimenta esiintyi Vallitunsaaren kalatiessä päivittäin koko nousukauden ajan. Vilkkainta tai-
menen nousu oli elokuun loppupuoliskolla ja syyskuussa, milloin kalatien kautta patoaltaalle 
nousi ajoittain runsaammin taimenta kuin lohta. Taimenista valtaosa oli viljeltyä alkuperää, 
mutta myös villejä taimenia havaittiin kalatieseurannassa lähes viikoittain ja myös villien tai-
menten esiintyminen painottui elo-, syyskuulle. 
 
Vallitunsaaren kalatiestä nousseista lohikaloista oli n. 50,7 % taimenia ja hieman alle 50 % 
lohia. Lohista n.38 % oli viljelystä peräisin olevaa kalaa, villin lohen osuudeksi arvioitiin n. 
61%. (arviointia vaikeutti kalojen tummuminen ja syksyä kohden valon määrän väheneminen) 
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Edellä esitetty arviointi perustuu laskurin kaloista ottamiin kuviin, joista arvioitiin myös rasva-
evän olemassaolo ja kalalaji.  Määrittely toteutettiin kalatien 2.8. – 28.9. välisenä aikana las-
kemalla kuvista 9 eri vuorokauden aikana kalatiestä nousseet kalat. Kyseisistä kaloista las-
kettiin taimenten ja lohien sekä villien ja viljeltyjen lohien välinen prosentuaalinen keskiarvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kuvan mukaisia ”isopyrstöisiä” taimenia esiintyy kalateissä vuosittain juuri ennen kutusiianpyynnin  
     käynnistymistä. (kalojen pituus n. 35cm - 45cm) 

 
Lohien luonnolliseen käyttäytymiseen liittyy niiden leimautuminen synnyinjokeensa. Tutki-
musten mukaan leimautumiseen liittyy kalojen sidonnaisuus tiettyihin jokiosuuksiin, jossa 
vaelluspoikaset ovat viettäneet smolttiutumisensa alkuvaiheen. Tämän vaiston oletetaan 
myös ohjaavan kutuvaelluksella jokeen hakeutunutta emokalaa sen hakeutuessa lisäänty-
misalueelleen.  
 
Loogisesti pääteltynä voitaneen todeta, että viljellyltä kalalta tämä vietti on viljelytaustan 
vuoksi hiipunut ja kalaa ohjaa joessa pääosin virtahakuisuus. Ko. villin ja viljeltyjen kalojen 
käyttäytymisero on havaittavissa mm. kalateiden seurantaluvuissa sekä päivittäisessä kala-
tieseurannassa. Esim. ensimmäinen viljelty lohi tavattiin kalatiessä vasta 14.8. kun villiä lohta 
oli kalatiessä tavattu heinäkuu lopusta alkaen, samoin laskurilla oli havaintojemme mukaan 
villien kalojen nousu motivoituneempaa ”suoraviivaisempaa” kuin viljeltyjen lohien. Ko. seikat 
käyvät ilmi myös Kemijoki Oy:n toteuttaman näytekalapyynnin tuloksista. Kalatien alapuolisel-
la pyyntialueella villien lohien osuus saaliista muodostui 10% ja yläpuolisella pyyntialueella 
17,5%. 

 
Villien ja viljeltyjen kalojen osuus näytekalapyynnin saaliissa (liite 24. LUKE/Jokikokko) 
 
Kemijoki Oy:n toimeksi antamana Luonnonvarakeskus toteutti Keminmaan kalateiden ala-
puolisessa vesistössä Isohaarassa sekä yläpuolisessa vesistössä Taivalkosken voimalaitok-
sen vaikutusalueella 24.9.2018 – 10.10.2018 välisenä aikana lohien näytekalan pyyntiä. 
Näytteitä otettiin myös pieni erä kesä-heinäkuun aikana Kemijokisuun virta-alueilla.  
 

 kesäkuu (jokisuu)  : merilohi yht. 35 kpl., viljelty 32 kpl., villi 3 kpl. 
heinäkuu (jokisuu)  : merilohi yht. 18 kpl., viljelty 18 kpl., villi 0 kpl. 
syys-lokakuu  : merilohi yht. 160 kpl.,viljelty 144 kpl.,villi 16 kpl. 
yht.   : merilohi yht. 213 kpl.,viljelty 194 kpl.,villi 19 kpl. 
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Viljeltyjen/ villien osuus kaikista Isohaaran alapuolelta pyydetyistä merilohista 
n= 213 kpl. 

