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1 Johdanto 
 
 
Vesistövisioilla ei ole virallista roolia vesien hallinnan järjestelmässä, mutta maa- ja metsätalousministeriön 
tuore Vesitalousstrategia 2030 tunnistaa vesistövisiot tärkeänä tapana edesauttaa kestävää vesien käyttöä. 
Vesistövisiot tukevat strategian tavoitteita, kuten vesien käytön, hyvän tilan ja luonnon monimuotoisuuden 
tavoitteiden yhteensovittamista valuma- ja vesistöalueilla. EU:n vesipuitedirektiivi ja sen toimeenpanoa 
ohjaava laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) asettaa kaikkien vesimuodostumien 
tilatavoitteeksi hyvän ekologisen tilan tai hyvän saavutettavissa olevan ekologisen tilan keinotekoisissa ja 
voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa. Keskeinen viitekehys tavoitteiden asettamisessa ja tilan 
mittaamisessa on poikkeaman suurus vesimuodostumien luontaisista ominaisuuksista (referenssitilasta). 
Ekologisen tilan luokittelun normatiivisten määritelmien mukaan hyvässä ekologisessa tilassa 
”pintavesimuodostumatyyppiä koskevat biologisten laatutekijöiden arvot osoittavat merkkejä 
ihmistoiminnasta johtuvista vähäisistä muutoksista mutta eroavat ainoastaan vähän niistä arvoista, jotka 
tavallisesti liitetään kyseisen pintavesimuodostumatyypin häiriintymättömiin olosuhteisiin”. Tavoitteiden 
saavuttamista ohjaavat vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat, joissa toimenpiteet vesistöille 
asetetaan niin, että vähintään hyvä ekologinen tila tai hyvä saavutettavissa oleva tila saavutetaan kaikissa 
vesimuodostumissa.  
 
Vesistövisiot eroavat tästä lähestymistavasta niin, että tavoitteiden ja toimenpiteiden asettelu lähtee 
vesistöalueen kuntien, järjestöjen, toiminnanharjoittajien ja muiden vesistön käyttäjien näkemyksestä siitä 
mikä vesistöjen tila pitäisi tulevaisuudessa olla, ja mitkä toimenpiteet koetaan tavoitteiden kannalta 
tärkeimmiksi. Tavoitteet voivat tältä osin olla myös kunnianhimoisempia kuin mitä 
vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty. Keskeinen ominaispiirre vesistövisiossa on löytää yhteinen näkemys 
vesistön tilatavoitteista, vesistön tilaa parantavista toimenpiteistä ja vesistöihin nojautuvien elinkeinojen 
edellytyksiä parantavista toimenpiteistä, joihin kaikki osapuolet voisivat sitoutua. Koska vesipuitedirektiivin 
tavoitteet ovat juridisesti sitovia, vesistövisiossa esitettävät toimenpiteet ja tilatavoitteet eivät voi olla 
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ristiriidassa vesipuitedirektiivin tavoitteiden kanssa, vaan samansuuntaisia vesienhoidon tavoitteiden kanssa. 
Toisin sanoan vesistövisiossa esitettävien toimenpiteiden ei tarvitse myöskään johtaa vesimuodostumien 
hyvään ekologiseen tilaan, mutta toimenpiteiden tulee jotenkin tukea tätä tavoitetta. 
 
Tässä raporttiluonnoksessa kuvataan Järvien säännöstely, kunnostus ja hoito -alatyöryhmän noin 8 kuukautta 
kestänyttä työskentelyä ja keskeisiä tuloksia. Kokoamalla yhteen laaja ja monipuolinen aineisto pyrittiin 
tukemaan yhteisen tietopohjan syntymistä aihepiiristä, johon liittyy erilaisia tavoitteita, toiveita ja 
näkemyksiä. Erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia Oulujoen vesistön säännöstelyn vaikutuksista, kalastosta, 
kalastonhoitotoimenpiteistä on tehty lukuisia 1980-luvulta lähtien. Aiemmissa hankkeissa on määritelty mm. 
säännöstellyille järville kesän virkistyskäyttökauden vedenpinnan tavoitekorkeudet ja yläsuositusrajat.  
 
Alatyöryhmän alkuperäinen aihealueen rajaus koski järvien säännöstelyä ja järvikalakantojen hoitoa, sekä 
näihin liittyviä kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä. Alatyöryhmän 1. ja 2. kokouksen välillä tehtiin päätös, että 
Oulujärven ja sen yläpuolisten vesistöreittien vaelluskalakysymykset siirretään Vaelluskalat ja vesivoima -
alatyöryhmästä Järvien säännöstely, kunnostus ja hoito- ryhmässä käsiteltäväksi aihealueeksi. Jakoon 
päädyttiin sen vuoksi, että Vaelluskalat ja vesivoima- alatyöryhmän työskentely ja keskustelut painottuivat 
Oulujoen pääuoman alueelle. Järvien vaelluskalakysymysten käsittely koettiin myös luontevammaksi tässä 
ryhmässä järvien kalatalousvelvoitteiden ja kalastuksen säätelyn linkittyessä vahvasti myös järvien 
vaelluskaloihin. 
 
Raportissa on osia, joita on tarkoitus hyödyntää vesistövisiotyöstä laadittavassa synteesissä ja 
toimenpidesuosituksissa. Vesistövision synteesissä on tarkoitus yhdistää eri aihepiirien (mm. vesien tila ja 
maankäyttö, Oulujoen vaelluskalat ja vesivoima, elinkeinot ja luontomatkailu) tekstien kanssa loppuvuoden 
2022 aikana.  
 

2 Alatyöryhmän työskentely 
 
Järvien säännöstely, kunnostus, hoito- alatyöryhmän tehtävänä oli tuottaa tietoa ja koota näkemyksiä 
Oulujoen vesistön säännöstelyn, velvoiteistutusten ja järvikalakantojen hoidon kehitystarpeista sekä 
Oulujärven ja yläpuolisten vesialueiden vaelluskalakantojen tilaa parantavista toimenpiteistä. Alatyöryhmät 
pyrkivät määrittämään yhteisesti hyväksyttäviä tavoitteita ja kehittämään toimenpiteitä, jotka toteuttavat eri 
osapuolten tavoitteita. Ryhmä ei kuitenkaan tehnyt päätöksiä toimenpide-ehdotuksista, vaan päätökset 
kuuluvat neuvottelukunnalle. Alatyöryhmätyöskentely mahdollisti laajapohjaisemman osallistumisen ja 
neuvottelukuntaa perusteellisemman paneutumisen yksittäisiin asiakysymyksiin. 
 
Vaelluskalakantoja (erityisesti järvitaimenta) koskevien toimenpiteiden osalta laadittiin myös vaihtoehtoisia 
skenaarioita toimenpiteiden osalta ja tarkasteltiin alustavasti niiden hyötyjä. Vaelluskalakysymysten osalta 
ryhmässä vallitsi lähes täysi yksimielisyys siitä, että toimenpiteissä kannattaa keskittyä Oulujärvessä ja 
yläpuolisilla vesistöalueilla järvitaimenen luontaisen elinkierron elvyttämiseen ja jättää merellisten 
vaelluskalakantojen elvyttäminen, vesistövision aikaskaalakin huomioiden, Oulujoen pääuomaan. 
 
 Alatyöryhmässä oli edustettuina jäseniä seuraavista tahoista: Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus, Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan 
liito, Fortum, UPM, Loiste Energia Oy, Kainuun kalatalouskeskus, Montan lohi Oy, Luonnonvarakeskus, 
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Villilohi ry, Pelastetaan vaelluskalat ry, sekä edustajia osasta 
vesistöalueen kalatalousalueita ja kuntia. Kutsut kokouksiin lähetettiin kaikille kuntien ja kalatalousalueiden 
edustajille, mutta kokouksiin ei saatu edustusta kaikista kunnista ja kalatalousalueilta, joskin 
kalatalouskeskukset osaltaan hoitivat myös kalatalousalueiden edustusta. 
 
Alatyöryhmä kokoontui työskentelyn aikana kolme kertaa ja kokousten osallistujamäärä vaihteli xx-xx välillä. 
Myös osalla kokouksiin kutsutuista tahoista edustajat vaihtuivat työskentelyn aikana.  
 
Vähintään osaan kokouksista osallistuneet edustajat ja heidän edustamansa taho: 

 Ari Jäntti, Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry 
 Atte Juutinen, Lapin ELY-keskus Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 
 Jaakko Muurimäki, Kainuun kalatalouskeskus 
 Jari Juntunen, Kuhmon kaupunki 
 Jarkko Nyrhinen, UPM Oy 
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 Jouko Sirkkala, Villilohi ry 
 Jukka Korhonen, Suomussalmen kunta 
 Jukka-Pekka Alanko, Pelastetaan vaelluskalat ry 
 Jyrki Oikarinen, Montan lohi Oy 
 Katri Hämäläinen, Fortum Power & Heat Oy 
 Matti Kaikkonen, Vaalan kunta 
 Matti Kela, Suomussalmen kalatalousalue 
 Mika Pylvänäinen, Kainuun ELY-keskus 
 Mikael Heikkilä, UPM Oy 
 Mikael Rytkönen, UPM Oy 
 Mikko Hinkkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 Pasi Korhonen, Metsähallitus 
 Pekka Pollari, UPM Oy 
 Timo Piirainen, Kainuun ELY-keskus 
 Timo Tervonen, Vaalan kunta 
 Pekka Hyvärinen, Luonnonvarakeskus 
 Petri Komulainen, Sotkamon kalatalousalue 
 Tero Karppinen, Kuhmon kalatalousalue 

 
 
 
 
Alatyöryhmän työskentelystä vastasi Seppo Hellsten ja Jarno Turunen (SYKE), Kirsti Leinonen (SYKE) toimi 
ryhmän sihteerinä 15.4.2022 asti ja sen jälkeen Satu Räsänen (SYKE).  
 
Seuraavassa on esitetty kokouksissa käsitellyt asiat. Kokouksista syntynyttä aineistoa, kuten alustukisen 
herättämiä kysymyksiä sekä keskustelujen sisältöä on kuvattu yksityiskohtaisemmin niissä raportin kohdissa, 
joihin asia liittyy. Poimintoja alustuksissa esitetyistä dioista on tämän raportin liitteissä. 
 
 
 

2.1  Kokoukset 
 
1. kokous 21.10.2021 klo. 9:00-13:30 
 
Ensimmäisessä kokouksessa esiteltiin alatyöryhmälle hanketta ja käytiin läpi alatyöryhmän tehtävät ja 
odotuksia alatyöryhmän työlle. Jaakko Muurimäki Kainuun kalatalouskeskuksesta esitteli kalatalousalueiden 
käyttö- ja hoitosuunnitelmista yleisesti, sekä Kainuun alueen kannalta. Esityksessä käytiin läpi suunnitelmiin 
mahdollisesti kirjattavia toimenpiteitä ja työssä koettuja haasteita. 
 
Seppo Hellsten SYKEstä esitteli järvisäännöstelyn ekologisia vaikutuksia yleisesti sekä Kainuun 
säännösteltyjen järvien säännöstelyä. Mika Pylvänäinen Kainuun ELY-keskuksesta esitteli valvovan 
viranomaisen näkökulmia järvisäännöstelyyn, jonka päätteeksi säännöstelijän edustaja Mikael Heikkilä 
UPM:stä piti kommenttipuheenvuoron. 
 
Kokouksen loppupuolella ryhmä jakaantui pienryhmiin keskustelemaan säännösteltyjen järvien ja 
kalakantojen hoidon kehitystarpeista. 
 
2. kokous 31.3.2022 klo. 9:00-15:00 
 
Toisen kokouksen alustuksissa Pekka Hyvärinen Luonnonvarakeskuksesta esitteli Oulujärven kalakantojen 
kehitystä, istutusten tuottoa ja toteutumista suhteessa tutkimuksen suosituksiin, sekä kuhakantojen kestävän 
kalastuksen tason arviointia. Lisäksi Hyvärinen esitteli lohen- ja järvitaimenen populaatiomallinnusten 
tuloksia Oulujärven ja yläpuolisten vesialueiden osalta. Jarno Turunen SYKEstä esitteli Oulujoen 
vesistöalueen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjattuja yleisiä tavoitteita alueen kalatalouden 
kehittämiseksi sekä tuloksia järvisäännöstelyn toteutumisesta Oulujoen vesistöalueen säännöstellyissä 
järvissä 2009–2020. Malla Kukkonen Oulun yliopistosta esitteli viranomaisille, toiminnanharjoittajille ja 
haitankärsijöille tehdyssä vesivoimateemahaastattelussa esille nousseita asioita. Alustusten lopuksi Mika 
Marttunen SYKEstä esitteli ilmastonmuutoksesta aiheutuvia säännöstelyn kehittämistarpeita. 
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Kokouksen aikana ryhmä jakaantui pienryhmiin keskustelemaan ensin kalatalousvelvoitteista, 
vaelluskalakysymyksistä ja kalataloudellisista kunnostustarpeista. Toisen keskustelun teemana oli 
säännöstelykäytäntöjen kehittäminen ja varautuminen ilmastonmuutokseen.  
 
