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HANKKEEN TAUSTAA
Isohaaran voimalaitoksen laajennustöiden yhteydessä rakennettiin Vallitunsaaren kalatie,
joka valmistui vuonna 1993. Isohaaran vanhan voimalaitoksen puoleiselle pohjoisrannalle
valmistui uusi Isohaaran kalatie vuonna 2013.
Vallitunsaaren kalatien toiminnallisuudesta on noussut tutkimustiedon ja käyttökokemuksien
pohjalta esille seuraavia puutteita:
1. Kalatien virtaamavaihtelut ovat suuria (0,15…0,8 m3/s)
Kalatien suuaukon houkutusvirtaama on liian pieni (0,5 m3/s)
Kalatien poistumisaukon sulkuluukun ja laskurin huoltokäyttö on hankalaa
Kalatien sisääntuloaukkojen säätömahdollisuudet puuttuvat. Lisäksi
Virtaamaolosuhteet suuaukon edustalla ovat huonot ja mm. tämän
vuoksi kalojen hakeutuminen kalatiehen on ongelmallista.
Tämän lisäksi kalateiden rakenteissa on havaittavissa merkittävää rapautumista ja kulumista
mm:
1. Betoni- ja rautaosat ovat paikoin rapautuneet/ruostuneet
2. Kalatien poistumisaukon sulkuluukun tiiveys on huono
3. Katseluikkunan viereinen liikuntasauma vuotaa
Keminmaan kunta ja Lohijokitiimi ry tilasivat yhteistyössä maaliskuussa 2014
Maveplan Oy:ltä Vallitunsaaren kehittämissuunnitelman ja kustannusarvion laadinnan.
4. Suunnittelutilaus sisälsi kalatiealueen mittaukset ja rakentamissuunnitelman.
5. Suunnittelutyö valmistui vuonna 2014 ja arvio työn toteutuksen investointiurakan
kustannuksiksi oli n. 605 000 €.
6. Muutostöiden mahdollisen toteutumisen myötä katoaa Vallitunsaaren kalatiestä myös
näytekalojen pyyntipaikka eikä Isohaaran uudessa kalatiessäkään vastaavaa
pyyntipaikkaa ole.
7. Lisäksi kalateiden tautitarkkailuvelvoitteen hoito edellyttää, että kalatiessä on
toimintaan soveltuva pyyntipaikka, jonka olemassaoloa on mahdollista hyödyntää
mm. lohien ylisiirroissa sekä muussa tutkimustoiminnassa.
Edellä esitetyssä suunnitteluhankkeen esitettyjen muutostöiden mahdolliset
rahoittajat edellyttivät kuitenkin, että ko. muutostöiden toimivuus tulee varmentaa.
Nämä edellä esitetyt seikat olivat mm. tekijöitä, joiden vuoksi Isohaaran ja
Vallitunsaaren kalateiden toiminnan kehittämis- ja koekäyttö/seurantahankkeet sekä
lohien ylisiirroista päätettiin esittää Lapin Ely-keskukselle rahoitushakemus.
Lapin Ely-keskus ilmoitti 15.6.2020 rahoituspäätöksessään (LAPELY/2390/2020)
myöntävänsä hankkeelle avustuksen vaelluskalaohjelma NOUSU:sta ja myönsi myös
7.10.2021 vuoden 2021 hanketoimenpiteille lisärahoituksen.

YHTEISTYÖ
Hanke toteutettiin yhteistyössä Lapin Ely-keskuksen, LUKE:n, PVO-Vesivoima Oy:n,
Kalatalousalueiden/vesialueiden osakaskuntien, Lapin liiton sekä Länsi-Lapin ammattiinstituutin edustajien kanssa.

3

Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimi Kemi-/Ounasjokivarren kuntien ja
kalastusalueiden muodostama yhdistys Lohijokitiimi ry.
Toteutusaika: 1.5.2020 - 15.11.2021
Hankkeen omarahoitusosuuden kustannuksista vastasi Lohijokitiimi ry ja PVO Vesivoima Oy.
HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ
Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut Lapin Ely-keskuksen, Luken, PVO-Vesivoima Oy:n,
Keminmaan kunnan, Lapin liiton sekä yhdistyksen edustajat.
HANKKEEN TAVOITTEET

Isohaaran kalatien

ja

Vallitunsaaren kalatien pyyntilaitteet

Hankkeen aikana tavoitteena oli testata ja seurata vuonna 2020 Vallitunsaaren kalatien
pyyntilaitteen toimivuutta sekä lisävesipumpun, rakennevirtaaman lisäyksen ja ohjausaidan
asennuksen vaikutuksia sekä tehdä niihin liittyviä rakennustoimenpiteitä (mm. pyyntilaitteen
uuden nielun ja lisävesipumpun sihdin rakentaminen).

Paikkamaalauksen pohjatyö

”snapshotti”

Isohaaran kalatien tavoitteeksi vuodelle 2020 - 2021 asetettiin mm. kalatien kehittämisen
osalta sen rakentamiseen liittyvää toiminta: snapshotin” ja Vaki- laskurin yhdistäminen ja
testaaminen, pyyntilaitteen asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, uusien
porrasrakenteiden ja kävelytasojen rakentaminen, kalatien paikkamaalaus, kalatieseurannan
etäohjauksen järjestäminen, ohjainaidan suunnittelu ja hankinta sekä ohjainaidan ja 2suuaukon kiinnitykset.
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Kalatieseuranta
Mihin kuuluivat kalateiden toimintaan vaikuttavien tekijöiden seuranta.