Viljelty: 194/213*100= 91 % 
    Villi : 19/213*100 = 9 % 
 

Viljeltyjen / villien osuus kaikista Isohaaran alapuolelta syys-lokakuussa 
pyydetyistä merilohista n = 160 kpl. 

Viljelty: 144/160*100 = 90 % 
    Villi : 16/ 160* 100 = 10 % 

 

Taivalkosken alapuolelta analysoitavaksi pyydetyt kalat  
 

syys-lokakuu  : merilohi yht. 120 kpl.,viljelty 99 kpl.,villi 21 kpl. 
syys-lokakuu  : taimen yht. 37 kpl.,viljelty 32 kpl, ei analysoitu 5 kpl 

 
Viljeltyjen / villien osuus kaikista Taivalkoskena alapuolelta syys-lokakuussa 
pyydetyistä merilohista n = 120 kpl. 
 

Viljelty  : 99/120*100= 82.5 % 
Villi   : 21/120*100 = 17,5 % 
 

Viljeltyjen / villien osuus kaikki syys-lokakuussa pyydetyt merilohet yhteensä. 
Isohaaran alapuoli (160 kpl) ja Taivalkosken alapuoli (120 kpl.) Viljeltyjen / 
villien osuus: n = 280 kpl. 
 

Viljelty  : 243/ 280 *100= 87 % 
Villi   : 37/ 280* 100= 13 % 

 

On arvioitu, että kyseisestä pyynnistä saadut villit saaliskalat ovat joko Torniojoen 

”eksykkikaloja” tai Ounasjoen / alisen Kemijoen vuosien 2012 – 2014 siirrettyjen emo-

kalojen jälkeläisiä. Osa kaloista voi olla peräisin myös alisen Kemijoen sivujokiin ja 

pääuomaan toteutetuista lohien poikasistutuksista. 

 

Tässä vaiheessa Kemi/Ounasjoen vaelluskalojen palauttamista ei ole tarvetta arvioida, mikä 
elvytysmuoto villin kalan Taivalkosken voimalaitoksen vesialueelle on tuottanut, koska ko. 
seikat tulevat tarkentumaan lähivuosina, kun kaikki vaelluskalojen palauttamiseen liittyvä toi-
minta on suunnitelmallista ja dokumentoidaan riittävällä tasolla. 
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Taulukko Lohijokitiimi ry:n suorittamista kalansiirroista Kemijokisuusta / Isohaaran kalateiltä 

kyseisiin istutuskohteisiin 

 
 
KALATIESEURANNAN KEHITTÄMINEN 
 
Seurannan tavoitteena on ensi sijassa kehittää kalateihin laitteistot, jotka rekisteröivät kala-
tietä käyttäneet kalat. Informaatiosta tulee voida selvittää kalojen laji, alkuperä kappalemäärä 
sekä pintaviat. 
 
Jotta kyseinen tavoite saavutettaisiin kalateiden laskureiden toiminnan parantamiseksi, tulee 
tehdä mm. seuraavat toimenpiteet:  
 
a. kalalaskurit tulee sijoittaa kalatien loppuosalle ja sen viikoittainen hoito tulee suunnitella 

vaivattomasti toteutettavaksi 
 

b. laskurien sijoittamiskohdassa tulee huomioida myös päivänvalon vaikutus kalaskurin toi-
mintaan (kuvan laatuun) - pois suorasta auringon valosta. 

 
c.  Kuvan laatua tulee pyrkiä kehittämään tasolle, jossa rasvaevän leikkaus on todettavissa ja 

mahdolliset suomuviat havaittavissa. 
 

d. kalatautitarkkailun helpottamiseksi molempiin kalateihin tulee rakentaa kalojen pyyntilait-
teet, joiden kokeminen ei vaikuta kalatien toimintaan. 
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Yhteenveto  
 