3. kokous 3.6.2022 klo. 9:00-12:45 
 
Kolmannen kokouksen alustuksissa Mikael Rytkönen kertoi lyhyesti UPM:n vaelluskalaohjelmasta yleisellä 
tasolla ja Oulujoen vesistön osalta. Mika Marttunen ja Jukka Jormola esittelivät alustavia näkemyksiä 
Oulujärven yläpuolisten alueiden vaelluskalaratkaisujen arvioinnista ja mahdollisista toimenpiteistä. Pekka 
Hyvärinen esitteli Emäjoen kalakantojen tutkimustarpeita. Kokouksen lopuksi ryhmäläisille esitettiin 
työskentelyn aikana käsitellyistä asioista erilaisia väittämiä, joihin ryhmäläiset saivat antaa näkemyksensä 
siitä, kuinka samanmielisiä ovat väitteen kanssa. Lisäksi ryhmäläiset saivat äänestää mitä toimenpiteitä he 
pitivät tärkeimpänä toteuttaa lyhyellä aikajänteellä (1–5 vuotta). 

 

3 Järvien säännöstely 
Oulujoen vesistön merkittävimmät säännöstellyt järvialtaat ovat Oulujärvi, Vuokkijärvi, Kiantajärvi, Nuasjärvi, 
Sotkamon järvet (Sapsojärvet, Iso-Kiimanen, Kiantajärvi) ja Ontojärvi. Säännöstelyä toteuttavat 
voimalaitokset ovat kolmen eri yhtiön omistuksessa (Fortum, UPM, Loiste energia Oy), mutta Fortum on 
sopimusten myötä järvisäännöstelyjen luvanhaltija. Oulujoen vesistöalueella on laadittu Oulujoen 
moninaiskäytön puitesopimus (OUMO), jossa ovat mukana Fortum, Oulun Energia Oy, Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun ELY-keskukset, sekä Oulujoen vesistöalueen kunnat. Sopimuksen puitteissa rahoitetaan 
hankkeita, joilla parannetaan säännösteltyjen vesistöjen ympäristöoloja ja vähennetään 
vesivoimatuotannosta syntyviä haittoja. Sopimus ei ole osa säännöstelyn velvoitteita, vaan vapaaehtoinen 
sopimus. 
 
 Alatyöryhmätyöskentelyn aikana laadittiin kattava selvitys järvisäännöstelyn toteutumisesta vuosina 2009–
2020 suhteessa järville aiemmin sopimalla laadittuihin kesäajan vedenkorkeuden tavoitetasoihin ja 
yläsuositusrajoihin. Lisäksi selvityksessä arvioitiin Vesimittari-analyysillä, kuinka järvisäännöstely on 
kehittynyt suhteessa rantavyöhykkeen ekologiaa ja järven virkistyskäyttöä kuvaaviin mittareihin, sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia järvien säännöstelyyn. Selvityksen tulokset on julkaistu erillisessä raportissa 
(Turunen ym. 2022), joka julkaistaan Arvovesi-hankkeen nettisivuilla, joten tuloksia ei yksityiskohtaisesti 
toisteta tässä. Yleisesti ottaen seurantajaksolla 2009–2020 kesäajan vedenkorkeuden tavoitetasot on 
saavutettu hyvin ja pysytty yläsuositusrajojen alapuolella. Tietyt poikkeukset liittyvät lähinnä poikkeuksellisiin 
sääolosuhteisiin kuten kuivuuteen ja koviin rankkasateisiin. Säännöstelylupien vedenkorkeuden ylärajan 
tuntumassa on käyty osassa järvialtaita joinakin sateisina syksyinä ja alkutalvina. Vuonna 2012 Oulujärvellä 
ylitettiin säännöstelyluvan yläraja hetkellisesti loppukesän rankkasateiden myötä.  
 
Pitkällä aikavälillä säännöstelyn ekologiset haittavaikutukset erityisesti talviolosuhteita kuvaavissa 
mittareissa ovat lieventyneet lähinnä aiempaa korkeampien talvivedenkorkeuksien ja jään ohenemisen 
seurauksena. Rannan tuottavan vyöhykkeen jäätyminen on arvion mukaan jonkin verran pienentynyt ja 
veden alenema syyskutuisten kalojen mädin haudonta-aikana on vähentynyt. Muutokset eivät kuitenkaan 
ilmeisemmin johdu muuttuneesta säännöstelystä, vaan muuttuneesta talvihydrologiasta, sillä talven veden 
korkeudet ja talvivirtaamat ovat kasvaneet myös säännöstelemättömässä Lentuassa. Osassa säännösteltyjä 
järviä kevättulva on pienentynyt aiemmasta. 
 
Järvien säännöstelyyn liittyen ryhmässä herätti keskustelua EU:n vesipuitedirektiivin mukainen 
keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi (KeVoMu) nimeämisen perusteet ja 
ekologinen tavoitetila kyseisissä vesimuodostumissa. Säännöstelyn osalta yli 3 metrin vedenkorkeuden 
talvialenemaa on pidetty suorana kriteerinä säännösteltyjen järvien voimakkaasti muutetuksi nimeämisessä. 
Säännöstelyä ja vesivoiman tuotantoa pidetään yhteiskunnallisesti tärkeänä vesimuodostuman 
käyttömuotona ja tutkimusten perusteella on arvioitu, ettei hyvää ekologista tilaa saavuteta voimakkaasti 
säännöstellyissä järvissä ilman merkittävää säännöstelyn rajoittamista ja siitä syntyviä taloudellisia 
menetyksiä ja yhteiskunnallisen hyödyn menetystä. Näin ollen Oulujoen vesistön voimakkaitten säännöstellyt 
järvet (Kiantajärvi, Vuokkijärvi, Iso-Pyhäntä ja Ontojärvi) on ELY-keskuksen toimesta nimetty voimakkaasti 
muutetuiksi ja niiden tilatavoite on hyvä saavutettavissa oleva tila suhteessa säännöstelyn asettamiin 
ekologisen tilan rajoihin.  
 
ELY-keskus on arvioinut, että Oulujoen vesistön voimakkaasti muutetut järvet ovat hyvässä tilassa 
suhteessa ekologiseen potentiaaliin, joten myöskin säännöstelyn haittojen lieventämismahdollisuudet tai 
lieventämistoimenpiteiden ekologiset hyödyt, ilman merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle, on katsottu 
vähäisiksi. Toisaalta ryhmässä esitettiin myös näkemyksiä, että talvivedenkorkeuksia tulisi nostaa ja 
kevätkuoppaa madaltaa rantavyöhykkeen eliöstön ja siian lisääntymisen kannalta paremmaksi. 
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Säännöstelykäytäntöjen muutosten osalta korostettiin erityisesti vesivoimayhtiöiden puolelta, että 
säännöstelyä tulee tarkastella kokonaisuutena. Muutokset jonkin järvialtaan säännöstelyssä tai joen 
lyhytaikaissäännöstelyssä tai minimivirtaamissa vaikuttavat myös ylä- ja alapuolisten vesistöjen 
säännöstelyyn ja siten vesivoiman tuotantoon. Järvien virkistyskäyttäjien ja mökkiläisten toivoma 
vedenkorkeuden taso ja säännöstely voi olla paikoin hankala yhteensovittaa ekologisten tavoitteiden ja 
vaatimusten kanssa. Esimerkiksi virkistyskäyttäjät voivat toivoa tiettyä vedenkorkeuden tasoa kesäaikana, 
mutta sen toteutuminen voi muodostua haastavaksi, jos talvialeneman alarajaa nostetaan ja keväällä tulee 
runsaasti sulamisvesiä vesistöön. 
 
Säännöstelijän kannalta ilmastonmuutos, erityisesti talvitulvat ja kuivat kesiä, tuovat jo nykyisin, mutta 
tulevaisuudessa mahdollisesti entistä enemmän ongelmia säännöstelyn suunnitteluun ja toteutukseen. 
Säännöstelyluvat ovat pääsääntöisesti kuitenkin hyvin väljät, joten lähivuosille ei ennakoida suurta tarvetta 
säännöstelylupien muutokseen. Poikkeuksen mahdollisesti tekee Iso-Pyhäntäjärven säännöstelylupa, jossa 
pakollinen kevätkuoppa on hyvin syvä ja kalenteriin sidottu. Säännöstelyluvissa on jäänlähtöpäivään 
sidottuja vedenkorkeuden tasoja, joita voisi olla tarpeen muuttaa joustavimmiksi, sillä jäänlähtöpäivät ovat 
aikaistuneet ja voivat tulevaisuudessa olla edelleen huomattavasti aikaisemmin kuin mitä lupamääräyksiä 
laadittaessa on pidetty tavanomaisena jäänlähdön ajankohtana. 
 
Säännöstelijän näkökulmasta SYKEn tuottamia tulovirtaamaennusteita, erityisesti kevättulvien osalta, 
pidettiin hyvin epävarmoina. Usein ennusteissa on ennakoitu toteutunutta suurempia virtaamia. Lämpiminä 
keväinä haihdunta voi olla ennakoitua suurempaa ja toisaalta lumen määrä voi olla epätasaisesti jakautunut, 
mikä lisää ennusteen epävarmuutta, mikäli arvio lumen todellisesta vesiarvosta valuma-alueella on 
epätarkka. 
 
Keskusteluissa korostui erityisesti vesivoimayhtiöiden puolelta näkemys, että yhteiskunnan sähköistyessä ja 
siirtyessä pois fossiilisista polttoaineista, muun muassa säästä riippuvaiseen tuuli- ja aurinkoenergiaan, 
korostuu vesivoiman säätökyvyn merkitys sähköntuotannon tasaamisessa ja kulutuksen tasoon 
vastaamisessa. Siten säännöstelyllä on entistä suurempi merkitys säätövoiman saatavuuden kannalta. 
Ukrainan sota on ajanut Euroopan energiakriisiin ja tilanteeseen, jossa energian käyttöä voidaan joutua jopa 
säännöstelemään tulevina talvina. Myös tästä näkökulmasta katsottuna vesivoiman merkitys korostuu 
lähivuosina kotimaisen sähköntuotannon ja huoltovarmuuden kannalta. Vesistöjen säännöstely mahdollistaa 
energian varastoinnin ja käytön silloin, kun sille on eniten tarvetta. 
 
Säännöstelyhaittojen osalta ryhmässä keskusteltiin eroosiohaitoista, erityisesti turpeen eroosio ja sen 
aiheuttama rehevöityminen Vuokkijärvellä nousi keskusteluihin ensimmäisessä kokouksessa. Vuokkijärven 
turvelauttoja on läjitetty ja ankkuroitu kivillä tai hiekalla haittojen lieventämiseksi.  
 
Alatyöryhmän ulkopuolella pidettiin kokous Kainuun ELY-keskuksen, Fortumin ja SYKEn välillä, jossa 
pohdittiin keinoja ja rahoitusmahdollisuuksia hankkeille, joilla voisi vähentää säännöstelystä johtuvia 
vesilintujen ja erityisesti lokkilintujen pesintätuhoja. Ongelma on havaittu erityisen merkittäväksi Oulujärvellä, 
missä rantojen profiili on loiva ja pesät siten alttiimpia vedenkorkeuden nousulle. Keinoiksi esitettiin ELY-
keskuksen asiantuntijan puolelta keinosaarien/luotojen tekemistä ja nykyisten pesintäkarikoiden paikoittaista 
korottamista, sekä näiden alueiden avoimuuden ylläpitoa puustoa poistamalla. Aihetta ei käsitelty 
alatyöryhmässä ja kyseinen kokous pidettiin alatyöryhmätyön päättymisen jälkeen. Asia nostettiin kuitenkin 
esille Neuvottelukunnan kokouksessa Rokualla 14.6.2022, jossa toimenpiteen edistäminen osana 
vesistövisiota sai kannatusta.  

4 Järvikalakannat, kalastonhoito ja kalatalousvelvoitteet 
Alatyöryhmässä käsiteltiin järvikalakantojen osalta erityisesti kuhan kestävän kalastuksen tasoa ja 
kalastuksen säätelyä, sekä kalastonhoitovelvoitteiden tuloksellisuutta ja järvikalakantojen yleistä kehitystä.  
 
