
Toimenpidesuunnitelma 
Kemi-Ounasjoen 
vaelluskalakantojen 
elvyttämiseksi
Päivitetty 2022



2 TOIMENPIDESUUNNITELMA KEMI-OUNASJOEN VAELLUSKALAKANTOJEN ELVYTTÄMISEKSI

Kansikuva: 
Lapin materiaalipankki: Terhi Tuovinen

Kuvat: 
Lassi Kontiosalo, Johanna Muotkavaara, Markku Kasala, Mika Pylväs ja Mika Sohlberg 
Apajax Oy, Kemijoki Oy, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja PVO-Vesivoima Oy 
Lapin materiaalipankki: Harri Tarvainen, Jani Ylinampa ja Joonas Linkola

Teksti: Lassi Kontiosalo

Taitto: Oy Preesens Ab

Lapin liitto 
ISBN 978-951-9244-98-3 
ISSN 2670-1499 
Julkaisusarja A62/2022 
Rovaniemi 2022



3 TOIMENPIDESUUNNITELMA KEMI-OUNASJOEN VAELLUSKALAKANTOJEN ELVYTTÄMISEKSI

Sisällys
1. Lähtökohdat ja tavoitteet ..................................................................................4

2. Jokeen leimautuneen kannan luominen ..........................................................8
2.1 Suositukset Kemi-Ounasjoella käytettävästä mäti- ja poikas istutusmateriaalin alkuperästä  ......... 10

2.2 Suositukset istutustavoista  ............................................................................................................. 10

2.3 Suositukset istutuskohteista  .......................................................................................................... 12

2.4 Suositukset Kemijärven yläpuolisista istutuksista ........................................................................... 13

2.5 Suositukset alisen Kemijoen istutuksista ........................................................................................ 13

2.6 Tulosten seuranta ............................................................................................................................ 14

2.7 Mäti- ja pienpoikasistutusten hanke-esitykset  ............................................................................... 15

2.6 Kalaystävälliset ylisiirrot .................................................................................................................. 15

3. Ylös- ja alas vaellus ratkaisut ...........................................................................18
3.1 Isohaaran kalatiet............................................................................................................................ 18

3.2 Kalatiesuunnitelmat ........................................................................................................................ 21

3.3 Kalasydän-kalatieratkaisu ................................................................................................................ 21

3.4 Taivalkosken kalauoma.................................................................................................................... 23

3.5 Smolttien alasvaelluksen turvaaminen  .......................................................................................... 24

3.6 Alasvaellusratkaisuja ....................................................................................................................... 26

4. Elin ympäristö kunnostukset  ...........................................................................29

5. Predaation vähentäminen ...............................................................................33

6. Kalastuksen säätely .........................................................................................36

7. Tutkimus ja seuranta .......................................................................................37

8. Toteutetut toimen piteet 2021–2022 ................................................................38
8.1 NOUSU-hankkeet 2021 ................................................................................................................... 38

8.2 Ilman julkista rahoitusta toteutettuja toimenpiteitä 2021 .............................................................. 39

9. Toimenpide-esitykset ......................................................................................41

 Lähteet ..............................................................................................................42

 Liitteet ...............................................................................................................45



4 TOIMENPIDESUUNNITELMA KEMI-OUNASJOEN VAELLUSKALAKANTOJEN ELVYTTÄMISEKSI

Lapin liiton koordinoiman Kemi-Ounasjoen Vael-
luskalatyöryhmä perustettiin vuonna 2016, kun 
pääministeri Sipilän hallitus linjasi ohjelmassaan 
tehostavansa uhanalaisten kalalajien suojelua ja 
toimeenpanevansa kansallista kalatiestrategiaa. Sil-
loisen hallituksen kärkihankekokonaisuuden ”Luon-
topolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin” sisällä 
oli tätä toteuttava kirjaus: ”Vaeltavien ja uhanalais-
ten kalakantojen elvyttäminen pilottikohteissa kala-
tiestrategian toimeenpanolla”. Yksi kalatiestrategian 
seitsemästä pilottikohteista on Kemijoen vesistö-
alue. Vuosien 2016–2018 aikana hallituksen kärki-
rahoitusta suunnattiin erityisesti yhteisrahoitteisesti 
toteutettaviin konkreettisiin ja ripeästi liikkeelle läh-
teviin hankkeisiin, joissa edellytettiin vahvaa alueel-
lista sitoutuneisuutta. 

Vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteet on kir-
jattu myös nykyiseen (Marinin) hallitusohjelmaan. 
Julkisen rahoituksen suuntaamisperiaatteet ovat 
lähes vastaavia kuin edelliselläkin hallituskaudella. 
Vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen täh-
täävä NOUSU-ohjelma käynnistettiin vuonna 2020. 
Ohjelmaan on varattu määrärahoja yhteensä 15 mil-
joonaa euroa vuosille 2020–2023. Edellä mainitun 
lisäksi hallitus on sitoutunut siihen, että vaelluska-
lojen elvyttämistä edistetään myös muilla käytössä 
olevilla rahoitusinstrumenteilla. 

Vaelluskalaohjelma NOUSU:n yleisenä tavoitteena 
on vaelluskalojen elinolosuhteiden parantaminen. 
Ohjelmalla edistetään luontaisen kierron palautta-
mista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kala-
tiestrategian pohjalta. Lisäksi tavoitteena on vaellu-
sesteiden poistaminen ja kalojen lisääntymisalueiden 
kunnostaminen. Vaelluskalahankkeiden toteuttami-
seksi edellytetään laajaa yhteistyötä.  

Lapissa nähtiin, että valtion tarjoamaa hankerahoi-
tusta voidaan hyödyntää Kemijoella vaelluskalojen 
hyväksi tehtävässä työssä. Lapin liitto, Kemijoki Oy 
ja PVO-Vesivoima Oy solmivat sopimuksen Kemi- ja 
Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen täh-
täävän, koko vesistöalueen kattavan toimenpide-
suunnitelman laatimisesta. Sen perusteella Lapin 
liitto vastasi vuonna 2017 toimenpidesuunnitelman 
laatimisesta ja sidosryhmäyhteistyön koordinoimi-
sesta. 

Sopimusta suunnitellessa todettiin, että Kemijoen 
kaltaisella vesistöalueella alueellisen sitoutunei-
suuden löytyminen edellyttää laajapohjaista yhteis-

työtä. Tämän vuoksi perustettiin Kemi-Ounasjoen 
Vaelluskalatyöryhmä, johon pyydettiin silloisia kalas-
tusalueita ja Metsähallitusta nimeämään edusta-
jansa. Asiantuntijoiden nimeämiset pyydettiin Lapin 
ELY-keskukselta ja Luonnonvarakeskukselta. Työryh-
män tehtävänä on ollut sovittaa yhteen sidosryh-
mien tavoitteita, ohjata toimenpidesuunnitelman 
laatimista ja määrittää suunnitelmaan tulevat toi-
menpiteet ja osaprojektit. Toimenpidesuunnitelmaa 
on toimeenpantu vuodesta 2017 ja sitä on päivitetty 
työryhmän toimesta vuosien 2021–2022 aikana. 

Nykyinen työryhmä koostuu Lapin liiton, kalatalous-
alueiden, vesivoimayhtiöiden ja Metsähallituksen 
nimeämistä jäsenistä. Asiantuntijoina toimivat Lapin 
ELY-keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen nimeämät 
edustajat. Vuonna 2022 käynnissä oleva ja neljä 
vuotta kestävä toimikausi aloitettiin tammikuussa 
2020 ja se päättyy joulukuussa 2023.

Työryhmän varsinaiset jäsenet toimikaudella 
2020–2023.

Ismo Heikkilä Kemijoki Oy, johtaja
Jyrki Salo PVO-Vesivoima Oy, 

ympäristöasiantuntija
Jyrki Kehus Enontekiön kalatalousalue
Timo Matinlassi Ala-Kemijoen ja Perämeren 

kalatalousalue
Aimo Vilponen Yli-Kemin kalatalousalue
Reijo Saari vpj.  Keski-Kemijoen kalatalousalue
Jukka Korpivuoma Raudanjoen kalatalousalue
Markku Vierelä Metsähallitus, 

erikoissuunnittelija
Jukka Kunnari Ala-Kemijoen ja Perämeren 

kalatalousalue
Heli Knutars pj. Lapin liitto, yhteysjohtaja
Aatos Nätynki Ounasjoen kalatalousalue
Antti Sirviö Yli-Kemin kalatalousalue

Asiantuntijajäsenet

Mika Oraluoma Lapin ELY-keskus, 
kalatalouspäällikkö

Jaakko Erkinaro Luonnonvarakeskus, 
tutkimusprofessori

Asiantuntijajäseninä ovat lisäksi toimineet Maare 
Marttila ja Jari Leskinen Lapin ELY-keskuksesta sekä 
Erkki Jokikokko Luonnonvarakeskuksesta. Työryh-

1. Lähtökohdat 
ja tavoitteet
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män koordinoinnista on vastannut projektipäällikkö 
Lassi Kontiosalo Lapin liitosta.   

Vaelluskalatyöryhmän yhtenä tehtävänä on toi-
menpidesuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden 
edistäminen sekä tiedottaminen työn etenemi-
sestä. Tavoitteena on ollut, että tiedottaminen on 
aktiivista ja avointa ja että ryhmään kuuluneiden 
taustayhteisöjen lisäksi myös alueen muut sidos-
ryhmät osallistuvat suunnitelman toteuttamiseen. 
Sidosryhmäyhteistyötä ja tiedottamista toteutetaan 
media viestinnällä, kunta- ja kalatalousaluevierai-
luilla sekä avoimilla vaelluskalaseminaareilla. Lisäksi 
Vaelluskala työryhmän kokouksiin kutsutaan kuulta-
vaksi sidosryhmien edustajia. 

Asiantuntemusta työhönsä vaelluskalatyöryhmä on 
pyrkinyt kartoittamaan tutustumalla mahdollisim-
man kattavasti muualla toteutettuihin vaelluskala-
kantojen edistämistoimenpiteisiin. Kohteina on ollut 
mm. Tornionjoki, Iijoki, Oulujoki, Tenojoki, Kirakka-
köngäs, Pielisjoki, Naarajoki, Lieksanjoki, Luulajan-
joki, Piitimenjoki ja Runkausjoki. 

Lapin ELY-keskus on kalatalousviranomaisena jät-
tänyt 17.3.2017 Kemijoen vesistöaluetta koskevien 
voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muutoshake-
muksen aluehallintoviranomaiselle. Vaelluskalatyö-
ryhmän työn käynnistyessä keväällä 2016 päätettiin, 
että Vaelluskalaryhmän työssä ja toimenpidesuun-
nitelmassa keskitytään löytämään Kärki-hankkeiksi 
sopivia, ripeästi liikkeelle lähteviä konkreettisia hank-
keita. Toimenpidesuunnitelmassa ei siten oteta kan-
taa voimassa olevien velvoitteiden tai niiden muutta-
mista koskevan hakemuksen osalta.

Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemus 
on ollut alkuvuoteen 2022 mennessä aluehallintovi-
ranomaisen käsiteltävänä yli viisi vuotta. Varmuutta 
päätöksen antamisajankohdasta ei valitettavasti ole 
tiedossa. Aluehallintoviranomaisen päätöksistä on 
mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli oikeuspro-
sessi jatkuu, on varauduttava siihen, että lainvoimai-
nen päätös Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muut-
tamiseksi saadaan vasta useiden vuosien kuluttua.

Vaelluskalatyöryhmän jäseniä opintomatkalla Tenojoella 2021. Kuva: Lassi Kontiosalo
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Lähtökohdat

Kemijoki on Suomen pisin joki. Sen pituus on reilut 
550 km. Joen alkulähteet sijaitsevat Venäjän puolella 
virtaavissa pienissä puroissa. Kemijoki muodostuu 
Savukosken Kemihaarassa, missä yhtyvät Naltion-
haara, Kemihaara sekä Keskihaara. Varsinainen Kemi-
joen pääuoma saa alkunsa Pelkosenniemeltä, missä 
yhtyvät kolme suurta latvajokea: Kitinen, Luiro ja 
Ylä-Kemijoki. Kemijoki sivujokineen muodostaa noin 
51 000 km²:n vesistöalueen ja sen keskivirtaama 
jokisuulla on noin 556 m³/s. Kemijoen vesistöalueella 
sijaitsee kolme suurta järveä; Lokan ja Porttipahdan 
tekoaltaat sekä Kemijärvi. (Lapin ympäristökeskus 
2010, Anttila ym. 2013.)

Kemijoen pääuomaan laskevista sivujoista tunnetuin 
on noin 300 km pitkä Ounasjoki, jonka valuma-alue 
(14 000 km²) muodostaa 27 % Kemijoen vesistö-
alueesta. Ounasjokeen laskee 36 sivujokea, joista 
suurimmat ovat Loukinen ja Meltausjoki. Ounasjoki 
kuuluu Natura-2000 verkostoon ja se on suojeltu 
vesivoimarakentamiselta (laki Ounasjoen erityis-
suojelusta 703/83).  Ounasjoessa arvioidaan olevan 
lähes 2 000 hehtaaria kutu- ja lisääntymisalueita, se 
on yksi merkittävimmistä Itämeren alueen käyttä-
mättömistä vaelluskalojen poikastuotantoalueista. 
(Helcom 2011.) 

Ounasjoen pääuomaan on toteutettu uiton jälkeiset 
virtavesikunnostukset 1994–2008 välisenä aikana. 
Pääuoman kalataloudelliset kunnostukset on tehty 
kaikkien suurimpien koskien osalta. Lisäksi koskikoh-
taiset kunnostukset pääuomaan on tehty Ounasjoen 
latvoilta Kittilään asti. (Lapin virtavesien kalatalou-
dellinen kunnostusohjelma 2015–2021.)

Kemi-Ounasjoki on ollut Suomen ja koko Itämeren 
alueen merkittävimpiä lohijokia. Lohi nousi Kemi-
joen pääuoman lisäksi Ounasjokeen sekä useisiin 
muihin sivujokiin. Alaniskan (2013) mukaan lohisaa-
liista ennen isohaaran patoamista on monenkirjavia 
tietoja ja lähteestä riippuen arviot vaihtelevat välillä 
50 000–130 000 kg lohta. Meritaimenen osuus Kemi-
joen saaliista on ollut huomattavasti lohta pienempi. 
Taimenen saalistilastoihin liittyy epävarmuusteki-
jöitä, mutta arviot keskimääräisestä vuosisaaliista 
vaihtelevat välillä 7 500–15 000 kg. (Alaniska 2013.) 
Ennen voimalaitosten rakentamista Kemijokeen 
nousi myös vaellussiikaa ja nahkiaista. 

Vesistön vaelluspoikastuotannon voidaan nykytietä-
myksen perusteella arvioida olleen samaa suuruus-
luokkaa kuin Tornionjoen vesistössä, jossa on viime 
vuosina (2016–2019) ylitetty 1,5 miljoonan vaellus-
poikasen vuosituotanto. Tornionjoen tuotantopoten-
tiaalin arvioidaan olevan yli kaksi miljoonaa yksilöä 
vuodessa. (Marttila ym. 2014, Erkinaro 2017, Palm 
ym. 2021.) 

Kemijoen rakentaminen vesivoimatuotantoon käyn-
nistyi jokisuulta Isohaarasta, jonne valmistui voi-

malaitospato vuonna 1948. Nykyään vesistössä on 
yhteensä 21 voimalaitosta. Kemijoen pääuomaan 
Ounasjokisuun alapuolelle on rakennettu viisi voi-
malaitosta: Valajaskoski, Petäjäskoski, Ossauskoski, 
Taivalkoski ja Isohaara. Näistä alimmalla, Isohaaran 
voimalaitospadolla on kaksi kalatietä, yksi kummal-
lakin koneasemalla (Orell ym. 2014). Rovaniemen 
ja Kemijärven välillä sijaitsevat voimalaitokset ovat 
Vanttauskoski, Pirttikoski ja Seitakorva. Kemijoki Oy 
on toukokuussa 2017 saanut luvan rakentaa Sierilään 
vesivoimalaitoksen (KHO 2017). Sierilä sijaitsee Vala-
jaskosken ja Vanttauskosken välisellä jokialueella. 

Kemijoen vesivoimarakentamisen aiheuttamien kala-
taloushaittojen kompensaationa on keskitytty pää-
asiassa vaelluskalojen istutuksiin. Istutukset kuuluvat 
jokea säännöstelevien vesivoimayhtiöiden Kemijoki 
Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n lupavelvoitteisiin. Istu-
tusvelvoite Kemijokisuun merialueelle on 615 000 
lohen ja 90 000 meritaimenen vaelluspoikasta sekä 
3 100 000 vaellussiian yksi-kesäistä poikasta vuosit-
tain. (Marttila ym. 2014.) 

Kemijoen jokialueen istutusvelvoite on 2,1 miljoonaa 
yksikesäistä siikaa, 200 000 yksikesäistä harjusta tai 
siikaa ja 60 000 vähintään 20 cm:n pituista järvitai-
menta. Heikkotuottoisiksi osoittautuneita istutuksia 
siian osalta on korvattu harjuksen, taimenen, kuhan 
ja kirjolohen istutuksilla. Lisäksi Kemijoen nahkiais-
kannan ylläpitämiseksi siirretään Isohaaran voimalai-
toksen yläpuolelle hyville kutupaikoille 100 000 kpl 
nahkiaisia vuosittain. (Marttila ym. 2014.)

Toimenpidesuunnitelman tavoitteet

Vaelluskalakantojen elvyttäminen Kemi-Ounas-
joessa on mittakaavaltaan aivan eri luokassa kuin 
muissa Suomen vesistöissä. Vaikuttava vaelluskala-
kantojen elvyttäminen täällä tarkoittaa käytännössä 
katsoen lähes kaikkia mahdollisia ihmisen tekemiä 
tukitoimenpiteitä vuosiksi eteenpäin. Vesistöalueen 
haasteellisuuden vuoksi elvyttämistyön tavoitteeksi 
asetettiin tässä vaiheessa tuetun luonnonpoikas-
tuotannon käynnistäminen. Pidemmällä aikavälillä 
tavoitteena on vaelluskalakantojen palauttaminen 
kansallisen kalatiestrategian mukaisesti. Tavoitteisiin 
pääseminen edellyttää kahteen suuntaan toimivia 
vaellusyhteysratkaisuja, monipuolisia ja pitkäkestoi-
sia tukitoimenpiteitä, sekä laajaa yhteistyötä.

Vaelluskalatyöryhmän tavoitteena on, että kalojen 
ylös- ja alasvaellus turvataan toimivien ja lupavi-
ranomaisen hyväksymien vaellusyhteysratkaisuiden 
myötä vaiheittain. Ratkaisut voivat perustua esimer-
kiksi ohitusuomiin, perinteisiin kalateihin, ylisiirtolait-
teisiin tai muihin uusiin innovaatioihin. Toimenpiteitä 
tulee tarkastella voimalaitoskohtaisesti, huomioiden 
uusien ratkaisuiden tuomat mahdolliset lisähyödyt. 
Ensivaiheessa toimenpiteiden painopistealueena 
on ratkaisut Keminmaan ja Rovaniemen välillä, jotta 
vaelluskalat pääsisivät Ounasjokeen kutu- ja lisäänty-
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misalueille. Rahoituslähteinä tulee tarkastella kaikkia 
mahdollisia vaihtoehtoja, mukaan lukien EU:n tarjo-
amat rahoitusinstrumentit.

Lapin maakuntaohjelmaan 2022–2025 (Lappi- 
sopimus) ja sitä toimeenpanevaan suunnitelmaan 
(TOPSU) on kirjattu tahtotila toimia lohen ja muiden 
vaelluskalakantojen lisääntymisedellytysten turvaa-
miseksi rakentamattomien ja rakennettujen vesis-
töjen osalta. Toimenpidesuunnitelma edistää Lappi- 
sopimuksen tavoitteita konkreettisilla hanketoimilla, 
joita vesistöalueella laajasti toteutetaan. Lisäksi 
tavoitteena on, että EU:n rahoittamien hankkeiden 
määrä voitaisiin Kemijoella lisätä tulevalla ohjelma-
kaudella. 

Uudet kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuonna 
2019. Kalatalousalueet laativat alueilleen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat (KHS) oman alueensa kalavarojen 
käytöstä ja hoidosta. Kalatalousviranomainen vahvis-
taa suunnitelmat vuoden 2022 aikana. Tavoitteena 
on, että toimenpidesuunnitelman ja KHS:ien tavoit-
teet olisivat vaelluskalakantojen elvyttämistyön 
osalta mahdollisimman hyvin yhteen sovitettavissa. 

Kemijoen toimenpiteillä toteutetaan Kansallisen lohi- 
ja meritaimenstrategian visiota 2020. Sen mukaan 
”elinvoimaiset lohi- ja meritaimenkannat lisääntyvät 
Suomen joissa ja niitä palautetaan potentiaalisiin 
ja rakennettuihin jokiin ja puroihin siten, että kan-
tojen geneettinen monimuotoisuus pitkällä aikavä-
lillä vahvistuu. Itämeren lohi- ja meritaimenkantoja 
hyödynnetään kestävästi ja Suomen merialueille ja 
jokiin tulevat lohi- ja meritaimenmäärät kasvavat. 
Suomen meri- ja jokialueilla on hyvät edellytykset 
harjoittaa lohen ammattikalastusta, vapaa-ajankalas-
tusta ja kalastusmatkailua.” Kansallisen lohi- ja meri-

taimenstrategian tavoitteet eivät voi täysimittaisesti 
toteutua ilman Kemijoen vaelluskalakantojen elpy-
mistä.

Valtakunnallisesti vaelluskalahankkeilla tavoitellaan 
vaelluskalakantojen tuotantopotentiaalin paranta-
mista, monimuotoisuuden säilyttämistä ja kantojen 
palauttamista luontoon. Lisäksi tavoitellaan kalas-
tusmatkailun, kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajan 
kalastuksen kasvua. Tavoitteena ovat myös uuden-
laiset kumppanuudet, innovaatiot ja ratkaisut raken-
nettujen vesien kalakantojen hoidossa. Lopullisena 
päämääränä on luoda uusia työpaikkoja ja uutta 
liike toimintaa. Myös nämä tavoitteet sopivat pitkällä 
aikavälillä Kemijoelle.

Kansallisen kalatiestrategian mukaisesti Kemijoella 
päätettiin kehittää toimintaa istutuspainotteisesta 
kalakantojen hoidosta kohti luonnontuotannon 
elvyttämistä ja sen riittävää ylläpitämistä. Toimen-
pidesuunnitelmassa tarkastelun keskiöön on valittu 
sellaiset toimenpiteet, joiden toteuttaminen voidaan 
käynnistää nopealla aikataualulla ja Maa- ja metsä-
talousministeriön rahoitusta hyödyntäen. Valtakun-
nallisesti hankerahoitusta on varattu yhteensä noin 
8 milj. € vuosille 2016–2018 ja 15 milj. € vuosille 
2020–2023. Valtion tuki edellyttää kumppaneiden 
merkittävää rahoitusosuutta. Käytännössä oma-
rahoitusosuuden on oltava vähintään 50 % hank-
keen kokonaiskustannuksista. (Tammi 2016, 2022.) 
Toimenpidesuunnitelmassa toimenpiteet on pyritty 
sovittamaan yhteen niin, että ne palvelevat kukin 
osaltaan suurta kokonaisuutta haastavassa elvyttä-
mistyössä.