”snapshotti” kuvaa

Simsonarin kuvaa (kuvan taimen nousi
10.8. kello 7,56)

Lohien ylisiirrot

Kuvaa kuljetusastiasta ja rannalta
Hankkeen tavoitteena oli siirtää Kemijokisuusta vuosien 2020 - 2021 aikana mahdollisimman
monta sukukypsää vaelluskalaa (lohia ja taimenia) (Ely-keskuksen pyyntipäätöksen
ohjaamana) Kemi- ja Ounasjoen sekä niiden sivujokien vapaana virtaaville jokiosuuksille.
Näin vahvistettiin kyseisten alueiden luontaista poikastuotantoa sille tasolle, että syntyneet
poikaset muodostavat tulevaisuudessa riittävän suuria populaatioita indikaattoreiksi eri
tutkimustoiminnoille.

HANKKEEN EDISTYMINEN
Vuonna 2020 ja 2021 toteutuneet toimenpiteet
Vuonna 2020 hankkeen rakennusprojektien (isohaaran kalatien paikkamaalaus)
viivästymisen vuoksi kalatiet aukaistiin hieman tavoitteista poiketen. Vallitunsaaren kalatie
22.6. ja Isohaaran kalatie 1.7. alkaen ja suljettiin 30.9. Vuonna 2021 kalatiet aukaistiin:
Vallitunsaaren kalatie 16.6.2021 ja Isohaaran kalatie 22.6 alkaen. Kalatiet suljettiin,
Vallitunsaaren kalatie 6.10 ja Isohaaran kalatie 4.10.
´
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Vuonna 2020 kalateiden myöhäisen aukaisuajankohdan vuoksi tarvetta kalojen saapumista
kuvaavan kameran asentamiselle ei katsottu tarpeelliseksi. Vuonna 2021 Kamera asennettiin
kuvaamaan Vallitunsaaren 4 – turbiinin virtaa 30.6.2021 kello15:00 alkaen ja seuranta
lopetettiin syyskuun puolivälissä.
Nuottaus Isohaaran vanhalla voimalaitoksella käynnistettiin syyskuun alkupäivinä, kun
kalojen suomupeitteen ns. nahoittuminen oli käynnistynyt. Kyseisellä pyynnillä pyrittiin myös
selvittämään kalamäärää, joka on ko. ajankohtana vielä alueella.
Lohien ylisiirtopyynti nuottaamalla käynnistyi vuosina 2020 ja 2021 aikataulun mukaisesti heti
syyskuun alusta.
Tavoitteena oli ylisiirto pyynnissä vuonna 2020 hyödyntää merialueen ammattikalastajan
saalista. Käynnistämällä tarvittaessa ko. kalojen keräys ammattikalastajalta. Keräys
käynnistetäisiin heti heinäkuun puolenvälin tienoilla, kun kalastaja ilmoittaa ylisiirtokalojen
hankinta mahdollisuudesta Kaakamon lohipadosta.
Voimalaitosten katkokäytöllä voi ollavaikutusta Kaakamoniemen rysäsaaliiseen. Osa
saaliista mahdollisesti muodostuu patoaltaalta voimalaitoksen turbiinien läpi laskeutuvasta
kalasta,
Vuonna 2020 sopimuskalastaja ilmoitti elokuun alkupuoliskolla halukkuudestaan myydä
Kaakamoniemen lohipadon saaliin ylisiirtohankkeelle. Samassa yhteydessä keskusteltiin
myös pyydykseen jokialueelta palaavien kalojen määristä.
Kalastajan mukaan saaliista huomattava osa (”haitalle asti”) muodostui palaavista kaloista.
Kyseisen tilanteen vuoksi yhdistys ei katsonut järkeväksi käynnistää keräystä
Kaakamoniemen lohipadolta. Päätökseen vaikutti myös se, että alueelle rakennettu
pohjavesikaivo (kylmävesivarasto), oli joutunut ilkivallan kohteeksi (täytetty kivillä).
Vuonna 2021 edellä esitetyn tilanteen vuoksi ja koska Ahvenanmaan kalatautitilanteen
vaikutuksesta ei keskikesällä ollut lupaa yli siirtää lohta, ei lohen ja taimenen osalta
Kaakamoniemen rysäsaalista hyödynnetty ylisiirtopyynnissä.
HANKKEEN TOTEUTUMINEN
Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittäminen vuonna 2020.
Hankkeen aikana mm. testattiin ja seurattiin Vallitunsaaren kalatien pyyntilaitteen toimivuutta
sekä lisävesipumpun, rakennevirtaaman lisäyksen ja ohjausaidan asennuksen vaikutuksia
kalatien toimintaan.
Vallitunsaaren kalatien rakennetun emokalojen pyyntilaitteen testaus, joka jäi hieman lyhyeksi,
jotta prototyypiksi rakennetun pyyntilaitteen puutteet tai muut toimintaan liittyvät epäkohdat
olisivat tulleet selkeästi huomioiduiksi. Lyhyen koekäytön aikana pyyntilaitteen toiminnassa ei
kuitenkaan havaittu mitään yllättävää. Koekäytön aikana pyyntilaitteen toiminnan
tehostamiseksi rakennettiin siihen uusi nielulaite, jonka toimivuus tulee jatkossa varmistaa
vedenalaisilla kuvauksilla. (snapshotin avulla). Pyyntilaitteen purkuputken käyttöä ei kesän
aikana toteutettu, koska yhdistykseltä oli ”tilattu” taimenten geeninäytteitä, joiden hankinta
vaati lastauksen ”sukkaa” tai kumihaavia apunakäyttäen. Lisäksi kalateistä tapahtuvaa
siirtokalojen hankintaa keskitettiin Isohaaran kalatien puolelle. Lyhyen testauksen aikana
laitteisto osoitti kuitenkin toimivuutensa.
Vallitunsaaren kalatien ohjainaidan testaus jäi lyhyeksi, koska aidan rakenteet olisi tarvinnut
vahvistusta, Kyseisellä alueella toimivien nahkiaisten ylisiirtopyytäjien mukaan ohjainaidan
rakenteet muuttavat alueen virtausolosuhteita ja näin vaikuttavat ylisiirtopyynnin toteutusta.