Velvoitehoidon osalta ryhmässä keskusteltiin tarpeesta huomioida velvoitehoidossa nykyistä paremmin 
tutkimuksen suositukset. Ryhmässä esitettiin näkemyksiä, että velvoitehoitoa tulisi suunnata nykyistä 
enemmän kalojen luontaista lisääntymistä tukevaksi. Fortumin istutusvelvoitteet eivät ole istutuskalojen 
saatavuudesta johtuen toteutuneet kaikkina vuosina täysimääräisesti, ja istutusvelvoitteisiin on siten kertynyt 
vajeita. Oulujärvelle, Hyrynsalmen reitille ja Sotkamon reitille on kertynyt istutusvajeita erityisesti 
planktonsiian osalta, joita on osittain paikattu suunnittelemalla ja toteuttamalla virtavesikunnostuksia. 
Kunnostushankkeiden haasteena on ollut, että henkilöresurssia hankkeiden toteuttamiseen ei ole ollut kuin 
yhteen hankkeeseen vuosittain. Myös osaajia on yleisesti ottaen liian vähän ja kentän kouluttamiselle 
kunnostuksiin nähtiin selkeä tarve. Järvitaimenen istutuskokoa on muutettu Luken suositusten mukaan. Sen 
lisäksi osa taimenvelvoitteesta laitetaan yksikesäisinä poikasin virtavesiin.  
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Istutuksissa käytettävien kalakantojen osalta ryhmässä pidettiin tärkeänä, että nykyisin paljon käytettävän 
Rautalammin reitin taimenkannan istutuksista luovutaan ja korvataan Oulujoen vesistön omalla 
järvitaimenkannalla. Arvion mukaan vuosi 2022 on viimeinen vuosi, kun Rautalammin reitin taimenta 
joudutaan käyttämään velvoitteissa. Luonnonvarakeskuksessa on käynnissä Oulujoen vesistön 
taimenkannan villiyttämishanke, jossa laitostuneeseen Oulujoen vesistön järvitaimenkantaan risteytetään 
vesistöstä löytyviä alkuperäisiä purotaimenkantoja. Riskinä purotaimenkantojen kanssa risteyttämisessä on, 
että jälkeläisten geneettiset vaellusominaisuudet heikkenevät risteytysten myötä (liite 3). Valinta- ja 
jalostusmenetelmien avulla kannassa voidaan säilyttää sen vaellusominaisuuksia samalla kun kannan 
geeniperimää vahvistetaan ja monipuolistetaan luonnonvalinnan läpikäyneiden yksilöiden perimällä. Tulokset 
ovat olleet toistaiseksi lupaavia. Ryhmässä esitettiin myös, että Oulujoen vesistön järvitaimenen 
geeniperimän jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää saada luotua merkittävää luontaista järvitaimenen 
elinkiertoa ja pyytää luonnonvalinnan läpikäyneitä emokaloja luonnosta viljelyn tarpeisiin, jottei uusi villiytetty 
järvitaimenkanta jälleen laitostu.  
 
Myös planktonsiian istutuksissa esitettiin käytettäväksi vain vesistön omia kantoja, lähinnä Sotkamon reitin 
kantaa. Vesistöalueelle on istutettu Sotkamon kannan lisäksi Vuoksen vesistön Koitajoen 
planktonsiikakantaa. Ongelmaksi kuitenkin velvoitteesta vastaavan puolelta koettiin kyseisten siikakantojen 
viljelyn riittämättömyys velvoitteiden hoitoon. Velvoitehoidossa toimitaan osin markkinoiden ehdoilla, joten 
kaloja, joita ei ole saatavilla, ja joita kalankasvattajat eivät halua ottaa viljelyyn, ei voida istuttaa. 
Planktonsiian kysyntä on suurta ja tarvittavaa kalamäärää on markkinoilta usein hankala saada. 
Planktonsiian kasvatusta on myös hajautettu useammalle viljelijälle kasvatuksen epäonnistumisriskin 
pienentämiseksi. Ryhmässä esitettiin myös näkökantoja, että voimayhtiöillä on velvollisuus huolehtia 
tarvittavan istutusmateriaalin saatavuudesta, joten tiettyjen kalakantojen saatavuuden varmistaminen on 
heidän vastuullaan. Voimayhtiöiden kannalta ongelmalliseen tilanteeseen on johtanut useat eri syyt. 
Oulujoen vesistöalueella oli suuri valtion rakentama luonnonravintolammikko, joka lopetettiin. Lopetukseen 
jälkeen istutuskalojen hankintoja on tilattu urakoina ja kilpailutettu. Uusia luonnonravintolammikoita ei ole 
kuitenkaan rakennettu vuosikymmeniin ja osa vanhoista lammikoista ovat kasvuolosuhteiltaan köyhtyneet ja 
lopetettu. 
 
Kirjolohen istuttamisesta näkökantana vallitsi, että istutukset tulisi rajata umpilampiin ja luopua istutuksista 
erityisesti vapaissa virtavesissä, sekä mahdollisesti korvata kirjolohi-istutukset pyyntikokoisen taimenen 
istutuksilla. Kirjolohta on istutettu velvoitteena erityisesti patoaltaisiin, missä muilla kaloilla on hankala saada 
istutuksilla tulosta ja luoda pyydettävää kalaa. Pyyntikokoisen taimenen saatavuudessa ja kasvattamisessa 
on haasteita uuden alamittasäädöksen (eväleikatun taimenen alamitta on 50 cm ilman poikkeuslupaa) sekä 
helteisten kesien aiheuttamien tappioiden vuoksi. Pyyntikokoisena saatava taimen on enimmäkseen 
Rautalammin reitin kantaa, eikä sen istuttamista toisaalta pidetä myöskään suotavana. Vaikka kirjolohen (ja 
myös taimenen) haitalliset vaikutukset vierasperäisinä lajeina ovat globaalisti tunnettuja, ei kirjolohen 
haittavaikutuksia Suomessa ole kovin kattavasti selvitetty. Kirjolohi ei lisäänny Suomessa, joitakin yksittäisiä 
Etelä-Suomessa havaittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, ja kaikki istutettavat yksilöt ovat naaraita, mikä 
vähentää luontaisen lisääntymisen riskiä. On mahdollista, että kirjolohi valtaa virtavesissä saalistus- ja 
oleskelureviirejä kotoperäisiltä kaloilta tai kohdistaa niihin predaatiota. Kirjolohi voi myös kutua yrittäessään 
kaivaa taimenen kutupesiä auki. Kevätkutuisena kalana kirjolohi voi näin tuhota soran sisällä kehittyvän 
taimenen mädin tai altistaa vastakuoriutuneet taimenenpoikaset liian aikaisin virran vietäväksi. Ilmiöstä on 
tehty havaintoja, mutta sen laajuutta ei hyvin tunneta. 
 
Taimen, kuha ja siika ovat Oulujärven ja koko vesistöalueen tärkeimmät istutettavat kalalajit. 
Seurantatietojen mukaan taimenen ja planktonsiian istutusten tulos on merkittävästi heikentynyt 1990-luvun 
tilanteesta (Liite 1). Tutkimusten mukaan 20–30 ja 30–35 cm pituiset järveen istutettavat järvitaimenet 
menestyvät parhaiten, kun ne istutetaan kesä-heinäkuun vaihteessa, jolloin järvessä on runsaasti sopivan 
kokoisia muikun ja kuoreen poikasia ravinnoksi. Vuosina 2020–2021 Oulujoen vesistöön istutettiin lähes 
100 000 kpl taimenia, joista 63 % istutetiin syys-lokakuussa. Näiden kalojen keskimitta oli 35 cm, joten 
istutusajankohta ei mahdollisesti ole ollut taimenille paras mahdollinen ja se voi olla osasyynä istutusten 
heikkoon tulokseen (Liite 1). Myös istutuspaikan valinta vaikuttaa tulokseen. Alueille, joissa haukitiheydet 
ovat korkeita ei suositella pieniä taimenistukkaita. Istutuspaikan läheisyydessä olisi myös hyvä olla sopivan 
kokoisia muikun ja kuoreen poikasia taimenen ravinnoksi. Vuosina 2020–2021 44 % Oulujärven 
taimenistutuksista kohdistui Paltaselälle, josta kalat vaeltavat Niskaselälle. Niskaselälle tehdyt istutukset 
tuottavat tutkimusten mukaan paremmin saalista ja alueen ravintotilanne on taimenen kasvulle parempi kuin 
Paltaselällä (Liite 1). Hyvien taimensaaliiden aikana istutukset kohdistuivat enemmän Ärjän- ja Niskaselälle.  
 
Siian istutusten tuloksellisuuden parantamiseksi planktonsiikaistutuksia on Oulujärveen pyritty aikaistamaan, 
koska tutkimuksissa on havaittu yhteys istutusajankohdan ja istutusten tuloksellisuuden välillä (Liite 1). 
Istutustulos korreloi negatiivisesti istutusajankohdan kanssa, eli mitä myöhempään istutukset ovat 
toteutuneet, sen vähemmän niistä on tullut saalista. Siian velvoiteistutusten takarajaksi on asetettu lokakuun 
viimeinen päivä, mutta istutukset on tehty viime aikoina pääosin jo syyskuun lopussa ja lokakuun alussa. 
Siikaistutusten tuottoon vaikuttaa myös ravintokilpailu muikun kanssa ja petokalakantojen tilanne. 



8 
 

 8 
 

Planktonsiian istutuskalojen lukumäärä istutuskertaa kohti korreloi myös negatiivisesti istutustuloksen 
kanssa. Suuren istutusmäärän kerääminen vie kauemmin aikaa ja vaatii kalojen väliaikaista säilyttämistä, 
mikä mahdollisesti lisää kalojen stressiä ja heikentää siten istutustulosta. Istutusrekisterin tietojen mukaan 
viime vuosina keskimääräinen istutuskalojen määrä per istutus on pienentynyt ja palautunut aiemmalle 
tasolle, jolloin siikaistutusten tuotto oli hyvä. 
 
Oulujärven alkuperäinen kuhakanta hävisi 1970-80-luvuilla. 1980-luvun lopulla aloitetut istutukset saivat 
kuhakannan hiljalleen palautettua. Kuhan istutusten tarpeellisuus nykyoloissa herätti ryhmässä keskustelua, 
sillä velvoitetarkkailun puitteissa tehdyssä merkintätutkimuksessa on havaittu, että noin 90 % kahden 
vuosiluokan seurannan saaliskuhista oli luontaisesta lisääntymisestä peräisin (Liite 2). Ryhmässä esitettiin 
toiveita, että kuhan luontaisen lisääntymisen määrää ja istutusten hyötyjä arvioitaisiin tarkemmin myös muilla 
järvillä kuin Oulujärvellä. Ryhmässä esitettiin ajatus, että kuhan istuttaminen lopetettaisiin esimerkiksi pariksi 
vuodeksi kokeeksi ja seurattaisiin istutusten hetkellisen lopettamisen vaikutusta vuosiluokista saataviin 
saaliisiin. Toisaalta istutuksilla voidaan kompensoida heikoiksi jääneitä luonnonvuosiluokkia.  
 
Ongelmaksi velvoitteen hoidon kannalta voi muodostua vaihtoehtoisten istutusten tai muiden toimenpiteiden 
toteuttamisen mahdollisuus. Vesialueenomistajat voivat myös haluta kuhan istutuksia jatkettavan entiseen 
malliin ja myös heidän näkökantojaan asiassa on kuultava. Kuhan istutusten osalta esitettiin näkemyksiä 
paitsi istutusten vähentämisen puolesta, niin myös lopettamista tai merkittävää rajoittamista alueilla, jotka 
eivät ole luontaisia kuhavesiä. Esimerkiksi Kiantajärveen on velvoitteina istutettu kuhaa, vaikka laji ei ole 
järven alkuperäistä lajistoa. Kuhalla voi olla vierasperäisenä lajina haitallisia vaikutuksia 
järviekosysteemeihin, joihin kuha ei luontaisesti kuulu, ja vaikutuksia siten järven muun luontaisen kalaston 
rakenteeseen. Toisaalta kuha on haluttu saalis ja sillä on pyritty nostamaan vesistöjen kalataloudellista 
arvoa. 
 
Kalastuksen säätelyn osalta Oulujärven kuhan nykyistä 45 cm alamittaa pidetään tutkimustiedon valossa 
sopivana (Liite 3). Kuha alkaa saavuttaa sukukypsyyden noin 45 cm mittaisena ja 6-vuotiaana. Vuotuinen 
Oulujärven kuhasaalis on viime aikoina ollut noin 100 tonnia ja arvioiden mukaan saalis vastaa kestävää 
enimmäissaalista Oulujärvellä (Liite 3). Muiden Oulujoen vesistön järvien kuhan kestävän enimmäissaaliin 
tasoa ei tunneta tarkasti. Kalastuksen säätelyn osalta ryhmässä esitettiin näkemyksiä, että kuhan alkukesän 
kuturauhoitus voitaisiin palauttaa tai tunnetut kutupaikat rauhoittaa kudun ja mädin kehittymisen ajaksi. 
Nykyiset jigikalastustekniikat viistokaikuluotaimineen ovat tehokkaita paikantamaan suuria emokuhia. Kudun 
jälkeen koiraskuhat jäävät vartioimaan kehittyvää mätiä ja ottavat erittäin hanakasti ohikulkeviin vieheisiin 
kutua vartioidessaan. Liian suuri kutua vartioivien kalojen kuolevuus voi johtaa mädinhaudonnan 
epäonnistumiseen. Kyseisten kalastusmenetelmien käytön nykyinen määrä ja mahdollisten ongelmien 
laajuus tunnetaan kuitenkin huonosti. Nykyisin monet vapaa-ajankalastajat myös vapauttavat varsinkin 
suuret emokuhat takaisin. Kuhan verkkokalastuksen osalta vähintään 55 mm solmuväliä pidetään 
suotavana, sillä 50 mm verkoilla noin 40 % kuhasaalista on alamittaisia, eli alle 45 cm pitkiä. 
 
