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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 kalatie) 
sekä uuden kalatien (Isohaaran kalatie) käytöstä ja ylläpidosta syntyneiden kustannusten ja 
vastuiden jakaminen. Jatkossa on tavoitteena, että myös voimayhtiöt osallistuisivat Kemin-
maan kalateiden toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon. Vuodesta 2016 lähtien PVO Vesivoi-
ma Oy osallistui kalateiden käyttökustannusten rahoitukseen maksamalla Vallitunsaaren ka-
latien käyttämän sähkön sekä veden. Isohaaran kalatien käyttökustannuksista yhtiö maksoi 
kalatien käyttämän veden. Lisäksi yhtiö on luovuttanut vuodesta 2019 lähtien yhdistyksen 
käyttöön soveltuvat työtilat. 
 
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 sijainti 
 
Kalatien 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 hä-

 

Isohaaran kalatie 

Vallitunsaaren kalatie 
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nen tulee olla n. puolen tunnin kuluttua hälytyksestä kalatiellä. Edellä esitetty varallaolo kat-
taa koko kalatien toimintakauden 

 
 
 
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. Toimintasuunnitelmassa ja raportissa käy julki mm: 
 

- kalateistä saatavan informaation julkaisu 

- mahdollisten tutkimusten soveltaminen kalatien toimintaan 

-   kalateiden vaikutusalueen kalastuksen valvonta/seuranta 

-   kalatien ns. tautitarkkailuvelvoitteen hoito Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti  
      sekä näytekalojen toimittaminen virastolle 

-     kalojen ylisiirron toteuttaminen kalatien toiminnassa 

-     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 2019 

 
Vuonna 2019 kalateiden hoito toteutettiin edellisvuosien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ka-
lateiden hoidosta ja käytöstä vastasi yhdistyksen toiminnanohjaaja Jukka Viitala. Yhdistyksen 
toiminnanohjaaja laatii vuosittain raportin kalateiden käyttöön oleellisesti liittyvästä toiminnas-
ta sekä niistä syntyneistä kustannuksista. 
 
 
KALATEIDEN KÄYTTÖ NOUSUKAUDELLA 2019 

 
Isohaaran uusi kalatie aukaistiin 23.5. ja vanha Vallitunsaaren kalatie 28.5. Vanhan kalatien 
käytössä oli joitakin ylisiirtopyynnistä johtuvia katkoksia kesä- ja heinäkuun, elokuun aikana. 
Isohaaran kalatie suljettiin 1.10. ja Vallitunsaaren kalatie 2.10.2019. 
 
 
KALATEIDEN TOIMINTA 

 
Yhdistys käynnisti kalojen siirrot Ounasjoelle jo vuonna 2009 sillä seurauksella, että lohen 
luontainen poikastuotanto on todistettavasti käynnistynyt ja tuottanut kalateiden yläpuolisille 
alueille leimautunutta kalaa.  
 
Nämä luontaisesta lisääntymisestä peräisin olevat yksilöt ovat luonnollisesti vaellus-
kalojen palauttamisen ja muun vapaaehtoisen toiminnan ohella olleet positiivisesti 
vaikuttamassa kalateitä käyttävien kalojen määriin. 
 
Isohaaran kalateiden toiminta poikkesi edellisvuosista (2016 ja 2017,2018) erityisesti siitä 
syystä, että kalateiden vaikutusalueella ei saanut toteuttaa ylisiirtopyyntiä nuottaamalla eikä 
myöskään Isohaaran kalatiestä saanut ELY-keskuksen rahoituspäätöksen mukaan hankkia 
ylisiirtokaloja. Ylisiirtopyynnin historian mukaan kulunut vuosi (2019) oli ensimmäinen kerta, 
kun ylisiirtopyyntiä rajoitettiin. Kyseisellä toiminnalla vaikeutettiin luonnollisesti ylisiirtopyynnin 
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tavoitteiden toteutumista koska Vallitunsaaren kalatiehen rakennettua pyyntilaitetta saatiin 
käyttää ainoastaan kahtena kolmen viikon pyyntijaksona. Yhdistys anoi Elykeskukselta jatko 

 
 
 
aikaa pyynnille kahdella eri hakemuksella, josta ensimmäiseen saatiin lisäaikaa mutta toinen 
hakemus ei tuottanut toivottua tulosta. Ylisiirtopyyntinä kalatiestä pyydettiin yhteensä 55 ka-
laa ja loput kalat nousivat kalateiden kautta Isohaaran patoaltaalle / Taivalkosken voimalai-
tokselle (n. 2 300 kalaa). Käytännössä toiminnasta jäi vaikutelma, että näin oli jossakin suun-
niteltukkin. 
 
Kemijoki Oy ei ole osallistunut kalateiden käyttökustannusten tai eri hankkeiden rahoituksiin, 
vaikka kalatiestä nousseita kaloja hyödynnettiin ELY-keskuksen ylisiirtopyynnin säätelyn myö-
tävaikutuksesta Taivalkoskella toteutetussa kalasydämen testauksessa. 
 
Kalateissä tehdyt toimenpiteet vuonna 2019 

 
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. Korjaus 
jatkuu vuonna 2020. 

- Kalatie 1 -suuaukon veden pinnan säätöluukku on jumittunut ja joudutaan kau-
den 2020 aikana korjaamaan joko omana työnä tai ostopalveluna. 

- Myös kalatien paikkamaalaus joudutaan toteuttamaan kauden 2020 alussa. 
- Vuonna 2019 hälytykseen johtaneita toimintahäiriöitä rekisteröitiin kauden aika-

na 16 kertaa. 
- Kalatiehen ollaan rakentamassa pyyntilaite, joka asennetaan kalatiehen huhti -

toukokuussa 2020. Hanke on osa Isohaaran kalatien kehittämishanketta. 
 

Vallitunsaaren kalatie: 

 
- lisävesipumpun kunnostaminen 

- Denil- lamellien kunnostaminen ja rakennevirtaaman säätö  
- kahden ylimmän denil-lamellin poisto myötävaikuttivat kalatien toimintaan. 

(Vallitunsaaren kalatien kehittämis- ja seurantahanke) 
 
 

Kalatien tautitarkkailuvelvoitteen hoito  
 

Näytteiden otto painotettiin virusperäisten kalatautinäytteiden osalta ylisiirtohankkeen alku-
vaiheeseen. Virus- ja bakteeriperäisten näytteiden ottoa varten hankittiin Kaakamoniemen 
lohipadosta yht. 56 näytekalaa ylisiirtohankkeen toteutukseen, mutta näytteet täydentävät 
myös kalateiden tautitarkkailua. Bakteeri- ja muiden kalanäytteiden osalta näytteitä otetiin 
Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Jokaisesta näytekalaerästä laadittiin lähete. Ennen 
näytteiden toimitusta Ruokavirastoon Oulun toimipisteeseen varmistettiin ruuhkien välttä-
miseksi puhelinsoitolla näytteiden vastaanotto. Vallitunsaaren kalatieltä pyydettiin ns. tauti-
tarkkailupyyntinä (velvoite) vuonna 2019 4 lohta ja 11 taimenta sekä n. 75 kpl särkeä, seipiä 
ja salakoita. Virus ja bakteeriperäisi kalatauteja ei näytteistä havaittu. 
 
Kalastuksen valvonta 

 
Alueen kalastuksen valvontaa toteutettiin päivittäin kalatien hoidon ja muun toiminnan yhtey-
dessä. Havaituista rikkomuksista tehdään tarvittaessa virka-apupyyntö poliisille, joka toteut-
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taa valvonnan käytännön toimenpiteet. Vuoden 2019 nousukauden aikana virka-apupyyntöjä 
ei tehty. Kalatien vaikutusalueen ”rokastus” on vähentynyt ja keskittynyt lähinnä yöaikaan. 
 
 
 
 
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  

 
Vallitunsaaren kehittämishankkeen (Liite 2.) aikana kalatien toiminnan parantamiseksi toteu-
tettujen toimenpiteiden vaikutuksia tulee seurata kalatien toimintakauden 2020 alkupuoliskol-
la. Samoin tulee selvittää kalatiehen rakennetun pyyntilaitteen prototyypin toiminta ja siinä 
mahdollisesti esiintyvät puutteet. Päätökset/esitykset kalatien ja pyyntilaitteen laajemmasta 
toiminnan parannustöiden toteutuksesta esitetään eri yhteistyötahoille vuoden 2020 raportis-
sa. 
 
Isohaaran kalatien toiminnan ylläpito ja kehittämishanke (Liite 3.) jatkuu vuoden 2020 ajan. 
Ko. toiminta-aikana valmistuu kalatiehen pyyntilaite, ohjainaita ja Vaki-laskuriin soveltuva 
Snapshot seurantalaite varmistamaan kalalajin (pintaviat, rasvaevän) määrityksen. Lisäksi 
kalatien metallirakenteista on irronnut maalia, joten kalatie joudutaan paikkamaalaamaan. 
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on aiemmin arvioitu 30 000€, mutta on ilmeistä, että 
hankkeelle joudutaan hankkimaan lisärahoitusta. 
 
Isohaaran kalatien automatiikassa on ilmennyt ongelmia, jotka joudutaan kunnostamaan 
kauden 2020 alkupuoliskolla: 1-suuaukon veden pinnan säätöautomatiikka (kierretanko nos-
tin) on jumittunut. 2-suuaukon rajakatkaisin vaihdettiin vuoden 2019 alkupuoliskolla, mutta 
uusi rajakatkaisin ei ollut yhteensopiva laitteiston nykyisen automatiikan kanssa (asiasta on 
tehty reklamaatio ja korjaus jatkuu keväällä 2020). Lisäksi kalatien Vaki-laskurin ”antureissa” 
on kosteusvaurioita ja niiden korjausmahdollisuutta selvitetään. Puutteiden korjauksista osa 
toteutetaan yhdistyksen omana työnä ja osa joudutaan toteuttamaan ostopalveluna, arvio 
korjauskustannuksista muodostuu tasolle 2 000 – 4 000€. 
 
Vuosina 2018-2019 toteutettiin Isohaarassa seuraavat kehittämishankkeet: 
 

- Liite 2. Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämis- ja seurantahanke 
(2018-2019 kustannukset 62 509€) 

- Liite 3. Isohaaran kalatien toiminnan kehittämishanke (2019-2020 kustannukset 
30 000€) 

- Liite 4. Vaelluskalojen ylisiirto Kemi- ja Ounasjokeen sekä Vallitunsaaren kala-
tien pyyntilaitteen testaushanke (2019 kustannukset 42 973€) 

 
Kustannukset yht: 135 482€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lohijokitiimi.fi/
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KALATEIDEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET vuonna 2019  
        
                   Asiakaspalvelu, osto muilta            Lohijokitiimi ry           20 000,00 € 

                       

   Polar-Automaatio  748,50 

            ”                           2 505,04 

            ”    - 63,00 

   YHT:                              3190,54 

   Mikrogate Oy       84,68 

   Simsonar    700,00 

                                                                                 
                   Posti- ja telepalvelut   Telia Finland Oyj                536,09  

                   Vakuutukset                                              156,75 

                   Käyttösähkö                                           2 145,17    
                     YHT:                                 26 813,23 €  

                   Vyörytys menot yleishallinto       569,54   

                      YHT:                              27 382,77 € 

 
                   Tulot  
 
                   Kalateiden vuokra                                 1 000,00  
                   KAIKKI YHT:                             26 382,77 €   

 
   

Kustannusten jako: 
 
 Kuntaosuus         2019 

Rovaniemi 40 %               10 553,11 €     
Kemi 15 %                         3 957,42 

Keminmaa 15 %                 3 957,42 

Kittilä 15 %                        3 957,42  
Tervola 10 %                      2 638,27 

                    Enontekiö 5 %                      1 319,13 

                      yht:                                   26 382,77 € 

 
Liitteet: 1.    Kirjanpito / Pääkirja kustannuspaikoittain 
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Yhteenveto 

 
Vuonna 2019 kalatien hoito toteutettiin edellisvuosien jo rutiiniksi muodostuneiden toiminta-
periaatteiden mukaisesti. Kalateiden toiminnan kehittämisessä on kuitenkin edelleen tekijöitä, 
joihin kalateiden toimintakaudella 2020 tulee kiinnittää huomiota. (liitteet 2 ja 3.) Kalateiden 
ns. ”tautivelvoitteen” kalatautinäytteiden hankinnassa ei ilmennyt ongelmia lähinnä Vallitun-
saaren kalatien näytekalojen pyyntilaitteen valmistumisen vuoksi. Myöskään alueen kalas-
tuksen valvonnassa ei virka-apupyyntöjä laadittu. 
 
- Isohaaran kalatien toiminnan varmistamiseksi tulee kierretankojen automatiikka kunnostaa 
sekä kalatiehen tulee rakentaa kalojen pyyntilaite, joka mahdollistaa kalatien pyyntilaitteen 
helpon käyttöön oton. Lisäksi kalatien 1. suuaukon toiminnan tehostamiseksi suuaukolle tu-
lee rakentaa ohjainaita ja 2. suuaukolle jatkokappale. Kalojen seurannan tarkentamiseksi 
myös Isohaaran kalatiehen tulee hankkia kamera, jonka kuvan pohjalta on mahdollista mää-
rittää kalatietä käyttävät kalalajit sekä varmista rasvaevän leikkaus. Kalatien toiminnan kehit-
tämiseksi on MMM myöntänyt ns. kärkihankerahaa 30 000 euroa. PVO Vesivoima Oy on si-
toutunut ko. hankkeen omarahoitusosuudesta syntyviin kustannuksiin. (50% hankkeen kus-
tannuksista).  Myös VA-KI kalalaskurin korjaaminen pyritään toteuttamaan vuonna 2020. 
  
- Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittämiseen on käytetty vuosina 2018-2019 MMM ns. 
kärkihankevaroja yhteensä 62 509 euroa, joista hankkeen toteutus vaatii yhdistykseltä oma-
rahoitusosuutta yhteensä 32 509€. Hankkeen aikana tehostettiin kalatien toimintaa rakenta-
malla kalatien sisäänmenoaukolle mm. ohjainaita sekä kalatien pohjoiselle suuaukolle tauti-
tarkkailu- ja ylisiirtokalojen pyyntilaite. Lisäksi kalatiehen aiemmilla hankkeilla rahoitetun lisä-
vesipumpun rikkoutumisen vuoksi jouduttiin pyyntilaitteen, ohjainaidan sekä lisävesipumpun 
vaikutusten selvittäminen ja pyyntilaitteen testaaminen siirtämään kauden 2020 alkupuolis-
kolle. 
 

