
 
                                                                   

1        

 . 
KALATALOUDEN JA MONINAISKÄYTÖN KEHITTÄMINEN 

 
                                                                                                                                        12.2.2022 

 
      

 
 
 

 

                  PALUU 
                       2020 - 2021 

 

LOPPURAPORTTI 
 

  ISOHAARAN KALATEIDEN  
TOIMINNAN EDISTÄMISESTÄ JA TESTAAMISESTA  

SEKÄ VAELLUSKALOJEN SIIRROISTA KEMI- JA OUNASJOKEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       TAVOITTEENA VAELLUSKALOJEN LUONTAINEN LISÄÄNTYMINEN 
 
 
 
 

MMM – Vaelluskalaohjelma NOUSU 
 
 

          LUOTTAMUKSELLA JA REILUIN KEINOIN       
      VAELLUSKALOJEN PALAUTTAMINEN KEMI- JA OUNASJOKEEN 

 
 
 

 

 

 

Terveiset Savukoskelta 

2018  



 
                                                                   

2        

Sisällysluettelo 
 
HANKKEEN TAUSTAA…………………………………………………………………………………… 3 
Yhteistyö…………………………………………………………………………………….………….….…… 4 
Hankkeen ohjausryhmä………………………………………………………………..…………......…4 
Hankkeen tavoitteet……………………………………………………………………………..………...4 
 
HANKKEEN EDISTYMINEN……………………………………………………………………..…..…5 
HANKKEEN TOTEUTUMINEN…………………………………………………………………………6 
KALATEIDEN KAUTTA NOUSSEET KALAT VUONNA 2020 JA 2021…………………..10 
KALATIESEURANTA / KALATEIDEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT………14 
Voimalaitosten, uuden ja vanhanvoimalaitoksen käyttö……………………………….…16 
Kalojen pyynti kalateistä…………………………………………………………………………….……17 
Verkkokalastus Kemijokisuun jokiosuudella…………………………………………………….21 
Rasvaevällisten kalojen osuudet kalateiden kautta nousseista lohista ja  
taimenista…………………………………………………………………………………..………………….. 
Arvio voimalaitosten katko-käytön vaikutuksesta ”nousun viipymään”…………..22 
VAELLUSKALOJEN YLISIIRTOHANKE 2020 – 2021…………………………………..……. 22 
Hankkeen käytännön toteutusperiaatteet………………………………………………….…..22 
Kalojen kuljetukset ja varastointi…………………………………………………………………….23 
Ylisiirtopyynti………………………………………………………………………………………………....23 
Kalojen siirto……………………………………………………………………………………………..……24 
Hankkeen budjetin toteutumiseen vaikuttavat tekijät…………………………………….25 
Hankkeen kokonaiskustannukset ………………………………………………………………..…25 
YHTEENVETO……………………………………………………………………………………………….26 
LOHIEN NOUSUAJAT VIIKOITTAIN…………………………………………….………………….28 
Vallitunsaaren kalatietä nousseet rasvaevälliset lohet…………………………………28 
POHDINTAA…………………………………………………………………………………………………28 
MIKSI?...........................................................................................................35 
ESITYS JATKOTOIMENPITEISTÄ…………………………………………………………………….38  
Hankkeen työkuvat………………………………………………………………………………..……40- 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                   

3        

Hanke: PALUU 2020-2021  
1. Vaelluskalojen ylisiirrot Kemi- ja Ounasjokeen sekä 2.Isohaaran kalateiden 
toiminnan edistäminen (LAPELY/2390/2020)  
 
HANKKEEN TAUSTAA 
 

Ensimmäistä kertaa yhdistyksen hankehistorian aikana jouduttiin hankkeen 
vastuullisen vetäjän ja ohjausryhmän välisten näkemyserojen vuoksi laatimaan 
hankkeesta kaksi eri loppuraporttia. Tämän loppuraportin on hyväksynyt 
yhdistyksen hallitus. Ohjausryhmän hyväksymä loppuraportti on myös 
nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla WWW.lohijokitiimi.fi 
 
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 

   virtausolosuhteet 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. 
 
    1. Suunnittelutilaus sisälsi kalatiealueen mittaukset ja rakentamissuunnitelman. 
    2. Suunnittelutyö valmistui vuonna 2014 ja työn toteutuksen investointiurakan  
                  kustannuksiksi oli n. 605 000 €. 
    3. Muutostöiden mahdollisen toteutumisen myötä katoaa Vallitunsaaren kalatiestä 
        myös näytekalojen pyyntipaikka eikä Isohaaran uudessa kalatiessäkään  
       vastaavaa pyyntipaikkaa ole.  
    4.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.  
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YHTEISTYÖ 
 
Hanke toteutettiin yhteistyössä Lapin Ely-keskuksen, LUKE:n, PVO-Vesivoima Oy:n,  
Kalatalousalueiden/vesialueiden osakaskuntien, Lapin liiton sekä Länsi-Lapin ammatti-
instituutin edustajien  kanssa. 
 
 
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 hankesuunnitelman mukaisesti: sekä tehdä niihin liittyviä 
rakennustoimenpiteitä (mm. pyyntilaitteen uuden nielun ja lisävesipumpun sihdin 
rakentaminen).     
 

             
 Paikkamaalauksen pohjatyö                     ”snapshotti” 
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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 2-
suuaukon  kiinnitykset. 
 
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 käynnistettiin kyseisten alueiden luontainen poikastuotanto 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. 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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Lohien ylisiirtopyynti nuottaamalla käynnistyi vuosina 2020 ja 2021 aikataulun mukaisesti heti 

syyskuun alusta. 

Tavoitteena oli ylisiirto pyynnissä vuonna 2020 hyödyntää myös merialueen 
ammattikalastajan saalista. Käynnistämällä tarvittaessa ko. kalojen keräys ylisiirtoon. Heti 
heinäkuun puolenvälin tienoilla, kun kalastaja ilmoittaa ylisiirtokalojen hankinta 
mahdollisuudesta, Kaakamon lohipadosta. 
 
 Voimalaitosten katkokäytöllä on vaikutusta Kaakamoniemen rysäsaaliiseen. Osa saaliista 
muodostuu patoaltaalta voimalaitoksen turbiinien läpi laskeutuvasta kalasta, joka on 
kalateiden kautta noussut Isohaaran patoaltaalle.  Katkokäytön seurauksena Taivalkosken- 
ja Isohaaran voimalaitosten alapuoliselta alueelta laskeutuu kaloja aina jokisuulle asti. (Kala- 
ja riistapaportteja nro 43 Lohien telemetriaseuranta Kemijokisuulla ja Isohaaran 
yläpuolisessa patoaltaassa vuonna 1995 Jokikokko & Viitala) Voimalaitosten jälleen 
käynnistyessä laskeutuneista kaloista osa todennäköisesti ohjautuu Kaakamoniemen rysään 
ja osa palaa takaisin Isohaaran ja Taivalkosken alapuolisille vesiosuuksille. Kun kalat 
vahingoittuvat turbiineissa ja joutuvat sen jälkeen saaliiksi, aiheutuu niille pintavikoja, mikä 
rajoittaa kyseisten yksilöiden hyödyntämistä siirtokaloina. Tähän ongelmaan pyritään 
vaikuttamaan kiristämällä ylisiirtoon valittavien kalojen valintakriteerejä. 
 
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 Ahvenanmaan kalatautitilanteen 

vaikutuksesta ei keskikesällä ollut lupaa yli siirtää lohta, minkä vuoksi ei lohen ja taimenen 

osalta Kaakamoniemen rysäsaalista hyödynnetty ylisiirtopyynnissä. 

 
HANKKEEN TOTEUTUMINEN 
           
Vallitunsaaren kalatien seurantahanke 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 apuna käyttäen. 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 vaikeuttivat nahkiaisen ylisiirtopyynnin 
toteutusta. PVO Vesivoima Oy:n pyynnöstä ohjainaita poistettiin ja sen toiminnan 
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parantaminen lopetettiin. Vastaavaa informaatiota kalojen ohjaamisesta mekaanisesti ja 
turbiinien virtauksia hyödyntäen kuitenkin saadaan, kun Isohaaran ohjainaita asennetaan 
paikalleen. 
 

                
 

Snapshotin koekäyttö 

 

Vuonna 2020 Snapshotin toiminnan luotettavuutta pyrittiin lisäämään liittämällä laitteistoon 

VA-KI- kalalaskuri. 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 
 
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,  kalatieseuranta 
sekä lisävesipumpun korjauttaminen. 
 
Lisäksi hankkeen ohjausryhmä teki kokouksessaan päätöksen, jossa hyväksyttiin hankkeen 
kustannuksiksi SimSonar-kalaskuri ja laskurin kiinnikkeiden hankinta. Tältä osin vaaditusta 
omarahoitusosuuden kasvattamisesta vastasi PVO Vesivoima Oy. 
 
 - 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. 
 
  - Kalalaskuri ”VA-KIn ja Snapshotin  
              yhdistämisestä” luovuttiin ja sen tilalle 
              hankittiin Simsonarin kalalaskuri.  
 
  - Laskurin ominaisuuksiin kuuluu mm. 
              kalatien koko nousukauden tallentamis- 
              mahdollisuus mistä laskurin taltioima  
              informaatio on tarkastettavissa. 
 
 - 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. 
  
 - Isohaaran 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 2020-2021.  
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. Kyseisillä 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 edelleen ongelmalliseksi. Muuttuvia tekijöitä on useita, esim. 
voimalaitoksen turbiinijuoksutusten vaihtelut, voimalaitosten katkokäyttö ja sen vaikutus 
kalojen nousukäyttäytymiseen ja pitkällä aikavälillä nousumotivaatioon, kolmella rysällä 
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alueella toteutettu pit-kalojen merkintäpyynti, jokisuun veden pinnan vaihtelu (kalatietä ei ole 
varustettu säätyvää suuaukkoa) 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 
näin parantamaan nahkiaispyynnin tuloksellisuutta. Toimenpiteellä on kuitenkin negatiivinen 
vaikutus kalatien toimintaan. Lisävesitys kokeilulla pyrittiin selvittämään aiemmin raportissa 
mainittu 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, minkä vuoksi siihen 
liitettiin VA-KI kalalaskuri. Vakin ja Snapshotin tuloksissa ilmeni kuitenkin ristiriitaisuutta, minkä 
seurauksena mm. vuoden 2020 ylisiirtopyynti keskitettiin Isohaaran kalatien 
pyyntilaitteelle.(varma tieto nousevista kaloista) 
 
KALATIEN YLÖS NOUSSEET KALAT LAJEITTAIN   2020  (Vallitunsaaren kalatie) 
 
 
 
 
 

 
 
 
PÄIVITTÄIN NOUSSEET KALAT LOHET, TAIMENET JA KIRJOLOHET (Mukaan ei ole 
otettu havaintoja selkeästi takaisin palaavista kaloista. 
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VALLITUNSAAREN KALATIETÄ YLÖSNOUSSEIDEN LOHIEN, TAIMENTEN JA 
KIRJOLOHIEN YHTEISMÄÄRÄ VUONNA 2020 
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125     
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Ylös 87 1386 277 28 1 1779 

Alas 0 4 0 0 0 4 
 
 
 ISOHAARAN KALATIESTÄ NOUSSEET KALAT VUONNA 2020  
 
 Lohi   260 kpl 
 Taimen    50 kpl 
 Yhteensä   310 kpl 
 
 Valtaosa kaloista oli 1- merivuoden lohta (kossia)  
 
            Yhteensä kalateihin nousseet kalat 
 
 Vallitunsaaren kalatie + Isohaaran kalatie  2 089 kpl 
 Ylisiirtopyyntiin kalatiestä       300 kpl 
 Näytekalapyyntiin kalojen pyynti (tautitarkkailu)       52 kpl 
 Voimalohi Oy:lle Telemetriaseurantaan        17 kpl 
 Yhteensä kaloja kalateihin nousi                        2 458 kpl 
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KALATEIDEN KAUTTA NOUSSEET KALAT VUONNA 2021  

Vallitunsaaren kalatie 2021  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Havainnot tunneittain 
 

Havainnot päivittäin 

Lajit, määrät ja kokoluokat 
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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 
 
   Lohi Taimen   Kirjolohi yht 
Isohaaran kalatie  435 312 33  780 
Kalatiestä pyydetyt kalat 
+ Ylisiirtopyynti  123    123 
+ Kalatautitarkkailu    47     4     51 
Isohaara yht:  605 316 33  954 
Vallitunsaaren kalatie 925 223 31                1179 
 YHT:                    1530 539 62                2133  
 
   

 
 
 
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.  
 