Merkittävimpänä muutoksena vesistöalueen kalastossa on ollut kuhan runsastuminen kaikkialla 2000-luvun 
aikana sekä luontaisten planktonsiikakantojen heikkeneminen erityisesti Sotkamon reitillä ja siikaistutusten 
tuoton heikkeneminen. Siikakantojen taantumiseen johtaneet syyt ovat epäselviä. Myös muikkukannat ovat 
paikoin taantuneet tai runsaiden vuosiluokkien myötä kasvavat pieneksi, kuten Oulujärvellä. Muikun merkitys 
Oulujärven kaupallisessa kalastuksessa onkin romahtanut ja kuha on nykyisin kalataloudellisesti arvokkain 
laji. 
 
Ilmastonmuutos tuonee mukanaan väistämättömiä muutoksia vesistön järvien kalaston rakenteeseen. 
Vesien tummumista orgaanisen hiilen (humus) ja raudan vaikutuksesta on havaittu myös Oulujoen 
vesistössä. Oletettavaa on, että erityisesti kuha ja särkikalakannat runsastuvat entisestään ja hyötyvät 
ilmaston lämpenemisestä, sekä veden tummumisesta. Ahven todennäköisesti hyötyy ilmastonmuutoksesta, 
mutta vesien tummuminen voi toisaalta vaikuttaa ahveneen negatiivisesti, koska se saalistaa näköaistin 
varassa ja näkee esimerkiksi kuhaan verrattuna heikommin valaistusolosuhteiden heikentyessä. Veden 
tummuminen vaikuttaa koko järven ravintoverkon rakenteeseen, mikä voi heijastua muutoksina 
planktonyhteisöissä ja siten myös kalojen ravintoresurssin koostumuksessa. Sen sijaan ilmastonmuutoksen 
kalastovaikutukset lienevät kauttaaltaan negatiivisia vesistöjen lohikalakantojen kannalta. 

5 Järvien vaelluskalakysymykset 
5.1 Järvitaimenen istutuskäytännöt 
Järvialueen vaelluskalakysymykset keskittyivät alatyöryhmässä järvitaimenen luontaisen elinkierron 
elvyttämiseen. Järvivaelteisen taimenen saalit ovat Oulujoen vesistöalueella olleet vuosikymmeniä täysin 
istutusten varassa, vaikka sopivia lisääntymisalueita on edelleen melko paljon jäljellä. Koskialueita on myös 
kunnostettu, mutta kunnostustarpeita on alueella edelleen paljon. Järvitaimenistutukset tuottivat kohtuullisen 
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hyvin saalista vielä 1990-luvulla, mutta nykyisin istutusten tulos on ollut heikko. Syynä heikkoon tulokseen 
voi olla vierasperäisen taimenkannan käyttö istutuksissa, Oulujoen vesistön taimenkannan laitostuminen 
(viimeksi uudistettu luonnonkaloilla 1970-luvulla), istutuskäytännöt, ravinto- ja petokalakantojen tilanne, sekä 
korkea kalastuskuolleisuus pienillä kaloilla. 
 
Ryhmässä pidettiin tärkeänä, että luontaisesti lisääntyneet tai pienpoikasistutuksista peräisin olevat 
rasvaevälliset taimenet rauhoitettaisiin toistaiseksi kalastukselta kokonaan nykyisen 60 cm alamitan sijasta. 
Taimenen luonnonkierron elvyttämiseksi ehdotettiin sukukypsien ja kutuvalmiiden Oulujoen vesistön kantaa 
olevien taimenten istuttamista virtavesiin. Menetelmää on kokeiltu Oulujoen Hupisaarten puroilla 
taimenkannan luomiseksi, ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Myös esikesäisten (0+) poikasten istuttamista 
virtavesiin ehdotettiin elvytystoimenpiteeksi. Järvitaimenen virikekasvatuksesta on saatu 
Luonnonvarakeskuksen ja yliopistojen kokeissa hyviä tuloksia. Virikekasvatetut poikaset ovat 
laitosolosuhteissa kalataudeille vastustuskykyisempiä ja kasvavat poikasvaiheessa nopeammin kuin 
perinteisesti kasvatetut taimenen poikaset. Virikekasvatettuja Oulujoen vesistön järvitaimenen poikasia ei ole 
vielä kasvatuksessa tuotantomittakaavassa tai käytössä Oulujoen vesistön taimenistutuksissa, mutta tämä 
on mahdollista tulevaisuudessa. Järvitaimenkantojen elvytysistutuksissa voitaisiin jatkossa käyttää villiytettyä 
Oulujoen vesistön järvitaimenkantaa. Istutuksia tulisi kuitenkin tehdä kannalla vain kohteisiin, jossa 
alkuperäistä taimenkantaa ei enää ole. Kantojen elvytyksiin käytettävissä istutuksissa rasvaevä voitaisiin 
myös jättää leikkaamatta, jolloin näillä kaloilla olisi eväleikattuja taimenia korkeampi alamitta tai kalat olisivat 
rauhoitettuja, mikäli rasvaevällinen taimen vesistössä rauhoitettaisiin kalastukselta. 
 

5.2 Kalastuksen säätely & tutkimus- ja seurantatarpeet 
Kalastuksen säätelyllä on keskeinen merkitys järvitaimenen elinkierron elvyttämisessä. Liian korkea 
alamittaisten taimenten sivusaaliskuolleisuus verkkokalastuksessa, ja myös vetouistelussa, on havaittu 
merkittäväksi ongelmaksi useilla vesistöalueille. Alatyöryhmässä keskusteltiin mahdollisuuksista ajallisiin ja 
paikallisiin kalastusrajoituksiin ja ohjata kalastusta muihin passiivisiin pyyntimenetelmiin, kuten rysiin ja 
katiskoihin, verkkojen sijaan. Rysistä rauhoitetun tai alamittaisen kalan voi yleensä laskea hyväkuntoisena 
takaisin. Ajalliset ja paikalliset rauhoitusalueet voisivat olla esimerkiksi tiettyjen ranta-alueiden ja selkäkarien 
syksyisiä verkkokalastuskieltoalueita, joihin taimenen tiedetään kylmän veden aikaan rantautuvan, sekä 
pintaverkkojen käytön ja verkkojen solmuvälin rajoituksia ulappavesillä. Kalastuksen säätely on ensisijaisesti 
vesialueen omistajan tehtävä, joten heidän näkemyksensä asiassa on keskeinen säätelytoimenpiteiden 
toimeenpanon kannalta.  Riittävän emokalaston turvaaminen järvivaellukselta virtavesiin on kuitenkin 
välttämätön reunaehto järvitaimenen elinkierron toimivuuden ja kunnostusten hyötyjen realisoitumisen 
kannalta. 
 
Luonnonvarakeskuksen Pekka Hyvärinen esitti alatyöryhmässä, että velvoitetarkkailua olisi taimenen osalta 
hyvä kehittää niin, että kirjanpitokalastajilta kerättävissä tiedoissa ja saalistiedustelussa eriteltäisiin 
rasvaevälliset ja rasvaevättömät taimenet (myös vapautetut). Näin saataisiin nykyistä parempi käsitys 
taimenen luonnontuotannon määrästä. Järvitaimeneen liittyvistä tutkimustarpeista Hyvärinen piti tärkeänä, 
Oulujärvestä Emäjokeen nousevien järvitaimenten määrän arvioinnin, Leppikosken kalasydänlaitteiston 
toimintatehokkuuden selvittämisen ja järvitaimenen vaelluspoikasten alasvaelluksen toimivuuden 
selvittämisen Seitenoikean ja Leppikosken voimalaitosten ohi. 
 

5.3 Järvitaimenen ja lohen populaatiomallinnus 
 
Luonnonvarakeskus toteutti alatyöryhmätyön aikana populaatiomallinnuksen siitä, millaisia lohen ja 
järvitaimenen emokala- ja vaelluspoikasmääriä Oulujärveen laskevat virtavedet ja yläpuolisten alueiden 
virtavedet voisivat tuottaa. Oletuksena malleissa on muun muassa, että kalastuskuolleisuus on riittävän pieni 
elinkierron mahdollistamiseksi ja virtavedet on kunnostettu niin hyvään tilaan kuin suinkin mahdollista 
(rakenteellisesti ja veden laadun osalta). Arvioiden mukaan järvitaimenen lisääntymiseen soveltuvia 
poikastuotantoalueita tunnistettiin alueelta yhteensä noin 217 ha. Suurimmat alueet ovat Kiantajärveen 
laskevissa virtavesissä (31 ha), Oulujärveen laskevissa virtavesissä (32 ha), Kuhmon järvialueella (54 ha) ja 
Emäjoen sivujoissa (70 ha) (Liite 3).   
 
Mallinnusten perusteella Oulujärvellä ja yläpuolisilla vesistöalueilla on mahdollisuus luoda merkittävää 
järvitaimenen luontaista elinkiertoa myös ilman kalateiden tai muiden ohitusratkaisujen lisärakentamista. 
Oulujärven ja Kiantajärven alueella voisi mallinnusten perusteella syntyä noin 20 000 järvitaimenen 
vaelluspoikasta molemmissa. Vuokkijärven alueella tuotanto voisi olla muutama tuhat, Nuasjärvellä noin 
15 000 ja Kuhmon alueella noin 35 000 järvitaimenen vaelluspoikasta. Kutukypsien virtavesiin nousevien 
emotaimenten määrät vaihtelisivat järvialtaiden alueella muutamista sadoista muutamiin tuhansiin per vuosi. 
Yhteensä vesistöalue voisi tuottaa ilman kalatierakentamista noin 75 000–120 000 villiä järvitaimenen 
vaelluspoikasta ja 3000–4700 sukukypsää virtavesiin nousevaa emotaimenta per vuosi (Liite 3).  



10 
 

 10 
 

 
Mikäli Leppikosken, Seitenoikean ja Pyhännän voimalaitoksiin rakennetaan toimivat nousu- ja 
alasvaellusreitit, potentiaalinen poikastuotantoalue ja siten vaelluspoikasten tuotantokapasiteetti Oulujärvelle 
laajenee merkittävästi. Yhteensä tuotto voisi lisääntyä noin 20 000–37 000 vaelluspoikasella nykyisen 
potentiaalin (20 000) päälle (Liite 3). Leppikoskelle on jo rakennettu Fortumin toimesta hydraulinen 
kalatiejärjestelmä (Kalasydän) kesällä 2021. Laite on ollut toiminnassa vasta yhden kesän, joten laitteen 
tehokkuudesta ja toiminnasta saadaan kattavampi käsitys tulevina vuosina. Laitteen toimintaa pyritään 
saatujen kokemusten myötä myös kehittämään jatkuvasti. Laitteen ensimmäisenä toimintavuotena laitteen 
kautta ylävirtaan hakeutui neljä kutukypsää järvitaimenta. On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon 
Leppikosken alle hakeutuu nykytilassa kutukypsiä järvitaimenia, joten toimintatehokkuutta ei toistaiseksi ole 
pystytty arvioimaan. 
 
Lohen potentiaalisten poikastuotantoalueiden määräksi Oulujärven alueella ja yläpuolisilla vesillä arvioitiin 
yhteensä 151,6 ha (Liite 3). Mallinnusta kokeiltiin kahdella eri skenaariolla (A ja B), jossa emokalojen 
ylösvaellustappiot ja poikasten alasvaellustappiot olivat 10 % (A) tai 20 % (B) per pato. Lohen elinkierto 
meren ja Oulujärven yläpuolisten alueiden välillä ei kuitenkaan mallin mukaan voi toimia 20 % tappioilla, 
joten mallinnus tehtiin lopulta vain A skenaariolla. Mallissa oletettiin, että Oulujärvellä vaelluspoikasten 
alasvaellustappio olisi 20 % ja yläpuolisilta reiteiltä 30 %. Mallinnuksessa haettiin pienimpiä 
tappioprosentteja, joilla elinkierto voisi toimia. Näillä oletuksilla Oulujärven yläpuoliset alueet voisivat tuottaa 
8900 lohen vaelluspoikasta, joista merelle selviytyisi 2800 poikasta. Merivaellukselta jokisuuhun selviytyisi 
200 sukukypsää lohta, joista noin 80 selviytyisi kutualueille.  
 
Mallinnuksen tuloksissa on huomioitava, että kalateiden ja alavaellusratkaisujen tehokkuus on erittäin korkea 
ja nykytiedon valossa optimistinen. Perinteisillä kalatieratkaisuilla ei tyypillisesti ole päästy yhtä korkeisiin 
toimintatehokkuuksiin kuin mitä mallissa on oletettu ja vaaditaan lohen elinkierron toimimiseksi. Kalateiden 
toimintatehokkuuteen lohelle ja taimenelle vaikuttaa mm. kalatien suuaukon sijainti voimalaitoksen 
alakanavassa, ylävirrassa syntyneiden ja sinne leimautuneiden kalojen määrä ja kalatien 
houkutusvirtaamaratkaisut. Useiden patojen ja järvialtaiden ohittaminen sekä ylä-, että alavirtaan aiheuttaa 
tappioiden kertautumista ja siten nykytiedon ja mallinnusten tulosten valossa on hyvin epätodennäköistä, 
että itsenäinen lohen elinkiertoa voisi syntyä Oulujärven yläpuolisten alueiden ja meren välille.  
 