6

PVO Vesivoima Oy:n
pyynnöstä ohjainaita poistettiin ja sen toiminnan
parantaminen lopetettiin. Vastaavaa informaatiota kalojen ohjaamisesta mekaanisesti ja
turbiini virtauksia hyödyntäen kuitenkin saadaan, kun Isohaaran ohjainaita asennetaan
paikalleen.

Snapshotin koekäyttö
Snapshotin toiminnan luotettavuutta pyrittiin lisäämään liittämällä laitteistoon VA-KIkalalaskuri.Laitteisto asennettiin Isohaaran kalatien yläpäähän kontrolloimaan kalatien kautta
nousevien kalojen määrää. Heti seurannan alkuvaiheessa havaittiin VA-KIn ja Snapshotin
laskentatulosten välillä selkeää ristiriitaa. VA-KI oli ollut korjattavana ja ilmeisesti tämä
korjaus ei kaikilta osin ollut onnistunut. Havaintojen jälkeen seurantaa toteutettiin Snapshotia
hyödyntäen. Sen toiminnassa ei ilmennyt käyttöhäiriöitä. Ainoastaan sähkökatkosten jälkeen
yhden kerran kone ei suostunut käynnistymään ja koneen resetoinnin jälkeen toiminta
normalisoitui.Laitteisto ei ole kalalaskuri, mutta sitä voidaan hyödyntää mm. arvioitaessa
kalateiden pyyntilaitteisiin nousseiden kalojen määriä.

Isohaaran kalatien pyyntilaite
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Isohaaran kalatien toiminnan kehittäminen 2020 - 2021
Tavoitteeksi vuodelle 2020 asetettiin mm. seuraavia rakennustoimenpiteitä:
Pyyntilaitteen rakentaminen, pyyntilaitteen perustusten valu, pyyntilaitteen sulkuluukun ja
liukukiskojen hankinta, sulutusluukkujen asennus, kalatien ja pyyntilaitteen yhdistäminen,
pyyntilaitteen nostolaatikon ym. kyseisessä kohteessa sijaitsevien porrasrakenteiden purku
sekä uusien porrasrakenteiden ja kävelytasojen rakentaminen.
Vuonna 2020 osa toimenpiteistä jäi toteutumatta ja ne toteutettiin vuonna 2021.Toteutettaviin
töihin kuului kalatien paikkamaalausta ja osa kävelytasojen rakentamisesta,
kalatieseurantaa sekä lisävesipumpun korjauttaminen.
Lisäksi hankkeen ohjausryhmä teki kokouksessaan päätöksen, jossa hyväksyttiin hankkeen
kustannuksiksi SimSonar-kalaskurin ja laskurin kiinnikkeiden hankinta. Tältä osin vaaditusta
omarahoitusosuuden kasvattamisesta vastasi PVO Vesivoima Oy. Kameralaskurin hankinta
päätettiin toteuttaa hankesuunnitelmasta poikkeavana toimenpiteenä, koska osa
avustusrahoista olisi muutoin jäänyt käyttämättä (käyttöaika päättyi vuoden 2020 loppuun).
- Isohaaran kalatien pyyntilaitteen sulutuksen vesitys on testattu ja todettu toimivaksi
ja on tarvittaessa keväällä 2022 käytettävissä.
- Kalatiehen rakennettiin hankkeen aikana porrasrakenteet, jotka mahdollistavat
kulun kalatien denil- osuudelle.
- Laskurin ominaisuuksiin kuuluu mm.
mahdollisuus kalatien koko nousukauden tallentamismahdollisuus. mistä
laskurin taltioima informaatio on
tarkastettavissa.
- Kalalaskuri ”VA-KIn ja Snapshotin
yhdistämisestä” luovuttiin ja sen tilalle
hankittiin Simsonarin kalalaskuri.
- Isohaaran kalatien suualueelle
suunnitellun suukappaleen (virranohjain)
rakentamisesta luovuttiin sen kalliiden
rakentamis-/asentamiskustannusten
vuoksi.

Simsonar Oy:n kehittämä kalalaskuri
sisältä katsottuna, keskellä kamera

- Vastaava informaatio saatiin, kun ko. ohjain rakennettiin Vallitunsaaren kalatien
suuaukolle.
- Isohaaran kalatien paikkamaalauksen muodostuttua odotettua kalliimmaksi, sen
maalattavista rakenteista maalattiin n. 50 %. Kyseinen maalaus toimi myös
koemaalauksena, jolla varmistettiin maalin pysyminen sekä maalauksen pohjatyön
toimintaperiaatteet.
- Kyseinen hanke toteutettiin keväällä 2021. Toimenpiteen aikana poistettiin
kalatiestä noin 40 metrin matkalta halkeillut maali ja ruoste, minkä jälkeen alueet
pohjamaalattiin ja 2 x pinta maalattiin.
- kalatien ohjainaita valmistuu 15.11.2021 mennessä ja on tarvittaessa
asennettavissa keväällä 2022 kalatiehen.
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Kalatien rakennevirtaaman kasvattaminen ja vaikutusten seurata
Vallitunsaaren kalatien lisävesipumpun vaikutuksia
kalatien toimintaan selvitettiin hankeen aikana vuosina 2020 ja 2021.
- Vallitunsaaren kalatien toimintaongelmana voidaan pitää
yläpuolisen patoaltaan säännöstelyn aiheuttamaa ajoittaista veden
vähyyttä (0,15…0,8 m3/s). Ongelma vaikuttaa kalatien veden
korkeuteen / rakennevirtaamaan.
- Lisäksi kalatien toimivuuteen vaikuttaa kalatien sisäänmenoaukon
vaikutusalueen pyörre, joka ohjaa nousevaa kalaa kiertoliikkeeseen
kalatien suuaukolla (pyörii n. kolmen metrin halkaisijaltaan olevaa
ympyrää kalatien suuaukolla)
- Lisävesipumpun käytön seurannan aikana kasvoi kalatien
suualueen vesimäärä pumpun vaikutuksesta n. 1,2 m3/s - 2,4 m3/s.
Käytännössä tämä tarkoitti virtaaman ”tuplaantumista”. Pumpun käyttöönoton vaikutukset
olivat helposti havaittavissa, kalatien suualueen vaikutusalue kasvoi ajoittain kaksinkertaiseksi
alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. Suuaukon pyörteen vaikutus väheni ja kalatien
virtaama oli vielä havaittavissa voimalaitoksen n. 200m3/s juoksutuksen aikanakin.