Ounasjoen ja Kemijoen yhtymäkohta. Kuva: Jani Ylinampa, Lapin materiaalipankki
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Usein kotiutusistutuskohteiden luonnontilassa on 
tapahtunut muutoksia, joiden seurauksena vael-
luskalakannat ovat heikentyneet tai tuhoutuneet 
kokonaan. Kemi-Ounasjoessa vaellusesteet ovat 
johtaneet tilanteeseen, jossa luontaisesti lisääntyvät 
vaelluskalakannat ovat hävinneet. Näin ollen luon-
nonpoikastuotannon käynnistämisen tärkeyttä onkin 
syytä korostaa Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen 
elvyttämistyössä. Kotiutusistutuksilla tavoitellaan 
tilannetta, jossa varmistetaan nousuhalukkaan kan-
nan luominen Kemi-Ounasjokeen. Lisäksi istutukset 
mahdollistavat tutkimustiedon keräämisen ja vertai-
luaineiston hankinnan suhteessa rasvaeväleikattui-
hin istukkaisiin esimerkiksi vaelluskäyttäytymisen ja 
kalateihin hakeutumisen osalta.

Esimerkiksi Kansallisen kalatiestrategian (2012) 
tavoitteen mukaan keskeisintä ei siis jatkossa ole 
pelkästään istutettavan kalan kasvaminen pyydystä-
mistä varten, vaan ennen kaikkea sen kyky hakeutua 
synnyinseuduilleen, selviytyä luonnossa ja aikanaan 
lisääntyä luontaisesti. Geneettisen taustansa suh-
teen mätijyvänä tai kasvatettuna poikasena istutet-
tavat lohikalat ovat yhtä huonoja tai hyviä. Toisaalta 
vuoden tai kahden laitoskasvatuksen aikana kalalta 
jäävät kuitenkin monet luonnossa kasvavan sisaruk-
sen kyvyt kehittymättä (Mäti-istuttajan opas 2014). 
Toteutettavien istutusmenetelmien osalta tulee eri-
tyisesti toiminnan alkuvaiheessa säilyttää monipuo-
lisuus. Tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta sekä 
parhaita ratkaisuja pitää etsiä ennakkoluulottomasti 
kokeiluista, seurannoista ja tutkimuksesta kerättyjen 
tietojen perusteella. 

Lohikalakantojen elvyttämisen aikajänne on pitkä ja 
haaste Kemijoella on maailmanlaajuisestikin ainut-
laatuinen. Lopputulos riippuu luonnollisesti useista 
eri tekijöistä, joista mäti- ja pienpoikasistutusten 
tai ylisiirtojen onnistuminen on vain yksi osatekijä. 
Menestykselliset kotiutusistutukset edellyttävät kaik-
kien lohikalakannan elinkiertoon vaikuttavien teki-
jöiden tarkastelua. Rakennettujen vesistöjen, kuten 
Kemijoen osalta keskeistä on leimautuneen kannan 
luomisen yhteydessä huolehtia siitä, että alas- ja 
ylösvaellus ratkaisut ovat riittävällä tasolla suhteessa 
palautusistutustoimenpiteisiin. 

Lohen ja meritaimenen palauttamista Ounasjoelle on 
tutkittu useissa eri hankkeessa ja palauttamismah-
dollisuuksia on arvioitu monessa kirjallisuusselvityk-
sessä. Lohiemoja on ylisiirretty mereltä ja Isohaa-
ran padon alapuolelta Ounasjokeen ja Kemijärven 
yläpuolisille alueille. Mäti-istutuksia on myös tehty 
Ounasjoen pääuomaan sekä sivujokiin. Tuloksia on 
seurattu sähkökalastuksin. Niiden perusteella tiede-
tään, että esimerkiksi ylisiirretyt lohet ovat onnistu-
neet lisääntymisessään Ounasjoella, tosin havaitut 
poikasmäärät ovat olleet alhaiset. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin erittäin suositeltavaa, 
että mikäli Ounasjoen lohelle soveltuvat elinympä-
ristöt halutaan nykyistä vahvemmin poikastuotan-
tokäyttöön, edellyttää se ylisiirtojen ohella myös 
mäti- ja/tai pienpoikasistutuksia. Jokialue on yksin-
kertaisesti liian laaja, että suuretkaan emokalamää-
rät riittäisivät täyttämään potentiaaliset poikastuo-
tantoalueet. Emokalat eivät hevin löydä toisiaan 
muodostaakseen kutupareja Ounasjoen kokoisessa 
joessa. Samansuuntaiseen johtopäätökseen tultiin 
myös aiemmin julkaistussa raportissa (Marttila ym. 
2015), missä pelkkien emokalojen ylisiirron ei kat-
sottu riittävän laajemman poikastuotannon käynnis-
tämiseen. (Jokikokko ym. 2017.)

Kokemuksia lohen poikasistutusten tuloksellisuu-
desta on saatu 1980- ja 1990-luvulla esimerkiksi 
Simojoella ja Tornionjoella tehdyistä tuki-istutuk-
sista. (E. Jokikokko) Lisäksi taimenen osalta mm. 
Inarijoen ja Juutuanjoen sekä Järvi-Suomen mäti- 
istutuksista (Niva. ym. 2012, Syrjänen ym. 2013). 
Aikoinaan Simojoen lohi pelastettiin istuttamalla 
yksikesäisiä ja vuoden vanhoja poikasia kannan 
ollessa heikoimmillaan 1980- ja 1990-luvulla. Kriit-
tisimpinä vuosina yli 90 % palaavista emoista olivat 
istutusperäisiä. Tulos osoitti istutusten merkityksen, 
vaikka ne olivatkin ikään kuin tekohengitystä lohi-
kannan ylläpidon osalta aikana, jolloin merikalastus 
oli liian tehokasta lohikantojen luontaiseen tuot-
toon nähden. Samaa istutusmenetelmää käytettiin 
myös Tornionjoella missä istutukset tuottivat myös 
tulosta. Tornionjoen istutukset tosin olivat laajuu-
deltaan paljon suuremmat kuin Simojoella toteute-
tut. Etenkin Tornionjoen lohikannan ylläpito istutuk-
sin oli joen koko huomioiden kohtuuton ponnistus, 
eikä taloudellisesti tai biologisesti lainkaan järkevää. 

2. Jokeen 
leimautuneen 
kannan luominen
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Meri kalastusta rajoittamalla kummankin joen tuo-
tantopotentiaali saatiin hyödynnettyä ja luontainen 
tuotanto kunnolla käyntiin ja minkä ansiosta istutuk-
sista voitiin luopua. (Jokikokko ym. 2017.)

Aiempien istutuskokemusten perusteella mäti- ja 
poikasistutusten (esim. Jokikokko & Jutila 1998, Niva 
ym. 2012) voidaan olettaa olevan tehokas keino myös 
Ounasjoen ja ylisen Kemijoen smolttituoton käynnis-
tämiseksi. Etenkin kun tiedetään, että molempien 
alueiden kunto ja ominaisuudet ovat riittävät poikas-
ten menestymiselle. (Jokikokko ym. 2017.)

Vaelluskalatyöryhmän esityksestä Lapin liitto pyysi 
kesäkuussa 2017 tarjouksen lohen ja meritaimenen 
mädin ja pienpoikasten istutussuunnitelman laatimi-
seksi Kemi-Ounasjoelle. Suunnitelman toteuttajaksi 
valittiin Luonnonvarakeskus. Suunnitelmassa tarkas-
tellaan sopivia istutusalueita ja hyödynnetään aiem-
pien tutkimusten tuloksia sekä suunnittelualueelta 
että muilta vesistöiltä. Luonnonvarakeskuksen tuot-
taman suunnitelman sisältöä on hyödynnetty osana 
Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen toimenpide-
suunnitelmaa, sekä toteutettu käytännössä mäti- ja 
pienpoikasistutushankkeissa vuodesta 2018 alkaen. 

Suunnitelman toteuttamisessa on noudatettava 
varovaisuusperiaatetta (KL 73 § ja KL 74 §) ja sen 
toimeenpano on tehtävä yhteisymmärryksessä vesi-
alueen omistajien, kalatalousalueiden ja kalastuk-
sesta vastaavan viranomaisen kanssa.

Istutussuunnitelman pääasialliseksi lähtökohdaksi 
on otettu mäti-istutukset, missä silmäpisteasteella 
olevaa mätiä istuttamalla pyritään luomaan paikal-
lisiin oloihin sopeutunut lohi- ja meritaimenkanta. 
Suunnitelmaa laadittaessa huomioitiin käytettävissä 
olleet 1-v lohen (l.) ja meritaimenen (mt.) poikaset, 
mitkä oli suunnitelmissa istuttaa Kemi-Ounasjoen 
vesistöalueelle keväällä 2018. Näiden 100 000 1-v 
lohenpoikasen ja 20 000 1-v meritaimenen lisäksi 
istutussuunnitelman lähtökohtana oli mätimäärä, 
missä on silmäpisteasteella (spa) olevaa lohen mätiä 
200 litraa ja meritaimenen mätiä 80 litraa. Kyseiset 
määrät olivat käytettävissä kevään 2018 istutuksiin. 
Syksyllä 2017 ei suurempia mäti- tai poikasmääriä 
ollut saatavana. (Jokikokko ym. 2017.) 

Vuoden 2018 jälkeen toteutettujen 1-v lohien ja 
meritaimenten istutusmääriä on viimevuosina pys-
tytty jonkin verran kasvattamaan. Vuonna 2019 istu-
tusmäärät olivat l. 94 000 kpl ja mt. 19 000 kpl., 2020 
l. 259 000 kpl. ja mt. 55 000 kpl., 2021 l. 170 000 kpl. 
ja mt. 35 000 kpl., 2022 l. 30 000 kpl. ja mt. 74 000 
kpl. (Pylväs 2019, 2022.)

Silmäpisteasteella oleva mätimäärä on sen sijaan 
pysynyt vuoden 2018 tasolla tai hieman vähempänä. 
Vuotuiset lukemat Kemi-Ounasjoen istutuksissa ovat 
olleet; 2019: 270 litraa l. ja 66 litraa mt., 2020: 160 
litraa l. ja 55 litraa mt., 2021: 100 litraa l. ja 70 litraa 
mt., 2022: 50 litraa mt. (Pylväs 2019, 2020, 2022.)  

Käytettävissä oleva mäti- ja poikasmäärä on rajallinen 
huomioiden vesistöalueen laajuus. Mikäli tulevina 
vuosina todetaan tarvetta istuttaa isompia määriä, 
edellyttää se uusien emokalaparvien perustamista 
tai emokalojen pyynnin lisäämistä luonnosta. Tavoit-
teeseen pääseminen edellyttää, että olemassa on 
riittävää kapasiteettia tuottaa poikasia sellaisia mää-
riä, että niillä olisi todellista merkitystä. Kemi-Ounas-
joen mittakaavassa se tarkoittaisi vähintään satoja 
tuhansia yksikesäisiä ja vuoden vanhoja poikasia. 
Kokeellisia istutuksia voidaan toki tehdä pienemmil-
läkin poikasmäärillä yksittäisille koskijaksoille, mutta 
tällöin tavoitteet olisivat hyvin rajalliset. (Jokikokko 
ym. 2017.)

Silmäpistevaiheessa oleva mäti annosteltuna 
biohajoavaan rasiaan. 
Kuva: Johanna Muotkavaara
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2.1 Suositukset Kemi-Ounasjoella 
käytettävästä mäti- ja poikas-
istutusmateriaalin alkuperästä 

Kemijoen velvoitehoidossa on käytetty Ii- ja 
Tornion joen lohikantoja. Käytännössä tässä vai-
heessa Tornionjoen lohi- ja meritaimenkanta on 
ainoa, mitä voimalaitosten yläpuolisissa istutuk-
sissa tulisi käyttää. Näin siksi, että materiaalia on 
saatavissa laitosemokalastoista ja tarvittaessa myös 
luonnosta hankittuna Isohaaran alta ja Kemijokisuun 
ammattikalastajilta. Nämä luonnosta pyydetyt lohet 
ovat pääosin Tornionjoen kantaa olevia velvoiteistuk-
kaita, tosin seassa on myös Iijoen kantaa olevia lohia. 
Tornionjoen kantaa olevien kalojen ja mädin käyttö 
istutuksissa on luontevaa myös maantieteellisten 
syiden takia. Ne ovat sopeutuneet naapurijoessa 
vallitseviin samankaltaisiin ympäristöolosuhteisiin ja 
vuodenkiertoon ja ovat siksi turvallinen valinta var-
sinkin istutusten alkuvaiheessa, jolloin ei vielä tie-
detä, millaisia tuloksia istutukset antavat. (Jokikokko 
ym. 2017.)

On hyvä kuitenkin huomioida, että Ounas-Kemi-
joen istutuksilla on tavoitteena saada luotua jokeen 
sopeutuva lohikanta. Siksi myöhemmässä vaiheessa 
tulee kiinnittää huomiota lähtömateriaalin geneet-
tiseen monimuotoisuuteen ja mahdollisesti myös 
tehdä viljelykokeita eri kantojen yhdistelmillä. 
Useamman lohikannan sekoitusta olevaa Montan 
kantaa käytetään menestyksellä Oulujoen lohen vel-
voiteistutuksissa, ja sen tapainen sekakanta saattaisi 
olla yksi mahdollinen vaihtoehto Kemijoen vesis-
tön istutuksissa. Uusien kantojen kehittely on joka 
tapauksessa vuosien työn ja tutkimuksen takana, 
joten ainakin toistaiseksi istutukset on suositeltavaa 
tehdä olemassa olevilla kannoilla. (Jokikokko ym. 
2017.)

2.2 Suositukset istutustavoista 

Mäti on mahdollista istuttaa joko syksyllä vastahe-
delmöitettynä tai keväällä silmäpisteasteella. Istu-
tusajankohdasta riippumatta menetelmänä voidaan 
käyttää suorakylvöä tai erilaisia mätirasioita. Syksyllä 
toteutettavien istutusten etuna on mädin edulli-
sempi hinta, johtuen säilytys-, tarkkailu- ja haudon-
takulujen poisjäännistä. Syksyn etuna voi myös olla 
istutusalueiden helpompi saavutettavuus, kun lumi 
ja jäät eivät ole liikkumisen tai istuttamisen esteenä. 
Toisaalta syksyn istutuksiin liittyy myös suuria haas-
teita, etenkin ison mittaluokan kohteissa. Lypsyn ja 
hedelmöityksen jälkeen mäti on erityisen herkkä 
kuljetuksille ja kaikenlaisille tärähdyksille. Lisäksi 
syksyllä istutusten aikaikkuna on hyvin lyhyt, mikä  
tarkoittaa käytännössä sitä, että mäti on saatava koh-
teeseen noin vuorokauden kuluttua hedelmöityksen 
jälkeen. (Mäti-istuttajan opas 2014.) 

Keväällä istutettaessa lohen ja taimenen mäti on 
silmäpisteasteella, jolloin se kestää käsittelyä ja kul-

jetusta suhteellisen hyvin. Lisäksi istutusten aikaik-
kuna on huomattavasti pidempi syksyyn verrattuna. 
Mädin tuottamisesta aiheutuu haudonta-, säilytys- ja 
tarkkailukustannuksia. Toisaalta laadun varmistami-
seksi voi olla järkevää, että hedelmöitetty mäti viet-
tää talven viljelylaitoksen valvotuissa olosuhteissa. 
(Mäti-istuttajan opas 2014.)

Suorakylvö tarkoittaa sitä, että hedelmöitetty tai 
silmäpisteasteella oleva mäti kaadetaan astiasta 
sellaisenaan suoraan koskien pohjalle. Kyseisen 
menetelmän etuja ovat toimenpiteen nopeus, sekä 
vähempi työmäärä suhteessa mätirasioihin. Rasioista 
koituva lisätyö koostuu niiden kasaamisesta, mädin 
annostelemisesta, rasioiden pohjaan asentamisesta, 
paikkojen merkitsemisestä sekä käytön jälkeisestä 
keruutyöstä ja mahdollisesti vielä rasioiden pesemi-
sestä uutta käyttöä varten. Mikäli rasioita halutaan 
käyttää, mutta välttyä suurimmalta osalta edellä 
kuvatuista työvaiheista on suositeltavaa käyttää koti-
maista eko-mätirasiaa. Rasia on valmistettu bioha-
joavasta pahvista, minkä vuoksi sen etuna on, ettei 
niitä tarvitse kerätä vesistöstä pois.

Mädinhaudontakokeissa Paltamossa kesällä 2017 
vertailtiin muun muassa mahdollisia eroja kolmen 
mäti-istutusmenetelmän välillä. Mäti oli silmäpiste-
vaiheessa ja vertailtavat menetelmät olivat a) suora 
istutus sorapohjalle, b) istutus muovisessa rasiassa 
(Whitlock Vibert box) ja c) istutus biohajoavassa 
rasiassa (BIO-mäti). Tuloksissa havaittiin selkeitä eroja, 
sillä biohajoavan mätirasian istutuksessa poikasten 
selviytyminen oli 8.3 kertaa suurempi kuin muovisessa 
mätirasiassa tehdyssä istutuksessa. Suoraan mäti- 
istutukseen verrattuna poikasten selviytyminen oli 
4,2 kertaa suurempi käytettäessä biohajoavaa rasiaa.  
Tutkimus tehtiin koeolosuhteissa luonnon jokiympä-
ristöä simuloivissa olosuhteissa, jossa ei kuitenkaan 
ollut mukana esimerkiksi predaation vaikutusta. 
Tulokset ovatkin lähinnä suuntaa antavia ja tarvitse-
vat tuekseen istutuskokeita todellisissa luonnon olo-
suhteissa. (Hyvärinen 2017.)

Aikoinaan Simojoen elvytysistutuksissa käytettiin 
pääasiassa 1-v lohen poikasia, joilla saavutettiin 
tuhatta istutettua poikasta kohden noin 250 vael-
tavaa smolttia (Jokikokko & Jutila 1998). Nivan ym. 
(2012) tärkein havainto oli, että silmäpisteasteella 
olevan mädin suorakylvöllä saatiin koskiin taimen-
tiheyksiä, mitkä ylittivät paikoin luontaiset poikasti-
heydet. Istutukset tuottivat tulosta vain silloin, kun 
luontaista poikastuotantoa ei ollut. Jos villejä poi-
kasia oli istutusalueella runsaasti, mäti-istutuksen 
tulokset olivat kehnot. Kokeissa todettiin, että istuk-
kaita löytyi aina 500 metrin etäisyydelle alavirtaan 
istutuskohdasta, enimmäkseen kuitenkin 100 metrin 
matkalta. Syrjäsen ym. (2013) mukaan istutustulok-
set vaihtelivat vuosien ja paikkojen välillä, eikä istu-
tukset paljoa lisänneet olemassa olevia poikastihe-
yksiä. Voitiin kuitenkin todeta, että joinakin vuosina 
ilman istutusta poikasia ei koskessa olisi ollut ollen-
kaan ja parhaimmillaan mäti-istutus voi pitää pie-
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nen taimenkannan hengissä. Säilyvyys mätijyvästä 
kesänvanhaksi poikaseksi oli hyvin pieni, keskimää-
rin yksi prosentti. Tuloksiin vaikutti ehkä eniten istu-
tuskosken kokonaispoikastiheys, minkä myös Niva 
ym. (2012) totesivat keskeiseksi tekijäksi istutusten 
onnistumiselle. (Jokikokko ym. 2017.) 

Vaelluskalatyöryhmä suosittelee, että elvyttämistyön 
alkuvaiheessa kotiutusistutusmenetelmien kirjoa 
voitaisiin vertailuaineiston aikaansaamiseksi ja var-
mistamiseksi pitää suhteellisen laajana. Tutkimusten, 
kokemusten ja saatujen tulosten perusteella tulee 
jatkossa suosia kustannustehokkainta istutus mene-
telmää.

Tätä selvitetään parhaillaan Ounasjoen istutusten 
tuloksellisuus -hankkeessa, joka kestää vuoteen 
2026. Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut tieteelli-
siin menetelmiin perustuvan tutkimussuunnitelman, 
jonka pohjalta voidaan arvioida eri istutusmenetel-
mien kustannustehokkuutta sekä mahdollisuuksia 
tuottaa istutusperäisiä vaelluspoikasia Ounasjoen 
vesistössä. Lisäksi ympäristöolosuhteiden vaikutusta 
tutkimuksen avulla pystytään arvioimaan luontaisen 
lisääntymisen onnistumismahdollisuuksia. (Mäki- 
Petäys 2022.)              

Tutkimushankkeessa kolmeen Ounasjoen sivujo-
keen (Loukinen, Aakenusjoki ja Marrasjoki) kohden-
netaan samanlaiset istutukset (vasta hedelmöitetty 

mäti, esikasvatettu poikanen, 1-v poikanen) kolmena 
vuonna peräkkäin ja niihin liittyvä istutustulos mita-
taan sivujokien alajuoksulle asennettujen vaelluspoi-
kasrysien avulla viitenä vuotena peräkkäin. (Mäki- 
Petäys 2022.)

Istutus- ja seurantoihin liittyvät sähkökalastuspaikat 
on järkevää rajata keskeisimmille kohteille. Tämä 
koskee sekä Ounasjokea että Ylä-Kemijokea. Kovin 
laajalle alueelle tehtävä mädin istutus vie runsaasti 
aikaa eikä aina voi etukäteen tietää, ovatko koskikoh-
teet sulana vai joutuuko niihin tekemään avannon 
mädin istuttamiseksi. Nivan ym. 2012 istutusohjeena 
on, että käytettävissä oleva mätimäärä tulisi jakaa 
mahdollisimman tasaisesti tyhjille koskialueille niin, 
että yksittäisten mäti-istutusalueiden etäisyys toisis-
taan on n. 500 metriä. Heidän kokemusten mukaan 
pienilläkin (1–2 l) mätimäärillä on saatu hyviä tulok-
sia. Näin ollen mäti-istutuksia ei kannata tehdä suu-
rilla mätimäärillä vähäiselle määrälle habitaatteja, 
vaan pienillä määrillä suurelle määrälle habitaatteja, 
jolloin todennäköisyys istutusympäristöstä johtu-
vaan onnistumiseen kasvaa. (Jokikokko ym. 2017.)   

Mäti tulee ennen istuttamista värjätä S-väriaineella 
(alitsariinipunainen) poikasten erottamiseksi luon-
nossa syntyneistä poikasista. Väriaineen erottaminen 
merkitystä yksilöstä tosin edellyttää kalan tappa-
mista, mutta tarvittaessa se on mahdollista. Keväällä 
2018 istutettavat 1-v lohen ja meritaimenen poikaset 

Mädin istutus suorakylvönä Kuiva-Tepastojoella keväällä 2017. Kuva: Mika Pylväs
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ovat kaikki rasvaeväleikattuja, ja myös jatkossa poika-
set tulee merkitä eväleikkauksin. Vastakuoriutuneet 
poikaset, jos niitä istutetaan jossain vaiheessa, on 
merkittävä alitsariinivärjäyksin niiden ollessa silmä-
pisteasteella. (Jokikokko ym. 2017.)     

