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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. 
 
Tässä raporttiluonnoksessa kuvataan Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän noin vuoden kestänyttä 
työskentelyä ja keskeisiä tuloksia. Kokoamalla yhteen laaja ja monipuolinen aineisto pyritään tukemaan 
yhteisen tietopohjan syntymistä aihepiiristä, johon liittyy hyvin erilaisia tavoitteita, toiveita ja näkemyksiä. 
Erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia Oulujoen ja siihen laskevien jokien tilan parantamiseksi on tehty lukuisia 
1990-luvulta lähtien. Myös aiemmissa hankkeissa on tunnistettu eri osapuolten tavoitteita ja muodostettu 
tavoitetiloja ja visioita Oulujoen tilan parantamiselle. Aikaisempia selvityksiä on hyödynnetty tässä työssä, 
mutta niiden tuloksia ei ole lähetty toistamaan tässä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. 
 
Raportissa on tekstiä, jota on tarkoitus hyödyntää vesistövisiotyöstä laadittavassa synteesissä ja 
toimenpidesuosituksissa. Vesistövision synteesissä on tarkoitus yhdistää eri aihepiirien (mm. vesien tila ja 
maankäyttö, säännöstely, kunnostus, istutukset, elinkeinot ja luontomatkailu) tekstien kanssa loppuvuoden 
2022 aikana.  
 

2 Alatyöryhmän työskentely 
 

2.1 Tavoitteet ja toteutus 
 
Vaelluskalat ja vesivoima - alatyöryhmän tehtävänä oli tuottaa jäsennettyä tietoa ja aineistoa hankkeen 
neuvottelukunnalle visiotyön päätöksenteon pohjaksi. 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. 
 
Keskeinen osa Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän työtä oli muodostaa kunnianhimoltaan toisistaan 
poikkeavia skenaarioita (tavoitetiloja), määrittää niihin sisällytettäviä toimenpiteitä ja arvioida niiden 
vaikutuksia erikseen ja yhdessä. Ryhmän työskentelyn edetessä alussa esitetty työsuunnitelma tarkentui ja 
osin muuttui. Ensimmäisissä tapaamisissa muodostettujen tavoitetilojen nimet muuttuivat skenaarioiksi ja 
niitä muodostettiin kolmen sijasta kaksi.  
 
Toimenpiteiden arviointi osoittautui etukäteen arvioitua haastavammaksi, koska a) ehdotettuja 
toimenpiteitä oli suuri määrä ja b) ilman tarkempaa kohdekohtaista suunnittelua erilaisten ohitusratkaisujen 
kustannuksia, toteuttamiskelpoisuutta ja keskinäistä paremmuutta on mahdotonta arvioida. Arviointia 
tehtiin siinä laajuudessa ja tarkkuudessa kuin se oli mahdollista. Arvioinnissa keskeisessä roolissa oli 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämä lohipopulaatiomalli, jota sovellettiin hankkeen aikana myös 
järvitaimenen populaatiomallinnukseen Oulujärven ja sen yläpuolisten virtavesien osalta. 

 
Alatyöryhmä tarkasteli alkuvaiheessa koko Oulujoen vesistöä, mutta alkuvuodesta 2022 päätettiin, että 
Oulujärven ja sen yläpuolisen vesistöalueen vaelluskala-asiat siirretään Järvien säännöstely, kunnostus ja 
hoito -alatyöryhmälle, koska tällöin voidaan tarkastella vaelluskalakysymyksiä osana laajempaa 
kokonaisuutta.   Samalla vältettiin päällekkäisyyttä näiden kahden ryhmän keskusteluissa. Toinen tärkeä syy 
oli myös se, että keskustelut Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmässä olivat painottuneet Oulujoen alueen 
toimenpiteisiin ja muu vesistöalue oli jäänyt vähälle huomiolle. 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163938
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Kuva 1. Alatyöryhmätyöskentelyn alussa esitetty periaatekaavio toimenpiteiden tunnistamisesta, 
arvioinnista ja ryhmittelystä. 
 

2.2 Alatyöryhmän tapaamiset 
 
Ryhmä kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. Edustettuina olivat liitteessä 1 esitetyt tahot. Alatyöryhmän 
kokoonpanossa tapahtui useita muutoksia työn aikana. Tapaamisista kolme oli työpajaluonteisia sisältäen 
pienryhmäkeskusteluja ja neljä kokousluontoisempaa. Kaikki kokoukset pidettiin Teamsissä etäkokouksina. 
 
Alatyöryhmän työskentelystä vastasi Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). Kirsti Leinonen 
(SYKE) toimi ryhmän sihteerinä 15.4.2022 asti. Akordi Oy (J-P Turunen) osallistui useimpien tilaisuuksien 
suunnitteluun ja vastasi myös tilaisuuksien fasilitoinnista. 
 
Seuraavassa on esitetty tapaamisissa käsitellyt asiat. Tapaamisista syntynyttä aineistoa, kuten alustuksien 
herättämät kysymykset ja vastaukset sekä keskustelujen sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin niissä 
raportin kohdissa, joihin asia liittyy. Poimintoja alustuksissa esitetyistä dioista on liitteessä 2. 
 
 
1. tapaaminen 20.4.2021 klo 12-15 
 

Tilaisuuden tavoitteina oli 

• Sopia alatyöryhmän työtavoista, tehtävistä, statuksesta ja työskentelyn pelisäännöistä  

• Selvittää eri osapuolten odotuksia Vaelluskalat ja vesivoima- alatyöryhmän työskentelylle ja 
lopputulokselle 

• Keskustella alatyöryhmän työskentelyä koskevasta suunnitelmaehdotuksesta 

• Edistää eri osapuolten välistä vuoropuhelua ja tunnistaa asioita, joihin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota alatyöryhmän työskentelyssä / visiotyössä laajemmin 

 

Lasse Peltonen (Akordi Oy) esitteli yhteistyön rakennuspalikoita. Yhteistyön rakentaminen 
vesistövisiotyössä on tärkeää siksi, että yksittäiset toimijat voivat harvoin saavuttaa tavoitteitaan 
pelkästään omalla toiminnallaan. Oppeja aiemmista hankkeista ovat mm. 

• Muiden kuuntelemisen tärkeys 

• Konfliktitilanteet voivat tarjota mahdollisuuksia uusiin luoviin ratkaisuihin 

• On tärkeää, että vaikeat asiat tuodaan esille ja ”nostetaan kissat pöydälle” 

• Aito yhteistyö ja tasavertainen kommunikointi on tärkeää  

• Yhteisymmärrystä kannattaa tavoitella, vaikka sitä aina ei saavutettaisi 
 

Keskusteluissa nousi esille se, että Oulujoen vesistöalueella on monta asiaa (esim. kalatalousvelvoitteet, 
erilaiset näkemykset toimenpiteistä mm. Leppikosken kalasydän, yritysten toimintakulttuuri), jotka 



6 
 

nakertavat luottamusta alueen toimijoiden välillä. Alatyöryhmässä tuotiin esille huoli siitä, ettei Arvovesi-
hankkeessa päästä eteenpäin. Yksi keskeinen kysymys alatyöryhmätyön alussa oli se, miten hankkeessa 
voidaan saada sellaista uutta aikaiseksi, ettei hankkeen lopussa palattaisi samaan keskusteluun kuin mistä 
aloitettiin. 
 
Tapaamisessa selkiytettiin alatyöryhmän statusta: visiotyön toimenpide-ehdotukset laatii ja hyväksyy 
neuvottelukunta. Alatyöryhmät tuottavat laadukasta aineistoa neuvottelukunnan keskusteluun ja 
päätöksenteon perustaksi. 
 
Ryhmäkeskusteluissa aiheina olivat mm seuraavat:  

• Miten käyttäydymme alatyöryhmässä ja huomioimme toisemme? 

• Miten alatyöryhmän työskentelyä esitellään ulospäin ja miten alatyöryhmän jäsenet edistävät 
edustamiensa tahojen tiedonsaantia ja näkemysten huomiointia käsiteltävistä asioista? 

• Miten (mahdolliset) erimielisyydet käsitellään ja kirjataan? 
 
2. tapaaminen 3.5.2021 klo 14-16:15 
 
Tapaamisen tavoitteena oli 

• Selkeyttää vapaaehtoisen yhteistyön roolia, luonnetta ja mahdollisuuksia osana muita 
vaikuttamismuotoja ja eri foorumeita  

• Avata vesipolitiikan puitedirektiivin vesivoimaa koskevaa sisältöä ja sen merkitystä visiotyössä  
 
 
Jonna Kangasoja (Akordi) esitteli alatyöryhmän työskentelyn asemointia suhteessa muihin foorumeihin (kuva 
2). Hän korosti, että vesistövisiotyö on vain yksi vaikuttamisen keino ja sen lisäksi kaikilla alatyöryhmän 
jäsenillä on muita keinoja vaikuttaa vaelluskala-asioihin. Vesistövisiotyö lähtee vapaaehtoisesta yhteistyötä, 
jossa eri osapuolet pyrkivät löytämään ratkaisuja, jotka ovat kaikkien hyväksyttävissä. Mika Marttunen ja 
Seppo Hellsten (SYKE) esittelivät vesipuitedirektiiviä ja sen täytäntöönpanoa voimakkaasti muutetuissa 
vesimuodostumissa.  
 

 
 
Kuva 2. Vesistövisiotyö ja muita vaikuttamisen keinoja. 

 
3. tapaaminen 10.5.2021 klo 9-15 
 
Työpajan tavoite oli määritetty seuraavasti: 
”Työpajan päätteeksi meillä on paljon aineksia luoda ensimmäinen alustava versio tavoitteista. Alustava 
versio tulee työpajan jälkeen kaikille edelleen kehitettäväksi ja tavoitteistoa muokataan lisääntyvän tiedon ja 
toimenpidemäärittelyjen perusteella koko prosessin ajan.” 
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Tapaamisessa hyväksyttiin alatyöryhmän pelisäännöt, joita oli hahmoteltu ensimmäisessä ja toisessa 
tapaamisessa. Pelisääntöjen ensimmäinen kohta kuuluu seuraavasti: 
 
”Visiotyön toimenpide-ehdotukset laatii ja hyväksyy neuvottelukunta. Alatyöryhmät ovat itsenäisiä 
yhteistyöfoorumeita, jotka tuottavat aineistoa neuvottelukunnan työskentelyn perustaksi. Alatyöryhmässä ei 
tehdä sellaisia päätöksiä, jotka edellyttäisivät äänestämistä tai yksimielisyyttä. Pyrimme löytämään 
ratkaisuja, jotka ovat toteutettavissa ja hyödyttävät kaikkia osapuolia. Kaikilla on mahdollisuus tuoda 
työryhmätyöskentelyn lopuksi esiin myös eriävät mielipiteet ja näkemykset. Alatyöryhmän työskentely 
täydentää muita osallistumisfoorumeita, mutta ei sulje pois kenenkään mahdollisuuksia ajaa omia 
tavoitteitaan muilla tavoilla.” 
 
Tapaamisessa käynnistettiin eri osapuolten tavoitteiden tunnistaminen seuraavissa teemoissa: 

• Vaelluskalakantojen palauttaminen 

• Vaelluskalakantojen elinvoimaisuus/kestävyys 

• Vesivoiman tuotantoedellytykset 
 
Lisäksi Jaakko Erkinaro (Luke) esitteli Luken ja yhteistyökumppaneiden kehittämää lohen populaatiomallia.  
 
4. tapaaminen 9.6.2021 klo 13-15 
 
Tapaamisen tavoitteina oli  

• Jatkaa ja syventää keskustelua tavoitteista ja toimenpiteistä vesistön eri osa-alueilla 

• Aloittaa kunnianhimoltaan ja aikajänteeltään poikkeavien tavoitetilojen muodostaminen 

• Keskustella visiotyössä tähän mennessä esitetyistä ryhmän tehtäväalueeseen liittyvistä kysymyksistä 
ja sopia miten niihin vastataan 

Jyri Mustajoki (SYKE) esitteli tavoite-toimenpidekaaviot. Näistä on apua, kun mietitään tietyn tavoitteen 
edistämiseksi tarvittavia toimenpiteitä tai kun arvioidaan tietyn toimenpiteen sekä välittömiä että välillisiä 
vaikutuksia. 

Mika Marttunen esitteli Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän aihepiiriin liittyviä neuvottelukunnan 1. 
kokouksessa esitettyjä tai alatyöryhmässä nousseita kysymyksiä.  
 
5. tapaaminen 8.9.2021 klo 9:30-15 
 
Tilaisuuden tavoitteina oli 

• Edistää tavoitteiden määrittelyä eli keskustella vaihtoehtoisten tavoitetilojen määrästä, 
esitystavasta sekä sisällöstä 

• Rakentaa yhteistä tietopohjaa asiantuntijapuheenvuoroilla eri näkökulmista ja pohtia niitä 
pienryhmäkeskusteluissa 

•  Käynnistää keskustelu toimenpiteiden arviointityökalusta (arviointilomake) ja sen 
jatkokehittämisestä 

 
Aamupäivän alustukset liittyivät Oulujoen vesistöalueen vesivoimatuotannon arvoon ja merkitykseen. 
Alustajina olivat:  

• Kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo, Fingrid: Mikä on vesivoiman tarve sähköjärjestelmälle Suomessa?  

• Säännöstelystä vastaava johtaja Mikael Heikkilä, Fortum: Miten Oulujoki pystyy vastaamaan 
tarpeeseen?  

• Tutkija Hannu Huuki, Oulun yliopisto: Yleiskuva virtaamarajoitusten vaikutuksista 
vesivoimatuotantoon 

 
Iltapäivän alustusten aiheina olivat vaelluskalojen tilan parantamisen keinot ja mahdollisuudet Oulujoen 
vesistöalueella. Alustajina olivat:  

• Maisema-arkkitehti Jukka Jormola, erikoistutkija Saija Koljonen, Syke: Ohitusuomien ja 
ympäristövirtaamien mahdollisuuksia Oulujoella  
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• Vanhempi asiantuntija Jukka Muotka, JKM Consulting: Vaelluskalojen elinolosuhteiden 
parantamistoimenpiteet Oulujoen vesistössä  

• Erikoistutkija Pauliina Louhi, Luke: Minkälaisia vaikutuksia ehdotetuilla parantamistoimenpiteillä on 
lohikantamallin tulosten valossa? 

 
6. tapaaminen 25.11.2021, klo 9–15 
 
Tapaamisessa jatkettiin yhteisen tietopohjan rakentamista asiantuntijapuheenvuoroilla:  

• Henri Pitzen, SWECO esitteli syksyllä valmistunutta esiselvitystä Oulujoen kalataloudellisten 
kunnostusesitysten teknisestä toteutettavuudesta ja kustannuksista sekä vaikutuksista lohen 
poikastuotantoon 

• Jukka Muotka (JKM Consulting) esitteli Oulujoen vesistön voimalaitosrakentamisen ja säännöstelyn 
kalastolle aiheutuvien haittojen kompensointia; sekä Fortumin hakemusta Montan sopimuksen 
mukaisten kalanhoitotoimenpiteiden ottamisesta osaksi voimalaitosten lupamääräyksiä - KHO:n 
hylkäävä päätös 2020   

• Kommenttipuheenvuoro kuultiin Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta Jarno Turuselta. 
 
Mika Marttunen kävi läpi alatyöryhmän kokouksissa usein esille nousseita asioita. Näistä on laadittu 
muistioluonnos, jota täydennettiin tapaamisen alustusten pohjalta. 
 
7. tapaaminen 6.4.2022 klo 10-15 
Aamupäivän aikana esiteltiin vaikutustarkastelujen etenemistä ja keskusteltiin niiden tuloksista. 

• Mika Marttunen esitteli yksittäisten toimenpiteiden kustannusten arvioinnin periaatteita ja alustavia 
tuloksia sekä ekosysteemipalvelukonseptia, jota voidaan hyödyntää vaihtoehtojen mahdollisten 
vaikutusten tunnistamisessa. 

• Pauliina Louhi (Luke) esitteli lohimallin tuloksia erilaisilla toimenpideyhdistelmillä sekä Oulujoen 
pääuomassa että sivujoissa ja Oulujärven yläpuolisella alueella.   

 
Tapaamisen iltapäivä oli keskustelupainotteinen ja aiheena olivat työssä aiemmin muodostetut Nykymeno+ 
ja Vaellusyhteys mereltä latvavesille -tavoitetilat /skenaariot. Nykymeno+ -skenaarioon liittyen kysyttiin, 
mitä toimenpiteitä siihen tulisi sisältyä. Vaellusyhteys mereltä latvavesille -skenaariota koskien puolestaan 
kysyttiin, millä edellytyksillä skenaario voisi toteutua pidemmällä aikavälillä (2035/2050). 
 
8. tapaaminen 10.5.2022 klo 8.30-13.30 
 
Tapaamisessa käsiteltiin seuraavia asioita: 

• Ympäristövirtaamien ja kalatiejuoksutusten vaikutuksia vesivoimatuotantoon 

• Skenaarioiden sisältöä ja vaikutuksia koskevia arvioita 

• Kehittämisehdotuksia ja tutkimustarpeita  

• Raporttiluonnos alatyöryhmän työskentelystä 
 
Lisäksi tapaamisessa toteutettiin kysely, jonka avulla selvitettiin ryhmäläisten näkemyksiä erilaisiin väittämiin 
ja erilaisten vaelluskalojen tilaa parantavien toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä. Kysely toteutettiin Google 
Forms -lomakkeella ja vastaukset vastaanotettiin anonyymisti. Kyselyn tulokset ovat liitteissä X ja X. 

3 Tavoite–toimenpidekaavio keskustelun jäsentäjänä 
 

3.1 Tavoite–toimenpidekaavion tavoitteet 
Alatyöryhmän työskentelyssä hyödynnettiin ns. tavoite–toimenpidekaaviota (eli vaikutuskaavioita) 
tukemaan tavoitteiden jäsentelyä ja toimenpiteistä keskustelua. Kaavion oikeassa laidassa ovat päämäärät, 
joihin pyritään. Näistä vasemmalle siirryttäessä on tavoitteita, joilla voidaan tukea päämäärien 
saavuttamista.  Äärimmäisenä vasemmalla on kerätty keinoja, joiden avulla tavoitteiden saavuttamiseen 
pyritään. Kaaviossa olevat nuolet kuvaavat sitä, että nuolen lähtöpäässä olevalla keinolla/tavoitteella on 
vaikutusta nuolen kärkipäässä olevan tavoitteen/päämäärän saavuttamiseen. 
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Tavoite–toimenpidekaaviolla on moninaisia hyötyjä. Vesistövisio työssä se esimerkiksi: 
- Auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja sen monisyisiä vaikutusketjuja 
- Auttaa varmistamaan sen, että kaikki asiat tulevat otettua huomioon keskusteluissa 
- Auttaa jäsentämään keskustelua eri keinojen hyödyistä ja haitoista eri tavoitteiden ja päämäärien 

suhteen 
 

3.2 Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän tavoite–toimenpidekaavio 
 
Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän tavoite–toimenpidekaavion ensimmäinen versio tehtiin 
projektiryhmässä asiantuntijatyönä alatyöryhmän 3. tapaamisessa saadun aineiston pohjalta. Kaaviota 
esiteltiin alatyöryhmän 4. tapaamisessa ja sitä muokattiin tapaamisessa saadun palautteen perusteella. 
Kuvassa 3 on muokattu kaavio, jossa on vihreällä kuvattu alatyöryhmän aihealueeseen kuuluvat päämäärät, 
sinisellä näiden saavuttamiseen tähtääviä keinoja, ja näiden välissä valkoisella päämäärien saavuttamista 
tukevia tavoitteita.  
 
Alatyöryhmän 4. tapaamisessa käytiin kaavion avulla läpi alatyöryhmän aihealueeseen liittyviä päämääriä ja 
keinoja. Karkeasti ottaen keinot voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: 1) Rahalliset kompensaatiot aiheutetusta 
haitasta, 2) Elinvoimaisiin kalakantoihin tähtäävät kunnostus-, istutus-, sääntely- ja kehittämistoimenpiteet, 
joilla ei ole vaikutusta virtaamiin, 3) Vaelluskalojen kulkua edistävät toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
virtaamiin. Keskusteluissa kaavion tekijöihin tehtiin tarkennuksia ja kirjattiin ylös, mitä asioita on tarpeen 
ottaa huomioon kunkin tekijän kohdalla (Taulukko 1). Ehdotuksissa on otettava huomioon, että ne ovat 
yksittäisten osallistujien ehdotuksia, eivätkä täten välttämättä edusta kaikkien osallistujien ”konsensus-
näkemystä”.  
 
Keskusteluissa käytiin läpi myös erilaisia taustalla vaikuttavia ajureita. Nämä voivat olla erilaisia ohjelmia tai 
strategioita, jotka ohjaavat toimijoiden käyttäytymistä ylemmältä tasolta, tai sitten muutosta aiheuttavia 
tekijöitä, joihin itsessään voi olla vaikea vaikuttaa. Ajureiksi tunnistettiin ainakin seuraavat: 

- Hallitusohjelma 
- Vesipuitedirektiivi 
- Vesienhoitosuunnitelmat ja niissä asetetut tavoitteet  
- Kalatiestrategia 

o Erityisesti Leppikosken yläpuolinen vesistö 
- Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan vesimääriin 

o Sadanta kasvaa, mutta toisaalta kuivuuskausiakin voi tulla  
o Vanhat luvat eivät välttämättä toimi uudessa tilanteessa 
o Tulviminen on ilmastonmuutoksen vuoksi muuttunut ja ennustettavuus heikentynyt 
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Kuva 3. Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän vaikutuskaavio. 
 
Taulukko 1. Keskusteluissa esiin tulleita tarkennusehdotuksia ja huomioon otettavia seikkoja kunkin 
tekijän osalta. 

Rahalliset 
kompensaatiot 

- Säännöstelystä ja rakentamisesta aiheutuvien haittojen korvaaminen 

Valuma-
aluekunnostukset 
 

- Hillitsevät ilmastonmuutoksen aiheuttaman virtaaman äärevyyden ongelmia, kuten 
ylenmääräisiä sateita tai äärimmäistä kuivuutta 

- Myös valuma-alueella tapahtuvat muutokset vaikuttavat vesistöön 
o Mm. metsä- ja maatalous, sekä turvetuotanto ovat hyvinkin merkityksellisiä 

vesistön kannalta 
o Valuma-alueelta tuleva kuormitus ja hydrologiset muutokset vaikuttavat esim. 

mädin kehitykseen ja poikasten elinvoimaisuuteen 
o Muhosjokisuulta Hämesaareen välisen alueen ennallistaminen tärkeää 

Lohikalojen ja 
nahkiaisen ylisiirrot 

- Kustannustehokkuus otettava huomioon 

Mäti-, smoltti- ja 
pienpoikasistutukset 

- Kompensaatioissa keinovalikoima kasvanut 
- Istutukset tulisi nähdä tukitoimintana 
- Kalakannan geneettisen monimuotoisuuden ylläpito, esimerkiksi osittaisen 

luonnonkierron avulla 
- Istutusten seuranta ja tuloksellisuus 
o Esim. siian merkitseminen tulosten todentamiseksi 
o Pitkäaikainen seuranta 

- Lohien siirtoistutuksien jatkaminen kunnostettuihin sivujokiin – Utosjoki ja Kutujoki 

Kalastuksen sääntely - Sisältää myös kalankasvatukseen liittyvät rajoitteet 
- Mahdollistaa vaellus- ja järvikalakantojen olemassaolon 
- Myös kalastukseen tiukemmat kiintiöt, kalan hyvinvointi ja luonto näkövinkkelinä 
- Jos ohjataan kalastusta, haukea pitäisi pyytää myös, ei olla vain punalihaisen kalan 

perässä 
o Ns. vähempiarvoinen kala myös tärkeää, esim. särjestä tarvetta 

Tekniset kalatiet - Mikäli luonnonmukaiset ohitusuomat eivät mahdollisia → tekniset kalatiet tai 
yhdistelmät 

- Voimalaitosten purku/kalateiden rakentaminen ainakin Emäjokeen 
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Luonnonmukaiset 
ohitusuomat / Kuivien 
uomien vesitys 

- Kaikille lajeille sopivat luonnonmukaiset ohitusuomat 
- Kalalajit päättävät itse ketkä nousevat ja ketkä laskevat 
- Ohjauksen ja virtauksen oltava hyvä, tuo lisävaatimuksia toimivuuden suhteen 
- Yhteys Vuokkijärven ja Kiantajärven välille palautettava 

Velvoitteiden 
ajantasaistaminen 

- Jäykkien velvoitteiden takia tarvitaan vapaaehtoisia toimia 
o Jos katsotaan, että lain määräämät toimet eivät riitä, on muutettava velvoitteita 

tai tehtävä vapaaehtoisuuteen perustuvia toimenpiteitä 
o Jos valtio ei pysty suoraan omistajaohjauksen kautta vähentämään haittoja, on 

hyvä, että se osallistuu maksajana haittoja vähentäviin toimenpiteisiin 

Säännöstely-/ 
vesivoimalupien 
uudistaminen 

- Luvitukseen tarvittaisiin lisää joustoa muuttuvissa tilanteissa 
o Nykyistä korvausjärjestelmää pitäisi muuttaa niin, että resursseja voisi ohjata 

tuottavampiin toimenpiteisiin ja alueisiin 
o Pitkäjänteisyys huomioitava 
o Luvissa voisi olla kiinteä ja joustava osuus, joita käytettäisiin eri tavoin 

- Lupaehtojen tulisi olla entistä tiukemmat 

Kustannusten 
minimointi 

- Vastuullisuus veromaksajille 
o Toimenpiteiden kustannukset myös huomioitava ja hyödyt suhteutettava niihin 

Kestävä kalastus - Sekä vaelluskalat että järvikalat otettava huomioon 

Elinvoimaiset ja 
monipuoliset 
vaelluskalakannat 

- Itseään ylläpitävä kanta, ei tarvitse tukea istutuksilla ja kestää jonkinlaista 
kalastuspainetta 
o Luontaisesti lisääntyvä kalakanta 
o Ei yksinomaan istutuksiin nojaava vaelluskalakanta 
o Kaloja löytyy latvoilta merelle 

- Tarve tunnistaa kalavarat 
o Kaikki vaelluskalakannat otettava huomioon: lohi (meri/järvi), taimen 

(meri/järvi), harjus (meri/ehkä järvi), nahkiainen, siika (meri/järvi), kuha, 
ankerias 

o Mitä lajeja vesistössä on aikoinaan ollut (faktan tarve), ja mitkä ovat olleet 
nousuedellytykset ennen voimaloita (esim. järvilohi)? 