Kalojen nousu käynnistyi heti kalateiden avauduttua. Valtaosa kaloista oli lohta ja taimenta. 
Huomattava osa kalatiehen hakeutuneista kaloista oli 25 - 45 cm mittaisia taimenia, joista 
osa oli ns. ”paikallista taimenta”, jotka pitivät kalateitä kasvuympäristönään. Kalojen nousuun 
kalatiessä vaikutti negatiivisesti keskikesän hellejakso, jonka aikana kalatietä käyttivät lähin-
nä pienet taimenet. Kalatien toiminnan aikana sitä käyttivät heinä – elokuun aikana päivittäin 
lähinnä rasvaevälliset lohet. Ensimmäinen varmuudella viljelty lohi Vallitunsaaren kalatiessä 
havaittiin 14.8. Taimenten ja viljeltyjen lohien määrät kasvoivat Vallitunsaaren kalatiessä 
nousukauden loppupuoliskolla. Kutuvaelluksella olevilla kaloilla aktiivisinta liikehdintä kala-
teissä oli syys – lokakuun vaihteessa.  
 
Taimenten osuuden merkittävää kasvua voidaan Vallitunsaaren kalatiessä osittain selittää 
kalalaskurin hankinnan myötä tarkentuneesta kalatieseurannasta.  
 
Isohaaran kalateillä havaittiin seurannan aikana yhteensä 8 879 24 – 117 cm mittaista 
kalaa, joka ilmentää lukijalle Isohaaran kalateiden toiminnallisen potentiaalin. Kysei-
sessä luvussa ei ole huomioitu Vallitunsaaren kalatiellä kesä- ja heinäkuun aikana to-
teutettujen rakennustöiden eikä myöskään Kalasydämen testaukseen liittyvien käyttö-
katkosten ja muiden häiriötekijöiden vaikutuksia kalatien toimintaan ja kalamääriin. 
Tulos on rohkaiseva ja kalateiden toimintakauden uusi ennätys. 
 
Seurantatulosten mukaan 5 575 kalaa palasi laskurin anturin ohitettuaan takaisin laskurin ohi 

kalatien alapuoliselle osuudelle. Isohaaran patoaltaalle nousi seurannan mukaan yhteen-

sä 4 123 kalaa (≥ 24 cm), joista yli 30 cm kaloja oli yhteensä 2 432 kpl.  Näistä kaloista 

oli Luonnonvarakeskuksen laatiman selvityksen mukaan > 45 cm pituisia sukukypsiä 

lohikaloja 1382 kpl. 

 
Takaisin palaaminen voimalaitoksen lävitse käynnistyy osalla kaloista todennäköisesti lähes 

välittömästi kalatien ohitettuaan ja osalla hieman myöhemmin. Tähän käyttäytymiseen vaikut-

taa luonnollisesti Taivalkosken ja Isohaaran voimalaitosten käyttö sekä kalojen alkuperä. Ka-

lojen laskeutumista patoaltaalta takaisin Isohaaraan alapuoliselle vesialueelle ja siitä jopa 

edelleen merialueelle on todettu tapahtuvan ajankohtana, milloin voimalaitokset suljetaan tai 

kun niiden käyttö on vähäistä, kuitenkin viimeistään kalojen kutuajan lähestyessä.  

Voimalaitosten käytön osalta kyseinen toimintatapa on varsin yleinen ajankohtana, kun ve-

den vähyys rajoittaa voimalaitosten käyttöä. 

Edellä esitettyyn viitaten kalojen edestakaista liikehdintää kalatiessä voidaankin pitää 

nykytilanteessa luonnollisena kalojen leimautumisesta sekä osittain voimalaitosten 

käytöstä johtuvista syistä. Päätelmää tukee vuonna 1995 toteutetun telemetriaseuran-

nan tulokset (Jokikokko &Viitala liite 20.) sekä havainnot päivittäisessä kalatieseuran-

nassa ja myös Kaakamoniemen lohirysän saalistiedot (suullinen tiedonanto Dunder-

Viitala). 