Vaelluspoikasten järvien ylittämisessä tapahtuvien tappioiden suurusluokka tunnetaan huonosti, mutta 
Skotlannissa tehdyissä tutkimuksissa tappioiksi on arvioitu 16–53 % järvikilometriä kohden (Honkanen ym. 
2021). Oulujärven säännöstelyn vuoksi järven kevättulva on matala, eikä selkeää vaelluspoikasia ohjaavaa 
läpivirtausta järvessä nykyisin enää ole, jolloin kalat mahdollisesti eksyvät ja joutuvat petojen saaliiksi 
herkemmin verrattuna järvessä vallinneeseen luonnontilaan, jolloin lohi tiettävästi nousi Hyrynsalmen reitille. 
Oulujärven ohitettuaan vaelluspoikasilla olisi edessään seitsemän voimalaitoksen ohittaminen patoaltaineen, 
missä tappiot edelleen kertautuvat parhaillakin alasvaellusrakenteilla.  
 
Hyvin korkeita (yli 90 %) nousu- ja alasvaellustehokkuuksia on Itämeren lohen osalta saavutettu Ruotsissa 
Ätranjoen Hertingin voimalaitoksen padon yhteydessä (Nyqvist ym. 2017). Tässä kohteessa kalojen 
nousuväylänä toimii kuitenkin luonnonmukainen ohitusuoma, johon ohjataan vähintään 11 m3/s virtaama (18 
% joen keskivirtaamasta). Vesivoiman menetykset ovat kohteessa noin 35 % toimenpidettä edeltäneeseen 
sähköntuotannon tasoon nähden. Hertingin ohitusratkaisu ei siis ole verrattavissa perinteisiin 
kalatieratkaisuihin, joissa vesimäärät ovat tyypillisesti enintään muutamia kuutioita ja muutamia prosentteja 
joen keskivirtaamasta. 
 
Mallinnusten tulosten perusteella enemmistö alatyöryhmän jäsenistä katsoi, että vesistön järvialueella olisi 
parasta keskittyä järvitaimenen elinkierron elvyttämiseen ja jättää merellisiin vaelluskaloihin liittyvät tavoitteet 
Oulujoen pääuoman alueelle. Rakenteellisista toimenpiteistä tärkeimpinä järvitaimenkannan elvyttämiseksi 
pidettiin vapaiden virtavesien kunnostuksia, vaellusesteen muodostavien tierumpujen esteellisyyden poistoa, 
Sotkamon Kusianjoen ja Tipasjoen vanhojen ja tarpeettomien patojen purkamista, sekä kalateitä 
Hyrynsalmen reitin muutamiin avainkohteisiin (Leppikoski, Seitenoikea ja Pyhäntäjoki) (Kappale 7). 
 

5.4 Järvitaimenen luontaista elinkiertoa tukevien toimenpiteiden mahdolliset 
skenaariot 
 
Alatyöryhmässä keskusteltiin myös ympäristövirtaaman soveltamisesta säännösteltyjen jokien tilan 
parantamiseksi ja erityisesti poikastuotantoalueiden luomiseksi vanhoihin jokiuomiin ja ohijuoksutuskanaviin. 
Erityisesti Ontojoen Katerman ja Kallioisen sekä Suomussalmen Ämmäkosken vanhojen uomien 
vesittämisestä käytiin keskustelua mahdollisista hyödyistä. Yleisenä näkemyksenä ryhmässä oli, että uomien 
vesityksillä ja ympäristövirtaamalla saatavat kalataloudelliset ja ekologiset lisähyödyt vesistön järvialueella 
kalpenisivat vapaana olevien virtavesien tarjoamien mahdollisuuksien rinnalla, joten toimenpiteet kannattaisi 
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ennemmin kohdistaa niihin ja huolehtia muista keskeisistä toimenpiteistä järvitaimenkantojen elvyttämiseksi 
(esim. kalastuksen säätely). Vanhojen uomien vesittämisellä esim. Suomussalmen keskustassa tai 
luonnonmukaisen kaupunkipuron rakentamisella Kajaaniin nähtiin ryhmässä kuitenkin myös virkistys- ja 
imagoarvoja alueen kuntien kannalta, vaikka niiden kokonaismerkitys järvitaimenkantojen elvyttämisessä 
jäisikin pieneksi. Luonnonmukaisilla keinopuroilla ja pienimuotoisillakin uomien vesityksellä on mahdollisuus 
luoda elinympäristöä taimenen ja muiden virtakutuisten kalojen luontaiselle lisääntymiselle, kuten Imatran 
kaupunkipuron ja Oulun Hupisaarten purojen vesitysten ja kunnostusten esimerkit osoittavat. 
 
Järvitaimenen luontaisen elinkierron edellytyksiä ja istutusten tuottoa parantavista toimenpiteistä 
hahmoteltiin kaksi eri skenaariota (Skenaario A ja B) (Taulukko 1). Skenaario A:n toimenpiteet painottuvat 
kalastuksen säätelytoimenpiteisiin, istutuskalojen laadun parantamiseen ja istutuskäytäntöjen muutoksiin 
sekä vapaiden virtavesien kunnostuksiin ja käytöstä poistuneiden vaellusesteiden poistoon. Skenaario A:ssa 
ei siis toteutettaisi esimerkiksi kalatierakentamista vesistöalueen rakennetuissa joissa.  Skenaario B sisältäisi 
skenaario A:n toimenpiteet, mutta niiden lisäksi toteutettaisiin rakennettuihin jokiin kohdistuvia toimenpiteitä, 
kuten kalojen ja muiden vesieliöiden ohitusratkaisuja voimalaitospatojen yhteyteen ja kuivauomien vesityksiä 
(ympäristövirtaama). Rakennettujen jokien toimenpiteillä mahdollisesti saatavia hyötyjä poikastuotantoalana 
ja vesivoiman virtaamamenetyksiä arvioitiin karkealla tasolla kohde ja toimenpidekohtaisesti (Liite 4). 
 
Skenaariot ovat hahmotelmia mahdollisista toimenpidekokonaisuuksista, joista skenaario B on 
kunnianhimoisempi kuin skenaario A. Vesistövisioon kirjattava toimenpiteiden kokonaisuus voi olla jotain 
näiden kahden skenaarion väliltä tai mikäli niin päätetään, myös kunnianhimoltaan matalampi kuin Skenaario 
A. Luonnonvarakeskuksen laatimassa järvitaimenen populaatiomallissa tutkittiin ohitusratkaisujen 
rakentamisen potentiaalisia hyötyjä vain tilanteessa, jossa ohitusratkaisut tehdään Hyrynsalmen reitin 
Leppikoskeen, Pyhäntäjokeen ja Seitenoikeaan. Näiden toimenpiteiden hyödyn keskeisin vaikutusalue 
järvitaimenen kannalta olisi Oulujärvi. Esimerkiksi ohitusratkaisujen rakentaminen Ontojoen voimalaitoksiin 
avaisi Sotkamon järvistä vaellusyhteyden Ontojärveen ja yläpuolisille vapaille virtavesille Kuhmon alueella.  
 
Vaikka järvitaimen voi vaeltaa vesistöreitillä järvialtaiden välillä, niin järvitaimenen syönnösvaellus Ontojoen 
yläpuolella painottunee kuitenkin Kuhmon järvialueille, joten kalateiden kokonaishyöty järvitaimenen 
elinkierron kannalta ei todennäköisesti olisi yhtä merkittävä kuin edellä mainituissa Hyrynsalmen reitin 
kohteissa. Populaatiomallinnusten tuloksia voidaan pitää poikastuotannon teoreettisena ylärajana, jonka 
toteutuminen edellyttää käytännössä kaikkien Skenaario A:n toimenpiteiden toteutumista. Näin ollen 
Skenaario A:n toimenpiteet ovat reunaehto sille, että Skenaario B:n toimenpiteistä voidaan saada 
merkittävää hyötyä. Voimalaitosten yhteyteen tehtävät rakenteelliset toimenpiteet eivät tuota hyötyä 
vaeltavan järvitaimenen kannalta, mikäli elinkierron tiukimmat pullonkaulat ovat muissa ongelmissa. 
 
Taulukko 1. Järvitaimenen luontaista elinkiertoa ja istutusten tuottoa tukevien toimenpiteiden 
skenaariohahmotelmat. 

Järvitaimenen elinkiertoa ja istutusten tuottoa tukevien toimenpiteiden skenaariot 

   

 Skenaario A Skenaario B (sisältää skenaario 
A:n toimenpiteet) 

Oulujärvi • Rasvaevällisen taimenen täysrauhoitus 
•Ajallisia ja paikallisia kalastusrajoituksia tai 
rauhoituksia taimenen sivusaaliskuolleisuuden 
vähentämiseksi (mm. istutuspaikkojen rauhoitus, 
rajoituksia pyyntimenetelmiin) 
•Virtavesien kunnostukset Oulujärven 
ympäristössä ja Leppikosken ja Seitenoikean 
välillä 
• Istutuskäytäntöjen muutokset (syysistutuksista 
luopuminen, virikekasvatettujen poikasten istutus, 
istutuspaikkojen parempi valinta predaation 
välttämiseksi ja ravintotilanteen parantamiseksi, 
kutuvalmiiden emokalojen istutus virtavesiin) 
• Villiytetyn Oulujoen vesistön taimenkannan 
käyttö kaikissa istutuksissa 

• Ohitusratkaisut (ylös- ja 
alasvaellus) Seitenoikean 
voimalaitokselle 
•Ohitusratkaisut Pyhännän 
voimalaitokselle 
•Kajaaninjoen Ämmäkosken kalatie 
Kajaaninjoen Koivukosken kalatie 
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Rehja-
Nuasjärvi, 
Sotkamon 
järvet 
(Sapsojärvi, 
Kiantajärvi, 
Iso-Kiimanen) 

• Rasvaevällisen taimenen täysrauhoitus 
•Ajallisia ja paikallisia kalastusrajoituksia tai 
rauhoituksia taimenen sivusaaliskuolleisuuden 
vähentämiseksi (mm. istutuspaikkojen rauhoitus, 
rajoituksia pyyntimenetelmiin) 
•Virtavesien kunnostukset järviin laskevissa 
virtavesissä 
• Istutuskäytäntöjen muutokset (syysistutuksista 
luopuminen, virikekasvatettujen poikasten istutus, 
istutuspaikkojen parempi valinta predaation 
välttämiseksi ja ravintotilanteen parantamiseksi, 
kutuvalmiiden emokalojen istutus virtavesiin) 
• Villiytetyn Oulujoen vesistön taimenkannan 
käyttö kaikissa istutuksissa 
• Kusianjoen ja Tipasjoen tarpeettomien 
patorakenteiden poisto 

 

• Ontojoen Kallioisen vanhan uoman 
vesitys (ympäristövirtaama) 
• Ontojoen Katerman vanhan 
uoman vesitys (ympäristövirtaama) 
•Ohitusratkaisut Kallioisen 
voimalaitokseen 
•Ohitusratkaisut Katerman 
voimalaitokseen 

Kuhmon järvet 
(Ontojärvi, 
Kellojärvi, 
Lammasjärvi, 
Lentua, Änätti) 

• Rasvaevällisen taimenen täysrauhoitus 
•Ajallisia ja paikallisia kalastusrajoituksia tai 
rauhoituksia taimenen sivusaaliskuolleisuuden 
vähentämiseksi (mm. istutuspaikkojen rauhoitus, 
rajoituksia pyyntimenetelmiin) 
•Virtavesien kunnostukset järviin laskevissa 
virtavesissä 
• Istutuskäytäntöjen muutokset (syysistutuksista 
luopuminen, virikekasvatettujen poikasten istutus, 
istutuspaikkojen parempi valinta predaation 
välttämiseksi ja ravintotilanteen parantamiseksi, 
kutuvalmiiden emokalojen istutus virtavesiin) 
• Villiytetyn Oulujoen vesistön taimenkannan 
käyttö kaikissa istutuksissa 

•Skenaario B sama kuin A 

Vuokkijärvi • Rasvaevällisen taimenen täysrauhoitus 
•Ajallisia ja paikallisia kalastusrajoituksia tai 
rauhoituksia taimenen sivusaaliskuolleisuuden 
vähentämiseksi (mm. istutuspaikkojen rauhoitus, 
rajoituksia pyyntimenetelmiin) 
•Virtavesien kunnostukset Vuokkijärveen 
laskevissa virtavesissä 
• Istutuskäytäntöjen muutokset (syysistutuksista 
luopuminen, virikekasvatettujen poikasten istutus, 
istutuspaikkojen parempi valinta predaation 
välttämiseksi ja ravintotilanteen parantamiseksi, 
kutuvalmiiden emokalojen istutus virtavesiin) 
• Villiytetyn Oulujoen vesistön taimenkannan 
käyttö kaikissa istutuksissa 