- Elinympäristöt ja vaelluskalojen elinkierto tulisi huomioida kokonaisuutena 
- Vaelluskalojen ja eri alueiden välillä voi olla eroja siinä, kuinka paljon kestävät 

kalastusta 
- Vaelluskalat voisi laajentaa käsitteenä sisältämään myös virtavesikalat 
o Esimerkiksi harjus on selvä virtavesikala, mutta sitä ei mielletä vaelluskalaksi 

- Koska Merikosken kalatie toimii, olisi Montan alapuoliset kutupaikat kunnostettava 
o Samoin Montan ylisiirtolaitteistosta yli siirrettävien lohien kutupaikkojen 

(Kutujoki ja Utasjoki) kunnostus ja seuranta kutujen onnistumiselle 
- Onko pääuomassa mahdollista rakentaa kutusorakoita? 

Luontaisesti 
lisääntyvät 
järvikalakannat 

- Verkkokalastus patoaltaissa tulevaisuudessa ratkaistava haaste, mikäli 
vaelluskalayhteys etenee 

- Vaelluskalavesistön ehdot huomioitava 
o Verkkokalastus kielletty tiettynä ajankohtana, rajoituksia myös virtavesien 

vapaa-ajan kalastuksessa 

Vaellusesteiden 
poistaminen 
 

- Ylävesissä voi vielä olla uittorakenteita ja pohjapatoja kalojen liikkumisen esteinä 
o Monissa tapauksissa yhtä lailla esteitä kuin isommat voimalaitokset 
o Miten pienistä vaellusesteistä saisi vähemmän vaikuttavia? 
o Muhosjoen pohjapatojen aiheuttaman liettymisen ruoppaaminen on 

välttämätöntä 

Jokijatkumo mereltä 
latvavesien 
lisääntymisalueille  

- Ekologisen jatkumon toteuttava vaellusyhteys koko vesistöön mereltä latvavesien 
lisääntymisalueelle ja takaisin 

- Veneilymahdollisuus 

Luontaiset 
mahdollisuudet ylös- 
ja alasvaellukseen 

- Alasvaelluksen merkitys olennainen 
- Tärkeää vaellusmahdollisuus molempiin suuntiin (nousu- ja alasvaellus), myös 

taimenen liikkuminen  
- Luonnonmukaiset ohitusuomat eivät välttämättä aina täysin luonnollisia 
o Ylä- ja alaosissa veden ohjaamiseen ja korkeuden vaihteluun liittyviä teknisiä 

rakenteita 
o Jos talvella ei vesitetä, niin luonnonuoman käyttö lisääntymisalueena ei toimi 

- Mistä tavoitetilasta täsmälleen puhutaan?  
o Luontainen lisääntyminen ja luonnonmukainen elinkierto – vai ihmisen 

avustamana? 
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o Tavoitteet voidaan saavuttaa ‘tekohengityksellä’, mutta onko se tyydyttävä 
(lopullinen) tavoitetila? 

Jokimaiseman suojelu - Vaelluskalakantojen elvyttämistä tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti, esimerkkinä 
virtavesien suojeluhankkeet 

- Luonnonmukaiset uomat mahdollistavat ympärivuotista virkistäytymistä uomien 
varrella. Muukin luonto kuin kalat: hyönteiset, nisäkkäät, linnut, jopa majava 

Ympäristövirtaamat - Riittävä ekologinen ympäristövirtaama 
- Luonnonmukaiset kaikille lajeille soveltuvat ympäristövirtaamat 

Vesien hyvä 
ekologinen tila ml. 
eliöstö 

- Monipuolinen vesieliöstö 
- Biodiversiteetin vahvistaminen 
- Luontokohteiden rikkaus 
- Vaellusesteiden poistaminen koskee laajasti koko vesieliöstöä, ei pelkästään 

taloudellisia arvokaloja 
o Jokihelmisimpukan / Raakkukantojen tutkimista pitää jatkaa 
o Raakkujen rooli koko ekosysteemissä vesien puhdistajana 
o Jokirapu 
o Rapu on arvokas, mutta esim. Kainuussa vieraslaji – Tosin on soljahtanut omaan 

ekolokeroonsa haittaamatta kummemmin muita 
- Vedenlaadun tulisi olla parempaa myös sivu-uomissa 
- Muukin luonto kuin kalat: hyönteiset, nisäkkäät, linnut, jopa majava 
- Myös juomaveden laatu – toimisi kalojenkin kannalta 

Vesien 
pinnankorkeuksien ja 
virtaamien säätely 

- Ekologisempien juoksutusvaihtoehtojen etsintä 
- Vaikutukset moninaisia 
o Lyhytaikaissäätelyn vaikutuksen rantavyöhykkeeseen 
o Keinotekoisen muokkauksen vaikutuksen vesistön ekologiseen toimivuuteen 
o Kalakannat ja eliöstö muokkautuneet nykytilanteeseen, ja jotkut eliöt ovat 

voineet myös hyötyä 
o Ranta-asukkaat sopeutuneet nykyisiin kesävedenkorkeuksiin, osa voi kokea 

muutokset hyödyllisinä, osa haitallisina 
- Virtausten parantaminen Utajärven altaissa, alhainen vedenpinta sekä nopeasti 

vaihtuvat vedenkorkeudet rassaavat 
- Säännöstelystä johtuva vesi jään päällä 

Lyhytaikaissäännöstely - Vedenpinnan nopea vaihtelu vaikeuttaa alas- ja ylösvaellusta ja voi lisätä 
petokalariskiä, jos matkanteko hidastuu 

Tulvasuojelu - Luontainen vedenkorkeuden vaihtelu kuuluu vesistöihin 
- Ohitusuomien käyttäminen tulvauomina on Win–win -ratkaisu 

Vesivoiman/ 
säätövoiman tuotanto 
 

- Sähköntuotannon laadun varmistaminen 
- Säätövoiman merkitys kasvanut tuuli- ja aurinkovoiman tuoton/käytön 

lisääntymisen myötä 
o Sääolosuhteille alttiit energiantuotantomuodot tulevat yleistymään ja lisäävät 

vesivoiman tarvetta säätövoimana. 
- Mikä on tulevaisuudessa muiden energiamuotojen merkitys säätövoiman 

tuottajana? 
- Sotien jälkeen pääasiana oli energian tuotanto, korvaukset ja hoitotoimet laahasivat 

perässä. 
o Vasta myöhemmin ymmärrettiin luontaisen lisääntymisen merkitys ja aiheutetut 

haitat 
- Vesistön säännöstelyllä hallitaan poikkeustilanteita, kuten tulvia ja kuivuutta 

Matkailu ja 
vetovoimaisuus 

- Oulujoki vetovoimainen kohde paikallisille ja kauempaa tuleville kalastajille 
- Uusia ainutlaatuisia luontokohteita  
- Oulujokea voisi kehittää monipuolisena kalastuskohteena 
o Ei niinkään lohikalapainotteisena, vaan kiinnostuksen lisäys laajempaan 

lajivalikoimaan 
o Ulkomaalaiset arvostavat vaaleaa kalaa 

- Eri virkistyskäyttömuodot mm. melonta 

Virkistys- ja 
ammattikalastussaaliin 
maksimointi 

- Monipuolinen kalastus ja kalakantojen hyödyntäminen 
- Kalastus ollut tärkeä elinkeino 
- Oulujoesta helppo kalastuskohde mm. sijainnin puolesta, helppo tulla ja kalaa 

saatavilla 
- Kasvatuksellisen kalastuksen kehittäminen 
- Sekä Oulujärven ammattikalastus että pientalouskalastus 
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Ulkoilu ja 
virkistäytyminen 

- Säännöstelyn hyödyt ja haitat 
- Joen identiteetti 'meidän jokena', tämän tunteen palauttaminen – Virkistyksen ja 

elämän laadun tekijä 
- Luonnonmukaiset uomat mahdollistavat ympärivuotisen virkistäytymisen uomien 

varrella 
- Ravustuksella ollut hyvin suuri merkitys Kuhmossa virkistyskäyttönä 

Ilmastonmuutoksen 
hillitseminen 

- Vesivoima lähes hiilidioksidipäästötöntä → hillitsee ilmastonmuutosta 
o Ympäristövaikutukset kuitenkin paikallisia 

Huoltovarmuuden 
ylläpitäminen 

- Hajautettu sähköntuotanto 
- Vesivoimaa voi käyttää sähköverkon taajuuden säädön turvaamisessa 

 
Tavoite-toimenpidekaaviossa keskiössä ovat käsiteltävään asiaan liittyvät fyysiset toimet ja tavoitteet, mutta 
myös itse prosessille voi olla erilaisia tavoitteita ja reunaehtoja, joita täytyy ottaa huomioon suunnittelussa. 
Myös näistä keskusteltiin alatyöryhmän 4. tapaamisessa. Keskusteluissa tunnistettiin muun muassa 
kokonaisvaltaisuuteen, kohteiden erilaisuuteen, alue- ja eri intressien näkökulmiin, yhteiskunnan arvoihin, 
vaikuttavuuteen, kunnianhimoisuuteen ja aikajänteeseen liittyviä tavoitteita ja reunaehtoja (Taulukko 2). 
 
Taulukko 2. Prosessiin liittyviä tavoitteita ja reunaehtoja. 

Kokonais-
valtaisuus 

- Yhteiselo kalatalouden ja vesivoimatuotannon kesken 
- Kokonaisvaltainen näkökulma tärkeä 

Kohteiden 
erilaisuus 

- Etsitään tehokkaita ja toimivia ratkaisuja eri tilanteisiin 
o Sama tekniikka (nousuesteen purku, istutukset, kalatie, jne.) ei toimi joka paikassa 

Aluenäkökulma - Koko Oulujoen vesistö kohteena 
o Tutkimusta on syytä lisätä erityisesti pienten sivuhaarojen osalta 

Yhteinen ja aito 
keskustelu 

- Tavoitteena, että kaikki kokisivat (ainakin jossain määrin) olevansa voittajia visioprosessin 
jälkeen 

- Haaveena päästä keskustelemaan aidosti kaikkien kanssa visiotyöhön liittyvistä aiheista 

Yhteiskunnan 
arvot 

- Maailma ja yhteiskunnan arvot muuttuvat  
- Voimayhtiöiden kannalta historia on vaikea asia, mutta päätökset on tehty sen hetkisessä 

maailmantilanteessa ja menneisyyden olosuhteissa 
- Mikä meitä estää nyt tekemästä oikein?  
o Historiaa ei voida enää muuttaa, mutta siitä voidaan oppia 

- Katse eteenpäin – Ajetaan asiaa puhtaalta pöydältä uusilla ajatuksilla  
- Mitä yhteiskunnassa halutaan esim. energiapolitiikan osalta? 
o Kuinka realistisia ovat ajatukset patojen ja vaellusyhteyksien kannalta – tulisiko jossain 

keskittyä energiaan, toisissa vaelluskalaan? 

Eri intressien 
näkökulmat 

- Yhtiöiden omat intressit olemassa, mutta yhtiö toimii laajassa toimintaympäristössä: 
monta kuntaa, paljon ihmisiä, laaja elämänpiiri, joihin kuitenkin yhtiöiden toiminta 
vaikuttaa voimakkaasti.  

- Mitä yhteiskunta haluaa, mitä kansalaiset haluavat, mitä poliitikot / päättäjät? 
- Yhteiskunnan / jokivarren ihmisten näkökulma – mihin halutaan maailmaa muokata? 

Vaikuttavuus - Tehdään toimenpiteitä, joilla on oikeasti vaikutusta 
o Esim. suurista istutusmääristä ei välttämättä hyötyä 

- Toisaalta lupaehdot määrittelevät puitteet toimenpiteille 
o Lupaehtojen muuttaminen? 

Kunnian-
himoisuus 

- Hieno ja kunnianhimoinen tavoite, päätavoitteen asettaminen selkiintyy visiotyön edetessä 
- Mitä kunnianhimoisempi tavoite, sen pidempi aikaväli ja sen vaikeampi määritellä 

täsmällisiä aikatauluja 
- Välitavoitteiden kautta voidaan saavuttaa pidemmän aikavälin tavoitteet – Mahdollisia 

välitavoitteita: 
o Yleisen kiinnostuksen herättäminen – Oulujoki yhteisenä asiana 
o Ensimmäisiin alavirran paikkoihin nopeat tulokset ja kauempana nousu Oulujärveen 
o 2025/6 vaelluskaloilla vapaa yhteys Utosjokeen – puolivälissä kalateiden osalta 
o 2030 vaellusyhteys Oulujärveen 

Aikajänne - Aikajänteet riippuvat siitä, mitä tavoitellaan 
o Luontaisen lisääntymisen ja luonnonkierron biologinen tavoite riippuu mm. villistä 

luonnosta ja biologiasta, johon liittyy monia vaikutussuhteita, esim. Itämeren tila, 
ilmastonmuutos, vaihtelevat olosuhteet 

o Kalateiden yms. ratkaisujen rakentaminen ja niiden aikajänne on puolestaan tekninen 
kysymys, johon vaikuttaa myös politiikka, neuvottelut, ym.  
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Vapaaehtoiset 
toimenpiteet 

- Vapaaehtoiset muutokset ovat nopeimpia muutoksia, riitelyt ja oikeusprosessit hitaita 
- Valtio kannustaa vapaaehtoisuuteen monissa kohteissa ja toisissa velvoitteiden kautta, 

rinnakkaisuutta löytyy 
- Vesivoiman tuottajilla on halu parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita tietyissä rajoissa 

sellaisilla alueilla ja toimilla, joilla on tutkittua vaikutusta 
- Julkista rahaa voi käyttää kalateihin, voidaan esim. käyttää luonnonmukaisiin 

ohitusuomiin, muttei teknisiin ratkaisuihin (hissit, tykit yms.) 

 
Pienryhmissä keskusteltiin paljon myös siitä, miten määritellään vaelluskalojen palautuminen ja kantojen 
elinvoimaisuus. Tähän liittyen ainakin seuraavia asioita tulisi ottaa huomioon: 

- Tulisi määritellä, mitä kullakin eri termillä tarkoitetaan: 
o Luontainen elinkierto, luontainen lisääntyminen, elinvoimainen kalakanta, kestävä 

kalakanta, jne. 
o Se, että joku laji pääsee vaeltamaan on eri asia kuin se, että kalakanta on itseään ylläpitävä 

sukupolvesta toiseen 
o Elinvoimaisuus viittaa lähinnä lisääntymiskiertoon, mutta kestävyys ottaa myös huomioon 

mm. virkistyskäytön sekä sosiaalisen ja taloudellisen puolen 
- Ylös- ja alasvaellus 

o Mikä on ylösvaeltavien lisääntyjien ja alasvaeltavien smolttien tasapaino? 
- Mikä on paras saavutettava kalakantojen tila?  

o Onko se kalakannan paras elinvoima?  
o Vaikuttaako suojelu taloudellisiin ja/tai sosiaalisiin arvoihin? 

- Kalaa pitäisi voida kalastaa, jolloin kannan pitäisi tuottaa ylijäämää yli ‘pääoman’/kutukannan 
o Luontaisesti lisääntyvästä kalakannasta otetaan sen verran, että lisääntyminen ei vaarannu 
o Tasapainottelua luontaisen lisääntymisen ja sosiaalisen käytön välillä 

- Mittarit ovat tärkeitä: lisääntymisalueen koko, rakentamattoman joen poikastuotto 
vertailukohtana, kalateiden yläpäässä laskurit, sähkökoekalastukset, sukellustutkimukset (vrt. 
Tenojoki) 

o Tieto pyytäjien kautta  
 

4 Vaelluskaloja ja vesivoimaa koskevat skenaariot 
 

4.1 Skenaarioiden muodostamisen periaatteet 
Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin alatyöryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella kaksi 
skenaarioehdotusta ajanjaksolle 2035/2050: ”Nykymeno+” ja ”Vaellusyhteys mereltä latvavesille”. On syytä 
korostaa, että näiden skenaarioiden välillä ei ollut tarkoitus tehdä alatyöryhmässä valintaa, vaan ne tukevat 
vaikutusten arviointia koskevia tarkasteluja ja niihin sisältyvien toimenpideyhdistelmien vaikutusten arviointi 
auttaa hahmottamaan toimenpiteiden yhteisvaikutuksia. Siten ne palvelevat sekä pitkän aikavälin vision 
muodostamista että toimintaohjelmaan sisällytettävistä toimenpiteistä käytävää keskustelua niin 
alatyöryhmässä kuin neuvottelukunnassakin.  
 
Alkuvaiheessa ei vielä ollut tiedossa, onko kunnianhimoisempi skenaarioehdotus sellaisenaan mahdollinen 
vai onko se sisäisesti ristiriitainen (esim. pyynnin kestävää luontaisesti lisääntyvää lohikalakantaa ei 
välttämättä voida saavuttaa, jos istutuksia vähennetään merkittävästi). Skenaarioiden kuvauksen 
tarkentaminen ja niihin sisällytettävien toimenpiteiden määrittäminen ja arviointi tapahtuivat siksi 
rinnakkain. Skenaarion perusteella määrittyi kunnianhimon taso ja se ohjaa toimenpiteiden valinnassa. Jos 
arvioinnin perusteella päädytään siihen, että skenaarion toteutuminen ei kaikilta osin ole mahdollista 
johtuen esimerkiksi erilaisten tavoitteiden ristiriitaisuudesta, on tarpeen alentaa tavoitetasoa tai lisätä 
toimenpiteitä. 
 
Aikajänne kunnianhimoisemmassa skenaariossa on pidempi kuin visiotyön aikajänne (2035), koska 
esimerkiksi vaelluskalojen tilan parantamisen näkökulmasta kunnianhimoisemman tavoitetilan kaikkia 
toimenpiteitä ei käytännössä ole mahdollista toteuttaa vajaassa 15 vuodessa, ja koska toimenpiteiden 
vaikutukset näkyvät viiveellä ekologisessa tilassa ja kalakannoissa. 
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4.2 Skenaarioiden yleiskuvaukset  
 
Kummallekin skenaariolle laadittiin koko vesistöaluetta koskeva yleinen luonnehdinta (tietolaatikot 1 ja 2) 
Skenaarioihin Oulujoella sisältyvät toimenpiteet (kohta 3.3) on pyritty määrittämään niin, että ne 
mahdollistavat yleisten tavoitteiden saavuttamisen. 
 

TIETOLAATIKKO 1. NYKYMENO+ -SKENAARION YLEINEN LUONNEHDINTA 
Tavoitteena on lohen, meritaimenen ja vaellussiian luontaisen elinkierron vahvistaminen ja ekologisen 
tilan parantaminen erityisesti Oulujoen alaosalla ja tietyissä sivujoissa, aikajänne 2023-2035.  
 
Tavoitteena on parantaa vaelluskalojen tilaan vesistön alueilla / kohteissa, joissa se on mahdollista 
kohtuullisin kustannuksin ja sähköntuotannon tarpeet huomioon ottaen.  
 
Kalojen ja muun eliöstön ylös- ja alasvaellusmahdollisuuksia sekä lisääntymisolosuhteita parannetaan niin 
pääuomassa kuin sivuvesistöissä toimenpiteillä, jotka ovat tutkimustiedon perusteella hyödyllisiä ja 
järkeviä tai tarpeellisia/välttämättömiä esimerkiksi lainsäädännön/velvoitteiden toteuttamiseksi 
annettujen lupaehtojen/määräysten mukaisesti. Toteutetaan Montan voimalaitoksen alapuolelle 
laskevien Sanginjoen sekä Muhos- ja Poikajoen valuma-alue- ja habitaattikunnostuksia, sekä kehitetään 
emokalojen ylisiirtoja Kutu- ja Utosjokeen, ja sieltä vaeltavien vaelluspoikasten siirtoratkaisuja (esim. 
rysäpyynti ja säiliöautolla kuljetus Montan alapuolelle).  
 
Vesistöä kehitetään monipuolisena kalastuskohteena, ei vain lohikalapainotteisena (istutuksissa otettava 
huomioon velvoiteistutusten tavoite). Kalastuksen sääntely toteutetaan mukautuvasti siten, että 
toimenpiteiden edetessä ja tilanteiden muuttuessa sääntelyä muokataan tilannetta vastaavaksi.  
 
Merkittäviä voimataloudellisia menetyksiä aiheuttavia toimenpiteitä ei toteuteta tässä skenaariossa 
Oulujoella, koska Oulujoen voimalaitoksilla ja niiden toteuttamalla lyhytaikaissäädöllä on näköpiirissä 
olevassa tulevaisuudessa merkittävä rooli Suomen sähköntuotantojärjestelmälle ja huoltovarmuudelle. 
Vesivoima edistää myös kansallisten ja alueellisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

 
  

TIETOLAATIKKO 2. VAELLUSYHTEYS MERELTÄ OULUJÄRVELLE - SKENAARION YLEINEN LUONNEHDINTA 
Virtavesikalojen vaellus- ja lisääntymismahdollisuuksien parantaminen koko Oulujoella, aikajänne 
2035-2050 
 
Tavoitteena on, että vaelluskalakantojen ja muiden virtavesikalojen tila paranisi huomattavasti 
kokoOulujoen alueella sekä vesistön luonto- ja virkistysarvot kohenisivat merkittävästi nykyisestä. Parhaan 
Oulujoella saavutettavissa olevan ekologisen jatkumon toteuttava vaellusyhteys luodaan mereltä 
ylävirtaan sekä alavirtaan vaellusesteiden ohitusratkaisuilla. Ns. kuivia uomia kunnostetaan ja vesitetään 
ja ympäristövirtaamat määritetään niin, että poikastuotantoalueiden potentiaalista saadaan suurin osa 
käyttöön.  
 
Vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita kunnostetaan mm. niissä uittoperatuissa koskissa, 
missä aikaisemmat kunnostukset eivät ole johtaneet riittäviin rakenteellisiin muutoksiin. Valuma-
aluekunnostuksia toteutetaan erityisesti alueilla, joilla nykyinen vedenlaatu tai muuttuneet 
virtaamaolosuhteet heikentävät lohikalojen ja muun eliöstön elinolosuhteita (mm. Sanginjoki, Muhosjoki 
ja Poikajoki). 
 
Kalastuksen säätelyssä erityinen huomio on vaelluskalojen luontaisen elinkierron tukemisessa. 
Tarvittaessa kalastusta voidaan rajoittaa huomattavastikin, jotta toteutetut kunnostustoimenpiteet 
tuottavat sen hyödyn, mitä niillä tavoitellaan. Velvoiteistutuksia on vähennetty lohikalojen luontaisen 
lisääntymisen verran. Lohen, meritaimenen ja vaellussiian velvoiteistutuksista ei voida kokonaan luopua, 
koska lisääntymisalueet kunnostustoimenpiteiden jälkeenkin tuottavat huomattavasti 
vesistörakentamista edeltävää tasoa vähemmän vaelluspoikasia. Lisäksi lohen, meritaimenen ja 
vaellussiian velvoiteistutuksilla kompensoidaan rakentamisesta aiheutunutta haittaa kalastukselle 
(erityisesti merialueille) ja nämä kalat on tarkoitettu kalastettaviksi. 
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Energiamurroksen myötä (esim. uudet varastointi- ja energiantuotantomuodot ja älykässähköverkko) 
vesivoimalla tuotetun sähkön, säätövoiman ja lyhytaikaissäätövoiman merkitys on pienentynyt. 
Ilmastotavoitteet on saavutettu uusiutuvan energian tuotannon osuuden kasvettua merkittävästi vuoteen 
2022 verrattuna. Kehityskulkujen seurauksena vesivoimatuotannon nykyistä suurempi menetys Oulujoella 
hyväksytään tässä skenaariossa. 

 

4.3 Oulujoelle laadittujen skenaarioiden kuvaus 
 

Kohdan 3.2 yleisten skenaariokuvausten pohjalta laadittiin Oulujoen alueelle taulukossa 3 kuvatut 
skenaariot. 
 

Taulukko 3. Oulujoelle laadittujen skenaarioiden kuvaukset 

Arvioitava tekijä Skenaarioiden kuvaus 
Oulujoen tavoitetila Nykymeno+: Lohen, meritaimenen ja vaellussiian luontaisen elinkierron vahvistaminen 

ja ekologisen tilan parantaminen erityisesti Oulujoen alaosalla ja tietyissä sivujoissa 

Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle: Virtavesikalojen vaellus- ja 
lisääntymismahdollisuuksien parantaminen koko Oulujoella 

Vaelluskalalajit, joissa 
päähuomio 

Nykymeno+: 
Merikosken alapuoli: Lohi, meritaimen (Hupisaarten purot) ja vaellussiika 
Merikoski-Montta, Muhosjoen vesistö: Lohi, meritaimen, purotaimen ja harjus 
Kutujoki ja Utosjoki: Meritaimen, purotaimen, lohi ja harjus 
Muut joet: Sanginjoen vaelluskalapotentiaalin mahdollinen parantaminen 

Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle: 
Merikosken alapuoli-Montta: Lohi, meritaimen, purotaimen, vaellussiika, harjus, nahkiainen  
Montta-Jylhämä: Lohi, meritaimen, purotaimen, harjus 
Muhosjoen vesistö: Lohi, meritaimen, purotaimen, harjus 
Kutujoki ja Utosjoki: Meritaimen, purotaimen, lohi ja harjus 
Muut joet: Purotaimen, harjus 

Kalastus Nykymeno+: Oulujokea ja sen sivujokia kehitetään monipuolisina kalastuskohteina ottaen 
huomioon eri osa-alueiden ominaispiirteet, mahdollisuudet ja rajoitteet. Lohen ja meritaimenen 
kalastuksen säätely mitoitetaan niin, että riittävästi emokaloja pääsee / siirretään 
lisääntymisalueille. Verkkokalastusta rajoitetaan Montan alapuolella ainakin lohikalojen nousu- ja 
alasvaelluksen aikana. Rasvaevälliset (eli luonnossa syntyneet tai pienpoikasina/mätinä istutetut) 
lohikalat rauhoitetaan. 

Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle: Käytetään sellaisia kalastuksen säätelytoimenpiteitä, jotka 
mahdollistavat elinvoimaisten vaelluskalakantojen olemassaolon. Rasvaevällisten (eli luonnossa 
syntyneiden tai pienpoikasena/mätinä istutettujen) lohikalojen rauhoitus ja kalastuksen 
kohdistaminen velvoiteistutettuihin yksilöihin. Harkitaan pyydystä ja päästä -kalastusta niillä 
vesistön osa-alueilla, joissa nousevien emokalojen määrä on riittävä suhteessa 
lisääntymisalueiden määrään. Hauen, ahvenen ja kuhan kalastusmahdollisuudet (mm. muiden 
kalojen pyyntitapojen kehittäminen) otetaan huomioon ja pyritään myös edistämään 
predaatiopaineen vähentämiseksi. 