Koska kyseinen tilanne vaikeuttaa kalateiden kautta nousseiden kalojen tarkan kokonaismää-
rän arviointia, yhdistyksen hallitus on esittänyt Lapin Ely-keskukselle mm. seuraavan hank-
keen käynnistämistä. Hankkeen tavoitteena olisi merkitsemällä Isohaaran kalateistä noussei-
ta kaloja selvittää villien ja viljeltyjen lohien mahdollisia käyttäytymiseroja Isohaaran kalatie – 
Taivalkoski välisellä jokiosuudella. 
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Kalasydämen ja kalateiden toiminnan vertailussa huomioitavat seikat 
 
Tämän raportin sivulla 23 informoitiin lukijaa siitä, että kalateiden ja kalasydämen toimintatu-
losten vertailusta luovuttiin lähinnä vertailukelpoisen tiedon puutteen vuoksi. 
 
Koska julkisuudessa ja Kalasydän Oy:n laatimissa eri asiapapereissa kuitenkin verrataan 
kalateiden ja kalasydämen toimintaa sekä kustannustehokkuutta. Haluaa yhdistyksemme 
informoida lukijoita niistä epäkohdista, jotka tulee huomioida, mikäli ryhdytään ko. raportteja 
hyödyntäen omatoimiseen vertailuun. 
 
Vertailussa tulee kuitenkin huomioida mm. seuraavat seikat: 
 
Onko ko. tieto vertailukelpoista, kun Kalasydämen putkistoa, jolla kalat olisi siirretty Isohaa-

ran patoaltaalle, ei koskaan rakennettu? 

 

• Kalateillä laskureiden lukuihin liittyy kalojen 12 m korkeuseron nousu sekä molemmis-

sa kalateissä myös n.100 - 200 metrin uintimatka patoaltaalle. 

• Kalasydämessä vastaavasti vajaan metrin nousu veden pinnasta ja n. 5 metrin uinti-

matka. (koekäytössä kalat liikkuivat pisteestä A pisteeseen B vajaan viiden metrin 

matkan, jonka aikana korkeuseroksi veden pinnasta muodostui n. metrin korkeusero). 

• Kalateissä laskurin lukemat perustuvat kaupallisiin testattuihin tuotteisiin 

• Kalasydämen laskuri on vasta kehitysvaiheessa oleva laitteisto, jota he itse ovat käy-

tännössä testanneet/testauttaneet? (oppilaitos) 

Mikäli kyseisiä laskurin lukuja halutaan kuitenkin edelleen verrata toisiinsa, tulee tasapuoli-

suuden nimissä kalateissä käyttää laskurin lukua, joka kertoo laskureille nousseiden kalojen 

yhteismäärän, koska kalasydämeen verrattuna ko. 5 metrin matka ylittyy kalateissä kalojen 

laskurille uidessa. Lisäksi vertailukelpoisuudessa tulee huomioida kalasydämen toimintaperi-

aate, se ei ymmärtääksemme anna kalalle mahdollisuutta palata takaisin lähtöpisteeseen, 

joten ko. arvon käyttö on perusteltua. 

  

• Vuonna 2018 Isohaaran kalateiden laskureille nousi yhteensä 8 879 24 – 117cm 

kalaa, kaloista 4 1237 jäädessä Isohaaran patoaltaalle. 

 

• Ennakkotietojen mukaan kalasydämen lävitse on ilmoitettu menneen 282 var-

muudella tunnistettua lohta ja taimenta. 

 

• Edellä esitetyissä luvuissa ei ole huomioitu Vallitunsaaren kalatien kesä- ja hei-

näkuun ajan toimintaa eikä myöskään Kalasydämen testaukseen liittyvien käyt-

tökatkosten vaikutuksia kalatien toimintaan ja kalamääriin.  

• Ennakkotietojen mukaan kalasydämen lävitse on ilmoitettu menneen 282 var-

muudella tunnistettua lohta ja taimenta. Informaatiossa ei ole yksilöity näiden 

kalojen kokojakaumaa, mikä luonnollisesti vaikeuttaa kalasydämen ja kalateiden 

toiminnan vertailua. 
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VAELLUSKALOJEN PALAUTTAMISEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN EDISTÄMINEN 
 

Kemijoen ensimmäinen kalatie Vallitunsaaren kalatie valmistui 1993 ja Isohaaran vanhalle 
voimalaitokselle rakennettu Isohaaran kalatie 2013. Molemmat kalatiet rakennettiin Ke-
mi/Ounasjokivarren kuntien ja valtion rahoittamana. Tämän vapaaehtoisena toiminnan tavoit-
teena oli edistää joen vaelluskalakantojen palauttamista ja Kemijoen muiden kalateiden ra-
kentamista.  
 