Normaali vesimäärä

Lisävesityksestä käytössä 100%

Kalatien rakennevirtaamaan ja veden korkeuteen kalatiessä pumpun käytöllä oli positiivinen
vaikutus, koska pumpun käytöllä voitiin nostaa esim. pystyrakosuuden alkupään altaiden
veden pintaa n. 20 cm (riippuen patoaltaan veden korkeudesta).
Alaveden pinnanvaihtelut vaikuttivat suualueen toimintaan siten, että korkean veden aikana
sen toiminta heikkeni. Kyseinen ongelma on korjattavissa säätyvällä suuaukolla.
Kalatiehen asennettiin 24.6.2020 lisävesipumppu. Kauden alusta pumpun toimintaa säädettiin
siten että, 1.7. alkaen pumpun tehosta oli käytössä 100% ja 3.7. teho tiputettu 70%,
ja 13.7. tehoja nostettiin 100% ja tiputettiin jälleen 1.9. noin 50% max tehosta. Kyseisellä
pumpun tehojen muutoksilla ei saatu selkeää näyttöä säädön vaikutuksesta kalatiehen
nousevien kalojen määriin. Syynä nähtiin useiden eri muuttuvien tekijöiden tulkintaongelma.
Vuonna 2021 lisävesipumppu asennettiin Vallitunsaaren kalatiehen heti kauden alusta
16.6.alkaen. Vuoden 2020 seurantakokemusten pohjalta vertailu lisääntyneen veden määrän
vaikutuksista kalojen nousuun kalatiehen todettiin ongelmalliseksi. Muuttuvia tekijöitä on
useita, esim. voimalaitoksen turbiinijuoksutusten vaihtelut, voimalaitosten katkokäyttö ja sen
vaikutus kalojen nousukäyttäytymiseen ja pitkällä aikavälillä nousumotivaatioon, kolmella
rysällä alueella toteutettu pit-kalojen merkintäpyynti, jokisuun veden pinnan vaihtelu (kalatietä
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ei ole varustettu säätyvällä suuaukkolla) ym. Mutta jo silmämääräisesti voidaan helposti
havaita lisävesityksen positiivinen vaikutus kalojen hakeutumisessa kalatiehen. Myös
vedenalaiset kuvaukset tukivat havaintoja. Lisävesipumppu rikkoutui 17.8., mikä oli
havaittavissa myös kalatiehen nousseiden kalamäärien vähenemisenä. 25.8.
nahkiaispyytäjien toivomuksesta jouduttiin käytöstä poistamaan kalatien suun virranohjain.
Tavoitteena nahkiaisen pyytäjillä oli kertomansa mukaan näin parantaa nahkiaispyynnin
tuloksellisuutta. Toimenpiteellä on kuitenkin negatiivinen vaikutus kalatien toimintaan.
Lisävesitys kokeilulla pyrittiin selvittämään aiemmin raportissa mainittun kalatien toiminnan
edistämissuunnitelman (sivu 3) toteuttamisedellytyksiä.
KALATEIDEN KAUTTA NOUSSEET KALAT VUONNA 2020 JA 2021
Vuonna 2020 Vallitunsaaren kalatien kautta nousseiden kalojen määrä laskettiin SimSonar
Oy:n kehittämällä laskimella. Isohaaran kalatien kautta nousseiden kalojen laskentaan
käytettiin hankkeen kehittämää Snapshottia, jossa veden alla jokaisesta nousevasta kalasta
otettiin kuva. Laitteiston luotettavuutta ei ole tässä vaiheessa todettu, jonka vuoksi siihen
liitettiin VA-KI laskuri. Vakin ja Snapshotin tuloksissa ilmeni kuitenkin ristiriitaisuutta, minkä
seurauksena vuoden 2020 ylisiirtopyynti keskitettiin Isohaaran kalatien pyyntilaitteelle.