Istutukset Nykymeno+: Velvoiteistutukset ovat edelleen tärkeässä roolissa, koska lisääntymisalueita 
vaelluskaloille on edelleen hyvin rajallisesti. Viljelytekniikkaa ja istutuskäytäntöjä kehitetään 
istutusten tuloksellisuuden parantamiseksi (mm. virikekasvatus, leimautuminen, istutusajankohta, 
viljeltävät kannat ja niiden jalostus). Mäti ja pienpoikasistutuksia toteutetaan sivujokiin, joissa 
vedenlaatu on riittävän hyvä kunnostusten jälkeen (Sanginjoki, Muhos- ja Poikajoki, Utosjoki, 
Kutujoki). Arvioidaan harjusistutusten tarpeellisuutta Oulujoen pääuomaan (aikaisemmin tulos on 
ollut heikko) ja mietitään istutusten keskittämistä niihin sivujokiin, joissa ei ole alkuperäistä kantaa 
tai kanta on hyvin heikko. Kirjolohi-istutuksia (steriloidut tai kääntökoirailla tuotetut yksilöt) 
jatketaan Oulujoen pääuomassa Montan yläpuolella voimalaitosrakentamisesta kalastukselle 
aiheutuvan haitan kompensoimiseksi. 
 
Lohen, meritaimenen ja vaellussiian velvoiteistutukset jatkuvat vähintään nykyisellä tasolla. 
Istutuksilla kompensoidaan voimalaitosrakentamisesta kalataloudelle aiheutunutta haittaa paitsi 
joessa, niin myös merialueella. 
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Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle: Lohen ja meritaimenen tuki-istutuksia toteutetaan siellä, 
missä luonnollinen lisääntyminen ei tuota riittävää poikasten määrää johtuen lisääntymisalueiden 
tai emokalojen pienestä määrästä tai kalastuksesta. Velvoiteistutukset ovat nykytasolla tai hieman 
nykyistä pienemmät johtuen mittavista kunnostustoimenpiteistä. Velvoiteistutusten määrää ja 
tarvetta sekä istutuksia korvaavia toimenpiteitä voidaan tarkistaa kalatalousvelvoitteen 
muutoshakemuksella. Luovutaan kuhaistutuksista patoaltaissa, koska kuhat voivat lisätä 
saalistuspainetta smoltteihin. Kirjolohen istutuksista luovutaan ja ne korvataan pyyntikokoisilla, 
Oulujoen vesistön taimenkantaa olevilla istukkailla. 

Esimerkkejä 
mahdollisista 
toimenpiteistä 

Nykymeno+ 
Merikosken alapuoli: Merikosken vanhan uoman kunnostus ja vesitys, Hupisaaren purojen 
täydennyskunnostus, Merikosken kalatien parantaminen  
Montta: Kalojen kiinniottolaitteen toimivuuden parantaminen, lohikalojen ylisiirrot (Lohi: 
Kutujoki 40 kpl, Utosjoki 150 kpl) ja alasvaeltavien smolttien siirrot. 
Sivujoet: Valuma-alue ja uomakunnostukset Muhos- ja Poikajoella eroosion ja kuormituksen 
vähentämiseksi sekä valuma-alueen veden pidätyskyvyn parantamiseksi. Muilla sivujoilla 
arvioidaan vedenlaadun ja habitaattien kunnostustarvetta, ja tarpeellisia toimenpiteitä 
toteutetaan suunnitelmallisesti. Ylisiirrettyjen lohien lisääntymisen seuranta, riittävä vedenlaadun 
seuranta, muiden vaellusesteiden (esim. siltarummut) poisto. 

 Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle 
Luonnonmukaiset kalatiet rakennetaan niihin voimalaitoksiin, joissa luonnonmukaisen kalatien 
toteutus on kohteen ominaispiirteiden osalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista (esim. 
käytettävissä oleva tila, maaperän laatu, kaltevuus, kalatien suuaukon sijainti ja löydettävyys). 
Muihin voimalaitoksiin suunnitellaan soveltuva ohitusratkaisu. Alasvaellusratkaisut toteutetaan 
niihin voimalaitoksiin, jotka tutkimusten perusteella sitä vaativat. Kuivia uomia kunnostetaan ja 
vesitetään laajasti.  

 

5. Tarkastellut toimenpiteet ja niiden vaikutukset Oulujoen alueella 
5.1 Tarkastellut toimenpiteet  
 

Alatyöryhmän keskusteluissa nousi esille suuri joukko vaelluskalojen tilan parantamistoimenpiteitä, joita 
tulisi tarkastella visiotyössä (Taulukko 4). Kaikkia näitä ei ollut mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti, 
koska kohdekohtaista tietoa toimenpiteiden kustannusten ja toteuttamiskelpoisuuden sekä hyötyjen 
arviointiin ei ollut riittävästi ja yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ei visiotyössä sen yleispiirteisemmän 
luonteen vuoksi ollut mahdollisuuksia. Tässä luvussa luodaan katsaus toimenpiteisiin ja kuvataan niiden 
vaikutuksia sillä tarkkuustasolla kuin se on ollut mahdollista. 
 
Taulukko 4. Oulujoen alueen toimenpiteitä, joita on esitetty tarkasteltavaksi visiotyössä. 
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5.1.1 Luonnonmukaiset kalatiet Oulujoella 
 

Järvenpää ym. (2010) selvityksessä tutkittiin Oulujoen voimalaitoksilla mahdollisuuksia uusien kutu- ja 
lisääntymisalueiden rakentamisesta samalla kun järjestetään kalojen nousu luonnonmukaisia kalateitä 
(ohitusuomia) pitkin. Selvityksessä tarkastellut vaihtoehdot muodostavat perustan visiotyön ehdotuksille. 
Visiotyön yhteydessä Jukka Jormola teki aikaisempiin suunnitelmiin pienehköjä tarkennuksia. 
 
Järvenpää ym. (2010) arvioiden mukaan voimalaitosten ohitusuomiin muodostuisi kaloille erinomaisia 
lisääntymisalueita kaikille osuuksille, joiden kaltevuus on alle 1,5 %. Kesäaikainen ohitusuomien virtaama 1 
m3/s ja talvivirtaama 0,5 m3/s mahdollistavat hyvien lohen ja taimenen kutu- ja poikashabitaattien 
muodostumisen suurimmalle osalle uomapituutta mallinnukseen valituilla uomaleveyksillä 5-7 m. Loivilla 
osuuksilla uomaleveyttä voidaan kasvattaa 10 metriin habitaattien alan lisäämiseksi.  
 
Arvioiden perusteella luonnonmukaisiin ohitusuomiin muodostuisi yhteensä 11 ha hyvälaatuisia 
lisääntymishabitaatteja, joiden poikastuotannoksi Järvenpää ym. (2010) arvioivat 22 000 lohen smolttia. 
Arvioitu poikastuotto, 2 000 smolttia hehtaarilta, olisi tällöin selvästi suurempi kuin luonnonjokien arviot. 
Oletus hyvästä poikastuotannosta perustui olosuhteiden optimointimahdollisuuteen. Esimerkiksi Salojärvi 
ym. (1981b) arvioivat Oulujoen lohen vaelluspoikastuotannon olleen luokkaa 400-600 kpl/ha/v ennen 
voimalaitosrakentamista. Imatran purolta taimenesta saadut tulokset antavat viitteitä myös 
luonnonmukaisten uomien korkeasta poikastuotantopotentiaalista (30-40 kpl kesän vanhoja/100 m2). 
Atlantin lohelle on saatu suuria poikastiheyksiä Skotlannissa Conon-joella toteutetussa luonnonmukaisessa 
uomassa (pituus 1 km, leveys n. 5 m, keskikaltevuus 0,33 % ja minimivirtaama 0,5 m3/s). Koekalastuksessa 
vuonna 2006 saatiin kiinni saman vuoden (0+) Atlantin lohen poikasia 160 kappaletta ja kesän vanhoja (1+) 
70 kpl/100m2 (Järvenpää ym. 2010).  
 
Edellä esitetyt arviot ovat huomattavasti suurempia kuin Luken populaatiomallitarkasteluissa Oulujoella 
mediaani on ollut noin 300 smolttia/hehtaaria (arvioitu Tornionjoen, Kalix-joen ja Byske-joen hehtaarituottojen 

perusteella, sp-viesti Pauliina Louhi 17.8.2022). 
 
Taulukossa 5 on yhteenveto Oulujoelle ehdotetuista luonnonmukaisista uomista ja niiden mahdollisista 
vaikutuksista vaelluskaloihin. Uuden habitaatin määrä vaihtelisi kohteesta riippuen 0,3:n ja 6,5:n hehtaarin 
välillä. Eniten uutta habitaattia syntyisi Pyhäkosken 10 km:n pituisessa ohitusuomassa. 
 

Taulukko 5. Luonnonmukaisia kalateitä koskevia ehdotuksia (Lähde: Jormola 2022, kirjallinen tieto) 
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Luonnonmukaisten kalateiden kuvausta: 
Montta: Pohjoinen luonnonmukainen kalatie on suunniteltavissa myös alasvaellukseen, ohjausaita voimalan eteen. 
Pyhäkoski: Putouskorkeus huomattava (32 m) ja kanjonimainen, ahdas paikka.  Haastava paikka rakentaa ja se aiheuttaa selvitystarpeita liittyen mm. 
korkeuseroihin ja maaperään, linjauksiin suhteessa muuhun rakennettuun ympäristöön. Kulttuurihistorialliset selvitykset. 
Pyhäkoski (eteläranta): Pituus 2,7 km (Järvenpää ym. 2010) Mahdollistaa 2 km sivuhaaran Perkkiönojan kautta Montanlampeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pyhäkoski (pohjoisranta): Pituus 10 km. Mahdollistaa haaran luonnonmukaiseenkalatiehen Pyhäkosken voimalan alle uittorakenteen linjausta 
myötäillen. Alapää yhteinen Montan pohjoisrannan kalatien kanssa. (Järvenpää ym. 2010). Mahdollistaa 0,7 km sivuhaaran Mato-ojan kautta 
Montanlampeen leirintä-alueen viereen ja lisäksi 3 km sivuhaaran Ketolanojan kautta Montan voimalaitoksen alapuolelle.  
Pälli: Pituus 1,4 km (Järvenpää ym. 2010). Luonnonpuron hyödyntämismahdollisuus alapäässä. 
Utanen: Kalatie mutkittelevana 2,3 km. (Järvenpää ym. 2010). Uoma haarautuu Utosjoen altaaseen ja voimalaitoksen alle alakanavaan. Virtaamana 
nykyinen Utosjoen altaan vesitysjuoksutus ja lisäksi alakavaan johdettava kalatievirtaama. 
Nuojua: Pituus 1,5 km (Järvenpää ym. 2010). Houkutusvirtaaman tarve kalatiehen eri ympäristövirtaamavaihtoehdoilla ja säännöstelypadon 
ohijuoksutuksilla. Ohitusuoma pitäisi suunnitella siten, että myös isomman houkutusvirtaamat olisivat mahdollisia ohijuoksutusten aikaan. 
Alasvaellusta varten tarvitaan ohjausaita ja erillinen kouru, joka johtaa kunnostettavaan koskeen. 
Jylhämä: Pituus 2 km. Laskee Jyrkänlammen uomaan. Lisäksi tarvitaan yhdysuoma Siitarinkoskeen. Koskien vesitys on järjestettävä siten, että syntyy 
houkutusvirtaus kalatiehen päin. Kalatiestä voidaan tehdä haara Kiviojaan, jota pitkin saadaan 2 km yhteys Kutujoen alaosaan. 

Lisäksi Jukka Jormola on ehdottanut mm. seuraavia vaihtoehtoja tutkittavaksi (Arvovesi-esitys 15.2.2021). 

• Montta-Pyhäkoski pitkä ohitusuoma: Kaloilla nousu Muhoslammesta kahden voimalan ohi. Alapää 
yhteinen Montan lyhyen ohitusuoman kanssa. Pituus 7-10 km mutkaisuudesta riippuen. Haara 
Ketolanojaan mahdollinen, vaihtoehtoinen nousureitti ja lisähabitaattia. 

• Yhteys Poikajoki-Muhosjoki: Poikajokeen on kaivettavissa 3 km yhdysuoma Oulujoesta Utasen 
yläpuolelta.  Muhosjoki (17 km) ja Poikajoki (28 km) voisivat toimia nousureittinä ja 
lisääntymisalueena Isterinkoski retkeilykohde. Köngäs lohen hyppyjen tarkkailupaikka? Ohitusuoma 
tehtävissä heikommin uiville kaloille. 

5.1.2 Kuivien uomien kunnostus ja vesitys 

Swecon vuonna 2021 laatimassa esiselvityksessä (Pitzén ym. 2021) arvioitiin kuivien uomien kunnostus- ja 
vesitysmahdollisuuksia sekä karkealla tasolla niistä syntyviä kustannuksia ja hyötyjä vaelluskaloille (Taulukko 
6). Eniten uutta lisääntymisaluetta olisi tarkastelun perusteella synnyttää Merikosken alapuolella (5-7 ha) ja 
Jylhämän voimalaitoksen alueella (4 ha ja 6,5 ha).  Pällin potentiaalinen lisääntymisalue (n. 0,5 ha) arvioitiin 
toteuttamiskelvottomaksi siksi, että suurten ohijuoksutusten aikana siihen muodostuu voimakkaita 
virtaamia. Suuret virtaamat voisivat huuhtoa kutusoraikot ja poikaskivikot, sekä mädin tai poikaset 
alavirtaan. Swecon selvityksessä on myös kunkin toimenpiteen kohdalla ehdotus, minkälaisille lisäselvityksille 
olisi tarve, jos hanke etenee jatkosuunnitteluun. 

Swecon selvityksen sivuilla 6 ja 7 on kuvattu tarkastelun lähtökohtia: ”Vaelluskalojen lisääntymisen kannalta 
otollisia virtausolosuhteita tarkasteltiin aihetta käsittelevien tutkimuksien ja kirjallisuuden perusteella. 
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Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin pääosin merilohta ja -taimenta, mutta osittain myös muita kaloja, kuten 
harjusta sekä pienempiä vaelluskaloja. Tarkasteltujen tutkimuksien perusteella kyseiset kalalajit suosivat 
lisääntyessään alueita, joiden virtausnopeudet ovat alhaisia (v < 0,50 m/s) ja vedensyvyydet matalia (h ~ 0,50 
m). Isommat kalalajit lisääntyivät myös nopeammin virtaavilla (v > 0,50 m/s) syvemmillä koskialueilla (h ~ 
1,00 m). Pääosin eri vaelluskalalajien vaatimukset lisääntymisalueiden virtausolosuhteille olivat kuitenkin 
samankaltaisia. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tässä esiselvityksessä rajauduttiin tarkastelemaan 
virtausnopeusaluetta 0,20 – 0,50 m/s ja vedensyvyysaluetta 0,20 – 0,50 m. Päätöstä määrittivät etenkin 
merilohen ja -taimenen virtausolosuhdevaatimukset.” 
 
”Muita tarkasteltuja virtausolosuhdetekijöitä olivat voimalaitosten juoksutukset, vedenpintojen mahdolliset 
muutokset, kunnostettavan uoman kuivumisen tai pohjaan saakka ulottuvan jäätymisen estäminen sekä 
muut kohdekohtaiset poikkeamatilanteet. Näistä etenkin tutkimuskohteiden mahdolliset vedenpintojen ja 
virtaustilojen muutokset pyrittiin huomioimaan tarkasti, sillä ne voivat lisätä kutupesien tuhoutumisriskiä ja 
aiheuttaa lisääntymisalueiden kuivumista.” 

Taulukko 6. Kuivien uomien kunnostusten ja vesitysten vaikutuksia (Lähde: Pitzén ym. 2021, Swecon 
esiselvitys). Rakentamisen kustannukset voivat olla huomattavasti taulukossa esitettyjä korkeampia (ks. 
5.4.2). 

 

5.1.3 Oulujokeen laskevat sivujoet ja purot  
 

Oulujokeen laskee neljä suurempaa jokea Kutujoki, Utosjoki, Muhosjoki ja Sanginjoki (Taulukko 7). Lisäksi 
Oulujokeen laskee useita puroja, kuten Junninoja, Myllyoja, Ketolanoja ja Tuohinonoja. Jokien ja purojen tilaa 
on kartoitettu ja osa niistä on myös kunnostettu 2000-luvulla. Liitteessä 4 on poimintoja aiemmista 
tutkimuksista ja selvityksistä.  
 
Kutujoki on pituudeltaan noin 17 kilometriä. Joki saa alkunsa Vaalan Otermanjärven luoteiskolkasta 
Niskanlahdelta ja laskee Oulujokeen Järvenjärven, Välijoen, Keskijärven sekä Kankaanjoen kautta Vaalan 
Järvikylässä. Joki on varsin tunnettu urheilukalastajien parissa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kutujoki_(Vaala) 
 
Utosjoen pituus on noin 65 kilometriä. Sillä on kolme varsinaista sivujokea, Naamanjoki, Potkunjoki sekä 
Piltunginjoki. https://fi.wikipedia.org/wiki/Utosjoki Utosjoki laskee Utajärveen, josta vedet laskevat edelleen 
Utasen alakavavaan pääosin Ala-Utoksen voimalaitoksen kautta ja osaksi ns. Kemilän altaan kautta.  
 
Muhosjoki alkaa Pelsonsuon alueen latvapuroista laskien Oulujokeen Muhoksen keskustaajamassa. 
Muhosjoen pituus on noin 55 kilometriä ja sen alajuoksu on voimakkaasti meanderoiva. Jokimaisema laajoine 
eroosiolaaksoineen on maisemallisesti erittäin arvokasta aluetta sekä geologisesti ja geomorfologisesti 
ainutlaatuisia. Joki on paikoin erittäin jyrkkätörmäinen, ts. syöpynyt eroosion takia syvälle. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Muhosjoki 
 
Muhosjoen sivujoki, Poikajoki, yhtyy pääuomaan noin 15 kilometriä joen suulta ylävirtaan. Poikajoki on n. 20 
km pitkä ja sen rotkomainen laakso kuuluu valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan. Laakson  
kasvillisuus on poikkeuksellisen rehevää edullisen pienilmaston, ravinteiden runsauden ja 
kosteusolosuhteiden takia. Poikajoen eroosiolaaksot kuuluvat myös 
valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan. https://fi.wikipedia.org/wiki/Poikajoki_(Muhos) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kutujoki_(Vaala)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Utosjoki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Muhosjoki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Poikajoki_(Muhos)
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Sanginjoki laskee Utajärven ja Muhoksen kuntien sekä Oulun kaupungin läpi, ja lopulta yhtyy Oulujokeen 
Oulussa Sanginsuun kaupunginosassa. Sanginjoki on matala ja virtaava sekä varsin koskinen. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanginjoki. Sanginjoen ulkometsä sekä Isonkankaan ja Asmonkorven yksityiset 
luonnonsuojelualueet siirtyivät Metsähallituksen Luontopalvelujen hallintaan keväällä. Sanginjoen noin 2500 
ha:n yhtenäinen metsäinen virkistysalue sijaitsee Oulussa, vain 15 kilometriä kaupungin keskustasta. 
(Sanginjoen luonnonsuojelualue 2030). 
  
Taulukko 7. Oulujokeen laskevien sivujokien ominaispiirteitä. 
 

 Pituus (km) Valuma-alueen 
pinta-ala (km2) 

Keskivirtaama 
(m3/s) 

Sanginjoki 68 400 4,6 

Muhosjoki 59 537 8,1 

Poikajoki 22 147 1,3 

Utosjoki 65 590 7,7 

Kutujoki 17 495 5,7 1) 

 
1) Kutujoessa ei ole virtaamamittausasemaa. Lähin virtaamamittauspiste sijaitsee Oulujoen Jylhämän voimalaitoksella. 
Kutujoen virtaamat on arvioitu Jylhämän vuosien 1990-2015 virtaamista valuma-alueiden suhteella (AFRY, Kutujoen 
kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen liittyvä selvitys, 19.11.2020). 
 

Muhosjoen ja Sanginjoen veden laatu on Oulujoen pääuomaa heikompi. Jokien vesi on tummempaa sekä 
humus-, rauta- ja ravinnepitoisempaa. Jokien tilaa heikentävät erityisesti maa- ja metsätalouden, haja-
asutuksen ja turvetuotannon aiheuttama kuormitus. Sanginjoen vesi on erittäin tummaa, humus- ja 
rautapitoista, sekä selvästi hapanta (Oulun seudun ympäristön tila 2014). Sanginjoen veden happamuus 
usein voimistuu virtaamien kasvaessa. Etenkin kesä- ja syyssateiden yhteydessä havaittiin alhaisia pH-
lukemia, joihin vaikuttivat maaperä, kasvillisuus ja maankäyttö (Tertsunen ym. 2012). Sanginjoen vesi on ollut 
myös luontaisesti hapanta lähinnä suo- ja turvemaiden happamien valumavesien johdosta, mutta 
happamuus on todennäköisesti lisääntynyt ihmistoiminnan vaikutuksesta (Tertsunen ym. 2012). Muhosjoen 
sivujoen, Poikajoen, veden laatu on Muhosjokea heikompi.  
 
Tertsunen ym. (2012) arvioivat osin kenttätutkimuksien ja osin mallitarkastelujen perusteella Sanginjoen 
valuma-alueella erilaisia vesiensuojelu- ja kunnostusmenetelmiä (mm. veden pidättäminen valuma-alueelle, 
järvien vedenpinnan nosto, tuhkalannoitus, kalkitus) happamien valumavesien neutraloinnissa ja 
ravinnekuormituksen vähentämisessä. Kokemukset vaihtelivat, mutta osa menetelmistä osoittautui 
käyttökelpoiseksi ja tutkijat suosittelivat niiden käyttöä myös jatkossa.  Parhaiten Sanginjoen hapanta 
kuormitusta ehkäistään kuitenkin ottamalla huomioon maankäytössä turve- ja sulfidipitoiset alueet jo ennen 
maankäyton toimenpiteitä ja kuormituksen syntymistä.  
 
Kutujoen ekologinen tila on hyvä. Happitilanne on vaihdellut välttävästä hyvään, ollen keskimäärin hyvää 
tasoa vuosina 2011-2020. Veden pH on ollut keskimäärin lievästi happaman puolella. Sähkönjohtavuusarvot 
ovat olleet läpi vuoden alhaista luonnonvesien tasoa. Humusta kuvastava CODMn-arvo ja rautapitoisuus ovat 
nostaneet veden värilukua Kutujoessa, jossa vesi on ollut keskimäärin selvästi tummempaa kuin Jylhämässä. 
Keskimäärin kiintoainetta on esiintynyt melko vähän, eikä ylimääräistä sameutta ole juurikaan havaittu. 
Kesän keskimääräiset kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet ovat olleet rehevien vesien tasoa ja 
kokonaistyppipitoisuus lievästi rehevien vesien tasoa. Kutujoen hygieeninen laatu on ollut keskimäärin 
erinomainen (AFRY, Kutujoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen liittyvä 
selvitys, 19.11.2020). 
 
Utosjoen vesi on lievästi hapanta (pH on yleisesti 6-7 välillä). Joen vesi on tummaa (veden väriarvo noin 200 
mgPt/l) johtuen korkeista humus- ja rautapitosuuksista (CODMn-arvo on noin 23 mg/l ja rautapitoisuus noin 
2 800 μg/l). Joen humus- ja rautapitoisuudet ovat myös kasvaneet pitkällä aikavälillä, samoin kuin 
kokonaisfosforin pitoisuudet (Hertta-tietokanta). Joen viimeaikaiset fosforipitoisuudet (noin 40 μg/l) 
ilmentävät kohtalaista rehevyyttä. 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanginjoki
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Oulujokeen laskevat joet ja purot tarjoavat huomattavasti laaja-alaisemmat potentiaaliset lisääntymisalueet 
taimenelle ja lohelle kuin pääuoma. Oulujärveen laskevat joet on sisällytetty Luken lohikalamalliin ja niissä 
on arvioitu olevan lohikaloille sopivia lisääntymisalueita seuraavasti: 

• Muhosjoki 10 ha 

• Poikajoki 4 ha 

• Sanginjoki 10 ha 

• Utosjoki 33 ha 

• Kutujoki 9 ha 
 
Swecon esiselvityksessä tarkasteltiin myös yhteysuoman rakentamista Oulujoesta Poikajokeen.  
”Poikajoki on yksi Muhosjoen sivuhaaroista ja sen lähde on jäljitettävissä Utajärven suoalueille. Uoma on 
pituudeltaan 28 km ja sen keskivirtaama on jokisuulta mitattuna noin 1,0 – 1,5 m3 /s. Muhosjoki ja Poikajoki 
voisivat toimia vaelluskalojen nousureittinä Oulujokeen, mikäli Poikajoen yläjuoksulta kaivetaan yhteysuoma 
(~ 2,5 km) Oulujokeen. Vaelluskalojen nouseminen uuden yhteysuoman kautta edellyttää sopivaa virtausta 
ja todennäköisesti myös alapuolisten jokiosuuksien ruoppauksia ja perkauksia. Myös paikallisten jokivesien 
sekoittumista on syytä arvioida. Nykytilaisena Poikajoen vesi on ruskeasävyistä ja sisältää todennäköisesti 
humusta ja pieniä pitoisuuksia rautaa. Jokilaakso kuuluu valtakunnalliseen lehtojen ja harjujen 
suojeluohjelmaan ja jokimaiseman rehevä kasvillisuus antaa viitteitä valumien runsaista 
ravinnepitoisuuksista. Huomionarvoista on myös, että Isterinkosken putoukset ovat osa Poikajokea ja sen 
jyrkkien osuuksien mahdolliset nousuesteet vaelluskaloille on selvitettävä ennen jatkosuunnitteluvaiheita.” 
(Pitzen ym. 2021) 
 
Luken tekemissä populaatiomallilaskelmissa on oletettu, että lohikalat pystyisivät hyödyntämään 
täysimääräisesti Oulujoen sivujokien poikastuotantoalueita. Tämä oletus on kuitenkin hyvin optimistinen, 
koska aikaisempien tutkimusten perusteella osassa sivujokia (Sanginjoki, Muhosjoki ja Poikajoki) veden ja 
habitaattien laatu ei ole nykyisin riittävän hyvä lohikalojen onnistuneelle lisääntymiselle. Esimerkiksi 
Sanginjoessa ei alaryhmässä esitettyjen näkemysten mukaan ole esiintynyt merkittävässä määrin lohta 
ennen voimalaitosrakentamistakaan ilmeisesti valuma-alueen ominaispiirteiden vuoksi (happamuus, 
mustaliuskealuetta). 
   