Isohaaran kalateistä arvioitiin seuranta-aikana (23.5. – 2.10.2019) nousseen patoaltaalle 

>25 cm lohikaloja yht: 2 017 kpl (- näytekalat) Kalateiden laskureille nousseita kaloja havait-

tiin yht: 3 362 kpl.  

• 1 346 kpl uudesta Isohaaran kalatiestä patoaltaalle / laskurille nousseita 1 570 kpl 

• 582 kpl vanhasta Vallitunsaaren kalatiestä patoaltaalle / laskurille nousseita 1 792 kpl  

 
Kaloista 55 yksilöä siirrettiin Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolisille vesialueille 
Louejokeen ja Ounasjoen Marraskoskelle. 
 
 
 
Keminmaassa 15.02.2019    

 
 
 
Lohijokitiimi ry        ___Merk. Jyrki Kehus_____             _            Jukka Viitala________ 

                               Puheenjohtaja Jyrki Kehus              Toiminnanohjaaja Jukka Viitala 
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Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishanke 2018 -2019 

Taustaa Vallitunsaaren kalatie valmistui vuonna 1993. Kalatien rahoituksesta vastasivat 

tuolloin Suomen valtio ja Keminmaan kunta. Kalatie oli ensimmäinen Suomessa suureen 

entiseen lohijokeen 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 toteutuksesta vastasi Lohijokitiimi ry. Hanke rahoitettiin MMM 

kärkihankevaroilla ja sen omarahoitusosuudesta vastasivat Itä-Lapin kunnat.  

Keminmaan kunta ja Lohijokitiimi ry ovat sopineet kalatien hoitovastuun siirtämisestä 

sopimuksella yhdistykselle. Myöhemmin solmitulla sopimuksella yhdistys on vuokrannut 

kunnalta Isohaaran molemmat kalatiet käyttöönsä. Kyseisen sopimuksen vaikutuksesta 

yhdistyksellä 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 

hallinnoimana ja se käytti nimeä Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittämishanke. 

Hankkeen omarahoitusosuuden 17 280 € kustansi tuolloin Lohijokitiimi ry.  

Hankkeen aikana valmistui kalatien toiminnan kehittämissuunnitelma ja siinä 

esitettyjen toimenpiteiden toteutusten kustannuksiksi arvioitiin n. 900 000 €. (liite1.)  

Lohijokitiimi ry laati kehittämissuunnitelman pohjalta Pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli 

selvittää varsinaisessa kehittämishankkeessa toteutettavien muutostöiden käytännön 

vaikutus kalatien toimintaan ja näin varmistaa suunnitelman mukaisten investointien 

tarpeellisuus.  

Pilottihankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui n. 130 700 €. Keminmaan kunnalle ei 

hankkeesta esitetty rahoitusosuutta. (Vallitunsaaren Investointihanke ja Vallitunsaaren 

kalatien rakentamis- ja seurantahanke). Vallitunsaaren Investointihankkeen 

omarahoitusosuudesta vastasivat PVO Vesivoima Oy 20 000€, Kemijoki Oy 5 000€ ja 

Lohijokitiimi Ry 1 100€. 

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.  

Jatkotoimenpiteinä esitettiin hankesuunnitelman päivittämistä.  

Hanketta valmistelevassa kokouksessa 22.5. sovittiin, että pilottihanke jaetaan kahdeksi eri 

hankkeeksi. ns. Investointihankkeeksi, mitä hallinnoi Keminmaan kunnan Tekniset palvelut 

sekä Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeeksi, jonka vetovastuu oli 

Lohijokitiimi ry:llä. Lisäksi yhdistyksen toiminnanohjaajan tuli päivittää hankesuunnitelmat 

PVO Vesivoima Oy:n ja Kemijoki Oy: esitysten mukaisiksi. Myös Lapin liiton perustama 

vaelluskalatyöryhmä näki toiminnassaan perusteltuna hankkeen toteutuksen. 

Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen omarahoituksesta vastasi 

Lohijokitiimi Ry ja PVO-Vesivoima Oy.  
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PVO-Vesivoima Oy osallistui hankkeen rahoitukseen osallistumalla taajuusmuuntajan 

hankintaan 2 595€ ja oli mukana edistämässä hankkeen toteutumista luovuttamalla 

veloituksetta yhdistyksen jäsenkunnille Vallitunsaaren kalatien vaatiman sähkön (6 000 €) 

sekä kalateiden veden (n. 12 000 – 14 000 €).  

Yhdistyksen jäsenkunnat olivat mukana edistämässä hankeen toteutumista rahoittamalla 

vapaehtoisesti kalateiden hoidosta, kunnossapidosta sekä Isohaaran kalatien käyttämän 

sähkön kustannukset. Nämä kustannukset eivät liity hankkeen rahoitukseen, mutta 

mahdollistavat kalateiden toiminnan ja siten hankkeen toteutumisen. (yht: n.48 000€) 

Lohijokitiimi Ry:n rahoitusosuus muodostui 29 914 euroksi.  
 

Muita Isohaaran kalateihin liittyviä hankkeita ovat vuonna 2019 Lohien ylisiirtohanke PALUU 
sekä Isohaaran kalatien kunnostushanke.  

 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ  

Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishanketta varten perustettu asiantuntijaryhmä 

on toiminut myös Vallitunsaaren Investointihankkeen ja vuonna 2019 käynnistyneen Lohien 

ylisiirtohanke 2019 PALUU sekä Isohaaran kalatien toiminnan kehittämisen pilottihankeen 

ohjausryhmänä. Ryhmän koollekutsujana toimi Lohijokitiimi ry.  

Hankkeen Ohjaus- ja asiantuntijaryhmän perustamiskokous järjestettiin 4.10.2018. 

Vallitunsaaren ja Isohaaran kalateiden asiantuntija/ohjausryhmän 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  

Lassi Kontiosalo Lapin liitto  
 

Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2018 kaksi kertaa (4.10. ja 1.11.)  

ja vuonna 2019 kolme kertaa (15.3, 10.6. ja 14.10.) Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous, 

joissa hyväksyttiin hankkeen loppuraportti. Tässä raportissa esitetään siksi molempien 

kalateiden seurantatulokset vuosilta 2018 – 2019. 
 

Hankkeen kirjanpito  

Avustuksen saaja Lohijokitiimi ry hallinnoi hankkeita ja vastasi niiden rahaliikenteen hoidosta 

sekä kirjanpidosta.  

Hankkeen toteutuminen  

Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen myönteisestä rahoituspäätöksestä 

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

kirjatulla päätöksellä. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2018 ja päättyy 15.11. 2019.  
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Kalatieseurannan yksi keskeinen tavoite oli laskurilla tapahtuvan dokumentoidun seurannan 

käynnistäminen myös Vallitunsaaren kalatiellä. Seurannalla pyrittiin selvittämään myös 

kalatien rakennevirtauksen kasvun vaikutuksia kalojen nousuun sekä ko. muutosten 

vaikutukset denil-osuuden rakenteellisten toimivuuteen (tulvimisvaara). Lisäksi seurannan 

tavoitteeksi asetettiin kalatien suualueen toimivuuden tehostamiseksi tehtyjen muutosten 

vaikutusten seuranta. Hankkeen tavoitteena oli myös rakentaa kalatiehen pyyntilaitteen 

prototyyppi ja testata sen toimivuutta. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli järjestää kalaseuranta Vallitunsaaren kalatiessä uuden 

laskurin avulla, jolloin molemmista kalateistä saataisiin tietoa nousukalojen määrästä ja 

lajeista. Seurannan tavoitteeksi asetettiin seuraavat kriteerit: kuinka paljon, koska ja millaisia 

kaloja kalateihin hakeutuu vakioiduilla käyttöasetuksilla. Tässä raportissa esitetään siksi 

molempien kalateiden seurantatuloksia vuosilta 2018 ja 2019. 

Isohaaran kalatien seuranta käynnistyi vuonna 2018 5.6. ja Vallitunsaaren kalatien 

kameraseuranta 31.7.2018. Vuonna 2019 kalatieseuranta käynnistyi Isohaaran kalatiellä 23.5 

ja Vallitunsaaren kalatien suualueen kameraseuranta 22.5. Vallitunsaaren kalatie aukaistiin 

28.5., jolloin käynnistyi myös kalatien seuranta. 

Muut keskeiset tavoitteet:     2018 - 2019 

- Ohjainaidan rakentaminen     Valmistunut  

- Tautitarkkailupyydyksen, protomallin rakentaminen  Valmistunut 

- Toiminnan seuranta ja raportointi    Valmistunut 
 

Aiemmin toteutetun Vallitunsaaren kalatien Investointihankkeen rahoituksen 

omarahoitusvajeesta johtuvista syistä jäi lisävesipumpun taajuusmuuntajan rakentaminen ko. 

hankkeessa toteutumatta. Investointia asennuksineen esitettiinkin toteutettavaksi tässä 

Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeessa. Kyseiset kustannukset 

hyväksyttiin 15.3.2019 kokouksessa hankkeen kuluiksi.  
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Ohjainaita, vasemmalla veden korkeuden mukaan säätyvä sarana sekä vanerinen virtauksen 
ohjain. 
 

 
 
 
Hankkeen kustannusten toteutuminen 
 

Hyväksytyt kustannukset 60 000€   

Toteutuneet kustannukset 62 509€   

Omarahoitusosuus. 32 509€         

                Suunnitelma   Toteutunut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. Koneet, laitteet ja tarvikkeet, matkakust, toimitila-  25 200 18 571 

     ja toimistokulut, toiminta- ja rak.kust.    

- Ohjainaita ja tautitarkkailu  
- Taajuusmuuntaja       

- Muut työtilat, varusteet, materiaalikulut 
 
2. Käyttökustannukset         3 000   1 000 

- Kalateiden käyttökustannukset 
 
3. Henkilöstökustannukset      25 000 40 851 

- Toiminnan seuranta. rakentaminen, 
+ raportointi 
 
4. Muut kulut     - Betonin leikkuutyö              800          0 

       (oma työ/koneen  vuokraus) 
      - Ostopalvelut         5 000   2 085 

        - Rahaliikenteen hoito        1 000     (608 sis. henkilöstk.) 
sis.                                        ja kirjanpito____________________________________ 

KUSTANNUKSET YHT.       60 000 62 509  
   

 

 

 

 

 

  

- Toiminnan seuranta, rakentaminen 

   + raportointi 

4. Muut kulut 

KUSTANUKSET YHT 
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Kalojen pyyntilaite kytkettynä kalojen siirtoputkeen ja kuljetussäiliöön 

 

Koetoiminnan seuranta 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, 
Keminmaan kunta ja Lohijokitiimi ry sekä Kalasydän Oy. Kokousten tavoitteena oli määritellä 
ne toimenpiteet, joilla kyseinen hanke voidaan toteuttaa kaikkien osapuolien hyväksymällä 
tavalla. 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 käyttöasetuksilla. 
 

Kalatieseuranta vuonna 2018 
 

Keminmaassa molempien kalateiden toimintaa seurattiin vuonna 2018 kalateiden suuaukolle 
asennetulla vedenalaisella kameralla sekä Isohaarassa olemassa olevalla Vaki -laskurilla. 
Vallitunsaaren kalatiellä otettiin käyttöön Simsonar Oy:n kehittämä kameralaskuri, jossa on 
mahdollisuus saada kalatiestä informaatiota koko nousukauden kattavana kuvatiedostona.  

Vallitunsaaren kalatie aukaistiin 8.6.2018 ja sen toimintaa kontrolloitiin kesä -heinäkuun 
aikana silmämääräisesti pysäyttämällä kalatietä käyttäneet kalat kalatien yläpäässä 
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 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. 
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Vallitunsaaren kalatien suuaukko toimi ylivirtausaukolla ja suuaukon säädön tarve olisi 
alaveden pinnan (korkealla) vaihtelun vuoksi ollut ilmeinen. Kalatiestä purkautuvan veden 
kulmaa turbiinista purkautuvaan veteen muutettiin 10.8. alkaen erillisellä tähän kokeiluun 
rakennetulla suuaukolla. Varmuutta toimenpiteen positiivisesta vaikutuksesta kalatien 
toimintaan ei tähänastisten kokemusten pohjalta kuitenkaan voitu todeta, mutta kokeilu avasi 
kuitenkin uusia näkökulmia kalateiden suuaukkojen säätöön liittyvistä mahdollisuuksista. 
Vallitunsaaren kalatien toimintaan vaikuttivat jossakin määrin kalasydämen testaukseen 
liittyvät toimenpiteet. Kalasydän asennettiin kalatien suualueen vaikutusalueelle 21.6. kello 
22:00 alkaen ja sitä koekäytettiin suualueella aina 25.9.2018 asti.   

Isohaaran kalatie aukaistiin 6.6.2018 ja sen toiminnan seuranta käynnistettiin heti kalatien 
aukaisun jälkeen asennetulla vedenalaisella kameralla sekä Vaki-kalalaskurilla. Kalatien 
suuaukkona käytettiin paineen alaista suuaukkoa. Käytön aikana suuaukosta 30 – 35% on 
avoinna. Avoin osuus sijoittuu n.1 metrin syvyyteen veden pinnasta. Säätö oli vakio eikä siinä 
huomioitu näin ollen vedenpinnan vaihtelua. Kalateiden käyttöönoton jälkeen niiden 
toimintaan ei puututtu muilta osin kuin tautitarkkailukalojen pyynnin aikana sekä yksittäisissä 
rakentamiseen liittyvissä tilanteissa. 
 

Kalatieseuranta vuonna 2019 
 

Vaelluskalojen kalojen saapumista (lohi,taimen) Isohaaran kalateiden vaikutusalueelle 

seurattiin Vallitunsaaren kalatien vaikutusalueella 4-turbiinivirtaan suunnatulla veden- 

alaisella kameralla. Kamera otettiin käyttöön 22.5.2019 ja ensimmäisiä lohihavaintoja 

kameralla tehtiin viikolla 23, heti kesäkuun alkupuoliskolla. Kalojen seurantaa kalatiessä 

käynnistettiin Simsonarin kalalaskurilla, kun kalatie aukaistiin 28.5. 