KALATIEN YLÖS NOUSSEET KALAT LAJEITTAIN 2020 (Vallitunsaaren kalatie)

1500
1000
Määrät

500
0
Rainbow trout

Trout

Salmon

PÄIVITTÄIN NOUSSEET KALAT LOHET, TAIMENET JA KIRJOLOHET (Mukaan ei ole
otettu havaintoja selkeästi takaisin palaavista kaloista.
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Yhteensä

ISOHAARAN KALATIESTÄ NOUSSEET KALAT VUONNA 2020
Lohi
Taimen
Yhteensä

260 kpl
50 kpl
310 kpl

Valtaosa kaloista oli 1- merivuoden lohta (kossia)
Yhteensä kalateihin nousseet kalat
Vallitunsaaren kalatie + Isohaaran kalatie
Ylisiirtopyyntiin kalatiestä
Näytekalapyyntiin kalojen pyynti (tautitarkkailu)
Voimalohi Oy:lle Telemetriaseurantaan
Yhteensä kaloja kalateihin nousi

2 089 kpl
300 kpl
52 kpl
17 kpl
2 458 kpl
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KALATEIDEN KAUTTA NOUSSEET KALAT VUONNA 2021
Vuonna 2021 Isohaaran molempien kalateiden kautta nousseiden kalojen määrä laskettiin
SimSonar Oy:n kehittämällä laskimella.
Vallitunsaaren kalatie 2021
Lajit, määrät ja kokoluokat

Havainnot päivittäin

Havainnot tunneittain
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Isohaaran kalatie 2021
Lajit, määrät ja kokoluokat

Havainnot päivittäin

Havainnot tunneittain
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Isohaaran kalateihin nousseet kalat vuonna 2021

Isohaaran kalatie
Kalatiestä pyydetyt kalat
+ Ylisiirtopyynti
+ Kalatautitarkkailu
Isohaara yht:
Vallitunsaaren kalatie
YHT:

Lohi
435
123
47
605
925
1530

Taimen
312

Kirjolohi
33

4
316
223
539

33
31
62

yht
780

51
1179
2131

Kun arvioidaan pelkästään kalateiden kautta nousseiden kalojen määrän pohjalta
kalateiden toimintaa, tulee huomioida myös edellä esitetyt seikat, koska Isohaarassa on
useita tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti kalateiden toimintaa. Kalateiden kautta
nousseiden kalojen määrää ei näin ollen voida pitää indikaattorina kalateiden
toimintapotentiaalista.
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KALATIESEURANTA
Rakennetussa joessa kalateiden ”toimintaan” vaikuttaa useat eri tekijät
Kalateiden ”toiminnan tehokuuteen” vaikuttaa luonnollisesti sen vaikutusalueella tapahtuva
toiminta.
Kalojen pyynti kalatiestä
Vuosi 2020
- Ylisiirtopyyntiä Vallitunsaaren kalatiessä toteutettiin seuraavasti:
- 14 – 16.7, 21 – 22.7, 23 – 24.7, 27 – 31.7, 13 – 15.8, 18 – 29.8, 31.8. – 5.9,
13 – 16.9, 28 – 30.9.
- Isohaaran kalatiellä pyyntiä toteutettiin seuraavasti:
-1 – 2.7, 14 – 16.7, 22 – 31.7,13,8 – 30.9.
Kalateiden toiminnan tehokkain nousuajankohta oli 26.7. kun Vallitunsaaren kalatiehen nousi
n. 246 yli 30 cm pituista lohikalaa ja Isohaaran kalatiehen n. 19 kalaa = 265 kalaa/vrk.
Kalateiden nousukauden aikana kalateistä pyydettiin (ei näy laskurin luvuissa) n. 300
lohikalaa.
Suurin kala, joka kalatien (Vallitunsaaren kalatie) kautta Isohaaran patoaltaalle nousi, oli n.
114 cm mittainen lohi.
Vuosi 2021
- Vuonna 2021 tautitarkkailupyyntiä toteutettiin ainoastaan Isohaaran kalatiestä seuraavasti:
- 30.6.kello 11:00 – 2.7.11:30, 7.7 – 13.7.13:30, 13.7.16:20 – 14.7. 13:30, 21.7
- 4.8.9:30, 4.8.14:30 – 3.9.11:00, 3.9. 13:30 – 4.10.10:30. Veden lämpötilan laskemisen vuoksi
siirryttiin kalatien 2-suuaukon käyttöön 2.9. alkaen. Ylisiirto kalojen pyyntiä toteutettiin 1.9.
alkaen kalatautiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Kalateiden toimintaan vaikuttaa oleellisesti voimalaitosten käyttö sekä kalateiden
vaikutusalueella toteutettu kalastus. Vuosien 2020 ja 2021 kalateiden toiminnan vertailua on
mahdoton toteuttaa, koska kalateiden vaikutusalueella toteutettu kalastus ja voimalaitosten
käyttö ei ole näkemyksemme mukaan vertailukelpoista.
Suurin kala, joka kalatien (Isohaaran kalatie) kautta Isohaaran patoaltaalle nousi, oli n. 125 cm
mittainen lohi.
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Kalateiden nousukauden 2021 aikana Isohaaran kalatiestä pyydettiin (ei näy laskurin luvuissa)
n. 300 lohikalaa. Ylisiirtoluvalla taimenta oli mahdollista siirtää koko nousukauden, mutta ko.
pyynti lopetettiin kauden alkupuoliskolla. Lohta oli mahdollisuus pyytää ainoastaan 1.9. lähtien.
Tautitarkkailupyynti kalatiestä toteutettiin esitetyn mukaisesti.
Vuoden 2020 – 2021 tautitarkkailu ym. pyynti kalateistä
2020
Isohaaran kalatie:

1 – 2.7, 14 – 16.7, 22 – 31.7,13,8 – 30.9. = yht.64 vrk.