5.2 Kalatieratkaisujen vertailua 

Ilman yksityiskohtaisempaa kohdekohtaista suunnittelua ei voida arvioida, mikä mahdollisista 
kalatieratkaisuista on paras yksittäisessä kohteessa. Kohdekohtaiset ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi 
eri vaihtoehtojen hyötyihin, toteutettavuuteen ja kustannuksiin (Taulukko 8).  

Luonnonmukaisten ohitusuomien etuna on, että ne toimivat useille kalalajeille ja niihin voidaan rakentaa 
kutu- ja poikastuotantoalueita. Luonnonmukaisten kalateiden ja teknisten kalateiden haasteena on se, 
kuinka kalat löytävät suuaukon. Uusimmissa kalatieratkaisuissa on kiinnitetty huomiota riittävän suureen 
houkutusvirtaamaan joko pumppaamalla tai rakentamalla vedelle varastoallas, josta vettä voidaan 
juoksuttaa suurempia määriä pulssinomaisesti.   

Hydraulinen kalatie (kalasydän) poikkeaa toimintaperiaatteen vuoksi varsinaisista kalateistä. Kalasydän-
järjestelmä kuljettaa vaelluskalat putkistoa pitkin veden virtausta hyödyntäen vaellusesteen ohitse. Kalat 
ovat siirrettäessä veden sisällä, eivätkä loukkaannu. Kalasydän toimii Oulujoen vesistössä sijaitsevalta 
Leppikoskelta saatujen kokemusten perusteella hyvin useille kalalajeille. 
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Taulukko 8. Erilaisten kalateiden vaikutusten yleistä kuvausta. 

 

5.3 Arvioita toimenpiteiden voimatalousmenetyksistä 

 

5.3.1 Kalatiejuoksutukset 
Voimatalousmenetys on arvioitu kahdella sähkön keskihinnalla 40 ja 60 €/MWh (Taulukko 9). Swecon vuonna 
2021 tekemässä selvityksessä menetetyn energian arvona on käytetty 60 €/MWh (Nordpool 2021). Sähkön 
hinta on vuonna 2022 edellä mainittuja hintoja huomattavasti korkeammalla. Kuukausittaisten SPOT-
hintojen keskiarvo on vaihdellut tammi-heinäkuussa 98 €/MWh 228 €/MWh (https://www.sahkon-
kilpailutus.fi/porssisahkon-hinta/). Sähkön hinnan arvioidaan kuitenkin laskevan huippulukemista tulevina 
vuosina. Voimalaitosten hyötysuhteet ovat peräisin voimayhtiöiltä. Vaikutuksia lyhytaikaissäätöön ei ole 
arvioitu. Viime aikoina sähkön markkinahinta on ollut laskelmissa käytettyä selvästi korkeampi. Kalateiden 
ympärivuotisen juoksutuksen kokona on käytetty 1 m3/s (Taulukko 9). Jos juoksutus olisi 2 m3/s ympäri 
vuoden, menetykset voi kertoa kahdella.  Jos juoksutuksen koko kesällä olisi 2 m3/s ja talvella 1 m3/s, niin 
arvot voi kertoa 1,5:llä.  
 
Kalateiden houkuttelevuuden parantamiseksi juoksutuskäytäntöjä voi olla tarpeen muuttaa ajoittain. Näillä 
muutoksilla voi olla vaikutusta lyhytaikaissäädön harjoittamiseen. Säädön rajoittamisen tarvetta voidaan 
arvioida ennakkoon. Esimerkiksi Merikosken ja Montan alakanavissa on tehty ja tehdään tutkimusta, jossa 
yhdistetään kalojen käyttäytymistä ja virtausmallilla laskettua pyörteisyyttä ja virtausnopeuksia. Käytännössä 
turbiinien ajojärjestystä voidaan muuttaa merkittävää haittaa aiheuttamatta, jos laskentamalli osoittaa, että 
siihen on tarvetta. Fortumin mukaan Oulujoessa säädön rajoittaminen niin, että sillä olisi todellista merkitystä 
kalojen nousuun, ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa vähentämättä säätökykyä merkittävästi. 

Taulukko 9. Arvio kalatiejuoksutusten voimataloudellisista menetyksistä kahdella sähkön keskihinnalla ja 
oletuksella, että virtaama kalatiehen on 1 m3/s ympäri vuoden. Kunkin voimalaitoksen putouskorkeudesta 
on poistettu 0,2 m, koska vedenpinta ei tyypillisesti ole ylärajalla.  

 

5.3.2 Merikosken ja Montan kuivien uomien ympäristövirtaamien vaikutukset 
 

Hannu Huuki (Oulun yliopisto) on arvioinut ympäristövirtaamien vaikutusta Merikosken ja Montan 
voimalaitoksen energiantuotantoon ja tuotannon arvoon kolmena erilaisena vuotena kahdella erilaisella 
juoksutuksella. Vaikutukset voivat vaihdella vuosittain huomattavasti riippuen mm. 
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• vesivoimalan saamasta tuotantohinnasta 

• sähkön keskihinnasta 

• sähkön hintavaihtelusta 

• virtaamarajoitukset, esim. jäädytysajot 

• vesivuodesta 

• paljonko vettä juoksutetaan turbiinien ohi 
 
Sähkön hinta mallinnusvuosina vaihteli seuraavasti: 
 

 
 
*** Sähkön hinta oli negatiivinen talvella 2020. Syynä tähän olivat runsaat vesivoimavarastot, lämmin talvi 
ja lisääntynyt tuulivoimatuotanto. 
 
Ohitusjuoksutuksia voimalaitoksilla oli seuraavasti: 

• Merikoski: 5 päivänä vuonna 2019, 104 päivänä vuonna 2020, 58 päivänä vuonna 2021 

• Montta: ei lainkaan vuonna 2019, 79 päivänä vuonna 2020, 9 päivänä vuonna 2021 
 
Montan alapuolella Oulujokeen laskevat Muhosjoki ja Sanginjoki, jotka lisäävät virtaamia ja vaikuttavat 
osaltaan Merikosken Monttaa suurempiin ohijuoksutuksiin. 
 
Merikosken ja Montan voimataloudellisia menetyksiä euroina on arvioitu kahdella eri suuruisella 
ympäristövirtaamalla (Taulukko 10). Erot vuosien välillä ovat huomattavia. Merikoskella 15 m3/s 
ympäristövirtaaman aiheuttamat menetykset olisivat vuonna 2021 olleet yli kolminkertaiset vuoteen 2020 
verrattuna, jolloin ohijuoksutuksia oli runsaasti. Myös Montassa tilanne olisi ollut samankaltainen.   
 
Taulukko 10. Ympäristövirtaamien aiheuttamat energiamenetykset euroina Merikoskella ja Montassa. 

 

5.4 Arvioita toimenpiteiden kustannuksista 

5.4.1 Kalatiet 

Tässä raportissa esitetyt arviot eri toimenpiteiden kustannuksista ovat pääosin erittäin karkeita. Niiden 
tarkoitus on auttaa hahmottamaan toimenpiteiden ja toimenpideyhdistelmien kustannusten suuruusluokkia. 
Niiltä osin kuin mahdollista, arviot perustuvat muissa vesistöissä toteutettujen referenssikohteiden 
toteutuneisiin kustannuksiin. Yksittäisissä kohteissa kustannukset voivat kuitenkin olla huomattavasti 
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referenssikohteita korkeampia johtuen esimerkiksi maa- ja kallioperästä, käytettävissä olevan tilan 
vähäisyydestä tai patorakenteisiin liittyvien ratkaisujen haasteista. Tarkempi kustannusten laskenta on 
mahdollista vasta yksityiskohtaisemman suunnittelun jälkeen.  

Teknisten kalateiden kustannusten karkeassa haarukoinnissa on Suomessa esitetty käytettäväksi seuraavia 
arvoja (Saija Koljonen, SYKE, sp-viesti 21.2.2022):  

• Selvitys: 10 000 €/kalatie  

• Suunnittelu: 15 000 €/nousumetri  

• Toteutus: 100 000 €/nousumetri 

• Käyttö ja ylläpito: 3 % toteutuskustannuksista/vuosi  

Jos verrataan ko. arvoilla saatuja lukuja muutamien jo toteutuneiden hankkeiden kustannuksiin tai 
toteutusvaiheessa olevien hankkeiden ”tarkkoihin” kustannusarvioihin, nähdään, että ero voi olla hyvin suuri 
riippuen esimerkiksi siitä, kuinka suurelle virtaamalle kalatie mitoitetaan ja kuinka suuria ovat kalatien 
alaosaan pumpattavat lisähoukutusvirtaamat. Jos edellä mainittuja arvoja käytetään Iijoen Raasakan kalatien 
kustannusten haarukoinnissa, kustannusarvio olisi 2,5 milj. €. Tuorein arvio kustannuksista on kuitenkin 8 
milj. € . Tähän sisältyy myös huomattavan houkutusvirtaaman vaatima allas ja pumput (Mirko Laakkonen, sp-
viesti).  

Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevan Saarijärven reitin Hietamankosken kalatien (valmistunut 2020, 
putouskorkeus 13,5 m) toteutuneet kustannukset ovat olleet noin 2 milj. € ja edellä esitetyillä   arvoilla saatu 
euromäärä on n. 1,5 milj €. Johtopäätös on se, että Oulujoen kaltaisessa suuressa ja voimakkaasti 
säännöstellyssä vesistössä on edellä mainittuja arvoja parempi käyttää vastaavantyyppisten 
referenssikohteiden kustannusarvioita. Sveitsin Limmat-jokeen rakennettua Wettingenin luonnonmukaista 
ohitusuomaa ja sen kustannuksia on kuvattu liitteessä 10. 

Kemijoen Taivalkoskeen suunnitellun kalauomaratkaisun (putouskorkeus 14,5 m, pituus 700 m, leveys 
keskimäärin 3 m, keskikaltevuus 2 %, houkutusvirta-altaan tilavuus 6 000 m3) kustannusarvio on noin 10 milj. 
€ (https://yle.fi/uutiset/3-12278256). 

 

TIETOLAATIKKO 3. IIJOEN RAASAKAN KALATIEN KUSTANNUSARVIO 

(Lähde: Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto) 
• Putouskorkeus 21,5 metriä (Oulujoen voimalaitoksilla Montasta ylöspäin 12-32 m) 
• Kalatie mitoitettu 0,5-2 m3/s juoksutukselle 

– Erittäin suuri vaikutus kustannuksiin, onko 1m3/s vai 2m3/s, koska betonia ja terästä kuluu 
huomattavasti enemmän suuremmalla mitoituksella 

• Kalatien houkuttelevuuden parantamiseksi lisäjuoksutus (max 8m3/s) kalatien alaosassa sijaitsevaan 
altaaseen 

– Juoksutus säätyisi useiden pumppujen avulla portaattomasti tilanteen mukaan  
– Ala-allas joudutaan tekemään osittain joen puolelle ja sen vuoksi projektin toteuttamiseksi on tarve 

rakentaa tarvetta työpatoja.  Tämä lisää hankkeen kustannuksia merkittävästi  
• Kustannusarvio on n. 8 M€ 
• Lisäksi kustannukset veden juoksuttamisesta + käyttökustannukset  

Poikaset lähestyvät patorakenteita verrattain lähellä vedenpintaa, noin 1-3 metrin syvyydessä. Pinnan 
läheisyydessä uidessaan ne eivät joko löydä tai ovat haluttomia uimaan kohti usein syvemmällä sijaitsevia 
voimalaitoksen vedenottoaukkoja. Lähes paikalleen patojen yläpuolelle pysähtyvät poikaset ovat erittäin 
alttiita petojen saalistukselle, ja poikasten haluttomuus uida turbiinien läpi onkin todennäköisesti suurin 
haaste alasvaelluksen onnistumisessa. Esimerkiksi Iijoella vuosina 2010-2011 tehdyt 
radiotelemetriatutkimukset osoittivat voimalaitosten yläpuolelle pysähtymisen olevan yksi keskeisimpiä 
vaellusongelmia. (https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/miten-vaelluskalakantoja-
elvytetaan-rakennetuissa-vesistoissa/lohikalojen-alasvaellus-rakennetuilla-joilla) 

Tutkimuksien perusteella kalateitä voidaan käyttää alasvaellusväylänä. Mutta kuten ylösvaelluksellakin, myös 
alasvaelluksella kalat täytyy yleensä erikseen ohjata kalateihin. Kalatien ylävirran puoleinen uloskäynti on 
useimmiten sijoitettu sivuun päävirrasta ja kalatielle ohjattava virtaama on pieni, jolloin alavirtaan vaeltavat 

https://yle.fi/uutiset/3-12278256
https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/miten-vaelluskalakantoja-elvytetaan-rakennetuissa-vesistoissa/lohikalojen-alasvaellus-rakennetuilla-joilla
https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/miten-vaelluskalakantoja-elvytetaan-rakennetuissa-vesistoissa/lohikalojen-alasvaellus-rakennetuilla-joilla
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kalat eivät sitä löydä ilman ohjausta. Lisäksi virtausolosuhteet kalatien sisäänkäynnillä eivät ole alasvaeltavien 
kalojen kannalta optimaalisesti suunniteltuja, jolloin kalat voivat jopa vältellä niihin uimista. Usein ratkaisut 
ylös- ja alasvaelluksen toteuttamiseksi ovatkin olleet erillisiä etenkin kohteissa, missä on alun perin 
huomioitu vain toinen vaellussuunta. (https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/miten-
vaelluskalakantoja-elvytetaan-rakennetuissa-vesistoissa/lohikalojen-alasvaellus-rakennetuilla-joilla). 
Suomessa on toteutettu vasta yksi varsinainen alasvaellusratkaisu Iijoen Haapakoskella (Tietolaatikko 4). 

Lieksanjoen Pankakoskelle on rakennettu kiinniottolaite voimalaitoksen yhteyteen. Järvilohen ja 
järvitaimenen smoltit otetaan kiinni ja siirretään tankkiautoilla Pieliseen tai Lieksanjokeen voimalaitosten 
alapuolelle. Rakenne valmistui keväällä 2021. Ensimmäisten käyttökokemusten perusteella laitteen 
toiminnassa on havaittu kehittämistarvetta, ja laitteen toimintaa pyritään parhaillaan parantamaan. 
Viimeisimpien parannustoimenpiteiden myötä laite on toiminut keväällä 2022 selvästi aiempaa paremmin, 
joskin kehitettävää on edelleen (Jukka Turunen, Pielisen-Karjalan kalatalousalueen puheenjohtaja, suullinen 
tiedonanto). Kustannukset olivat noin 1,1 milj. €. (https://www.kemijoki.fi/viestinta/tiedotteet-ja-
uutiset/suomen-ensimmainen-vaelluspoikasten-kiinniottolaite-ja-alasvaellusratkaisu-nyt-kaytossa-
lieksanjoen-pankakosken-voimalaitoksella.html) 

TIETOLAATIKKO 4. IIJOEN HAAPAKOSKEN ALASVAELLUSRATKAISUN KUSTANNUKSET 

Lähde: Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
• Toteutettu vuosina 2019-2021 
• Ohjausaidan kustannukset noin 350 000 € (alv 0%) + valmistelu, esiselvitys, kokoukset 
• Smolttien alasvaellusväylän suunnittelukustannukset noin 110 000 € (alv 0%) + valmistelu yms. 
• Alasvaellusväylän ja kiinniottolaitteen rakentamiskustannukset olivat noin 1,75 milj. € (alv 0 %) + valmisteleva 

työ (sisältäen rakennuttamiskonsultoinnin, suunnitelmien muutokset/päivitykset, lisätyöt ym.) 

 
Kalateiden rakentamisessa huolellinen suunnittelu on erittäin tärkeää, jotta tulos olisi mahdollisimman hyvä 
ja kustannusarviot paikkansapitäviä. Koljonen ym. (2021) ovat kirjoittaneet aiheesta seuraavasti:  
”Kalatierakentamisen kustannuksiin oikein ajoitetuilla suunnitteluvaiheella, urakkalaskennalla ja 
varsinaisella rakennusvaiheella on suuri merkitys. Suunnitteluvaiheessa onnistuminen takaa parhaan 
lähtökohdan koko hankkeen onnistumiselle ja pysymiselle kustannusarviossa. Maaperätutkimukset ja 
mahdollisesti myös rakentamistapalausunto kannattaa pyrkiä tekemään jo osana yleissuunnittelua. 
Yleissuunnitteluvaiheessa geoteknikon tai pohjarakentamisen asiantuntijan mukanaololla voidaan 
varmistaa, että kalatie on jo luvitusvaiheessa sijoitettu rakennettavuudeltaan "oikealle" sijainnille. 
Pohjarakentaminen vaikuttaa merkittävästi myös rakentamiskustannuksiin, joten kustannusarviot pitävät 
paremmin paikkaansa, kun ne on huomioitu jo yleissuunnitelmassa. Museoviraston mahdolliset vaatimukset 
huomioidaan jo yleissuunnittelussa ja museovirastoon kannattaakin ottaa yhteyttä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. ”  
 

5.4.2 Kuivien uomien kunnostus ja ympäristövirtaamat 
 
Kuivien uomien kunnostamisessa ja ympäristövirtaamissa on käytetty Swecon selvityksessä esitettyjä arvoja 
(Pitzén ym. 2021, taulukko 2, sivu 99). Kustannukset ovat kuitenkin käytännössä taulukossa esitettyjä 
korkeampia, koska Swecon laskelmissa ei ole mukana niitä rakenteita, joita tarvitaan veden juoksuttamiseksi 
padon yläpuolisesta altaasta alakanavaan. Patojen ohijuoksutusluukkuja ei tähän tarkoitukseen voida 
käyttää. Uusista rakenteista aiheutuvat kustannukset saattavat voimayhtiöiden edustajien mukaan olla yhtä 
suuria kuin lasketut kustannukset lisääntymisalueen toteuttamiseksi. 

 
5.5 Toimenpiteiden vertailua 
 

Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto yksittäisten kunnostustoimenpiteiden vaikutuksista 
lisääntymisalueiden pinta-aloihin, lohen vaelluspoikasten ja kutulohien määriin sekä arvioita toimenpiteiden 
kustannuksista. Lohen määriä koskevat arviot perustuvat Luken lohipopulaatiomallilla tehtyihin 
tarkasteluihin. Luonnonmukaisten kalateiden investointikustannukset on arvioitu karkeasti Kemijoen 
Taivalkosken uoman perusteella ottaen huomioon myös voimalaitosten putouskorkeuksissa olevat erot. 
Kuivien uomien kunnostusten kustannukset on arvioitu kertomalla Swecon selvityksen arvio 1,5:llä, koska 
siinä ei ollut mukana veden johtamisesta uomaan aiheutuvien rakenteiden kustannuksia. 

https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/miten-vaelluskalakantoja-elvytetaan-rakennetuissa-vesistoissa/lohikalojen-alasvaellus-rakennetuilla-joilla
https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/miten-vaelluskalakantoja-elvytetaan-rakennetuissa-vesistoissa/lohikalojen-alasvaellus-rakennetuilla-joilla
https://www.kemijoki.fi/viestinta/tiedotteet-ja-uutiset/suomen-ensimmainen-vaelluspoikasten-kiinniottolaite-ja-alasvaellusratkaisu-nyt-kaytossa-lieksanjoen-pankakosken-voimalaitoksella.html
https://www.kemijoki.fi/viestinta/tiedotteet-ja-uutiset/suomen-ensimmainen-vaelluspoikasten-kiinniottolaite-ja-alasvaellusratkaisu-nyt-kaytossa-lieksanjoen-pankakosken-voimalaitoksella.html
https://www.kemijoki.fi/viestinta/tiedotteet-ja-uutiset/suomen-ensimmainen-vaelluspoikasten-kiinniottolaite-ja-alasvaellusratkaisu-nyt-kaytossa-lieksanjoen-pankakosken-voimalaitoksella.html
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Ohijuoksutusluukuista ei voida Fortumin mukaan juoksuttaa ympäristövirtaamaa, koska talvella se voisi 
johtaa ko. luukkujen jäätymiseen. 

Taulukko 11. Vaelluskalojen parantamistoimenpiteiden vertailua. Laskelmissa on mukana Utos- ja 
Kutujokeen tehtävät emokalojen ylisiirrot.  Energiamenetys on laskettu sähkön hinnoilla 40 ja 60 €/MWh 
olettamalla, että kalateihin juoksutetaan puoli vuotta vettä 1 m3/s ja puoli vuotta 2m3/s. Luken 
lohimallilaskelmat on tehty kahdella erilaisilla alasvaellus- ja nousutappio-oletuksilla.  10 % ja 20 % yhtä patoa 
ja patoallasta kohti sekä emokalojen nousuvaiheessa että smolttien alasvaellusvaiheessa. Taulukon arvot 
ovat populaatiomallitarkastelujen mediaaneja (laskentatulosten suurusjärjestyksessä mediaani on 
keskimmäinen arvo). Investointikustannukset on arvioitu karkeasti käyttäen Kemijoen Taivalkosken 
kalauoman kustannusarviota kaikilla voimalaitoksilla.  

 

 
 

Tulosten perusteella luonnonmukaiset kalatiet eivät ole yksistään riittäviä luontaisen elinkierron 
synnyttämiseksi Oulujoella, sillä niihin kutemaan palaavien lohien määrä luonnonmukaisissa kalateissä jäisi 
mallin oletuksilla muutamiin yksilöihin. Luonnonmukaisten kalateiden kokonaispinta-ala laskelmissa oli 
yhteensä 7,5 ha. lisäksi liian pieniä ja vaellustappiot liian suuria, jotta ne yksinään tuottaisivat luontaisen 
elinkierron.  
 
Kuivien uomien kunnostuksilla ja ympäristövirtaamilla saatava lisääntymisalue olisi noin neljä kertaa 
suurempi ja myös lohimäärät kasvaisivat samassa suhteessa. Merikosken alapuolinen kunnostus tuottaisi 
selvästi eniten kutualueille palaavia lohia, mallitarkastelun perusteella n. 150 kpl.  
 
Sivujokien lisääntymisalueiden pinta-alat ovat huomattavat, 66 ha. Patojen ja patoaltaiden aiheuttamat 
tappiot kasvavat kuitenkin suureksi Utosjoella ja Kutujoella. Oulujoen alaosalle laskevilla Muhosjoella ja 
Sanginjoella ei ole tätä ongelmaa.  
 
Erityisesti Sanginjoen, mutta myös Muhosjoen ja Poikajoen vedenlaatu ja mahdollisesti myös habitaattien 
laatu rajoittaa lohikalojen lisääntymistä tällä hetkellä (ks. kohta 5.1). Siksi on tehty myös tarkasteluja, joissa 
poikasten ja smolttien tuotanto ei ole niin suurta kuin potentiaaliset lisääntymisalueet enimmillään 
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mahdollistaisivat (Taulukko 12). Jos oletetaan, että Muhos- ja Poikajoen laskennallisesta 
poikastuotantopotentiaalista olisi nykytilassa käytettävissä 50 % ja Sanginjoen potentiaalista 25 %, niin 
näiden jokien tuottamien smolttien määrä merelle olisi noin 1 900-2 200 kpl ja ko. jokiin palaavien kutulohien 
määrä noin 100-130 kpl. Nämä arvot ovat hieman pienempiä kuin arviot Merikosken alapuolisen 
kunnostuksen tuottamista smolteista ja kutukaloista (Taulukko 11). Jos 100 % laskennallisesta potentiaalista 
olisi käytössä, niin vastaavat arvot kutulohien osalta ovat mallilla arvioituna noin 270-360 kutulohta. 
 
Taulukko 12. Sanginjoen sekä Muhos- ja Poikajoen smolttien ja lohen määrälliset tuottoarviot erilaisilla 
oletuksilla. Ks. Luken malliskenaarioiden selitykset taulukon 11 kuvailutekstistä. 
 
 

 

5.5 Skenaarioiden vaikutuksista 
 

5.5.1 Toimenpiteiden hyötyjen arvioinnista 
 
Rinnevalli ym.:n (2021) selvityksessä on hyvä katsaus vaelluskalojen tilan parantamisen hyötyjen arvioinnin 
tilanteeseen Suomessa ja maailmalla (tietolaatikko 5). Tällä hetkellä hyötyjen kattavaan arviointiin ei ole 
vakiintuneita menetelmiä. Toistaiseksi Suomessa ei myöskään ole toteutettu sellaisia tarkasteluja, joita voisi 
hyödyntää Oulujoen alueen toimenpiteiden hyötyjen arvioinnissa. Niukoilla resursseilla tehtävissä 
arvioinneissa on jouduttu hyödyntämään muilta alueilta saatuja tuloksia ja tekemään lukuisia oletuksia. 
Ylipäänsä Suomessa on suuri tarve tutkimukselle, jossa arvioitaisiin esimerkiksi luonnonmukaisten 
ohitusuomien hyötyjä mahdollisimman kattavasti. Jo toteutettujen ja toteutuksessa olevien kohteiden 
vaikutusten seuranta tuottaisi tähän tärkeää tietoa. Hyötyjen arvioinnin työläyden ja arviointimenetelmien 
vakiintumattomuuden vuoksi visiotyössä ei ole mahdollista arvioida kuvailevaa tasoa tarkemmin 
toimenpiteiden hyötyjä. 
 

TIETOLAATIKKO 5: VAELLUSKALOJEN PARANTAMISTOIMENPITEIDEN HYÖDYT 

Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia 

Rinnevalli, R., Artell, J., Iho, A., Konu, H., Pokki, H., Ahopelto, L., Ojanen, H., Kuoppala, M., Koljonen, S. & 
Louhi, P. 2021. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 88 s. 
  
Selvityksen A-osiossa kerättiin yhteen tieteellisissä julkaisuissa esitettyä tutkimustietoa sekä virtavesien 
patoamisen että padon poistamisen ekologisista vaikutuksista. Selvityksen B-osiossa on esitetty 
esimerkinomaisesti kotimaisten patojen poistamisen ekologisen kriteeristön laatiminen hyödyntäen olemassa 
olevia aineistoja. 
  
Raportissa on myös kuvattu yleisellä tasolla patojen poistamisen vaikutuksia vesistön virkistyskäyttöarvoon ja 
arviointiin soveltuvia menetelmiä. Raportissa kuvatut yleiset periaatteet tulokset aiemmista hankkeista 
soveltuvat osin myös muun tyyppisten virtavesien kunnostushankkeiden vaikutusten arviointiin. Raportissa on 
esimerkki siitä, kuinka euromääräisesti voidaan arvioida padon poistamisen ja alueen ennallistamisen liittyvä 
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virkistyskäyttöarvo olemassa olevien aineistojen perusteella. Kohteena on Saramojoki Pielisen valuma-alueella 
Pohjois-Karjalassa. 
  