 
KALATIESEURANTA / KALATEIDEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
Rakennetussa joessa kalateiden ”toimintaan” vaikuttaa useat eri tekijät 
 
Kalateiden ”toiminnan tehokuuteen” vaikuttaa luonnollisesti sen vaikutusalueella tapahtuva 
toiminta: -     1. Voimalaitosten käyttö (katkokäyttö)  
  -     2. Kalojen pyynti kalatiestä  
  -     3. Kalojen pyynti nuottaamalla sekä kalateiden   
                      vaikutusalueella toteutettu merkkikalojen  
                                           sekä näytekalojen poikkeuslupapyynti. 
  -     4. Kalatien alapuolisen jokiosuuden verkkokalastus”.    
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Vuonna 2020 kalateiden myöhäisen aukaisuajankohdan vuoksi tarvetta kalojen saapumista 

kuvaavan kameran asentamiselle ei katsottu tarpeelliseksi. Vuonna 2021 pit – merkki-

seurannan ja Vallitunsaaren voimalaitoksen katkokäytön vaikutuksia pyrittiin selvittämään 

vedenalaisen kameran avulla. Kamera asennettiin kuvaamaan Vallitunsaaren 4 – turbiinin 

virtaa 30.6.2021 kello15:00 alkaen ja seuranta lopetettiin syyskuun puolivälissä, kun 

laitteiston virtajohto ei tuntemattomasta syystä johtuen pysynyt paikoillaan. 

Kalastuslain mukaan kalatien ala- ja yläpuolella (200 m) on kaikenlainen kalastus kielletty. 
Kyseisen alueen ulkopuolella moottoritien silta - jokisuu alueella kalastusta toteutettiin Lapin 
Ely-keskuksen luvalla / poikkeusluvalla, osakaskuntien, kalatalousalueen tavoitteiden 
mukaisesti. Tällä kalastuksella on luonnollisesti merkitystä kalatiehen nousevien kalojen 
määriin, koska voimalaitosten katkokäytön vaikutuksesta osa jokisuulle, kalatien 
vaikutusalueelle nousseista kaloista ”seilaa edestakaisin” kalatie - jokisuun n. 3 - 4 km 
mittaisella jokiosuudella ja näin kalat altistuvat useaan kertaan verkkokalastukselle. Syksyllä 
siian mätipyynnin yhteydessä kyseisellä alueella kalastetaan sadoilla verkoilla, mikä 
seurauksena sivusaaliina myös villit lohet ja taimenet joutuvat pyyntikohteeksi. 
 
Lohen ja taimenen kalastusoikeus on Kemijoella Suomen valtiolla. Merialueen raja – Isohaaran 
silta välisellä jokiosuudella kalastetaan lohta ja taimenta merkittävät määrät 
kotitarvekalastuksena. Viime vuosina yhä suurempi osuus saaliista muodostuu ”villeistä”, 
elvytystoimintana toteutetuista mäti- ja poikaistutuksista sekä ylisiirtokalojen jälkeläisistä. 
Kotitarvekalastuksen lisäksi Lapin Ely-keskus on myöntänyt mm. siian mädin hankinnalle/ 
kalastukselle ja nahkiaisen ylisiirtopyynnille poikkeuslupia. Nahkiaisen poikkeuslupapyyntiä 
hyödynnetään vuosittain ylisiirtovelvoitteen hoidossa sekä pyytäjien kaupallisessa 
kalastuksessa. Poikkeusluvalla toteutettu pyynti rajoittaa merkittävästi Vallitunsaaren kalatien 
suualueen toiminnan kehittämistä. 
 
Vallitunsaaren kalatie avattiin vuonna 2020 22.6. ja Isohaaran kalatie 1.7. Ensimmäiset kalat 
Isohaaran kalatiestä nousivat 2.7. ja Vallitunsaaren kalatiestä lohi aloitti nousunsa 23.6. ja 
taimen samoihin aikoihin. Kalatiet suljettiin 30.9. 
 

 
Vuonna 2021 kalatiet avattiin: Vallitunsaaren kalatie 16.6. ja Isohaaran kalatie 22.6. 
Vallitunsaaren lisävesipumppu otettiin koekäyttöön 16.6. Pumppu kävi täydellä teholla 17.8 
asti, minkä jälkeen pumppu sammutettiin sen rikkoutumisen vuoksi. Ensimmäiset lohet ja 
taimenet Isohaaran kalatiestä nousivat 29.6. ja Vallitunsaaren kalatiessä taimenen nousu 
käynnistyi 17.6 ja lohen nousu 24.6. 

Näin ollen vuoden 2020 kalateiden nousukauden pituudeksi muodostui (22.6. – 

30.9.) välinen aika, yhteensä n. 102 vrk / 2520h. Ko. ajassa ei ole huomioitu 

kalateiden huoltoon ym. käytettyä vähäistä aikaa.  

  

kamera 
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Voimalaitosten, uuden ja vanhan voimalaitosten käyttö 
 
”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 edellä esitetty voimalaitosten juoksutuskäytäntö johtaa Isohaarassa 
seuraavaan:  
 
Edellä esitetystä kalatien nousukauden ajasta voimalaitosten katkokäyttöä toteutettiin lähes 
päivittäin. Tämä katko-käyttö Isohaarassa toteutuu yläpuolisten voimalaitosten käytön 
ohjaamana (Taivalkosken voimalaitos) koska, Isohaaran patoaltaan ”varastokyky” on pieni ja 
Isohaarassa on kyettävä n. 45 minuutin kuluttua virtausmuutoksista Taivalkoskella 
sovittamaan Isohaaran voimalaitos muutoksen mukaiseksi. Esim: seuraavasti molempia 
voimalaitoksia Isohaaran ja Vallitusaaren voimalaitoksia (vanha ja uusi voimalaitos) käytettiin 
seuraavasti: 
 
Normaalisti katkokäyttö käynnistyy kesäkuun loppupuoliskolla 24.6. -  30.6. välisenä aikana. 
 
Vuonna 2020 Isohaaran kalatien voimalaitos oli nousukauden aikana suljettuna (1 ja 2 
turbiinit kiinni) yht. 67 eri kertaa, yhteensä n. 386 h. Katkosten keskiarvoksi muodostui n.5,8 
h/kerta. 
 
Nousukauden 2021 aikana vastaavat arvot muodostuivat seuraaviksi: (1 ja 2 turbiinit kiinni) 
yht. 73 kertaa, ja yhteensä n. 492 h. Katkosten keskiarvoksi muodostui n.6,7 h/katkos.  
 
Käytännössä tämä tarkoittaa esim. vuonna 2021, että nousukauden 113 vrk aikana Isohaaran 
voimalaitos oli suljettuna 73 vrk aikana ja katkosten pituudeksi muodostui 6,7 h/vrk.  
 
Kalatien suualueen seurannassa vuonna 2021 havaittiin, että katkokäytön jälkeisen tilanteen 
normalisoitumiseen, parvien muodostumiseen kalatien suulle kului aikaa 2 -10 h. 
 
Vallitunsaaren kalatien voimalaitoksella muodostuivat vastaavat arvot seuraaviksi: 
Voimalaitos oli nousukauden 2020 aikana suljettuna (3 ja 4 turbiini kiinni) yht.n. 59 eri kertaa, 
yhteensä n. 261 h. Katkosten keskiarvoksi muodostui n.4,4 h/kerta. 
 
Nousukauden 2021 aikana vastaavat arvot muodostuivat seuraaviksi: (3 ja 4 turbiinit kiinni) 
yht. 73 kertaa, ja yhteensä 316 h. Katkosten keskiarvoksi muodostui n.4,3 h/katkos.  
 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että nousukauden 113 vrk aikana Vallitunsaaren voimalaitos oli 
suljettuna 73 vrk ja katkosten pituudeksi muodostui 4,3 h/vrk.  
 
Vuonna 2021 Vallitunsaaren kalatien suualueen kameraseurannassa kävi kuitenkin ilmi, että 
voimalaitoksen käyttökatkoksen jälkeen kului 2–10 h. aikaa tilanteen normalisoitumiseen ja 
nousevien kalaparvien palaamiseen kalatienvaikutusalueelle Kyseiseen 
”normalisoitumisaikaan” vaikutti katkosten aiempi voimalaitosten käyttö. 
 

Vuoden 2021 kalateiden nousukauden pituudeksi muodostui (16.6. – 6.10.) välinen 

aika yhteensä n. vrk 113 vrk/2712h. Ko. ajassa ei ole huomioitu kalateiden 

huoltoon ym. käytettyä vähäistä aikaa. 
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Vuonna 2020 olivat molemmat voimalaitokset suljettuna 44 eri kertaa, yhteensä n. 150 
h.ja katkosten keskiarvoksi muodostui n.3,4 h/kerta. 
 
Vuonna 2021 voimalaitokset olivat yhtä aikaa suljettuna 59 eri kertaa, yhteensä n.210 h ja 
katkosten pituuden vaihdellessa 2 – 10 h ja keskiarvon muodostuessa n. 3,6h/katkos. 
 
Eli käytännössä molemmat voimalaitokset (Isohaaran ja Vallitunsaaren voimalaitokset) olivat 
suljettuina kalateiden nousukauden 2020 aikana (102 vrk) 44 vuorokautena ( 42 % 
suljettuna) ja katkoksen pituudeksi muodostui n. 3,4h. 
 
Vuonna 2021 vastaava arvio muodostui seuraavaksi: Molemmat voimalaitokset (Isohaaran ja 
Vallitunsaaren) olivat suljettuina kalateiden nousukauden (113 vrk) aikana yht. 47 
vuorokautena (42 % ) ja katkoksen pituudeksi muodostui n. 3,7h. 
 
Koko nousukauden ajan päivittäin toteutetulla voimalaitosten katkokäytöllä on 
kalateiden käyttökokemusten pohjalta ratkaiseva vaikutus ”kalateiden toimintaan”. Ne   
vaikuttavat negatiivisesti kalojen nousukäyttäytymiseen ja motivaatioon. Tämä 
vaikutus ei kohdistu pelkästään kalateihin hakeutuviin lohiin vaan on todennäköistä, 
että sillä on myös negatiivista vaikutusta Kemijokeen hakeutuvien lohiin ja erityisesti 
nahkiaisen kykyyn löytää Kemijoki. Patoaltaalla voimalaitosten käytön loppuminen 
edesauttaa kalojen vaellusta alavirtaan aina Isohaaran voimalaitokselle asti sillä 
seurauksella, että osa kaloista ohjautuu turbiinien lävitse alapuoliseen vesistöön. Tämä 
on havaittavissa kalateiden laskureiden kuvista ja aiheuttaa kaloille pintavikoja mitkä 
johtavat ”viimekädessä” syksyllä homeisten kalojen esiintymiseen kalateiden 
alapuolisella vesialueella ja kalateissä sekä kalojen mahdolliseen menehtymiseen. 
 
-   Voimalaitosten käytöllä on mahdollista ohjata kalojen hakeutumista kalateihin 
    ja päinvastoin. 
-   Voimalaitoksen ollessa suljettuna ei nousevia kaloja tavata kalateiden suualueella. 
-  Toimiakseen Isohaaran ja Vallitunsaaren kalatiet kuitenkin vaativat kyseisten 
    kalateiden läheisten voimalaitosten käytön, jatkuvan virtauksen. 
 