Vallitunsaaren kalatie: 14 – 16.7, 21 – 22.7, 23 – 24.7, 27 – 31.7, 13 – 15.8,
18 – 29.8, 31.8. – 5.9, 13 – 16.9, 28 – 30.9. = yht. 39 vrk.
kalatie kiinni vuodon vuoksi 3.9. aukaisu 6.9. kello10.28.
Kyseisinä
ajankohtina
kalatiet
pyysivät
kalaa
ainoastaan
tautitarkkailuun,
Telemetriaseurantaan sekä ylisiirtoihin. Isohaaran kalateillä pyyntiin käytettiin yhteensä n. 103
vuorokauden aika (kalateiden nousukausi 102 vrk). Kaloja pyydystettiin kalateistä yhteensä
n. 300 kalaa ylisiirtoihin ja kalatautitarkkailuun n. 52 kalaa sekä telemetria- seurantaan 17
lohikalaa.
Nämä kalat eivät näin ollen ole mukana kalateiden laskureiden lukumäärissä.
Vuoden 2021 aikana kaloja pyydettiin kalatautitarkkailuun sekä ylisiirtoihin ainoastaan
Isohaaran kalatiestä seuraavasti:
Isohaaran kalatie:30.6.kello11:00 – 2.7.11:30, 7.7 – 13.7.13:30,13.7.16:20 – 14.7. 13:30, 21.7
- 4.8.9:30, 4.8.14:30 – 3.9.11:00, 3.9. 13:30 – 4.10.10:30. Veden lämpötilan laskemisen vuoksi
siirryttiin kalatien 2-suuaukon käyttöön 2.9. alkaen.
Edellä esitettyinä ajankohtina Isohaaran kalatie pyysi kalaa ainoastaan tautitarkkailuun ja
ylisiirtoihin (ylisiirtoluvan mukaisesti). Kalatietä käytettiin ko. pyyntiin yhteensä n.113
vuorokauden aika. Kaloja pyydystettiin kalateistä yhteensä n. 174 kalaa, joista ylisiirtoihin
käytettiin yht: 123 lohta ja kalatautitarkkailuun 51 kalaa. Kaloista 47 oli lohta ja 4 taimenta.
Bakteeri- ja virusperäisten kalatautien tarkkailuun toimitettiin vuonna 2020 kalanäytteitä
(kalatautitarkkailuvelvoite) yhteensä 123 kalaa. Näytteistä 52 kpl muodostui lohesta ja
taimenesta muiden näytteiden ollessa muita kalatietä käyttäviä kaloja. (särkeä, salakkaa,
kirjolohta)
Vuonna 2021 bakteeri- ja virusperäisten kalatautien tarkkailuun toimitettiin kalanäytteitä
(kalatautitarkkailuvelvoite) yhteensä 51 kalaa. Näytteistä 47 kpl muodostui lohesta ja 4
taimenesta.
Ruokaviraston analyysien mukaan näytekalat eivät sisältäneet bakteeri- tai
virusperäisiä kalatauteja.
Nuottaus
Vuonna 2020 Lohijokitiimi ry:n toteuttaman ylisiirtokalojen pyynti oli mahdollista toteuttaa
nuottaamalla 1.9. – 30.9.2020 välisenä aikana. Saaliiksi saatiin noin 300 kpl lohta/taimenta.
Vuonna 2021 ylisiirtokalojen pyyntiä taimenella olisi voitu toteuttaa Isohaaran kalatien
pyyntilaitteesta jo heinäkuusta lähtien, mutta kyseinen toiminta ei osoittautunut
kustannustehokkaaksi, joten siitä luovuttiin.
Ylisiirtopyynti nuottaamalla käynnistyi
edellisvuoden tapaan 1.9. lähtien, pyynti lopetettiin poikkeuksellisesti saaliin vähyyden vuoksi
27.9. Saaliiksi saatiin yhteensä 231 lohta, joista 123 lohta pyydystettiin Isohaaran kalatien
pyyntilaitteesta.
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VAELLUSKALOJEN YLISIIRTOHANKE 2020 - 2021 PALUU
Hankkeen tavoite oli siirtää mahdollisimman monta Kemijokisuun merialueelta sekä
Isohaaran kalateiltä pyydettyä emolohta ja taimenta Kemijoen sekä Ounasjoen vapaana
virtaaville jokiosuuksille.

HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSPERIAATTEET
-

-

Kalojen kuljetuksen toteutti siirtoluvan haltija Lohijokitiimi ry.
Siirrettävät kalat pyydystettiin vuonna 2020 Keminmaan uudelta ja vanhalta kalatieltä
määräaikoina koko nousukauden ajan. Isohaaran patoaltaalle kalateistä päästettiin
lohikaloja n. 2 000 kpl, eli reilusti yli Ely-keskuksen rahoituspäätöksen edellytysten 500
kpl. (yli 45 cm lohikalaa). Myöhemmin syksyllä käynnistetiin syyskuun ajan
ylisiirtokalojen pyynti nuottaamalla Isohaaran vanhalta voimalalta.
Vuonna 2020 kuljetusvetenä käytetiin Isohaaran patoaltaan vettä. Vuonna 2021 kala- ja
raputautivaaran vuoksi kuljetus- ja huuhteluvetenä käytetiin alueen vesijohtovettä.
Virkaeläinlääkärin silmämääräisen tarkastuksen kaloille suoritti Meri-Lapin
ympäristöpalveluiden virkaeläinlääkäri Tervolassa.
Vuonna 2021 ylisiirtopyynti toteutettiin edellä esitetyin periaattein, mutta pyynti kohdistui
kalateillä ainoastaan Isohaaran kalatiehen.( 1.9. alkaen)

Kalojen kuljetukset ja varastointi
-

-

Kalat kuljetettiin yhdellä trailerilla varustetulla pakettiautolla kuljetussäiliöissä istutuskohteisiin.
Kuljetussäiliöinä käytetiin 2,4 m3 kuljetussäiliötä, jolloin kalojen
kuljetuskapasiteetiksi muodostuu, riippuen veden lämpötilasta ja kalojen kokoluokasta,
n. 30 - 60 kalaa istutuserää kohden.
Kaakamoniemen lohipadosta ei siirtokaloja hankittu.