Joki tarjoaa vesiympäristönä monia tapoja virkistäytyä luonnossa niin jokamiehenoikeutta käyttäville, 
maksullisia käyttömuotoja hyödyntäville kuin maan- ja vedenomistajille. Jokialueen kiinteistöjen omistajille, 
siellä käveleville tai muilla tavoin liikkuville ihmisille virtaava vesi tuottaa maisemallisia arvoja ja 
mahdollisuuden tarkkailla jokivarren luontoa. Useat virkistystavat ovat myös suoraan kosketuksissa veteen, 
esimerkiksi veneily ja melominen, uiminen, metsästäminen ja kalastaminen. Kaikilla virkistäytymisen muodoilla 
on kansalaisille arvoa.  
  
Haasteena arvioinnissa on, että suurelle osalle joen virkistyskäytöstä ei ole markkinoita, eikä niiden arvoa voida 
siten määrittää suoraan euroissa. Paikallisen virkistyskäytön lisäksi yhden huomioitavista osa-alueista tulisi olla 
matkailunäkökulma. Arvioitaessa virtavesien kunnostamisen hyötyjä ja kustannuksia, jäävät em. hyödyt 
päätöksentekovaiheessa helposti kouriintuntuvien euromääräisten kustannusarvioiden varjoon. 
  
Virtavesien vapauttamisen matkailullisia vaikutuksia tarkastelevien tutkimusten ja selvitysten määrä on 
vähäinen. Tähän mennessä Suomesta ei ole olemassa tietoa, jossa käsiteltäisiin padottuja virtavesiä ja niiden 
mahdollisen vapauttamisen vaikutuksia matkailuun ja virkistyskäyttöön. Kansainvälisesti on tehty muutamia 
selvityksiä, millä tavoin vanhojen patojen tai vesivoimalaitosten purkaminen voi vaikuttaa alueiden 
matkailulliseen vetovoimaisuuteen (esim. Loomis 2002, Whitelaw & MacMullan 2006, Gough ym. 2018).  
  
Aluetalousvaikutuksiin liittyviä kalastusmatkailututkimuksia on tehty pohjoisen lohijoilla muutamia. Esimerkiksi 
Pohja-Mykrä ym. (2018) arvioivat, että Tornionjoen alueelle suuntautuvan kalastusmatkailun vuotuinen 
aluetalousvaikutus on 10,8 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 35 henkilötyövuotta. Lohen kalastuksen 
aluetalousvaikutus Utsjoella oli puolestaan kerrannaisvaikutukset huomioiden yli 4 miljoonaa euroa vuonna 
2018 (Knuuttila ym. 2020). 
  
Virtavesien käyttöön ja kysyntään vaikuttavat useat tekijät luonnonolosuhteista paikallisiin palveluihin ja niiden 
laatuun. Toisaalta kysyntä myös ohjaa virtavesien ja lähiympäristön matkailupalveluiden syntyä jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa. Luontokohteiden tuomiin hyötyihin ja vaikutuksiin vaikuttaa kohteiden sijainti. 
Matkailualueiden läheisyys lisää hyötysuhdetta suhteessa syrjäisempiin alueisiin, sillä alueille ohjautuu 
helpommin kävijöitä vähäisemmin matkakustannuksin ja tiedon hankintaan ja välitykseen (esim. mainonta) 
liittyviin aika- ja rahakustannuksin. Suurten kaupunkien läheisyydessä korostuvat paikallistaloudellisten 
vaikutusten sijaan lähivirkistys- ja terveyshyödyt, joilla ei ole markkinoita (Metsähallitus 2021). 
  
Suomessa ei ole aiempaa tutkimustietoa pienten virtavesien ennallistamisen hyödyistä virkistyskäytölle, joten 
Saramojoelle tehdyssä laskelmassa jouduttiin tyytymään yksinkertaiseen tulosten siirtoon ja arvioihin 
virkistyskäyntimäärien muutoksesta toimenpiteiden myötä. Kalastajaprofiilit ovat aktiivinen vapakalastaja, 
satunnainen vapakalastaja, himokalastaja, pyydyspainotteinen aktiivikalastaja ja satunnainen generalisti. 
  

.  
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Tarkasteltujen tulevaisuusskenaarioiden vaikutusten arviointi nojautuu lohen populaatiomallilla tehtyihin 
laskelmiin sekä asiantuntija-arvioihin. On tärkeää huomata, että lohimallitarkastelussa ei ole otettu 
huomioon istutusten vaikutuksia kalamääriin, vaan malli arvioi luonnonkierron ylläpitämän kalakannan 
kokoa tietyillä malliparametrien oletuksilla liittyen mm. kutupaikkojen määrään, emokalojen ikä- ja 
sukupuolijakaumaan, poikastuotantoon per pinta-ala, luonnolliseen ja kalastuskuolleisuuteen, sekä ylös- ja 
alasvaellusrakenteiden toimintatehokkuuksiin. Istutukset lisäisivät nousevien kalojen määriä huomattavasti, 
mutta luontaisesti lisääntyvien poikasten määrä ei lisääntyisi, koska Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle – 
skenaariossa poikastuotantoalueita hyödynnetään täysimääräisesti. Meritaimenelle syntyviä hyötyjä ei ole 
vielä arvioitu.  
 
Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle -skenaariossa poikastuotantopinta-ala olisi n. 100 ha ja luontaisen 
lisääntymisen kautta syntyvät smolttimäärät vaihtelisivat mallin oletuksista riippuen lisääntymisalueilla 12 
000-25 000 smolttia vuodessa ja jokisuussa 8 000-17 000 smolttia vuodessa (Taulukko 9). Luontaisen 
lisääntymisen tuottamien aikuisten kalojen määrä Oulujokisuussa olisi skenaariossa 500-1 700 yksilöä ja 
kutualueilla 400-1 200 yksilöä. Nykymeno+skenaariossa smolttien ja aikuisten lohien määrät ovat 
Oulujokisuussa näitä arvoja käyttäen noin 10-30 % pienemmät (kyse on siis laskennallisista luontaisen 
lisääntymisen kautta syntyneistä kaloista).  
 
Laskelmien tuloksia voidaan pitää varsin optimistisina, sillä Suomessa toteutetuissa suurten jokien 
kalatiehankkeissa ei ole toistaiseksi päästy näin korkeisiin kalateiden toimintatehokkuuksiin (esim. Kymijoki). 
Myös maailmalla toimintatehokkuudet ovat tyypillisesti olleet taulukossa esitettyjä pienempiä (esim. 
Hershey 2021). Hyvin korkeita toimintatehokkuuksia Itämeren lohella on saavutettu esimerkiksi tilanteissa, 
joissa merkittävä osa joen virtaamasta on ohjattu ohitusuoman kautta (Nyqvist ym. 2017). Nämä ratkaisut 
poikkeavat kuitenkin vesimääriltään selvästi perinteisistä kalateistä. Useita voimalaitoksia ja patoja 
sisältävissä voimakkaasti rakennetuissa joissa tehokkaasti toimivien kalateiden ketjusta ei toistaiseksi ole 
esimerkkejä Atlantin lohen tai meritaimenen osalta. On kuitenkin tärkeää myös huomioida, että kalateiden 
toimintatehokkuus todennäköisesti paranee huomattavasti kalojen leimaantuessa yläjuoksulle ja villien 
lohien hakeutuminen kalateihin voi olla monin verroin istutettuja kaloja tehokkaampaa (Calles & Greenberg 
2009; Jaukkuri ym. 2022). 
 
Lisäksi tarkasteluissa oletetaan, että kaikkien sivujokien vedenlaatu olisi riittävän hyvä lohikalojen 
lisääntymiselle. Kuitenkin nykytilanteessa happamuus, korkeat rautapitoisuudet ja kiintoainekuormitus 
heikentävät lisääntymisolosuhteita merkittävästi Oulujoen vesistössä mm. Sanginjoella. Oulujoen vesistössä 
sivujokien vedenlaadun merkittävä parantaminen vaatii laaja-alaisia toimenpiteitä valuma-alueilla. Niiden 
kustannuksia on vaikeaa arvioida ilman tarkempaa suunnittelua, mutta ne voivat olla miljoonia euroja. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että vesienhoidon suunnittelun yhteydessä on arvioitu Oulujoen vesistöalueen 
toimenpidesuunnitelmaan sisällytettyjen kustannusten maksavan vuodessa n. 15 miljoonaa euroa.  
 
Taulukko 13. Lohen smolttimäärät Nykymeno + ja Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle -skenaariossa 
kahdella erilaisella voimalaitoskohtaisella tappio-oletuksella. Otettu huomioon vain lohen luontainen 
lisääntyminen. 



31 
 

 
 Nykytila 

(Luken 
lohimallitarkasteluissa 

vaihtoehto 1) 

Nykymeno +  
(Luken 

lohimallitarkasteluissa 
vaihtoehto 3, ks. liite 

2:n dia 6.4.2022) 

Vaellusyhteys mereltä 
Oulujärvelle 

(Luken 
lohimallitarkasteluissa 

vaihtoehto 5, ks. liite 2:n 
dia 6.4.2022) 

Poikastuotantopinta-ala 24 ha (Sangin-ja 
Muhosjoki) 

74 ha (Merikoski 
+Oulujoen sivujoet) 1) 

100,5 ha 

Tappio 10% / voimalaitos    

• Smoltit jokialueella / 
jokisuussa 

6 400-6 700 /5 400-5 700 17 000-18 000 / 13 000 23 000-25 000 /  
16 000-17 000 

• Aikuiset jokisuussa / 
kutualueilla 

330-570 / 270-460 800-1 300 / 500-800 1 000-1 700 / 700-1 200 

Tappio 20 % / voimalaitos    

• Smoltit jokialueella / 
jokisuussa 

6 100-6 500  /  
4 600-5000 

17 000-18 000 / 10000 12 000-15 000 / 8 000-9 000  
 

• Aikuiset jokisuussa / 
kutualueilla 

280-490 / 200-350 600-1 000 / 500-700 500-900 / 400-600  
 

Energiamenetys Ei ole n. 1 milj. € / vuosi n. 5 milj. € / vuosi 

Investointikustannukset: 
rakenteelliset toimenpiteet  
pääuomassa (karkea arvio) 

Ei ole 6 milj. €  2) n. 80 milj. € 3) 

Vedenlaatu- ja 
habitaattikunnostukset 
sivujoissa 

Useita miljoonia euroja?  
(vaikea arvioida) 

Useita miljoonia euroja?  
(vaikea arvioida 

Useita miljoonia 
euroja? 
(vaikea arvioida) 

 
1) Mukana on myös Montan kuivan uoman vesitys 1 ha, vaikka se ei sisälly Nykymeno+ skenaarioon. Sen vaikutus lopputulokseen on kuitenkin 
tarkasteltavasta tekijästä riippuen vain kymmeniä aikuisia jokisuussa tai noin 100 vaelluspoikasta. 
2) Swecon arvioon lisätty ympäristövirtaamien juoksutusrakenteiden kustannukset kertomalla Swecon kustannus 1,5:llä (karkea arvio). 
3) Luonnonmukaisten kalateiden kustannuksiksi arvioitu 10 milj. €/kalatie (=Kemijoen Taivalkosken ohitusuoman kustannusarvio). Ks. kohta 5.4. 

 

Oulujoen vaelluspoikasten tuoton on arvioitu ennen voimalaitosrakentamista olleen lähteestä riippuen 280 
000–700 000 kpl vuodessa (Marttila ym. 2014). Lohen poikastuotantoalueita on Oulujärven alapuolella 
arvioitu olleen 603 ha ja koko vesistöalueella 750 ha. ”Kirjallisuudessa esitetyistä vaelluspoikastuotannon 
arvioista ei aina ole mahdollista päätellä, käsittääkö tarkastelualue Oulujärven alapuolisen Oulujoen osan vai 
koko Oulujoen vesistön. Eri arvioiden vertaaminen on kuitenkin mahdollista, kun tiedetään, että merkittävin 
osa Oulujoen lohentuotantoalueista on sijainnut Oulujärven alapuolisella joen osalla.” (edellinen on suora 
lainaus Marttila ym. 2014 raportista) 
  
Molemmissa tulevaisuusskenaarioissa syntyisi huomattavasti vähemmän smoltteja kuin ennen 
voimalaitosrakentamista. Smolttien osuus olisi käytetyistä arvoista riippuen noin 2-10 % (12 000 smolttia / 
700 000 smolttia; 25 000 smolttia / 280 000 smolttia) voimalaitosrakentamista edeltävistä määristä.  
 
Koska sivujokien veden laadun osalta Luken mallitarkasteluissa on tehty erittäin optimistinen oletus, että 
veden laatu on riittävän hyvä lohen lisääntymiselle, on arvioitu, kuinka paljon smoltteja ja jokeen palaavia 
kutulohia syntyisi, jos oletetaan, että Muhosjoki tuottaa 75 %, Poikajoki 50 % ja Sanginjoki 25 % täydestä 
potentiaalista. Lisäksi tarkastelussa on otettu huomioon emokalojen ylisiirrot Utosjokeen ja Kutujokeen, ja 
veden laadun osalta heikommassa Utosjoessa on oletettu, että tuotanto on 75 % täydestä potentiaalista. 
Näillä oletuksilla smolttien määrä jokisuussa vaihtelisi ja jokiin palaavien (ylisiirto Montasta Kutu- ja 
Utosjokeen) emokalojen määrä  
 

Skenaarioiden hyötyjä on arvioitu yleisellä tasolla taulukossa 14.  
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Taulukko 14. Arvioita skenaarioiden ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista. 
 

  Nykymeno+ Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle 

Vesieliöstön tila ja 
monimuotoisuus 

Paranee erityisesti Merikosken alapuolella   
Valuma-aluetoimenpiteet parantavat 

Sanginjoen, Muhosjoen ja Poikajoen tilaa 

Paranee koko Oulujoen alueella 

Esteettömyys Toteutuu vain Merikoski- Montta alueella Toteutuu koko Oulujoella 

Vaelluskalojen tila Lohen ja meritaimenen luontainen 
lisääntyminen ja smolttituotanto kasvavat 

merkittävästi Merikosken alapuolella ja 
Muhosjoella. Myös vaellussiika hyötyy 

Merikosken kunnostamisesta ja 
vesittämisestä.  

Kuten Nykymeno+, mutta luontaista lisääntymistä 
tapahtuu myös Montan yläpuolella pääuomassa 

vesitetyissä kuivissa uomissa ja luonnonmukaisissa 
kalateissä.  

* Lohen lisääntyminen 
(smoltit/emokalat) 

Merikosken alapuoli (lohimalli +istutukset) 
Muhosjoki   Kutujoki 

Nykymeno+  ja  lisäksi 
Montan alapuolella ja Montta-Jylhämä välillä 

vesitetyt kuivauomat ja luonnonmukaiset kalatiet 
sekä suurimmat sivujoet 

* Meritaimenen 
lisääntyminen 
(smoltit/emokalat) 

Hupisaarten purot, Muhosjoki, Poikajoki, 
Sanginjoki sekä mahdolliset muut 

Merikosken ja Montan väliset purot (Laukan 
Myllyoja) 

Nykymeno+ ja  
vesitetyt kuivauomat ja luonnonmukaiset kalatiet 

ja kaikki sivujoet 

* Vaellussiika, 
meriharjus, nahkiainen 

Nahkiainen pääsee ylisiirroilla Muhokseen ja 
Monttaan saakka (luonnontilassa Pälliin asti), 

vaellussiian ja harjuksen lisääntymistä 
edistettäisiin erityisesti Merikosken 

alapuolella. 

Kyseisten lajien elinkierto painottuisi edelleen 
Merikoski-Montta alueelle. 

Geneettinen 
monimuotoisuus 

Vaelluskalakantojen geneettinen 
monimuotoisuus paranee luontaisen 
lisääntymisen vahvistuessa erityisesti 

Oulujoen alaosalla ja Muhosjoella. 

Vaelluskalakantojen geneettinen monimuotoisuus 
paranee luontaisen lisääntymisen vahvistuessa 

laajemmin kuin Nykymeno+:ssa. 

Kotitarvekalastus (rysä, 
verkko, katiska...) 

Lohikala- ja siikasaalis voi kasvaa hieman 
Merikosken alapuolella ja Montta-Merikoski 

välillä. Ylisiirtojen vuoksi lohikalasaalis kasvaa 
mahdollisesti myös ylempänä joessa. 
Pyrkimykset luontaisen lisääntymisen 

elvyttämiseen Merikoskessa ja sivujoissa 
(ylisiirrot) voivat rajoittaa passiivisten 

pyydysten käyttöä. 

Kuten Nykymeno+, mutta Montan yläpuolella 
rajoitukset voivat vähentää muiden kuin 

lohikalojen saalista. 

Virkistyskalastus 
(vapakalastus) Virkistyskalastus voi lisääntyä hieman Oulu- 

joen alaosalla saalisvarmuuden parantuessa. 
Luontaisen lisääntymisen vahvistamisen 

tavoite Merikosken alapuolella ja sivujoissa 
voi aiheuttaa tarpeen rajoittaa 

virkistyskalastusta. 

Virkistyskalastus Oulujoella lisääntyy lohi- ja 
meritaimenkantojen vahvistuessa ja niiden 

noustessa Montan yläpuolisille alueille. 
Merkittävin vaikutus kuitenkin alaosalla, koska 
nousevien kalojen määrä Montan yläpuolisille 

alueille on pieni. Montan yläpuolella osin 
kielteinen vaikutus kirjolohi-istutusten loputtua. 

Matkailu/Kalastusmatk
ailu 

Edellytykset voivat parantua erityisesti 
Oulujoen alaosalla (joen parantunut maine), 
matkailuyritysten kannattavuuteen voi olla 

pieni myönteinen vaikutus 

Luonnonmukaiset kalatiet lisäävät alueen 
houkuttelevuutta. Yritystoiminnan tulovirrat ja 
palvelukysyntä lisääntyvät.  Kalastuslupatulot 

lisääntyvät (riippuu myös vapakalastuksen 
rajoituksista) 
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Kaupallinen kalastus 
(saalis) 

Jokialueella ei harjoiteta kaupallista 
kalastusta. Lohia nousee Oulujoen alaosalle 
jo nykyisin merkittäviä määriä, joten suurta 
tarvetta rajoittaa merialueen pyyntiä ei ole. 

Kaupallinen saalis voisi hieman nousta erityisesti, 
jos velvoitteen istutusmäärät nousisivat 

kalatalousvelvoitteen tarkistamisen myötä. 
 
 

Alueen viihtyisyys ja 
virkistyskäyttöarvon 
parantuminen 
 
Paikallisidentiteetti 
 
Alueen imago ja 
houkuttelevuus 
 
Ihmisten henkinen 
hyvinvointi 

Merikosken kunnostus ja vesitys lisää 
koskimaista vesimaisemaa 

 
Joen ja alueen arvostus nousee alueilla, 
jonne lohikalat nousevat tai jonne niitä 

siirretään 
 

Oulujoki houkuttelee nykyistä enemmän 
lohenkalastajia lähiseudulta ja kauempaakin 

 
Lohien ja meritaimenen havainnointi 

Oulujoen alaosalla  (mm. Hupisaaret ja 
Merikosken alapuoli) luo henkistä 
hyvinvointia luontoelämysten ja 

virkistyskalastuksen kautta 

Paikallisidentiteetti vahvistuisi Oulujoen 
palautuessa lohijoeksi.  

 
Kuivien uomien vesitys vaikuttaisi alueen 

viihtyisyyteen. 
 

Mahdollisuus lohikalojen elinkierron 
seuraamiseen luonnonmukaisissa kalateissä, uusia 

luontokohteita 
 

Nykymeno + skenaariota laajempi myönteinen 
vaikutus Oulujoki-varressa ja sivujoissa lohijoki-

statuksen palautumisen myötä 

KHK-päästöt 
(hiilineutraaliustavoitte
et) 

Kasvavat hieman (x tonnia/vuosi) nykyisestä, 
koska ohijuoksutusten vuoksi vesivoimasäätö 

pienenee ja korvattava lauhdevoimalla 
 
 

Skenaariossa oletetaan, että energiamurroksen 
vuoksi ei ole vaikutusta. Nykytilanteessa olisi 

kuitenkin huomattava vaikutus KHK-päästöihin, 
koska menetetty sähköntuotanto jouduttaisiin 

ainakin osaksi tuottamaan lauhdevoimalla.  

Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle -skenaariossa Oulujoen lohikanta palautuisi osittain. Lohta ja 
meritaimenta esiintyisi Oulujoen pääuomassa, mutta määrät olisivat pieniä Oulujoen yläosalla, koska 
mahdollisuudet luontaiselle lisääntymiselle sekä pienpoikas- ja smoltti-istutuksille, jotka loisivat edellytyksiä 
vaellushaluisten kantojen muodostumiselle, ovat hyvin rajallisesti. Siksi lohen kalastusta jouduttaisiin 
rajoittamaan tiukasti.  

Luonnonmukaiset uomat tarjoaisivat elämyksellisiä mahdollisuuksia luonnon havainnointiin. Niillä olisi 
merkittäviä myönteisiä vaikutuksia maisemaan, joen maineeseen ja mahdollisesti myös jokivarren 
houkuttelevuuteen asuinpaikkana. Matkailun edellytykset voisivat parantua, vaikkakin mahdollisuudet 
lohikalojen kalastukseen nojautuvaan matkailuun Oulujokivarressa Montan yläpuolella olisivat rajalliset 
johtuen nousulohien pienestä määrästä. Suuruusluokkia voi arvioida erilaisilla oletuksilla. Jos alueelle tulisi 
toimenpiteiden seurauksena esim. 1 000 matkailijaa enemmän vuodessa ja he käyttäisivät rahaa 500 € 
/matkailija, niin tämä tarkoittaisi 0,5 milj. € vuodessa. 

Hupisaarten taimenten tähystely syksyisin lampun valossa on jo nykyisin paikallisille hyvin suosittu harrastus. 
Lohien hyppyjä ja pintakäyntejä käydään katselemassa Merikosken voimalan kanavassa. Lohimäärän kasvu 
Montan ja Merikosken välillä on lisännyt jo alueen kalastajamääriä patoaltaassa ja varsinkin Merikosken 
alapuolella huomattavasti, joten tämä on ilmeinen virkistyshyöty. Monet maahanmuuttajat ovat myös 
löytäneet kalastusharrastuksen kohteen helppouden takia ja integroituneet osaksi paikallista 
kalastajayhteisöä, joten kalastuksella on Oulujoessa monia positiivisia vaikutuksia. 

Jokihelmisimpukalle Oulujoen kalatierakentamisesta ei ole arvioitu syntyvän hyötyä, sillä kantoja on enää 
Hyrynsalmen reitin puroissa, jotka mahdollisesti ovat aina olleet paikallista purotaimenta isäntinään 
käyttäviä kantoja. Oulujoen kalateillä ei saada lisää lohta ja taimenta mereltä Hyrynsalmen pikkupuroihin. 

Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle -skenaariota koskevissa keskusteluissa nousi esille myös Merikosken 
voimalaitoksen purkaminen. Huomattavien voimataloudellisten menetysten lisäksi ongelmana pidettiin 
padon poistamisesta aiheutuvaa kasvavaa vedenkorkeuden vaihtelua Oulujoen alaosalla. Virtaama vaihtelisi 
edelleen lyhytaikaisjuoksutusten tahtiin ja samalla myös vedenkorkeus. Nykyisin Merikosken ja Montan 
välisessä patoaltaassa vaihtelu voidaan voimalaitosten juoksutuksia synkronoimalla pitää Oulujoen alaosalla 
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pienempänä kuin tilanteessa, jossa Merikoskella olisi esim. kivetty pohjapato. Myös vedenkorkeudet 
Merikosken yläpuolella laskisivat, jos pato poistettaisiin ja se vaikeuttaisi vesistön ja rantojen käyttöä. 

Toimenpiteiden kustannuksista on yhteenveto taulukossa 14.  

Taulukko 14. Toimenpiteiden karkeita kustannusarvioita (antavat käsityksen suuruusluokkatasosta). 

Toimenpide Nykymeno+ 
(Luken tarkasteluissa vaihtoehto 3) 

Vaellusyhteys mereltä Oulujärvelle 
(Luken tarkasteluissa vaihtoehto 5) 

Luonnonmukaiset kalatiet   Ei toteuteta Karkea arvio 10 milj. € /voimalaitos 
6 voimalaitosta => 60 milj. € 

Kuivien uomien 
kunnostukset ja vesitykset  

Merikosken alapuolella toimenpiteitä SWECO:n arvio n. 17 milj. €, joka ei sisällä kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä (esim. putkitus patojen 
läpi). Siksi luku on kerrottu 1,5:llä 

Karkea arvio 22 milj. € 

Alasvaellus: ohjausaidat 
kaikkiin voimalaitoksiin (ei 
Merikoski) 

Ei toteuteta n. 0,5 milj. €/voimalaitos, yhteensä n. 3 milj. € 

Smolttien alasvaellusväylä 
(jos on tarvetta) 

Ei toteuteta n. 1,5 milj. € /voimalaitos 
(oletus: ei tarvetta rakentaa smolttien 
alasvaellusväylää erikseen voimalaitoksille) 

Nousevien lohien ylisiirrot Utosjoki 150 kpl, Kutujoki 40 kpl 
 

Ei ylisiirtoja 

Smolttien alassiirrot Kaikissa patojen yläpuolisissa sivujoissa 
rysäpyynti (alassiirtoa ei ole huomioitu 
lohimallissa) 
 

 

Valuma-alue- ja 
habitaattikunnostukset 

Toimenpiteitä Oulujokeen laskevilla 
joilla, yhteensä useita miljoonia euroja  
(vaikea arvioida) 

Toimenpiteitä Oulujokeen laskevilla joilla,  
yhteensä useita miljoonia euroja (vaikea arvioida) 

Energiamenetys Ympäristövirtaama: 1 milj. € /vuosi1) 

 

Kalatiet: 0,49-0,73 milj. €/vuosi2)  

Ympäristövirtaamat: SWECO:n arvio 4,6 milj. 
€/vuosi 1) 

1) Sähkön arvona käytetty SWECO:n selvityksessä 60 €/MWh 

2)

 Sähkön arvona käytetty 40 €/MWh ja 60 €/MWh, juoksutus puoli vuotta 1 m3/s ja puoli vuotta 2 m3/s 
 

 

5.6 Toimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen vertailua 

Toimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen suhdetta on mahdollista arvioida vain suuntaa antavasti, koska 
sekä kustannuksiin että saataviin hyötyihin liittyy suurta epävarmuutta. Samoja periaatteita ja oletuksia 
käytettäessä erilaisten toimenpiteiden keskinäinen vertailu on kuitenkin varmemmalla pohjalla kuin 
absoluuttisten kustannus-hyötysuhteiden määrittäminen. Osa toimenpiteiden hyödyistä on sellaisia, että 
niiden arvottaminen euroissa on käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi, mikä on ympäristön tilan 
paranemisesta tapahtuvan paikallisidentiteetin vahvistumisen ja henkisen hyvinvoinnin paranemisen hyöty. 