 
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. 
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Vuosi 2021 
 
- Vuonna 2021 ylisiirto- ja 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 seuraavasti: 
 
Vuoden 2020 – 2021 tautitarkkailu ym. pyynti kalateistä 
 
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 
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vuorokautena. 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, telemetria/pit- merkki sekä näytekalojen pyynti kalatien vaikutusalueella  
 
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. Huonoon saaliseen arvioidaan vaikuttavan mm. voimalaitosten katkokäytön ja 
pit – merkkikalojen rysäpyynnin (yht 3 rysää, saalis yhteensä n.730 kalaa, jotka vapautettiin 
nukutuksen/merkinnän jälkeen pyyntipaikalle).                                                                                                                                                                                                                              
 
Edellä esitetty kalastus vähentää luonnollisesti Isohaaran kalateihin mahdollisesti 
hakeutuvien kalojen määrää. Saaliskalojen käsittely aiheuttaa kaloille stressiä, minkä 
seurauksena ne käsittelyn jälkeen palaavatkin jokisuulle osa aina merialueelle asti. 
Merkinnän vaikutusten vähentyessä kaloista kuitenkin osa palaa mahdollisesti jokisuun 
rysäpyynnin ja verkkokalastusalueiden lävitse voimalaitosten turbiinivirtoihin ja 
kalateiden kautta mahdollisesti Isohaaran patoaltaalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telemetria- sekä näytekalojen pyynti  
Voimalohi / Kemijoki Oy toteutti vuonna 2020 25.6. – 26.6, 13.7.–11.9. välisenä aikana 
yhteensä n. 5 vrk ajan (muuna aikana pyyntilaite oli suljettuna) Isohaaran kalateiden 
vaikutusalueella kalojen tarkkailupyyntiä. Kyseisenä aikana saaliiksi saatiin yhteensä 260/kpl 
lohikalaa. Saaliista 100 kpl hyödynnettiin Isohaaran patoaltaan telemetriaseurannassa 

 

 Kalatien 1. ja 2. suuaukko 

Rysä 

 

Rysä 

kalatien suuauko 

Ylisiirtokalojen 

pyyntipaikka 
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(Kalasydänselvitys) ja loput saaliista n. 160 kalaa yhtiö hyödynsi omissa selvityksissään, joista 
tarkemman raportin on määrä valmistua joulukuun 2020 aikana. 
 
Vuonna 2021 kalateiden vaikutusalueella toteutettiin Voimalohi Oy:n ja LUKEN 
toteuttamaa pit – merkkikalojen pyyntiä. Tutkimussuunnitelman mukaan pyynti oli tarkoitus 
toteuttaa 2 rysällä kalateiden väliin sijoittuvalla vesialueella sekä alueen ammattikalastajien 
saaliita hyödyntäen. Suunnitelman mukaan pyynnillä ei ole vaikutusta kalateiden toimintaan. 
Käytännössä pyyntiä kuitenkin tehostettiin heinäkuun loppupuoliskolta – lokakuu välisenä 
aikana. Yhdellä rysällä sekä nuottaamalla Isohaaran voimalaitoksen kalatien 2. suuaukon 
välittömässä läheisyydessä ja 2 rysällä Vallitunsaaren kalatien vaikutusalueella, erityisen 
ongelmallisena yhdistyksessä koettiin kalatien suualueelle sijoitetun rysän ankkurinarun 
päivittäinen veden pinnan piiskaus, jonka kalat aistivat kylkiviivallaan (autenttista kuvaa 
tapahtuneesta www. Lohijokitiimi.fi). Lisäksi Vallitunsaaren kalatien suulta kalastettiin 
lippoamalla haavilla. Lippoaminen ja nuottaus toteutettiin koeluontoisesti (Luken ilmoituksen 
mukaan lippoaminen ”5 minuutin aika ja nuotalla 1 veto”. Rysä- ja muu kalastus sekä 
ankkuriköyden piiskaus vaikuttivat negatiivisesti kalateihin hakeutuvien kalojen määriin 
”kalateiden toimintaan”. Tutkimussuunnitelman, pyyntipaikkojen muutoksista ei informoitu 
tutkimuksen yhteistyötahoa / kalateiden käytöstä vastaavaa Lohijokitiimi ry:tä. Saaliiksi 
rysäpyynnissä saatiin yhteensä 730, pääasiassa lohta, jotka nukutuksen ja merkinnän jälkeen 
vapautettiin pyyntipaikalle.                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pit - merkkikalojen pyyntiä Vallitunsaaren kalatien suulta (Autentista kuvaa pyynnistä  
          on saatavilla https://lohijokitiimi.fi/kalatie-live/ ) 
 
Kyseinen kalastuksen saalis luonnollisesti vähensi mahdollisesti kalateihin 
hakeutuvien sekä nuottapaikan kalojen määrää ja vaikutti näin Isohaaran kalateiden 
”toimivuuteen” sekä ko. alueella Lohijokitiimi ry:n toteuttaman ylisiirtopyynnin 
tuloksellisuutta ja heikensi näin myös toiminnan kustannustehokuutta. Kun käsittelystä 
stressaantuneet kalat vapautetaan, laskeutuvat ne rauhallisen virran alueille osa aina 
jokisuulle asti toipumaan käsittelyn aiheuttamasta stressistä. Käsittelystä toivuttuaan 
(1-3 vrk) kaloista ainakin osa palaa rysä- verkkokalastuksen lävitse Isohaaran 
voimalaitoksien turbiinivirtoihin. (Kala- ja riistaraportteja nro 43 Lohien telemetriaseuranta 
Kemijokisuulla ja Isohaaran yläpuolisessa patoaltaassa vuonna 1995 Jokikokko & Viitala) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalatien suuaukko 

Rysän perä 
Aitaverkot ja ankkuriköydet sekä 

köysien aiheuttama pärske 

https://lohijokitiimi.fi/kalatie-live/
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- Alkuperäisessä pyyntisuunnitelmassa 
  sijoittuvat rysät kohtiin ”mustat rysät” 
 
- Pyynnin tehostamiseksi rysät sijoitettiin  
  uudelleen lähemmäksi kalateiden suuaukkoa 
  kohtiin ”punaiset rysät” 
 
- Kaavailusta merialueen ammattikalastajien  
  saaliin hyödyntämisestä luovuttiin ja kaloja  
  merkittiin ainoastaan Kaakamon lohipadosta  
josta merkintään kaloja olisi ollut tarjolla 
enemmänkin. 
 
 
Verkkokalastus Kemijokisuun jokiosuudella 
 
Kemijokisuun 4 – 5 kilometrin mittaisella jokiosuudella kalastetaan vuosittain samoin 
periaattein kuin vuonna 2018. 
 
Vuonna 2018 kalastustiedustelun kokonaissaaliiksi Isohaaran alapuolisella jokiosuudella 
muodostui n. 8,9 tn, (todellisuudessa suurempi), josta lohien saalisosuus oli n. 70 %, taimenen 
n. 14 % hauen 8 % ja ahvenen vajaat 4 %. Pääosa kokonaissaaliista kalastettiin 
harvasilmäisillä lohiverkoilla. Tiedustelun mukaan jonkinlaista verkkokalastusta harjoitti 
alueella ainoastaan 34 taloutta. 

Aiempina vuosina toteutettujen kalatieseurantojen mukaan kesä – heinä – elokuun välisenä 
aikana kalatiestä nousevista kaloista valtaosa muodostuu rasvaevällisestä lohesta. 
Rasvaevällisten kalojen osuus ko. alueella on vuosien saatossa kasvanut. Osittain 
katkokäytöstä johtuva kalojen edestakainen liikehdintä voimalaitokselta - jokisuuhun johtaa 
verkkokalastuksen tehostumiseen ja sitä kautta vaikeuttaa mm. elvytystoiminnan tulosten 
arviointia sekä vähentää nousu- motivoituneiden rasvaevällisten kalojen osuutta kalatiessä ja 
edelleen kalatien toiminnan arviointia.  

 
Rasvaevällisten kalojen osuudet kalateiden kautta nousseista lohista ja taimenista 
 
Vuonna 2021 Isohaaran molemmissa kalateissä kalalaskurina käytettiin Simsonar Oy:n 
kehittämää laskuria. Laitteisto seuraa kalatien laskurin ohitavien / laskeutuvien kalojen 
liikehdintää ja suorittaa myös lajierittelyn sekä tallentaa koko nousukauden kalahavainnot. 
Kyseisten havaintojen pohjalta määriteltiin kalateiden kautta nousseiden rasvaevällisten ja 
rasvaevättömien (viljelystä peräisin olevien) lohien ja taimenten osuudet. 
 
  Rasvaevällisten   lohi                taimen osuus% (Elvytystoiminnasta peräisin)    
 
         Isohaaran k. 
                    kesä – heinäkuu 47 % (87 kpl)    11% (13 kpl)                         
  
                    elokuu  40,5%(66 kpl)  31% (39 kpl)            
    
         Vallitunsaaren k. 
 
         kesä – heinäkuu       93%  (yht:653 kpl)         
                    elokuun 16 päivä      90,5%              9,6% 
 

 

Kalatien suu 

Kalatien suu 

Isohaaran voimala 

Uusi voimala 
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Määrittely käsitti 24.6. – 16.8. välisen ajan. Vallitunsaaren kalatien lisävesipumppu ja 
kalaskurin valot rikkoutuivat 16.8. mikä vaikeutti määrittelyn suoritusta ja määrittely 
keskeytettiin. Määrittely toteutettiin varovaisuusperiaatteita noudattaen Lohijokitiimi ry:n 
(Jukka Viitalan) sekä Simsonar Oy:n (Arto Seppäsen) toimesta. Laaditut arviot olivat 
Vallitunsaaren kalatien lohien osalta yhteneväiset. Isohaaran kalatien ja Vllitunsaaren kalatien 
rasvaevällisten taimenten osuudet arvioitiin Lohijokitiimi ry:n toimesta. 
                       
 
Arvio voimalaitosten katko-käytön vaikutuksesta ”nousun viipymään” 
 
Vallitunsaaren kalatien suuaukon vaikutusalueella voimalaitoksen 4-turbiinivirrassa suoritettiin 
kesällä 2021 vedenalaista kuvausta. Kuvauksella pyrittiin selvittämään voimalaitoksen käyttö- 
katkon aiheuttamaa viipymää. Käytännössä aikaa minkä kalat tarvitsevat, kun voimalaitos 
käynnistetään siihen, kun kalaparvet palaavat turbiinivirtaan, tilanteeseen, jossa nousu oli 
ennen voimalaitoksen sammuttamista. Havaintojen mukaan kalat tarvitsivat nousuvaiheen 
normalisoitumiseen parven muodostumiseen, (n. viisi kalaa kameran kuvassa yhtä aikaa) 
aikaa 3 -10 tuntia. Lisäinformaatiota saatiin, kun arvioitiin katkosten jälkeistä aikaa, missä kalat 
hakeutuivat voimalaitosten käynnistymisen jälkeen kalatien laskimelle. Kyseinen arvio 
muodostui 3 – 12 tunniksi ja keskiarvon n. 5 tunniksi. Arvioihin vaikutti luonnollisesti 
voimalaitosten aikaisempi käyttö ja katkosten pituudet. 
 
Arviot toteutettiin PVO Vesi Voima Oy:n luovuttamien voimalaitosten käyttöraporttien 
informaation pohjalta (voimalaitos sammutettu ja käynnistetty), jota verrattiin vedenalaisen 
kuvausten aikaan, jona kalaparvia alkoi jälleen muodostua turbiinivirtoihin sekä kalalaskurin 
informaatioon kalojen nousuajankohdasta. 
 
Käyttökatkosten viipymän pituudeksi arvioitiin muodostuvan voimalaitoksen seisokin pituus, 
joka esim. vuonna 2021 oli keskiarvoltaan 4,3 h + varovaisuusperiaatteita noudattaen, 
voimalaitoksen käynnistämisen ja kalalaskurin havainnon välinen keskiarvo 5 h = n. 9,3h. 
Arvioon vaikuttaa edellä esitetyt epävarmuustekijät (voimalaitosten aiempi käyttö) sekä 
meriveden pinnan vaihtelut, koska kalatietä ei ole varustettu säätyvällä suuaukolla. Lisäksi 
tulee huomioida, että katkosten maksimipituudet poikkesivat keskiarvoista huomattavasti ja 
näin ollen niiden vaikutus on luonnollisesti huomattavasti pitempi. 
 