2.3 Suositukset istutuskohteista 

Ounasjoella lohi on vanhojen tietojen mukaan nous-
sut Enontekiölle saakka (Jääskeläinen 1913). Nykyi-
sissä ylisiirtokokeissa ylimmät lohien vapautusalueet 
ovat olleet Raattaman seutuvilla. Raattamaa ylem-
mäs ei istutusten alkuvaiheessa ja nykyisillä istutus-
määrillä ole järkevää istutuksia tehdä. On oletetta-
vaa, että ylhäällä jokea kutu- ja poikastuotantoalueet 
ovat hyvässä kunnossa. Mikäli emokaloja alueelle 
tulee, niiden kutu onnistuu ja poikaset menestyvät 
ainakin ympäristöolosuhteiden puolesta. Istutusko-
keiden kannalta on tärkeämpää selvittää istutusten 
tuottoa Ounasjoen keski- ja alaosilla, missä suurin 
osa koskialueista sijaitsee ja siten myös suurin poi-
kastuotantopotentiaali. (Jokikokko ym. 2017.)

Taimenistutukset (huomioiden edellä mainittu varo-
vaisuusperiaate) on luontevaa kohdistaa sivujokien 
alaosiin, mihin kalojen on myös helpointa nousta 
kutemaan ja mistä vaellukselle lähtö onnistuu 
paremmin kuin latvoilta. Monissa sivujoissa kuten 
esim. Loukisenjoella ja Molkojoella, taimenta on ala-
osalla vähemmän kuin yläosalla (Huhtala & Lettijeff 
1999). Siten alaosille tehtävät istutukset häiritsevät 
mahdollisimman vähän latvaosien paikallista tai-
menkantaa. Sekä lohen että meritaimenen poikasia 
esitetään istutettavaksi aluksi vain Ounasjoen puo-

lelle, koska etukäteen arvioiden Kemijärvi mutkistaisi 
liiaksi yliseltä Kemijoelta peräisin olevien smolttien 
vaellusta verrattuna Ounasjoen selväpiirteisempään 
vaellusreittiin. Ensi vaiheessa on parempi selvittää, 
miten Ounasjoelta peräisin olevat smoltit selviäisivät 
jokivaelluksellaan, ja kehittää ja kokeilla niiden siirtoa 
merialueelle. (LIITE 1. on esitetty sopiviksi arvioidut 
istutuskohteet koordinaattitietoineen ja muissa liit-
teissä istutuspaikat on merkitty karttapohjalle. Joki-
kokko ym. 2017.) 

Suunnitelmassa esitetyt istutuskosket on valittu 
karttatarkastelun perusteella, ja siinä on lähtökoh-
daksi oletettu, että lohen poikaset ja mäti istutetaan 
lähinnä Ounasjoen pääuomaan ja myöhemmin yli-
sellä Kemijoella pääuoman lisäksi joihinkin tärkeim-
piin sivujokiin. Meritaimenen poikaset ja mäti istu-
tettaisiin pääosin Ounasjoen ja myöhemmin ylisen 
Kemijoen alaosiin laskeviin sivujokiin niiden alaosaa 
painottaen. Koskien pituudet on kartalta karkeasti 
mitattu, ja koskijaksojen pituuksia käytetään istu-
tettavien mätimäärien perusteena Nivan ym. (2012) 
ohjeistuksen mukaisesti (2–3 litraa mätiä / 500 m 
jokiuomaa). Ehdotetut mätimäärät koskea kohden 
ovat ohjeelliset ja niitä pitää tarvittaessa sovel-
taa. Pääuomien istutuksissa mätiä voidaan istuttaa 
molemmin puolin jokea, sivujoissa keskiuomaan tai 
jompaankumpaan reunaa tehty istutus riittää. (Joki-
kokko ym. 2017.) 

Yksivuotiaat lohen poikaset olisi parasta istuttaa 
Ounasjokeen muutamaan suurimpaan koskeen Kit-
tilän alapuolelle. Samaten meritaimenen poikasten 
ja mädin istutusta ei kannattane suunnata Kittilän 
yläpuolisille alueille. Lapin ELY-keskuksen mukaan 

Laisentiajoki laskee Ounasjokeen Rovaniemen Patokoskella. Kuva: Mika Pylväs
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sivujoista eniten taimenen poikasille soveltuvia kos-
kialueita on Molko-, Meltaus- ja Marrasjoessa, jotka 
sopivat poikasten lisäksi myös mädinistutukseen. 
Tässä suunnitelmassa poikasten istutustiheydet 
sekä lohen että meritaimenen osalta ovat hieman 
Simojoella käytettyjä tiheyksiä (<10 1-v lohenpoi-
kasta aarille) suuremmat. (Jokikokko & Jutila 1998.) 
Istutuskokeiden alkuvaiheessa on parempi istuttaa 
poikasia ”riittävästi” ja saada näin tuntumaa eri koh-
teiden soveltuvuuteen istukkaille. Poikasistutuksia 
toteutettaessa voi ongelmaksi tulla lumiolosuhteet, 
sillä Voimalohi Oy:n mukaan istutusajankohta on 
todennäköisesti toukokuun alussa. Keväästä riippuen 
on mahdollista, että tuolloin maastossa voi olla lii-
aksi lunta kuorma-auton pääsemiseksi istutuspai-
koille. Lisäksi tulvat ja jäiden lähtö voivat rajoittaa 
istutusoperointia. Edellä mainittuihin haasteisiin on 
hyvä varautua ennakolta ja suunnitella tarvittaessa 
moottorikelkkaistutuksia tai jopa korvaavia istutus-
kohteita. (Jokikokko ym. 2017.)

Istutuspaikkasuositukset (LIITE 1) on valittu kartta-
tarkastelun perusteella ja niitä esitetään suhteelli-
sen runsaasti, jolloin paikkoja on myös mahdollista 
vaihdella ja vertailla saatavien tulosten perusteella. 
Lisäksi on mahdollista, etteivät kaikki paikat sovellu 
istutuksiin, jolloin joitakin kohteita joudutaan hylkää-
mään ja istuttamaan suunniteltu mäti- tai poikaserä 
johonkin suunnitelmaan sisällytettyyn tai kokonaan 
uuteen kohteeseen. Johtuen edellisestä on suositel-
tavaa, että istutuksia on tekemässä henkilöitä, joilla 
on paikallistuntemusta alueesta mädinkäsittelytai-
don lisäksi. Istutushankkeiden käynnistyessä on tar-
koituksenmukaista tehdä maastokartoitukset suun-
nitellulle toiminta-alueelle. Kartoituksen pohjalta 
voidaan tarkentaa tehtyjä suunnitelmia ja suunnata 
istutukset paremmin soveltuviin kohteisiin. (Joki-
kokko ym. 2017.)

2.4 Suositukset Kemijärven 
yläpuolisista istutuksista

Kemijoen yläosalla on useita haaroja, joihin lohi on 
aikoinaan noussut. Jääskeläisen (1913) mukaan lohi 
olisi noussut Kemihaaraan saakka. Mädinistutusko-
keiluihin valittiin koskialueita suurimmista sivujoista 
(Värriö-, Naruska- ja Kuolajoki) varsinaisen päähaa-
ran lisäksi. Lattunaa ylemmäs ei istutuksia esitetä, 
koska tänne yltävällä alueella saavutettavat tulokset 
kertovat kohtuullisella varmuudella myös ylempien 
alueiden poikastuottomahdollisuudet. Ihan ylös ei 
liene järkevää lohen nousua edes tavoitella, koska 
smolttien vaellustappioiden määrään vaikuttaa nii-
den joessa kulkeman matkan pituus. Siksi poikas-
tuottoa kannattaa suunnata alemmille jokiosuuksille 
(LIITE 1 ja LIITE 4). (Jokikokko ym. 2017.) 

Meritaimenen osalta mäti-istutukset menevät Ylä-
kemijoen alueella osin päällekkäin lohen kanssa, 
koska isompia sivujokia ei ole ”vapaana” ja ihan 
pieniin puroihin ei istutuksia kannata suunnata. 

Niissä mäti- ja poikasistutukset todennäköisesti 
onnistuisivat, mutta on vaikea sanoa, missä määrin 
palaavat kututaimenet pieniin puroihin nousisivat. 
Suomenlahden alueelta tosin tiedetään, että meri-
taimen voi nousta kudulle hyvinkin pieneen puroon. 
Samanlaisia havaintoja on järvitaimenen osalta vaik-
kapa Simojärveen laskevista puroista, mutta noissa 
tapauksissa kyse on suoraan kalojen syönnösalueelle 
laskevista puroista. Meritaimenen elinkiertoa aja-
tellen on syytä uskoa, että joskus merestä palaava 
taimen jäisi kudulle pääuomaan jo paljon alempana. 
Pienten purojen ja jokien suukoskiin kudulle tulevat 
taimenet olisivat todennäköisimmin ns. jokitaimenia, 
pääuomassa eläviä ja siellä syönnöstäviä yksilöitä. 
Luultavasti Kemijärveenkin jäävät ja siellä syönnös-
tävät taimenet eivät ulottaisi nousuaan kovin kauas 
sivujokien latvahaaroihin. (Jokikokko ym. 2017.)

2.5 Suositukset alisen Kemijoen 
istutuksista

Rovaniemen alapuolisen Kemijoen osalta meritai-
menen istutuskohteeksi suositellaan alustavasti 
Vähäjokea ja Runkausjokea. Kyseiset joet laskevat 
Kemijokeen itäpuolelta Kivaloiden vaarajaksolta. 
Molemmissa joissa on luontaisesti taimenta ja har-
justa, joten odotukset istutusten onnistumiselle 
ovat suotuisat. (Jokikokko ym. 2017.) Ala-Kemijoen 
meritaimenistutuksia ohjaa aiemmin mainittu varo-
vaisuusperiaate ja EMRA-hankkeen myötä saatavat 
tutkimustulokset, joissa on selvitetty taimenkanto-
jen geneettistä monimuotoisuutta. Istutuskohteiden 
valitsemista ohjaa lisäksi koekalastukset, kartoituk-
set ja toteutetut kunnostukset.

Syksyn 2017 tilanteessa saatavissa oleva ja suunni-
teltu mäti- ja poikasmäärä eivät todennäköisesti riitä 
alisen Kemijoen istutuksiin, ellei samalla luovuttaisi 
istutuksista muilla vesialueilla. Tästä johtuen on suo-
siteltavaa pitää Vähäjoki ja Runkausjoki istutusten 
alkuvaiheessa varakohteina, joihin istutuksia voidaan 
suunnata, mikäli mätiä ja poikasia saadaan suunni-
teltua enemmän käyttöön (LIITE 1 ja LIITE 5). Nämä 
joet toimivat myös sopivina korvaavina kohteina, jos 
jossain muussa joessa istutukset eivät tunnu antavan 
tulosta. (Jokikokko ym. 2017.)

Historiatietojen perusteella on ennakoitu, että 
Meltausjoessa taimenistutukset eivät antaisi kun-
non tulosta, koska siellä ei tiettävästi taimenta ole 
esiintynyt. Toisaalta esimerkiksi Lapin ELY-keskuksen 
näkemysten perusteella Meltausjoki olisi suositel-
tava istutuskohde (J. Huhtala) ja näin ollen kannat-
taisi sisällyttää seuraavan vaiheen istutuskokeiluihin. 
Muutaman vuoden jälkeen on todennäköisesti ker-
tynyt riittävästi tietoa Meltausjoen soveltuvuudesta 
meritaimenelle. Mikäli historiatietojen mukaisesti 
tulokset jäävät heikoiksi, juuri Meltausjoelle tehdyt 
istutukset kannattaa suunnata alisen Kemijoen koh-
teisiin. (Jokikokko ym. 2017.)
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2.6 Tulosten seuranta

Olennainen osa istutuskokeiluja on tulosten seu-
ranta, mikä pitää olla jatkuvaa ja koko hankkeen ajan 
kestävää. Alustavasti istutustoiminnan kestoksi on 
suunniteltu 15 vuotta, mikä on minimiaika lohen ja 
taimenen poikastuotannon seuraamiseksi. Poikas-
tiheyksien lisäksi vaelluspoikastuoton arviointi on 
välttämätön tapa saada tietoa poikasten jokivaiheen 
menestymisestä ja alueiden soveltuvuudesta kaikille 
ikävaiheille mädistä smoltiksi. Monesti poikasten 
menestyminen ensimmäisenä kesänä saattaa olla 
hyvä, mutta talvi karsii niiden määrän olemattomiin. 
Erityisesti Ounasjoen pääuoman tärkeimmät istu-
tuskosket tulisi pitää vuotuisen seurannan piirissä, 
koska niiden poikastuottopotentiaali on suurin. (Joki-
kokko ym. 2017.)  

Seurantaa Ounasjoella 2021. Kuva: Kemijoki Oy 

On hyvin todennäköistä, etteivät kaikki istutuskoh-
teet tuota tulosta tai muodostuvat poikasmäärät 
ovat hyvin pieniä useammankin vuoden toimenpi-
teiden jälkeen. Siksi esim. kolmen kauden jälkeen on 
perusteltua tehdä yhteenvetoa tuloksista ja hylätä 
tuottamattomat istutuskohteet. Hyväksi osoittau-
tuneissa koskipaikoissa istutuksia voidaan jatkaa ja 
samalla vertailla eroavaisuuksia aiheuttavia tekijöitä 
hyvien ja huonojen alueiden välillä. Vertailujen avulla 
on mahdollista tehdä kunnostustarvekartoituksia 
tulevaisuutta silmällä pitäen, koska se on ainoa keino, 
jolla jokialueiden tuottoa voidaan lisätä. Nykyisin on 
jo runsaasti hyviä kokemuksia kunnostusten tuloksel-
lisuudesta vaikkapa Simojoelta, joten niitä voi hyö-
dyntää suunnitelma-alueen hyvien kohteiden ohella.  
(Jokikokko ym. 2017.)
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2.7 Mäti- ja pienpoikasistutusten 
hanke-esitykset 

Vaelluskalatyöryhmän tavoitteena on kokeilujen, 
seurantojen ja tutkimustulosten perusteella löy-
tää parhaat mahdolliset käytännöt tuloksellisista 
ja kustannustehokkaista mäti- ja poikasistutusten 
toteuttamistavoista. Pitkän aikavälin tavoitteena 
on edistää jokeen leimautuneen kannan luomista 
edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi 
tavoitteena on, että saatujen tulosten perusteella 
mäti- ja poikaistutusten määriä, sekä kohteita voi-
taisiin vuosittain lisätä.

Vaelluskalatyöryhmä pitää erittäin tärkeänä, että 
mäti- ja pienpoikasistutushankkeiden toteutta-
mista jatketaan myös tulevina vuosina osana Kemi- 
Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämistä. Työ-
ryhmä suosittelee pitämään kokeilukirjoa laajana, 
mutta huomauttaa myös, että mahdollisista tuot-
tamattomista toimenpiteistä on pystyttävä luo-
pumaan ja etsittävä kuhunkin kohteeseen paras 
mahdollinen ratkaisu.

2.6 Kalaystävälliset ylisiirrot

Vaelluskalakantojen elvyttämistyössä ja leimautu-
neen kannan luomisessa ylisiirrot on yksi potentiaa-
linen toimenpide, jolla mahdollistetaan kutukalojen 
pääsy voimalaitospatojen yläpuolella sijaitseville 
lisääntymisalueille. Marttilan ym. (2017) mukaan 
lohikalojen ylisiirrot ovatkin yleistyneet viime vuo-
sikymmenen aikana Suomessa. Ne nähdään yhtenä 
tukitoimenpiteenä, jolla edesautetaan kalateiden 
toimintaa ja vaelluskalakantojen elvyttämistä. Kala-
siirroilla tähdätään yleensä siihen, että jokialueelle 
saadaan leimautunut ja sinne kutunousullaan takai-
sin hakeutuva vaelluskalakanta. (Marttila ym. 2017.)

Ylisiirroilla voidaan saavuttaa useita samoja hyötyjä, 
kuin varmistamalla kalojen luontainen levittäytymi-
nen vapaan vaellusyhteyden kautta. Ylisiirrettyjen 
lohien kudusta sekä pienpokasista on tehty havain-
toja myös Ounasjoella. Niiden perusteella tiedetään, 
että ylisiirroilla, yhdessä istutusten kanssa, voidaan 
tukea jokialueelle leimautuneen poikaskannan syn-
nyttämistä. Ylisiirtoja toteuttamalla voidaan lisäksi 
mahdollistaa luonnonvalinta sekä kutuparin ja -pai-
kan valinta luonnonympäristössä. Siirroilla voidaan 
lisäksi edistää luonnonkudusta peräisin olevien poi-
kasten leimautumista ja sopeutumista jokiympäris-
töön. (Marttila ym. 2017.)

Toisaalta on myös syytä huomioida, että kaikkiin yli-
siirtoihin liittyy myös keinotekoista valintaa. Ihminen 
on siis vaikuttamassa sekä yksilöihin jotka valitaan 
että ajankohtaan, jolloin nämä tulevat siirretyksi 

kutualueille. Näin ollen ylisiirroilla voi olla tahatto-
mia vaikutuksia kalakannan rakenteeseen, elinkierto- 
ominaisuuksiin ja geneettiseen monimuotoisuuteen. 
Lisäksi joissakin olosuhteissa ja vesistöalueilla ylisiir-
roilla pyritään täyttämään myös muita kuin suojelul-
lisia ja kalataloudellisia tavoitteita. Niiden avulla voi-
daan tavoitella lohijoen ”statuksen” luomista jolloin 
siirtoja toteutetaan puhtaasti kalastuksellisista lähtö-
kohdista. (Marttila ym. 2017.)

Tutkimuksiin perustuen siirtoihin tiedetään liittyvän 
tekijöitä, joista aiheutuu kaloille stressiä. Stressistä 
aiheutuvat biokemialliset ja fysiologiset muutokset 
voivat selittää kalojen poikkeavaa vaelluskäyttäyty-
mistä tai lisääntymismenestystä vapautuksen jäl-
keen. Paikoin ylisiirretyt kalat ovat olleet haluttomia 
jatkamaan vaellusta ja joskus jopa suurin osa on las-
keutunut pois siirtojen kohdealueilta ennen kutuai-
kaa. Esimerkiksi Ounasjoella tehtyjen seurantojen 
(2009–2011 ja 2015) perusteella keskimäärin ainoas-
taan kolmannes (vaihteluväli 11–64 %) siirretyistä 
radiolähettimillä varustetuista lohista säilyi varmuu-
della elossa Ounasjoessa kutuaikaan asti. (Marttila 
2016.) 

Epäsäännöllinen ja poikkeava vaelluskäyttäytymi-
nen sekä lisääntymisalueelta pois siirtyminen ennen 
kutuaikaa selittyvät mahdollisesti sillä, että kala 
voi olla siirron jälkeen suunnista sekaisin. On myös 
mahdollista, että vaeltelu ennen kutua ja viiveet 
kutualueiden löytämisessä selittyvät kalojen alku-
perällä. Ylisiirretyt kalat ovat yleensä peräisin joki-
suuhun tehdyistä istutuksista, joten niiltä puuttuvat 
poikasvaiheen kokemukset jokialueesta. (Marttila 
ym. 2017.)

Kemijoella on tehty vuodesta 2009 lähtien lohien ja 
vähäisessä määrin myös taimenten ylisiirtoa Kemijo-
kisuulta ja Isohaaran alapuolelta pääasiassa Ounas-
joelle. Siirtojen keskeisimpänä tavoitteena on ollut 
selvittää, voidaanko aikuisia lohia siirtämällä käyn-
nistää luonnonpoikastuotanto useiden patojen ylä-
puolella rakentamattomalla jokiosuudella. (Marttila 
ym. 2017.) Ylisiirrettyjen lohien määrä Kemijoella on 
vaihdellut vuosittain sadoista reiluun tuhanteen kap-
paleeseen. Siirrettyjen lohien yhteismäärä vuosina 
2009–2021 on noin 5 500 lohta. (Uusitalo ym. 2022.)

Ounasjoen lisäksi lohia on siirretty vähäisissä määrin 
myös pienempiin sivujokiin Loue-, Vähä- ja Akkunus-
jokeen sekä Kemijoen patoaltaisiin Isohaaraan ja Ter-
volaan. Lisaksi vuodesta 2015 siirtoja on tehty myös 
Yli-Kemijoelle, Pelkosenniemelle ja Savukoskelle. 
(Marttila ym. 2017 ja Uusitalo ym. 2022.)
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Taulukko 1. Vaelluskalatyöryhmän tiedossa olevat ylisiirretyt lohet Kemi-Ounasjoelle vuodesta 2009 lähtien.

Vuosi Hanke Toteuttaja Siirrettyjen lohien määrä 
kpl. 

2009 Telelohi-2009 hanke Lapin ympäristökeskus 60 (Ounasjoki)
2010 Askel Ounasjoelle II-hanke Lapin ELY-keskus 329 (Ounasjoki)
2011 Askel Ounasjoelle II-hanke Lapin ELY-keskus 105 (Ounasjoki)
2012 Askel Ounasjoelle III-hanke Lapin ELY-keskus 22 (Kemijoki/Ossauskoski
2013 Askel Ounasjoelle III-hanke Lapin ELY-keskus 25 (Kemijoki/Valajaskoski)

25 (Kemijoki Petäjäskoski)
2014 Paluu-hanke Lohijokitiimi ry. 323 (Ounasjoki)

162 (Vähäjoki)
51 (Tervolan patoallas)
33 (taimen, Loejoki)

2015 Paluu-hanke Lohijokitiimi ry. 903 (Ounasjoki)
244 (Kemi/Vähäjoki)
104 (Yli-Kemi)

2016 Paluu-hanke

  

Lohijokitiimi ry. 946 (Ounasjoki)
80 (Ala-Kemijoki)
47 (Itä-Lappi)

2017 Vaelluskalojen ylisiirtohanke Kemi-Ounasjoelle Lohijokitiimi ry. n. 1300 (Ounasjoki)
234 (Itä-Lappi)

2018 Ei ylisiirtoja
2019 Lohijokitiimi ry. 21 (Ounasjoki)

24 (Ala-Kemijoki)
2020 Paluu-hanke 2020-2021 Lohijokitiimi ry. 267 (Ounasjoki)

242 (ItäLappi)
31 (Ala-Kemijoki)

2021 Paluu-hanke 2020-2021 Lohijokitiimi ry. 231 (Itä-Lappi, Helppi, 
Enontekiö)

Kemi- ja Ounasjoelle ylisiirretyt lohet on pääasiassa 
pyydetty nuottaamalla Isohaaran voimalaitoksen ala-
puolelta, kiinniottamalla kalateistä ja pyydystämällä 
niitä Perämeren merialueelta. Hajautetut pyyntipai-
kat aiheuttavat monenlaisia haasteita mm. kalojen 
terveyden, logistiikan- ja säilytyksen osalta. Edellä 
mainituista haasteista johtuen olisi suositeltavaa, 
että jatkossa kiinniotto voisi tapahtua keskitetysti 
ja kuten mm. Laine (2010) toteaa, mahdollisimman 
läheltä alinta vaellusestettä tai esimerkiksi kalatiestä. 
Näin toimimalla lisätään todennäköisyyttä, että siir-
rettävät kalat ovat kyseisen joen kantaa tai istukasta, 
ja pyrkivät myös nousemaan sinne.