Montan alapuolelle on SWECO:n selvityksen mukaan mahdollista saada aikaan 1 ha lisääntymisaluetta. 
Alueella olisi putousta 0,9 m ja se olisi alttiina Montan voimalaitoksen aiheuttamille 
vedenkorkeusvaihteluille. Luken mallinnusten mukaan 1 ha voisi tuottaa enintään 280 smolttia jokeen ja 250 
smolttia mereen. Hankkeen rakennuskustannukset on alustavasti arvioitu olevan noin 2 miljoonaa euroa ja 
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menetetty energia noin 0,5 milj. €/vuosi. Yhden smoltin hinnaksi saadaan 600 000 €1 /250 smolttia eli luokkaa 
2 400 €/smoltti. Vastaavat luvut Merikosken tulvauoman kunnostuksen osalta olisivat 7 ha, 2 000 smolttia, 
arvioidut rakennuskustannukset 6-8 milj.€ ja energiamenetys n. 1 milj € vuodessa, jolloin smoltin hinta olisi 
1,3 milj./2000 smolttia eli luokkaa 650 €/smoltti. 

Kunnostettujen sivujokien potentiaali lisääntymis- ja poikastuotantoalueina tulisi hyödyntää nykyistä 
paremmin. Mikä on sivujokien toimenpiteiden kustannustehokkuus suhteessa pääuoman toimenpiteisiin? 
Vedenlaatuongelmien ratkaiseminen voi olla kallista, mutta eri mahdollisuuksia ja niiden kustannuksia tulisi 
arvioida. Muhosjoki, Poikajoki ja Sanginjoki ovat lohen ja meritaimenen saavutettavissa jo nykyisellään. 
Utosjoki ja Kutujoki ovat jo ylisiirtojen kohteena. Näissä olevat lisääntymisaluepinta-alat ovat merkittäviä 
(yht. n. 66 ha), mutta erityisesti Sanginjoella ja Muhosjoella vedenlaatu rajoittaa vaelluskalojen lisääntymistä.  
 

6 Näkemyserot alatyöryhmässä 
 

Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän kokouksissa toistuvasti esitetyistä väitteistä ja toiveista, vastauksista 
ja asioiden käsittelystä visiotyössä laadittu muistio on liitteenä x.  Muistiossa esitettyjä asioita ei esitetä tässä 
kohdassa toiston välttämiseksi. Muistiossa on käsitelty mm. seuraavia aiheita: 

• VPD:n tavoitteiden huomioonottaminen visiotyössä 

• Vesipuitedirektiivi ja vaellusmahdollisuuksien edistäminen 

• Komission näkemykset ekologisen virtaaman soveltamisesta voimalaitoksilla 

• Vesirakentamisesta aiheutuvien kalataloudellisten menetysten korvaaminen 

• KHO:n päätös vuonna 2020 koskien Fortumin hakemusta kalatalousvelvoitteen tarkistamisesta  
 
Seuraavissa alaluvuissa on suoria lainauksia pienryhmäkeskustelujen muistiinpanoista ja kokousten chat-
kentästä sekä tämän raportin luonnosversioon saaduista kommenteista. 
 

6.1 Asioita, joista alatyöryhmässä oli (suuria) näkemyseroja 
 
Lohikalojen ylisiirrot Oulujoella voimalaitosten yläpuolisiin sivujokiin ovat tärkeitä 

• Puolesta: Ylisiirrot tukitoimi ja/tai “välivaihetta” ovat hyödyllisiä nykytilanteessa ja odoteltaessa 
mahdollisten kalateiden valmistumista, joiden rakentaminen vie parhaimmillaankin vuosia. Suurin 
osa kaloista ei muutoin pääse paikkoihin, missä on edellytykset luonnonkudulle. Näen kyllä ylisiirrot 

ja mahdolliset alassiirrot myös "lopullisena" ratkaisuna rajallisten lisääntymisalueiden ja useiden 

voimalaitospatojen ketjussa. Klarälven (joki, joka virtaa sekä Ruotsissa että Norjassa) siitä 

malliesimerkki. Ylisiirto jatkunut yli 100 vuotta. Systematisoitu kuvio tuottaa nykyisellään yli 1000 

nousevaa luontaisesti lisääntynyttä Klarälven lohen kutukalaa vuosittain, vaikka lisääntymisalue on vain 

noin 100 ha eikä alasvaellusrakenteitakaan ole. 

• Vastaan: Kaloja ei pidä kohdella esineinä: pitää lähteä kokonaisajattelusta - Eroon sellaisesta 
ajattelusta, jossa kaloja ‘siirrellään’, turvataan olosuhteita, että luontainen lisääntyminen saadaan 
käyntiin, fokus ei pidä olla koko ajan siinä, miten päästään kalastamaan mahd. paljon. 
Kokonaisvaltainen olosuhteiden palauttaminen. Ylisiirrot voivat lisätä kalatautien leviämisen riskiä.  

 
Pyyntikokoisten kirjolohien istutuksia Oulujokeen ja sivujokiin tulisi jatkaa 

• Puolesta: Pyyntikokokoisen kirjolohen istutuksilla voidaan kompensoida patoaltailla kalastukselle 
aiheutunutta haittaa, mikä on velvoitteen yksi keskeinen tavoite. Varteenotettavaa vaihtoehtoa 
kirjolohelle ei tällä hetkellä oikein ole. Pyyntikokoisen taimenen kasvattaminen on osoittautunut 
vaikeaksi ja kalliiksi. On myös huomattava, että eri vesistöjen taimenkantoja on viljelyssä rajallisesti. 
Väärän taimenkannan käyttö istutuksissa voi muodostaa risteytymisen myötä kirjolohi-istutuksia 
suuremman riskin alkuperäisille taimenkannoille. Kirjolohen vapaa-ajankalastus tuottaa merkittäviä 
lupatuloja vesialueenomistajille, mikä mahdollistaa mm. osakaskuntien toimintaa alueella. 
Kalataloustarkkailun mukaan istutetut kirjolohet pyydetään vesistöstä erittäin tehokkaasti. 

 
1 Rakennuskustannukset on muunnettu vuosikustannuksiksi jakamalla 20:llä, mikä on vallitseva käytäntö 
vesioikeudellisissa tarkasteluissa 
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Istutuksissa käytetään naaraskaloja, joten riski sille, että alkaisi lisääntyä luonnonvaraisesti on hyvin 
pieni tällä hetkellä. Jatkossa yksi mahdollisuus voisi olla istuttaa triploidin kromosomiston omaavia 
jalostusmuotoja, jotka ovat steriilejä. 

• Vastaan: Kirjolohen kalastus sivujoissa heikentää paikallisten vaelluskalakantojen 
kehittymismahdollisuuksia. Vesipolitiikan puitedirektiivi suhtautuu kielteisesti vieraslajeihin, joten 
istutukset ovat ristiriidassa VPD:n tavoitteiden kanssa. Istutukset tulisi kohdentaa suljettuihin 
lampiin. Kirjolohen lisääntymisestä on havaintoja jo Suomesta. Esimerkiksi Vantaanjoen vesistöstä 
on pitkään tavattu luontaisesta lisääntymisestä peräisin olevia kirjolohia. Lisääntymishavaintoja 
myös Ruotsin Mörrum-joella? 

 
Luonnonmukainen kalatie tulisi rakentaa kaikkiin Oulujoen voimalaitoksiin 

• Puolesta: Luonnonmukainen kalatie mahdollistaa kaikkien kalojen ylösvaelluksen. Syntyy uusia 
alueita vaelluskalojen lisääntymiselle ja poikastuotannolle. Uomiin kehittyy myös monipuolinen muu 
eliöstö, millä suotuisia ekologista tilaa parantavia vaikutuksia paikallisesti. Luonnonmukaiset kalatiet 
ovat kiinnostavia ja elämyksellisiä kohteita luontoon ja vaelluskalojen elinkiertoon tutustumiselle. 
Tarjoavat mahdollisuuksia myös matkailun kehittämiseen. Toteuttavat VPD:n ekologisen jatkumon 
tavoitteen. Merkitystä myös alueen ihmisten hyvinvoinnille. 

• Vastaan: Ei välttämättä sovellu kaikkiin kohteisiin, koska voimalaitosten putouskorkeudet ovat suuria 
ja tilaa vähän tai maaperä sellaista (räjäytykset/tukeminen jyrkissä rinteissä), että rakentaminen voi 
tulla kohtuuttoman kalliiksi.  Tarvitaan tarkemmat selvitykset tapauskohtaisesti. Kullakin 
voimalaitoksella tulee arvioida, mikä ratkaisu on toimivin. Ratkaisevaa hyödyllisyyden kannalta on, 
kuinka hyvin houkuttelee kaloja nousemaan. Tässä suhteessa ei poikkea teknisistä 
kalatieratkaisuista: alaosan pitää nykyisen tutkimustiedon perusteella olla riittävän lähellä 
voimalaitosta ja houkutusvirtaaman riittävän suuri. Kalatien suuaukon saaminen optimaaliseen 
paikkaan voimalaitoksen alakanavassa voi olla merkittävä haaste erityisesti luonnonmukaisten 
kalateiden osalta. Luonnonmukaisten kalateiden pinta-alat ovat niin pieniä, että eivät välttämättä 
tuota luontaisesti lisääntyvää kantaa Oulujoen yläosalle ottaen huomioon voimalaitosten määrä, 
joiden ohi emokalojen pitää päästä, ja alasvaeltavien smolttien suurehko kuolleisuus patoaltaissa 
muun muassa petokalojen saalistuksen vuoksi. 

 
Kalavaroja tulee hyödyntää monipuolisesti ja tehokkaasti 

• Puolesta: Paikallisten kalakantojen hyödyntäminen on monille jokivarressa tärkeää ja pyydetty kala 
ravintolähde ja osa paikallista huoltovarmuutta. Tätä edistävät monipuoliset kalastusmahdollisuudet 
kalastajille tutuilla pyydyksillä. Tiukat pyyntirajoitukset (esim. verkko) vaelluskalojen tilan 
parantamiseksi voivat heikentää muiden kalalajien (hauki, ahven, särkikalat, kuha, siika) 
kalastusmahdollisuuksia, jolloin osa vesistön kalantuotantopotentiaalista jää hyödyntämättä.  

• Vastaan: Verkkokalastus Oulujoella on jo vähentynyt merkittävästi ja trendi on ollut vähenevä.  
Kalastusrajoitusten vaikutus koskisi vain osaa kalastajista. Verkkokalastajat voivat myös siirtyä 
valikoiviin pyydyksiin (kuten rysiin ja katiskoihin).  
 

Siirryttävä laajemmin smoltti-istutuksista pienpoikas- ja mäti/mätirasia istutuksiin 

• Puolesta: Yhä enemmän siirryttävä pienpoikas- ja mäti/mätirasia istutuksiin koko vesistön alueelle, 
jolla vaelluskierron tehneet pyrkivät palaamaan istutuspaikkaansa. Esim. Poikajokeen ja 
Muhosjokeen tai Sanginjokeen ja yläpuoliselle Utajärvelle ja Vaalan kuntien alueen jokiin mätinä ja 
vastakuoriutuneena. Tällöin ne leimaantuisivat suoraan kutualueille.   

• Vastaan: Smoltteja ei nykytilanteessa kannata vaihtaa kokonaisuudessaan pienpoikas- tai mäti-
istutuksiksi, koska poikastuottoalueita ei ole riittävästi, eikä alasvaellusratkaisuja ole. Eikä 
nousureittejä. Smolttitappiot pienpoikas- ja mäti-istutuksilla olisivat nykytilanteessa niin isot, ettei 
yläjuoksulle istuttaminen tuottaisi juuri mitään kalaa takaisin jokeen. Joidenkin jokien (esim. 
Sanginjoki) heikko vedenlaatu rajoittaisi todennäköisesti merkittävästi myös mäti- ja 
pienpoikasistutusten onnistumista. 

 
Lohi- ja taimenistutuksista Oulujoella tulisi luopua sen jälkeen, kun luontaista lisääntymiskiertoa on 
saatu vahvistettua luonnonmukaisilla kalateillä ja alasvaellusratkaisuilla 
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• Puolesta: Pitkällä aikavälillä tulisi vahvistaa luontaista elinkiertoa ja luopua kaikista istutuksista. 
Mätirasioilla ja vastakuoriutuneilla lohen ja taimenten (meri- ja järvi), siian ja harjuksen 
pienpoikastuki-istutuksilla tulisi tukea vaelluskalojen paluuta. 

• Vastaan: Luontaisesti lisääntyvä lohi/taimenkanta voisi teoriassa Luken mallinnusten mukaan pyöriä 
itsenäisestikin, tosin pienenä. Eli tästä näkövinkkelistä istutuksia ei välttämättä tarvittaisi tämän 
kannan ylläpitoon merkittävästi pitkässä juoksussa, toki aluksi varmasti. Realistista lienee kuitenkin, 
että tuki-istutuksia tarvitaan pitkään. Toisaalta nähtiin, että ottaen huomioon Luken mallinnusten 
optimistiset oletukset, niin itsenäinen luonnonkierto on nykytiedon valossa mahdotonta saavuttaa 
koko Oulujoella. On myös muistettava, että lohen, meritaimenen ja siian velvoiteistutuksilla 
kompensoidaan vesivoimasta aiheutunutta haittaa (erityisesti merialueille) ja nämä kalat on 
tarkoitettu kalastettaviksi lain sallimissa puitteissa. Tämä haitta ei poistu mitenkään niin pitkään kuin 
joki on rakennettu, sillä millään toimenpiteillä (paitsi patojen purku) ei päästä Oulujoen historiallisiin 
lohimääriin. Eli tätä haittaa pitää jatkossakin kompensoida velvoiteistutuksin, mutta sen tavoite on 
eri kuin niillä luonnon lohilla tai istukkailla, joilla luonnonkiertoa pyritään elvyttämään. 

Kaikille voimalaitoksille tulisi määrätä ympäristövirtaamat 

• Puolesta: Lohi kutee meritaimenta suuremmissa joissa. Ympäristövirtaamat ja kuivien uomien 
kunnostukset tuottaisivat lohelle soveltuvia lisääntymisalueita.  

• Vastaan: Suurehkot ympäristövirtaamat (10-15 m3/s) rajoittaisivat lyhytaikaissäädön harjoittamista 
ja ohijuoksutusten energiataloudelliset menetykset olisivat suuret (luokkaa 3,6-6,1 milj. € vuodessa 
jos kaikilla Oulujoen voimalaitoksilla oli 15 m3/s, oletus sähkön keskihinta on 30 tai 50 €/MWh, ei 
sisällä lyhytaikaissäädön heikentymisen kustannuksia).  Menetetty energia jouduttaisiin tuottamaan 
jollakin muulla tavalla tai ostamaan muualta. Lisäksi tulisi toteuttaa ylös- ja alasvaellusratkaisuja, 
jotta ympäristövirtaamat tuottaisivat tavoitellun hyödyn lohikalojen lisääntymiselle.  

 
Nykyinen kalatalousvelvoite tulisi päivittää ajan tasalle vesioikeudellisessa lupamenettelyssä  

• Puolesta: Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet -
raportissa (Marttila ym. 2014) on esitetty arvioita, että lohen ja meritaimenen istutusvelvoitteet ovat 
Kemijoen ja Iijoen tapaan myös Oulujoella alimitoitettuja.   

• Vastaan: Resurssit menisivät pitkään prosessiin ja velvoitteiden muutosprosessin aikana 
vapaaehtoinen yhteistyö vähenisi.    

 
Kalatalousviranomaisen vastaus kysyttäessä, miksi prosessia ei ole käynnistetty Oulujoella. Viranomaisen 
resurssit ovat rajalliset ja lyhyellä aikavälillä resurssit on sidottu Kemijoen ja Iijoen kalatalousvelvoitteiden 
muutosprosessiin. 
 
Oulujoen vesivoimatuotannon merkitys kasvaa tulevaisuudessa 

• Puolesta: Suomen sähköjärjestelmän tuotantorakenne muuttuu joustamattomammaksi 
tulevaisuudessa uusiutuvan energiantuotannon (tuuli, aurinko) osuuden kasvaessa. 
Huoltovarmuuden kannalta Suomessa tulee säilyttää joustavaa kapasiteettia, jotta 
sähköjärjestelmän on ylipäätään mahdollista toimia, jos tuontiyhteydet ovat jostain syystä pois 
käytöstä (esim. vioittuminen) tai säädettävyys niiden avulla on rajoitettua (esim. tilanne, jossa 
tuontia on niin paljon, ettei sitä voida enää lisätä). Sähkönkulutus kasvaa lähivuosina mm. 
sähköautojen lataamisen vuoksi. Vetyteknologian yleistyminen voi osaltaan lisätä sähkön tarvetta, 
sillä vetyä voidaan valmistaa hajottamalla vettä elektrolyyttisesti sähkön avulla. 

• Vastaan: Älykkäiden sähköverkkojen ja kulutusjoustojen sekä sähkön varastoinnin kehittymisen ja 
akkuteknologioiden kehittymisen myötä tarve vesivoimalaitosten lyhytaikaissäätöön voi vähentyä. 

 
Toimenpiteiden kustannusten tulisi olla suhteessa niillä saavutettaviin hyötyihin 
 

• Puolesta: Toiminnanharjoittajien näkemyksien perusteella visiotyössä laadittavien toimenpide-
ehdotusten tulisi  
• perustua viimeisimpään tutkimustietoon ja hyödyntää muista vesistöistä saatuja kokemuksia 
• olla ekologisesti tehokkaita 
• olla järkeviä, eli kustannukset ovat suhteessa hyötyihin 
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Vesienhoidon tavoitteet toteutuvat rakennetun Oulujoen vesistön alueella ja biodiversiteetti-
strategia keskittyy käytöstä poistettujen patojen purkuun. 

Yhteiskunnan rahaa tulisi ensisijaisesti sijoittaa niihin valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeisiin 
vaelluskalahankkeisiin, joissa hyödyt ovat suurimmat suhteessa kustannuksiin. Tässä vertailussa 
Oulujoen pääuoman toimenpiteiden edelle menevät useat muut vaelluskalavesistöt. Esimerkiksi 
Iijoella ja Kemijoella lohelle ja meritaimenelle sopivia lisääntymisalueita on yhteensä tuhansia 
hehtaareja.  

• Vastaan: Vaelluskalojen luontaisen elinkierron vahvistamista ja palauttamista ajavien tahojen 
mielestä toimenpiteiden kustannukset eivät saisi kuitenkaan olla rajoittavana tekijänä, koska 
toimenpiteet edistäisivät vesienhoidon ja biodiversiteettistrategian tavoitteiden toteutumista. 
Kustannukset tulisi myös suhteuttaa Oulujoen vesivoimatuotannolla saataviin hyötyihin ja ottaa 
huomioon myös voimayhtiöiden vuosikymmenten aikana saama hyöty sekä toisaalta se, että 
nykytiedon perusteella lohi- ja meritaimenvelvoitteet voivat olla alimitoitettuja. 
 

6.2 Asioita, joissa näkemyserot alatyöryhmässä olivat vähäisiä 
 

Tässä alaluvussa on kuvattu perustellen asioita, joissa alatyöryhmän työskentelyn kuluessa raportin 
koostajille syntyneen käsityksen mukaan näkemyserot ainakin toimenpiteiden hyödyllisyydestä eri 
osapuolten välillä ovat suhteellisen vähäisiä.   
 

• Pääperiaate toimenpiteiden toteutuksessa: Aloitetaan toimenpiteiden toteutus pääuomassa 
alajuoksulta ja edetään pääuomaa ylöspäin vaiheittain. Sovitaan välietapeista tai tarkistuspisteistä, 
esimerkiksi kolmen vuoden välein, jolloin arvioidaan jo toteutettujen hankkeiden onnistumista ja 
uuden tiedon valossa mahdollisten uusien toimenpiteiden tarvetta. 

o ”Jos monelle padolle rakennetaan samaan aikaan kalateitä/alasvaellusreittejä, niin on iso 
ongelma, jos sitten todetaankin, etteivät ratkaisut toimikaan > iso taloudellinen riski mutta 
riski myös kantojen palauttamiselle. Ensin pitää todistaa jossain, että ratkaisut toimivat. Mitä 
milläkin virtaamalla esim. Merikoskella voidaan saada aikaan? Mitä luonnonmukaisella 
kalatiellä voidaan saavuttaa?” 

• Merikosken alue olisi hyvä aloituskohde, koska voimalaitoksen alapuolella on potentiaalisia 
lisääntymisalueita niin lohelle, meritaimenelle kuin siialle.  

o Merikosken vesitys vähentäisi kalojen nousuun liittyviä ongelmia (alakalatien merkitys 
nousuväylänä vähentyisi). 

o Nykyisen ylemmän kalatien kehittäminen ja houkuttelevuuden parantaminen (esim. 
rehukokeilu houkuttelevuuden lisäämiseksi). 

o Merikoski on myös kalastusmatkailun kannalta tärkeä kohde ja toimenpiteet palvelisivat 
kalastusmatkailun kehittämistä. Jo hankkeen esiselvityksessä tuotiin esille kalastukseen ja 
vesiurheiluun liittyviä tulevaisuuden kehitystoiveita Merikosken alueelle. 

o Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunki hankkeen 
tuomat mahdollisuudet eri toimijoiden resurssit yhteen tuomalla kannattaisi ottaa 
huomioon Merikosken alueen kehittämisessä. Vastavuoroisesti Merikosken aluetta voisi 
hyödyntää kulttuuripääkaupunkiprojektissa tavoilla, jotka tukisivat koko Oulujoen vesistön 
positiivista tulevaisuutta.  

o Hupisaari voisi kohteena olla taimenelle erittäin hyvä. Tutkimustuloksia: Taimen lisääntyy ja 
menestyy Hupisaarten puroissa varsin hyvin ja hajahavaintoja on myös lohesta, siiasta ja 
harjuksesta. Istutettujen kututaimenten lisäksi puroissa ovat lisääntyneet myös mereltä 
nousseet taimenet. 

 

• Merikosken aluetta koskevia ehdotuksia:  
o Luonnonmukainen kalatie nykyisen kalatien yläosan viereen ja yhdistää siihen Hupisaarten 

purot: Tällöin kalojen nousu menisi kahta reittiä. Voisi edesauttaa siian nousua, mikä voi olla 
vaikeaa nykyisiä teknisiä kalateitä kehittämällä. Kalatiet ovat olleet jo pitkään käytössä ja 
siika ei oikein nouse. Rakentamalla luonnonmukainen kalatie saataisiin tietoa, nouseeko siika 
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luonnonmukaiseen paremmin ja samalla uusi kalatie tukisi myös lohien/meritaimenien 
nousua. Voisiko Merikoski-Montta välillä saada siian lisääntymään? 

o Merikosken alueelle on esitetty paljon toimenpiteitä ja hintalappu on pääomitettuna luokkaa 
25-30 milj.€. Merikosken toimenpiteet pitäisi ajatella eri osapuolten yhteisrahoitteisina (ei 
yksin Oulun energian vastuulle) ja nähdä, että toimet voivat tuoda tärkeää lisätietoa, mitä 
kannattaa tehdä ja mitä ei. Eli jos luonnonmukaisesta kalatiestä saadaan hyviä tuloksia 
(lohikalojen poikastuotanto tai vaikkapa siian nousu), niin vastaavaa voi myöhemmin harkita 
myös Monttaan.  

• Montan kiinniottolaitteen kehittäminen: Kiinniottolaitteessa on ollut paljon lastentauteja (lähinnä 
kiinniotossa) ja teknisiä suunnitteluvirheitä kiinnioton ja myös houkuttelevuuteen merkittävästi 
vaikuttavan kynnyksen osalta. Näiden korjaamisen jälkeen nähdään laitoksen todellinen toimivuus. 
Sinällään jo nyt laitteeseen uineiden lohikalojen määrät ovat olleet parhaimmillaan riittävän suuria 
(satoja kappaleita). Ylisiirron kannalta emokalojen vähäinen määrä tulee jatkossakin olemaan suurin 
haaste kutualueille siirron osalta.  

• Oulujokeen laskevien jokien tilan parantaminen – habitaattikunnostukset ja valuma-
aluetoimenpiteet siellä, missä jokien tilaan liittyvät muuttujat rajoittavat vaelluskalojen 
lisääntymisen onnistumista. Hot spot -kohteiden tunnistaminen, jotta toimenpiteet voidaan 
kohdistaa sinne, missä niillä saavutettavissa suurimmat vaikutukset. Tärkeitä kohteita mm. 
Muhosjoki ja Poikajoki, joissa on tehty toimenpiteitä sekä maankuivatusta parantavia toimenpiteitä 
sekä uomassa että valuma-alueilla. Eroosioherkillä alueilla virtausnopeudet nousseet => voimistunut 
eroosio. 

o Kutujoki: ”Kutujoen lisääntymisalueiden määrä, 9 ha, on 2 ha enemmän kuin Merikosken 
esisuunnittelualueen pinta-ala. Kutujoen smolttirysäpyynti on osoittanut, että siellä on 
mahdollista päästä ainakin lähelle tuota Luken mallinnuksen smolttimäärää. 
Pienpoikasistutusten ja ylisiirron lisäksi voisi pohtia alassiirron mahdollisuutta. Haapakoski ja 
Lieksanjoki kokemusten mukaan voisi arvioida, että smolttien kiinniotto ja alasiirto olisi 
kertaluokkaa kustannustehokkaampi verrattuna tulvauomien kunnostushankkeisiin. 
Kustannuksia tulisi lähinnä kiinniottorakenteiden rakentamisesta ja alassiirron järjestelystä. 
Hankkeen voisi käynnistää rysäpyynnillä Kutujoessa.” 

• Istukkaiden viljelytekniikan kehittäminen: virikekasvatus jne. 