Isohaaran kalatie aukaistiin 23.5. ja kalojen seurantaa kalatiessä toteutettiin edellisvuoden 

tapaan alkukaudesta 23.5. – 4.6. välisenä aikana Vaki-kalalaskurilla. Laskurin rikkouduttua 

seurantaa jatkettiin Isohaaran kalatien kehittämishankkeen aikana rakennetulla kalojen 

seurantalaitteella. 

Vallitunsaaren kalatien käyttöönoton jälkeen sen toimintaa seurattiin oululaisen Simsonar 

Oy:n kehittämän vedenalaiseen kuvaan perustuvan kalalaskurin avulla. Kalatien suuaukko 

toimi ylivirtausaukolla ja suuaukon säädön tarve olisi alaveden pinnan (korkealla) vaihtelun 

vuoksi ollut ilmeinen. Kyseiseistä säätöä ei kuitenkaan kalatieseurannan tässä vaiheessa 

katsottu tarpeelliseksi, koska tavoitteena oli asentaa kalatiehen lisävesipumppu, joka 

toiminnallaan eliminoisi ko. säätötarpeen. 

Lisävesipumppu asennettiin kalatiehen 10.6.2019 ja käynnistettiin kello 19:00. Pumppu 

kuitenkin rikkoutui 27.6. Lisävesipumppu toimitettiin 28.6. Ouluun pumpun maahantuojalle 

korjauksen kustannusarvion laadintaa varten. 
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Kalatien toimintakatkokset: 

Pumpun sovittimen tiivistystä; kalatie kiinni 29.5. n.4h. 

Pumpun sovittimen tiivistys; kalatie kiinni 8.6. n. 4h. 

Pumpun tiivistystä; kalatie kiinni 10.6. kello 9.00 – 19.00 välisen ajan, lisävesipumppu 

käyttöön kello 19:00. 

Pyyntilaitteen rak. kalatie kiinni 17.6. kello 9:00 – 15:00 välisen ajan 

Yliisiirtokalojen 1 pyyntijakso 24.6. – 31.7.2019 

Pyyntilaitteen nielun teko; kalatie kiinni 26.6. 09:00 – 13:00 välisen ajan 

Lisävesipumppu rikkoutui, pumpun poisto; kalatie kiinni 28.6. 12:00 – 13:26 välisen ajan 

Pyyntilaitteen viritystä; kalatie kiinni 18.7. kello 9:30 – 16:14 välisen ajan 

Pyyntilaitteen viritystä; kalatie kiinni 23.7. kello 13:00 – 14:00 välisen ajan 

kalojen lastausta  30.7. 9:00 – 16:30 välisen ajan pyynti pois päältä; 16:30 päälle 

Avin ilmoitus ylisiirtojen käynnistämisestä 10.7. 

kalojen lastausta 30.7. 9:00 – 16:30 välisen ajan pyynti pois päältä; 16:30 päälle 

Nielulankojen laitto pyyntilaitteeseen 2.8; kalatie suljettuna n. 2 h 

Ylisiirtokalojen 2 pyyntijakso toteutettiin 17.8.-7.9.2019 

pyyntilaitteen nielulankojen laitto 27.8; kalatie kiinni kello 8:00 – 13:00 välisen ajan 

Kalatien tarkastus 4.9; kalatie kiinni kello 13:30 – 15:00 välisen ajan 

Kalatie suljettiin 2.10.2019 kello 08:15 

Yhtäjaksoisessa käytössä kalatie on ollut 8.6.- 24.6. välisen ajan lukuunottamatta edellä 

esitettyjä katkoksia. Ylisiirtopyynti käynnistyi 24.6., mutta pyynnin alkuaikoina kalojen 

menemistä laitteistoon seurattiin ja kontrolloitiin kokemalla pyyntilaitetta päivittäin (24.6.-

26.6.). klo: 9:00-10:0 välisenä aikana. Ko. ajanjaksona kaloilla oli noin ½ h aikaa vapaaseen 

nousuun kalatiehen. 26.6. pyyntilaite varustettiin nielulla, joka vaikeutti kalojen palaamista 

pyyntilaitteesta. Nielun rakentaminen ei parantanut pyyntilaitteen toimintaa odotusten 

mukaisesti, kalatien suulla oli runsaasti kalaa, ei kalatiessä. Pyyntilaitteen toiminnan 

tehostamiseksi siihen laitettiin 27.8. nielulangat. Lankojen laitolla ei ollut toivottua tulosta. 

Pyyntilaitteen toiminnan tehostamisesta luovuttiin, koska toimimattomuuden syy oli ilmeisesti 

kalan puutteessa. Toisen pyyntijakson ajan 27.6 – 7.9. kalatien pyyntilaite oli käytössä edellä 

esitetyn mukaisesti ilman kalatien päivittäistä sulkemista. Pyyntilaitetta käytettiin 27.8 asti 

ilman nielulankoja ja ko. ajankohdan jälkeen nielulankojen kanssa.  

Isohaaran kalatien käyttöönoton jälkeen 23.5. sen toimintaa seurattiin Vaki-kalalaskurilla. 

Laskuri kuitenkin rikkoutui 4.6. ja sen jälkeen kalatiehen yritettiin hankkia kalakulun 

seurantalaitetta niin Simsonarilta kuin Vakilta, mutta huonoin tuloksin. Kalatie oli suljettuna 

4.6. – 24.6. välisen ajan. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan kalatie olisi tärkeä pitää 

toiminnassa siitä huolimatta, ettei seurantaa pystytty järjestämään. 24.6. – 3.7. välisen ajan 

kalatie oli käytössä ilman seurantaa.  
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Isohaaran kalatieseurannassa 3.7. – 1.10.2019 välisenä aikana kalatien toimintaa seurattiin 

Isohaaran kalatien kunnostushankkeen aikana kehitetyllä ns. ”snapshot” kameralla. 

Kysymyksessä on laitteisto, joka on vasta testausvaiheessa. 
 

 

 

Kalatien toimintakatkokset: 

Kalatie suljettiin kalaskurin (Vakin) rikkoutumisen vuoksi 4.6.-24.6. 

Kameratelineen testausta, 19.6. 

Kalatie aukaistiin 24.6. ilman kalan seurantaa.  

Isohaaran kalatien kalan kulun seurantalaitteiston testaus käynnistyi 3.7. 

Isohaaran voimalaitoksen käyttökatkosten vuoksi siirryttiin kalatietä käyttämään 

täsmäkäytöllä 26.8. (täsmäkäyttö=kalatie on käytössä, kun voimalaitosta käytetään) 

 

Kalateiden toimintaan ja seurantaan vaikuttavat tekijät 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli järjestää kalaseuranta Vallitunsaaren kalatiessä uuden 

laskurin avulla, jolloin molemmista kalateistä saataisiin tietoa nousukalojen määrästä ja 

lajeista. Seurannan tavoitteeksi asetettiin seuraavat kriteerit: kuinka paljon, koska ja millaisia 

kaloja kalateihin hakeutuu vakioiduilla käyttöasetuksilla. 

Hankkeen toisen kauden seuranta ei kaikilta osin täytä seurannalle asetettuja tavoitteita, 

koska Isohaaran kalalaskuri (Vaki) rikkoutui ja kalatie oli suljettuna 4.6. - 24.6. välisen ajan 

sekä ilman laskuriseurantaa 24.6. -3.7. välisen ajan. Lisäksi loppukauden seuranta jouduttiin 

toteuttamaan testikäytössä olevalla laitteistolla, jonka luotettavuudesta ei vielä ole varmuutta. 

Lisäksi Vallitunsaaren kalatiessä toteutettiin ylisiirtopyyntiä 24.6 – 31.7.2019 ja 17.8.-7.9.2019 

välisenä aikana. Luonnollisesti ko. ajankohtana kalatiehen nousseet kalat eivät näy laskurin 

lukemissa, mutta kyseinen saalis on huomioitu kalatiehen nousseiden kalojen 

kokonaismäärässä.  

Pyyntilaitteen käyttö ja kalatien sulkeminen vähensi luonnollisesti laskurille nousseiden 

kalojen määriä. Kun pyyntilaitetta käytettiin pitkiä jaksoja, laskurilla liikkuivat ainoastaan 

pienet sekä yksittäiset > 45 cm taimenet. 

Jotta vuosien 2018 ja 2019 Isohaaran kalateiden toiminnan seurannan tulokset olisivat 

keskenään vertailukelpoiset, tulisi myös joen virtausolosuhteiden ja voimalaitosten turbiinien 

käytön muodostua yhteneväisiksi. Vertailukelpoisten olosuhteiden ohella huomiota tulee 

kiinnittää myös kalateiden toimintaedellytyksiin. Vuonna 2019, kun Kemijoessa vesitilanne oli 

normaalia vähäisempi, koroistuivat kyseiset ongelmat.  

”Vesivoimalaitoksia käytetään Suomen sähköjärjestelmässä ensisijaisesti kulutuksen ja 
tuotannon tasapainon ylläpitämiseen vuorokauden sisäisissä vaihteluissa. Tämä tarkoittaa 
käytännössä yksittäisillä voimalaitoksilla veden juoksutusta jaksottaisesti, pääasiassa 
päiväaikaan laitoksen turbiinien läpi ja vedenkorkeuksien vaihtelua vastaavasti 
voimalaitosten läheisyydessä.”( PVO Vesivoima Oy) 

 
Käytännössä ko. voimalaitosten juoksutuskäytäntö johtaa Isohaarassa seuraavaan: 
 
Esim. Vuonna 2018 Isohaaran uusi ja vanha voimalaitos olivat täysin suljettuina kalojen 

nousukauden aikana yht. 63 eri kertaa, yhteensä n. 291 h, käyttökatkosten ajalliseksi 

keskiarvoksi muodostui n. 4,6 h/kerta. 
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Vuonna 2019 olivat ko. voimalaitokset suljettuina vastaavasti n. 68 eri kertaa, yhteensä n. 

350 h ja katkosten ajalliseksi keskiarvoksi muodostui n.5,2 h/kerta. 

 

 

Kyseisten katkosten pohjalta ei luonnollisesti voi arvioida tarkasti voimalaitosten käytön 

vuosien välisiä eikä vesimäärien eroja, mutta ne antavat viitteitä, että eroavaisuuksia on ollut. 

Eri tutkimuksissa on selkeästi käynyt myös ilmi voimalaitosten käyttökatkosten negatiivinen 

vaikutus kalojen nousumotivaatioon sekä kalojen nousuun orientoitumiseen. 

Vastaavia havaintoja on Isohaarassa tehty jo vuosien ajan. Käytännössä vaikutukset on 

havaittavissa katkosten aikana, kun osa kaloista palaa takaisin jokisuulle aina merialueelle 

asti. Loogisena ajatuksena voitaneen todeta, että mitä pitempi katkos, sitä laajemmat 

vaikutukset ovat.? 

 

Myös Isohaaran kalatien Vaki -laskurin rikkoutuminen muutti olosuhteita, koska rikkoutumisen 

vuoksi laskuri poistettiin ja samalla myös sen kalojen ohjainlaitteisto laskurille (nielu) 

poistettiin, mikä vähentää merkittävästi pienten taimenten sekä mahdollisesti myös jokeen 

leimautumattomien kalojen hakeutumista kalatien ylemmille osuuksille/patoaltaalle.  
 

 

Vallitunsaaren kalatien seurantatulokset 2018 ja 2019 

 

Kalateissä esiintyneet kalat 

 

- Pienet kalat ovat 24 -30 cm mittaisia kaloja, jotka ovat pääasiassa 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 lohia sekä 

taimenia.  

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

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

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

käyttäytymisominaisuuksien omaavien kalojen käyttö indikaattorina kalatien toiminnasta 

antaa virheellisen kuvan kalatien toimintamahdollisuuksista vaelluskalojen kulkuyhteyden 

turvaajana, koska ko. kokoluokan kaloilla on taipumus edestakaiseen vaelteluun kalatiessä ja 

sen seurauksena 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 

LUKEMISSA  
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Vallitunsaaren kalatie 

 

Vallitunsaaren kalatien kalojen kokojakauma 2018 

 

   
Vallitunsaaren kalatien kalojen kokojakauma 2019 
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Vuorokausittaiset Vallitunsaaren kalatien nousseiden ja laskeutuneiden kalojen määrät 
2018 
 

 

Vuorokausittaiset Vallitunsaaren kalatien nousseiden ja laskeutuneiden kalojen määrät 
2019. Kalatien lisävesipumppu rikkoutui 28.6. 
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Vallitunsaaren kalatie 2018 

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. (”SimSonar Oy”)  

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   
 

Vallitunsaaren kalatie 2019 

Yhteensä kaloja nousi 8.6. – 2.10.2019 välisenä aikana kalatiehen 1 714 kpl, joista 1 043 

laskeutui alapuoliseen vesistöön 671 kpl jäädessä Isohaaran patoaltaalle. (”SimSonar Oy”) 
 

Kalan pituus              Kalatiehen nousseet       Kalatien laskeutuneet       Patoaltaalle 

nousseet  

Pienet 25 – 45 cm              1 125                      774          351                                                                            

Keski   45 – 65 cm                374                      186   188                                                                   

Isot      65 – 85 cm                212                          79   133 

        > 85 cm______                 3                        4                                 - 1                        

YHT:                                   1 714                                     1043                               671   

YHT:Tauti /Ylisiirto +        1 792 

 

Ylisiirtopyynti kalatiestä pyydettiin yli 30 cm kalaa yht. 63 kpl, joista taimenia oli 29 kpl ja 

lohia 31 kpl sekä 3 kpl kirjolohta. 
 

Tautitarkkailupyynti: Vallitunsaaren kalatieltä pyydettiin ns. tautitarkkailupyyntinä vuonna 

                                 2019 4 lohta ja 11 taimenta sekä n. 75 kpl särkeä, seipeä ja salakoita. 
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Isohaaran kalatien seurantatulokset 2018 ja 2019 

 

        Kalojen nousu-laskuajankohta kokoluokittain  

 

Kalatietä nousseiden ja laskeutuneiden kalojen kokoluokat ja päivittäiset yksilömäärät. 
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Kalojen nousuajankohdat kokoluokittain 2018 

 

 

 Kalojen nousuajankohdat kokoluokittain 2019 (Kalojen nousu 23.5. – 4.6) 
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          Isohaaran kalatiessä havaittujen kalojen kokojakauma 2018  

 

          Isohaaran kalatiessä havaittujen kalojen kokojakauma 2019 (Kalojen nousu 23.5. – 4.6.) 
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Vuorokausittaiset Isohaaran kalatiehen nousseiden kalojen määrät 2018 

 

         Vuorokausittaiset Isohaaran kalatiehen nousseiden kalojen määrät 2019 (Kalojen      

nousu 23.5. – 4.6. välisenä aikana)  

 

Isohaaran kalatie 2018 

Kalan pituus                  Kalatiehen 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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Isohaaran kalatie 2019 (Kalojen nousu 23.5. – 4.6. välisenä aikana, Vaki)  

Kalan pituus                  Kalatiehen nousseet   Kalatien laskeutuneet  Patoaltaalle nousseet  

Pienet 24 – 30 cm                        154                           110                             44 

Keski 30 – 70 cm                         434                             98                                   336  

Isot 70 – 120 cm                          218                             16                                   202  
YHT:                                             806                           224                                   582 
 

Edellä esitetyt Vakin seurantatulokset voivat sisältää epätarkkuuksia, koska ko. laitteiston 

toiminta loppui rikkoutumiseen (kosteusvika). 