Vaelluskalatyöryhmä pitää tarpeellisena hankkeita, 
joissa toteutetaan kalaystävällisiä ylisiirtoja. Alla 
Vaelluskalatyöryhmän ehdotukset ylisiirtojen kehit-
tämiseksi: 

Kalaystävällisten ylisiirtojen tavoitteena on käyn-
nistää lohen luonnonpoikastuotantoa Kemi- 
Ounasjoessa ja saada aikaan jokeen leimautunut 
lohikanta, jolla on vahva vietti pyrkiä palaamaan 
synnyinsijoilleen sukuaan jatkamaan. Ylisiirtoja on 
suositeltavaa toteuttaa yhtenä tukitoimenpiteenä 
mäti- ja pienpoikasistutusten rinnalla vaelluskala-
kantojen elvyttämistyössä.

Keskeistä on, että tulevissa hankkeissa keskitytään 
selkeään tavoitteenasetteluun, tulosten tarkkai-
luun sekä raportointiin. Lisäksi tuleviin hankkeisiin 
tulisi sisällyttää seurantaohjelma, jossa kerätään 
tietoa kalakannan tilasta ennen siirtoja, niiden 
aikana sekä siirtojen jälkeen. Mikäli ylisiirtoja 
toteutetaan yhtäaikaisesti muiden tukitoimien, 
kuten mäti- ja pienpoikasistutusten kanssa on 
toimijoiden välinen koordinointi ja yhteistyö vält-
tämätöntä. Myös seurannan ja toimenpiteiden 
vaikuttavuuden osalta on tärkeää, että kunkin 
menetelmän tuloksia voidaan jälkikäteen arvioida 
ja verrata tutkimuksellisesti.

Ylisiirtotoiminnan keskiöön Kemi-Ounasjoella 
on tutkimuksen ja seurannan lisäksi suositelta-
vaa nostaa kiinniotto- ja kuljetusmenetelmien 
kehittäminen mahdollisimman kalaystävälliseen 
suuntaan. Kalojen pyynti, käsittely, ylisiirto ja vaa-
dittavat eläinlääkärin tarkastukset tulisi järjestää 
siten, että kalan kunnolle ja vaellusvalmiudelle 
aiheutuva haitta minimoidaan. Tavoitteena tulee 
olla käsittelyvapaiden tekniikoiden suosiminen 
esimerkiksi kalateitä tai kiinniottolaitetta hyö-
dyntäen. Lisäksi pyrkimyksenä tulisi olla meri- 
iältään ja nousuajankohdaltaan luontaisesti vaih-
televan emokalaston luonti huomioiden myös bio-
logisesti perustellut koiras–naaras-suhteet.    
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Ylisiirtojen kustannustehokkuutta olisi syytä tar-
kastella vuosittain ja päämääränä tulee olla toi-
minnan jatkuva arviointi ja kehittäminen. Myös 
siirtojen määrälliset tavoitteet tulisi laatia yhteis-
työssä ja varovaisuusperiaatetta noudattaen eri 
sidosryhmien kanssa. Toiminnan kehittyessä ja 
seurannoista saatujen tulosten perusteella mää-
rät sekä istutuskohteet tulisi suunnitella vuosit-
tain. Laajamittaisen poikastuotannon aikaansaa-
minen edellyttää verraten suuria emokalamääriä 
ja alasvaelluksen turvaamista.

Vaelluskalatyöryhmä suosittelee seurannan 
tehostamiseksi sähköisen järjestelmän luomista, 
jonne kuka tahansa voi ilmoittaa havaintoja (pyy-
dyksiin jääneet, kuolleet, jne.) ylisiirrettyjen kalo-
jen osalta.

Kemi-Ounasjoelle tehdyistä lohien ja taimenten 
ylisiirtomääristä oheistietoineen on laadittava kat-
tavat istutuspöytäkirjat. (sisältäen mm. istutuspai-
kat, koiras–naaras-suhteet, rel/ll-suhteet)

Kaikista Kemi-Ounasjoelle ylisiirrettävistä merilo-
hista ja meritaimenista tulisi ottaa dna-näytteet 
talteen mahdollisia myöhempiä selvityksiä varten. 
Mikäli tutkimuksissa voidaan vahvistaa, että ras-
vaevälliset lohet ovat peräisin Kemi-Ounasjoelta, 
tulee ylisiirroissa painottaa evällisten emokalojen 
siirtämistä.

Emokalojen kiinniottolaite Bodenissa Luulajajoella. Kuva: Lassi Kontiosalo
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3.1 Isohaaran kalatiet

Kemijoella Isohaarassa on vaelluskalojen kulun tur-
vaamiseksi käytössä kaksi kalatietä. Molemmat 
kalatiet sijaitsevat PVO-Vesivoima Oy:n omistaman 
vesivoimalaitoksen yhteydessä Kemin ja Keminmaan 
rajalla. Kalatiet Isohaarassa omistaa Keminmaan 
kunta. Kalateiden käyttö ja hoito sekä niiden kehit-
täminen on Keminmaan kunnan ja Lohijokitiimi ry:n 
välille tehdyn sopimuksen (2014 ja 2017) mukaisesti 
Lohijokitiimi ry:n vastuulla.

Kalateiden käyttökustannukset ovat olleet vuosina 
2013–2016 noin 23 000 € per vuosi. Isohaaran kala-
teiden ylläpidosta ja käyttökustannusten jakamisesta 
Rovaniemi, Kemi, Keminmaa, Tervola, Kittilä ja Enon-
tekiö ovat vuonna 2013 laatineet yhteistyösopimuk-
sen, jossa mm. määritellään kuntakohtaiset osuudet. 
Suurin maksuosuus (40 %) on Rovaniemen kaupun-

3. Ylös- ja alas-
vaellus ratkaisut

gilla ja pienin (5 %) Enontekiön kunnalla. (Raportti 
Isohaaran kalateiden toiminnasta 2016.) 

Keminmaan kunnan ja valtion yhdessä rahoittamalle 
Vallitunsaaren kalatiehankkeelle Vesioikeus teki 
myönteisen päätöksen vuonna 1992. Lupaan perus-
tuen rakennettiin 230 metrin pituinen Vallitunsaa-
ren kalatie Isohaaran voimalaitoksen laajennuksen 
yhteydessä. Kalatie valmistui vuonna 1993. (Löytty-
järvi 2011.)

Vallitunsaaren kalatiehen on suunniteltu kaksi sisään-
käyntiä, joiden käyttöä ohjataan automatiikan avulla. 
Kalatien alin osuus muodostuu pystyrako-osuudesta 
ja ylin denil-osuudesta. Kalatien nousukorkeus on 12 
metriä ja kokonaisvirtaama on noin 1,2 m³/ sek. Kala-
tie on Oulun yliopiston suunnittelema ja sen rakenta-
miskustannukset olivat noin 0,5 milj. €. (Keminmaan 
kunnan verkkosivu.) 

Vallitunsaaren kalatie valmistui vuonna 1993. Kuva: PVO-Vesivoima Oy
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Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytyksiä on sen 
rakentamisen jälkeen pyritty kehittämään erilaisten 
hankerahoitusten avulla. Oulun yliopisto selvitti kala-
tien toimivuutta ja kehittämistarpeita sen käyttöön-
oton jälkeisinä kesinä useamman vuoden ajan. (Lohi-
jokitiimin verkkosivu.) Hankerahoituksella toteutetut 
kehittämistoimenpiteet aloitettiin vuonna 1996 kol-
mivuotisella Kemi–Tornio-alueen Kehittämiskeskuk-
sen hallinnoimalla Nousukas Kemijokeen -projektilla. 
Sitä rahoittivat EU:n lisäksi mm. Lapin työvoima- ja 
elinkeinokeskus, sekä jokivarren kunnat. Hankkeen 
yhtenä keskeisenä tavoitteena oli Vallitunsaaren 
kalatien toimivuuden kehittäminen. (Laine 2008.) 

Keminmaan kunta (tekniset palvelut) toteutti Val-
litunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittä-
minen -hankkeen pääasiassa EAKR-rahoituksella 
vuonna 2014. Hankkeen aikana Vallitunsaaren kala-
tiehen laadittiin Maveplan Oy:n toimesta kalatien 
kehittämisen muutostöitä koskeva suunnitelma 
ja kustannusarvio. Laadittua suunnitelmaa, jonka 
kustannusarvio on noin miljoona euroa ei ole sel-
laisenaan toimeenpantu. Suunnitelman mukaisia 
kehittämiskokeiluja on joiltakin osin toteutettu han-
ketoiminnoin viimevuosina.     

Vallitunsaaren kalatiehen asennettiin kotimainen 
Simsonar Oy:n kehittämä optinen kalalaskuri vuonna 
2018. Laitteen ohjelmisto kykenee tunnistamaan, 
laskemaan ja mittaamaan kalat videoaineistosta hah-
montunnistukseen perustuen. Tarkempi lajitunnistus 
ja esimerkiksi rasvaevä havainnot voidaan tehdä ja 
tarkistaa videoaineistosta. Simsonar-järjestelmään 
kuuluvan ohjelmiston myötä kerättyjen tietojen 

Isohaaran kalatie valmistui vuonna 2012. Kuva: PVO-Vesivoima Oy 

monipuolinen käsittely ja tallentaminen sekä etä-
käyttö on nykyään toteutettavissa. (Kalateiden toimi-
vuuden seuranta 65 / 2018.)

Simsonar-kalalaskurin hankinta toteutettiin Vallitun-
saaren kalatien kehittämisen investointihankkeena, 
jossa laskurin lisäksi hankittiin Vallitunsaaren kala-
tiehen lisävesipumppu. Rahoituksen hakijana toimi 
Keminmaan kunta. Hankkeen toteutuneet kustan-
nukset olivat n. 50 000 euroa, josta ELY-keskus rahoitti 
puolet ja toinen puoli jakautui PVO-Vesivoima Oy:n, 
Lohijokitiimi ry:n sekä Kemijoki Oy:n kesken. (Päätös 
LAPELY 526-3173-/2018) 

Kalatien valmistumisen (1993) jälkeen toteutetuissa 
kalatien toimivuus- ja kehittämisselvityksissä voitiin 
tarkasti seurata ja dokumentoida mm. kalojen nou-
sumäärät, lajit, mitat ja nousuajankohdat. Vuosina 
1993–1999 kalatiestä tiedetään nousseen lohia ja 
meritaimenia seuraavasti; 1993: l. 304 kpl, mt. 97 
kpl; 1994: l. 121 kpl, mt. 101 kpl; 1995: l. 163 kpl, 
mt. 115 kpl; 1996: l. 143 kpl, mt. 148 kpl; 1997: l. 355 
kpl, mt. 181 kpl; 1998: l. 551 kpl, mt. 145 kpl; 1999: 
l. 388 kpl, mt. 186 kpl. (Laine, A., Kamula, R. & Hooli 
J. 1998, Laine, A., Jokivirta, T. & Katopodis, C 2002.)

Vallitunsaaren kalatiestä Simsonar-kameralaskurin 
asennuksen jälkeen patoaltaalle nousseet yli 45 cm 
lohikalat: 2018: l. + mt. 545 kpl, 2019: l.+ mt. 582 kpl;  
2020: l. 1 236 kpl, mt. 433 kpl; 2021: l. 916 kpl, mt. 
241 kpl. (Raportit Isohaaran kalateiden käytöstä ja 
hoidosta sekä kehittämisestä syntyneistä kustannuk-
sista 2018-2021.)      
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Isohaaraan toiselle ”uudelle” kalatielle Keminmaan 
kunta sai luvan Ympäristövirastolta vuonna 2005. 
Kalatie on Suomen Salaojakeskuksen suunnitte-
lema ja sen rakentaminen aloitettiin vuonna 2010. 
95 metriä pitkä kalatie valmistui vuonna 2012. Kala-
tien rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 
2 milj. euroa. Rahoituksesta vastasi 86-prosenttisesti 
EU ja Suomen valtio. Kustannuksista n. 14 % katettiin 
kuntien; Kemi, Keminmaa, Tervola, Rovaniemi, Kittilä 
ja Enontekiö toimesta. Lapin ELY-keskuksen ympä-
ristö ja luonnonvara -vastuualue toimi hankkeen hal-
linnoijana ja kalatien rakennuttajana. (Askel Ounas-
joelle projektit I–IV Lapin ELY-keskus 2014.)  

Uusi kalatie on sijoitettu käytöstä poistetun uittokou-
run paikalle, joten sen rakentaminen ei edellyttänyt 
juurikaan muutostöitä vanhoihin patorakenteisiin. 
Isohaaran kalatie koostuu erityyppisistä kalatieosuuk-
sista. Kalatien alaosan tyyppi on ns. Borland-kalatie 
jonka jatkeena on avonainen ns. Denil-tyyppinen 
kalatie. Kalatien ylin osa on pystyrakotyyppistä kala-
tietä. Virtaama kalatiessä Denil- ja pystyrako-osuuk-
silla vaihtelee yläaltaan korkeuden mukaan välillä 
0,4–0,8 m³/s. Kalatien suulla, jonka toimintaa ohjaa 
automatiikka, normaali virtaama on 0,9–1,3 m³/s ja 
hetkittäin muutamien minuuttien ajan jopa 4–5 m³/s. 
(Ympäristölupaviraston lupa 57/05/1.) 

Borland-kalatie toimii sulutusperiaatteella. Bor-
land-tyyppi soveltuu esimerkiksi jo rakennettujen 
tai putouskorkeudeltaan suurien patorakenteiden 
yhteyteen, missä käytettävissä oleva tila on vähäi-
nen. Kalasulku muodostuu kahdesta altaasta ja niitä 
yhdistävästä kammiosta tai nousuputkesta. Kalat 
nousevat alimpaan altaaseen joko suoraan tai eril-
lisen kalatien kautta. Suuaukko suljetaan säännölli-
sin väliajoin, tai kun kaloja on kertynyt tietty määrä. 
Tällöin painekammio ja nousuputki alkavat täyttyä 
vedellä. Kalat nousevat veden mukana yläaltaaseen 
ja joko suoraan tai erityyppisen kalatien kautta edel-
leen yläpuoliseen vesistöön. Alimman sulkuluukun 
avautuessa tyhjenee nousuputki ja kalatie on jälleen 
valmiina kalojen keräämiselle. (Laine 2016.) 

Isohaaran kalatie oli vuoteen 2020 asti varustettu 
”Vakin” infrapunaan perustuvalla kalalaskurilla. 
Keväällä 2021 Isohaaran kalatielle asennettiin Sim-
sonar Oy:n kehittämä optinen kalalaskuri. Järjes-
telmä on vastaava kuin Vallitunsaaren kalatiessä 
vuonna 2018 käyttöön otettu ratkaisu. 

Kalalaskurin hankinta uudempaan kalatiehen toteu-
tettiin Vaelluskalojen ylisiirto/kalateiden kunnostus ja 
testaus 2020–2021 -hankkeen toimenpiteenä. Hanke 
toteutettiin NOUSU-rahoituksella, josta ELY-keskuk-
sen osuus oli 50 %. Omarahoitusosuudesta vastasivat 
PVO-Vesivoima Oy sekä rahoituksen hakijana toimi-
nut Lohijokitiimi ry. (Päätös LAPELY/2390/2020)

Nousukaudella 2021 Simsonar-laskurin antamien 
tietojen perusteella Isohaaran kalatiehen nousi 
yhteensä 790 kalaa, joista lohia oli 435 kpl ja meri-

taimenia 312 kpl. (Simsonar FishCounter Raportti 
Isohaara 2021) 

Isohaaran kalatietä on hyödynnetty myös emoka-
lojen ylisiirtoihin vuodesta 2014 lähtien. Kalatien 
yhteyteen rakennettiin vuonna 2020 uusi kiinteä 
pyyntilaite. Pyyntilaitteesta vuonna 2021 ylisiirtoihin 
käytettyjen lohien määrä oli 123 kpl. (Raportti, 2021.)

Vaelluskalatyöryhmä pitää tarpeellisena hank-
keita, joiden tavoitteena on Isohaaran kalateiden 
kehittäminen ja toiminnan varmistaminen. Alla 
esitykset tarvittavista toimenpiteistä Isohaaran 
kalateiden kehittämiseksi.

Vallitunsaaren kalatien kehittämisen osalta tulee 
arvioida Keminmaan kunnan 2014 teettämien 
suunnitelmien ajantasaisuus. Tarvittaessa suun-
nitelmat tulee vanhentuneilta osin laatia uudes-
taan. Vastaava tarkastelu tulisi toteuttaa myös 
Isohaaran kalatiestä.

Viimevuosina toteutettujen kehityshankkeiden 
perusteella tulisi muodostaa selkeä tilannekuva 
siitä, miltä osin kehittämistoimenpiteet ovat 
onnistuneet ja mitä jatkopäätelmiä aiemmista 
toimenpiteistä voidaan johtaa. Tavoitetilana tulisi 
olla Isohaaran kalateiden kokonaisvaltainen kehit-
täminen ja tämän pohjalta laadittu pidemmän 
aikavälin toimintamalli sen sijaan, että erillisiä toi-
menpiteitä toteutetaan hankerahoituksella vuo-
sittain. 

Isohaaran toiminnan jatkokehittämistä olisi hyvä 
suunnitella myös laajemmassa mittakaavassa 
huomioiden koko Kemijoen kokonaisuus. Etenkin 
kun tiedetään, että Taivalkosken kalauoman lupa-
hakemus on prosessissa.

Isohaaran kalateiden tutkimus- ja kehittämistoi-
minnassa Luonnonvarakeskuksen mukana olo on 
välttämätöntä.

Nousukalamääriin liittyvä raportointi, tilastointi 
ja niiden saatavuus tulisi varmistaa vähintään 
vuoden 2021 tasolle. Tuolloin kalatielukemat tar-
kistettiin ja raportoitiin koko nousukauden ajan 
viikoittain. Tarkistuksen ja raportoinnin suoritti 
Simsonar Oy ja tulokset julkaistiin viikoittain Lapin 
liiton ja Lohijokitiimi ry:n verkkosivuilla. https://
www.lapinliitto.fi/edunajaminen/kemi-ounas-
joen-vaelluskalatyoryhma/lohikalojen-nousu-iso-
haaran-kalateissa/ 

Uusien ratkaisuiden käyttöönotto ja hyödyntämi-
nen Isohaaran kalateiden toimivuuden parantami-
seksi on suositeltavaa. Kalateihin tulisi seurantoja 
varten asentaa kiinteät PIT-lukijat (Passive Inter-
grated  Trasponder).

https://www.lapinliitto.fi/edunajaminen/kemi-ounasjoen-vaelluskalatyoryhma/lohikalojen-nousu-isohaaran-kalateissa/
https://www.lapinliitto.fi/edunajaminen/kemi-ounasjoen-vaelluskalatyoryhma/lohikalojen-nousu-isohaaran-kalateissa/
https://www.lapinliitto.fi/edunajaminen/kemi-ounasjoen-vaelluskalatyoryhma/lohikalojen-nousu-isohaaran-kalateissa/
https://www.lapinliitto.fi/edunajaminen/kemi-ounasjoen-vaelluskalatyoryhma/lohikalojen-nousu-isohaaran-kalateissa/
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3.2 Kalatiesuunnitelmat

Lapin ELY-keskuksen toimesta (Askel Ounasjoelle III- 
hanke) on Kemijoen alajuoksun neljään voimalaitok-
seen (Taivalkoski, Ossauskoski, Petäjäskoski ja Vala-
jaskoski) suunniteltu kalatiet vuosina 2012–2014. 
Kalatiesuunnittelun tueksi hankkeessa toteutettiin 
myös tutkimusosio, jonka tavoitteena oli tiedon tuot-
taminen suunniteltavien kalateiden sisäänkäyntien 
sijoittamiseen. RKTL:n toteuttamassa tutkimuksessa 
seurattiin vuosina 2012–2013 Ossaus,- Petäjäs- ja 
Valajaskosken alakanaviin siirrettyjen lohien vael-
luskäyttäytymistä radiotelemetrian avulla. Lisäksi 
hankkeessa tehtiin kaikkiin kolmeen alakanavaan 3D- 
virtausmallinnukset, jotta saatujen tietojen avulla 
voidaan välttää sijoittamasta kalateiden sisäänkäyn-
tejä alueille, joihin kalat eivät hakeudu. (Orell ym. 
2014.)       

Lukuun ottamatta Kalasydän-kalatieratkaisua ja Tai-
valkosken kalauoman lupahakemusta vuonna 2022 
kalateiden rakentaminen ei Kemijoella ole muiden 
patojen osalta edistynyt, sillä rahoitusta ja vastuuta-
hoja hankkeille ei ole löytynyt. Aiemmin tehtyjä kala-
tiesuunnitelmia ei toimintaympäristön muututtua 
sellaisenaan voida kaikilta osin soveltaa. Kalateiden 
toteutumisen aikataulu sekä tekninen vaatimustaso 
riippuvat paljolti siitä, millaiseen päätökseen kalata-
lousviranomaisen kalatalousvelvoitteiden muutosha-
kemus ja sen käynnistämä prosessi aikanaan päättyy. 
Sitä ennen mahdollisesti käynnistyvissä hankkeissa 
on perusteltua huomioida kalatalousviranomaisen 
kalatalousvelvoitteiden muutoshakemuksessa esit-
tämät vaatimukset mm. kalatiehen ohjattavasta 
käyttövirtaamasta (mitoitusvirtaamana vähintään 
2 m³/s) sekä houkutusvirtaamasta (mitoitusvirtaa-
mana vähintään 20 m³/s.) 

Vaelluskalatyöryhmän tavoitteena on, että kalojen 
ylös- ja alasvaellus turvataan toimivien vaellusyh-
teysratkaisuiden myötä vaiheittain. Ratkaisut voi-
vat perustua esimerkiksi ohitusuomiin, perintei-
siin kalateihin, ylisiirtolaitteisiin tai muihin uusiin 
innovaatioihin. Ratkaisuja tulee tarkastella voima-
laitoskohtaisesti, huomioiden uusien ratkaisuiden 
tuomat mahdolliset lisähyödyt. Ensivaiheessa toi-
menpiteet tulee toteuttaa Keminmaan ja Rovanie-
men välille, jotta vaelluskalat pääsisivät Ounasjo-
keen kutu-ja lisääntymisalueille. Rahoituslähteinä 
tulee tarkastella kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, 
mukaan lukien EU:n tarjoamat rahoitusinstru-
mentit. 

3.3 Kalasydän-kalatieratkaisu

Kalasydän-kalatieratkaisun avulla pyritään ennen 
kaikkea ohittamaan vaellusesteitä, vaelluskalojen 
kutuvaelluksen varrella. Kalatieputkistoja voidaan 
hyödyntää myös poikasten alasvaelluksessa turbii-
nien ohittamiseksi. (Sohlberg 2021.)

Kalatieratkaisu koostuu Kalasydän-moduulista, siirto-
putkistoista ja ohjausjärjestelmästä. Toiminnan ide-
ana on, että vaelluskala ohjataan houkutusvirtaaman 
avustuksella Kalasydän-yksikön runko kammioon, 
josta se veden virtausta kiihdyttäen siirretään put-
kistoa pitkin turvallisesti vaellusesteen alapuolelta 
esteen yläpuolelle. (Sohlberg 2021.)