Käytännössä ko. 9,3h/vrk viipymäarvio Valitunsaaren kalatiellä tarkoittaa, että 
Isohaaran molempien kalateiden nousukauden aikana edellä esitetyin periaattein 
arvioituna niiden toiminta-ajasta n. 50% oli aikaa, jona kalateiden toiminta oli 
häiriintynyt. 
 
 
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. 
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-    Virkaeläinlääkärin silmämääräisen tarkastuksen kaloille suoritti Meri-Lapin  
     ympäristöpalveluiden virkaeläinlääkäri Tervolassa. 
-    Vuonna 2021 ylisiirtopyynti toteutettiin edellä esitetyin periaattein, mutta pyynti kohdistui 
     kalateillä ainoastaan Isohaaran kalatiehen. 
 
Kalojen kuljetukset ja varastointi 
 
-     Kalat kuljetettiin yhdellä trailerilla varustetulla pakettiautolla kuljetussäiliöissä istutus-  
      kohteisiin. 
-     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 7. ylisiirtopyynti kalateistä otsikon 
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 ylisiirto- 
ja näytekalan pyyntiä. Myös eläinlääkintäviranomaisen asettamat siirtorajoitukset (1.9 alkaen 
mahdollista siirtää) vaikeuttivat huomattavasti toiminnan tuloksellisuutta. 
 
Istutuspaikkojen valinnoissa 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.  Marraskoski 25 kalaa 
-  27.7.  Helppi  32 kalaa 
-  28.7.  Pelkosenniemi 37 kalaa 
-  30.7.  Porokari 31 kalaa 
-  31.7.  Marraskoski 17 kalaa 
-  18.8.  Marraskoski 14 kalaa 
-  21.8.  Marraskoski 13 kalaa 
-  24.8.  Savukoski 25 kalaa +(26 kpl n. 30 cm-35 cm mittaisista taimenista) 
-  28.8.  Köngäs            29 kalaa +(16 kpl n. 30 cm-35 cm mittaisista taimenista) 

   YHT:                     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 
-  11.9. Isohaaran allas   6 kalaa (kalatie) Telemetriatutkimus 
-  14.9. Savukoski    50 kalaa 
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-  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 
 
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 veden-  

lämpötila, 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. Kalatautiviran- 
omainen kielsi lohien siirrot kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Kiellolla oli vaikutusta ylisiirtojen 
tuloksellisuuteen. Ylisiirtopyynnin tuloksellisuuteen vaikutti luonnollisesti kalateiden 
vaikutusalueella ja Isohaaran nuottausalueella Luken toteuttama pit – kalojen merkintäpyynti 
ja ratkaisevasti voimalaitosten katkokäyttö. Huonot ylisiirtopyynnin tulokset nostivat 
hankkeen henkilöstökuluja. 
 
Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2020 

 

 - Lohien ylisiirto  31 993 € 

 - Isohaaran kalatien toimenpiteet  

              sis.laskurin hankinnan  54 824 € 

 - Vallitunsaaren toimenpiteet 20 954 €  

 Kaikki yhteensä                    107 771 € 
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Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2021 

 

 - Lohien ylisiirto  48 512 € 

 - Isohaaran kalatien toimenpiteet 45 082 €  

 - Vallitunsaaren kalatiehen liittyvät vähäiset toimenpiteet sekä kalateiden seuranta on 

   vuonna 2021 lisärahoituspäätöksestä johtuvista syistä kirjattu ylisiirtojen ja  

   Isohaaran kalatientoimenpiteiden kustannuspaikoille. 

                          Yhteensä                93 594 €                    

 
                  Kaikki yhteensä                  201 365 € 
 
Kustannusten rahoitus 
 
 - MMM rahoitusosuus 50 %                  100 682 € 
 - PVO Vesivoima Oy  50 000 € 
 - Lohijokitiimi ry  50 683 € 
    Yht:                     201 365 € 
 
Vuonna 2020 ja 2021 Lohijokitiimi ry rahoitusosuutta rahoittivat myös Kemijärven kaupunki, 
Savukosken ja Pelkosenniemen kunta kukin 2 000 €. 
 
 
YHTEENVETO 
 

         Hankkeen aikana valmistuivat lähes kaikki rakennustoiminnan tavoitteet. Ainoastaan   
         Isohaaran kalatien paikkamaalauksessa maalauksesta toteutui noin 50% tavoitteista, mutta 
         ko. toiminnalla selvitettiin kuitenkin maalauksen pohjatyön ja itse maalauksen toimintaperi- 
         aatteet. Millä on merkitystä, kun maalausta jatketaan. Molempien kalateiden pyyntilaitteen  
         testauksen aikana selvitettiin laitteistojen toiminta ja se, että kyseisten kalateiden  
         pyyntilaitteiden toimintaperiaatteilla voidaan Vallitunsaaren kalatiehen tarvittaessa rakentaa  
         toimiva pyyntilaite, jossa 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 nahkiaisen ylisiirtopyynnin toteutusta. PVO  
         Vesivoima Oy:n pyynnöstä ohjainaita poistettiin ja sen toiminnan kehittäminen 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 lisääntyi 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. mikä oli havaittavissa myös kalatiehen nousseiden kalamäärien vähenemisenä. 

 
         Kalateiden rakennustoiminnan aikatauluun ja osin syntyviin kustannuksiin vaikutti kalateiden 
         vaikutusalueella Voimalohi Oy:n ja LUKE:n toteuttama tutkimushanke. (rahoitus PVO 
         Vesivoima Oy ja Kemijoki Oy). Hankkeen pit-merkkikalojen pyynti vaikutti   
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         negatiivisesti kalateiden toimintaan ja erittäin negatiivisesti yhdistyksen ylisiirtopyynti-  
         tuloksiin. Pit - merkkikalojen pyynnin vaikutuksia tehosti alueen voimalaitosten katkokäyttö. 
         Yhdistys on ollut mukana yhteistyössä toteuttamassa hanketta siitä esitetyn   
         tutkimussuunnitelman hengessä, mutta käytännössä hanke ei kuitenkaan toteutunut esitetyn  
         suunnitelman mukaisesti.  
 
         Näkemyksemme mukaan kalatieseurannalla saatiin selkeä kuva niistä tekijöistä, 
         jotka vaikuttavat kalojen hakeutumiseen kalateihin rakennetulla joella (viipymään). Lohien  
         nousuhaluun, ajankohtaan vaikuttaa niiden leimautuminen kalateiden yläpuoliseen vesistöön. 
         Mikäli kala on istutusperäinen (rasvaevätön) ja istutettu kalateiden alapuoliselle vesialueelle,  
         leimautuvat ko. kalat myös tälle alueelle eivätkä näin ollen omaa luonnollista nousuviettiä  
         kalateihin /yläpuolisille vesialueille. Mikäli kalat ovat kuitenkin rasvaevällisiä, ovat ne peräisin 
         Kemijoen elvytystoimintana toteutetuista istutuksista tai ylisiirroista kalateiden yläpuolisiin 
         vesistöihin Ounas-. tai Kemijoen alueille. Nämä kalat ovat verrattavissa luonnonkaloihin, 
         jotka omaavat myös nousuvietin kalateihin ja yläpuolisiin vesistöihin.  
 
         Pieni osa kaloista, lähinnä marginaalinen osa (1-2%) voi mahdollisesti muodostua Torniojoen  
         eksykkilohista. Kyseisten harhautuneiden lohien tulisi kuitenkin nousta kalatie, minkä myös 
         oletetaan vähentävän eksykkien osuutta rasvaevälisissä lohissa. 
 
         Edellä esitettyä käyttäytymismallia ohjaa myös kalojen virtahakuisuus. Käytännössä  
         rakennetussa vesistössä voimalaitosten sulkeminen johtaa tilanteeseen, jossa kalojen nousu  
        ”katkeaa” . Esim. Vuonna 2021 voimalaitokset olivat yhtä aikaa suljettuna 59 eri kertaa,  
         yhteensä n.210 h katkosten pituuden vaihdellessa 2 – 10 h ja keskiarvon ollessa n. 
         3,6h/katkos. 
 

Aiemmin esitettyjen laskentaperiaattein arvioitaessa käytännössä 9,3h/vrk viipymäarvio 
tarkoittaa, että Isohaaran molempien kalateiden toiminta-ajasta lähes 50% oli sellaista, milloin 
kalateiden toiminta oli häiriintynyt. 

 
         Voimalaitosten eri turbiinien käytöllä on mahdollista vaikuttaa edellä esitetyn viipymän 
         muodostumiseen sekä siihen, mitä kalatietä nousevat kalat, milloinkin käyttävät. 
         Myös merivaellukselle pyrkivien vaelluspoikasten turbiini- ja petokalahävikkiin 
         voidaan näkemyksemme mukaan vaikuttaa voimalaitoksen käytöllä. 
 

Esim. Nousukauden 2021 aikana Isohaaran voimalaitoksen 1 ja 2 turbiinit olivat kiinni yht. 73 
kertaa, n. 492 h, ja katkosten keskiarvoksi muodostui n.6,7 h/katkos. Kyseisenä kautena 
kalateistä kesä-heinäkuun aikana nousseista lohista muodostui n. 47 % ja elokuulla n. 
40,5% rasvaevällisistä lohista.  
 
Vallitunsaarella, jossa voimalaitoksen katkokäyttö oli hillitympää, muodostuivat kyseiset arvot 
seuraaviksi: Voimalaitoksen 3 ja 4 turbiini olivat suljettuina yht. 59 eri kertaa, yhteensä n. 261 
h, katkosten keskiarvoksi muodostui n.4,4 h/kerta. Vastaavana kautena kalateistä kesä-
heinäkuun aikana nousseista lohista muodostui n. 93 % ja elokuulla n.90,5 % 
rasvaevällisistä lohista. Näiden villeihin kaloihin verrattavien (rasvaevällisten) lohien 
osuus vähentyi syksyä kohden ja vastaavasti viljeltyjen lohien osuuden kasvaessa. 
Villeihin lohiin verrattavien kalojen nousuajankohta myötäilee patoamattomien jokien 
lohien nousuaikaa. Rasvaevättömillä viljelystä peräisin olevilla lohilla nousun 
painottuessa elokuun loppupuoliskolle ja syyskuulle. 
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Edellä esitetyn esimerkin prosenttilukujen yhteys katkokäytön vaikutukseen ilmenee siten, että 
mitä useammin voimalaitosta katkokäytetään ja mitä pitempiä katkoset ovat, sitä vähemmän 
leimautunutta kalaa hakeutuu ko. voimalan kalatiehen ja sen lähialueelle. Ja päinvastoin mitä 
vähemmän katkoksia voimalaitoksella on ja mitä lyhempiä katkokset ovat, sitä enemmän 
”villiä” nousuhaluista kalaa hakeutuu ko. voimalaitosten kalatiehen ja lähialueelle. Kyseiseen 
käyttäytymiseen vaikuttaa näkemyksemme mukaan rasvaevällisten kalojen leimautuminen 
kalatien yläpuolisille jokiosuuksille ja ko. kalojen virtahakuisuus/nousumotivaatio. 
 

 
 

 
            
                   
                  POHDINTAA 
 
 Kansallinen kalatiestrategia valmistui joulukuussa 2011.  
 Strategian toimintalinja 2. Yhteistyön lisääminen ja rahoituksen järjestäminen, 
 keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin laajapohjaisen yhteistyön muodostaminen. 
 