• Istutuskäytäntöjen kehittäminen. Istutuksia ei kannata tehdä liian kylmään veteen, suositus 8-12 
astetta, istutuspaikalla (jokisuu/Montta) ei merkittävää vaikutusta Oulujokeen palaavien lohien 
määriin → istutuspaikka muutettu Monttaan  
 

TIETOLAATIKKO 6. MERIKOSKEN SELVITYKSET – KALANKULKU (Panu Orell (Arvovesi-hankeen 
asiantuntijaluento, 29.3.2022) 

• Monipuolisia nousuvaellusselvityksiä: radiotelemetria, PIT-telemetria, kalatieseurannat  

• Alakanava-kalatie-Montta  

• Keskeisiä tuloksia:  
o Juoksutusten kasvu houkuttaa lohia alakanavaan voimalan alle 
o Eniten lohia hakeutuu kalatiehen, kun kalatien puoleista turbiinia ajetaan pienemmällä 

vesimäärällä kuin kahta muuta turbiinia 
o Noin kolmannes alakanavaan-alakalatiehen hakeutuvista lohista selvittää koko kalatien  
o Ohijuoksutuksilla positiivinen yhteys jokeen nousevaan lohimäärään (kesä-syksy)  
o Kalatien jälkeen lohet uivat tavallisesti 1-2 vrk:ssa Monttaan 

 

6.3 Alatyöryhmän kokouksessa tehdyn kyselyn tulokset 
 
10.5.2022 järjestetyssä alatyöryhmän kokouksessa tiedusteltiin ryhmäläisten näkemyksiä erilaisiin väittämiin 
sekä heidän mielipiteitään kiireellisimmistä toimenpiteistä ja tutkimustarpeista. Kysely toteutettiin Google 
Forms -lomakkeella ja vastaukset vastaanotettiin anonyymisti. Tulokset on esitetty kokonaisuudessaan (ml. 
perustelut ja avovastaukset) liitteessä 8. Vastaajia oli yhteensä 20. SYKEn ja Oulun yliopiston hankehenkilöt 
eivät vastanneet kyselyyn. 
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Väittämiä koskevat tulokset 
Seuraavassa on esitetty kyselyn väittämien tulokset tiivistetysti.  Vaikea sanoa / en ota kantaa vastauksien 
määrää ei ole esitetty alla, mutta ne näkyvät liitteen 8 kaavioissa. Tulosten perusteella valtaosassa väittämiä 
näkemykset ovat jakautuneet niin, että väittämän kanssa samaa tai eri mieltä olevien määrässä ei ole suurta 
eroa. Yksimielisimpiä ollaan väittämien 1, 9 ja 10 kohdalla. 
 
Väittämä 1: Oulujoen pääuoman palauttaminen lohijoeksi koko matkaltaan ei ole mahdollista 
näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa  

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 15 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 5 vastaajaa 

Väittämä 2: Luonnonmukainen kalatie tulisi rakentaa kaikkiin Oulujoen pääuoman voimalaitoksiin 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 9 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 10 vastaajaa 

Väittämä 3: Vesistövisiossa tavoitteen tulee olla itse itseään ylläpitävä lohi- ja meritaimenkanta ja 
vaellusyhteys mereltä latvavesille 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 8 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 10 vastaajaa 

Väittämä 4: Vaellusyhteyden ja lisääntymisalueiden muodostaminen mereltä Oulujärvelle on liian kallista 
hyötyihin nähden  

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 12 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 7 vastaajaa 

Väittämä 5: Lohen ja meritaimenen istutuksissa tulisi siirtyä entistä enemmän smoltti-istutuksista 
pienpoikas- ja mäti-istutuksiin 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 11 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 6 vastaajaa 

Väittämä 6: Pyyntikokoisten kirjolohien istutuksia Oulujokeen ja sen sivujokiin tulisi jatkaa 
vesirakentamisesta kalastukselle aiheutuvan haitan kompensoimiseksi 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 10 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 7 vastaajaa 

Väittämä 7: Emokalojen (lohi/meritaimen) ylisiirtoja Oulujoella voimalaitosten yläpuolisiin sivujokiin 
tulisi lisätä nykyisestä 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 13 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 5 vastaajaa 

Väittämä 8: Oulujoen vesivoimatuotannon merkitys sähköjärjestelmän tasapainottajana kasvaa 
nykyisestä lähitulevaisuudessa 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 11 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 7 vastaajaa 

Väittämä 9: Lyhytaikaissäännöstelyn haittoja vesiekosysteemiin ja virkistyskäyttöön voidaan vähentää, 
vaikka Oulujoen vesivoimalaitokset ovat keskeisiä säätöenergian tuottamisessa 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 14 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 5 vastaajaa 

Väittämä 10: Oulujoen nykyinen kalatalousvelvoite tulisi päivittää ajan tasalle vesioikeudellisessa 
lupamenettelyssä 

• Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 14 vastaajaa  

• Täysin tai jokseenkin eri mieltä 6 vastaajaa 
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Toimenpiteiden tärkeyttä koskevat tulokset 
 
Kyselyssä oli kolme kysymystä toimenpiteistä. Ensimmäinen koski rakenteellisia toimenpiteitä (taulukko 15), 
toinen tukevia toimenpiteitä (taulukko 16) ja kolmas tutkimusta ja seurantaa (taulukko 17). Avovastaukset 
on esitetty liitteessä 8. 
 
Rakenteellisista toimenpiteistä eniten kannatusta saivat Merikosken kauneusaltaan kunnostus ja 
ympäristövirtaama, elinympäristökunnostukset Oulujoen sivujoissa ja Vaellussiian lisääntymisedellytysten 
parantaminen Merikosken alapuolella. Tukevista toimenpiteistä laajimman kannatuksen saivat emokalojen 
ylisiirrot Kutu- ja Utosjoelle, mäti- ja pienpoikasistutukset Oulujokeen laskeviin sivujokiin sekä Montan 
kiinniottolaitteen toiminnan parantaminen riittävällä houkutusvirtaamalla. Tutkimusta ja seurantaa 
koskevista vaihtoehdoista tärkeimpinä pidettiin seuraavia: keskeisten kuormituslähteiden tunnistaminen ja 
toimenpiteet sivujokien vedenlaadun parantamiseksi, kuivauomien ympäristövirtaaman hyötyjen tutkimus 
ja seuranta sekä luonnonmukaisten kalateiden toimivuus ja poikastuotanto 
 
Taulukko 15.  Rakenteelliset toimenpiteet - Mihin kolmeen rakenteelliseen toimenpiteeseen resurssit 
tulisi ensisijaisesti kohdentaa Oulujoen alueella lähivuosina (1–5 vuotta)?  
 

Vastausvaihtoehdot Vaihtoehdon valinneiden 
vastaajien määrä ja osuus % 

Merikosken kauneusaltaan kunnostus ja ympäristövirtaama 13 vastaajaa, 68,4 %  

Muun kuivan uoman kunnostus ja ympäristövirtaama (Kirjoita kohde ja perustelut 
"Perustelut vastauksille" kenttään) 

1 vastaaja, 5,3 %  
 

Luonnonmukainen kalatie Merikoskeen nykyisen kalatien viereen 7 vastaajaa, 36,8 %  
 

Ohitusratkaisu Monttaan 6 vastaajaa, 31,6 %  

Ohitusratkaisu muualle kuin Monttaan tai Merikoskelle (Kirjoita kohde ja 
perustelut "Perustelut vastauksille" kenttään) 

2 vastaajaa, 10,5 %  

Elinympäristökunnostukset Oulujoen sivujoissa 9 vastaajaa, 47,4 %  

Laaja-alaiset valuma-aluekunnostukset Muhosjoen vesistössä 5 vastaajaa, 26,3 %  
 

Vaellussiian lisääntymisedellytysten parantaminen Merikosken alapuolella 8 vastaajaa, 42,1 %  

 
 
Taulukko 16. Tukevat toimenpiteet - Mihin kolmeen tukevaan toimenpiteeseen resurssit tulisi 
ensisijaisesti kohdentaa Oulujoen alueella lähivuosina (1–5 vuotta)? 

Vaihtoehto Vaihtoehdon valinneiden vastaajien 
määrä ja osuus % 

Montan kiinniottolaitteen toiminnan parantaminen riittävällä 
houkutusvirtaamalla 

10 vastaajaa, 55,6 %  

Emokalojen ylisiirrot Kutu- ja Utosjoelle  12 vastaajaa, 66,7 %  

Smolttien pyydystäminen rysillä ja siirto voimalaitosten ohi Kutu- 
ja Utosjoella 

6  vastaajaa, 33,3 %  
 

Mäti- ja pienpoikasistutukset Oulujokeen laskeviin sivujokiin  11 vastaajaa, 61,1 %  

Lohien siirto Merikoskesta / Montasta patoaltaisiin kalastettaviksi  3 vastaajaa, 16,7 %  

Istutuskäytäntöjen kehittäminen  7 vastaajaa, 38,9 %  

 
 
Taulukko 17. Tutkimus ja seuranta - Mihin kolmeen tutkimuksen ja seurannan toimenpiteeseen resurssit 
tulisi ensisijaisesti kohdentaa Oulujoen alueella lähivuosina (1–5 vuotta)?  
 

Vaihtoehto Vaihtoehdon valinneiden vastaajien 
määrä ja osuus % 
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Smolttien selviytymisen arviointi patoaltaissa useiden 
voimalaitosten ohi ja kriittisten pullonkaulatekijöiden 
tunnistaminen  

8 vastaajaa, 42,1 %  

Mäti- ja pienpoikasistutusten tuloksellisuuden selvittäminen  2 vastaajaa, 10,5 %  
 

Luonnonmukaisten kalateiden toimivuus ja poikastuotanto  9 vastaajaa, 47,4 %  
 

Kuivauomien ympäristövirtaaman hyötyjen tutkimus ja seuranta  11 vastaajaa, 57,9 %  

Merivaelteisen (anadromisen) harjuksen esiintyminen Oulujoessa  1 vastaaja, 5,3 %  

Keskeisten kuormituslähteiden tunnistaminen ja toimenpiteet 
sivujokien vedenlaadun parantamiseksi  

12 vastaajaa, 63,2%  

Nahkiaisen ylisiirtojen tuloksellisuuden selvittäminen  5 vastaajaa, 26,3 %  
 

Vaellussiian todellinen poikastuotanto nykytilassa  3 vastaajaa, 15,8 %  

 

7 Kysymyksiä ja tutkimustarpeita  
 

 
Seuraavassa on lueteltu eri yhteyksissä esitettyjä kysymyksiä, kehittämisehdotuksia ja tutkimustarpeita. 

• Lohikalojen kutu- ja mäti(rasia) ja pienpoikasistutukset: Mätirasiaistutuksien tuloksellisuudesta ei ole 

riittävästi tietoa. Nykyiset mätimäärät eivät riitä mätirasiaistutusten toteuttamiseen. Tietoa tarvitaan 

esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

Kuinka suuri hävikki mätirasioissa on verrattuna pienpoikasistutuksiin? 
Kuinka mätirasia- ja pienpoikasistutuksia tulisi muuttaa emokalojen siirron myötä? 

o Kommentti: Mätirasiatutkimus on iso ponnistus. Sitä tehdään parhaillaan Kemi- ja 
Ounasjoella ja kyseisen tutkimuksen tuloksia voidaan ainakin joiltakin osin hyödyntää myös 
Oulujoella.  

• Tehdäänkö sellaisia (velvoite)istutuksia, joiden hyöty-kustannussuhde on huono ja joista aiheutuvat 
menot voitaisiin kohdentaa esim. sivujokien tilan parantamiseen? 

o Vuonna 2020 Oulujokeen istutettiin 4 765 kiloa ongintakokoista kirjolohta, 2 700 kuhaa ja 6 
000 harjusta. Muhosjokeen istutettiin 3 500 harjusta 

• Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa on vuosittain istutettu yhteensä 50 000 merilohen ja -
taimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen. Mikä 
on näiden istutusten tuloksellisuus? 
 

• Norjalaiset tutkijat ovat esittäneet, että poikasten erittämillä feromoneilla olisi merkittävä, ellei 
ratkaiseva vaikutus siihen, miten emokalat löytävät mereltä omaan jokeensa. Miten tämä toimisi 
kalateissä?  

o Kysymyksen esittäjä vastaa: Teknisissä ei lainkaan. Luonnonmukaisista uomista, jossa olisi 
poikasia vaikka 40-150 aaria kohti, tulisi voimakkaat feromoni-konsentraatiot kalatien 
suulle verrattuna muuhun pääuomaan. 

• Onko tutkimustietoa luonnonmukaisten kalateiden hyydeongelmista? 

• Nahkiaisen nousu selvitettävä, mihin asti nousee? 

• Vaellussiiasta tarvitaan lisää tutkimustietoa mm. luonnonmukaisten kalateiden loivuudesta ja 
muista ominaisuuksista.  

 
Tulisiko Oulujoen ala- ja yläosalle ja sivujoille asettaa tavoitetasot eri vaelluskalojen tilalle hyödyntäen 
Lennox ym. (2021) mukaista tai siitä Oulujoen alueella muotoiltuja tavoitetiloja?(ks. tietolaatikko X) 
 

TIETOLAATIKKO 6. TAVOITETASOT LOHIJOKIEN KUNNOSTAMISELLE (Lennox ym. 2021) 
 
Tavoitetaso 1: Itseään ylläpitävä villi populaatio: Populaatio on itseään ylläpitävä ilman istutuksia. Kanta 
voi olla pieni verrattuna historialliseen vertailutasoon, mutta kutevien kalojen määrän odotetaan 
lisääntyvän tulevaisuudessa, koska lisääntymisalueita oletetaan olevan riittävästi. Pienet populaatiot 
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voivat olla alttiita odottamattomille häiriöille ja muuttuville ympäristöolosuhteille erityisesti merellisessä 
selviytymisessä, jotka voivat heikentää kunnostustoimenpiteiden hyötyjä ja viedä populaation takaisin 
uudistumistason alapuolelle (Palstra et al., 2007). 
 
Tavoitetaso 2: Vankka itseään ylläpitävä populaatio: Populaation koko on vakaa riippumatta ympäristön 
häiriöitekijöistä ja vaihteluista. Tämä taso saavutettaisiin oletettavasti useita vuosia 
kunnostustoimenpiteiden jälkeen. Tavoite taso 2 valitaan usein ennallistamisprojektien tavoitteeksi. 
Tällaisissa populaatioissa voidaan saavuttaa biologinen vertailutaso, mutta kutevien kalojen lukumäärä 
voi olla epäoptimaalinen emokalojen vinoutuneen sukupuolijakauman vuoksi (Perrier et al., 2016).  
 
Tavoitetaso 3: Populaatio tuottaa saaliiksi otettavaa ylijäämää: Kestävät itseään ylläpitävät populaatiot, 
jotka tarjoavat kalastettavaa ylijäämää yli biologisen vertailutason. Populaatioiden voidaan katsoa 
hyödyntäneen täysin potentiaalinsa ennallistamisen jälkeen, kun emokaloja palaa enemmän kuin 
tarvitaan kannan koon vakaana pitämiseen. Kalastuskiintiöillä voidaan poistaa osa populaatiosta ja pysyä 
silti turvallisella tasolla, jolla voidaan varmistaa kannan koon vakaana säilyminen.  

• Norjassa ja Kanadassa kullekin lohijoelle on määritetty kantokyky mätimäärälle, joka tarvitaan 
jokikohtaisten biologisten vertailutasojen saavuttamiseksi (O'Connell et al. 1997; Forseth et ai., 
2013).  

 
 

 
 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vesistön eri osa-alueiden vaelluskalakannoille asetettavia konkreettisia 
tavoitteita. Voisiko tärkeimpien vaelluskalojen tilalle asettaa tilatavoitteita vesistön eri osa-alueille 
esimerkiksi seuraavaa jaottelua hyödyntäen? 

• 1) kokonaan istutusten varassa oleva populaatio, jossa kalastuksen säätely lievää   
• 2) kalastusta tukeva istutuspopulaatio + osittainen luonnonkierto, riittävä kalastuksen 

säätely (esim. pyydystä ja päästä, rasvaevällisten täysrauhoitus, rauhoitusalueet) 
• 3) kokonaan luonnonkiertoon perustuva populaatio, ei kalastusta 
• 4) kokonaan luonnonkiertoon perustuva ja kalastusta kestävä populaatio, riittävä 

kalastuksen säätely (esim. Oulujoella edellyttäisi patojen purkamista) 
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8 Kaksi erilaista näkökulmaa Oulujoen vaelluskalakysymyksiin 
 
Alatyöryhmän tapaamisissa käydyt keskustelut osoittavat, että vaelluskalojen parantamistoimenpiteitä, 
niiden vaikutuksia, hyväksyttävyyttä ja oikeudenmukaisuutta voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. 
Seuraavassa kuvataan esimerkinomaisesti kahta näkökulmaa, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti ja 
osaltaan myös taustoittavat syitä niihin jännitteisiin, joita alatyöryhmän keskusteluissa tuli selvästi esille. 
 
Lähestyttäessä vaelluskalakysymystä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta huomio kohdistuu erityisesti siihen, 
miten on päädytty nykytilaan ja kuinka reiluksi/oikeudenmukaiseksi siirtymä lohijoesta nykyiseen 
rakennettuun ja voimakkaasti säännösteltyyn vesistöön koetaan. Oulujoen vesistössä erityisesti Oulujoen 
pääuomassa velvoitteiden ajantasaisuuteen ja lupaehtojen täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset 
korostuvat tästä näkökulmasta katsottuna. Monille tilanne näyttäytyy niin, että velvoitteita ei ole kaikilta osin 
toteutettu lupaehtojen mukaisesti ja että aikanaan sovitut velvoitteet ovat alimitoitettuja suhteessa 
aiheutuneeseen haittaan. Esimerkiksi Pyhäkosken voimalaitoksen lupaehdoissa on maininta kalahissistä ja 
sellainen on aikoinaan rakennettukin, mutta se ei ole ollut käytössä. Riittävänä perusteluna kalahissin 
käytöstä poistamiselle ei pidetä sitä, ettei Montan yläpuolella ole nousevaa kalaa. Näkemys on, että kyse on 
velvoitteesta, jonka toteuttamiseen ei pitäisi sisältyä luvanhaltijan omaa harkintaa. Pyhäkosken lisäksi 
Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten lupamääräyksissä on kalatalousvelvoitteeksi alun perin määrätty 
kalatalousmaksu siihen asti, kunnes kalatie mahdollisesti rakennetaan. Myöhemmin kaikki 
kalatalousvelvoitteet on toteutettu istutuksin Montan sopimuksen nojalla. Myös Montan sopimus 
kyseenalaistetaan ja nähdään, että vesivoimalaitosten kalastoa koskevat lupaehdot tulisi päivittää ajan 
tasalle kuten ollaan tekemässä Kemi- ja Iijoella. EU:n lainsäädäntöä koskien ympäristövirtaamia ja ekologista 
jatkumoa rakennetuissa vesistöissä ei tästä näkökulmasta katsottuna ole myöskään Suomessa toteutettu 
riittävästi. 
 
Yksi tähän näkökulmaan liittyvä keskeinen näkökanta on se, että toteutettavaksi vaadittujen 
parantamistoimenpiteiden kustannuksia pidetään erittäin pieninä suhteessa vesivoimasta saatavaan 
kokonaishyötyyn ja aikaan (yli 50 vuotta), jonka voimayhtiöt ovat Oulujoen vesistössä jo toimineet. 
Toimenpiteillä, jotka mahdollistaisivat kalojen alas- ja ylösvaelluksen nähdään olevan mitattavissa olevien 
hyötyjen lisäksi monia sellaisia hyötyjä, joiden arviointiin ei ole määrällisiä mittausmenetelmiä. Esimerkkeinä 
tällaisista hyödyistä voidaan mainita positiiviseksi ennakoitu vaikutus jokivarren asukkaiden 
paikallisidentiteettiin ja hyvinvointiin sekä jokivarren kuntien pito- ja vetovoimaan. 
 
Alatyöryhmän keskusteluissa vaelluskalakysymyksiä lähestyttiin toisaalta myös näkökulmasta, jossa 
painottuvat vaelluskala-asioissa eteenpäin katsominen, yhteistyön korostaminen, tutkimustietoon 
nojautuminen ja kustannus-tehokkaiden toimenpiteiden tunnistaminen. Tästä näkökulmasta katsottuna 
vaelluskala-asioita saadaan edistettyä parhaiten sopimalla toimenpiteistä eri osapuolten kanssa. 
Vesioikeudelliset prosessit valituksineen eri oikeusasteisiin vievät vuosia, ja oikeusprosessien aikana 
kiinnostus vapaaehtoisiin kunnostustoimenpiteisiin voi olla vähäisempää kuin edettäessä yhteistyön polulla. 
Esimerkiksi Oulujoen yhteiskäytön puitesopimuksen (OUMO-sopimus) puitteissa on tehty vapaaehtoisia 
parantamistoimenpiteitä jo vuosia ja lisäksi voimayhtiöt ovat rahoittaneet erilaisia vaelluskalaprojekteja. 
Näkökulmassa korostuu tutkimustietoon nojautuminen ja ajatus siitä, että resurssit (niin voimayhtiöiden kuin 
yhteiskunnan) kannattaa kohdentaa Oulujoen alueella (ja laajemminkin vesistössä) toimenpiteisiin, joista on 
aidosti hyötyä vaelluskalakannoille. Tulokset aikaisemmista hankkeista Oulujoella ja muissa vesistöissä 
viittaavat siihen, että Oulujoki on erittäin haasteellinen kohde johtuen useista voimalaitoksista, voimakkaasta 
lyhytaikaissäädöstä, patoaltaista ja lisääntymisalueiden vähäisyydestä. On kuitenkin monia erilaisia 
toimenpiteitä, joilla vaelluskalojen ja vesistön tilaa on mahdollista parantaa. Tästä näkökulmasta katsottuna 
alkuperäisten lupamääräysten mukaisten kalatievelvoitteiden toimeenpano ei nykytilassa tuota toivottua 
hyötyä, vaan vaelluskalakantojen tilaa parantavia toimenpiteitä tulee tarkastella ja toteuttaa ensisijaisesti 
nykyisestä toimintaympäristöstä käsin. Siksi tavoitetiloja kalastolle ja kalastukselle tulee miettiä ja asettaa 
kohdealuekohtaisesti olosuhderajoitteet huomioon ottaen. Lisäksi näkökulmassa haetaan perspektiiviä 
tavoiteltavaan tilaan ja toimenpiteisiin vertaamalla Oulujoen vesistön vaelluskalapotentiaalia voimakkaasti 
rakennettujen Kemijoen ja Iijoen vaelluskalapotentiaaliin, joka molemmissa joissa on huomattavasti 
suurempi.  
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Vesistövisiotyö on eri osapuolten vapaaehtoisen yhteistyön foorumi sekä laadintavaiheessa että sen 
jälkeisessä toteuttamisvaiheessa. Visiotyö on muita suunnitteluprosesseja (esim. vesienhoidon suunnittelu) 
ja vaikuttamiskeinoja (esim. vesioikeudelliset käsittelyt) täydentävä. Visiotyön hengen mukaista ei ole toimia 
tuomarina asioissa, joissa on erilaisia ja ristiriitaisia näkemyksiä. Etusijalla on sellaisten asioiden ja 
toimenpiteiden määrittäminen, joista voidaan päästä yhteisymmärrykseen huolimatta siitä, että joissakin 
merkittävissä asioissa voi olla huomattavia näkemyseroja. Alatyöryhmän työskentelyn jälkeen keskustelu 
vaelluskala-asioista jatkuu hankkeen neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tehtävänä on valita 
alatyöryhmässä arvioiduista ja tunnistetuista monista toimenpiteistä ne, joiden toteuttamiseen eri tahot 
voivat sitoutua.   
 
 

9 Johtopäätelmiä 
 
Tarkasteluista voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä: 

• Lohen ja meritaimenen luontaisen elinkierron aikaansaaminen koko Oulujoen pääuoman alueelle 
on erittäin haastavaa, koska potentiaalisia nykyisiä ja rakennettavia lisääntymisalueita on varsin 
vähän suhteessa voimalaitosrakentamista edeltävään tilanteeseen. Lisäksi patoaltaat ja 
voimalaitokset aiheuttavat ylös- ja alasvaellustappioita. Alatyöryhmässä oli kuitenkin eriäviä 
näkemyksiä siitä, minkälaisia johtopäätöksiä näistä tuloksista tulisi tehdä varsinaisen vesistövision 
suhteen. Tarkoittaako tulos sitä, että toimenpiteitä kohdennetaan Montan yläpuolisen pääuoman 
sijasta muualle (Merikoski, sivujokien tilan parantaminen) vai onko toimivien vaellusyhteyksien ja 
luontaisen lisääntymiskierron aikaansaaminen Oulujoelle niin tärkeää, että sitä kohti tulisi pyrkiä, 
vaikka onnistumisesta ei ole varmuutta. 

• Lohen luontaisen elinkierron palauttaminen Oulujärven yläpuolisiin virtavesiin on Luken 
mallitarkastelujen ja muun tutkimustiedon perusteella vaikeaa. Oulujoen voimalaitoksista ja 
patoaltaista aiheutuvien vaellustappioiden lisäksi Oulujärvessä ei ole vesistösäännöstelystä johtuen 
kevätaikaan selkeää virtaamaa ohjaamaan smolttien vaellusta, minkä vuoksi smoltit eksyvät, niiden 
matka viivästyy ja ne ovat helppoa saalista petokaloille. 

• Kalatiet ja vanhojen uomien vesittäminen eivät yksin riitä lohen ja meritaimenen tilan parantamiseksi 
merkittävästi Oulujoen alueella, vaan tarvitaan myös riittävän hyvä vedenlaatu lisääntymisen 
onnistumiseen Oulujoen sivujoissa, tiukempaa kalastuksen säätelyä (esim. 
rasvaevällisten kalojen rauhoitus kaikelta kalastukselta), muutoksia istutuskäytäntöihin 
(nousuhalukas lohipopulaatio) ja petokalojen määrän rajoittamista patoaltaissa. 

• Vaelluskalojen tilan parantamisessa kustannustehokkaimpia toimenpiteitä ovat Oulujoen alaosalla 
tehtävät toimenpiteet, koska vaellustappiot ovat siellä pienimmät. Myös Oulujokeen laskevien jokien 
toimenpiteet voivat olla kustannustehokkaita riippuen siitä, kuinka suuri parannus vedenlaadussa 
tarvitaan ja onko sellaisia, maanomistajienkin hyväksymiä toimenpiteitä, joilla muutos on 
mahdollista saada aikaiseksi. Ilmaston muuttuessa vesistökuormituksen ennustetaan kasvavan ja 
pintavesien tilan heikkenevän ilman lisätoimenpiteitä, joten lisätoimenpiteitä tarvitaan myös 
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi mm. Muhosjoella, Poikajoella ja Sanginjoella.  

• Kalojen kulkua tukevien toimenpiteiden hyötyjen ja toteutettavuuden arvioinnissa ei tulisi rajoittua 
vain vaelluskaloihin, vaan arvioissa tulisi ottaa huomioon myös hyödyt muulle eliöstölle, maisemaan, 
virkistysmahdollisuuksiin ja luonnon tarkkailuun, ihmisten hyvinvointiin, matkailulle sekä kuntien 
veto – ja pitovoimaan.  