Kalasydän-yksikkö on kelluva, joten se on sijoitetta-
vissa nousukalan kannalta optimaaliseen kohtaan. 
Lisäksi laitteen sijainti on suhteellisen helposti ja 
nopeasti muutettavissa. Järjestelmän kelluntaomi-
naisuus pitää halutessaan laitteen suuaukon aina 

Kalasydän Kemijoen Taivalkoskella 2020. Kuva: Kemijoki Oy
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samalla korkeudella vedenpinnasta. Suuaukon tasoa 
voidaan tarvittaessa myös säätää. (Sohlberg 2021.)

Testaus- ja käyttökokemusten myötä on pystytty 
osoittamaan, että laite mahdollistaa sekä suuret 
korkeuserot että pitkät siirtoetäisyydet. Kalasydän- 
kalatieratkaisun ensimmäiset kehittämishankkeet 
toteutettiin kesän ja syksyn 2017 aikana, Paltamossa 
ja Oulujoen Merikoskella. Vuonna 2018 laitteen tuo-
tantoversiota pilotoitiin Kemijoella Isohaarassa. Vuo-
sista 2019–2021 Kalasydän-kalatieratkaisu on ollut 
käytössä Kemijoella Taivalkosken voimalaitoksella. 
Fortum Oy otti laitteen käyttöön vuonna 2021 Oulu-
joen vesistössä Leppikosken voimalaitoksella, Hyryn-
salmen reitillä. Ratkaisu on herättänyt kiinnostusta 
Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa, Itävallassa 
ja Saksassa sekä Pohjois-Amerikassa. (Sohlberg 
2021.)

Kemijoen Taivalkoskelta saadut tulokset Kalasydä-
mestä ovat rohkaisevia. Tuloksia tulkittaessa on kes-
keistä huomioida, että merellisten vaelluskalojen 
määrä Taivalkosken patoaltaalla on riippuvainen Iso-
haaran kalateiden kautta nousseiden kalojen mää-
rästä. Lisäksi huomionarvoista on, että kyseisestä 
määrästä kaikki eivät vaella Taivalkoskelle asti, vaan 
osa palaa Isohaaran voimaloiden turbiinien läpi 
takaisin alavirtaan ja osa kalastetaan. Lohien ja tai-
menten raportoitu kalastussaalis Isohaaran patoal-
taalla on viimevuosina ollut noin 600–800 kg / vuosi. 
(Paksuniemi, 2021.)

Luonnonvarakeskuksen työraportissa 2020 todetaan, 
että Kalasydän-järjestelmä vaikuttaa kesällä 2020 
Kemijoella tehdyn tutkimuksen ja eräiden aiempien 
seurantatulosten perusteella olevan potentiaalinen 
vaellusyhteysratkaisu rakennetuilla joilla. Raportin 
johtopäätöksissä tuodaan myös esille, että järjestel-
mää voidaan käyttää sellaisissakin kohteissa, joissa 
tilaa perinteisen kalateiden rakentamiselle on niu-
kasti. Lisäksi raportissa on huomioitu, että mikäli 
halutaan optimoida kalojen kulkumahdollisuuksia 
rakennetuissa joissa, voisi tavanomaisen kalatien rin-
nalla hyödyntää myös Kalasydän-järjestelmää, jolloin 
kaloilla olisi useita mahdollisia vaellusreittejä valitta-
vanaan. (Rinnevalli, Orell, Jaukkuri 2020.) 

Kemijoen Taivalkoskella Kalasydän-kalatiejärjestel-
mästä nousseet kalat 2019–2022. Lajisto: lohi, tai-
men, kirjolohi, siika, muikku, hauki, kuha, ahven, 
särki, lahna, säynävä, salakka ja nahkiainen. (Sohl-
berg 2021.)

2019 Lohikalat yli 45 cm 347 kpl

2020 Kalat yht. 2 500 kpl 
 Lohikalat yli 45 cm 387 kpl 
 Nahkiainen n. 1 000 kpl

2021 Kalat yht. 1 593 kpl 
 Lohikalat yli 45 cm 271 kpl 
 Nahkiainen 464 kpl      

Kalasydän-kalatiejärjestelmän seuraava kehittä-
mistavoite on yhtiön mukaan nostaa järjestelmän 
läpäisytehokkuudeksi vähintään 70–80 % lohikalojen 
osalta. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on käynnis-
tänyt satelliittisuuaukon kehittämistyön. Yksinker-
taistettuna ideana on lisätä ”emolaitteeseen” yksi 
tai useampi kalojen houkutusyksikkö, jotka voidaan 
sijoittaa halutulla tavalla ja muuttuviin olosuhteisiin, 
jotta voidaan maksimoida kalojen sisäänmeno kala-
sydän-järjestelmään. Satelliittiyksiköistä kalat siirty-
vät emolaitteen kautta padon yläpuolelle. Kehittä-
mistyötä aloitettiin Kemijoen Taivalkoskella kesällä 
2021 ja sitä tullaan jatkamaan tulevina vuosina läh-
tien kesästä 2022. (Sohlberg 2021.)      

Vaelluskalatyöryhmä pitää tarpeellisena hank-
keita, joiden tavoitteena on uusien innovaatioiden 
kehittäminen ylös- ja alasvaelluksen turvaami-
seksi. Alla esitykset suositeltavista toimenpiteistä. 

Vaelluskalatyöryhmä pitää välttämättömänä, että 
vaellusesteiden ohittamiseksi etsitään aktiivi-
sesti toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. 
Vaelluskalakantojen elvyttäminen edellyttää 
Kemijoella muiden tukitoimien ohessa kahteen 
suuntaan toimivia vaellusyhteyksiä. Työryhmän 
käsityksen mukaan Kalasydän-kalatie voisi toi-
miessaan ratkaista osaltaan kalojen kulkuun liit-
tyvät keskeisimmät haasteet rakennetuilla vesis-
töillä.

Vaelluskalatyöryhmässä pidetään tärkeänä, että 
toteutettujen ja suunniteltujen hankkeiden tulok-
sena saataisiin edelleen lisätietoja järjestelmän 
tehokkuudesta ja kalojen houkutusominaisuuk-
sista mahdollisimman erilaisista toimintaympä-
ristöistä. Luonnonvarakeskuksen osallistumista 
tutkimus- ja seurantaosioillaan pidetään erittäin 
suositeltavana kaikissa innovaatioihin tähtäävissä 
hankkeissa.         

Mikäli Kalasydän-kalatieratkaisu todetaan ylei-
semminkin soveltuvaksi rakennettujen vesistöjen 
vaelluskalakantojen hoitoon, tulee järjestelmän 
soveltuvuutta tarkastella Kemijoella voimalaitos-
kohtaisesti lähtien Isohaarasta ylöspäin.
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3.4 Taivalkosken kalauoma

Kemijoki Oy on vuonna 2019 ilmoittanut toteutta-
vansa vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taival-
kosken voimalaitoksen yhteyteen.  Keminmaassa 
sijaitseva Taivalkosken voimalaitos on yksi Suomen 
suurimmista vesivoimalaitoksista. Sen putouskor-
keus on 14,5 metriä ja vuotuinen energiantuotto 
n. 500 GWh.  Voimalaitos on rakennettu vuosina 
1972–1976. Taivalkoski on järjestyksessään toiseksi 
alin ja Kemijoki Oy:n omistamista alin Ala-Kemi-
joella sijaitsevista viidestä laitoksesta. Alimman, Iso-
haaran voimalaitoksen omistaa PVO-Vesivoima Oy. 
Taivalkosken osalta kalauoma on mahdollista sijoit-
taa Kemijoki Oy:n omistamille maa- ja vesialueille. 
(Kemijoki Oy 2021.)

Taivalkosken patoallas käsittää Kemijoen pääuo-
massa 36 km:n pituisen jokiosuuden Taivalkos-
ken voimalaitokselta Ossauskosken voimalaitok-

selle.  Altaaseen laskee useita sivujokia (Runkausjoki, 
Louejoki, Pisajoki, Vaajoki, Varejoki, Kaisajoki ja 
Lehmijoki), joista ainakin osassa on arvioitu olevan 
etenkin meritaimenelle soveltuvia lisääntymis- ja 
poikastuotantoalueita.

Sweco Oy on Kemijoki Oy:n toimeksiantona tarkas-
tellut vuonna 2020 Taivalkosken toteutettavuussel-
vityksessä kahdeksaa erilaista kalauoman linjausta. 
Tarkastelut tehtiin erityisesti kohdekalalajien merilo-
hen ja meritaimenen kannalta. Pääkriteereinä oli toi-
mivuus ja toteutettavuus. Toteutettavuusselvityksen 
perusteella yksityiskohtaiseen suunnitteluun otetun 
kalauoman suuaukko on välittömästi voimalaitoksen 
alapuolella. Reitti kulkee Kemijoen Itäpuolella, alittaa 
tien numero 926 (Tervolantie) ja yhtyy Kemijokeen 
noin 200 metriä voimalaitoksen yläpuolella. (Kemi-
joki Oy 2021.)

65° 55’ 84” N, 24° 42’ 85” E

ELÄVÄN KALAN 
KULJETUS

Havainnekuva Taivalkosken kalauomasta. Kuva: Kemijoki Oy
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Suunnitelmassa kalauoman sisäänkäynti on voima-
laitoksen turbiinivirrassa, jolloin sen kaloja hou-
kutteleva vaikutus on parhaiten hyödynnettävissä.  
Suunnittelussa on myös otettu huomioon aiemmin 
Taivalkoskella suoritettujen lohikalojen seuranta-
tutkimuksien tulokset. Uoman keskimääräinen kal-
tevuus on noin 2 % ja pituus noin 700 m. Virtaama 
uomassa on noin 1,0–3,0 m³/s ja houkutusvirtaama 
uoman suulla n. 3–5 m³/s. Suunnitelma sisältää 
myös kalojen kiinniottorakenteet, jotka on suunni-
teltu sekä smolteille, että aikuisille kaloille. Lisäksi 
suunnitelman mukaisissa rakenteissa on kalauoman 
suuaukolla varauduttu houkutusvirtaaman lisäämi-
seen pumppujen avulla, jolloin houkutusvirtaaman 
voitaisiin nostaa 20 m³/s tasolle. (Kemijoki Oy 2021.)

Yhtiö käynnisti keväällä 2021 laaja-alaiset sidosryh-
mäkeskustelut hankkeen vaikutuspiirissä olevien 
tahojen (mm. maanomistajat, kunta, osakaskunnat, 
kalatalousalueet ja viranomaiset) kanssa. Lupahake-
mus kalauoman rakentamiseksi on jätetty aluehallin-
toviranomaiselle 20.1.2022. (Kemijoki Oy 2021.)

Hankkeen toteutumisen aikataulu on riippuvainen 
lupaprosessin etenemisestä. Optimistisen aikatau-
luarvion mukaan vesitalouslupa kalauoman raken-
tamiseen voitaisiin saada 2-4 vuoden sisällä. Uoman 
rakentaminen itsessään on arvioitu tapahtuvan 
kahden vuoden aikana. Hankkeen kustannusarvio 
on suuruusluokaltaan kymmenen miljoonaa euroa. 
Hankkeeseen tullaan hakemaan myös julkista rahoi-
tusta. (Kemijoki Oy 2021.)

Vaelluskalatyöryhmä kannattaa kalauoman raken-
tamista Taivalkoskelle. Alla esitykset hankkeen 
toteuttamisessa huomioitavista asioista: 

Vaelluskalatyöryhmä on ollut säännöllisesti infor-
moituna hankkeen etenemisestä. Työryhmä on 
myös tutustunut suunnitelman mukaisiin maas-
tolinjauksiin vierailullaan Taivalkoskella kesällä 
2021. Työryhmän tahtotilana on hankkeen edis-
täminen, lisäksi yhteisenä tavoitteena on, että 
aikataulullisesti toteutus voisi käynnistyä mah-
dollisimman nopeasti. Vaelluskalatyöryhmä pitää 
perusteltuna, että hankkeeseen osoitetaan myös 
julkista rahoitusta.

Kalauoman suunnittelussa ja toteutuksessa on 
suositeltavaa hyödyntää olemassa olevaa asian-
tuntemusta ja kokemuksia toimivista vastaavan 
mittaluokan ratkaisuista maailmalta. Lisäksi kai-
kissa käynnistyvissä hankkeissa on hyvä huomi-
oida kalatalousviranomaisen kalatalousvelvoittei-
den muutoshakemuksessa esittämät vaatimukset 
kalatiehen ohjattavasta käyttövirtaamasta (mitoi-
tusvirtaamana vähintään 2 m³/s) sekä houku-
tusvirtaamasta (mitoitusvirtaamana vähintään 
20 m³/s.) On suositeltavaa, että hankkeessa kiin-
nitetään erityistä huomiota kalojen sisääntulon ja 
houkutusvirtaaman säätömahdollisuuksiin.

3.5 Smolttien alasvaelluksen 
turvaaminen 

Lohi- ja taimenkantojen kotiuttamiseen liittyy olen-
naisena vaiheena jokipoikasten smolttiutuminen ja 
syönnösvaellukselle lähtö. Ei siis riitä, että mäti- tai 
poikasistutuksista saadaan koskiin syntymään ja jää-
mään hyvin poikasia, vaan niiden on myös selvittävä 
jokivaellus mereen tai järveen saakka. Ounas- ja 
Ylä-Kemijoelta vaellukselle lähtevien smolttien on 
läpäistävä viisi tai kahdeksan voimalaitosta merelle 
päästäkseen. Vaelluspoikasten selviytymistä vesi-
voimaa varten rakennetuilla joilla on tutkittu maail-
malla paljon, ja tutkimusten perusteella keskeisimpiä 
ongelmia ovat turbiinien läpäisyn aiheuttama kuo-
levuus sekä vaelluksen hidastuminen patoaltailla ja 
voimalaitosten läheisyydessä, mikä lisää predaation 
riskiä. Lisäksi useiden voimalaitospatojen joilla ongel-
mien kertautuminen voi olla ongelmallista, vaikka 
vaellus onnistuisikin yksittäisellä padolla suhteellisen 
hyvin: esimerkiksi turbiinikuolleisuuden ollessa 10 % 
voimalaitospadolla on viiden voimalaitoksen alapuo-
lelle selvinneiden vaelluspoikasten määrä enää 59 %.  
(Jokikokko ym.  2017.)

Suomessa vaelluspoikasten selviytymistä usean voi-
malaitospadon läpi merelle on tutkittu mm. Kemi- ja 
Iijoella. Tutkimusten perusteella turbiinien aiheut-
tama suora kuolleisuus on ollut 0–17 % (Orell 2013), 
mutta kokonaisuudessaan selviytyminen jokisuulle 
on ollut erittäin heikkoa. Heikko selviytyminen onkin 
ollut seurausta vaelluksen hidastumisesta tai jopa kat-
keamisesta voimalaitosten yläpuolella (Huusko ym. 
2012, Huusko ym. 2016). Vertailtaessa Ounasjoella 
merkittyjen smolttien vaellusta niiden selviytymi-
nen oli 6–7 kertaa heikompaa kuin luonnontilaisella 
Tornionjoella (Huusko ym. 2016). Ero syntyi nimen-
omaan rakennetulla jokiosuudella, joten Ounasjoki 
vastaa poikasten vaelluksen kannalta luonnontilaista 
Tornionjokea. (Jokikokko ym.  2017.) 

Tutkimustulosten perusteella Ounasjoelle kotiutet-
tavien smolttien selviytyminen merelle omin avuin 
viiden voimalaitoksen läpi on heikkoa, ja se on vielä 
heikompaa Kemijärven yläpuolisilta alueilta. Siksi 
jatkossa tulee kiinnittää huomiota alasvaelluksen 
onnistumiseen ja kehittää siihen pitkällä aikavälillä 
toimivia ratkaisuja. Ensivaiheessa smolttituotannon 
arvioinnissa käytettävää rysäpyyntiä Ounasjoen ala-
osalla voidaan hyödyntää smolttien siirtämisessä 
Isohaaran alapuolelle. Rysällä kiinni saatujen poi-
kasten autokuljetus säiliössä on käytännössä ainoa 
mahdollisuus turvata Ounasjoelta lähtevien vaellus-
poikasten selviytyminen merelle. Pitkän aikavälin 
ratkaisuna autokuljetusta ei voida pitää, sillä päivit-
täin tehtynä se on menetelmänä kallis. Lisäksi rysän 
pyyntitehon saaminen yli 20 % eli edes kohtuullisen 
smolttimäärän kiinni saaminen voi olla käytännössä 
haastavaa. Rysäpyynti sitoo rysänpyyntilaittovai-
heessa useamman henkilön työpanoksen ja vähin-
tään kaksi henkilöä päivittäin pyydyksen hoitoon. 
Myös kalojen autokuljetus merelle olisi järjestettävä 
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päivittäin ainakin vaellushuipun aikana, jolloin smolt-
teja voi tulla saaliiksi tuhansittain. Toki smolttimääriä 
voidaan arvioida etukäteen edelliskesän sähkökalas-
tustulosten perusteella, jolloin alustavasti voidaan 
varautua seuraavan kevään pyyntijärjestelyihin ja 
kuljetustarpeeseen. (Jokikokko ym. 2017.)

Smolttien rysäpyynnistä on vuosikymmenien koke-
musta Simojoella, joka on kooltaan pieni Ounasjo-
keen verrattuna, jossa rysän pyyntiteho vaihtelee 
20–50 % välillä ja päivittäiset saaliit voivat olla useam-
pia tuhansia smoltteja. Simojoki on kuitenkin selvästi 
pienempi, joten suurempi pyyntiteho on helpompi 
saavuttaa. Smolttirysän ohella Simojoella on käytetty 
smolttiruuvia, mutta sen pyyntiteho on Simojoellakin 
ollut pieni, 1–5 % hyvästä pyyntipaikasta (kapea joen 
kohta kosken alla) huolimatta. Smolttiruuvin pyyntiin 
laittaminen ja pyynnissä pitäminen olisi selvästi hel-
pompaa kuin smolttirysän, mutta esim. Ounasjoen 
kokoisessa virrassa ruuvin pyyntiteho jäisi niin alhai-
seksi, ettei sillä olisi käytännön merkitystä. Smolttien 
rysäpyyntiä on tehty pitkän aikaa myös Tornionjoella, 
missä smolttirysän pyytävyys on ollut enimmillään 
noin 20 % tienoilla (V. Vähä, LUKE), ja siellä vaellus-
kauden aikana saadaan saaliiksi kymmeniä tuhan-
sia smoltteja. Rysäpyyntikokemusten perusteella 
Ounasjoesta voisi arvioida saatavan pyydystettyä 
enimmillään noin puolet vaellukselle lähtevistä smol-
teista, mutta realistinen arvio on kuitenkin 10–20 %. 
(Jokikokko ym.  2017.) 

Vaellustappioiden pienentämiseksi on ehdotuksena 
ollut myös petokalojen pyynti vaellusvaiheen aikana. 
Haukea on pidetty yhtenä merkittävänä smolttien 
selviytymistä heikentävänä petokalana ja sen pyytä-
mistä keväällä on kokeiltu sekä Simojoella että Tor-
nionjoella niiden aiheuttaman predaation pienentä-
miseksi. Vaikka paikallisesti petokalojen poistamisella 
saattaa olla merkitystä, kokonaisuutena vaikutus ei 
liene kovin suuri. Yleensä luonnossa resurssia hyö-
dyntää joku toinen peto, jos kilpailija poistuu, ja 
toisaalta smoltit ovat aikojen kuluessa sopeutuneet 
saalistajien olemassa oloon. (Jokikokko ym.  2017.)

Ensivaiheessa Ylä-Kemijoelle ei esitetä smolttipyyn-
tiä, koska sinne istutettavat mätimäärät ovat pal-
jon pienemmät ja siten myös smolttimäärät jäävät 
pieniksi. Niiden kuljetusta merelle ei kannata tässä 
yhteydessä harkita. Mieluummin voidaan koettaa 
arvioida, jääkö Kemijoen yläosalta tulevia smoltteja 
syönnökselle Kemijärveen ja saadaanko niitä sieltä 

saaliiksi seuraavina vuosina tai palaavatko ne istutus-
alueilleen. Todennäköisyys tällaisen järvilohikannan 
muodostumiselle on pieni, mutta seuraamisen arvoi-
nen mahdollisuus. (Jokikokko ym.  2017.)

Smottien alasvaellusratkaisut tulisi suunnitella 
pitkällä aikavälillä siten, että ne toimisivat sekä 
Ounasjoelta että Ylä-Kemijoelta merelle vaeltaville 
poikasille. Ratkaisujen tulisi parantaa selvästi vael-
luspoikasten selviytymistä voimalaitosten ohi, mutta 
ratkaisujen suunnittelussa olisi hyvä arvioida myös 
menetelmän kustannustehokkuus. (Jokikokko ym.  
2017.)

Smolttirysää hyödynnetään Tornionjoella merelle 
vaeltavien poikasmäärien arvioinnissa. 
Kuva: Lassi Kontiosalo
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Smolttisydän-laite Kemijoella Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolella 2021. Kuva: Mika Sohlberg

3.6 Alasvaellusratkaisuja

Smolttisydän

Kemijoella Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolella 
testattiin kesällä 2021 Kalasydän Oy:n kehittämää 
Smolttisydän-alasvaellusratkaisua. Ratkaisu koostuu 
Smolttisydän-modulista, -siirtoputkistoista ja -ohjaus   
järjestelmästä. (Breitenstein 2021.) 

Smolttisydän-ratkaisun avulla alasvaeltava kala ohja-
taan houkutusvirtauksien sekä ohjausaitojen avus-
tuksella Smolttisydän-yksikön esipyyntilaiteeseen. 
Tämän jälkeen smoltit siirretään venttiilien avulla, 
hydraulisesti vedenpainetta imien putkistoa pitkin 
vaellusesteen alapuolelle. Menetelmä mahdollistaa 
sekä suuret korkeuserot, että pitkät siirtoetäisyydet. 
(Breitenstein 2021.)

Smolttisydän-yksikkö on kelluva, joten se on sijoitet-
tavissa smolttien kannalta optimaaliseen kohtaan. 
Kelluntaominaisuus pitää järjestelmän aina samalla/
halutulla korkeudella vedenpinnasta ja tasoa voidaan 
tarvittaessa muuttaa. Laitteiston houkutus- ja imuvir-
taus on portaattomasti säädettävissä. (Breitenstein 
2021.)

Vuoden 2021 testeissä Kemijoen Taivalkoskella todet-
tiin testikalojen (smoltit ja ahvenet) siirtyvän turval-
lisesti Smolttisydämen läpi. Lisäksi testeissä todettiin 
laitteen houkuttelevan alueen sekalaista kalastoa n. 
20 metrin etäisyydeltä. Rajallisen testausajan puit-

teissa laitteistoa ei kuitenkaan ollut vuonna 2021 
mahdollista testata vapaasti vaeltavilla smolteilla. 
(Breitenstein 2021.)