• Niipankosken säännöstelypadon 
ohitusratkaisu 
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Kiantajärvi • Rasvaevällisen taimenen täysrauhoitus 
•Ajallisia ja paikallisia kalastusrajoituksia tai 
rauhoituksia taimenen sivusaaliskuolleisuuden 
vähentämiseksi (mm. istutuspaikkojen rauhoitus, 
rajoituksia pyyntimenetelmiin) 
•Virtavesien kunnostukset Kiantajärveen 
laskevissa virtavesissä 
• Istutuskäytäntöjen muutokset (syysistutuksista 
luopuminen, virikekasvatettujen poikasten istutus, 
istutuspaikkojen parempi valinta predaation 
välttämiseksi ja ravintotilanteen parantamiseksi, 
kutuvalmiiden emokalojen istutus virtavesiin) 
• Villiytetyn Oulujoen vesistön taimenkannan 
käyttö kaikissa istutuksissa 

• Suomussalmen Ämmäkosken 
vanhan uoman vesitys ja 
ympäristövirtaama  
•Ämmä- ja Aittokosken 
ohitusratkaisut 

 

 

6 Oulujoen vesistön kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien 
yleisiä tavoitteita 
 
Uuden 1.1.2016 voimaan astuneen kalastuslain (379/2015) mukaan kalatalousalueiden tulee laatia aluettaan 
koskeva käyttö ja hoitosuunnitelma (KHS) (kalastuslaki 36§). Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee esittää 
suunnitelma muun muassa kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteistä, sekä kalastusta koskevia 
tavoitetiloja, suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteistä, ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten 
kalakantojen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi 
säätelytoimenpiteiksi, sekä määrittää kalataloudellisesti merkittävät alueet ja kaupalliseen kalastukseen 
hyvin soveltuvat alueet, sekä näillä käytettävät pyydykset. KHS:t ovat voimassa 10 vuotta. 
Alatyöryhmätyöskentelyn aikana käytiin läpi kalatalousalueiden uusien käyttö- ja hoitosuunnitelmien 
tavoitteita ja niissä ehdotettuja toimenpiteitä. Läpikäydyt KHS:t olivat luonnosversioita, joista osa oli 
kalatalousalueen yleiskokouksen hyväksymiä, mutta yksikään suunnitelmista ei ollut vielä 
kalatalousviranomaisen vahvistama. 
 
Vesistövision kannalta on tärkeää huomioida kalatalousalueiden ja vesialueenomistajien omat 
kalastonhoitotavoitteet. Oulujoen vesistöalueella on kahdeksan kalatalousaluetta.  Alla on esitetty tiivistelmä 
käyttö- ja hoitosuunnitelmissa yleisesti esitetyistä tavoitteista ja toimenpiteistä. 
 
Taimenta ja harjusta koskevat yleiset tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Taimen- ja harjuskantojen luontaisen lisääntymisen elvyttäminen ja elinvoimaiset kalakannat 
 Potentiaalisten taimenen ja harjuksen lisääntymisalueiden kartoittaminen, tilan arviointi ja 

lisääntymisalueiden kunnostaminen 
 Valuma-aluekunnostuksia uomakunnostusten lisäksi 
 Pienvesien kunnostaminen 
 Kunnostusten seurannan parantaminen 

Kuhaa, siika ja muikkua koskevat yleiset tavoitteet ja toimenpiteet: 
 Elinvoimaiset ja kestävästi kalastetut kuhakannat 
 Siikaistutukset ovat tuottavia ja saaliit nousevat edellisten vuosikymmenien tasolle 
 Vahvat, tuottavat ja riittävän kookkaat muikkukannat 
 Erityisesti Sotkamon reitin siika- ja muikkukantojen heikon tilan syitä selvitettävä tarkemmin 
 Heikkojen muikkukantojen elvyttäminen istutuksin 
 Nykyistä parempi tietämys kuhakantojen luontaisesta lisääntymisestä, saaliista ja tuotosta 

järvialueilla kestävän kalastuksen tason arvioimiseksi 
Rapua koskevat yleiset tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Täpläravun hävittäminen Lentuasta 
 Jokiravun kotiutusistutukset 
 Jokirapukantojen kattavampi kartoitus ja kantojen tilan selvittäminen 
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 Ravustuksen rajoittaminen ja mittasäätely 
 Selvityksiä ruttotilanteesta ja ruton geneettisten kantojen tarkempi selvittäminen 
 Viestintä täpläravun ja rapuruton leviämisen estämiseksi 

Istutuksia koskevat yleiset tavoitteet ja toimenpiteet: 
 Istutuksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan jatkossa vain paikallisia kalakantoja 
 Pyyntikokoisen Rautalammin reitin taimenkannan istutukset korvataan paikallisella kannalla heti kun 

mahdollista 
 Kirjolohi-istutusten rajoittaminen umpilampiin (istuta ja ongi-lammet), osa alueista esittää harkittua 

istutusta myös muihin vesiin kalastusmatkailun ja virkistyskalastuksen tukemiseksi 
 Planktonsiikaistutukset vain Sotkamon reitin kannalla (Kuhmon ja Sotkamon kalatalousalueiden 

linjaus) 
Kalatalousvelvoitteita koskevat ehdotukset: 

 Istutettavien lajien vaihto, istukkaiden koon säätely ja istutusten korvaaminen kunnostuksin, mikäli 
tarkoituksenmukaista 

 Kirjanpitokalastuksen jatkuvuus tulee turvata rekrytoimalla uusia kirjanpitokalastajia 
 Kirjanpitokalastuksen täydentäminen tai osittainen korvaaminen määräajoin tehtävällä Nordic-

koeverkkokalastuksella kalaston rakenteen ja sen muutosten selvittämiseksi 
 Velvoitehoitoa kehitettävä sen tuloksellisuuden parantamiseksi (erityisesti heikosti tuottavat siika- ja 

taimenistutukset ongelma) 
Kalastuksen säätelyä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Valmius rajoittaa verkkokalastusta järvitaimenen elinkierron turvaamiseksi, mikäli katsotaan 
tarpeelliseksi 

 Kalastuksessa suositaan mahdollisuuksien mukaan valikoivan kalastuksen mahdollistavia pyydyksiä 
(rysä, nuotta, katiska) 

 Kuhan väli-/ylämittasäätely (Oulujärvi) 
 Kuhan kutupaikkojen ajallinen tai paikallinen rauhoittaminen 
 Verkon solmuvälisäätely: esim. talvella vähintään 55 mm ja muulloin 50 mm 
 Rasvaevällisen taimenen täysrauhoitus 
 Harjuksen alamitan nosto 40 senttimetriin osassa kohteita 
 Harjuksen talvehtimissuvantojen pilkintäkielto 

Kalastusmatkailua koskevat tavoitteet ja toimenpiteet: 
 Vesistöjen profilointi eri kalastajaryhmille, suurkalakohteiden luonti kalastuksen säätelyllä 
 Vapakalastukseen profiloidut kohteet: Pyydyskalastus tiukasti säädeltyä, onki-, pilkki- ja 

viehekalastuskielto yleiskalastusoikeuksilla, pyyntimittasäätely 
 Kiantajärven järvilohi ja -taimen alueen vetouisteluun perustuvan kalastusmatkailun 

vetovoimatekijöiksi 
 Houkuttelevien virtavesikohteiden luominen: elinvoimaiset taimen- ja harjuskannat, 

luonnontaimenkohteet, rajoitettu kalastajien määrä ja tiukka kalastuksen säätely 
Kaupallista kalastusta koskevat tavoitteet ja toimenpiteet: 

 Elinkeinon toimintaedellytykset pyritään turvaamaan kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvilla 
alueilla 

 Paikallinen hyväksyntä kaupalliselle kalastukselle 
 Kalastus kohdistuu monipuolisesti eri lajeihin 
 Vajaasti hyödynnetyn kalan kaupallista kalastusta pyritään edistämään ja suosimaan 

lupakäytännöillä 
 Muikun kotitarvekalastuksen vähentyessä kaupallisen kalastuksen kapasiteettia voisi lisätä 

 

7 Alatyöryhmän näkemykset yleisiin väittämiin ja tärkeimmät lähivuosina 
edistettävät toimenpiteet 
Alatyöryhmän viimeisessä kokouksessa ryhmäläisille esitettiin yleisiä väittämiä teemoista, joita esiintyi mm. 
alatyöryhmän työskentelyn aikana. Alatyöryhmän edustajat saivat vastata kuinka samanmielisiä he ovat 
väitteen kanssa. Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että suuri osa alatyöryhmän jäsenistä ei ollut 
kokouksessa paikalla. Väittämiin vastasi nimettömästi 11 alatyöryhmän edustajaa. SYKEn ja Oulun 
yliopiston hanketyöntekijät eivät vastanneet väittämiin. Väittämät ja kyselyn rakenne löytyvät 
kokonaisuutenaan liitteestä (Liite 5).  
 
Väittämät ja niihin vastanneiden vastaajien mielipiteiden jakaumat on esitetty alla: 
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Lohen palauttaminen Oulujärven yläpuolisiin virtavesiin ei ole mahdollista näköpiirissä olevassa 
tulevaisuudessa. Lohen sijaan painopiste vaelluskalojen osalta tulee olla järvitaimenessa. 
 

 
Liian suuri sivusaaliskuolleisuus (verkkokalastus, uistelu) ja puutteet kalastuksen säätelyssä ovat 
keskeisimpiä pullonkauloja järvitaimenkantojen elvyttämisessä vapailla järvi- ja virtavesialueilla. 
 

 

 

 

Kalankulkuväylät tulisi rakentaa kaikkiin Oulujärven yläpuolisiin voimalaitoksiin. 

 

 

 

 

 

Kuhaistutuksia tulisi jatkaa nykyisellä tasolla tai lisätä entisestään. 
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Järvitaimenen istutuksissa tulisi siirtyä nykyistä enemmän pienpoikas- ja mäti-istutuksiin. 

 

Rautalammin reitin taimenkannan käytöstä tulee luopua ja korvata kokonaan Oulujoen vesistön 
taimenkannalla. 

 

 

Nykyiset kalatalousvelvoitteet ovat riittävän joustavia ja mahdollistavat velvoitehoidon suuntaamisen 
tehokkaimpiin toimenpiteisiin. 
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Kalataloustarkkailut tuottavat laadukasta ja riittävää tietoa velvoitehoidon kehittämiseksi. 

 

 

 

 

 

 

Kalastuksen säätelyssä on tarvetta lisätä ajallista ja paikallista säätelyä, kalojen mittasäätelyä (ala-, ylä-, 
välimitta), sekä asettaa rajoituksia tietyille pyyntimuodoille. 

 

 

Järvisäännöstely on nykyisin toimivaa ja ennakoitavaa, eikä merkittäviä muutostarpeita ole näköpiirissä. 
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Järvien talviaikaisista juoksutuksista ja kevätkuopasta tulisi vähitellen luopua. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Järvien vedenpinnan taso on liian korkealla ja aiheuttaa jatkuvaa haittaa. 

 

 

 

 

 

Oulujoen vesistön säännöstelyn merkitys sähköjärjestelmän tasapainottajana kasvaa nykyisestä 
lähitulevaisuudessa. 
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Järvisäännöstelyn haittoja vesiekosysteemiin voidaan huomattavasti vähentää aiheuttamatta merkittävää 
haittaa sähkön tuotannolle ja tulvasuojelulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännöstellyille järville määritettyihin kesän ja syksyn vedenkorkeussuosituksiin ei ole tarpeen tehdä 
muutoksia. 

 

 

Kalataloutta koskevien väitteiden osalta yli 80 % vastaajista oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että 
lohen palauttaminen Oulujärveen laskeviin virtavesiin ja Hyrynsalmen reitille ei ole mahdollista näköpiirissä 
olevassa tulevaisuudessa, joten tavoitteissa ja toimenpiteissä on syytä keskittyä järvitaimenen luontaisen 
elinkierron elvyttämiseen.  
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Puolet (54,6 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että liian suuri sivusaaliskuolleisuus ja 
puutteet kalastuksen säätelyssä ovat keskeisimpiä pullonkauloja järvitaimenkantojen elvyttämisessä vapailla 
järvi- ja virtavesialueilla. Reilu kolmannes (36,4 %) vastaajista oli jokseenkin tai täysin erimieltä väitteestä.  
 
Suurin osa (72,8 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että kalankulkuväylät tulisi rakentaa 
kaikkiin Oulujärven yläpuolisiin voimalaitoksiin. Täysin samaa mieltä väitteestä oli 45,5 %. Loput vastaajista 
(27,3 %) olivat väitteestä täysin erimielisiä.  
 
Yli 90 % vastaajista oli joko täysin tai jokseenkin eri mieltä, että kuhaistutuksia tulisi jatkaa nykyisellä tasolla 
tai mahdollisesti lisätä entisestään. Enemmistö (72,7 %) oli väitteestä jokseenkin erimielisiä.  
 