Kalateiden toiminnan ja käytön varmistamiseksi ovat kunnat ja jokivarren kalastusalueet pe-
rustaneet 2000 -luvun alkupuoliskolla Lohijokitiimi -nimisen yleishyödyllisen yhdistyksen. Yh-
distys on vuokrannut kalatiet käyttöönsä ja vastaa niiden kunnossapidosta ja toiminnan kehit-
tämisestä toimintaperiaatteidensa mukaisesti. 
 
Vuonna 2018 kalatien hoito toteutettiin edellisvuosien jo rutiiniksi muodostuneiden toiminta-
periaatteiden mukaisesti. Kalateiden toiminnan kehittämisessä on kuitenkin edelleen tekijöitä, 
joihin kalateiden toimintakaudella 2019 tulee kiinnittää huomiota. 
  
 
Isohaaran kalatie 
 
Kalatien toiminnan varmistamiseksi tulee kierretankojen automatiikka kunnostaa sekä kala-
tiehen tulee rakentaa kalojen pyyntilaite, joka mahdollistaa myös kalatien pyynnin aikaisen 
käytön. Lisäksi kalatien suuaukon toiminnan tehostamiseksi kalatien suuaukolle tulee raken-
taa ohjainaita. Kalojen seurannan tarkentamiseksi myös Isohaaran kalatiehen tulee hankkia 
kamera, jonka kuvan pohjalta on mahdollista määrittää kalatietä käyttävät kalalajit sekä var-
mista rasvaevän leikkaus. Kalatien toiminnan kehittämiseksi on MMM myöntänyt ns kärki-
hankerahaa 30 000 euroa. Toteutuakseen hankkeen rahoituksen kustannuksista 50% tulee 
muodostua omarahoitusosuudesta. Kalatien toiminnan edistämiseen varatut varat ovat niukat 
ja on todennäköistä, että osa toteutettavista toimenpiteistä jää toteutumatta tai niiden toteutus 
joudutaan siirtämään tuleville vuosille. 
 
 
Vallitunsaaren kalatie   
 
Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittämiseen on myönnetty vuonna 2018 valtion kärkihan-
kevaroja yhteensä 65 350 euroa. Toteutuessaan hanke vaatii vastaavan (50%) omarahoitus-
osuuden. Varat käytetään raportin sivujen 10 – 15 mukaisten kalatien investointihankkeen 
sekä kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen mukaisiin kuluihin. Muutostöiden valmistuttua 
selviää myös kaavaillun varsinaisen kalatien kunnostushankkeen laajuus. (liite 3. Vallitunsaa-
ren investointihanke) 
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Lohijokitiimi ry:n hallitus on kokouksessaan 28.11.2018 päättänyt laatia seuraavat esi-
tykset: 
 

• Kalasydän Oy:lle sekä Lapin Ely-keskukselle  
            Kalasydämen testauspaikan siirrosta Isohaarasta >Taivalkoskelle liite 25. 

• Esitys telemetriseurannan toteutuksesta Kemijoella liite 26. 

            Lapin ELY-keskus Jouni Hiltunen 
 

•     ESITYS PVO Vesivoima Oy:lle sekä Kemijoki Oy:lle liite 27. 
 
 
Yhdistyksemme Lohijokitiimi ry:n yksi keskeisimmistä tavoitteista on tulevina toimintakausina 
kehittää Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateiden toimintaa sekä kalateiden matkailullisia veto-
voimatekijöitä. Lisäksi yhdistys jatkaa lohien ylisiirtoja Ounas- ja Kemijoelle. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhdistys esittää yhtiöille myös heidän osallistumistansa hankkeiden toteu-
tukseen.  
 
Lisäksi yhtiöille tehty esitys sisältää osion, jossa yhdistyksen hallitus esittää yhtiöille emokala-
tilojen ja mädinhaudontatilojen rakentamista Kemin Vallitunsaareen. Osallistumisestaan yhti-
öt saisivat käyttöönsä Kemijoen istutusvelvoitteen toteutukseen tarvittavan mädin omakus-
tannushintaan (myöhemmin sovitun mukaisesti). 
 