 Vaelluskalojen palauttamishankkeilla on yleensä laaja vaikutusalue, jonka toimijoilla 
 on erilaisia tavoitteita ja intressejä. Kalatiehankkeiden edistämiseksi on välttämätöntä 
 pyrkiä yhteistyön avulla luomaan luottamusta toimijoiden välille ja löytämään 
 yhteisiä konkreettisia tavoitteita. Myös vesienhoidon suunnittelu korostaa eri 
 sidosryhmien yhteistyötä ja kansalaisten osallistumista. Isoimmilla ja tärkeimmillä 
 vaelluskalajoilla tulisi perustaa jokikohtainen vaelluskalaryhmä, jossa keskeiset 
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 intressi- ja sidosryhmät ovat edustettuina. Tällainen ryhmä voi parhaimmillaan 
 toimia konkreettisten vaelluskala- ja kalatiekohteen suunnittelun ja rakentamisen 
 ohjausryhmänä, mutta eniten tarvetta ryhmällä on nimenomaan hankkeen 
 valmisteluissa. Mikäli kalatalousvelvoitetta halutaan muuttaa, on vaelluskalaryhmässä 
 oltava mukana myös haitankärsijöiden ja toiminnanharjoittajan edustus. Näin 
 varmistetaan, että keskeiset tavoitteet ja näkökulmat ovat hankkeen alusta lähtien 
 mukana. (Kalatiestrategia) 
 
 Lapin liitto, PVO Vesivoima Oy ja Kemijoki Oy perustivat keväällä 2016 
 Vaelluskalatyöryhmän. Yhtiöt myös rahoittavat toiminnasta muodostuvat 
 kustannukset. Toimintaan valitut edustajat valittiin ko. tahojen kutsumana. 
 
 Ryhmän kokoonpano ei saanut yleistä hyväksyntää ja yleisissä keskusteluissa nousi 
 esille pelko siitä, että ryhmän toiminta muodostuu toiminnan rahoittajien tavoitteiden  
                     mukaiseksi. 
 
 Työryhmän koordinointityö käynnistyi toukokuussa 2016 ja päättyi laaditun 
 sopimuksen mukaan 2017. Kyseinen työryhmätyöskentely oli kaavailtu 
 ”väliaikaiseksi”. Vuonna 2022 ryhmä on edelleen toiminnassa ja hoitaa Kemijoen 
 vaelluskalojen palauttamiseen liittyvän toiminnan /hankkeiden koordinointia. 
 
 Työryhmän toiminnasta syntyvät kustannukset maksavat voimayhtiöt ja 
 koordinointia toteutetaan hankkeella, jonka omarahoitusosuuden kustannuksista  
 vastaavat voimayhtiöt, jotka ovat myös viime kädessä hyväksyneet 
 työryhmän jäsenet. On selvää, että kyseinen yhtälö vaikeuttaa koordinaatiotyön 
 toteuttamista. 
 
 Luke on vuosien saatossa toteuttanut useita eri tutkimuksia ja selvityksiä ongelmista,  

 joihin vaelluskalakantojen palauttamisessa törmätään.         
 
Rakentamisen vaikutus vaelluspoikasten selviytymiseen: 
vertailututkimusrakennetulla ja luonnontilaisella joella 

 ”Kaikki vaelluspoikaset eivät selviä joen yläjuoksulta alas jokisuulle 
 luonnontilaisessakaan joessa. Tämän vuoksi rakennettujen jokien 
 alasvaellustutkimuksista saatuja tuloksia on ollut hankalaa suhteuttaa tilanteeseen 
 ennen patojen rakentamista. Eroavaisuuksien arvioimiseksi toteutettiin 
 vertailututkimus rakennetulla Kemijoella ja luonnontilaisella Tornionjoella, jotka ovat 
 muutoin luonnonhistoriallisilta ominaisuuksiltaan varsin samankaltaisia ja lähekkäin 
 sijaitsevia jokia.” 

 ”Vertailututkimus osoitti vaelluspoikasten selviytymisen olevan rakennetulla joella 6-7 
 kertaa heikompaa kuin luonnontilaisella joella vastaavan pituisella vaellusmatkalla. 
 Tutkimuksen perusteella rakennetulla Kemijoella havaittu voimakas kuolleisuus 
 aiheutuu kalojen ongelmista läpäistä padot sekä niiden ylipäätään hitaammasta 
 vaellusnopeudesta, jolloin poikasten riski jäädä petojen saaliiksi kasvaa. 
 Vertailututkimuksessa havaittu poikasten alasvaelluskuolleisuus Kemijoella oli samaa 
 luokkaa kuin mitä on aiemmin havaittu muilla rakennetuilla joilla.” 

 Tiedusteltaessa Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen tehneitä tutkijoilta, että 
 huomioitiinko tutkimuksessa tutkimuksen aikainen voimalaitosten käyttö, oli vastaus, 
 että ei ole huomioitu. 
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 Kemijoella toteutetaan voimalaitosten päivittäissäätöä (voimalaitosten 
 katkokäyttöä), jossa voimalaitokset voivat pisimillään olla suljettuina useita 
 tunteja. Kyseisin toimintaperiaattein toteutetulla päivittäissäädöllä on 
 todennäköisesti vaikutusta vaelluspoikasten selviytymiseen merivaellukselle. 

 Kuitenkin tiedämme kokemuksemme ja selvitystemme kautta, että keväisin 
 Kemijoelta laskeutuu voimalaitosten lävitse kymmeniä, ellei satojatuhansia 
 vaelluskalojen poikasia, pääasiassa siikaa, lohta ja taimenta. Merivaelluksen 
 käytyään osa näistä kaloista palaa takaisin Kemijokeen esim. vuonna 2021 
 Vallitunsaaren kalatiestä nousseista lohista n. 93 % muodostui rasvaevällisistä 
 kaloista. (Raportin sivu 21.) On ilmiselvää, että tutkimustulosten ja 
 havaintojemme sekä kalateiden laskureiden antamassa informaatiossa on 
 jonkin asteinen ristiriita, joka on mahdollista selvittää, kun tutkimus toistetaan 
 ja vaellusten keston mittaiselta ajalta ja tutkimuksessa huomioidaan myös 
 tutkimuksen aikainen voimalaitosten käyttö.   

  Poikkeusluvalla toteutettu pit-merkkikalojen pyynti käytännössä ja pyynnin 

 vaikutukset 

  
 Vuonna 2021 Isohaarassa toteutettiin Lohijokitiimi ry;n Isohaaran kalateiden 
 toiminnan edistämisestä ja testaamisesta sekä vaelluskalojen siirroista Kemi- ja 
 Ounasjokeen hanke sekä Voimalohi Oy:n hallinnoiman pit-merkittyjen lohien 
 merkintä-  ja seurantahanke. (Kemilohi: Lohien määrä ja hakeutuminen kalateihin) 
 
 Voimalohi Oy:n hallinnoiman hankkeen tiedotteessa informoidaan lukijaa 
 seuraavasti: 
 
 - Voimalohi Oy vastaa lohien ja taimenten pyynnistä Isohaaran alapuolella. 
 - Hankkeen vastuunalainen taho Voimalohi Oy ja Luonnonvarakeskus vastaavat 

                          yhteistyössä Isohaaran alapuolelta pyydettyjen lohien ja taimenten pit-  

   merkinnöistä ja kontrolloinnista.  

 - Luonnonvarakeskus vastaa merkittyjen kalojen seurannasta sekä      

     seurantajärjestelmän ylläpidosta. 

 - Lohijokitiimi ry vastaa kalateiden käytöstä sekä muista tutkimuksiin mahdollisista 

                          kalateissä tapahtuvista toimenpiteistä. 

 - LUKE:n tulee saada kalateiden kautta nousseiden lohien ja taimenten määristä 

   kaudelta 2021 kalalaskureiden tiedot. 

 - LUKE myös laatii tutkimuksen keskeisistä tuloksista yhteenvetoraportin. 
 
 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kalateiden toiminnan tehokkuus sekä 
 kalateiden alapuolelle, (ei kalateihin nousseiden) kertyneen lohikannan koko. 
 Hanketta koordinoi Voimalohi Oy ja tutkimuksen toteuttaa Luonnonvarakeskus. 
 
 - Isohaaran kalateiden alapuolelle hakeutuvan lohikannan koko arvioidaan 
 merkintä-takaisinpyynti-menetelmällä, jossa lohia pyydystetään, merkitään, 
 vapautetaan ja kontrolloidaan. Toimenpiteet toistetaan säännöllisesti ja 
 vakioidusti voimalaitosten alapuolella 2 – 3 kertaa viikossa koko nousukauden   
 ajan. Alakanavasta ja kalateistä saatujen lohien merkintä-takaisinpyyntitietojen 
 avulla arvioidaan lohikannan koko kauden eri aikoina. 
 
 - Lohien merkintöjen ja populaation koon arvioimisen sekä kalateiden 
 kalalaskuritietojen avulla pystytään lisäksi tuottamaan tilannepäivitys kalateiden 
 tämänhetkisestä toimintatehokuudesta. Tiedotteen mukaan ” Saamme tietoa siitä, 
 kuinka suuri osa Isohaaran alapuolelle saapuneesta lohimäärästä hakeutuu 
 kalateiden kautta Isohaaran voimalaitoksen yläpuolelle. Lisäksi tiedotteessa 
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 toivotaan, että mahdollisimman moni merkkikalan saaneista kalastajista palauttaisi 
 merkin annettujen ohjeiden mukaisesti LUKE:lle. 
 

 Hankkeen tutkimussuunnitelmassa pyynti toteutetaan Kemijokisuun vaikutusalueella 

 kolmella ammattikalastajan rysällä sekä kahdella voimalaitosten väliselle vesialueelle 

 sijoittuvalla rysällä. Lisäksi tutkimussuunnitelmassa informoidaan lukijaa seuraavasti: 

 Pyynti ei aiheuta häiriöitä kalateiden toiminnalle. 
 
 Koska pyynti toteutettiin saadun informaation mukaan alueilla, jossa siitä ei oletettu 
 olevan negatiivista vaikutusta kalateiden toimintaan eikä yhdistyksen omana 
 hankkeena toteutettavaan ylisiirtopyyntiin, katsoi halituksemme tarpeelliseksi 
 osallistua edellä esitetyn mukaisesti toteutettavan Voimalohi Oy:n edustajan 
 korostetusti esille ottamaan yhteistyöhankkeeseen. 
 
 Heinäkuussa 21.-23.7.2021 kävi kuitenkin ilmi, että tutkimussuunnitelman mukaiset 
 pyyntipaikat olivat muuttuneet. Merialueen kahden rysän saalista ei hyödynnetty 
 merkkikalojen pyynnissä ja myös Kaakamoniemen rysäsaaliista ainoastaan osa oli 
 hyödynnetty. Voimalaitoksen väliselle vesialueelle alun perin sijoitetut rysät oli 
 siirretty Isohaaran kalatien suuaukon ja ylisiirtokalojen nuottauspaikan välittömään 
 läheisyyteen ja myös Vallitunsaaren kalatien välittömään läheisyyteen. 
 Kalatien vaikutusalueelle oli sijoitettu yksi rysä siten, että rysän ankkurinaru pieksää 
 veden pintaa alueelta, jonka lävitse kalan tulisi nousta päästäkseen kalatiehen. 
 Lisäksi rysien yhteismäärä oli noussut yhdellä eli alueella pyysikin nyt kolme rysää. 
 
  Käytännössä kyseisen muutoksen vuoksi pit-merkkikalojen pyyntipaine (500-
 1000 lohta) oli siirtynyt lähes kokonaisuudessaan isohaaran kalateiden 
 suualueiden vaikutusalueelle sekä ylisiirtohankkeen pyyntipaikalle. Lisäksi 
 elokuun alkupäivinä tavattiin Luken edustaja lippoamassa Vallitunsaaren 
 kalatien suulta. Keskustelun aikana, jossa selvitin oikeutta ko. toimintaan 
 selvisi, että se toteutettiin LUKE:n poikkeusluvalla, minkä myös Ely-keskuksen 
 edustaja vahvisti. Lisäksi allekirjoittaneelle kerrottiin, että tulemme lähiaikoina 
 myös nuottaamaan Isohaaran kalatien suulta ylisiirtokalojen pyyntipaikalta. 
 Esitin, että ko. toimintojen suhteen tulisikin järjestää palaveri, mutta siihen 
 minulle vastattiin, että heillä ei ole aikaa neuvotella siitä kanssamme? 
 
 Hankkeesta laaditun suunnitelman ja tiedotteen mukaan Voimalohi Oy ja 
 Luonnonvarakeskus vastaavat yhteistyössä Isohaaran alapuolelta pyydettyjen lohien 
 ja taimenten pit-merkinnöistä ja kontrolloinnista.  
 - Luonnonvarakeskus vastaa merkittyjen kalojen seurannasta sekä      

 seurantajärjestelmän ylläpidosta. 