Enemmistö vastaajista (63,7 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että järvitaimenen istutuksissa tulisi 
entistä enemmän siirtyä mäti- ja pienpoikasistutuksiin. Väitteen kanssa jokseenkin samamielisten osuus oli 
45,5 %.  
 
Yli 80 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että Rautalammin reitin taimenkannan istutuksista 
tulee luopua ja korvata ne Oulujoen vesistön taimenkannalla. Kantaa asiaan ei osannut ilmaista 18 % 
vastaajista.  
 
Yli 60 % vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä, että kalatalousvelvoitteet ovat riittävän joustavia 
ja mahdollistavat velvoitehoidon suuntaamisen tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Reilu neljännes (27 %) 
vastaajista oli kuitenkin väitteestä jokseenkin erimieltä.  
 
Enemmistö (63,6 %) vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä, että kalataloustarkkailut tuottavat laadukasta ja 
riittävää tietoa päätöksen teon tueksi. Reilu neljännes (27 %) ei osannut ottaa väitteeseen kantaa.  
 
Selvä enemmistö (72,8 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että kalastuksen säätelyssä on 
tarvetta lisätä ajallista ja paikallista säätelyä, kalojen mittasäätelyä (ala-, ylä-, välimitta), sekä asettaa 
rajoituksia tietyille pyyntimuodoille. Reilu neljännes (27 %) ei osannut ottaa väitteeseen kantaa. 
 
Säännöstelyä koskevien väitteiden osalta vajaa puolet (45,5 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä, että järvisäännöstely on nykyisin toimivaa ja ennakoitavaa, eikä merkittäviä muutostarpeita ole 
näköpiirissä. Noin neljännes (27 %) oli väitteestä jokseenkin tai täysin erimieltä ja noin neljännes (27 %) ei 
osannut ottaa kantaa.  
 
Yli puolet (54,6 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että järvien talviaikaisista juoksutuksista 
ja kevätkuopasta tulisi vähitellen luopua. Noin neljännes (27 %) vastaajista oli väitteestä jokseenkin tai täysin 
erimieltä ja noin 18 % ei ottanut kantaa.  
 
Selvä enemmistö (72,7 %) oli jokseenkin tai täysin erimieltä, että järvien vedenpinnan taso on liian korkealla 
ja aiheuttaa jatkuvaa haittaa. Jokseenkin eri mieltä vastanneiden osuus oli 63,6 %.  
 
Puolet (54,6 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että Oulujoen vesistön säännöstelyn 
merkitys sähköjärjestelmän tasapainottajana kasvaa nykyisestä lähitulevaisuudessa. Lähes puolet (45,4 %) 
oli väitteestä joko jokseenkin tai täysin eri mieltä.  
 
Puolet (54,6 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että järvisäännöstelyn haittoja 
vesiekosysteemiin voidaan huomattavasti vähentää aiheuttamatta merkittävää haittaa sähkön tuotannolle ja 
tulvasuojelulle. Reilu neljännes (27 %) vastaajista oli väitteestä jokseenkin eri mieltä ja 18 % ei ottanut 
kantaa.  
 
Puolet (54,6 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että säännöstellyille järville määritettyihin 
kesän ja syksyn vedenkorkeussuosituksiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Reilu kolmannes (36,4 %) oli 
väitteestä jokseenkin tai täysin eri mieltä. 

 

Alatyöryhmän edustajia pyydettiin valitsemaan ehdotetuista toimenpiteistä tärkeimmät toimenpiteet 1–5 
vuoden aikajänteellä. Toimenpiteet jaettiin kolmeen kategoriaan, jotka olivat rakenteelliset toimenpiteet, 
tukevat toimenpiteet, sekä tutkimustarpeet. Jokainen ryhmän jäsen sai valita neljä toimenpidettä kustakin 
kategoriasta tai ehdottaa omaa toimenpidettä. Toimenpidekyselyyn vastasi 12 alatyöryhmän jäsentä. 
Suosituimmaksi rakenteelliseksi toimenpiteeksi äänestyksessä nousi virtavesikunnostuksien toteuttaminen 
(11 ääntä) ja käytöstä poistuneiden vaellusesteiden poisto (esim. Kusianjoen pato, Tipasjoen Louhikosken 
myllypato) ja esteellisten tierumpujen korjaus (10 ääntä) (Kuva 1). Muita enemmän ääniä keränneitä 
toimenpiteitä olivat muun muassa ohitusratkaisun toteuttaminen Emäjoen Seitenoikean voimalaitoksen 
yhteyteen (4 ääntä), Suomussalmen Ämmäkosken ympäristövirtaama eli vanhan uoman vesitys (3 ääntä) ja 
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ohitusratkaisu muualle kuin Seitenoikeaan (3 ääntä). Avoimissa vastauksissa esitettiin näkemys, että kaikkiin 
vesistön voimalaitoksiin tulisi tehdä erityisesti luonnonmukaiset ylös- ja alasvaellusratkaisut. 

 

Kuva 1. Rakenteellisten toimenpiteiden äänijakauma. 

 

 

Erilaisia tavoitteita tukevista toimenpiteistä eniten ääniä saivat kalastuksen säätelyn kehittäminen 
vaelluskalojen luontaista elinkiertoa ja kuhan kestävää kalastusta paremmin tukevaksi (9 ääntä), 
Leppikosken kalasydämen toiminnan seuranta ja kehittäminen (7 ääntä) ja järvitaimenen mäti- ja 
pienpoikasistutukset virtavesiin (5 ääntä) (Kuva 2). Muita useammin äänestettyjä toimenpiteitä olivat muun 
muassa kutukypsien Oulujoen vesistön kannan järvitaimenten istutus kutuaikana virtavesiin (4 ääntä), 
saalistietojen nykyistä systemaattisempi ja kattavampi keruu vapaa-ajankalastajilta (3 ääntä) ja 
istutuskäytäntöjen kehittäminen (3 ääntä).  

 

 

 

Kuva 2. Tukevien toimenpiteiden äänijakauma. 
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Tutkimus- ja seurantatarpeiden osalta eniten ääniä saivat virtavesikunnostusten tutkimus ja seuranta (11 
ääntä), järvitaimenen smolttien selviytymisen arviointi patoaltaissa ja voimalaitosten ohi sekä kriittisten 
pullonkaulatekijöiden tunnistaminen vaelluksen aikana (10 ääntä) ja vesistön muikkukantojen tila ja tilaan 
johtaneiden syiden selvittäminen (6 ääntä) (Kuva 3). Muita useammin äänestettyjä tutkimustarpeita olivat 
muun muassa säännösteltyjen järvien nykyistä kattavampi ekologisen tilan seuranta (5 ääntä), mäti- ja 
pienpoikasistutusten tuloksellisuuden selvittäminen (5 ääntä), järvitaimenen luonnon smolttituotannon ja 
kutukalojen määrän arviointi nykytilassa (4 ääntä) ja kuhakantojen kestävän enimmäissaaliin arviointi 
Oulujoen vesistön kaikille järville (3 ääntä). 

Kuva 3. Tutkimus- ja seurantatarpeiden äänijakauma. 

 

 

 

 

 

8 Yhteenveto 
Alatyöryhmätyön aikana tuotetut selvitykset ja kokouksissa käyty keskustelu loivat erittäin hyvän tietopohjan 
neuvottelukunnan päätöksenteon tueksi. Ryhmässä käsitellyt asiat ja näkemykset tärkeimmistä edistettävistä 
toimenpiteistä olivat myös hyvin yhteneviä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitettyjen 
tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Keskustelu alatyöryhmässä painottui enemmän kalastokysymyksiin ja 
niissä nähtiin selvästi enemmän akuutteja kehitystarpeita kuin järvien säännöstelykäytännöissä. 
 
Säännöstelyn osalta Iso-Pyhäntäjärven säännöstelylupa on mahdollisesti sellainen, joka vaatii lähivuosina 
muutoksia ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä. Useimmissa säännöstelyluvissa on määrätty tietty 
vedenkorkeuden taso, joka on sidottu jäidenlähtöpäivään. Tämä ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista 
tulevaisuudessa, mikäli jäiden lähtö edelleen aikaistuu. Yleisesti ottaen säännöstelyluvat ovat kuitenkin 
väljät, mikä toiminnanharjoittajien näkemyksen mukaan mahdollistaa säännöstelyn sopeuttamisen muuttuviin 
hydrologisiin olosuhteisiin nykyisten lupien puitteissa.  
 
Tulovirtaamien ennustettavuuden parantamiselle koettiin säännöstelijöiden näkökulmasta selkeä tarve. 
Säännöstelyn, muuttuvan hydrologian ja veden tummumisen yhteisvaikutuksia säännösteltyjen järvien 
ekologiseen tilaan olisi ryhmän näkemysten mukaan hyvä seurata nykyistä enemmän. Jään paksuus 
vesistöalueella on ohentunut ja talvivedenkorkeudet nousseet samalla kun osassa vesistöissä veden väri on 
tummunut. Veden tummuminen voi voimistaa säännöstelyn haittavaikutuksia rantavyöhykkeen 
ekosysteemeihin, mutta toisaalta oheneva jää ja korkeammat talven vedenkorkeudet voivat lieventää 
säännöstelyn ekologisia haittavaikutuksia.  
 
Nykyisille istutuskäytännöille ja istutuksissa käytettäville kalakannoille koettiin ryhmässä laajasti 
muutostarvetta. Istutuskäytännöissä korostui tutkimustiedon nykyistä parempi hyödyntäminen istutusten 
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tuloksellisuuden parantamiseksi. Osin käytännöt ovatkin jo muuttuneet suositusten mukaisiksi tai tulevat 
muuttumaan lähivuosina. Kuhan vahvan luontaisen lisääntymisen vuoksi kuhaistutusten nykyisen volyymin 
tarvetta kyseenalaistettiin.  
 
Toiminnanharjoittajien näkökulmasta kalakantojen saatavuus ja logistiset haasteet istutusten toteuttamiseksi 
tietyllä tavalla koettiin rajoittaviksi tekijöiksi. Virtavesikunnostuksista ja tarpeettomien vaellusesteiden 
poistosta tai vaellusesteellisyyden korjaamisesta vallitsi hyvin yksimielinen näkemys näiden toimenpiteiden 
lisäämiseksi. Kalastuksen säätelyn kehittäminen nähtiin ryhmässä laajasti tarpeelliseksi sekä järvitaimenen 
luontaisen elinkierron, että kuhan kestävän kalastuksen varmistamiseksi.  
 
Vaelluskalakantojen osalta ryhmässä vallitsi laaja yksimielisyys, että järvialueella visiotyön päähuomio tulee 
olla järvitaimenen luontaisen elinkierron elvyttämisessä ja rajata merellisiä vaelluskaloja koskevat tavoitteet 
ja toimenpiteet Oulujoen pääuomaan. Järvitaimenkantojen elvyttämistä koskevista toimenpiteistä, joilla olisi 
vaikutuksia vesivoiman tuotantoon, oli havaittavissa selkeästi enemmän erimielisyyttä toimenpiteiden 
hyödyistä, kuin muissa toimenpiteissä. Tärkeimpinä tutkimus- ja tietotarpeina ryhmässä koettiin 
virtavesikunnostusten vaikuttavuuden tutkimus, järvitaimenen vaelluspoikasten selviytymisen arviointi 
patoaltaissa ja voimalaitosten läpi sekä keskeisten pullonkaulatekijöiden tunnistaminen vaelluksen aikana. 
Lisäksi vesistöjen muikkukantojen tila, sekä tilaan johtaneiden syiden selvittäminen koettiin tärkeäksi 
tutkimustarpeeksi. 
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downstream migration success of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts through natural and impounded 
standing waters. Ecological Engineering, 161(2):106161 
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24 
 

 24 
 

 
 
 
 
 
 
  



25 
 

 25 
 

 

Liitteet 
 

Liite 1. Oulujärven kalaistutusten tuloksellisuus ja istutussuositukset (Pekka 
Hyvärinen, Luke) 
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Liite 2. Oulujärven kuhakannan kehitys, istutukset ja kuhan kestävä kalastus 
(Pekka Hyvärinen, Luke) 
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Liite 3. Järvitaimenen ja lohen populaatiomallinnus Oulujärven ja yläpuolisten 
alueiden virtavesille 
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Liite 4. Rakennettujen jokien mahdolliset toimenpiteet, joilla voidaan edistää kalankulkua vesistöalueella ja 
luoda uusia elinympäristöjä. Toimenpiteiden hyötyjä on arvioitu erityisesti uuden elinympäristön määrän ja 
patojen alapuolelta katsottuna vaellusyhteyksillä avautuvien poikastuotantoalueiden määrän perusteella. 
Arvioiden tulkinnassa on huomioitava, että padon yläpuoliset alueet voivat olla vapaita padon yläpuolisilta 
järvialtailta katsottuna. Esimerkiksi vaellusyhteydet Ontojoen voimalaitoksiin avaisivat 54 ha uutta 
lisääntymisalaa Sotkamon järvistä katsottuna, mutta tämä ala on jo saavutettavissa patojen yläpuolisella 
Kuhmon järvialueella. 