Vuonna 2020 alisella Kemijoella kaloja siirretiin Tervolan patoaltaalle sekä Yli-Kemi- ja
Ounasjoen vesistöön. Vuonna 2021 lohia siirrettiin Ounasjokeen Enontekiön ja Helpin
alueelle sekä Yli- Kemijoen alueella Savukosken Pahtakoskelle ja Pelkosenniemen
vesialueille.

Ylisiirtopyynti
Ylisiirtopyyntiä kalateistä toteutettiin raportin sivun 15,16. mukaisesti. Nuottaus Isohaaran
vanhalla voimalaitoksella käynnistettiin syyskuun alkupäivinä, kun kalojen suomupeitteen ns.
nahoittuminen oli käynnistynyt. Kalojen pyyntiä merialueelta ei toteutettu, koska
voimalaitosten katkokäytön vaikutuksesta Kaakamoniemen rysäsaaliista osa oli mahdollisesti
patoaltaalta voimalaitoksen lävitse alas laskeutunutta osin pintavikaista kalaa.
Kaikille siirrettäville kaloille suoritettiin eläinlääkärin silmämääräinen tarkastus Tervolan
eläinlääkärin toimesta.
Vuosien 2020 ja 2021 kesäajan veden korkea lämpötila rajoitti kalateistä tapahtuvaa ylisiirtoja näytekalan pyyntiä.
Istutuspaikkojen valinoissa kiinnitettiin huomiota siihen, että niiden läheisyydessä on lohen
kutu- ja poikastuotantoalueiksi soveliaita alueita.
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Kalojen ylisiirto
- Vuonna 2020 ylisiirretyistä n. 592 kalasta n.50 % pyydystettiin kalateistä ja n. 50 %
nuottaamalla, kaloista n.42 kpl muodostui 30 cm - 35 cm mittaisista taimenista.
- Vuonna 2021 ylisiirretyistä 231kalasta n. 53 % pyydystettiin kalateistä ja n. 47 %
nuottaamalla, siirrettävät kalat olivat kaikki yli 35 cm mittaisia lohia.

Vuoden 2020 ja 2021 siirtokalojen istutuskohteet
Kaloja siirrettiin seuraaviin istutuskohteisiin (2020):
-

24.7.
27.7.
28.7.
30.7.
31.7.
18.8.
21.8.
24.8.
28.8.
YHT:

Marraskoski 25 kalaa
Helppi
32 kalaa
Pelkosenniemi 37 kalaa
Porokari
31 kalaa
Marraskoski 17 kalaa
Marraskoski 14 kalaa
Marraskoski 13 kalaa
Savukoski 25 kalaa +(26 kpl n. 30 cm-35 cm mittaisista taimenista)
Köngäs
29 kalaa +(16 kpl n. 30 cm-35 cm mittaisista taimenista)
223 kalaa

-

2.9. Helppi
31 kalaa
4.9. Savukoski
50 kalaa
5.9. Isohaaran allas11 kalaa (kalatie) Telemetriatutkimus
7.9. Enontekiö
26 kalaa
7.9. Louesaari
24 kalaa
11.9. Savukoski
49 kalaa
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-

11.9. Isohaaran allas 6 kalaa (kalatie) Telemetriatutkimus
14.9. Savukoski
50 kalaa
23.9. Marraskoski 27 kalaa
28.9. Tapionkylä
22 kalaa
26.9. Pelkosenniemi 31 kalaa
YHT:
327 kalaa

Ylisiirtokalat YHT: 550 kalaa (+42 kalaa n. 30 cm-35 cm mittaisista taimenista)
KAIKKI YHT: 592 kalaa.
Kaloista n. 70% muodostuu uros lohista ja 30% naaraista ja kaikista siirretyistä
kaloista n. 5% muodostui taimenista.
Kaloja siirrettiin seuraaviin istutuskohteisiin (2021):
-

9.9. Savukoski
44 kalaa
13.9. Helppi
38 kalaa
14.9. Enontekiö
36 kalaa
16.9. Savukoski
38 kalaa
20.9. Savukoski
39 kalaa
21.9. Helppi
25 kalaa
27.9. Pelkoseniemi 11 kalaa
YHT:
231 kalaa

Ylisiirtokalat YHT: 231 kalaa
Vuonna 2020 kaloista n. 51 % muodostuu uros lohista ja 49 % naaraista ja kaikista
kaloista n. 19 % muodostui rasvaevällisitä lohista.
Vuosina 2020 ja 2021 kaloja siirrettiin yhteensä 760 kappaletta.
Hankkeen budjetin toteutumiseen vaikuttavat tekijät
Vuonna 2020 hankkeen kustannusarvion toteutumiseen vaikutti heinäkuun korkea vedenlämpötila, joka esti ko. ajankohtana ylisiirtojen toteutuksen. Myös Isohaaran voimalaitoksen
katkokäyttö vaikutti negatiivisesti ylisiirtopyynnin (nuottauksen) tuloksellisuuteen.
Myös vuoden 2021 heinäkuun ajan veden korkealla lämpötilalla oli vaikutusta taimenen
ylisiirtopyynnin tuloksellisuuteen ja viimekädessä ko. siirtojen lopettamiseen. Kalatautiviranomainen kielsi lohien siirrot kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Kiellolla oli vaikutusta ylisiirtojen
tuloksellisuuteen. Lohijokitiimi Ry:n näkemyksen mukaan ylisiirtopyynnin tuloksellisuuteen
vaikutti luonnollisesti kalateiden vaikutusalueella ja Isohaaran nuottausalueella toteutettu
pit – kalojen merkintäpyynti ja ratkaisevasti voimalaitosten katkokäyttö. Huonot
ylisiirtopyynnin tulokset nostivat myös hankkeen henkilöstökuluja.
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HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET
Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2020
- Lohien ylisiirto
- Isohaaran kalatien toimenpiteet
sis.laskurin hankinnan
- Vallitunsaaren toimenpiteet
Kaikki yhteensä