Kaloja nousi Isohaaran kalatiehen 23.5. – 4.6. välisenä aikana yhteensä 806 kpl, joista 224 

laskeutui ja 582 jäi yläpuoliseen vesistöön. 4.6. – 24.6.kalatie oli suljettuna laskurin 

rikkoutumisen vuoksi. Kalatie aukaistiin ja oli käytössä ilman laskuriseurantaa 24.6. - 3.7. 

välisen ajan.  
 

Isohaaran kalatie 2019 ”snapshot” 3.7. – 29.9 välinen aika  
 

Heinäkuu 279 kalaa 

Elokuu 441   ” 

Syyskuu 44     ”___ 

YHT:           764 kalaa 

3.7. – 29.9 välisenä aikana kalatien toimintaa seurattiin testikäytössä olleella kalankulun 
seurantalaitteella. Kaloista suurin osa muodostui yhden ja kahden merivuoden lohista kahden 
merivuoden kalojen määrän ollessa vähäisempi. Useampien merivuosien kaloja esiintyi 
yksittäisinä kaloina harvakseltaan koko nousukauden. Pieniä < 30 cm taimenia kuvattiin 
ainoastaan n. 20 kpl. Myös joitakin seipejä, särkiä ja salakoita kuvattiin, mutta ei yhtään lahnaa, joita 
kuitenkin havaittiin vuonna 2018 kalatiestä nousseen.  
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Vuoden 2018 yhteenveto 

  

Isohaaran kalateistä arvioitiin seuranta-aikana (5.6. – 9.10.2018) nousseen patoaltaalle >25 

cm lohikaloja yht: 4 123 kpl. Kalateiden laskureille nousseita havaittiin: yht: 8 879 kpl. 

 

3 461 kpl uudesta Isohaaran kalatiestä patoaltaalle / laskurille nousseita 7 039 kpl   

662 kpl vanhasta Vallitunsaaren kalatiestä patoaltaalle / laskurille nousseita 1 840 kpl   

 

Vuoden 2019 yhteenveto  
 

Isohaaran kalateistä arvioitiin seuranta-aikana (23.5. – 2.10.2019) nousseen patoaltaalle >25 

cm lohikaloja yht: 2 017 kpl (- näytekalat) Kalateiden laskureille nousseita havaittiin yht: 

3 362 kpl.  

1 346 kpl uudesta Isohaaran kalatiestä patoaltaalle / laskurille nousseita 1 570 kpl 

582 kpl vanhasta Vallitunsaaren kalatiestä patoaltaalle / laskurille nousseita 1 792 kpl  

 

Isohaaran kalateiden seurantatulokset vuonna 2018  

 

Luonnonvarakeskus on laatinut Lohijokitiimi ry:n sille luovuttamien kalateiden 

kalaskuritietojen pohjalta selvityksen, joka poikkeaa kalateiden normaalista kalojen 

pituusluokittelusta seuraavasti.  

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

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

kokoluokat 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 

taimenista. Kalatien kautta kulkeneita kaloja seuraamalla saatiin tietoa, joka on 

hyödynnettävissä testattaessa kalasydäntä 
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Vuoden 2018 yhteenveto (LUKE) 
 

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

yhteensä 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%)  

Vuonna 2019 ei vastaavaa raportointia toteutettu Isohaaran kalatien laskimen rikkoutumisen 

vuoksi. 

Kalojen alkuperä  

Rakennetussa Kemijoessa vuonna 2018 kalateihin hakeutuvien alle 60 cm mittaisten 

rasvaevättömien arvioitiin olevan peräisin Kemijoen istutusvelvoitteesta peräisin. 

Rasvaevälliset kalat on vastaavasti arvioitu alle 60 cm lohien osalta sekä rasvaevällisten 
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taimenten osalta alkuperältään villeiksi kaloiksi. Meritaimenilla eväleikkaukset käynnistettiin 

vuonna 2016 järvitaimenilla ja lohilla 2017. Kyseinen seikka tulee huomioida, kun arvioidaan 

kalojen alkuperää. Vuonna 2019 villeiksi kaloiksi arvioitiin kaikki rasvaevälliset 1-2 

merivuoden kalat. 

 

 

 

 

HAVAINTOJA VALLITUNSAAREN KALATIESEURANNASSA  

Kalatie aukaistiin 8.6.2018 ja ensimmäiset rasvaevällisten ”kossien” (alle 3 kg lohi) havainnot 

tehtiin Isohaaran kalatien suualueen seurantakameralla heinäkuun puolen välin aikoihin. 

Vuonna 2019 vastaavat havainnot tehtiin heti kesä – heinäkuun vaihteessa. Vallitunsaaren 

kalatiestä vuonna 2018 rasvaevällisistä kosseista kuvaa saatiin 27.7 alkaen heti kameran 

asennuksen jälkeen ja vuonna 2019  3.7.alkaen harvakseltaan. Ensimmäinen rasvaevätön 

lohi (kossi) kalatiessä kuvattiin vasta 14.8.2018 ja seuraava 27.8. Syyskuun ensimmäisenä 

päivänä kalatiessä havaittiin ensimmäistä kertaa vuorokauden aikana kolme rasvaevätöntä 

kalaa ja 2.9. kaksi rasvaevätöntä lohta. Seuraavat havainnot rasvaevättömistä lohista tehtiin 

8.9., minkä jälkeen rasvaevättömien lohien osuus kasvoi syksyä kohden lähes kalatien 

sulkemiseen 12.10 asti. Vuonna 2019 havaintoja rasvaevättömistä lohista tehtiin 

Vallitunsaaren pyyntilaitteen testauksessa (ylisiirtopyynti) 30.7. alkaen. 

Vuonna 2018 ja 2019 taimenta esiintyi Vallitunsaaren kalatiessä päivittäin koko nousukauden 

ajan. Vilkkainta taimenen 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 taimenten esiintyminen painottui elo-syyskuulle. Vuonna 2018 Vallitunsaaren 

kalatiestä nousseista lohikaloista oli n. 50,7 % taimenia ja 49,3 % lohia. Pääosin 1- 
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merivuoden lohista n.39 % oli viljelystä peräisin olevaa kalaa, villin lohen osuudeksi arvioitiin 

n. 61%. (arviointia vaikeutti kalojen tummuminen ja syksyä kohden valon määrän 

väheneminen).  Edellä esitetty arviointi perustuu laskurin kaloista ottamiin kuviin, joista 

arvioitiin myös rasvaevän olemassaolo ja kalalaji. Määrittely toteutettiin kalatien 2.8. – 

28.9.2018 välisenä aikana laskemalla kuvista 9 vuorokauden aikana kalatiestä nousseet 

kalat. Kyseisistä kaloista laskettiin taimenten ja lohien sekä villien ja viljeltyjen lohien välinen 

prosentuaalinen keskiarvo. Vuonna 2019 arvion mukaan Vallitunsaaren kalatietä käyttäneistä 

kaloista valtaosa oli taimenia.      

    

 

Kuvan mukaisia ”isopyrstöisiä” taimenia esiintyy kalateissä vuosittain juuri ennen kutusiianpyynnin 

käynnistymistä. (kalojen pituus n. 35cm - 45cm)  

 

 

 

Lohien luonnolliseen käyttäytymiseen liittyy niiden leimautuminen synnyinjokeensa. 

Tutkimusten mukaan leimautumiseen liittyy kalojen sidonnaisuus tiettyihin jokiosuuksiin, 

jossa vaelluspoikaset ovat viettäneet smolttiutumisensa alkuvaiheen. Tämän vaiston 

oletetaan myös ohjaavan kutuvaelluksella jokeen hakeutunutta emokalaa sen hakeutuessa 

lisääntymisalueelleen. Kemijoessa istutusalueiden yläpuolisilla jokiosuuksilla kaloja ohjaa 

pääosin virtahakuisuus. Kyseistä villin ja viljeltyjen kalojen käyttäytymisero on havaittavissa 

mm. kalateiden seurantaluvuissa sekä päivittäisessä kalatieseurannassa. Esim. 

ensimmäinen viljelty lohi tavattiin kalatiessä vasta 14.8., kun villiä lohta oli kalatiessä tavattu 

heinäkuun lopusta alkaen. Vastaava villien lohien varhaisempi nousu kalateihin toistui myös 

vuonna 2019. Kyseiset seikat käyvät ilmi myös Kemijoki Oy:n vuonna 2018 toteuttaman 

näytekalapyynnin tuloksista. Kalatien alapuolisella pyyntialueella villien lohien osuus saaliista 

muodostui 10% ja yläpuolisella pyyntialueella 15%. 

Hankkeen aikana Vallitunsaaren kalatien rakennevirtaamaa pyrittiin kasvattamaan 

poistamalla kalatien yläpäästä kaksi ylintä denil – lamellia. Rakennevirtaaman kasvaessa 

muodostuu kalatien muille denil- osuuksille tulvimisvaara, joka eliminoitiin lyhentämällä 

denilin lamelliosuutta sen yläpäästä n.15 cm.  

Kyseisellä toimenpiteellä pyrittiin vähentämään Isohaaran patoaltaan säännöstelyn 

negatiivisia vaikutuksia kalatien rakennevirtaamalle. (veden vähyys)  
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Lisäksi kalatien suualueen toimintaa pyrittiin tehostamaan asentamalla kalatien suuaukolle 

ohjainaita, joka kääntää osan turbiineista purkautuvasta vedetä tehostamaan kalatien 

suuaukon virtausta. Kyseisen toiminnan edelleen tehostamiseksi kalatiehen asennettiin 

lisävesipumppu, jolla lisättiin kalatiestä purkautuvan veden määrää. Lisäksi ko. toiminnalla 

oletetaan olevan positiivinen vaikutus kalatien pystyrako-osuuden veden korkeudelle, joka 

korostuu patoaltaan säännöstelyn alarajoilla.  

Keväällä 2019 kalatien koekäytön aikana, kun valmisteltiin kesän kalatien sekä 

lisävesipumpun käytön vaikutusten seurantaa, lisävesipumppu rikkoutui, minkä seurauksena 

lisävesipumpun ja ohjainaidan testaus ja seuranta jäi toteuttamatta ja myös 

rakennevirtaamaan liittyvä seuranta jäi puolinaiseksi, koska pumpun ns ”puskurivaikutusta” 

kalatien pystyrako-osuudelle ei ollut mahdollista todeta. 

Mutta jo nykyisellä seurannalla on muutostöiden vaikutuksesta havaittu positiivinen kehitys 

kalatien rakennevirtaamassa myös patoaltaan säännöstelyn alarajoilla. Virtaaman 

kasvattaminen ei myöskään ole säännöstelyn ylärajoilla johtanut missään vaiheessa kalatien 

tulvimisvaaran syntymiseen. Muutoksilla ei myöskään ole ylitetty kalojen uintinopeutta, koska 

kaikki kalalajit ja kokoluokat, jotka aiemmin ennen muutosta nousivat kalatiehen, nousevat 

siihen edelleen. Tällä hetkellä pumpun rikkoutumisen myötä ehkä menetettiin se informaatio, 

joka kertoo veden lisäämisen vaikutuksista kalatien toimintaan. 

Hankkeen aikana rakennettiin kalatien entiselle pohjoiselle suuaukolle prototyyppi kalatien 

pyyntilaitteesta. Laitteiston tavoitteena on ohjata kala virtausten avulla pyyntilaitteeseen, josta 

kalat nostetaan pyyntilaitteen altaalla ylöspäin korkeudelle, mistä kalat on mahdollista 

suluttamalla laskea ilman käsittelyä kuljetussäiliöön. Laitteistoa voidaan pitää toimivana, 

mutta toiminnasta tarvitaan kuitenkin vielä lisää käyttökokemuksia. (laitteiston tarkempi 

kuvaus ylisiirtoraportissa.) 

 

 

 

 

 

Kalatieseuranta Vallitunsaaren kalatiessä toteutui vuosina 2018 ja 2019 samoin seurata 

periaattein eikä seurannassa käytännössä ollut ongelmia. Yhteistyössä laitteistorakentajan 

kanssa ei ole huomauttamista. Laskurin paikan vaihdolla ei juuri ollut vaikutusta laskeutuvien 

kalojen määriin. Ongelmia kyseisestä paikasta muodostui, kun laskuri likaantui, koska 

laitteiston puhdistaminen ei onnistunut ilman sukeltajan apua. Myös aamuaurinko paistoi 

laskurin tunneliin ja saattoi lisätä jonkin verran palaavien kalojen määriä. Edellä esitetty 

seikka sekä laskurin puhdistamiseen liittyvät ongelmat ovat asioita, joihin tulee löytää 

lähiaikoina ratkaisu. 

Seurannan osalta voitaneen todeta hankeen saavuttaneen tavoitteensa vaikkakin seurantaa 

ja kalatien toimintaa häiritsi vähäisessä määrin nousukauden alkupuoliskolla molempina 

vuosina kalatien toiminnan kehittämiseen liittyvä rakentamis- ja testaus toiminta. Laitteistolla 

saatiin dokumentoitua koko nousikausi yhdeksi tiedostoksi.   

 

Yhteenveto  

Isohaaran kalateiden yksi yhteinen ongelma on patoaltaan säännöstelyn aiheuttamat 

negatiiviset vaikutukset kalatien virtaamalle. (veden vähyys). Hankkeen aikana virtaamaa 

lisättiin poistamalla Vallitunsaaren kalatien yläpäästä kaksi ylintä denil – lamellia. Virtaaman 
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kasvaessa muodostuu kalatien muille denil- osuuksille kuitenkin tulvimisvaara. Kalatien 

rakennevirtaamaa kuitenkin pystyttiin kasvattamaan hallitusti eikä siinä kesän aikana havaittu 

tulvimisvaaraa ja kaikki aiemmin nousseet kalalajit ja kokoluokat nousivat sen edelleen. 