Smolttisydän-hankkeen 2020–2021 kokonaiskustan-
nukset olivat noin 340 000 €, josta NOUSU-ohjelman 
osuus oli 25 %. Omarahoitusuudesta (75 %) vastasi-
vat; Kalasydän Oy, Kemijoki Oy, Fortum Power and 
Heat Oy, Helen Oy, UPM Energy Oy, Koskienergia 
sekä Vattenfall Ruotsista. (Breitenstein 2021.)

Testeja ja tutkimustoimintaa on tavoitteena jatkaa 
vuosittain. Tulevissa hankkeissa keskitytään vapaasti 
vaeltavien smolttien ohjaamiseen siten, että kalat 
siirtyvät Smolttisydän-järjestelmän siirtoputkiston 
kautta alajuoksulle. Tulevien testien aikana tehos-
tetaan myös putkiston toimivuutta ja venttiilin ase-
mointia, sekä paineen ja virtauksien seuraamista. 
Järjestelmän käyttöön sisältyy aina myös mahdol-
lisuus kerätä smoltit väliaikaiseen keräysaltaaseen, 
josta kalat voidaan ottaa talteen jatkotutkimuksia 
ja mahdollisia edelleen siirtoja varten. (Breitenstein 
2021.)
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Smolttien ohjausaita ja alas-
vaellusväylä Iijoen Haapakoskella

Iijoen pääuoman ylimmän eli Haapakosken voimalai-
toksen yläpuolelle asennettiin vuonna 2019 smolt-
tien alasvaelluksen turvaamiseksi ohjausaita. Aidan 
rakenne koostuu teräsputkielementtilohkoista, 
jotka on kiinnitetty pulttikiinnitteisillä laippaliitok-
silla toisiinsa. Lohkoista koostuu yhtenäinen 180 m 
pitkä monoliittinen johderakenne. Kelluva putkira-
kenne on kierresaumattua teräsputkea. Varsinainen 
ohjausseinämä on pääputken alapintaan kiinnitetty 
köli eli teräslevyseinä, joka ulottuu sopivaksi katso-
tulle syvyydelle smolttien ohjausta ajatellen. Seinän 
korkeus vedenpinnasta on: 3 m (30 m), 2 m (105 m) ja 
1,2 m (45 m). Ohjausaita on suunniteltu siten, että 
sitä ei ole tarkoitus poistaa vedestä esimerkiksi tal-
ven ajaksi. Aidan avulla nuoret, merivaellukselle 
lähtevät kalat ohjataan entiselle tukinuittoaukolle. 
Alasvaellusväylä on toteutettu alkamaan kyseisestä 
kohdasta. (Laakkonen 2019.)

Haapakosken alasvaellusratkaisu Iijoella otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2022. 
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Alasvaellusväylän rakentaminen alkoi marraskuussa 
2020 ja sen asennustyöt valmistuivat loppuvuodesta 
2021. Alasvaellusväylän lisäksi Haapakoskelle raken-
nettiin smolttien kiinniottolaitteisto. Järjestelmän 
käyttöönoton myötä vuonna 2022 ohjausaita ja alas-
vaellusväylä muodostavat yhdessä lohikalojen vael-
luspoikasten alasvaellusreitin, jollaista ei Suomessa 
aiemmin ole toteutettu. (PVO-Vesivoima Oy 2021.)  

PVO-Vesivoima Oy on toiminut ohjausaidan, alas-
vaellusväylän sekä kiinniottolaitteen keskeisenä 
rahoittajana. Hanketta tuettiin myös maa- ja metsä-
talousministeriön vaelluskalakantojen elvyttämiseen 
tähtäävästä NOUSU-ohjelmasta. Kokonaiskustannuk-
set Haapakosken ohjausaidan, alasvaellusväylän ja 
kiinniottolaitteen osalta ovat n. 2‚2 miljoonaa euroa. 
(PVO-Vesivoima Oy 2021.)
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Vaelluspoikasten kiinniottolaite ja 
alasvaellusratkaisu Lieksanjoen 
Pankakosken voimalaitoksella

Smolttien alasvaelluksen mahdollistava kiinniot-
tolaite Lieksanjoen Pankakosken voimalaitoksella 
valmistui vuonna 2021. Laitetta on koekäytetty 
alkukesällä 2021. Ratkaisulla pyritään turvaamaan 
erityisesti äärimmäisen uhanalaisen järvilohen ja 
järvitaimenen smolttien alasvaellusta. (Kemijoki Oy 
2021.)

Kiinniottolaite on rakennettu voimalaitoksen käy-
töstä poistettuun tukkinippujen siirtoaltaaseen. Laite 
koostuu kolmeen osaan jaetusta altaasta ja keräysra-
kenteista. Kiinniottolaitteessa olevan pumpun avulla 
ylläpidetään virtaamaa, jonka avulla kalat houkutel-
laan laitteeseen. Kalat uivat altaaseen vedenpinnan 
tason mukaan säädettävän ja suljettavan nielura-
kenteen kautta. Allas on jaettu välppärakenteella 
kolmeen eri osaan, mikä mahdollistaa smolttien siir-
tymisen petokalojen ulottumattomiin. Kolmanteen 
osaan on sijoitettu pumppu, jonka tiheä välppära-
kenne estää kalojen ajautumisen pumppuun. (Kemi-
joki Oy 2021.)

Smolttien keräännyttyä altaaseen, nielurakenne sul-
jetaan vedentulon pysäyttämiseksi. Ensimmäisen 
altaan vedestä valtaosa poistetaan pumpuilla, jonka 
jälkeen altaan takaseinään sijoitettu putki aukaistaan. 
Tällöin jäljellä oleva vesi ja smoltit valuvat altaasta 
putken kautta kouruun. Kourusta smoltit päätyvät 
keräysastiaan ja ylimääräinen vesi valuu altaasta voi-
malaitoksen alapuoliseen vesistöön. Kalat siirretään 
mahdollisen merkitsemisen ja muiden seurantaan 
liittyvien toimenpiteiden jälkeen kuljetussäiliössä 
alapuoliseen Pieliseen. Laitteen kehitystyötä sekä 
tutkimusta ja seurantaa jatketaan systemaattisesti 
tulevina vuosina. (Kemijoki Oy 2021.)

Pankakosken kiinniottolaitteen rahoittajina ovat toi-
mineet Kemijoki Oy sekä Pohjois-Savon ELY-keskus 
maa- ja metsätalousministeriön osoittamasta vael-
luskalakantojen elvyttämiseen tähtäävästä NOUSU- 
ohjelmasta. Vaelluspoikasten kiinniottolaitteen ja 
alasvaellusratkaisun kokonaiskustannukset Lieksan-
joen Pankakoskella tulevat olemaan noin miljoona 
euroa. (Kemijoki Oy 2021.)

Vaelluskalatyöryhmä pitää välttämättömänä 
hankkeita ja niiden myötä myös pysyviä ratkaisuja, 
joiden tavoitteena on smolttien alasvaelluksen 
turvaaminen Kemijoella. Kokemuksia ja parhaita 
ratkaisuja on perusteltua hakea mahdollisimman 
monipuolisesti.

Pankakosken kiinniottolaite otettiin käyttöön kesällä 2021. Kuva: Kemijoki Oy
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Virtavesien kunnostuksia on tarpeen tehdä virtave-
sillä, jotka ovat muuttuneet tulvasuojelu- tai uitto-
perkausten, maankuivatuksen tai ihmistoiminnasta 
aiheutuneen liettymisen takia. Kunnostustarvetta on 
kaikilla päävesistöalueilla sekä vesimuodostumien 
hydrologis-morfologisen tilan että yleisen ekologisen 
tilan parantamisen vuoksi. Kunnostuksille voi olla 
tarvetta myös alueellisesti tärkeän tavoitteen vuoksi 
tai vesimuodostumaan yhteydessä olevien vesien 
ekologisen tilan parantamiseksi. (Räinä ym. 2021.)

Virtavesikunnostusten biologisena lähtökohtana 
on palauttaa kunnostustoimenpitein virtavesien 
monipuolinen ranta- ja jokiympäristö. Kunnostus-
ten avulla pyritään peratuille koskialueille ennallis-
tamaan mm. luonnonmukainen kynnys- tai väliallas 
vaihtelu. Erityistä huomiota kiinnitetään arvokalojen 
lisääntymiselle ja pienpoikastuotannolle soveltuvien 
virta-alueiden riittävään määrään. Monipuolinen 
jokiympäristö tarjoaa kalakantojen vahvistamisen 
edellyttämiä lisääntymis,- poikastuotanto,- talveh-
timis- ja syvännealueita. Kunnostuksista hyötyvät 
lisäksi virtavesien muu vesieliöstö ja kasvillisuus. 
(Lapin virtavesien kalataloudellinen kunnostusoh-
jelma 2015–2021.) 

Biologisten tavoitteiden lisäksi virtavesikunnostuk-
silla pyritään parantamaan perattujen koskien raken-

4. Elin ympäristö-
kunnostukset 

teellisia ominaisuuksia. Tavoitteena on, että kosket 
kunnostetaan mahdollisimman monimuotoisiksi 
kiinnittäen huomiota kalojen ja muiden vesieliöi-
den suotuisaan elinympäristöön. Alkuperäiset kos-
kialueet, tulva-alueet, sivu-uomat ja virtapaikkojen 
välillä olevat suvantoalueet pyritään palauttamaan 
mahdollisimman alkuperäiseen muotoonsa. Uoman 
ja virtausrakenteen monipuolistaminen ovat edelly-
tyksenä pohja-aineksen (kutusoraikot ym.) lajittumi-
selle ja parantavat sen kykyä vähentää virran mukana 
tuomaa eloperäistä ainesta. (Lapin virtavesien kala-
taloudellinen kunnostusohjelma 2015–2021.)

Kunnostustoiminnassa huomioidaan edellä esitet-
tyjen lisäksi myös vesistön virkistyskäyttö, kuten 
veneily. Lähtökohtaisesti virkistyskäytön huomioimi-
nen ei kuitenkaan saa vaarantaa jokikunnostusten 
biologisten tavoitteiden toteutumista. (Lapin virta-
vesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 2015– 
2021.) 

Uitto oli puunkuljetuksen suosituin toimintatapa suu-
rimmassa osassa Lappia aina 1950-luvulle asti. Uittoa 
harjoitettiin lähes sadan vuoden ajan kaiken kokoi-
sissa virtavesissä. Kemijoen vesistöalueella uittoväy-
liä on ollut kilometreissä mitattuna noin 6 700 km. 
Viimeinen uitto Kemijoella toimitettiin vuonna 1991. 
(Huhtala 2008.) 

Pienissä kunnostuskohteissa ja -toimenpiteissä riittää yleensä maa- ja vesialueiden omistajien lupa. 
Kuva: Lapin materiaalipankki
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Uiton jälkeiset jokien kunnostustyöt Kemijoen 
vesistöalueen uittoväylissä aloitettiin Ounasjokeen 
laskevalla Sinettäjoella vuonna 1976. Ounasjoen 
pääuoman uiton jälkeiset velvoitekunnostukset on 
toteutettu vuosien 1994–2008 välisenä aikana ja sen 
sivuvesistöt vuosina 1976–2001. Kemijoen pääuo-
man uiton jälkeiset kunnostustyöt toteutettiin vuo-
sina 1999–2007 ja sivujokien 1974–2002 välisenä 
aikana. (Lapin virtavesien kalataloudellinen kunnos-
tusohjelma 2015–2021.)

Korkein hallinto-oikeus teki vuonna 2014 (1956/1/13) 
päätöksen, joka velvoitti Kemijoen Uittoyhdistyksen 
poistamaan uppopuut, uittotarvikkeet ja muu uit-
tojäte seitsemän metrin syvyyteen saakka kaikilla 
allasalueilla välillä Isohaara–Valajaskosken yläallas. 
Velvoitteen täyttämisen määräaika oli viisivuotta. 
Uittoyhdistys saattoi työt loppuun määräajassa päät-
täen ne kesän 2020 aikana. Lapin ELY-keskus vah-
visti saamiensa toimintakertomusten ja tekemiensä 
maastotarkastusten perusteella määrätyt toimen-
piteet tehdyiksi antamallaan päätöksellään helmi-
kuussa 2021. (Kemijoen Uittoyhdistys 2021.)

Kalataloudellisia kunnostustarpeita on edelleen 
etenkin niissä virtavesissä, joiden kunnostussuunni-
telmat on tehty 1970-luvulla tai 1980-luvun alussa. 
Tuolloin lupaviranomainen saattoi velvoittaa luvan-
saajan huomioimaan jokien kunnostamisessa krii-
siajan uittomahdollisuuden edellyttäen mm. että 
uoman keskiosalla oli oltava 2 metriä leveä väylä jota 
ei saanut kivetä. Edellisestä johtuen jokien kunnos-

tamisissa ei voitu tuolloin optimaalisesti huomioida 
vaelluskalojen elinympäristövaatimuksia. Täydennys-
kunnostustarve inventointeja ja tarvittaessa täyden-
nyskunnostuksia onkin syytä tehdä etenkin 1970- ja 
1980-luvuilla suunniteltujen ja toteutettujen koh-
teiden osalta. Kemi-Ounasjoella se tarkoittaa ennen 
kaikkea Ounasjoen sivuvesistöjä ja Kemijoella Kemi-
joen sivujokia. Ounasjoen pääuoman kalataloudelli-
set kunnostukset on tehty kaikkien suurimpien kos-
kien osalta. Lisäksi Ounasjoen latvoilta Kittilään asti 
on suoritettu koskikohtaiset kunnostukset. (Lapin 
virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 
2015–2021.)

Kunnostustoimenpiteiden määrissä on viimevuo-
sina menty Kemijoenkin osalta positiiviseen suun-
taan. Esimerkiksi laajapohjaisessa EMRA-hankkeessa 
(Environmental Planning, Measures and Restauration 
Actions in Regulated Water systems, Swedish-Finnish 
Cross-Border-project in the Arctic Region) kartoite-
taan 12 Kemijoen alaosalle laskevan sivujoen ekolo-
giset tilat, ihmistoiminnan vaikutukset sekä kunnos-
tustarpeet. Kartoitusten pohjalta laaditaan neljälle 
joelle kokonaisvaltaiset kunnostussuunnitelmat ja 
toteutetaan pilottikohteille kunnostustoimia. Pilotti-
kohteiden lisäksi hankkeessa laaditaan kunnostetta-
vien sivujokien valuma-alueille luonnonhoitosuun-
nitelmia yhteistyössä maanomistajien kanssa. Niillä 
tavoitellaan erityisesti metsäojitusalueiden vesistö-
kuormitusten vähentämistä. Suunnitelmat laaditaan 
siten, että ne voidaan toteuttaa luonnonhoitohank-
keina kestävän metsätalouden rahoituslain mukai-

Runkausjoen alaosan kunnostusta kesällä 2021. Kuva: Apajax Oy
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sella kemera-tuella tai muulla rahoituksella. Jokien 
ja valuma-alueiden kartoituksista, suunnitelmista ja 
kunnostuksista yksityismailla vastaa Lapin ELY-kes-
kus. Hankealueeseen kuuluu alisen Kemijoen vesistö 
sivujokineen Rovaniemeltä aina Isohaaran voimalai-
tospatoon saakka. Kunnostustoimet ovat esimerkiksi 
kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostuksia tai pienten 
keinotekoisten vaellusesteiden poistamista tai ohit-
tamista. 

Kemijokeen Taivalkosken patoaltaaseen laskevan 
Runkausjoen alaosan kalataloudellinen kunnostus 
toteutettiin kesällä 2021. Hankkeen tarkoituksena 
on ollut kunnostaa Runkausjoen alaosa lohelle ja 
taimenelle soveltuvaksi poikastuotanto- ja lisäänty-
misalueeksi. Kalataloudellisena tavoitteena on vael-
luskalakantojen luonnonkutuun ja tuki-istutuksiin 
perustuvan elpymisen mahdollistaminen alueen 
vesistössä. Runkausjoelle käytetyn kiviaineksen 
määrä oli yhteensä noin 5 500 tonnia. (Pautamo 
2022.)

Metsähallitus on toteuttanut mm. Valuma-alue 
projektissa sekä osana EMRA-hanketta kunnostus-
toimenpiteitä valtion mailla vuosina 2020–2022. 
Kohteina ja toimenpiteinä on mm. ollut Raudanjoen 
pääuoman täydennyskunnostukset sorastamalla 
sekä Silmäjoen ja Vaattunkijoen valuma-aluekunnos-
tukset. Lisäksi Vikajoen pääuoman ja sivuvesien sekä 
Heinujoen, Junkuajoen, Naarmajoen ja Kalliojoen 
täydennyskunnostukset on toteutettu sorastamalla 
ja kiveämällä.

Vaelluskalatyöryhmän huomiot 
elinympäristökunnostusten 
kehittämiseksi

Lähtökohtaisesti kaikki hyvin suunnitellut ja toteute-
tut puro- ja virtavesikunnostukset ovat tarpeellisia. 
Kunnostusperiaatteena tulisi olla se, että kunnos-
tustarpeen arviointi lähtisi voimakkaammin valu-
ma-alueen tarkastelusta. Tavoitetilana tulisi olla, että 
valuma-alueella olevat ongelmat korjattaisiin ennen 
itse vesistön kunnostamista. Vaikutuksiltaan pitkäai-
kaisten ja pysyvien kalataloudellisten vesistökunnos-
tusten onnistuminen edellyttää, että kunnostettavan 
vesistön valuma-alueella tapahtuvan maankäytön 
vesiensuojelu ja ulkoisen kuormituksen hallinta on 
riittävällä tasolla jo ennen kunnostustoimien toteut-
tamista. Puro- ja virtavesikunnostusten tulokset 
voivat jäädä lyhytkestoisiksi, jollei esimerkiksi met-
sätalouden, turvetuotannon tai maatalouden vesis-
tökuormitusta oteta kunnostuksessa huomioon ja 
tehdä tarvittavia toimia niiden rajoittamiseksi. 

Lapin ELY-keskuksen viranomaistehtäviin kuuluu kun-
nostuskohteiden priorisointi, rahoituksen järjestämi-
nen, kunnostettavien virtavesialueiden kartoitus ja 
niiden suunnittelun, toteutuksen ja seurannan järjes-
täminen. ELY-keskus on yleensä myös vesioikeudelli-
sen luvan hakijana virtavesikunnostuksissa. Asian-

tuntijuutta ja viranomaisvastuuta kaivataan myös 
organisoitujen valuma-aluekartoitusten ja olemassa 
olevien kunnostustietojen kokoamisen ja esittämisen 
osalta. 

Vesistökunnostusstrategian mukaisesti on nähtä-
vissä, että jatkossa virtavesistöjen inventoinnit ja 
kunnostukset pohjautuvat nykyistä enemmän myös 
paikalliseen vastuunottoon ja ostopalveluihin perus-
tuvaan toimintamalliin. Yhtenä tällaisena esimerk-
kinä voidaan pitää Kemijokeen laskevan Runkaus-
joen alaosan kalataloudellista kunnostamista kesällä 
2021. Paikallisten vastuunottajien löytyminen riip-
puu eri tekijöistä kuten kunnostushankkeiden laa-
juudesta, tarvittavista resursseista sekä vaadittavista 
luvista. Mikäli hanke on ympäristövaikutuksiltaan 
sellainen, ettei hankkeelle tarvita vesilain (3 luku 2 § 
luvanvaraisuus) mukaista ympäristölupaa ja kunnos-
tuskohde sijaitsee maantieteellisesti suhteellisen 
rajatulla alueella, on hankkeille helpompaa löytää 
paikallisia vastuunottajia.

Kunnostushankkeiden paikallisina toimijoina tai han-
kekumppaneina voivat olla esimerkiksi Metsähalli-
tus, kalatalousalueet, osakaskunnat, kunnat, yrityk-
set, jokitalkkarit, kyläyhdistykset jne. Vesistöalueen 
yhteinen haaste on potentiaalisten toimijoiden 
aktivointi ja hyvien käytänteiden ja toimintatapojen 
aikaansaaminen.  

Vaelluskalatyöryhmän näkemyksen mukaan on suo-
siteltavaa, että paikallisia toimijoita ja uusia vas-
tuunottajia löytyy jatkossa mahdollisimman monen, 
etenkin pienimpien kunnostuskohteiden osalta. Toi-
mijoiden määrän lisääntyessä korostuu myös kysyntä 
hyvälle ohjeistukselle ja seurannalle. Tarvitaan hel-
posti saatavilla olevaa tietoa mm. siitä, että milloin 
ja minkälaisille kunnostustoimenpiteille edellytetään 
ympäristöviranomaisen lupa ja minkälaisia toimenpi-
teitä voidaan toteuttaa pelkästään maa- ja vesialuei-
den omistajien luvalla. 

Kunnostushankkeiden suunnitteluun kaivataan myös 
ohjeistusta vesilain mukaisen toimenpideluvan 
hakuun. Lupaprosessien keventämistä tulisi myös 
tarkastella erityisesti pienten hankkeiden osalta. 
Lupa-asioiden sujuvoittaminen edellyttää normien 
uudelleen tarkastelua ja mahdollisesti myös turhien 
normien purkua. On tärkeää, että kunnostustoimen-
piteisiin vaadittavia lupaehtoja tulkitaan valtakunnan 
tasolla yhtenäisesti. 

Lapin ELY-keskuksen E-vastuualueen kalatalouspal-
veluyksikkö myöntää virtavesikunnostushankkei-
siin avustuksia asetuksen (714/2015) mukaisesti. 
Kunnostuksiin on lisäksi mahdollista hakea rahoi-
tusta useista eri rahoituslähteistä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi EU:n osarahoittamat ohjelmat kuten 
EU-ohjelma Life+, Euroopan aluekehitysrahasto, 
EAY-ohjelma (Interreg Aurora), Helmi-elinympäristö-
ohjelma, vesien- ja merenhoidon hankeavustukset, 
vesien ja merenhoitoa edistävät pintavesien kun-
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nostushankkeet, kalataloudellisten kunnostusten 
määrärahat, kalatalousvelvoitemaksuilla toteutetta-
vat hankkeet, kalatalouden edistämisen määrärahat 
ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. 
Hankkeita voidaan toteuttaa myös osana koko valta-
kunnassa toteutettavia hankkeita.

Suositeltavat kunnostuksiin (lähivuosina) liittyvät toi-
menpiteet Kemi-Ounasjoella:

EMRA-hankkeen tuloksena on 12:ta Ala-Kemijoen 
sivujoelle tehty inventoinnit ja neljälle niistä on laa-
dittuna kunnostussuunnitelmat.

• Kunnostustoimenpiteisiin tulee ryhtyä kohteissa, 
joihin suunnitelmat ovat valmiina.

• Ala-Kemijoen kohteista, (8) jotka on inventoitu ja 
ovat kunnostettavissa, tulee myös 
laatia kunnostussuunnitelmat ja tämän 
jälkeen ryhtyä toimenpiteisiin.

• Inventointeja tulee systemaattisesti jatkaa ja 
kohdentaa Keski-Kemijoen, Ylä-Kemijoen ja 
Ounasjoen sivujokiin sekä paikoin pääuomiin. 

• Inventoinnit ja kunnostustoimenpiteet 
Alisen-Kemijoen pääuomalla, esimerkiksi 
Taivalkosken altaalla, Rötkösensaaren sivulla.