 - LUKE myös laatii tutkimuksen keskeisistä tuloksista yhteenvetoraportin. 

 Näkemyksemme mukaan kalojen pyynti lipolla ja nuottaaminen ei ko. 
 tehtävänjaon mukaan kuulu LUKEN tehtäviin. Tiedotteen ja suunnitelman mukaan 
 pit-merkkikalojen pyynnistä vastasi Voimalohi Oy ja kalateissä toteutettavista 
 toimenpiteistä Lohijokitiimi ry. 
 
 Käytännössä merkkikalojen pyynti toteutettiin Kemijoki Oy:n poikkeusluvalla, joki- 
 yhtiö ilmeisesti allekirjoitti myös pyytäjien valtakirjat. Eli ko. pyynnin 
 juridisen vastuun kantaa Kemijoki Oy. Näkemyksemme mukaan kalateiden 
 suualueen vaikutusalueella (rauhoituspiirillä) toteutettu poikkeuslupapyynti ei ole 
 tavanomaista Luken tai Kemijoki Oy:n  toteuttamaa tutkimus- tai tarkkailupyyntiä. 
 Kysymyksessä on hankkeen (PIT-seurantahanke) tavoitteiden mukainen toiminta, 
 jossa poikkeuslupapyynnin negatiiviset vaikutukset kohdistuvatkin suoraan itse 
 tutkimuskohteeseen kalateiden toimintaan sekä osin kuntien rahoittamaan ja 
 yhdistyksen  toteuttamaan vapaaehtoiseen vaelluskalakantojen elvytystoimintaan, 
 lohien ylisiirtoihin. 
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  Lapin ELY - keskuksella olisi ollut mahdollisuus ja oikeus antaa lisämääräyksiä 
 pyynnin suorittamisesta, pyydettyjen kalojen ja rapujen käsittelystä ja käytöstä sekä 
 oikeus saada viipymättä tietoja pyynnistä ja sen tuloksista. Myös yhdistyksellä olisi 
 ollut mahdollisuus reagoida pit-merkkikalojen pyynnissä tapahtuneisiin muutoksiin, 
 mikäli niistä olisi informoitu ajallaan, joten yhdistykselle jäikin ainoastaan 
 mahdollisuus todeta tapahtunut. Eri keskusteluyhteyksissä on käynyt julki, että jo 
 toukokuussa on käyty keskusteluja pit-merkkikalojen pyynnin tehostamiseen liittyvistä 
 tekijöistä. Mikäli ko. tieto olisi ko. ajankohtana ollut myös yhdistyksen käytössä, 
 olisimme luonnollisesti vaalineet myös  tavoitteidemme toteutumista.  
 
 ”Pit-merkillä kaloja merkittiin yht. 738 kpl, joista taimenia oli 40. Takaisin pyynnillä 
 kaloja saatiin saaliiksi n. 30 kpl (lohia). Samaa luokkaa oli myös pääosin Isohaaran 
 alapuolisen vesialueen kalastajien ilmoittamat merkkipalautukset. Kalateiden kautta 
 patoaltaalle nousi yhteensä 25 lohta joista 3 kpl ohitti myös kalasydämen.” 
 
 Viime vuosina siirrettyjen kalojen määrät ovat vuosittain asettuneet tasolle 500 -1500 
 kalaa. Vuonna 2021 kaloja siirrettiin ainoastaan 231 kpl. Kaloista nuottaamalla 
 saaliksi saatiin ainoastaan n. 50 %, mikä normaali kesänä on sesonkiajan n. 2 vrk 
 saalis. Pyynti lopetettiinkin ensimäistä kertaa ylisiirron aikana kesken 
 pyyntikauden, koska saalis oli kohtuuttoman heikko syntyviin henkilöstökuluihin 
 verrattuna. 
 
 Lapin Ely-keskus on rahoittanut lohien pit-merkkiselvityksen sekä yhdistyksen 
 lohien ylisiirto ja kalateiden toiminnan kehittämishankkeen. Ovatko hankkeet 
 saaneet rahoittajan tasapuolisen kohtelun? Käytännössä kalateiden käyttö, 
 hankkeiden aikataulutus ym. on jouduttu toteuttamaan pit-merkki hankkeen ja 
 Kalasydämen testauksen aikataulu huomioiden. Tämä toiminta on kasvattanut mm. 
 kalateiden käyttö-, kunnostus- sekä ylisiirtohankeen kustannuksia.  
 
 Ovatko pit-merkkihankkeen tavoitteet realistiset, kun huomioidaan, että merkityistä 
 kaloista 95 % oli rasvaeväleikattuja ja siis peräisin viljelystä ja näin ollen myös 
 leimautettu  kalateiden alapuoliselle vesialueelle. Huomioida tulee myös se seikka, 
 että Isohaaran kalatien nousseista lohista n. 47 % ja Vallitunsaaren kalatien n. 93 % 
 muodostui rasvaevällisitä jokien latvaosuuksille leimautuneista lohista. Näistä  
 rasvaevällisistä kaloista oli vain n. 5 % pit-merkittyjä lohia? Joilla on ainoastaan 
 luonnollinen vietti hakeutua kalateiden yläpuolisille vesialueille? 
  Oliko tutkimuksen tavoitteet asetettu oikein? 
 
  Lapin Ely-keskuksella on mahdollisuus reagoida halutessaan tilanteeseen, jossa 
 tutkimusasetelma ei täytä tai on ristiriidassa hankkeen tavoitteiden kanssa. 
 Onko hankkeesta laadittu tiedote yhdenmukainen toteutetun tutkimuksen 
 kanssa, kun indikaattorikalana on käytetty viljelystä peräisin olevia ja kalatien 
 alapuoliselle vesialueelle leimautettuja kaloja? 
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 Ounasjoen ja sen sivujokien lohen mäti- ja poikasistutuskokeet 2021- 2026

 Alkamispäivä 01.03.2021             Päättymispäivä31.12.2026 

 Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt 

 ”Ounasjoella on käynnissä Luonnonvarakeskuksen ja Voimalaohi Oy:n yhteistyönä 
 tutkimuskokonaisuus, jossa selvitetään merilohen istutusiän (mäti, esikasvatettu ja 1 
 vuotias), poikasten alkuperän (villien ja  laitosemokalojen poikaset) sekä 
 kasvatusmenetelmän (virike ja normaalikasvatus, vaikutuksia istutusten 
 tuloksellisuuteen ja kustannustehokkuuteen Ounasjoen vesistöissä. Vertailussa on 
 Tornionjoen  lohen villien ja laitosemokalojen poikasia.Vasta lypsetyn mädin 
 istutuskokeisiin liittyy tutkimus, jolla selvitetään ympäristöolosuhteiden 
 vaikutusta mädin selviytymiseen. Tulosten perusteella arvioidaan eri menetelmien 
 kustannustehokkuutta sekä mahdollisuuksia tuottaa  istutusperäisiä vaelluspoikasia 
 Kemijoen vesistössä. Ympäristöolosuhteiden vaikutustutkimuksen tulosten
 perusteella pystytään aiempaa paremmin arvioimaan myös luontaisen lisääntymisen 
 onnistumismahdollisuuksia. 
 
 Tutkimuksessa istutetaan yhteensä noin 3,6 miljoonaa mätimunaa ja noin 0,7 
 miljoonaa jokipoikasta (esikasvatettua tai 1- vuotiasta). Poikaset tuotetaan 
 Voimalohi Oy:n Ossauskosken kalanviljelylaitoksella. Tutkimus toteutetaan 
 rinnakkaisina testeinä kolmessa Ounasjokeen laskevassa sivujoessa: 
 Loukisessa, Aakenusjoessa sekä Marrasjoessa. Istutusten onnistuminen 
 selvitetään vaelluspoikaspyynnillä. Smolttirysään uineiden kalojen alkuperä, 
 vaellusikä ja koko sekä selviytyneiden osuus istutetuista kaloista arvioidaan 
 tutkimalla rysiin uineita vaelluspoikasia. Eri istukasryhmien alkuperä selvitetään eri 
 menetelmillä (rasvaeväleikkaus, alitsariinimerkintä, geneettinen analyysi sekä PIT 
 merkintä riippuen poikasten koosta ja selvitettävästä  asiasta. 
 
 Joki-istutuksiin liittyy kokeellinen tutkimusosuus, jossa Ossauskosken 
 kalanviljelylaitoksella kasvatettuja 1-vuotiaina koealtaaseen istutettujen virike  ja 
 standardikasvatettujen lohien smolttiutumisominaisuuksia selvitetään kokeellisella 
 tutkimuksella Luken Kainuun kalantutkimusasemalla Paltamossa. Sorapohjaisissa 
 koealtaissa kaloilla on tarjolla luonnonravintoa ja niiden vaelluskäyttäytymistä 
 (vaellussuunta ja nopeus) tutkitaan altaisiin asennettujen PIT- antennien avulla. 
 Kokeessa arvioidaan kalojen kasvu ja  eloonjäänti.  Vaellusaktiivisuudesta nähdään 
 testiryhmittäin, kuinka suuri osa kaloista smolttiutuu 1 -vuotiaina, 2 -vuotiaina tai 
 mahdollisesti vanhempina.”  

 Tutkimuksen tavoitteena siis selvitetään lohen istutusiän, poikasten alkuperän sekä 
 eri kasvatusmenetelmien vaikutus istutusten tuloksellisuuteen ja toiminnan 
 kustannustehokkuuteen. Vasta lypsetyn mädin istutuskokeisiin liittyy myös tutkimus, 
 jolla selvitetään ympäristöolosuhteiden vaikutusta mädin selviytymiseen. Tulosten 
 perusteella on arvioitavissa toiminnan  kustannustehokkuutta sekä mahdollisuutta 
 tuottaa istutusperäisiä vaelluspoikasia Kemijoen vesistössä? 

 ”Suunnitteilla on myös jatkohanke, jossa tavoitteena on selvittää Ounasjoen 
 sivujokiin istutettujen ja siellä smoltiksi kasvaneiden merilohen vaelluspoikasten 
 istutusmenestystä merialueella sekä verrata näiden puolivillien’ poikasten menestystä 
 laitoksessa kasvatettujen (virike & standardikasvatus) poikasten menestykseen. 
 Vaelluspoikasrysällä pyydetyt kalat merkitään PIT merkillä ja kuljetetaan Kemijoen 
 suualueelle, jossa ne vapautetaan. Samaan aikaan, kun rysistä tuodut kalat siirretään 
 istutuspaikalle, myös Ossauskoskella kasvatetut (virike ja standardi) kalat tuodaan 
 istutuspaikalle ja vapautetaan yhtä aikaa puolivillien kalojen kanssa. 
 Istutusten tulos arvioidaan Isohaaran lohiportaisiin ja alakanavaan  asennettujen PIT- 
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 antennien sekä kalastajille jaettavien skannereiden avulla kerättävän tiedon avulla. 
 Tulosten perusteella voidaan arvioida, kuinka suuri osa eri ryhmien istukkaista palaa 
 takaisin Kemijokeen ja milloin eri kalayksilöt palaavat. Tulosten perusteella arvioidaan 
 eri menetelmien kustannustehokkuutta tuottaa istutusperäisiä Kemijokeen palaavia 
 emokaloja. 
 
 Hanketta rahoittavat Kemijoki Oy ja PVO- Vesivoima Oy sekä Lapin ELY-
 keskus MMM:n sille myöntämästä NOUSU-ohjelman määrärahasta. 

 Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat 1 575 000€, avustus MMM/ELY 30%  = 
 473 000€ ja omarahoitusosuus 70% = 1 102 000€, Kemijoki Oy ja PVO Vesi 
 voima Oy 

 Onko edellä esitetty toimintatapa kalojen kuljetusten osalta  Kalatiestrategian 
 tavoitteiden mukainen? Lohijokitiimi ry:n hallitus  suhtautuu ko. toimintaan 
 suurella varovaisuudella. 80-luvun alkupuoliskolla, kun Kemijoen 
 velvoiteistutukset käynnistyivät, kalat kasvatettiin Keski-Suomessa ja 
 kuljetettiin tankkiautoavusteisesti Kemjokisuun istutuspaikalle, mihin lohet 
 myös leimautuivat ja palasivat merivaellukseltaan. Vastaavaa toimintaa 
 suoritetaan ymmärtääkseni myös nykyisin, kun Ossauskoskella kasvatetut 
 lohet siirretään tankkiautoavusteisesti kalateiden suualueelle. Kyseinen 
 toimintatapa ei ole vaikuttanut positiivisesti kalateiden toimintaan eikä 
 edistänyt kalojen leimautumista vesistön latvaosiin. Kun lohien ylisiirrot sekä 
 kalojen rasvaevämerkinnät sekä myös yhtiöiden tukitoimet käynnistettiin, 
 havaittiin vuosittain rasvaevällisten kalojen osuuden kasvavan ja vuonna 2021 
 Vallitunsaaren kalatiestä nousseita kaloista valtaosa muodostui rasvaevällisitä 
 lohista. 
 
 Näkemyksemme mukaan kalojen kasvatuspaikalla ei tässä tilanteessa ole 
 merkitystä, kun kalat kuitenkin siirretään tankkiautoavusteisesti ko. 
 alueelta Kemijoisuuhun.  Kalojen palaamista merivaellukseltaan ohjaa 
 istutuspaikan / leimautumisalueen sijainti. Näkemyksemme mukaan 
 periaatteella, että mikäli istutuspaikka sijaitsee jokisuun alueella, on 
 vaellusmatka myös lyhyt, joten lohet palaavat alueelle vasta loppukesästä. 
 Mikäli istutus tai leimautumisalue sijaitseekin latvavesissä (kaukana 
 jokisuusta) palaavat ko. yksilöt jokisuualueelle jo alkukesästä  (touko-kesäkuun 
 aikana). 
  
  Vuonna 2021 näistä viljelystä peräisin olevista rasvaevättömistä lohista nousi 
 seuranta-aikana kesä - elokuun 16. päivään mennessä Vallitunsaaren 
 kalatiehen ainoastaan n. 7%. Rasvaevällisten, siis joen latvaosuuksille 
 leimautuneiden, lohien prosenttiosuuden muodostuessa n.93%. Alkuperältään 
 nämä lohet olivat yhtiöiden vapaaehtoisena elvytystoimintana toteutetuista 
 istutuksista sekä yhdistyksen toteuttamien ylisiirtokalojen jälkeläisiä. 
 
 Tulisiko edellä esitetty poikasistutustoiminnan kehittäminen villien, 
 puolivillien ja viljeltyjen eri kasvatusmetodein tuotettujen kalojen vertailu 
 rahoittaa nousuohjelman varoilla? Ymmärtääksemme kalatiestrategiassa 
 elvytystoimintamme tavoitteiden tulisi muodostua luonnon lisääntymistä 
 tukevista toimenpiteistä, emokalojen siirrot, nousu- ja laskuyhteyksien 
 rakentamisesta sekä mahdollisesti mäti- ja 0v -  1v velvoitekaloilla 
 toteutetuista luontaisenpoikastuotantoa tukevasta istutustoiminnasta.   
 
 Sangen mielenkiintoisena voidaan pitää edellä esitettyä tilannetta, jossa AVI on 
 valmistelemassa Kemijoen mahdollista velvoitteen muutoksen päätöstä. 
 Samanaikaisesti Lapin ELY-keskus on katsonut tarpeelliseksi rahoittaa 
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 hanketta, joilla kehitetään istutustoimintaa ja samalla verrataan eri metodein / 
 alkuperältään tuotettujen poikasten selviytymistä (elinkykyä). 
 
 Mielenkiintoisena voidaan myös pitää sitä, että vaikka Kalatiestrategiassa on 
 esitetty rakennettujen vesistöjen kalastuksen säätelyn mahdollisuutta, niin 
 Kemijokisuun kalastuksen säätelyssä sitä ei ole käytännössä huomioitu. 
 Edelleen Kemijokisuussa kalastetaan vuosittain kotitarvekalastuksen nimissä 
 tuhansia kiloja lohta ja taimenia. Yhä suurempi osuus näistä kaloista 
 muodostuu rasvaevällistä lohista ja taimenista. Myöskään poikkeusluvalla 
 toteutetun kutusiian kalastuksessa ei ole muutoksia tapahtunut, vaikka 
 pyynnin yhteydessä ei voida välttyä lohen ja taimenen kalastamisesta. 
 Vuonna 2021 poikkeusluvalla kalastettiin pit-merkkikaloja jo kalateiden 
 suualueiden vaikutusalueelta. Toiminnalla oli luonnollisesti negatiivinen 
 vaikutus tutkimuskohteena olevien kalateiden toimintaan. On myös 
 luonnollisesti sanomattakin selvää, että muutama satametriä kalateiden 
 suualueelta alavirtaan toteutetulla voimakkaalla verkkokalastuksella on vaikutusta 
 kalateihin hakeutuvien kalojen määriin sekä ylisiirtokalojen pyynnin tuloksellisuuteen. 
 Tämä merkitys (ristiriita) käy myös ilmi, kun analysoidaan esim. vuonna 2021 
 toteutettujen pit-merkittyjen kalojen merkkipalautus tuloksia. 
 
 Mielenkiintoista on myös se, että yhdistyksen hankkeen rahoituspäätöksessä 
 kalatalousviranomainen on katsonut tarpeelliseksi ja edellyttänyt yhdistystä 
 päästämään kalateistä vähintään 450 kpl yli 45 cm mittaista lohta tai taimenta 
 patoaltaalle täyttämään kalasydämen kehittämistarpeen. 
 
 
 MIKSI? 

  
- Rakentamisen vaikutus vaelluspoikasten selviytymiseen: vertailututkimus 
rakennetulla ja luonnontilaisella joella. 
 
Kemijokeen on Rovaniemi – Keminmaan väliselle jokiosuudelle rakennettu viisi 
voimalaitosta, joiden yläpuolisen vesialueen muodostaa patoallas. Patoaltaan veden 
virtausnopeuteen vaikuttaa luonnollisesti voimalaitoksen päivittäinen säätö. (katko 
käyttö) säätö saattaa ajoittain johtaa patoaltailla jopa useita tunteja kestäviin 
voimalaitosten käyttö katkoon millä on mahdollisesti negatiivinen vaikutus 
vaelluspoikasten selviytymiseen Ounasjoelta merivaellukselle. 
 
MIKSI Luonnonvarakeskus ei huomioinut edellä esitettyä seikkaa vertailussaan 
eikä hankkeen loppuraportissa tai tiedotteessaan? 

 
 - Poikkeusluvalla toteutettu pit-merkkikalojen pyynti sekä tutkimusasetelman ja 
 tavoitteiden ristiriita. 
 
 Voimalohi Oy:n ja LUKE:n Isohaarassa toteutettu poikkeuslupapyynti toteutettiin 
 Kemijoki Oy:lle myönnetyn poikkeusluvan valtuuksin. Käytännössä pyynti toteutettiin  
 esitetystä tutkimussuunnitelmasta poiketen kalateiden suualueen vaikutusalueella. 
 Siten poikkeusluvan pyyntipaine ohjautui tutkimuskohteen kalateide 
 vaikutusalueelle. Lohijokitiimi ry on vuokrannut kalatiet käyttöönsä ja vastaa niiden 
 käytöstä. Yhdistys ja Voimalohi Oy ovat solmineet tutkimushankeen toteutuksesta 
 yhteistyösopimuksen. Toteutetusta poikkeuslupapyynnin muutoksista ei yhdistystä 
 kuitenkaan informoitu missään muodossa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
 kalateiden toiminnan tehokkuus sekä kalateiden alapuolelle, (ei kalateihin 
 nousseiden) kertyneen lohikannan koko. Pit – merkityistä kaloista n. 95% 
 muodostui viljelystä peräisin olevista kalateiden alapuoliselle alueelle 
 leimautuneista lohista ja ainoastaan n. 5% luonnollisen leimautumisen 
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 läpikäyneistä rasvaevällistä kaloista eli niistä lohista, joilla on ainoastaan vietti 
 nousta kalateihin. 
  
 MIKSI Voimalohi Oy hankeen vastuullisena tahona halusi välttämättä pyytää 
 merkkikalat pääosin kalateiden suuaukkojen välittömästä läheisyydestä 
 ilmoittamatta pyyntisuunnitelman muutoksesta yhteistyötaholle kalateiden 
 käytöstä vastaavalle Lohijokitiimi ry:lle? 
 
 MIKSI tutkimuksen toteuttava taho Luonnonvarakeskus käytti 
 indikaattorikaloina viljelystä peräisin olevia kalateiden alapuoliselle 
 vesialueelle leimautettuja kaloja kun mahdollisuus olisi ollut merkitä myös 
 rasvaevällisiä lohia?  
 
 - Ounasjoen ja sen sivujokien lohen mäti- ja poikasistutuskokeet 2021-2026 
 Kyseisen tutkimuksen suunnitteilla oleva jatkohanke. 
 (https://www.luke.fi/projektit/ounasjoen-lohi/) 
 
 Voimalohi Oy:n ja Luonnovarakeskuksen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa  
 viljelystä peräisin olevia virike- ja standardikasvatettuja vaelluspoikasia Ounasjoen 
 vapaana virtaavilla poikastuotantoalueilla. Kalat pyydetään ko. alueilta ja tuodaan 
 tankkiautoavusteisesti istutuspaikalle Kemijokisuuhun ja vapautetaan yhtä 
 aikaa puolivillien kalojen kanssa. Istutusten tulos arvioidaan Isohaaran 
 lohiportaisiin ja alakanavaan asennettujen PIT-antennien sekä kalastajille 
 jaettavien skannereiden avulla kerättävän tiedon avulla 
 
 MIKSI Kemijoki Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n tytäryhtiö Voimalohi Oy ryhtyy 
 kyseisin   metodein toteutettuun keinotekoiseen toimintaan? Näkemyksemme 
 mukaan nämä kalat eivät omaa smolttivaellusta joessa eivätkä näin ollen ole 
 verrattavissa luontaisen leimautumisen läpikäyneeseen vaelluspoikaseen. 
 Eivätkä ne myöskään ole verrattavissa nykyisin kalateihin hakeutuviin 
 rasvaevällisiin lohiin. 
 
 - Kemijokisuun kalastuksen säätely. 
  
 Kemijoen lohen ja taimenen kalastusoikeuden omistaa Suomen valtio / Lapin Ely-
 keskus, myös poikkeusluvalla toteutetulle kalastukselle luvan myöntää Lapin Ely-
 keskus. 
 MIKSI Lapin-Ely keskus ei näe tarpeellisena rajoittaa kalateiden alapuolisella 
 vesialueella toteutettua lohen ja taimenen verkkokalastusta sekä myöntää 
 alueelle vuosittain poikkeuslupia? Tällä pyynnillä vaikutetaan kuitenkin 
 negatiivisesti myös kalateihin hakeutuvien kalojen määriin. 
   
 1. Rakentamisen vaikutus vaelluspoikasten selviytymiseen: vertailututkimus 
 rakennetulla ja luonnontilaisella joella. 

 
Vertailututkimus osoitti vaelluspoikasten selviytymisen olevan rakennetulla joella 6-7 
kertaa heikompaa kuin luonnontilaisella joella. Tämä on se tulos, jonka pohjalta 
arvioimme tällä hetkellä mahdollisuutta palauttaa vaelluskalat Kemi/Ounasjokeen. 
Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole huomioitu voimalaitosten säätöjen negatiivista 
vaikutusmahdollisuutta turbiini – ja petokalahävikkiin? 
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2. Poikkeusluvalla toteutettu pit-merkkikalojen pyynnin sekä 
 tutkimusasetelman  ja tavoitteiden ristiriita. 
  
 Tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta: 
  1. Arvioida Isohaaran alapuolelle hakeutuvien lohien kokonaismäärä. 
  2.Selvittää merkittyjen lohien hakeutumista Isohaaran kalateihin ja  
     Taivalkosken kalasydämeen. 
 Tutkimuksen indikaattorikaloina kuitenkin käytettiin viljelystä peräsin olevia kalateiden 
 alapuolisille vesialueille leimautuneita lohia, jotka eivät omaa luonnollista viettiä 
 hakeutua kalateiden yläpuolisille vesialueille. Merkkikalojen pyynnillä vaikutettiin 
 myös negatiivisesti kalateiden toimintaan? 
 
 Näin toimittaessa on todennäköistä, että ko. kalojen populaatiokoko kalateiden 
 alapuolella on suuri ja kaloja tavoitetaan kalateistä harvoin ja nekin yksilöt 
 pääasiassa nousukauden loppupuoliskolla. Tämmöisen tuloksemmeko halusimme 
 julkaista? 
 
 3. Ounasjoen ja sen sivujokien lohen mäti- ja poikasistutuskokeet 2021-2026 
 On hyvä, että kyseisiä vertailututkimuksia, joilla selvitetään kalojen elinkykyä 
 merivaelluksella, toteutetaan juuri nyt ja myös erityisen hyvä on selvittää
 ympäristöolosuhteiden vaikutusta mädin selviytymiseen. 
 
 Suunnitteilla on myös jatkohanke, jossa Ounasjoen sivujokiin istutettujen ja siellä 
 smoltiksi kasvaneiden lohien vaelluspoikaset kuljetetaan tankkiautoavusteisesti ja 
 istutetaan kalateiden alapuoliselle alueelle. Näkemyksemme mukaan edellä ja 
 aiemmin esitettyjen toimintametodien vuoksi kalat leimautuvat istutusalueelle 
 eivätkä näin ollen sovellu ko. tutkimustavoitteiden indikaattorikaloiksi. Vai 
 haluammeko tutkimustuloksen, jossa Ounasjoella kasvaneet merivaellukselta 
 Kemijokisuuhun palaavien lohien selviytymisen erot ovat totuuden mukaiset, mutta 
 kalat eivät kuitenkaan hakeudu kalateihin? 
 
 4.  Kemijokisuun kalastuksen säätely.  
  Lohen ja taimenen verkkokalastuksen vaikutuksista ”kalateiden toimintaan” on 
 mahdollista selvittää raportin sivun 21 informaation pohjalta. Mikäli kalastusta 
 rajoitettaisiin yhdistyksen ja yhteistyötahojemme jättämän esityksen mukaisesti, olisi 
 myös viranomainen näyttänyt suunnan kalastuksen toteuttamisesta. Nyt toiminta on 
 ns. ”puolivilliä”. Esitetyillä rajoituksilla olisi myös vaikutusta kalateiden kautta 
 nousseiden kalojen määrään. Nämä määrät olisivatkin kasvaneet merkittävästi ja 
 vastaava positiivinen kehitys olisi tapahtunut myös ylisiirtojen toteutumisessa. Esitys 
 Kemijokisuun ja joen kalastuksen säätelystä. liite 1. 
  
 - Lapin liiton vaelluskalatyöryhmän toiminta 
 
 Edellä esitettyjen kohtien 1 – 4 pohjalta ”meille” on nousut esille mielikuva, jossa 
 vaelluskalojen palauttaminen Kemi Ounasjokeen on todella ongelmallista ellei 
 mahdotonta. Rakennetun jokiosuuden vaellustappiot muodostuvat 6-7 kertaisiksi 
 vapaaseen jokeen verrattaessa. Tähän mielikuvaan on muodostunut myös käsitys 
 siitä, että Isohaaran kalateiden alapuolelle on muodostunut suuri lohipopulaatio sen 
 vuoksi, että kalatiet eivät toimi ja vain harva pit-merkitty kala hakeutuu kalatiehen. 
 Jatkotutkimuksella edelleen vahvistuu käsitys Isohaaran kalateiden 
 toimimattomuudesta, koska poikaset ovat kuitenkin alkuperältään puolivillejä ja 
 kasvaneet vaelluspoikasen ikään Ounasjoen latvavesissä. Kalastuksen säätelyn 
 puutteen vuoksi merkittävä osa lohista ja taimenista häviää saaliina alueelle ja 
 vaikuttaa näin negatiivisesti vaelluskalojen palauttamisen uskottavuuteen ja 
 edelleen tulosten näkyvyyteen. 
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 Lapin liiton yksi keskeinen tehtävä on toimia kuntien edunvalvojana. Vastaavan 
 tehtävän oletamme vaelluskalahankkeissa muodostuvan myös Lapin liiton 
 vaelluskalatyöryhmän toimintatavoitteiksi. Edellä esitetyt kohdat 1- 4 ovat 
 kohtia, joista ryhmässä olisi pitänyt käydä avointa keskustelua ja jossa 
 keskustelun aiheena olisivat olleet myös voimalaitosten käytön sekä kalojen 
 leimautumisen vaikutukset eri tutkimusten tuloksiin. 
 
 Olemme edelleen valmiita työskentelemään vaelluskalojen palauttamisen myötä 
 muodostuneiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta emme niin, että  omat 
 tavoitteemme jäävät saavuttamatta ja yhdistys on yhteisten kustannusten 
 maksumies.   
  
 
 ESITYS JATKOTOIMENPITEISTÄ 
 
 Lapin liiton vaelluskalatyöryhmän täydentäminen 
 
 - Tässä raportissa tulee näkemyksemme mukaan selkeästi esille se seikka, että 
 Lapin liiton vaelluskalatyöryhmän kokoonpano ei välttämättä riitä tällä hetkellä 
 täyttämään sitä vaelluskalojen palauttamiseen liittyvää informaationvajetta, mitä 
 tarvitaan, että ryhmän työskentely voidaan katsoa uskottavaksi. 
 
 Jotta yhteistyöryhmän kokoonpano saavuttaisi yleisen luottamuksen, tulee sen 
 jäsenistöä laajentaa eri järjestöjen ja nykyisten toimijoiden edustajilla. 
 
 - Taimenen ja lohen geneettisen monimuotisuuden turvaamiseksi esitämme PVO 
 Vesivoima Oy:n omistuksessa olevaan Kemin Vallitunsaareen rakennettavaksi 
 emokalojen säilytys- ja haudontatilat. 
 
 Toiminnasta syntyvistä kustannuksista vastaisivat voimayhtiöt. Lohijokitiimi ry 
 sitoutuisi omakustannushintaan toimittamaan Isohaaran kalateistä toimintaan 
 tarvittavat emokalat. Mäti käytettäisiin Kemijoen velvoitteen hoitoon sekä 
 vapaaehtoisena toimintana toteutettaviin mäti- ja vastakuoriutuneiden poikasten 
 istutuksiin. Näitä istutuksia toteuttaisivat yhdistys, osakaskunnat, yhteislupa-alueet, 
 ja eri järjestöt ym. mahdolliset toimijat. Lohijokitiimi ry vastaisi emokalojen ja mädin 
 hoidosta edellä esitetyin maksuperiaattein. Kalojen lypsy ja luovutus 
 jatkokasvatukseen toteutettaisiin yhteistyössä Voimalohi Oy:n kanssa. (mädin 
 kylvetys) 
 
 
 Vallitunsaaren kalatien toiminnan edistäminen 
 
 Vallitunsaaren kalatien toimintaan liittyvistä ongelmista laadittiin jo vuonna 2014 
 Keminmaan kunnan ja Lohijokitiimi ry:n rahoittama suunnitelma. Suunnitelman 
 mukaan keskeisimmiksi ongelmiksi kalatien toiminnalle oli muodostunut yläpuolisen 
 patoaltaan säännöstelyn vaikutukset, jossa patoaltaan säännöstelyn alarajoilla 
 kalatien rakennevirtaama muodostui liian vähäiseksi. Lisäksi kalatien 
 betonirakenteissa havaittiin rapautumista. Kalatien veden pintaa saatiin nostettua 20-
 30 cm asentamalla kalatien suuaukolle lisävesipumppu. Ko. muutos tehosti myös 
 kalatien suualueen toimintaa. Kalatien veden pidätyskykyä voidaan edelleen 
 parantaa ja sen monotoonista virtausta muuttaa luonnonmukaisemmaksi kiveämällä 
 kalatien pohja ja seinämät. Kiveäminen toteutettaisiin leikkaamalla kivi kahtia ja 
 kiinnittämällä se tapittamalla kalatien pohjaan ja seiniin. 
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 Maveplan Oy:n laatiman Vallitunsaaren kalatien toiminnan kehittämissuunnitelman 
 toteuttamista ennen mahdolliset rahoittajat esittivät, että ko. muutoksien vaikutukset 
 tulee selvittää kokeiluluonteisesti. Tämä selvitys on valmistunut ja sen pohjalta 
 voidaankin todeta esitettyjen muutosesitysten olevan  toteuttamiskelpoisia.  
 
 Yhdistys esittää vuosille 2022 ja 2023 toteutettavaksi kalatien yläpäähän 
 rakennettavan sulkuluukun uusimisen siten, että luukku sisältää myös kalalaskurin 
 kiinnitysmahdollisuuden. Kalatien alapäähän tulisi rakentaa kalatien sulkuluukun sekä 
 automaattisesti kalatien alapuolisen veden pinnan mukaan säätyvä suuaukko. 
 
 Lisäksi käynnistettäisiin kalatien pystyrako-osuuden kiveäminen ja rappauskohtien 
 kunnostaminen siten, että hankkeet valmistuisivat vuoteen 2023 mennessä. 
 
 Vaelluskalojen ylisiirto- ja Vallitunsaaren kalatien seurantahanke 
 
 Siirretään vaelluskaloja (lohia ja taimenia) kalateiden pyyntilaitteita hyödyntäen heti 
 kalojen nousun käynnistyttyä ja 16.8. lähtien myös nuottaamalla pyydettyjä kaloja.  
 Siirrettävistä rasvaevällisistä kaloista n. 20 kpl merkitään telemetriamerkeillä ja 
 siirretään Rovaniemen kaupungin yläpuoliselle vesialueelle. Tutkimuksen tavoitteena 
 on selvittää rasvaevällisten kalojen käyttäytymistä ja mahdollista hakeutumista 
 leimautumisalueilleen. Merkittyjä kaloja seurataan päivittäin Marraskosken alueelle 
 sijoitetulle lokkeriaseman avustuksella sekä lähes päivittäin käsipaikantimen avulla 
 kalojen siirtojen yhteydessä. Mikäli osoittautuu, että kalat hakeutuvat luontaisen vietin 
 ohjaamana potentiaaliselle kasvu- ja lisääntymisalueelle, olemme karkeasti 
 arvioineet, että tulevaisuudessa ylisiirtojen kustannusten laskisivat Ounasjoen 
 osalta noin 50%.  
  
 Kalateiden seurannassa seurataan päivittäin tekijöitä, jotka vaikuttavat kalateiden 
 toimintaan sekä määritellään kalatiestä nousseiden rasvaevällisten lohien ja 
 taimenten määrät sekä pyritään selvittämään edellä esitettyyn informaatioon 
 pohjautuen yhteistyössä eri tahojen kanssa Isohaarassa voimalaitoksen riittävä 
 minimivirtaama, jolla estetään kalojen ns. jojo-käyttäytyminen. 
 
 Lisäksi esitämme myös Kemijoki Oy:n: sekä PVO Vesivoima Oy:n osallistumista ko. 
 hankkeiden rahoitukseen ja, että myös Kemijoki Oy osallistuisi kalateiden 
 käyttökustannuksiin, koska sen rahoittamat hankkeet ovat jo vuosien ajan   
 hyödyntäneet kalateiden toimintaa ja ilmeisesti tulevat hyödyntämään myös 
 tulevaisuudessa.  
 
 Tämä olisi yhtiön puolelta myös viesti eri asianosaisille siitä laajasta yhteistyöstä, 
 jota yhtiö on valmis toteuttamaan vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi- ja 
 Ounasjokeen.  
 
 
 
 Keminmaassa 16.2.2021        
  
 
 Yhteistyötä toivoen 
 Lohijokitiimi ry:n psta    ___ Jyrki Kehus___ _____    Jukka Viitala_____ 
                                       Yhdistyksen puheenj.        toiminnanohjaaja 
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