Havaintojen mukaan näillä toimenpiteillä voidaan vähentää säännöstelyn negatiivisia 

vaikutuksia kalatien rakennevirtaamalle. Lisävesipumpun rikkoutumisen vuoksi jäi kuitenkin 

pumpun ja ohjainaidan testaus ja seuranta toteuttamatta. Myös rakennevirtaamaan liittyvä 

seuranta jäi puolinaiseksi, koska pumpun ns. ”puskurivaikutusta” kalatien pystyrako-

osuudelle ei ollut mahdollista todeta. Lisäksi kalatien vesimäärän mittausta ei vielä 

keskeneräisen tilanteen vuoksi toteutettu.                       

Kalojen nousu käynnistyi molempina seurantavuosina heti kalateiden avauduttua. Isohaaran 

kalateillä havaittiin seurannan 2018 aikana yhteensä 8 879 24 – 117 cm mittaista kalaa, 

Valtaosa kaloista oli lohta ja taimenta. Huomattava osa näistä vuonna 2018 kalatiehen 

hakeutuneista kaloista oli 25 - 45 cm mittaisia taimenia. 

Vuonna 2019 seurantalaitteet siirrettiin molemmissa kalateissä kalateiden patoaltaan puolen 

ylimmiksi rakenteiksi. Kyseisellä toimenpiteellä haluttiin vähentää laskeutuvien kalojen 

osuutta kalalaskureilla. Isohaaran kalatiellä siirto toteutettiin heinäkuun alussa, milloin nousu 

oli jo käynnissä. 

Vuonna 2018 ensimmäinen villi lohi kalatiessä tavattiin 27.7. ja viljelty lohi 14.8. Vuonna 2019 

villejä lohia tavattiin kalatiessä 3.7. Ensimmäisiä rasvaevällisiä lohia tavattiin Vallitunsaaren 

kalatien ylisiirtopyynnissä 30.7. alkaen. Kalatieseurannan havaintojen pohjalta arvioitaessa 

kalateistä Isohaaran kalatietä käyttävistä kaloista suurempi osuus on lohia ja vastaavasti 

Vallitunsaaren kalatiessä taimenia. 

Taimenten ja viljeltyjen lohien määrät kasvoivat Vallitunsaaren kalateissä nousukauden 

loppupuoliskolla. 

Vuoden 2018 kalateiden nousseiden kalojen nousijamäärä oli rohkaiseva, vaikka kaloista 

seurantatulosten mukaan 5 575 kalaa palasi laskurin anturin ohitettuaan takaisin laskurin  

 

 

 

ohi kalatien alapuoliselle osuudelle. Isohaaran patoaltaalle nousi seurannan mukaan 

yhteensä 4 123 kalaa (≥ 24 cm), Näistä kaloista oli Luonnonvarakeskuksen laatiman 

selvityksen mukaan > 45 cm pituisia pääosin sukukypsiä lohikaloja 1382 kpl.  

Vuonna 2019 vastaavat arvot kalateillä havaituista kaloista oli yhteensä 3 362 kalaa (≥ 24 

cm), joista laskeutui 1 267 kalaa. Niistä otettiin kiinni ns. tautitarkkailuun sekä ylisiirtoon 78 

kalaa. Tulosten mukaan patoaltaalle jäi 2 017 (≥ 24 cm) kalaa. Yli 45 cm pituisien lohikalojen 

määrä arvioitiin patoaltaalla muodostuvan suuruusluokaltaan vastaavaksi kuin vuonna 2018. 

Käytännössä 2019 kalojen määrä patoaltaalla on kuitenkin suurempi (arviolta 100 -200 kalaa 

enemmän), koska Isohaaran kalatie oli käytössä ilman seurantalaitetta 24.6. - 3.7. välisen 

ajan. 

Kutuvaelluksella olevilla kaloilla aktiivisinta liikehdintä kalateissä oli elo-syyskuun aikana. 

Taimenten osuuden merkittävä väheneminen vuoden 2018 lukuihin verrattaessa arvioitiin 

johtuvan kalateiden seurantalaitteiden siirtämisestä kalateiden yläpäähän. Lisäksi 

muutokseen vaikuttaa Isohaaran kalatien laskurin ohjainlaitteen puuttuminen, joka vaikeutti 

käytännössä kaloja poistumista kalatiestä. 

Takaisin palaaminen voimalaitoksen lävitse käynnistyy osalla kaloista todennäköisesti lähes 

välittömästi kalatien ohitettuaan ja osalla hieman myöhemmin. Tähän käyttäytymiseen 

vaikuttaa luonnollisesti Taivalkosken ja Isohaaran voimalaitosten käyttö sekä kalojen 
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alkuperä. Kalojen 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. (suullinen tiedonanto Dunder – Viitala / Telemetria seuranta Jokikokko – Viitala)  

Edellä esitettyyn viitaten kalojen edestakaista liikehdintää kalatiessä voidaankin pitää 

nykytilanteessa luonnollisena kalojen leimautumisesta sekä osittain voimalaitosten käytöstä 

johtuvista syistä.  

”Vesivoimalaitoksia käytetään Suomen sähköjärjestelmässä ensisijaisesti kulutuksen ja 
tuotannon tasapainon ylläpitämiseen vuorokauden sisäisissä vaihteluissa. Tämä tarkoittaa 
käytännössä yksittäisillä voimalaitoksilla veden juoksutusta jaksottaisesti, pääasiassa 
päiväaikaan laitoksen turbiinien läpi ja vedenkorkeuksien vaihtelua vastaavasti 
voimalaitosten läheisyydessä.” 
 
Esim. Vuonna 2019 olivat voimalaitokset suljettuina vastaavasti n. 68 eri kertaa, yhteensä n. 

350 h ja katkosten ajalliseksi keskiarvoksi muodostui n.5,2 h/kerta. 

On ehdottoman tärkeää, että edellä esitetty testaus saatetaan loppuun, koska saatavalla 

informaatiolla on merkitystä, kun kehitetään yhteistyössä Kemijoen voimalaitosten kalatie- 

ystävällistä juoksutuskäytäntöä.  

 

 

 
 
Keminmaassa 4.11.2019 Jukka Viitala 

 
 
 
 
 
 
 
                   Liite 3. 
VÄLIRAPORTTI ISOHAARAN KALATIEN TOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE  
 
Hankkeen edistyminen           
 

Hanke käynnistyi keväällä 2018 ja päättyy marraskuussa 2020. Projektin ensimmäisen toi-
mintakauden 2019 aikana toteutettiin seuraavat toimenpiteet: 
 

- Laadittiin kalatien pyyntilaitteen rakennepiirustukset  

- Rakennettiin yhdeltä puolelta kalaa kuvaava ” kameralaskuri” sekä testattiin  

  laitteiston sekä sen etäkäyttöön soveltuvat laitteistot.  

- Neuvoteltiin kalatien pyyntilaitteen rakentaminen oppilastyönä Ammattiopisto 

  Lappiassa, työ käynnistynyt ja valmistuu toukokuussa 2020. (kust. yht. 4 000€) 

- Hanke jatkuu 15.11.2020 asti. 

 

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat 30 000 € ja 15.12.2019 mennessä syntyneet 
kustannukset 11 115 €. 
 

Jatkotoimenpiteinä päätettiin selvittää seuraavien kohteiden toteutuskustannukset: 
 

1. Laaditaan pyyntilaitteen asentamiseen liittyvän perustan kustannusarvio. 
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2. Laaditaan kustannusarvio ja jatketaan kalalaskurin ”snapshotin rakentamista. 
3. Kalatien ohjainaidan tarve ja toteutus (piirustukset) kustannusarvio. 
4. Laaditaan kalatien paikkamaalauksesta kustannusarvio. 

Kalan kulun seurantalaitteiston testaaminen  
 
Isohaaran kalatieseurannassa 3.7. – 29.9.2019 välisenä aikana kalatien toimintaa seurattiin 

Isohaaran kalatien kunnostushankkeen aikana kehitetyllä ns. ”snapshot” kameralla.  

Snapshot / kalan kulun seurantalaitteiston ensivaiheen testauksen tavoitteeksi asetettiin sen 

eri komponenttien soveltuminen ko. toimintaan sekä laitteiston etäkäytön toimivuus. 

 
Kalojen kulun seuranta toteutettiin normaaliin kulun valvontaan suunniteltua ohjelmaa hyö-
dyntäen ja etäohjaukseen suunniteltua Tosiboksilaitteistoa apuna käyttäen. 
 
Kulun valvontaohjelma ohjelmoitiin siten, että kameran etuosan noin 15 cm kameran laukaisu 
poistettiin ja muun kameran osoittaman kuvan toimiessa kameran laukaisukenttänä. 
 
Kyseisellä 15 cm säädöllä vähennettiin kuvakentältä laskeutuvien kalojen osuutta. Laskeutu-
vien kalojen osuutta arvioitiin päivittäin seuraamalla kameran toimintaa 2-4h/vrk. 
 
Kameran kulunvalvontaohjelman toiminta varmistettiin siten, että laitteiston tunneliosuus tei-
pattiin valkoisella teipillä kauttaaltaan ja osuudelle asennettiin valaistus. Näin varmistettiin 
kuvausalueen riittävä kontrasti, joka edesauttaa ohjelmaa havaitsemaan liikkeen kohdealu-
eella. Päivittäisessä kalatieseurannassa laitteisto oli käytössä 24h/vrk ja se oli säädetty siten, 
että automatiikka liikkeen havaitessaan otti kuvan 1 s välein. 
 
Seurannan aikana laitteisto toimi moitteettomasti, myöskään etäyhteyden luominen ja ylläpito 
ei aiheuttanut ongelmia. Koko seurantajakson aikana 3.7. – 29.9.2019 ei seurannassa nähty 
kalojen poistuvan tunneliosuudelta alavirtaan. 
 
 
 
 
 
Laitteiston kuva osoittautui riittävän tarkaksi esim. rasvaevän poiston ja pintavikojen havait-
semiseen. Snapshot otti seurantajakson aikana yht 7 630 kuvaa. Kyseinen kuvamäärä kertoo 
siitä, että osa kaloista saattoi jäädä ”kuvattavaksi” laitteiston tunneliosuudelle useiksi tunneik-
si, minkä seurauksena laitteisto kuvasi ko. kalat useita kertoja. Kyseinen ilmiö voimistui syk-
syn edetessä. Häiriövaikutusta voidaan vähentää tunneliosuuden virtausnopeuksia lisäämäl-
lä. Kyseistä ongelmaa selvitetään kaudella 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isohaaran kalatie 2019 ”snapshot” 3.7. – 29.9 välinen aika  

 

Heinäkuu 279 kalaa 

Elokuu 441   ” 

Syyskuu 44     ”___ 

 

Kamera 

Valot 

Tunnelin etupää kiin-

nitys kalatiehen 

Kalojen kul-

kusuunta 



 
37 

YHT:           764 kalaa 

3.7. – 29.9 välisenä aikana kalatien toimintaa seurattiin testikäytössä olleella kalankulun 
seurantalaitteella. Kaloista suurin osa oli yhden ja kahden merivuoden lohia kahden 
merivuoden kalojen määrän ollessa vähäisempi. Useampien merivuosien kaloja esiintyi 
yksittäisinä kaloina harvakseltaan koko nousukauden. Pieniä < 30 cm taimenia kuvattiin 
ainoastaan n. 20 kpl. Myös joitakin seipijä, särkiä ja salakoita kuvattiin, mutta ei yhtään 
lahnaa, joita kuitenkin havaittiin nousseen vuonna 2018 kalatiestä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snapshottia voidaan hyödyntää rasvaevä- ja lajimäärityksissä VA-KI kalalaskurin lisälaittee-
na. Lisäksi siitä on mahdollista valmistaa kalat molemmin puolin kuvaava laitteisto, jonka ku-
vien pohjalta on arvioitavissa esim. kalatien nousseiden kalojen pintaviat ja edelleen laitteis-
tolla voidaan seurata keskikokoisten esim. Kemijoen sivujokien kalojen vaelluskäyttäytymistä. 
 
 
                KEMIJOEN KALATALOUDEN JA MONINAISKÄYTÖN KEHITTÄMINEN   
   

 
       

 

 

 

 
 
 

 
              

 

PALUU 

2019 
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TAUSTAA  
 
Vaelluskalojen ylisiirtohanke 2019 PALUU   
 
Vaelluskalojen ylisiirrot Kemijokisuusta Ounasjoelle käynnistettiin jo vuonna 2009. Siirtojen 
yhtenä keskeisimpänä tavoitteena oli aikaansaada villeihin lohenpoikasiin pohjautuva tutki-
musmahdollisuus. Nykyisin yhä voimakkaammin hankkeiden tavoitteeksi nousee luontaisen 
poikastuotannon kasvun varmistaminen ja näin ollen myös kalateiden ”toimintaedellytysten” 
turvaaminen. 
 
Vuosina 2014 ja 2015 kaloja siirrettiin yhteensä 1 683 yksilöä. Vuonna 2016 kaloja siirrettiin 
jo 1162 kpl. Yhteensä vuosina 2014 – 2016 kaloja siirrettiin 2845 kpl. Ennätys vaelluskalojen 
ylisiirrossa toteutui, kun kaloja siirrettiin nousukauden 2017 aikana yhteensä 1 534 kpl. 
Vuonna 2018 ylisiirtoja ei voitu toteuttaa IHN kalatautivaaran vuoksi. 
 