• EMRAN tai vastaavan EU-rahoitteisen hankkeen 
jatkumoa tulee edistää Kemijoen vesistöalueella.

Kunnostettavien sivujokien (Ala-Kemijoki) valuma- 
alueille on EMRA-hankkeessa laadittu luonnonhoi-
tosuunnitelmia. Niillä tavoitellaan erityisesti metsä-
ojitusalueiden vesistökuormitusten vähentämistä. 
Suunnitelmat on laadittu siten, että ne voidaan 
toteuttaa luonnonhoitohankkeina kestävän metsä-
talouden rahoituslain mukaisella kemera-tuella tai 
muulla rahoituksella.

• Luonnonhoitosuunnitelmien toteuttaminen ja 
toimeenpano tulee käynnistyä mahdollisimman 
nopeasti, mielellään ennen uomakunnostuksia.

• Valuma-alueiden kartoitust a ja luonnonhoito-
suunnitelmien laadintaa tulee systemaattisesti 
toteuttaa ja toimeenpanna koko vesistöalueella.

Haastavien kohteiden soraistuksissa voidaan 
hyödyntää apuna helikopteria. 
Kuva: Apajax Oy, Runkausjoen kunnostus 2021
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Saalistus eli predaatio on ekologinen vuorovaikutus-
suhde, jossa saalistaja, käyttää ravinnokseen toisia 
eläviä organismeja. Petokalojen ja kalaa syövien lin-
tujen saalistusta on pidetty yhtenä merkittävimmistä 
istutuksen jälkeisen kuolleisuuden aiheuttajista lohi-
kaloilla (Korhonen 2004).

Vaelluspoikasten korkea alasvaelluskuolleisuus 
rakennetuilla joilla on merkittävä haaste vaelluskala-
kantojen elvyttämistavoitteille. Haasteeseen vastaa-
minen edellyttää alasvaelluskuolleisuuden huomat-
tavaa vähentämistä kaikin mahdollisin keinoin. Asia 
korostuu erityisesti vesistöissä, joissa alasvaellusrei-
tillä on useita voimalaitoksia. (Huusko ym. 2016.)

Predaation vähentämiseksi tehokkain keino lienee 
alasvaelluksen turvaaminen siten, että vaelluksen 
aikaiset viipymät patojen yläpuolella olisivat mah-
dollisimman vähäisiä. Tähän voidaan päästä, mikäli 
onnistutaan löytämään toimivia alasvaellusratkai-
suja joiden tarkoituksena on ohjata kalat nopeasti ja 
turvalliselle alasvaellusreitille. Vaihtoehtoisesti vael-
luspoikasia voidaan ottaa esimerkiksi rysäpyynnillä 
kiinni ja kuljettaa ne patojen ohi jokisuulle.   (Huusko 
ym. 2016.) 

Petokalat

Predaation vaikutusta tulee pyrkiä vähentämään 
ohjaamalla ja suosimalla petokaloihin kohdistuvaa 
kalastusta. Tästä syystä Kemijoen pääuoman ulko-
puolisissa allaslaajentumissa, jotka ovat potentiaali-
sia hauen poikastuotantoalueita, on lähtökohtaisesti 
kaikenlainen kalastuslakiin- ja asetukseen perustuva 
kalastus suositeltavaa. 

Petokalojen vähentämispyrkimyksiin ja sitä kautta 
myönteisiin vaikutuksiin predaation osalta on kui-
tenkin syytä suhtautua maltillisin tavoittein. Riskinä 
on, että petokalojen vähentämistavoitteissa ei ole 
löydettävissä riittävän tehokkaita pyyntimenetel-
miä, jotta niillä olisi todellista vaikutusta predaation 
vähentämiseksi.

Hylkeet

Tehtyjen laskentojen perusteella Itämeren har-
maahylkeen eli hallin kokonaiskanta-arvio on noin 
40 000–54 000 yksilöä. Laskennoissa havaittujen 
hallien määrä on kasvanut 2000-luvun alun noin 
10 000:sta nykyiseen yli 30 000 yksilöön. On huomat-
tava, että laskentakanta ei ole hallikannan kokonais-
määrä, sillä arvioiden perusteella keväisin lasken-
noissa nähdään noin 60–80 % todellisesta kannasta. 
Keskimäärin kanta kasvaa runsaat 5 % vuodessa. 
Yksilöinä määrä tarkoittaa noin 3000 hallin vuosili-
säystä kanta-arvioon. (MMM 2019 muistio halli.)

Itämeren alueen laskentojen perusteella Itämeren 
norpan laskentakanta on pelkästään Perämeren- 
Merenkurkun kannanhoitoalueella yli 20 000 yksi-
löä. Koska kannankasvu ei selitä aiemmista poikke-
avaa tulosta, käytännössä aiemmin käytetty arvio 
laskennoissa nähtävien osuudesta (60–80 %) tuot-
taa aliarvion norppien kokonaismäärästä. Vuoden 
2015 laskentakannan huipussa Perämerellä nähtiin 
17 400 norppaa. Laskennoissa ei voitu havaita kaik-
kia laskentalinjojen kodalle osuvia norppia, sillä tietty 
osuus hylkeistä on aina vedessä. Täydentävässä lau-
sunnossaan vuonna 2015 LUKE arvioi oletuksella, 
että 90 % norpista oli laskennan aikana laskettavissa, 
saatiin kokonaiskannan alarajaksi 19 300 norppaa. 
Ylärajaa ei pystytty arvioimaan. Määrän arvioitiin 
reilusti ylittävän 20 000 norppaa. Myös ruotsalaisten 
arvion mukaan Perämeren todellinen populaatio-
koko on yli 20 000 yksilöä. Keskimäärin kanta kasvaa 
runsaat 5 % vuodessa. Yksilöinä määrä tarkoittanee 
vähintään n. 2 000 hallin vuosilisäystä kanta-arvioon. 
(MMM 2021, muistio norppa.)

Itämerellä valtaosa hylkeiden aiheuttamista vahin-
goista ovat hallin aiheuttamia. Kalastajat ovat ilmoit-
taneet vuodesta 2009 lähtien hylkeiden tekemistä 
saalisvahingoista, jonka perusteella on voitu tehdä 
kokonaisarvioita hylkeiden vahingoittaman lohen 
määrästä. Saalismenetysten luotettava arvioiminen 
on ollut haastavaa. Kalastajien raportoimat numeeri-
set saalisvahinkoarviot perustuvat lähinnä vahingoi-
tettujen kalojen jäännöksiin. Käytännössä vahingoi-
tetusta kalasta ei useinkaan jää pyydykseen helposti 
havaittavia ja yksilöitäviä jäännöksiä. Saaliskala voi 
joutua kokonaan hylkeen syömäksi tai kala voi olla 
syöty muualla. Usein hylkeet myös karkottavat kaloja 
pyydyksistä pelkällä läsnäolollaan. Kalat voivat myös 
paeta pyydyksistä, joita hylkeet ovat vahingoittaneet. 
(RKTL:n työraportteja 12/2011.) 

5. Predaation 
vähentäminen
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Tiedot hallien ja norppien ravinnon koostumuksesta 
perustuvat kalanpyydyksistä löydettyjen sekä met-
sästettyjen hylkeiden ruoansulatuskanavien sisäl  
töihin. Ravinnoksi käytettyjen kalalajien tunnista-
misessa keskeisessä asemassa ovat luuosat, erityi-
sesti kuuloluut eli otoliitit. (RKTL:n työraportteja 
12 /2011.)

Luonnonvarakeskus on myös aiheellisesti tuonut 
esille, että vahvistuvat halli- ja norppakannat aiheut-
tavat merkittävää kuolleisuutta siioille (MMM muis-
tio 2022). Arvion perusteella hylkeiden aiheuttama 
kuolleisuus siialle on noin kaksinkertainen kaupalli-
seen kalastukseen verrattuna (Hansson 2017). Tämän 
lisäksi hylkeet aiheuttavat juuri siiankalastukselle 
suurimmat pyydysvahingot (MMM muistio 2022).

Viimeaikaiset havainnot ovat myös osoittaneet, että 
hylkeet aiheuttavat erittäin vahingollista saalistusta 
vaelluskalavesistöihin kuuluvien jokien suualueilla, 
joilla vaellussiiat lisääntyvät. Tämä on mm. merkit-
tävästi vähentänyt siian mädinhankintaa, joka puo-
lestaan hyvin todennäköisesti vaikuttaa jatkossa 
poikasistutusten määriin ja sitä kautta heikkeneviin 
siikasaaliisiin tulevina vuosina. (MMM muistio 2022.) 

Tehtyjen selvitysten perusteella hylkeiden tiedetään 
käyttävän ravintonaan myös lohia ja taimenia. Niihin 
kohdistuva predaatio näyttäisi voimistuvan aikoina, 
kun kyseisiä lajeja on helposti saatavilla, esimerkiksi 
Perämerellä alkukesästä. Saalistuksella on negatii-
vista vaikutusta ainakin Perämeren lohi- ja taimen-
kantoihin sekä erityisesti istutuspoikasten selviyty-
miseen. (RKTL:n työraportteja 12 /2011.)

Olemassa olevien tutkimusten perusteella on haas-
tavaa antaa tarkkaa määrällistä arviota hylkeiden 
aiheuttamasta lohen post-smoltteihin kohdistuvasta 
predaatiosta. Kansainvälisen merentutkimusneuvos-
ton (ICES) lohikantamallissa oletetaan predaation 
korreloivan hyljekannan kasvun mukaan. Nykytilan-
teessa arvio on, että Itämereltä Pohjanlahdelle kutu-
vaellukselle tulevista lohista noin 15 % päätyy hylkei-
den syömiksi. (Romakkaniemi, 2017.)

Hylkeitä kuvattuna Perämerellä keväällä 2019. Kuva: Markku Kasala
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Linnut

Isohaaran alapuolelle Kemijokisuulle toteutettavien 
velvoiteistutusten (lohi 615 000 kpl, meritaimen 
90 000 kpl) aikana on viime vuosina havaittu lisään-
tynyttä lintujen aiheuttamaa predaatiota. Erityisesti 
lokkien määrä on kasvanut rajusti vuosien saatossa. 
Paikallisten arvioiden mukaan lokkeja voi kerääntyä 
paikalle istutusajankohtina sadoittain. Havaintojen 
mukaan lintuparvet seuraavat ja pyydystävät istutus-
paikalta vapautettuja kaloja Jauholanlahdelta Valma-
rinniemeen saakka useiden tuntien ajan.

Merimetso syö pääosin pieniä, runsaslajisia ja hel-
posti saalistettavia kaloja. Merimetso on opportunisti 
ja se saalistaa niitä kalalajeja, joita on helpoimmin 
saatavilla. Saalislajisto riippuu siis siitä, missä meri-
metso elää. Jos merimetsoyhdyskunta elää samalla 
alueella uhanalaisen kalapopulaation kanssa, on 
todennäköistä, että niiden predaation vaikutus on 
merkittävä kyseisille kaloille. Merimetsojen lisäksi 
myös pienemmät kokosukeltajavesilinnut käyttävät 
ravinnokseen kalaa. Esimerkiksi koskelot ovat tehok-
kaita saalistajia ja verottavat osaltaan vaelluskalas-
moltteja. Saalistus voi tapahtua jopa kymmenien 
lintujen ryhminä viuhkamaisena muodostelmana, 
jossa kalaparvi ajatetaan lähelle rantaa ja matalik-
koja, josta ne ovat helpommin otettavissa ravinnoksi. 

Vaelluskalatyöryhmän esitykset 
predaation vähentämiseksi

Tarvitaan kokeiluja erilaisten alasvaellusratkaisuiden 
osalta. Saatujen kokemusten myötä toimivia käy-
täntöjä sovelletaan patokohtaisesti. Hyödynnetään 
kokemuksia muiden rakennettujen kohteiden osalta 
niin maailmalta kuin kotimaastakin. 

Suositaan petokaloihin kohdistuvaa pyyntiponnis-
tusta erityisesti alasvaelluksen kriittisten kohtien 
läheisyydessä ja vaikutuspiirissä. 

Edesautetaan luomaan toimintamalleja, joissa peto-
kalojen pyynti olisi taloudellisesti hyödynnettävissä, 
esimerkiksi kalastusmatkailun, jalostuksen ja kan-
sainvälisen viennin kautta. Hanketoiminnan kautta 
rakennetaan pysyvämpiä toimintamalleja.   

Kiirehditään hyljekantojen hoitosuunnitelman päivit-
tämistä. Nykyinen on laadittu vuonna 2007 ja on aut-
tamattomasti vanhentunut. Hoitosuunnitelmissa lin-
jataan uusimpiin kanta-arvioihin ja tutkimustietoon 
perustuen kannanhoidon menetelmiä ja etsitään kei-
noja riistan ja ihmistoiminnan yhteen sovittamiseksi 
siten, että eläinkannat säilyvät, mutta eivät aiheuta 
ongelmia ihmisille, jotka elävät riistalajien vaikutus-
piirissä.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa todetaan, 
että ”Otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheutta-
vien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista.” Halli-
tusohjelman kirjausta tulee edistää ja toteuttaa niin, 
että sillä on todellista vaikutusta. 

Itämeren hyljekannoista ja niiden kehittymisestä 
tarvitaan tarkkaa tietoa. Tarvittaessa toteutettava 
tehostettuja laskentoja yhteistyössä muiden Itäme-
ren rantavaltioiden kanssa.

Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen ja luonnonka-
loihin kohdistuvan predaation vähentämiseksi tar-
peellisia ovat myös muut metsästykseen kohdistuvat 
säädösmuutokset. Sallittua metsästysaikaa tulee 
pidentää alkamaan viimeistään 1. huhtikuuta. Ajalli-
sesti rajoitettu, karvanvaihtoajan ulkopuolella tapah-
tuva metsästys suojelualueilla tulee sallia.

Hylkeiden (halli ja norppa) metsästyskiintiöt tulee 
saattaa tasolle, jolla hylkeiden aiheuttamat vahingot 
saadaan laskemaan ja jolla on todellista vaikutusta 
kantojen kasvun hillitsemiseksi. Tavoitteena tulee 
olla vuotuisen kasvuprosentin leikkaaminen.  

Euroopan unioni päätti vuonna 2009 kieltää hylje-
tuotteiden kaupan EU:n alueella. Kielto koskettaa 
myös Suomessa metsästetyistä hylkeistä valmistet-
tuja tuotteita. Suomen tulee aktiivisesti hakea kiel-
toon poikkeusta, jolla mahdollistettaisiin pienimuo-
toinen hyljetuotteiden kauppa Suomessa saaliiksi 
saaduilla hyljetuotteilla.

Hyljepyynnin tehostamiseksi tulee etsiä uusia vaikut-
tavia ratkaisuja, jotta lupia ei jäisi käyttämättä. Kulu-
jen kompensoimiseksi metsästetyistä hylkeistä tulisi 
saada pyyntipalkkio.  

Hyljepyynnin tuotteistamista ja matkailumetsästys-
mahdollisuuksia tulee kokeilla ja kehittää.

Tutkimustyötä hyljekarkottimien kehittämiseksi ja 
hyljevapaiden alueiden luomiseksi on välttämätöntä 
edistää.   

Lintujen aiheuttamaa predaatiota vaelluspoikasille 
tulee selvittää ja esimerkiksi hanketoiminnalla ja 
etsiä ongelmaan parhaita mahdollisia ratkaisuvaih-
toehtoja.

Mahdollisuuksien mukaan poikasistutuspaikkoja on 
suositeltavaa hajauttaa.
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Vaelluskalakantojen kotiuttaminen entisiin kutu-
jokiin edellyttää monipuolisten tukitoimien lisäksi 
laaja-alaista tarkastelua ja toimenpiteitä myös kalas-
tusrajoitusten ja säätelyn osalta. Säätelyn tarkoituk-
sena on varmistaa, että vaelluskaloilla on mahdollista 
vaeltaa lisääntymisalueilleen, valmistautua kutuun 
ja vaeltaa aikanaan poikasina joesta mereen syön-
nösalueilleen. Onnistunut palauttaminen Kemijoen 
vesistöön edellyttää useiden eri alueiden kalastuk-
sen säätelytoimien yhdensuuntaistamista.

Vaelluskalakantojen kotiuttamiseen tähtäävien tuki- 
ja säätelytoimien aloitusvaiheessa on syytä huomi-
oida kriittisimmät elinkierron vaiheet, joissa kuol-
leisuus on suurta. Tiettyihin kuolleisuustekijöihin 
(kalastuksensääntely) on mahdollista vaikuttaa mää-
rätietoisella yhteistyöllä ja päätöksenteolla suoraan 
ja nopeastikin. Toisaalta joidenkin tekijöiden osalta 
vaikutusmekanismit ovat epäsuoria, pitkäkestoisia ja 
osin tuntemattomia kuten esimerkiksi post-smoltti-
kuolleisuuden osalta. (Mäki-Petäys ym. 2012.) 

Vaelluskalatyöryhmän huomiot 
kalastuksen säätelyyn 

Vesialueen omistajalla ja kalatalousalueella on kes-
keinen rooli kalastuksen säätelyä suunniteltaessa, 
mutta viimekädessä säätelystä vastaa kalatalousvi-
ranomainen. Huolimatta siitä, että Vaelluskalatyö-
ryhmällä ei ole toimenpidevaltaa puuttua kalastuk-
sen säätelyyn tai sen yksityiskohtiin on kuitenkin 
selvää, että mitä pidemmälle vaelluskalakantojen 
elvyttämistoimenpiteissä edetään, sitä tarkemmin 
olemassa olevaa säätelyä tullaan tarkastelemaan. 

6. Kalastuksen 
säätely

Kalastuskuolevuuden on pienennyttävä nykytasosta. 
Suurin muutos olisi saavutettavissa avomerikalas-
tusta Itämeren pääaltaalla säätelemällä ja valvontaa 
tehostamalla, mikä tarkoittaa laajaa yhteisymmär-
rystä EU-tasolla. Lisäksi kansallisesti (erityisesti seka-
kantakalastus) sekä myös alueellisesti ja paikallisesti 
(jokisuu-, jokikalastus) on tehtävä rajoituspäätöksiä 
riittävän nousukalamäärän varmistamiseksi.

Lohen ja meritaimenen kalastusoikeuden hallinta 
(lohiregaali) on syytä selkeyttää Kemijoella mahdol-
lisimman nopeasti. Nykytilanteessa monet osakas-
kunnat ja muut yksityiset kalastusoikeuden halti-
jat tulkitsevat Simojoen tilanteen mukaisesti, että 
koska valtio ei ole käyttänyt lohen ja meritaimenen 
kalastusoikeutta Kemijoella vuosikymmeniin, lohen 
ja meritaimenen kalastusoikeus kuuluu osakaskun-
nille ja muille yksityisille kalastusoikeuden haltijoille 
kalastuslain 5 §:n mukaisesti. (Ala-Kemijoen ja Perä-
meren kalatalousalueen KHS, 2022.)

Viranomainen lähtee puolestaan siitä, että Kalastus-
lain 9 §:n mukaan valtion yksityisiä kalastuksia hoitaa 
Metsähallitus. Kemijoen vesistöalueella katsotaan 
olevan nk. regaalioikeus voimassa joitakin poikkeuk-
sia lukuun ottamatta. Näin ollen Kemijoen vesistö-
alueella lohen ja meritaimenen kalastuksesta vastaa 
Metsähallitus. (Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalo-
usalueen KHS, 2022.)

Lapin ELY-keskus on laatinut vuonna 2014 ehdo-
tuksen "Kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle 
vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi". Vael-
luskalatyöryhmä pitää laadittua ehdotusta kanna-
tettavana ja elvyttämistyön edistyessä täytäntöön 
sovellettavana.

Kalastuksen säätelystä vastaa kalatalousviranomainen. Kuva: Joonas Linkola, Lapin materiaalipankki
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Kaikkien Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyt-
tämiseen tähtäävien ja jatkossa käynnistyvien toi-
menpiteiden vaikuttavuutta sekä yhteisvaikutuksia 
tulee tutkia ja seurata parhailla mahdollisilla mene-
telmillä. Lisäksi kaikista toimenpiteistä tulee tuottaa 
helposti saatavilla olevaa dokumentoitua tietoa. Toi-
menpiteiden osalta tulee myös seurata niiden kus-
tannustehokkuutta. Tutkimusta ja seurantaa suorit-
tavien tahojen ja erityisesti Luonnonvarakeskuksen 
(LUKE) kanssa tehtävä yhteistyö on toimenpiteestä 
riippumatta erittäin tarpeellista. Tästä johtuen on 
myös toivottavaa, että LUKE:n tutkimusresursseja 
vaelluskalakantojen elvyttämistyössä voitaisiin jat-
kossa lisätä.

On selvää, että palauttamistyön edistyessä tarvitaan 
lisää tutkittua tietoa mm. istutuskokeiluista, smolt-
tien alasvaelluksesta, nykyisten ja uusien kalatierat-
kaisuiden toimivuudesta, ylisiirroista ja kalatiehen 
nousevien kalojen käyttäytymisestä patoaltaissa. 
Välttämätön tutkimusaihe on myös selvittää Isohaa-
ran alapuolelle velvoiteistutettujen (rel) lohien ja tai-
menten nousuhalukkuutta kalateihin. Vertailua tulee 
tehdä kaloihin, jotka ovat syntyneet ja viettäneet 
poikasvaiheensa jokiolosuhteissa esimerkiksi Ounas-
joella. Nopealla aikataululla tulee lisäksi edistää sel-

7. Tutkimus 
ja seuranta

laisia hanketoimenpiteitä ja tutkimusta, joilla selvi-
tetään Isohaaran ja Taivalkosken altaalle nousevien 
rasvaevällisten lohien ja taimenten alkuperä.

Kaiken kaikkiaan on syytä huomioida, että toimen-
pidesuunnitelma ja sen sisältämä mäti-ja pienpoi-
kasten istutussuositukset ovat ennen kaikkea suun-
taa-antavia ensivaiheen toimenpiteitä ja ”työkaluja” 
työssä, jonka aikaperspektiivi on pitkä. On todennä-
köistä, että suunnitelma elää ja muuttuu toimenpitei-
den, istutusten ja seurantojen alettua tai jopa aiem-
minkin. Varmaa on, että laajamittaisten istutusten 
käynnistyminen vie aikaa, ja nykyisten tutkimusten 
tuloksena ehtii kertyä uutta tietoa niin istutustapojen 
kuin alueidenkin tuloksellisuudesta. Kokemuksista ja 
tutkimuksista saadut tiedot on syytä huomioida vuo-
sittain.