31 993 €
54 824 €
20 954 €
107 771 €

Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2021
- Lohien ylisiirto
48 512 €
- Isohaaran kalatien toimenpiteet
45 082 €
- Vallitunsaaren kalatiehen liittyvät vähäiset toimenpiteet sekä kalateiden seuranta on
vuonna 2021 kirjattu ylisiirtojen ja Isohaaran kalatientoimenpiteiden
kustannuspaikoille.
Yhteensä
93 594 €
Kaikki yhteensä

201 365 €

Kustannusten rahoitus
- MMM rahoitusosuus 50 %
- PVO Vesivoima Oy
- Lohijokitiimi ry
Yht:

100 682 €
50 000 €
50 683 €
201 365 €

Vuonna 2020 ja 2021 Lohijokitiimi ry rahoitusosuutta rahoittivat myös Kemijärven kaupunki,
Savukosken ja Pelkosenniemen kunta kukin 2 000 €.
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YHTEENVETO
Hankkeen aikana valmistui lähes kaikki rakennustoiminnan tavoitteet. Ainoastaan Isohaaran
kalatien paikkamaalauksessa maalauksesta toteutui noin 50% tavoitteista, mutta sillä
selvitettiin myös maalauksen pohjatyön ja itsen maalauksen toimintaperiaatteet. Millä on
merkitystä kun maalausta jatketaan. Molempien kalateiden pyyntilaitteen testauksen aikana
selvitettiin laitteistojen käytön periaatteet. Kyseisten pyyntilaitteiden toimintaperiaatteilla
voitaisiin tarvittaessa rakentaa pysyvä pyyntilaite Vallitunsaaren kalatielle ja myös muihin
kalatiekohteisiin, kun halutaan, että kalojen käsittelykontaktia ei synny. Vallitunsaaren
kalatien ohjainaidan testaus jäi lyhyeksi, koska aidan rakenteet olisi tarvinnut vahvistusta,
Kyseisellä alueella toimivien nahkiaisten ylisiirtopyytäjien mukaan ohjainaidan rakenteet
muuttavat alueen virtausolosuhteita ja näin vaikeuttavat ylisiirtopyynnin toteutusta. PVO
Vesivoima Oy:n pyynnöstä ohjainaita poistettiin ja sen toiminnan parantaminen lopetettiin.
Vallitunsaaren kalatien lisävesipumpun vaikutuksia kalatien toimintaan selvitettiin hankeen
aikana vuosina 2020 ja 2021. Vallitunsaaren kalatien toimintaongelmana voidaan pitää
yläpuolisen patoaltaan säännöstelyn aiheuttamaa ajoittaista veden vähyyttä (0,15…0,8 m3/s).
Ongelma vaikuttaa kalatien vedenkorkeuteen/rakennevirtaamaan. Lisäksi kalatien
toimivuuteen vaikuttaa kalatien sisäänmenoaukon vaikutusalueen pyörre, joka ohjaa
nousevaa kalaa kiertoliikkeeseen kalatien suuaukolla. Lisävesipumpun käytön seurannan
aikana kasvoi kalatien suualueen vesimäärä pumpun vaikutuksesta n. 1,2 m3/s - 2,4 m3/s.
Käytännössä tämä tarkoitti virtaaman ”tuplaantumista”. Pumpun käyttöönoton vaikutukset
olivat helposti havaittavissa, kalatien suualueen vaikutusalue kasvoi ajoittain kaksinkertaiseksi
alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. Suuaukon pyörteen vaikutus väheni ja kalatien
virtaama oli vielä havaittavissa voimalaitoksen n. 200m3/s juoksutuksen aikanakin. Myös
silmämääräisesti voitiin helposti havaita lisävesityksen positiivinen vaikutus kalojen
hakeutumisessa kalatiehen. Myös vedenalaiset kuvaukset tukivat havaintoja. Lisävesipumppu
rikkoutui 17.8.2021 mikä oli havaittavissa myös kalatiehen nousseiden kalamäärien
vähenemisenä.
Kalateiden rakennustoiminnan aikatauluun ja osin syntyviin kustannuksiin vaikutti kalateiden
vaikutusalueella vuonna 2021 Voimalohi Oy:n ja LUKE:n toteuttama tutkimushanke.
Hankkeen pit-merkkikalojen pyydettiin merkintä-takaisinpyynnillä kalateiden suualueiden
vaikutusalueelta n. 730 kpl.
Vuonna 2020 siirretystä 592 kalasta n. 70% muodostui uroslohista ja 30% naaraista
kaikista siirretyistä kaloista n. 5% muodostui taimenista.
Vuonna 2021 siirretyistä 231 kalasta n. 51 % muodostuu uroslohista ja 49 % naaraista.
Vuosina 2020 - 2021 kaloja siirrettiin yhteensä 760 kappaletta.
Lohijokitiimi Ry:n näkemyksen mukaan ylisiirtopyynnin tuloksellisuuteen vaikutti luonnollisesti
kalateiden vaikutusalueella ja Isohaaran voimalaitoksen nuottausalueella toteutettu pit–
kalojen merkintäpyynti ja ratkaisevasti voimalaitosten katkokäyttö. Huonot ylisiirtopyynnin
tulokset nostivat myös hankkeen henkilöstö - ym. muita kuluja.

Keminmaassa 1.12.2021

Hankkeen ohjausryhmä
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