Siirtomäärä 2 845 kalaa on samaa suuruusluokkaa, jonka yhdistyksen hallitus on asettanut 
ylisiirtojen alkuvaiheen vuosittaiseksi tavoitteeksi. Vielä tavoitteen saavuttaminen ainoastaan 
Isohaaran kalateiden pyyntilaitteita hyödyntämällä ei ole järkevää ja vaatiikin tavoitteen saa-
vuttamiseksi myös Perämeren Kemijokisuun merialueen pyynnin hyödyntämistä. 
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Yhdistys on ylisiirtojen ym. vaelluskalojen palauttamiseen liittyvien toimintojen varmista-
miseksi vuokrannut Keminmaan kalatiet sekä Kemijokisuussa sijaitsevasta Kaakamoniemes-
tä maa-alueen. Alue sijaitsee Kaakamoniemen lohipadon välittömässä läheisyydessä ja toimii 
näin ollen Kemijokisuun merialueen siirtokalojen vastaanottopisteenä. Kalatalousviranomai-
nen on aiempina vuosina kalastuslain 47§:n nojalla myöntänyt luvan pyytää kaloja kalastus-
laista  ja -asetuksesta poiketen Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateistä sekä nuottaamalla Iso-
haaran vanhan voimalaitoksen lippolavalta siirtoistutusta varten. 
Vuonna 2019 edellä esitetty lupa myönnettiin ainoastaan Vallitunsaaren kalatiellä määräaika-
na toteutettuun ylisiirtopyyntiin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOHIEN YLISIIRROT 2009 - 2017 
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HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ  
 
Vaelluskalojen ylisiirtohanke 2019 PALUU:n ohjausryhmänä toimi asiantuntijaryhmä, joka on 
toiminut myös Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja Investointihankkeen sekä Isohaaran kala-
tien toiminnan kehittämisen pilottihankkeen ohjausryhmänä. Ryhmän koollekutsujana toimi 
Lohijokitiimi ry.  
 
Ohjaus- ja asiantuntijaryhmän perustamiskokous järjestettiin 4.10.2018. 
Vallitunsaaren ja Isohaaran (Ylisiirtohankkeen) kalateiden asiantuntija/ohjausryhmän jäsenet: 
  

Jyrki Salo / PVO Vesivoima Oy  
Erkki Huttula / Kemijoki Oy  
Maare Marttila / Lapin Ely-keskus puheenjoht. 
Mikko Jaukkuri / LUKE  
Aapo Mäenpää / Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry 

                   Jukka Viitala / Lohijokitiimi ry siht. 
Lassi Kontiosalo / Lapin liitto  
 

Ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2019 kolme kertaa (15.3, 10.6. ja 14.10.) Lisäksi pidet-
tiin kaksi sähköpostikokousta, joissa jälkimmäisessä hyväksyttiin hankkeen loppuraportti.  
 
 
 
Hankkeen kirjanpito  
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Avustuksen saaja Lohijokitiimi ry hallinnoi hankkeita ja vastasi niiden rahaliikenteen hoidosta 
sekä kirjanpidosta.  
  

Hankkeen tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli siirtää Kemijokisuusta vuonna 2019 n.  300 - 500 kpl sukukypsää 
vaelluskalaa (lohia ja taimenia) Kemi- ja Ounasjoen sekä niiden sivujokien vapaana virtaaville 
jokiosuuksille. Näin pyritään aikaansaamaan ko. alueilla luontaista poikastuotantoa. Samalla 
tuetaan poikasten leimautumista, joka edistää merivaellukselta palaavien villien lohien nou-
sumotivaatiota. 
 
Hankkeen toteutuminen 

 
Lapin ELY-keskus myönsi Lohijokitiimi ry:lle kalastuslain 47§:n nojalla luvan pyytää kaloja ka-
lastuslaista ja -asetuksesta poiketen Vallitunsaaren kalatiestä kalojen siirtoistutusta varten. 
Lupa käsitti ajanjakson 24.6. – 15.7. sekä 17.8. – 7.9.  
 
Hanke käynnistetiin (Kaakamoniemen lohipato) kalanäytteiden keräyksellä. Näytekalojen 
hankinta toteutettiin 9.6. – 18.6 välisenä aikana. Näytteiden otto ja vienti Ouluun toteutettiin 
Ruokaviraston (Perttu Kosken) antaman ohjeistuksen mukaisesti, kun veden lämpötila oli alle 
14C. (kalasta otetiin pää, suolisto sekä osa munuaisesta ja näytteet toimitettiin jäähileessä tai 
pakastettuna ruokavirastoon.) 
 
-    Näytteitä hankittiin yhteensä 56 lohesta. Näytteiden tulosten varmistuessa 

     negatiivisiksi hanke jatkui suunnitelman mukaisesti. Aluehallintoviranomainen 

     ilmoitti 10.7, että ylisiirrot voidaan käynnistää. 
 
-    Kalojen kuljetuksesta ja näytekalojen hankinnasta vastasi siirtoluvan haltija 

     Lohijokitiimi ry. 
 
-    Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli hankkia ylisiirtokaloista osa 

     Vallitunsaaren kalatiestä ja osa Kaakamoniemen lohipadosta. Kalastajan 

     ilmoitettua ylisiirtokalojen kilohinnan korotuksesta n.4,59€/kg…10€/kg  
     (sis. alv) sekä Perämerellä kyseisenä ajankohtana tehdyistä havainnoista 

     oudosti käyttäytyvistä lohista, yhdistys päätti luopua 

     Kaakamoniemen lohipadosta hankittavaksi kaavailuista siirtokaloista. 
 
     Siirrettävien kalojen pyydystäminen toteutettiin Lapin Ely-keskuksen 

     avustuspäätöksen (LAPELY/31-3173-2019) erityisehtojen mukaisesti. (liite 1.) 
 

1. Isohaarassa ainoastaan Vallitunsaaren kalatien pyyntilaitteella sai pyytää ylisiirrettäviä 
kaloja. Isohaaran kalatie oli oltava vapaa koko nousukauden. 

2. Vallitunsaaren kalatien pyyntilaitteen käyttö ylisiirtokalojen keräämiseen oli jaettu kah-
teen 3 viikon pituiseen jaksoon: 1. Pyyntijakso toteutettiin seuraavasti: 24.6. – 15.7. 
välisenä aikana kalatiestä sai pyytää /siirtää maksimissaan 100 lohta.  
 
- Huonon pyyntituloksen sekä Avin myöhäisen ilmoituksen (10.7.) ylisiirtojen käyn-

nistämismahdollisuudesta johdosta yhdistys anoi Ely-keskukselta ylisiirtopyynnin 
jatkamiseksi lisäaikaa. Ely-keskus jatkoi pyyntiaikaa 31.7. asti. 

 
2.  Pyyntijakso toteutettiin seuraavasti: 17.8. – 7.9. välisenä aikana  
     kalatiestä olisi saanut ylisiirtää maksimissaan 200 lohta.  
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- Huonon pyyntituloksen vuoksi yhdistys anoi Ely-keskukselta ylisiirtopyynnin jatka-
miseksi lisäaikaa.  ELY-keskuksen 3.9. antaman vastauksen mukaan Vallitunsaa-
ren kalatien pyyntilaitteita sai käyttää enintään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun lisä-
vesipumppu on korjattu ja otettu käyttöön, jotta päästäisiin testaamaan pumpun 
vaikutusta pyyntilaitteen toimintaan. Pyyntiä ei kuitenkaan jatkettu 7.9. jälkeen, 
koska Ely-keskuksen päätös pumpun korjauksen rahoituksesta ilmoitettiin vasta 
3.9. sähköpostilla vaikka pumpun rikkoutuminen oli tapahtunut jo 27.6. Näin ollen 
pyynnin jatkaminen ei käytännössä ollut mahdollista, koska korjaus valmistui vasta 
11.9. ja myös pumpun nouto Oulusta ja toimintakuntoon laitto vaatii oman aikansa 
sekä varoja. Kyseisenä ajankohtana toteutettuna pumpun asennus ei olisi ollut jär-
kevää eikä olisi todennäköisesti johtanut toivottuun tulokseen. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

              Kalojen pyyntilaite kytkettynä kalojen siirtoputkeen ja kuljetussäiliöön 

 
Pyyntilaite oli käytössä koko 1 ja 2 pyyntijakson ajan. ko. luettelon mukaisesti.  
 
PYYNTILAITTEEN TOIMINTA: Käytännössä kala ohjautuu kalatiestä pyyntilaitteen va-
rastoaltaaseen sen nielun lävitse. Tämän jälkeen kala on pyyntilaitteen varastoaltaas-
sa. (ei takaisinpääsymahdollisuutta) Varastoallasta tyhjennetään tarpeen vaatiessa 
pyyntilaitteen nostoallasta hyödyntäen. Nostoaltaasta kalat lasketaan suluttamalla put-
kea pitkin kalojen kuljetusastiaan. 
 

- Yliisiirtokalojen 1 pyyntijakso 24.6. – 31.7.2019 

- Pyyntilaitteen nielun teko; kalatie kiinni 26.6. 09:00 – 13:00 välisen ajan 

- Lisävesipumppu rikkoutui, pumpun poisto; kalatie kiinni 28.6. 12:00 – 13:26 välisen 

ajan. 

- Avin ilmoitus ylisiirtojen käynnistämisestä 10.7. 

- Pyyntilaitteen viritystä; kalatie kiinni 18.7. kello 9:30 – 16:14 välisen ajan 

- Pyyntilaitteen viritystä; kalatie kiinni 23.7. kello 13:00 – 14:00 välisen ajan 

- kalojen lastausta 30.7. 9:00 – 16:30 välisen ajan pyynti pois päältä; 16:30 päälle. 

- Nielulankojen laitto pyyntilaitteeseen 2.8; kalatie suljettuna n. 2 h 

- Ylisiirtokalojen 2 pyyntijakso toteutettiin 17.8.-7.9.2019 

- pyyntilaitteen nielulankojen laitto 27.8; kalatie kiinni kello 8:00 – 13:00 välisen ajan  
- Kalatien tarkastus 4.9.; kalatie kiinni kello 13:30 – 15:00 välisen ajan 

 
 
 
Istutuskohde:  
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Ylisiirretyt kalat 
 
Louejoen / Louejärven välinen jokiosuus. 

 
- 30.7. Taimenia 8 kpl, joista 5 kpl alle 30cm loput 65cm,55cm, ja 55cm. Lohet 9 kpl 50 – 

80 cm. 
     -    30.8. Taimen 10 kpl 30 – 60 cm, Lohi 3 kpl 50 – 60cm, 1 kpl Kirjolohi. 

28.8. Taimenia 2 kpl 20 – 30 cm ja 3 kpl 55 cm – 65. Lohia 2 kpl 55 cm kuormasta 
poistettiin kalojen suomupeitteen rikkoutumisen vuoksi 2 taimenta. (eivät sisälly 
istutettuihin kaloihin) 

     -    Louejoki valittiin istutuskohteeksi sen hyvän veden laadun vuoksi.  
     -    Ylisiirretyissä taimenissa osa oli alle 30 cm kaloja, joista osa saattaa saavuttava  
          sukukypsyyden jo ko. kokoluokassa. 
 
Taivalkoski 
 
Hankkeen tavoitteena oli siirtää kalaa Taivalkosken voimalaitoksen (kalatautirajan) yläpuolisil-
le vesialueille Kemi-Ounasjoen pääuomaan sekä sivujokien vapaana virtaaville jokiosuuksille. 
1.8.2019 siirto jouduttiin kuitenkin toteuttamaan kalatautirajan alapuolelle Isohaaran patoal-
taaseen. Koska eläinlääkäri ei työkiireiden vuoksi päässyt paikalle ja näin ollen siirtojen toteu-
tuksen ehdot kalojen virkaeläinlääkärin silmämääräisestä tarkastuksesta Tervolassa ei olisi 
toteutunut. 
 

 -    1.8. kaloista istutettiin yhteensä 33 kalaa. Taimenia 21 kpl, joista 10 kpl alle 30 cm. 2 
kpl 35 -40 cm ja 9 kpl 50 – 65 cm. Lohi 10 kpl 55-65 cm Kirjolohi 2 kpl 40-45 cm. (Ei 
tavoitettu eläinlääkäriä) 

     -    Näistä kaloista 29 kpl istutettiin Taivalkosken voimalaitoksen / ”kalasydämen” 
alapuolelta sijaitsevalta veneen laskuluiskalta Isohaaran patoaltaaseen. Lisäksi 4 kpl 
(2 lohta ja 2 taimenta) istutettiin epähuomiossa Tervolan patoaltaaseen. (kuuli  

          puhelimessa allekirjoittaneen ohjeistuksen väärin) 
 
Marraskoski 
 -      6.9. Taimen 8 kpl, joista 3 kpl alle 35 cm ja loput 40 -60 cm. Lohi 5 kpl 
           55 -90 cm. (1 kpl 90 cm ja 2 kpl 60cm ja 2 kpl 55cm)  
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        Istutuspaikan valinta. Koska siirrettävien kalojen määrät olivat pieniä 

           katsottiin toiminnan kannalta järkeväksi toteuttaa siirrot mahdollisimman 

           lyhyillä kuljetusmatkoilla. 
 

           Yhteensä kaloja siirrettiin 84 kpl, joista 55 kalaa siirrettiin ns.  
           tautirajan yläpuolisille vesialueille (Taivalkosken voimalaitoksen 

           yläpuoli). 
 

    -      55 kalasta oli Taimenia 33 kpl ja Lohia 21 kpl ja Kirjolohia 1 kpl. 
           Taimenista 12 kpl oli alle 35 cm mittaisia kaloja. 
 
 Kalojen kuljetukset  
        - Kalat kuljetettiin yhdellä trailerilla varustetulla pakettiautolla 

          kuljetussäiliöissä istutuskohteisiin. 
 
        - Kuljetussäiliöinä käytetiin n.2,4 m3 kuljetussäiliötä, jolloin kalojen 

          kuljetuskapasiteetiksi muodostui, riippuen veden lämpötilasta ja kalojen  
          kokoluokasta, n. 30 - 60 kalaa istutuserää kohden.  
 