 

Kohde Kuvaus Uusi 
habitaatti 

Avautuvien 
yläpuolisten 

alueiden 
poikastuotantoa

lueiden pinta-
alat 

Taimenen 
syönnösalue 

Ohijuoksutus  
(m3/s) 

Kommentteja 

Koivukoski I-II     25 ha Oulujärvi/Nuas
järvi-Rehja 

    
* 
Luonnonmukain
en kalatie 
pohjoisrannalle   

0,1 ha 1-2  Habitaattia vähän mutta 
merkitystä täysin allastetulla 
Kajaaninjoen jokiosuudella   

* 
Luonnonmukain
en kalatie 
eteläranta   

0,2 ha  1-2 Sijoittuisi keskeiselle 
puistoalueelle, jonka 
intensiivisessä hoidossa. 
Edellyttäisi kaupungin tiivistä 
mukana oloa. 

Kajaanin 
Ämmäkoski 

Pituus 
100 m 

0,05 ha 25 ha Oulujärvi/Nuas
järvi-Rehja 

 1-2 Kalatien pituus olisi 0,1 km ja 6,5 
m korkeuserolla siitä tulisi melko 
jyrkkä. Kalatien voisi saada 
toimimaan alasvaellukseen, 
koska yläpään saa lähelle 
voimalaa 

Leppikoski     31 ha Oulujärvi     
* Hydraulinen 
kalatie 

Toteutett
u kesällä 
2021, ei 
alasvaellu
srakenteit
a  

   ei ole Tulokset syksyltä 2021 ovat 
lupaavia. Kalasydämen kautta 
padon ohi pääsi n. 2 500 kalaa. 
Kalasydän toimi teknisesti 
ongelmitta.Toimenpiteen 
vaikuttavuus riippuu paljon 
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järvitaimenten kuolleisuudesta 
alasvaelluksen aikana ja 
syönnösvaelluksella. 
Alasvaelluksen mahdollisia 
ongelmia ei tunneta. Kalastuksen 
säätelytoimet Oulujärvellä ja 
Kiehimäjoessa ovat keskeisessä 
asemassa.  

* Ohitusuoma 
länsipuolelle 

Pituus 
750 m 

0,25 ha   Alaosa ranta-aluetta pitkin. 
Yhteys molempiin lampiin, 
joiden vettä pitäisi nostaa tai 
pitempi lampi kiertäen padon 
länsireunaan.   
Leppikosken 
voimalaitosympäristö on tiiviisti 
rakennettuna haastava kohde 
tilaa vaativalle 
kalatierakentamiselle, mutta 
rakenteeltaan kevyt Kalasydän 
oli mahdollista asentaa sinne. 
Ohitusuoman yhteyteen 
tarvitaan erillinen 
alasvaellurakenne. 

Seitenoikea: 
luonnmuk. 
kalatie pohj. 
rannalle 

Pituus 
650 m 

0,2 ha 39 ha Oulujärvi 0,5-1  Voidaan hyödyntää olemassa 
olevaa puroa, joka laskee 
säännöstelypadon alle. Tien 
alapuolella jyrkkä kohta, 
vaatinee uuden tienalituksen, 
muuten helppo toteutus 
kiveämällä. Alavesi vaihtelee 
voimalan käytön mukaan, minkä 
takia vanha uoma pitää padota 
pohjakynnyksellä, lisäksi 
yhdysuoma myös voimalan alle.  
Yläpäähän säätörakenne. 

Aittokoski: 
luonn.muk. 
kalatie 
pohj.puolelle 

Pituus 
400 m 

  xx ha     

  
Suomussalmen 
Ämmäkoski   

  31 ha Kiantajärvi   
  

* 
Luonnonmukain
en kalatie 
itäpuolelle 

Pituus  
300 m 

  0,5-1  

Kadun alitus 2 kertaa, jolloin olisi 
tilaa kadun itäpuolella. 

* Pohjoisen 
sivuhaaran 
kunnostus 

Pituus 2 
km 

9 ha 1-2  Jalonkosken,  Kynäkosken ja 
Patokosken kunnostus 
ympäristövirtaamalla. 
Maisemallinen merkitys 
Ämmänsaaren keskustan ja 
kylpylähotellin ympäristössä. 

* Eteläisen 
sivuhaaran 
kunnostus  

Pituus 
500 m 

0,15 ha 0,2-0,5  Todennäköisesti vanha sivuhaara 
uimarannan kohdalta. Tarvitaan 
päätien alitus ja säätörakenne, 
muutoin uoman kevyt 
kunnostus.  
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Pyhäntä 

  

  10 ha ? Oulujärvi 1,5-2 (talvi 
pien.) 

Kalatien linjauksena voisi toimia 
Pyhännänkosken vanha uoma, 
jolloin uoman pituudeksi tulisi 
noin 1 km.  

Ontojoki-
Kallioinen   

  54 ha Sotkamonjärve
t/Ontojärvi 

  
  

* Vanhan 
uoman vesitys   

 n. 2,6 ha,  2,75-5,5  
  

* 
Luonnonmukain
en kalatie 

350 m 
pitkä 
luonnonm
ukainen 
kalatie, 
Siikakoski 

    

  
Ontojoki-
Katerma - 
vanhan uoman 
vesitys 

Kuivan 
uoman 
pituus 1,3 
km 

5ha     2,75-5,5  Vanhan uoman pinta-ala on noin  
5 ha. Lisääntymispinta-alaksi 
soveltuvaa tästä on arviolta 
suurin osa. Ohijuoksutus n. 5-10 
% Ontojoen keskivirtaamasta. 
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Liite 5. Asenneväittämät ja toimenpiteet 
 

Järvien säännöstely, kunnostus ja hoito -alatyöryhmän kokous 3.6. – 
kysely näkemysten selvittämiseksi 
 
ASENNEVÄITTÄMÄT 
 
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 
 
Vastausvaihtoehdot: 
Täysin samaa mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä  
Jokseenkin eri mieltä  
Täysin eri mieltä 
Vaikea sanoa / En ota kantaa 
 
Yksi vastauslaatikko loppuun, mikäli haluaa perustella vastauksiaan kirjallisesti! 
 
 
Lohen palauttaminen Oulujärven yläpuolisiin virtavesiin ei ole mahdollista näköpiirissä olevassa 
tulevaisuudessa. Lohen sijaan painopiste vaelluskalojen osalta tulee olla järvitaimenessa. 
 
Liian suuri sivusaaliskuolleisuus (verkkokalastus, uistelu) ja puutteet kalastuksen säätelyssä ovat 
keskeisimpiä pullonkauloja järvitaimenkantojen elvyttämisessä vapailla järvi- ja virtavesialueilla 
 
Kalankulkuväylät tulisi rakentaa kaikkiin Oulujärven yläpuolisiin voimalaitoksiin 
 
Kuhaistutuksia tulisi jatkaa nykyisellä tasolla tai lisätä entisestään 
 
Järvitaimenen istutuksissa tulisi siirtyä nykyistä enemmän pienpoikas- ja mäti-istutuksiin 
 
Rautalammin reitin taimenkannan käytöstä tulee luopua ja korvata kokonaan Oulujoen vesistön 
taimenkannalla 
 
Nykyiset kalatalousvelvoitteet ovat riittävän joustavia ja mahdollistavat velvoitehoidon 
suuntaamisen tehokkaimpiin toimenpiteisiin 
 
Kalataloustarkkailut tuottavat laadukasta ja riittävää tietoa velvoitehoidon kehittämiseksi 
 
Kalastuksen säätelyssä on tarvetta lisätä ajallista ja paikallista säätelyä, kalojen mittasäätelyä (ala-, 
ylä-, välimitta), sekä asettaa rajoituksia tietyille pyyntimuodoille  
 
Järvisäännöstely on nykyisin toimivaa ja ennakoitavaa, eikä merkittäviä muutostarpeita ole 
näköpiirissä 
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Järvien talviaikaisista juoksutuksista ja kevätkuopasta tulisi vähitellen luopua 
 
Järvien vedenpinnan taso on liian korkealla ja aiheuttaa jatkuvaa haittaa 
 
Oulujoen vesistön säännöstelyn merkitys sähköjärjestelmän tasapainottajana kasvaa nykyisestä 
lähitulevaisuudessa 
 
Järvisäännöstelyn haittoja vesiekosysteemiin voidaan huomattavasti vähentää aiheuttamatta 
merkittävää haittaa sähkön tuotannolle ja tulvasuojelulle 
 
Säännöstellyille järville määritettyihin kesän ja syksyn vedenkorkeussuosituksiin ei ole tarpeen 
tehdä muutoksia 
 
 
TOIMENPITEIDEN PRIORISOINTI  
Mihin järvien tilan parantamistoimenpiteisiin resurssit kannattaisi ensisijaisesti kohdentaa Oulujoen 
vesistön alueella lähivuosina (1-5 vuotta)?  
 
Voit valita kustakin aihekokonaisuudesta enintään neljä toimenpidettä.  
 
Vaihtoehtoisesti voit myös ehdottaa yhtä toimenpidettä, jota pidät tärkeänä ja joka tulisi toteuttaa 
lähivuosina. Tällöin voit valita vain kolme toimenpidettä listalta. 
 

 
Rakenteelliset toimenpiteet 

 Virtavesien kunnostukset (uoma- ja valuma-alue) 
 Käytöstä poistuneiden vaellusesteiden poisto (esim. Kusianjoen pato, Tipasjoen 

louhikosken myllypato) ja esteellisten tierumpujen korjaus 
 Ontojoen kuivauomien ympäristövirtaama 
 Suomussalmen Ämmäkosken ympäristövirtaama 
 Kuivauoman ympäristövirtaama muualle kuin Ontojoelle tai Ämmäkoskelle, kirjoita 

perustelu mihin 
 Niipaskosken (Vuokkijärvi) säännöstelypadon varustaminen ohitusuomalla 
 Ohitusratkaisu Seitenoikeaan 
 Ohitusratkaisu muualle kuin Seitenoikeaan, kirjoita perustelu mihin 
 Rantojen eroosiota vähentävät suojaustoimenpiteet 
 Umpeen kasvavien rantojen ruoppaus ja kunnostus  
 Planktonsiian lisääntymisedellytysten parantaminen virtavesissä 
 Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen (esim. luiskat, laiturit ja jääkoneet) 
 Jokin muu toimenpide, mikä?____________ 

 
Tukevat toimenpiteet 

 Leppikosken kalasydämen toiminnan seuranta ja kehittäminen 
 Kalastuksen säätelyn kehittäminen vaelluskalojen luontaista elinkiertoa ja kuhan kestävää 

kalastusta paremmin tukevaksi 
 Järvitaimenen mäti- ja pienpoikasistutukset virtavesiin  
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 Kutukypsien Oulujoen vesistön kannan järvitaimenten istutus kutuaikana virtavesiin 
 Velvoitetarkkailujen kehittäminen (miten?) 
 Istutuskäytäntöjen kehittäminen (miten?) 
 Jokiravun kotiuttaminen ja jäljellä olevien kantojen suojelu 
 Kuhan kutualueiden rauhoitukset kutu- ja mädin haudonta-aikana (kutua vartioivien 

koiraiden suojelu) 
 Kalastuksen lupakäytäntöjen kehittäminen (yhtenäislupa-alueet, lupien saatavuuden 

helpottaminen) 
 Saalistietojen nykyistä systemaattisempi ja kattavampi keruu vapaa-ajankalastajilta 
 Säännöstely lupien ja korvauskäytäntöjen selkiyttäminen 
 Jokin muu toimenpide, mikä?__________________ 

 
Tutkimus ja seuranta 

 Järvitaimenen smolttien selviytymisen arviointi patoaltaissa ja voimalaitosten ohi, sekä 
kriittisten pullonkaulatekijöiden tunnistaminen vaelluksen aikana 

 Kuhakantojen kestävän enimmäissaaliin arviointi Oulujoen vesistön kaikille järville 
 Mäti- ja pienpoikasistutusten tuloksellisuuden selvittäminen 
 Järvitaimenen luonnon smolttituotannon ja kutukalojen määrän arviointi nykytilassa 
 Jokirapukantojen esiintymisen kartoitus 
 Planktonsiikaistutusten heikon tuottavuuden syiden selvittäminen 
 Vesistön muikkukantojen tila ja tilaan johtaneiden syiden selvittäminen 
 Luontaisten planktonsiikakantojen heikentymisen syiden selvittäminen 
 Planktonsiian luontaisen lisääntymisen selvittäminen Oulujärvellä 
 Virtavesikunnostusten tutkimus ja seuranta 
 Säännösteltyjen järvien nykyistä kattavampi ekologisen tilan seuranta 
 Säännöstelyjärvien rantojen kunnostusohjelman päivitys/laatiminen 
 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistön hydrologiaan ja tarpeet säännöstelykäytäntöjen 

muutoksiin 
 Jokin muu toimenpide, mikä?__________________ 
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