Toteutuessaan yhtiöiden tukitoimien vaikutuksesta turvattaisiin tulevaisuudessa Isohaaran 
kalateiden toiminnan edistäminen ja Kemijoen velvoitteen hoidon sekä elvytystoiminnan mä-
din hankintatarve. Kyseinen toiminta loisi toteutuessaan toimintaedellytykset myös alueen 
matkailun vetovoimatekijöiden kehittämiselle. 
 
PVO Vesivoima Oy on keskusteluissa esityksien rahoituksista kertonut yhdistyksen edustajal-
le suhtautuvansa esityksiin positiivisesti, mutta edellyttää kuitenkin, että ne tulee käsitellä 
myös Lapin liiton ja voimayhtiöiden muodostamassa yhteistyöryhmässä. 
 
Kemijoki Oy:n edustaja on sähköpostitse kertoneet yhtiön keskittyvän jatkossa omistamansa 
Taivalkosken voimalaitoksen ohitusratkaisun ja sen mukaisten jatkotoimien suunnitteluun ja 
toteutukseen. Tästä syystä Kemijoki Oy ei katso tarpeelliseksi tai mahdolliseksi osallistua 
esittämiimme toimenpiteisiin. 
 
Tällä hetkellä Kemi Ounasjoen vaelluskalojen palauttamista koordinoi Lapin liiton ja yhtiöiden 
rahoittama yhteistyöryhmä. Ryhmän jäsenistö on valittu kutsulla. 
 
Maa- ja Metsätalousministeriön laatimassa kalatiestrategiassa esitetään seuraavaa: Kala-
tiehankkeiden edistämiseksi on keskeistä pyrkiä suunnittelemaan ja toimeenpanemaan 
hankkeita yhteistyönä. Ellei se ole mahdollista, voidaan vaelluskalojen palauttamisen kannal-
ta merkittävissä kohteissa harkita hankkeen viemistä eteenpäin hakemuksella vesilain (3 luku 
22 §) mukaisessa menettelyssä. Tällöin hankkeen toteuttamisen edellytykset kalatalousvel-
voitetta muuttaen tai tarkistaen tutkitaan lupaviranomaisessa. Useat kalatiehankkeet vaativat 
joka tapauksessa vesilain mukaisen luvan taikka olemassa olevan luvan muuttamisen. 
 
Lohijokitiimi ry on perustanut yhteistyössä 14.9.2017 muiden järjestöjen kanssa yhteistyö-
ryhmän, jonka tavoitteena on edistää Kemi-Ounasjoen vaelluskalojen palauttamista. Ryh-
mään kuuluvat seuraavat organisaatiot: WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri 
ry, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Suomen Kalatalouden keskusliitto sekä 
Luonnonvarakeskus. 
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Lohijokitiimi ry esittää Lapin Liiton hallitukselle sekä Lapin Ely-keskukselle, että Lapin liiton 
yhteistyöryhmä ja ”järjestöjen” yhteistyöryhmä yhdistetään ja työryhmän vastuulliseksi vetä-
jäksi ryhtyisi Lapin Ely-keskuksen kalatalouspalvelut. 
 
Näin uusi yhteistyöryhmä omaisi MMM Kalatiestrategian tavoitteiden mukaisen laajan näkö-
kulman vaelluskalojen palauttamiseen liittyvästä toiminnasta ja tavoista. Se edistäisi toimin-
nallaan menetelmiä, joilla vaelluskalakantojen palauttamista toteutetaan laajassa yhteistyös-
sä myös yleishyödylliset ja luonnonsuojelulliset arvot ja tavoitteet huomioiden.  
 
Työryhmän toiminnan käynnistäminen tulisi aloittaa päivittämällä Lapin Liiton laatima 
toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vaelluskalojen elvyttämiseksi kohdilla: 
 

1.  Isohaaran kalateiden käytöstä ja toiminnan kehittämisestä sopiminen 
2.  Emokalojen keräys ja mädin hankinta 
3.  Alisen Kemijoen sivujokien kunnostus ja siihen liittyvä toiminta 
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Lohijokitiimi ry      _____Jyrki Kehus_________            __           Jukka Viitala_______ 
                               Puheenjohtaja Jyrki Kehus              Toiminnanohjaaja Jukka Viitala 
 
 
 
 
 
 
 

 