Ylisiirtojen toteutus 

- Kaikille Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolisille vesialueille siirrettäville 

  kaloille suoritetiin virkaeläinlääkärin silmämääräinen tarkastus. 
- Näytekalat toimitetiin kalatien käytön ja ylisiirtotoiminnalle asetetun ns. 
  tautitarkkailun vuoksi Oulun Ruokaviraston toimipisteeseen tutkittavaksi.  
-  Virkaeläinlääkärin silmämääräisen tarkastuksen kaloille suoritti Meri-Lapin 

           ympäristöpalveluiden virkaeläinlääkäri Tervolassa. 
-  Lohet siirrettiin vapautusalueelle yhdistyksen ylisiirtoa varten rakentamaa 

           siirtokalustoa apuna käyttäen.  
-  Jokaisen istutuserän jälkeen siirtokalusto desinfioitiin ja kuljetusvetenä 

    käytettiin Isohaaran patoaltaan vettä  
          
Hankkeen tautitarkkailun toteutusperiaate 

 
Näytteenotto painotettiin virusperäisten kalatautinäytteiden osalta hankkeen alkuvaiheeseen. 
Bakteeri- ja muiden kalanäytteiden osalta näytteitä otetiin Ruokaviraston ohjeistuksen mukai-
sesti. Jokaisesta näytekalaerästä laadittiin lähete. Ennen näytteiden toimitusta Ruokaviras-
toon Oulun toimipisteeseen varmistettiin ruuhkien välttämiseksi puhelinsoitolla näytteiden 
vastaanotto. Ylisiirroissa mahdollisten kalatautien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi desinfi-
oitiin siirtokalusto jokaisen istutuserän jälkeen. (Bakteeri / ym. näytteet yht:4 lohta ja 11 tai-
menta 

 
Lisävesipumpun korjaus 

 
Lapin ELY-keskus ilmoitti 3.9. sähköpostiviestissä hyväksyvänsä Ylisiirtohankkeen kustan-
nuksiksi lisävesipumpun korjauksesta syntyneet kulut. Pumpun hankinnan tavoitteena on 
selvittää lisäveden vaikutus kalatien ja pyyntilaitteen toimintaan. Pumpun korjauskustannuk-
set katsottiin ylisiirtohankkeessa hyväksyttäväksi kustannukseksi, koska hankkeen kustan-
nukset olivat jäämässä alkuperäistä kustannusarviota huomattavasti pienemmiksi. Pumpun 
katsottiin myös tukevan ylisiirtohankkeen sisällöllistä toteuttamista: pumppu edistää kalatien 
houkuttelevuutta ja auttaa siten ylisiirtopyynnin tavoitteiden toteutumisessa. Mikäli kuitenkin 
avustuksensaaja saa korvausta korjauksen johdosta muualta, eivät korjauskustannukset ole 
hyväksyttyjä kustannuksia ja tuen osuus tulee palauttaa takaisin avustuksen maksajalle. 
 

 
      KUSTANNUKSET 

      Vaelluskalojen ylisiirto 2019  
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Kululajikohtainen tauluko 

    Suunniteltu Toteutunut 

Henkilöstökulut 

  

Kalojen kuljetus ja 
lastaus sekä pyynti, 
varastointi ja 
päivystys. (Sisältää 
kuntien 
omarahoitusosuudesta 
katetut kustannukset 
12 785€) 

  

yht. 31 536 

  

  

25 208 

Taloushallinto 2 000  560 

Ostopalvelut Siirtokalojen hankinta 
(meri) 

8 000  1 000 

Näytekalojen 
hankinta meri 

Kalatautinäytteet 
(Evira) 

5 000  669 

Lisävesipumpun 
korjaus 

-  10 449 

Vuokrat Kalojen siirto, vuokra 1 
€/km 

11 750  962 

Sosiaalitilat 2 000  303 

Matkat Tautitarkkailu ja 
siirtojen päivärahat 

yht. 5 100  187 

Muut kulut Tarvikkeet 3 000  3635 

YHTEENSÄ   68 386€  42 973€ 

 

 

RAHOITUS 

 

 MMM Kärkihankevarat 50% 21 486,5€ 

 Lohijokitiimi / kunnat 50% 21 486,5€ 

 Kustannukset yht:             42 973 € 

 

(Kemi, Keminmaa, Tervola, Rovaniemi, Kittilä ja Enontekiön kunnat osallistuvat kalateiden 

hoidon ja ylläpidon kustannuksiin vuosittain n. 24 000 eurolla. 

 

 
 
Toiminnan kehittäminen ja jatkotoimenpiteet 
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Vallitunsaaren sekä Isohaaran kalateillä käynnistettyjen kehittämishankkeiden tavoittee-
na on rakentaa niihin kalojen pyynlaitteet. Pyyntilaite mahdollistaa kalojen pyydystämi-
sen ja varastoimisen pyyntilaitteessa ilman, että varastointi aiheuttaa häiriötä kalatien 
toiminnalle. 
 
Tässä hankkeessa testattiin Vallitunsaaren kalatien pyyntilaitteen toimintaa.  
 
Koska tänä vuonna kaloja saatiin pyydettyä/siirrettyä ainoastaan 84 kpl, jäi testaaminen 
vähäiseksi (5 kertaa), mutta laitteisto vaikutti saadun kokemuksen pohjalta toimivalta. 
Myös ylisiirtokalojen lastauksen osalta on kokemuksemme niin vähäiset, että ko. toi-
minnan kehittymismahdollisuuksia on vaikea arvioida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toimivalle pyyntilaitteelle on edellytyksenä toimiva kalatie. Jotta Isohaaran kalatiet voisi-
vat toimia, kalateiden veden saanti tulee pystyä turvaamaan myös ajankohtana, kun 
ylempi patoallas on säännöstelykäytännön alarajalla. Myös kalatien suualueen virtaa-
maa pitää pystyä lisäämään ko. ajankohtana sille tasolle, että turbiinivirtoihin nousseet 
kalat eivät lähtisi laskeutumaan alakanavasta katkokäytön aikana vaan ohjautuisivat ka-
latiehen ja pysyisivät sen suualueen virtauksessa. Tarvittava vesimäärät kalatiessä tuli-
sikin selvittää. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteenveto 
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Hankkeen tavoitteena oli siirtää Kemijokisuusta 300 - 500 kpl sukukypsää vaelluskalaa (lohia 
ja taimenia) Kemi- ja Ounasjoen sekä niiden sivujokien vapaana virtaaville jokiosuuksille.  
 
Hanke ei saavuttanut tavoiteltua siirtokalojen lukumäärää. Kaloja siirrettiin ainoastaan 55 kpl 
Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolisille vesialueille Louejoen latvaosuuksille sekä Ounasjo-
en Marraskoskelle.  
 
Myös Vallitunsaaren kalatien pyyntilaitteen testaukselle asetetut tavoitteet alisuoritettiin huo-
non pyyntituloksen vuoksi. 
 
Ensimmäistä kertaa ylisiirtopyynnin historiassa kalatalousviranomainen ei katsonut tarpeel-
liseksi myöntää kalastuslain 47§ nojalla myönnettävää poikkeuslupaa ylisiirtopyynnin tehos-
tamiseksi Isohaaran kalatiestä tai Isohaaran voimalaitoksen lippolavalta toteutetulla nuotta-
pyynnillä. 
 
Kyseisillä toimenpiteillä on luonnollisesti ratkaiseva vaikutus ylisiirtopyynnin tulokseen, toki 
muitakin on esim. pyyntilaitteen virittämiseen liittyvä toimet, voimalaitosten katkokäyttö. 
Luonnollisesti myös merialueen pyynnin jättäminen pois siirtokalojen hankinnasta vaikutti 
jossakin määrin hankkeen tavoitteiden toteutumiseen, mutta olisi kuitenkin toteutuessaan ol-
lut suhteettoman suuri kuluerä, (esim. kalojen keskipaino 6 kg x 100 kpl x10€/kg yht:6 000€) 
kun vastaava kalamäärä olisi ollut hankittavissa Isohaarasta nuottapyyntinä kahden työpäi-
vän aikana. 
 

Ylisiirtojen mahdollinen jatkaminen vaatii niin kalatalousviranomaisen ja yhdistyksen 
edustajien sekä myös muiden asian osaisten syvällistä pohdintaa. Sillä edellä esitetyn 
päätöksen (LAPELY/31-3173-2019) keinoin ja menetelmin toteutettuna ylisiirtokalojen 
määrät eivät tule täyttämään niille asetettuja tavoitteita. 
 
Ylisiirtoja kehitettäessä tavoitteena tulee olla huomattavasti suuremmat siirtokalamää-
rä (2 000 – 3 000 kalaa). Siirretyistä kaloista osalla tulee edistää alueiden vapakalas-
tuksen kehittämistä ja osa kaloista tulee ohjata tukemaan joen luontaista poikastuo-
tantoa. Kyseisessä toimintamallissa tulee myös huomioida merialueelle vaeltavien 
poikasten sekä siirtokalojen vaellustappioiden vähentämiseen liittyvä kehitystyö. To-
teutuakseen tämäkin toimintamalli tarvitsee kuitenkin laajaa yhteistyötä. 
 

 

 

 

      Keminmaassa 4.12.2019                              

                  Lohijokitiimi ry Jukka Viitala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOIMINTAKAUDEN 2019 YHTEENVETO 
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Maa- ja Metsätalousministeriön laatimassa kalatiestrategiassa vuodelta 2012 esitetään seu-
raavaa:” Kalatiehankkeiden edistämiseksi on keskeistä pyrkiä suunnittelemaan ja toimeen-
panemaan hankkeita yhteistyönä.” Elvytystoimenpiteinä strategiaan on hyväksytty mm. vael-
luskalojenylisiirrot, joita on toteutettu yleisesti Suomen rakennetuissa vaelluskalavesistöissä. 
 
Lohijokitiimi ry on perustanut 14.9.2017 muiden järjestöjen kanssa yhteistyöryhmän, jonka 
tavoitteena on edistää Kemi-Ounasjoen vaelluskalojen palauttamista. Ryhmään kuuluvat 
seuraavat organisaatiot: WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Suomen Kalatalouden keskusliitto sekä Luonnonva-
rakeskus. 
 
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. Kalateiden käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
sista kunnat maksavat vapaaehtoisesti yhteisvastuullisesti vuosittain 24 000 – 26 000 €. 
 
PVO Vesivoima Oy on luovuttanut vapaaehtoisesti Isohaaran kalatiehen veden ja Vallitunsaa-
ren kalatiehen veden ja sähkön. 
 
Vaelluskalojen palauttamiseen kuntien ja kalastusalueiden perustama yhdistys Lohijokitiimi ry 
on osallistunut vuosittain vaelluskalojen ylisiirroilla Isohaaran kalateiltä Kemi- ja Ounasjoen 
vapaana virtaaville jokiosuuksille. Tällä toiminnalla yhdistys on edistänyt villien Ke-
mi/Ounasjokeen leimautuneiden vaelluskalojen lisääntymistä. Samalla ylisiirtojen myötä yh-
distys on pyrkinyt kehittämään toimintatapaa, jossa kalateille nousseista kaloista osa siirre-
tään yhdistyksen jäsenyhteisökuntien vesialueelle. Näin myös kunnat ja eri kalastusalueet 
ovat saaneet vesialueilleen lisääntyvää ja kestävän kalastuksen periaatteiden hyödynnettä-
vää kalaa. 
 

Vaelluskalojen ylisiirrot Kemijokisuusta Ounasjoelle käynnistettiin jo vuonna 2009. Siirtojen 
yhtenä keskeisimpänä tavoitteena oli silloin aikaansaada villeihin lohenpoikasiin pohjautuva 
tutkimusmahdollisuus. Nykyisin yhä voimakkaammin hankkeiden tavoitteeksi nousee luontai-
sen poikastuotannon kasvun varmistaminen ja näin ollen myös kalateiden ”toimintaedellytys-
ten” ja kalastusmahdollisuuksien turvaaminen. 

Vuosina 2014 ja 2015 kaloja siirrettiin yhteensä 1 683 yksilöä. Vuonna 2016 kaloja siirrettiin 
jo 1162 kpl. Yhteensä vuosina 2014 – 2016 kaloja siirrettiin 2845 kpl. Ennätys vaelluskalo-
jen ylisiirrossa toteutui, kun kaloja siirrettiin nousukauden 2017 aikana yhteensä 1 534 kpl. 
Vuonna 2018 ylisiirtoja ei voitu toteuttaa IHN kalatautivaaran vuoksi. 

Siirtomäärä 2 845 kalaa on samaa suuruusluokkaa, jonka yhdistyksen hallitus on asettanut 
ylisiirtojen alkuvaiheen vuosittaiseksi tavoitteeksi. 

 

 

 

Yhdistys on ylisiirtojen ym. vaelluskalojen palauttamiseen liittyvien toimintojen varmista-
miseksi vuokrannut Keminmaan kalatiet sekä Kemijokisuussa sijaitsevasta Kaakamoniemes-
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tä maa-alueen. Alue sijaitsee Kaakamoniemen lohipadon välittömässä läheisyydessä ja toimii 
näin ollen Kemijokisuun merialueen siirtokalojen vastaanottopisteenä.  

Kalatalousviranomainen on aiempina vuosina kalastuslain 47§:n nojalla myöntänyt luvan pyy-
tää kaloja kalastuslaista ja -asetuksesta poiketen Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateistä sekä 
nuottaamalla Isohaaran vanhan voimalaitoksen lippolavalta siirtoistutuksia varten. 

Vuonna 2019 edellä esitetty lupa myönnettiin ainoastaan Vallitunsaaren kalatiellä määräaika-
na toteutettuun ylisiirtopyyntiin. (kaksi kolmen viikon pyyntijaksoa) 

Syyskuussa toteutettavan nuottapyynnin evääminen Isohaaran voimalaitoksen lippo-
lavalta oli myös ylisiirtopyynnin historiassa ensimmäinen kerta. Kyseinen päätös ih-
metyttää, koska lokakuun alusta käynnistyvän kutusiian verkkopyynnin yhteydessä 
kaikki alueelle nousseet villit ja viljelyt lohet sekä taimenet kuitenkin kuolevat. 

 
Lapin Ely-keskus rahoitti vuonna 2018 kalalaskurin hankintaa Vallitunsaaren kalatiehen. Yh-
tenä perusteluna hankinnalle esitettiin silloin kalasydämestä ja kalatiestä nousseiden kala-
määrien vertailumahdollisuutta. 
 
Vuonna 2019 Vaelluskalojen ylisiirto ja kalatien pyyntilaitteen testaushankkeen myönteiselle 
rahoituspäätökselle asetettiin seuraavat ehdot: 
 
Ylisiirtopyyntiä sai toteuttaa ainoastaan Vallitunsaaren kalatiestä 24.6. – 15.7. välisenä aikana 
ja 17.8. – 7.9. välisenä aikana. 
 
Käytännössä Ely-keskuksen päätöksen mukaisen toiminnan tavoitteena on turvata Isohaaran 
patoaltaalle ja Taivalkosken voimalaitokselle nousevien kalojen mahdollisimman suuri määrä, 
vaikka ko. vesialueella ei ole vaelluskaloille soveltuvaa lisääntymis-/kasvualuetta.  
 
Yhdistys on nousukauden 2019 aikana kahteen eri kertaan anonut ylisiirtopyynnille lisäaikaa, 
joista ensimmäisellä kerralla lisäaikaa myönnettiin viikko ja toisella kerralla lisäaikaa ei 
myönnetty. 
 