Suunnitelmia tulevista toimenpiteistä on päivitettävä 
jatkuvasti. Suositeltavaa on järjestää jokaisen kent-
täkauden jälkeen vuotuinen kokoontuminen han-
ketoimijoiden ja tutkijoiden kesken. Tapaamisessa 
käytäisiin läpi saadut tulokset Ounas- ja Kemijoelta 
sekä muualta kertyneet kokemukset. Niiden pohjalta 
muodostettaisiin yhteinen näkemys, siitä miten ja 
mitkä työt ja toimenpiteet kannattaisi toteuttaa seu-
raavana kautena.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusresursseja tarvitaan vaelluskalakantojen elvyttämistyössä. 
Kuva: Kemijoki Oy, sähkökoekalastusta Ounasjoella 2020
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8.1 NOUSU-hankkeet 2021

Smolttisydän-alasvaellusratkaisun rakennus 
ja testaus lohikalojen alasvaellusratkaisuna 
Kemijoen Taivalkoskessa

TOTEUTTAMISAIKA:
6.3.2020–15.11.2021 

HAKIJA:
Kalasydän Oy 

RAHOITUS:
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 341 200 
€, avustus MMM/ ELY 25 % = n. 85 000 €. Omara-
hoitus 75 % Kalasydän Oy ja vesivoimayhtiöt. (Kemi-
joki Oy, Fortum Power and Heat Oy , Helen Oy, UPM 
Energy Oy, Koskienergia sekä Ruotsista Vattenfall)

KUVAUS HANKKEESTA:
Asennetaan Smolttisydän-moduuli siirtoputkistoi-
neen ja ohjainjärjestelmineen Kemijoen Taivalkosken 
voimalaitoksen yläpuolelle. Hanke sisältää täydelli-
sen Smolttisydän-modulin rakentamisen ja tarvitta-
vat putki-, allas- ja ohjainasennukset sekä tarvittavan 
ohjelmistokehityksen, vedenalaisen kamerajärjestel-
män ja laitteiston etäohjauksen.

Kemijoki-Isohaara-Taivalkosken 
lohipopulaatio ja kalatiet

TOTEUTTAMISAIKA:
2.11.2020–31.12.2021

HAKIJA:
Voimalohi Oy 

RAHOITUS:
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 176 000 
€, avustus MMM/ ELY 50 % = 88 000 €. Omarahoitus 
50 % = 88 000 €, Kemijoki Oy ja PVO- Vesivoima Oy

KUVAUS HANKKEESTA:
Tutkimushankkeeseen selvitetään kesällä 2021 (1) 
Kemijoen Isohaaran alle nousevien lohi- ja taimen-
populaatioiden kokoa sekä (2) lohien ja taimenien 
hakeutumista Isohaaran padon kalateihin ja Taival-
kosken padon Kalasydän-laitteeseen. Populaatio-
kokoja arvioidaan nk. merkintä–takaisinpyynti-me-
netelmällä, jossa lohia ja taimenia pyydystetään, 
merkitään (PIT- ja nuolimerkit) ja vapautetaan takai-
sin jokeen. 

8. Toteutetut toimen-
piteet 2021–2022

Hanketta koordinoi Voimalohi Oy ja sen päätoteut-
tajana toimivat Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Voima-
lohi Oy.

Ounasjoen istutusten tuloksellisuus- hanke

TOTEUTTAMISAIKA:
1.1.2021–31.12.2026

HAKIJA:
Voimalohi Oy

RAHOITUS:
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 
1 575 000 €, avustus MMM/ ELY 30 % = 473 000 €. 
Omarahoitus 70 % = 1 102 000 €, Kemijoki Oy ja 
PVO-Vesivoima Oy

KUVAUS HANKKEESTA:
Luonnonvarakeskus (LUKE) on laatinut tieteellisiin 
menetelmiin perustuvan tutkimussuunnitelman, 
jonka pohjalta voidaan arvioida eri istutusmenetel-
mien kustannustehokkuutta sekä mahdollisuuksia 
tuottaa istutusperäisiä vaelluspoikasia Ounasjoen 
vesistössä. Lisäksi ympäristöolosuhteiden vaikutus-
tutkimuksen avulla pystytään arvioimaan luontaisen 
lisääntymisen onnistumismahdollisuuksia. 

Tutkimushankkeessa kolmeen Ounasjoen sivu jokeen 
(Loukinen, Aakenusjoki ja Marrasjoki) kohdenne-
taan samanlaiset istutukset (vasta hedelmöitetty 
mäti, esikasvatettu poikanen, 1-v poikanen) kolmena 
vuonna peräkkäin ja niihin liittyvä istutustulos mita-
taan sivujokien alajuoksulle asennettujen vaelluspoi-
kasrysien avulla viitenä vuotena. 

Hanketta koordinoi Voimalohi Oy ja sen päätoteutta-
jana toimivat LUKE ja Voimalohi Oy.
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Vaelluskalojen ylisiirto/kalateiden kunnostus 
ja testaus 2020–2021

TOTEUTTAMISAIKA:
1.5.2020–15.11.2021

HAKIJA:
Lohijokitiimi ry

RAHOITUS:
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 186 000 
€, avustus MMM/ ELY 50 % = 93 000 €. Omarahoitus 
50 % = 93 000 €, Lohijokitiimi ry, PVO-Vesivoima Oy.

KUVAUS HANKKEESTA:
Hankkeessa 1) pyydystetään ja ylisiirretään vaellus-
kaloja (lohia ja taimenia) vuosina 2020–2021 Kemi- ja 
Ounasjoen sekä niiden sivujokien vapaana virtaaville 
jokiosuuksille; 2) jatketaan Isohaaran kalatien toi-
minnan kehittämistä vuosina 2020–2021 (sis. pyyn-
tilaitteen asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät 
toimenpiteet, uusien porrasrakenteiden ja kävelyta-
sojen rakentaminen, kalatien paikkamaalaus, kalatie-
seurannan etäohjauksen järjestäminen, ohjainaidan 
suunnittelu ja hankinta sekä ohjainaidan ja 2-suuau-
kon kiinnitykset) sekä 3) testataan ja seurataan Val-
litunsaaren kalatien pyyntilaitteen toimivuutta sekä 
lisävesipumpun, rakennevirtaaman lisäyksen ja 
ohjainaidan asennuksen vaikutuksia kalatien toimin-
taan vuonna 2020 sekä tehdään niihin liittyviä raken-
nustoimenpiteitä (mm. pyyntilaitteen uuden nielun 
ja pumpun sihdin rakentaminen).

Runkausjoen alaosan kalataloudellinen 
kunnostus

TOTEUTTAMISAIKA:
18.06.2020–31.03.2022

HAKIJA:
Kalasydän Oy

RAHOITUS:
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 252 176 
€, avustus MMM/ ELY (Vesi- ja kalataloushankkeiden 
tukeminen) 30 % = 75 000 €. Omarahoitus 70 % = 
177 176 €, Kemijoki Oy.

KUVAUS HANKKEESTA:
Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Runkausjoen 
alaosa lohelle ja taimenelle soveltuvaksi poikastuo-
tanto ja lisääntymisalueeksi. Hankkeen kalatalou-
dellisena tahtotilana on vaelluskalakantojen luon-
nonkutuun ja tuki-istutuksiin perustuvan elpymisen 
mahdollistaminen alueen vesistössä. 

Pidemmällä aikavälillä tavoitellaan toimintamallia 
toteuttaa kansallisella tasolla nykyistä elinvoimai-
sempia ja geneettisesti puhtaampia vaelluskalakan-
toja sekä vahvaa luonnonpoikastuotantoa.

Lohen, taimenen ja muiden vaelluskalojemme elin-
kierto ja lajien elinvoimaisuus edellyttävät jokien 
kutu- ja poikasalueiden kunnostustoimenpiteitä.

8.2 Ilman julkista rahoitusta 
toteutettuja toimenpiteitä 2021

Merilohen- ja taimenen mäti-ja 
poikasistutukset 2021 (Voimalohi Oy)

TOTEUTTAMISAIKA:
2021

TOTEUTTAJA:
Voimalohi Oy

RAHOITUS:
Kokonaiskustannukset 168 000 €. Kemijoki Oy, 
PVO-Vesivoima Oy

KUVAUS TOIMISTA:
Kyseessä on jatkumoa vuonna 2017 aloitetulle toi-
minnalle. Merilohen mäti-istutukset (spa) tehdään 
maalis-huhtikuun vaihteessa. Kevään aikana istu-
tetaan n. 70 litraa meritaimenen ja noin 100 litraa 
merilohen mätiä. 

Meritaimenen mäti istutetaan Laisentia- ja Meltaus-
joelle ja merilohen mäti Ounasjoen pääuomaan sekä 
Tepasto-, Vene- ja Lainiojokeen. Vertailua tehdään 
eri istutuspaikkojen vaikuttavuudella. Kokeilussa 
edelleen erilaisten menetelmien tuloksellisuus: osa 
mäti-istutuksista tehdään kotimaisissa biohajoavissa 
mätirasioissa ja osa suorakylvönä eli suoraan jokien 
sorapohjalle.

Myöhemmin keväällä (toukokuu) istutetaan yksivuo-
tisia pienpoikasia. Meritaimenia n. 35 000 kpl, Vähä- 
ja Louejokeen sekä n. 170 000 merilohen poikasta 
Ounasjokeen. Sähkökoekalastukset tehdään syksyllä 
2021.

Hydraulinen Kalasydän -kalatie 
Taivalkoskella 2021

TOTEUTTAMISAIKA:
Kesä 2021

TOTEUTTAJA:
Kemijoki Oy, operaattorina Kalasydän Oy

RAHOITUS:
Ylläpito, operointi ja kehittäminen 150 000 €, Kemi-
joki Oy

KUVAUS TOIMISTA:
Kalasydämen avulla vaelluskalat, kuten lohi ja meri-
taimen, pääsevät nousemaan voimalaitoksen yli 
järjestelmää pitkin. Kalasydän on toiminnassa kesän 
ajan ja sen toimintaa seurataan aktiivisesti. Kala-
sydäntä testattiin jo kahtena edellisenä kesänä, ja 
saadut kokemukset osoittivat Kalasydämen olevan 
lupaava vaelluskalaratkaisu Taivalkoskelle. Pilotoin-
nista saatujen kokemusten perusteella järjestelmää 
on kehitetty entisestään sekä sijaintipaikkaa hiukan 
siirretään.
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Kemijoen Isohaaran ja Taivalkosken 
tutkimus- ja näytepyynti vuonna 2021

TOTEUTTAMISAIKA:
Syksy 2021

TOTEUTTAJA:
Voimalohi Oy

RAHOITUS:
Kokonaiskustannukset n. 10 000 €. Kemijoki Oy, 
PVO-Vesivoima Oy. 

KUVAUS TOIMISTA:
Kemijoki Oy:n järjestämän Isohaaran ja Taivalkosken 
tutkimus- ja näytepyynnin tarkoituksena on arvioida 
Isohaaran kalateiden läpi uineiden lohien ja taimen-
ten määrää ja sitä, ovatko kalat alkuperältään istuk-
kaita vaiko luonnossa syntyneitä. Näytepyyntiä on 
tehty ja raportoitu aikaisemmin vuosina 2018, 2019 
ja 2020.

Näytepyynnin tuloksia voidaan käyttää soveltuvin 
osin Kemijoen kalataloustarkkailun, vaelluskalojen 
elvyttämishankkeiden ja tutkimuksen tarpeisiin.

EU-rahoitus

EMRA-hanke (Environmental Planning, 
Measures and Restauration Actions in 
Regulated Water systems, Swedish-Finnish 
Cross-Border-project in the Arctic Region)

TOTEUTTAMISAIKA:
1.8.2019–30.9.2022

TOTEUTTAJA:
Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, 
Kemijoki Oy

RAHOITUS:
Hankkeen budjetti on 3 154 410 €, josta Suomen 
osuus on 1 440 355 €. Hanke on Euroopan alue-
kehitysrahaston INTERREG Pohjoinen -ohjelman 
rahoittama. Hanketta rahoittaa lisäksi Lapin Liitto, 
Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, 
Kemijoki Oy, Vattenfall ja Länsstyrelsen i Norrbottens 
Län.

KUVAUS HANKKEESTA:
Ruotsalais-suomalaisen EMRA-hankkeen tavoitteena 
on parantaa vesistöjen tilaa, ennallistaa vesielin-
ympäristöjä virtavesissä, selvittää taimenkantojen 
geneettistä monimuotoisuutta sekä tiivistää kansain-
välistä yhteistyötä. Yhtenä hankkeen osa-alueena on 
laatia kulttuurihistoriallinen selvitys siitä, millainen 
merkitys purotaimenella on ollut entisaikojen asuk-
kaille Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Han-
ketta koordinoi Ruotsissa Länsstyrelsen i Norbottens 
Län (LST) ja Suomessa Lapin ELY-keskus. Hankkeessa 
ovat mukana myös Metsähallitus, Luonnonvarakes-
kus, Kemijoki Oy ja Vattenfall. Hankealueeseen kuu-
luu Suomessa alisen Kemijoen vesistö sivujokineen 
Rovaniemeltä aina Isohaaran voimalaitospatoon 
saakka.

Hanketoiminnan ja laajan yhteistyön tuloksena Runkausjoen alaosan kunnostus toteutettiin 2021. 
Kuva: Lassi Kontiosalo
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Vaelluskalatyöryhmän arvio nopeasti toteutettavista ja NOUSU- rahoitukseen 
soveltuvista hankkeista

9. Toimenpide-
esitykset

Kemi-Ounasjoelle suositeltavat toimenpiteet joiden rahoituslähteinä tulee 
tarkastella kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, mukaan lukien EU:n tarjoamat 
rahoitusinstrumentit.

• Kemijokeen laskevien sivujokien (joihin suun-
nitelmat tehty) kalataloudellinen kunnostus, 
alisella Kemijoella.

• Runkausjoen istutus- ja seurantaohjelma.

• Isohaaran ja Taivalkosken altaalle nousevien 
rasvaevällisten lohien ja taimenten alkuperän 
selvittäminen. 

• Inventoinnit ja kunnostukset Kemijoen pää-
uomassa, Taivalkosken altaalla.

• Alasvaellusratkaisun kehittäminen ja testaus 
Kemijoen Taivalkoskella.

• Ounasjoessa kasvaneiden smolttien siirtoistu-
tus vs. laitoskasvatettujen (standardi & virike) 
smolttien istutus Kemijokisuuhun 2022–2026. 

Toimenpide täydentäisi Ounasjoen istutusten 
tuloksellisuus hanketta.

• Tutkimushanke lohien ylisiirtojen tuottavuu-
desta. Tavoitteena tutkia, kuinka paljon ylisiir-
roista syntyy smolttiutuvia poikasia. Tutkimus 
toteutettaisiin esim. Ounasjoen sivujoissa ja 
smoltit pyydettäisiin rysillä jokisuista. Emojen 
siirrot toteutettaisiin kutuajan kynnyksellä. Kiin-
niotetut smoltit pit-merkittäisiin ja kuljetettaisiin 
Isohaaran alapuolelle tai merkinnän jälkeen 
vapautetaan ja toteutetaan alasvaellustutki-
musta/seurantaa.

• Isohaaran kalateiden nousutietojen seuranta, 
analysointi ja julkaiseminen. 

• Taivalkosken ohitusuoma (Lupahakemus jätetty 
1/2022).

• Taivalkosken jälkeisten (alhaalta ylös) patojen 
vaellusyhteydet.

• Kemi-Ounasjokeen leimautuneen vaellus-
kalakannan luomiseksi toteutettavat toimenpi-
teet. Tuetun luonnonpoikastuotannon, tuki-istu-
tustoiminnan jatkaminen ja 
volyymien kasvattaminen (mäti- ja poikas-
istutukset, ylisiirrot). 

• Valuma-alue kunnostukset.

• Sivujokien kuntokartoitukset, inventoinnit, 
pienten nousuesteiden poistaminen, elinym-
päristökunnostushankkeet. Toimenpiteet, joilla 
edistetään ja parannetaan vesistöjen tilaa.

• Kalateiden toimintaa edistävät kehittämis- ja 
tutkimushankkeet; suuaukon rakenne, virtauk-
set, mitoitus, houkuttelevuus jne.

• Alasvaellusratkaisuihin liittyvät toimenpiteet.

• Kalasydän-kalatieratkaisuun liittyvät kehittämis- 
ja tutkimushankkeet.  

• Predaation vähentämiseen tähtäävät hankkeet, 
tehokkaat pyyntivälineet, uudet ratkaisut/ 
kokeilut istutusten jälkeisen predaation 
vähentämiseksi.

• Seurantatutkimusta patoaltaille nousseiden 
lohien käyttäytymisestä (mm. kuinka paljon ja 
missä olosuhteissa tapahtuu alas laskua turbii-
nien/vaellusyhteyksien kautta).

• Näytepyynnit, tutkimus- ja seurantatoimen-
piteet.  

• Hyljepyynnin tehostamiseen tähtäävät toimenpi-
teet, tehokkaat pyyntivälineet, metsästysmatkai-
lun mahdollisuudet, tarvittavat lakimuutokset. 
(saaliin hyödynnettävyys). 

• Paikallisten osallistamisen edistämisen kehittä-
mishankkeet, esim. koulutukset kunnostustoi-
menpiteistä, kutusoraikkojen kunnostuksista, 
mäti-istutuksista, seurannasta jne.

• Petokalojen hyödynnettävyyteen tähtäävät 
hankkeet, jalostus, arvonlisääminen, vienti, 
kalastusmatkailu.

• Perustutkimusta nahkiaisesta ja toimenpiteitä 
niiden ylisiirtojen kehittämiseksi.

• Muut vaelluskalakantojen elvyttämistä tukevat 
hankkeet, joissa tavoitellaan innovatiivisten 
ratkaisuiden synnyttämistä.
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KOSKI PIT.
metriä

N (ETRS-TM-
35FIN)

E (ETRS-TM-
35FIN)

LOHI
1-v

LOHI
SPA 

MT
1-v

MT
SPA

OUNASJOKI
RAATTAMA
Raattamankoski 2000 7561836,345 385286,438 12
Mertakoski 500 7554089,045 391353,610 3
Puksukoski 2000 7550685,285 397417,229 12
Vasankorva 2000 7549325,834 399166,016 12
Tepastokoski 500 7545625,491 402428,690 3
TEPASTO
Tuomikoski 2000 7541239,509 406826,458 12
Pierkukoski 1000 7535812,053 409735,368 6
Köngäskoski 500 7530153,219 410348,931 3
Riikonkoski 400 7513427,024 413512,727 3
KITTILÄ
Neitikoski 2000 7467665,354 410362,190 12
Pahtakoski 2000 7464289,579 408830,046 12
Mouluskoski 4500 7461231,993 406015,332 60000 27
Mettiskoski 1000 7451545,759 410619,677 6
Aalionkorva 1500 7450121,153 412411,867 20000 9
Molkoköngäs 1000 7439429,517 416379,517 6
Olkakoski 300 7428131,929 426726,087 2
Lohikoski 300 7425134,455 428756,367 2
Petäjäkoski 300 7421016,314 429936,090 2
Patokoski 500 7418196,384 431882,762 3
Marraskoski 3000 7408520,596 430790,296 20000 18
Aapiskoski 1000 7400552,821 432232,729 6
TAPIONKYLÄ

YLINEN KEMIJOKI
Alim.Lattunakoski 500 7511268,706 574171,836 3
Pahtakoski 500 7488288,047 562442,727 3
Savukoski 200 7464190,925 549938,141 2

VÄRRIÖJOKI
Välinivat 1500 7488939,071 573223,885 9
Kolsakoski 200 7485841,774 568096,132 2

NARUSKAJOKI
Siekaköngäs-Patokosket 500 7451366,238 594181,671 3
Saarikoski 600 7445140,337 592454,273 4

KUOLAJOKI
Autiokoski-Lammaskoski 600 7443083,203 579151,586 4

AAKENUSJOKI
Telaköngäs 1500 7509592,381 407733,633 6
Saarikoski 1000 7509365,567 401640,247 5

Liitteet
LIITE 1. Lohen ja meritaimen 1-v poikasten (kpl) ja spa-mädin (litraa) istutuskohteet noin-koordinaatteineen 
Ounasjoella ja ylisellä Kemijoella ja niihin laskevilla sivujoilla. Koskijaksojen pituus on ilmoitettu kartalta mitat-
tuna ja lukema on suuntaa antava. 
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KOSKI PIT.
metriä

N (ETRS-TM-
35FIN)

E (ETRS-TM-
35FIN)

LOHI
1-v

LOHI
SPA 

MT
1-v

MT
SPA

LAINIOJOKI
Valkamankoski 500 7488151,499 397291,429 2
Pahtakoski 800 7487516,651 399406,809 5

MOLKOJOKI
Veittiniemen alue 1600 7448380,407 423529,396 3000 6
Mellankankaan alue 1400 7445752,767 422516,021 2000 5

MELTAUSJOKI
Unarinköngäs 1800 7441006,540 448334,024 2000
Sonnikoski 500 7428207,368 440096,660 4000
Pitkä-Perttaus 2300 7427328,827 438995,956 6
Turvakkoköngäs-Hirmu-
koski-Pikku Pahtakoski

2300 7423248,645 432793,276 4000 3

Suukoski 700 7422438,903 429417,986 3

MARRASJOKI
Luusuankangas 2300 7414704,471 422834,173 3000
Könkäänvaara 1000 7408491,092 429267,474 2000

LAISENTIAJOKI
Taipaleenkoski 300 7420246,379 435247,272 1
Kuivakoski 500 7421312,245 433945,303 2
Palovaara 1000 7421463,708 432943,525 4
Myllykoski 600 7418285,678 433235,522 3

YLINEN KEMIJOKI
Nilakkainen 350 7462155,271 545145,889 2

VUOTOSJOKI 
Suualue (Haapana, 
Käyläkkä, Vuotoksen 
Suukoski, päähaaran 
Suukoski)

100, 75, 
160 ja 
240 m

7446005,574 528571,353 6

JAVARUSJOKI
Kurkiainen-Nuolikoski 600 7426571,850 505898,686 3
Leppävirrat 8000 7424998,296 510121,875 10

ALA-ARAJOKI 1200 7475647,517 548268,918 6

KOUTEROJOKI 600 7483618,306 566218,387 3

ALINEN KEMIJOKI

VÄHÄJOKI
Mukkakoski 700 7340049,363 432763,157 2000 2
Myllyköngäs-Louhikoski 1000 7339599,268 427489,045 3000 2
Kortteenkoski 1000 7340884,907 424603,166 3000 2

SUOLIJOKI
Konstapulinkoski- 
Eresmaankoski

2500 7342292,125 426694,797 2000 2

YLI- JA ALA-RUNKAUSJOKI
Karusellilantto-Haarain-
koski

4500 7331503,403 421645,331 4
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LIITE 2. Lohen (punainen) ja meritaimenen (vihreä) mädin istutuskohteet Ounasjoessa ja sivujoissa Kittilän 
yläpuolisella alueella. Kohteet tarkemmin LIITTEESSÄ 1.
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LIITE 3. 1-v poikasten istutuskohteet (lohi tumman punainen tähti, meritaimen sininen tähti) ja lohen (punainen 
pallo) ja meritaimenen (vihreä pallo) mädin istutuskohteet Ounasjoessa ja sivujoissa Kittilän ja Rovaniemen 
välisellä alueella. Kohteet tarkemmin LIITTEESSÄ 1.
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LIITE 4. Lohen (punainen) ja meritaimenen (vihreä) mädin istutuskohteet Kemijärven yläpuolisella Kemijoella ja 
sivujoissa. Kohteet tarkemmin LIITTEESSÄ 1.
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LIITE 5. 1-v meritaimenen poikasten istutuskohteet (sininen tähti) meritaimenen mädin (vihreä pallo) istutus-
kohteet alisen Kemijoen alueella. Paikat tarkemmin LIITTEESSÄ 1.
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