Vuonna 2019 kalojen nousu Isohaaran patoaltaalle ei täyttänyt nousulle asetettuja odotuksia. 
Ely-keskuksen edustajalle esitettiinkin, että kalatiet suljettaisiin kunnille muodostuvien kus-
tannusten vähentämiseksi viikkoa kahta aikaisemmin kuin aiempana vuotena. Tähän yhdis-
tykselle kuitenkin esitettiin Kemijoki Oy:n ja Ely-keskuksen puolesta toivomus olla sulkematta 
kalateitä aiemmin. Perusteluna kalateiden käytölle esitettiin kalasydämen testauksen loppu-
mista vasta lokakuu alkupuoliskolla. Ko. tilanteessa tulee huomioida, että kalateiden raken-
tamisen ja käyttökustannusten rahoittaminen on kuntien rahoittamaa ja kalatiet omistaa Ke-
minmaan kunta, jolta yhdistys on ne vuokrannut.  
 
Lohijokitiimi ry:n hallitus on pettynyt Lapin Ely-keskuksen toimintatapaan, joka ei monelta 
osin ole Kalatiestrategian hengen mukainen. Edellä esitetyn päätösten mukainen toiminta on 
johtanut osaltaan tilanteeseen, jossa ylisiirtopyyntiä saatiin Vallitunsaaren kalatiestä toteuttaa 
rajatun ajan ja saaliiksi saatiin yhteensä 55 siirtokalaa. Huonosta pyyntituloksesta huolimatta 
kalatalousviranomainen ei myöntänyt jatkoaikaa Vallitunsaaren kalatien ylisiirtopyynnille. Tai-
valkosken voimalaitokselle / Isohaaran patoaltaalle kaloja nousi n. 2 017 - 2 300 kpl. 
 
 
 
 
 
 
 
Rahoituspäätöksessään Ely-keskus antoi mahdollisuuden ostaa siirtokaloja Kaakamoniemen 
lohipadosta. Tämä esitys kuitenkin tarkoitti käytännössä, että siirrettävien kalojen ns. tauti-
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vaara olisi kasvanut ja yhdistys olisi joutunut Ely-keskuksen ylisiirtopyynnin rajoitusten vuoksi 
ostamaan kaloja Kaakamoniemen lohipadosta hintaan 10 €/kg.  
 
Esim: sadan kalan hankinnasta olisi yhdistykselle muodostunut seuraavat kustannukset: 
kalojen keskipaino 6 kgx100 kplx10 €/kg yht: 6 000€ Vastaava kalamäärä olisi ollut hankitta-
vissa Isohaarasta nuottapyyntinä kahden työpäivän aikana. 
 
Keväällä 2019 Lapin Ely-keskukselle laatimassaan aloitteessa esittää yhdistys Ely-
keskukselle kalasydämen testauksen siirtämistä Isohaarasta - Taivalkosken voimalaitokselle. 
 
Yhtenä syynä esitykselle pidettiin kalasydämen toiminnan dominoivaa vaikutusta kalateihin 
liittyvään seurantaan sekä muuhun yhdistyksen toimintaan. 
 
Vaikka aloitteemme vaikutuksesta kalasydämen testaus siirrettiin Taivalkoskelle, on ilmeistä, 
että sen dominoivalta vaikutukselta ei kuitenkaan ylisiirtopyynnin toteutumisen osalta ole pys-
tytty välttymään. 
 
Edellä esitetyn mukaisesti toimiessa kalasydämen testauskalojen maksajiksi joutuivat 
Kemi- ja Ounasjokivarren kunnat. Esityksistä huolimatta Kemijoki Oy ei osallistunut 
kalateiden käyttökustannuksiin. 
 
Isohaaran kalatiet rakennettiin Suomen valtion ja Kemi/Ounasjokivarren kuntien vapaaehtoi-
sesti rahoittamana. Kalatiet omistaa Keminmaan kunta, jolta yhdistys on vuokrannut kalatiet 
käyttöönsä vuoteen 2032 asti. Kalateiden käyttö on vapaaehtoista toimintaa ja sen käytössä 
tulee huomioida luonnollisesti kalatalousviranomaisen näkemykset. 
 
Kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma on 29.5.2019 päivätyssä sähköpostissaan perustellut 
päätöstään rajoittaa Keminmaan kalateistä tapahtuvaa ylisiirtopyyntiä mm. seuraavasti: 
 
”Isohaaran kalateiden pääasiallinen tavoite on mahdollistaa vaelluskalojen pääsy Isohaaran 
padon yläpuoliselle jokiosuudelle. Ylisiirtokalojen pyynti nuottaamalla arvioidaan aiheuttavan 
siinä määrin haittaa kalojen nousulle, ettei sen käyttö ylisiirtokalojen pyyntimenetelmänä ole 
perusteltua. Yhdistys on esittänyt, että nuottaus aloitettaisiin elo-syykuun vaihteessa, kun ka-
lat ovat jo riittävästi nahoittaneita kestääkseen nuottapyynnin rasituksen. Merkittävä osa lo-
hista kuitenkin nousee juuri syyskuussa ja nuottaus voisi vähentää kalateihin pyrkivien ja 
pääsevien kalojen määrää selvästi”. 
 
Kalateiden vuosittaisista käyttökustannuksista vastaa Kemi- ja Ounasjokivarren kunnat. Yh-
distyksen tavoitteena on hoitaa ja kehittää kalateiden toimintaa sekä toteuttaa vaelluskalojen 
ylisiirtoja. Ylisiirtojen tavoitteena on käynnistää joen luontainen poikastuotanto. Lisäksi tavoit-
teena on siirtää vaelluskaloja tasapuolisesti yhdistyksen eri jäsenyhteisökuntien alueelle edis-
tämään alueen vapakalastuksen ja kalastusmatkailun kehittymismahdollisuuksia. 
 
Kun kalatiet on rakennettu vapaaehtoisena toimintana, ymmärtääksemme niiden toiminta- 
tavoitteet myös määrittelee vapaaehtoisen toiminnan toteuttaja. Isohaaran patoaltaalla ei ole 
vaelluskalojen lisääntymiselle soveliaita tuotantoalueita ja kalastustarpeen oletetaan täytty-
vän vaelluskalojen palauttamisen alkuvaiheessa 400-500 vaelluskalalla. 
 
 
 
 
 
 
 
Vaelluskalojen palauttaminen tulevaisuudessa tulee Kemijoella muodostumaan osin luonnon 
tuotannosta sekä jokialueelle leimautuneista istutuskaloista, joiden nousukäyttäytymistä voi-
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daan verrata villiin vaelluskalaan. Kalateihin syyskuussa hakeutuvat lohet ovat lähes 100% 
peräisin Kemijoen istutusvelvoitteesta eivätkä näin ollen kuulu edellä esitettyyn kategoriaan. 
Kyseisiä kaloja kuitenkin voidaan hyödyntää siirtokaloina, kun käynnistetään joen luontaista 
tuotantoa. Emme myöskään näe mitenkään tarpeellisena (edellä esitetyistä syistä) lisätä ka-
lateitä käyttävien kalojen määrää muutamalla kymmenellä tai sadalla syykuussa patoaltaalle 
nousevalla kalalla. Kaikki ko. ajankohtana alueella olevat kalat ovat nahoittuneita, kutukypsiä 
viimeistään 2-3 viikon sisällä siirrosta. Siirrettäessä ko. yksilöt kutualueelle joutuvat kalat siir-
ron jälkeen välittömästi käynnistämään parivalinnan ja kutupaikan haun. Lisäksi kyseisiin ka-
loihin kohdistuva kalastushävikki on vähäinen. Mikäli kalat jätetään siirtämättä, kuolevat kaik-
ki yksilöt kutusiian pyynnin yhteydessä syys – lokakuun aikana. 
 
Yhdistys käyttää kalateitä ensi sijassa edellä esitettyjen tavoitteidensa mukaisesti. Mikäli ka-
lateiden käyttöä joudutaan rajoittamaan esimerkiksi tutkimustoiminnan vuoksi, niin että ylisiir-
topyynti vaikeutuu, tulee tältä ajanjaksolta yhdistyksen saada erikseen sovittava korvaus. 
Tämä korvauksen yhdistys käyttää kalateiden käyttökustannusten kattamiseen. Edellä esitet-
tyjen toimenpiteen toteuttamisesta päätetään kalatiestrategian hengen mukaisesti. 
 
LUONNOS esityksestä vaelluskalojen palauttamiseen  
liittyvästä toiminnasta vuodelle 2020  

 
Lapin Ely-keskukselle tiedoksi: Kalastuksen säätelyyn liittyvä toiminta 

 
- Kaakamoniemen lohipato, vuokrattu Kaakamo-Ruottala -osakaskunnalta 

ammattikalastaja Paavo Dunderin käyttöön. 
 
Tiedoksi: Tilanteessa, jossa Dunderin lohen pyyntikiintiö on täyttynyt, jatkuu ka-
lastus padolla normaaliin tapaan ainoastaan sillä muutoksella, että saaliiksi 
saadut lohet vapautetaan pyydyksestä. Voimalaitosten katkokäytön käynnistyt-
tyä lisääntyi voimalaitokselta merialueelle palaavien kalojen määrä, joka johtaa 
tilanteeseen, jossa osa palaavista lohista mahdollisesti vapautetaan Kaakamo-
niemen lohipadosta useampaan kertaan. Luonnollisesti kyseinen toiminta ei voi 
olla vaikuttamatta kalan pintavikojen syntymiseen. Vuonna 2019 ko. alueelta 
ostettiin lohta 5€/kg hintaan. 

 
- Kemijokisuun 3-4 km mittaisella jokiosuudella (Isohaaran pato - merialueen ra-

ja) on runsaiden velvoiteistutusten sekä joen vaelluskalojen palauttamiseen liit-
tyvien toimien myötä saalisvarmuus parantunut. Ko. vaikutusten seurauksena 
alueesta on muodostunut suosittu kalastuskohde, jossa valtaosa saaliista ka-
lastetaan kotitarvekalastuksen verkolla, joka on johtanut myös kalojen ”pime-
ään” kauppaan. Epäkohdan poistamiseksi esitämmekin, että Lapin Ely-keskus 
kieltää lohen ja taimenen verkkokalastuksen merialueen raja – Isohaaran voi-
malaitos välisellä jokiosuudella. 
 

- Alueella toteutettavaa kutusiian pyyntiä toteutetaan vuosittain. Pyynti toteute-
taan pääasiassa verkoilla ja vähäisissä määrin lipolla. Pyynnin aikana alue tyh-
jenee kaikesta kalasta, myös alueella esiintyvistä villeistä lohista ja taimenista. 

 

Näkemyksemme mukaan pyyntiä tulisi muuttaa siten, että valtaosa saalista ka-
lastettaisiin ammattikalastajien toimesta rysillä tai muilla pyydyksillä, joista ei 
toivottu -saalis on mahdollista vapauttaa ja osa poikkeusluvalla toteutetusta ku-
tusiian pyynnistä voitaisiin toteuttaa myös lippokalastuksena. Lippokalastus oli 
käytössä, kun kutusiianpyynti käynnistettiin. Kyseinen kalastusmuoto on myös 
matkailullisesti hyödynnettävissä. 

 
 
Esitys ylisiirtopyynnin toteuttamiseksi: 
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- Ylisiirtojen toteuttamiseen liittyvästä toiminnasta pidetään vuosittain, mikäli kat-
sotaan tarpeelliseksi (helmi-maaliskuussa) Lapin Ely-keskuksen ja yhdistyksen 
ym. asianosaisten välinen neuvottelutilaisuus. 

 
- Vuosittaisena siirtotavoitteena pidetään 2 000 – 3 000 kalaa. 
- Kalojen hankinta: Ensi sijassa kalateistä ja nuottaamalla Isohaaran voimalaitok-

sen lippolavalta ja tarvittaessa Kaakamoniemen lohipadolta (meri). Isohaaran 
kalatien toimintaa pyritään kehittämään sille tasolle, että nuottauksella toteutet-
tu ylisiirtopyyntiä voitaisiin vähentää tulevaisuudessa, kun yhä useampi nousu-
kala on leimautunut yläpuolisiin vesistöihin. 

- Kalojen siirto pyritään toteuttamaan eri jäsenyhteisöiden alueelle tasapuolisesti 
kuitenkin myös alueen tuotantopotentiaali ja alueen hankkeelle suunnatut varat 
huomioiden. 

- Lohen ja taimenen ylisiirtopyynnin toteuttaminen nuottaamalla tulee sallia 1.9. 
alkaen kun kalan suomupeite on nahoittunut. 

- Koska kalojen nousu kalateistä on riippuvainen voimalaitosten käytöstä, 
käytetään Vallitunsaaren ja Isohaaran kalateiden kalojen pyyntilaitteita olosuh-
teiden mukaan. Isohaaran patoaltaan kokonaiskalamääränä pidetään 400 – 
500 kutukypsää kalaa. Muut kalat pyritään siirtämään tarvittaessa yläpuolisiin 
vesistöihin yhdistyksen tavoitteiden mukaan, huomioiden kuitenkin eri kunnos-
tuskohteiden mahdollinen siirtotarve. 
 
Mikäli jatkossakin on edelleen tarvetta kalasydämen testaamisessa ohjata Iso-
haaran patoaltaalle suurempi kalamäärä kuin edellä on esitetty, tulee toimenpi-
teestä hyötyvän tahon varautua kustannuksiin, jotka koituvat kyseisen ajan ka-
latien käyttökustannuksista sekä korvattavien kalojen hankinnasta ylisiirtoka-
loiksi esim. Kaakamon lohipadosta. Kalateiden käytöstä muodostuvat varat yh-
distys ohjaa kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti kalateiden käyttökustan-
nuksista syntyvien kulujen kattamiseen sekä kalateiden toiminnan kehittämi-
seen. 

  
                      Lisäksi esitämme, että mikäli edellä esitettyjen seikkojen yhteen sovittamiseksi 
                      on tarvetta eri asian osaisten tai Lapin Ely-keskuksen toivomuksesta kokoontua  
                      toimisi Ely-keskus kokouksen koolle kutsujana. 

 
 
 
 
Keminmaassa 15.03.2019    

 
 
 
Lohijokitiimi ry      __MERK. Jyrki Kehus                        ___      Jukka Viitala________ 

                               Puheenjohtaja Jyrki Kehus              Toiminnanohjaaja Jukka Viitala 
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