• Toimenpiteitä (rakenteelliset toimenpiteet, vedenlaatua parantavat toimenpiteet valuma-alueella, 
tutkimus, seuranta ja viestintä jne.) kannattaisi ensivaiheessa kohdentaa tietyille hot spot-alueille, 
jotta ne olisivat mahdollisimman vaikuttavia. Yksi tällainen Oulujoen pääuoman ulkopuolinen kohde 
voisi olla Muhosjoen ja Poikajoen vesistöalue. 

• Tavoitteet (visio) vaelluskalakantojen tilalle olisi hyvä määrittää vesistön eri osa-alueille ja seurata 
tavoitteiden toteutumista. Numeeristen tavoitteiden asettaminen auttaisi kehityssuuntien 
arvioinnissa. 

• Suomen rakennetuissa vesistöissä on käynnissä lukuisia tutkimuksia, jotka tuottavat lähivuosina 
uutta tietoa vaelluskalojen käyttäytymisestä sekä niiden vaellusta parantavista toimenpiteistä ja 
niiden vaikutuksista. Vaelluskalojen parantamistoimenpiteitä kannattaisikin vesistövision 
täytäntöönpanossa arvioida esim. 3 vuoden välein vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 
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Ovatko olosuhteet ja käsitys toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuudesta muuttuneet? 
Kuinka tuloksellisia jo toteutetut toimenpiteet ovat olleet?  

• Koska eri toimenpiteiden vaikutuksia ei etukäteen ole mahdollista arvioida täysin luotettavasti, nousi 
neuvottelukunnan kokouksessa kesäkuussa 2022 esille ajatus kokeilukulttuurin käyttöönotosta. 
Tämä tarkoittaisi sitä, että ei jäätäisi odottamaan tutkimustuloksia Oulujoen vesistöstä tai osittain  
eri vesistöistä, koska tulokset eivät välttämättä ole suoraan hyödynnettävissä. Odottelun sijaan 
toteutettaisiin toimenpiteitä ja arvioitaisiin niiden vaikutuksia, joka antaisi arvokasta oppia ja 
kokemusta. 
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LIITE 1. Alatyöryhmän työskentelyyn osallistuneet tahot. 
 

Fortum 

Kainuun ELY-keskus 

Kainuun kalatalouskeskus 

Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry 

Lapin ELY-keskus 

Loiste Energia Oy, Kainuun Voima Oy 

Luonnonvarakeskus 

Montan Lohi Oy 

Metsähallitus 

Oulujoen reitti ry 

Oulun Energia Oy 

Oulun kalatalouskeskus 

Oulun kaupunki 

Oulun yliopisto 

Paltamon kunta 

Pelastetaan vaelluskalat ry 

Pohjajoki ry 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Suomussalmen kalatalousalue 

Suomussalmen kunta 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry 

Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaa 

SYKE 

UPM Energy Oy 

Utajärven kunta 

Vaalan kunta 

Villilohi ry 

 

Lisäksi Jukka Jormola ja Jukka Muotka JKM Consulting Oy ovat osallistuneet osaan kokouksista 
asiantuntijoina. 
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LIITE 2. Poimintoja Vaelluskalat ja vesivoima alatyöryhmässä pidettyjen 
alustusten dioista 
 
Tähän lukuun on koottu poimintoja alaryhmän tapaamisissa pidetyistä alustuksista.  

 

Työpaja 8.9.2021 
 
Jyrki Uusitalo Fingrid 
Suomen sähköjärjestelmä ja vesivoima 
 
Sähköä pitää tuottaa joka hetki sama määrä kuin sitä kulutetaan. Sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat 
sähköntuotannon / - kulutuksensa etukäteen tasapainoon. Fingrid tasapainottaa käyttötunnin aikaiset 
poikkeamat käyttämällä apunaan sekä automaattisia että operaattorin aktivoimia reservejä. 
 
Vesivoimalla on sähköjärjestelmän tasapainotuksen kannalta monia erinomaisia ominaisuuksia  
• Uusiutuvuus  
• Nopea säätökyky molempiin suuntiin 
• Käyttövarmuus huippukulutuskaudella  
• Suuri energianvarastointikyky (sopii kausivarastointiin) 
 
Vesivoima osaltaan mahdollistaa ilmastoneutraalin Suomen nopeammin, varmemmin ja edullisemmin. 
 
Tuulivoimaloiden rakentaminen on lisännyt tuotannon vaihteluita kuten kuvasta X ilmenee. Esimerkiksi 
vuonna 2020 oli 5000 kpl jaksoja, jolloin muutos perättäisten 15 minuutin jaksojen välillä oli n. 35 MW. 
Vuonna 2014 samalla jakson määrällä tehon muutos oli alle 10 MW. 
 

 
 
Mikael Heikkilä, Fortum 
Sähköjärjestelmää ylläpidetään joka sekunti ja vesivoimaa säädetään sähköjärjestelmän tarpeista 
 
Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 Fit-for-55-ilmastopaketin. Tavoitteena on laskea EU:n 
hiilidioksidipäästöjä vähintään 55% (vuoden 1990 tasosta) vuoteen 2030 mennessä – ja auttaa tekemään 
maanosasta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Komissio ehdottaa uusiutuvan energian tavoitteen 
nostamista nykyisestä 32 %:sta 40 %:iin EU:n energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan 
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energian käytölle asetetaan myös sektorikohtaiset alatavoitteet liikenteelle, lämmitykselle ja sähkölle sekä 
teollisuudelle. Sähkön kulutuksen tulee kasvaa tulevaisuudessa, kun fossiilisista energioista pitää päästä 
eroon, ja sähkön tulee olla mahdollisimman päästötöntä. 
 
Ydinvoimalla tuotetaan normaalitilanteessa perusvoimaa, tuulivoiman tuotannossa vaihteluita ja vesivoima 
vastaa siitä, että tuotanto vastaa kulutusta. Vesivoima toimii myös häiriötilanteissa reservinä (kuva x) 
 

 

 
2021 talven kulutusennätys Suomessa oli 14 267 MWh yksittäiselle tunnille 18.2.2021 klo 9-10. Tuotanto 
Suomessa oli 11 191 MWh, erotus katettiin tuonnilla. Talven huipputuotanto oli 11 409 MW 5.2.2021 klo 18-
19. Oulujoki + Emäjoki (Fortumin laitokset + Merikoski, ei Sotkamon reittiä) huipputeho 607,5 MW. Normaali 
minimi noin 30-50 MW. Fingridin omistamat Forssan varavoimakaasuturbiinit (2 kpl) ovat tehoiltaan noin 160 
MW / kpl. 
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Jukka Muotka JMK Consulting 
Vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamistoimenpiteitä Oulujoen vesistössä 
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Miksi ylisiirto? 

• Tieto lisääntyy kokemuksen myötä – ratkaisu muokkautuu sen mukaan  

• Kiinniotto ja kuljetus… 
o Lisääntymisalueille sivujokiin: Vahvistetaan luonnonkantaa  
o Yläpuolisiin patoaltaisiin: Erilaista virkistyskalastusta  
o Montan kalanviljelylaitokselle: Luonnonvalinnan läpikäynyttä materiaalia kalanviljelyyn  

 
o Tutkimus”laboratorio”: Hyvät ja huonot kokemukset jakoon 

 

• Vahva paikallisyhteistyö todistaa yhteisymmärryksestä  
o Suunniteltu yhdessä  
o Rahoitettu yhdessä  
o Käytöstä päätetään yhdessä  
o Jokivarren kunnat: Muhos, Utajärvi, Vaala ELY-keskukset ja MMM, Kalastusalue ja 

osakaskunnat, Luonnonvarakeskus, Montan Lohi Oy, Fortum  
 

 
 
 
Jukka Jormola, maisema-arkkitehti Interenv Oy, tutkija Aalto- yliopisto  
Saija Koljonen, erikoistutkija SYKE 
 
Ohitusuomien ja ympäristövirtaamien mahdollisuuksia Oulujoella 
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Erkinaro ym. Luke 
Oulujoen lohikantamalli Vaihtoehtoisia skenaariotarkasteluja  
(enemmän dioja lohimallista 6.4.2022 kokouksen yhteydessä) 

 

 

 

 

Hannu Huuki, Tutkija, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Yleiskuva virtaamarajoitusten vaikutuksista vesivoimatuotantoon 8.9.2021, Vaelluskalat ja vesivoima 
– alatyöryhmän kokoontuminen  
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Tapaaminen 25.11.2021 

Jarno Turunen, Lapin ELY-keskus 

Kommenttipuheenvuoro KHO:n Fortum-päätös ja kalatalousvelvoitteet 
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Työpaja 6.4.2022 

 
Erkinaro ym. (esityksen piti Pauliina Louhi Luke) 
Oulujoen lohikantamalli -vaihtoehtoisia skenaariotarkasteluja
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Liite 3. Erilaisista valtakunnallisista ja alueellisista ohjelmista poimittuja 
vaelluskaloihin liittyviä tavoitteita / toimenpiteitä 
 
Sanna Marinin hallituksen ohjelma 
 

• Suomi on hiilineutraali vuonna 2035: Päästövähennystoimet toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti 
oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat mukana. Hallitus edistää kuntien ja 
alueiden omien hiilineutraaliussuunnitelmien valmistelua ja ilmastotoimien toimeenpanoa.  

 
sivu 44 

• Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta 
lisäämällä.  

• Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian 
pohjalta.  

• Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja.  

• Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään 
viranomaistyönä. 

 
s. 124  

• Edistetään tulvasuojelua ja peltojen vesienhallintaa. 

• Kalakantoja säännellään ja hoidetaan yhteistyössä eri toimijoiden, kuten paikallisten, vesialueiden 
omistajien, järjestöjen ja elinkeinonharjoittajien kanssa. 

• Toimeenpannaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa vuonna 2020. Arvioidaan strategian 
toteutuminen ja päätetään sen jatkamisesta tai päivittämisestä. 

• Panostetaan kalakantojen tutkimukseen.  
 
s. 128 

• Edistetään monipuolisesti kotimaisten kalalajien hyödyntämistä. 

• Edistetään kotimaisen kalan käyttöä julkisissa hankinnoissa. 

• Edistetään sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien aloittamista kaupallisessa kalastuksessa. 
 
s. 129 

• Toimeenpannaan vapaa-ajan kalastuksen kehittämisstrategiaa. 

• Otetaan käyttöön vaelluskalojen saalisilmoitus koskien kaikkea saalistettua kalaa (oma kala -
tietojärjestelmä). 

• Edistetään kalastusmatkailun kehittymistä erityisesti valtion vesialueilla sekä sen aluetaloudellisten 
vaikutusten kasvua. Uudistetaan kalastusmatkailun toimenpideohjelma. 

 
Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle 
 

• Muiden rakennettujen ja potentiaalisten lohijokien toimenpideohjelmien tarvetta tarkastellaan 
aikavälillä 2016 – 2020 ottaen huomioon kalatiestrategian toteutuminen sekä vaellusreittien ja 
elinympäristöjen kehittyminen 

• Rakennetuille ja potentiaalisille luonnonlohi- ja taimenjoille asetetaan tuotanto- ja kutukalojen 
määrätavoitteet, joilla pyritään saamaan aikaan luonnontuotannon kasvua. Tavoitteiden saavuttamista 
tarkastellaan neljän perättäisen vuoden liukuvana keskiarvona. 

 
 
Kansallinen kalatiestrategia 
 

• Kalatalousvelvoitteita ohjataan osaksi kestävää vesistöjen ja kalakantojen hoitoa. Avainasemaan 
ovat nousseet erityisesti kalojen luonnonlisääntymistä tukevat toimenpiteet. (sivu 4) 
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• Vaelluskalojen kestävän kalastuksen ja hoidon varmistaminen sekä kalojen kulun turvaaminen 
edellyttää monilta osin nykyistä tehokkaampia kalastuksensäätelytoimenpiteitä. (sivu 5, myös alla 
olevat) 

• Elvytettävässä jokivesistössä ja vaelluskalakannan syönnösalueella toteutettavilla kalastuksen 
säätelytoimenpiteillä tulisi edesauttaa riittävän kalamäärän pääsyä kalateihin ja edelleen niiden 
lisääntymisalueille. 

• Kalojen vaellusesteenä saattaa olla käyttötarkoituksensa menettäneitä myllypatoja tai vanhoja 
minivoimalaitoksia, jotka voitaisiin poistaa. Pohjapatoja ja siltarumpuja voitaisiin muuttaa 
sellaisiksi, että kalojen nousu niiden ohi on mahdollista. (s. 6) 

• Keskeisiä säätelytoimenpiteitä ovat rauhoitusalueet ja -ajat, pyydystekninen säätely, sallittujen 
tai kiellettyjen pyyntimenetelmien määrittely sekä pyyntikiintiöt. 

• Ennen kalatiehankkeiden toteuttamista tulee laatia elvytyshanketta tukevat suunnitelmat 
kalastuksen järjestämiseksi vaelluskalakannan elinkierron kaikissa vaiheissa. 

 

• Isoimmilla tai tärkeimmillä vaelluskalajoilla tulisi perustaa jokikohtainen vaelluskalaryhmä, jossa 
keskeiset intressi- ja sidosryhmät ovat edustettuina. (sivu 4) 

 

• Elinvoimaiset vaelluskalakannat mahdollistavat monimuotoisuuden säilymisen ja kestävän 
kalastuksen (kaikki tässä esitetyt löytyvät sivulta 3) 

• Painotetaan kalojen luontaisen lisääntymiskierron tukemista ja palauttamista istutuksien sijaan. 

• Vahvistetaan uhanalaiset vaelluskalakannat elinvoimaisiksi ja lisätään siten luonnon 
monimuotoisuutta. 

• Saadaan aikaan myönteisiä sosioekonomisia vaikutuksia ja parannetaan mahdollisuuksia kestävään 
kalastukseen 

 
Oulujoen ja meren kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2021 
(lihavoinnit tämän raportin laatijoiden) 
 

• Kalastukselle keskeisten vaelluskalalajien (lohi, taimen ja siika) kannat tulee saada kalastusta 
kestävälle tasolle myös alueen sisävesistöissä. Hauki- ja ahvenkannat perustuvat turvattuun 
luonnonvaraiseen lisääntymiseen. Siikakannoista vaellussiian saaliit perustuvat luonnonvaraiseen 
lisääntymiseen ja istutuksiin, joita jatketaan. 

• Alueen keskeisistä kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta käyttökelpoista tietoa, 
jota voidaan hyödyntää seuraavaa suunnittelukautta koskevien kalastuksen ohjaukseen ja 
kalakantojen hyödyntämiseen liittyvien tavoitteiden asettamisessa. Tiedon tarpeet liittyvät 
erilaisten ohjaus-hoi-totoimien toimivuuden ja riittävyyden arviointiin. Toteutumista arvioidaan 
asiantuntija-arvioina. 

• Kaupallisen kalastuksen houkuttelevuus ja toimintaedellytysten parantaminen. Toteutumista 
mitataan kalastajamäärien ja saaliiden perusteella. Tavoitteena on mahdollistaa päätoimisten (I- ja 
II- ryhmän) kaupallisten kalastajien toiminta myös alueen sisävesistöissä. Tavoitteena on vajaasti 
hyödynnettyjen lajien, kuten särkikalojen, kalastuksen vakiinnuttaminen osaksi alueen kaupallista 
kalastusta. 

• Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen kohteena. Vapaa-ajankalastus ja 
opastoiminta tuottavat lupatuloja vesialueiden omistajille ja kalavesien hoitoon. Pyrkimyksenä on 
pitää alueen vapaa-ajankalastuksen määrä vähintään suunnittelukautta edeltävällä tasolla. 
Toteutumisen mittaamista tarkennetaan myöhemmin, kun alueen vapaa-ajankalastuksen saaliista 
saadaan parempaa tietoa. 

• Osakaskuntien ja muiden omistajayksiköiden järjestäytyminen ja vesialueiden yhdistäminen 
nykyistä isompiin kokonaisuuksiin käynnistyy. Tämä on käytännössä edellytys sille, että alueelle 
saadaan myöhemmin muodostumaan yhtenäislupa-alueita, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta 
vapaa-ajankalastuskohteena, parantavat kaupallisten kalastajien mahdollisuuksia ja tuovat lisää 
lupatuloja vesialueen omistajille. Toteutumista mitataan ensivaiheessa järjestäytyneiden 
osakaskuntien pinta-alan kehittymisellä, suunnittelukauden jälkimmäisellä osalla yhtenäislupa-
alueiden pinta-alan kehityksenä ja myytyjen lupien tuottona. Tavoitteina on ko. pinta-alojen 
kasvava suuntaus. 
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• Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen ja heidän saaliinsa kohtuullisella tarkkuudella. 
Tämä on tietoon perustuvan kalastuksen ohjauksen ja sääntelyn ydin. Parannettavaa on erityisesti 
vapaa-ajankalastukseen liittyvien tietojen kohdalla. Tämä osatavoite on pitkän tähtäimen tavoite, 
jonka toteutumista voi edistää mm. sähköisten saalistietojen keruujärjestelmien kehittyminen. 
Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

• Vesialueen omistajille lähetetyn kyselyn mukaan sisämaassa kalastuksen kehittämistoimenpiteinä 
ovat vähempiarvoisen kalan hyödyntäminen, toimivat lohiportaat Oulujokeen, Kutu- ja Tervajokien 
kutusoraikkojen kalataloudelliset jatkokunnostukset ja velvoitehoidon kehittäminen niin, että 
Oulujokeen nousisi enemmän merellisiä vaelluskaloja. 

• Otermajärven kesäinen vedenkorkeus liian matala, sitä pitäisi nostaa. Siihen liittyen 
pohjapatohankkeet pitäisi toteuttaa myös Mätäsjärvellä, Somerojärvellä ja Pienanjärvellä. 
Tervajokisuiston mataluus. 

• Oulujoen pääuoman säännöstely, vedenpinnan vaihtelu on liian suurta. Oulujokea tulisi kehittää 
niin, että kalastusmahdollisuudet lisääntyvät. 

• Oulujoen pääuomalla harjoitetaan kalastusta lähinnä vetouistellen ja verkkokalastusta harvoilla 
verkoilla. Kalastusta haittaavista tekijöistä merkittävimpiä ovat vesistön 
säännöstely/vedenkorkeuden vaihtelu, pieni alivirtaama ajoittain, turvetuotannon kuormitus, 
pyydysten likaantuminen ja metsäojitusten kuormitus. Kalastuksen kehittäminen alueella edellyttää 
toimenpiteitä ko. haittaavien tekijöiden vähentämiseksi. 

• Kirjolohi on vieraslaji, minkä istutuksia tulee vähentää ja korvata muilla paikallisilla kalalajeilla. 
Kalatalous-alueen sisävesillä kirjolohen vapaa-ajankalastus tuottaa merkittäviä lupatuloja 
vesialueenomistajille, mikä mahdollistaa mm. osakaskuntien toimintaa alueella. 
Vaelluskalakantojen ja sisävesien taimen- ja harjuskantojen vahvistuttua kalastusta kestävälle 
tasolle, kirjolohi-istutuksista voidaan luopua. 
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LIITE 4. Oulujokeen laskevat joet ja niiden tila 
 

2006 tehdyssä kartoituksessa (Laajala ym. 2006) sekä Muhosjoesta että Sanginjoesta löytyi kohtalaisen paljon 
lohen ja taimenen poikastuotantoon soveltuvia virta- ja koskipaikkoja. Kutualueiden määrä oli sen sijaan 
vähäinen muutamia alueita lukuun ottamatta, minkä lisäksi vedenlaatu voi rajoittaa alueiden soveltuvuutta. 
Erityisesti Sanginjoen keskiosalla veden alhainen pH voi ajoittain haitata mätimunien ja poikasten 
selviytymistä. Kesällä 2004 pH oli Sanginjoelle usein alle 5,0 tavoitearvon ollessa yleensä vähintään 5,5. Riskiä 
lisää osaltaan myös kohtuullisen suuri rautapitoisuus, sillä happamissa olosuhteissa rauta ja eräät muut 
metallit voivat saostua kidusten pinnalle ja aiheuttaa vaikeita ionisäätelyn ja hapensaannin vaikeuksia. 
 

Visuri ym. 2003 (Oulujoen kunnostus ja moninaiskäyttö - Kalataloudellinen puroselvitys Montan 
voimalaitoksen alapuolisella Oulujoella) selvittivät Oulujokeen Montan voimalaitoksen alapuolella laskevien 
pienten purojen ja jokien soveltuvuutta kalojen ja etenkin taimenen elinympäristöksi. Selvitysten perusteella 
laadittu yhteenveto eri jokien ja purojen soveltuvuudesta on esitetty taulukossa alla. 
 

 
 

Muhosjoen veden happipitoisuus oli kaikilla havaintokerroilla herkille kalalajeille riittävällä tasolla eli 
alimmillaankin pitoisuus on ollut 9,2 mg/l. Rautaa vedessä on ollut vain vähän lukuun ottamatta tulva-aikaa, 
jolloin pitoisuudet ovat lyhytaikaisesti voineet kohota tasolle 6 400—7 200 tg/I. Samanaikaisesti kiintoaineen 
määrä kasvoi, joten voidaan olettaa, että rauta on ollut sitoutuneessa eli kaloille haitattomammassa 
muodossa. Veden pH ja alkaliniteettiarvo ovat olleet kalojen kannalta normaalilla tasolla kaikilla 
havaintokerroilla. Alivirtaamat eivät Muhosjoella aiheuta ongelmia kaloille ja niiden lisääntymiselle, ja vettä 
riittää hyvin kuivanakin talvena. 
 
Poikajoen happipitoisuus oli korkea ja rautapitoisuus vain lievästi kohonnut. pH on ollut normaali. Ns. 
normaalina vesivuotena Poikajoen alivirtaama riittää pitämään kalat ja niiden mädin hengissä läpi talven. 
Tutkimusjakson talvi (2002-2003) oli poikkeuksellisen vähävetinen ja koskipaikkojen jäätyminen sekä mädin 
osittainen tuhoutuminen johtui juuri siitä. 
 
Tuohinonojassa veden happipitoisuus oli kaloille ja mädille riittävä kaikilla havaintokerroilla. Tuohinonojalla 
mitattiin tämän tutkimuksen korkeimmat rautapitoisuudet, 8500 ja 9200 ug/l. Keväällä suuri osa raudasta on 
ollut todennäköisesti humukseen sitoutuneena, mutta muina aikoina todennäköisesti kaloille 
haitallisemmassa, sitoutumattomassa muodossa. Tuohinonojan alivirtaama riittää hyvin pitämään kalat ja 
niiden mädin hengissä läpi vähävetisenkin talven. Ongelmana onkin näin ollen enemmän veden laatu kuin 
sen riittävyys. 
 
Junninojan virtaama arvioitiin laskevan normaalivetisenäkin talvena niin pieneksi, että se ei kykene pitämään 
kaloja ja niiden mätiä hengissä läpi talvea. Vedenlaatumittaukset antoivat viitteitä veden happamuuteen 
liittyvistä ongelmista. 
 
Ketolanojan yläosalla happipitoisuus oli selvästi kalojen ja mädin selviytymisrajan alapuolella, alaosalla 
tilanne oli hieman parempi. Raudan osalta kaloille haitallinen taso luultavasti ylittyi. Veden happamuus sekä 
puskurikyky olivat kaikilla näytteenottokerroilla suhteellisen normaalilla tasolla. Ketolanojan talviset 
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alivirtaamat olivat niin pieniä ns. normaalinakin talvena, että on hyvin epätodennäköistä, että vesimäärä 
riittää pitämään kalat ja niiden mädin elossa. 
 
Myllyojan virtaama laskee talvella hyvin pieneksi. Ojan pohjalla olevat lähteiden arvioitiin kuitenkin riittävän 
ainakin paikoin pitämään osan kalojen mädistä elossa läpi talven. Rautapitoisuus on tulva-aikana kohonnut 
hieman, mutta samanaikaisesti kohonneet kiintoainepitoisuudet viittaavat siihen, että rauta olisi ollut 
humukseen sitoutuneena eli kaloille haitattomammassa muodossa. Puskurikykyä ilmentävä alkaliniteettiarvo 
on keväällä hieman alentunut, mutta ei siinä määrin, että happamuudensietokyky olisi täysin kadonnut. 
 
Sanginjoen alivirtaamat eivät aiheuta ongelmia kaloille ja niiden mädille kuivanakaan talvena. Veden 
alkaliniteettiarvo on toukokuun havaintokerralla ollut niin pieni, 0,020 mmol/l, että puskurikyky 
happamuutta vastaan on luultavasti tulvan aikana täysin hävinnyt. Sanginjoen alivirtaamat eivät aiheuta 
ongelmia kaloille ja niiden mädille kuivanakaan talvena. 
 
Oulujoen alaosan yhteistarkkailu Vesistötarkkailu 2018. Muhosjoen, Utosjoen ja Sanginjoen vedenlaadun 
tarkkailu tapahtuu Oulujoen alaosan turvetarkkailun yhteydessä, minkä tulosten perusteella sivujokien vedet 
olivat keskimäärin kiintoaine- ja humuspitoisempia, tummempia sekä selvästi ravinne- ja rautapitoisempia 
kuin pääuomassa. Sivujoista tuleva heikompilaatuinen vesi heikentää vedenlaatua Oulujoen pääuomassa, 
mikä on havaittavissa pääuoman tarkkailutuloksissa. Selvimmin sivujokien vedenlaadun vaikutukset on 
havaittavissa juoksutuksen ollessa Oulujärvestä vähäistä. 
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LIITE 5: Kalansaaliit Oulujoella ja sivujoissa  
perustuu kirjanpitokalastajien ilmoittamiin saalistietoihin + kalastustiedusteluun koskien vuotta 2018 
(Oulujoen kalataloustarkkailun vuosien 2014–2019 
yhteenvetoraportti) 

 

Oulujoen alueella myytyjen lupien määrät ovat vähentyneet koko 2010-luvun ajan. Vuonna 2018 alueella 
myytiin noin 3000 lupaa, joista noin 55 % myytiin Oulun kaupungin vesialueille. Kaupungin luvissa on 
mukana myös Merikosken alapuolella jokisuistossa ja merialueella vavoilla kalastavien lupia, mutta 
Merikosken alapuolinen alue ei kuulu tiedustelualueeseen. 
 
Pääuomalla vapakalastus oli pääasiassa vetouistelua ja sivujoilla heittovapakalastusta. Selvitysalueella oli 
käytössä v. 2018 laskennallisesti noin 3500 vapaa. Todellisuudessa vapojen määrä on pienempi, sillä osa 
kalastajista käyttää samoja vapoja useammassa pyyntimuodossa ja useammalla alueella. Harvoja verkkoja 
(pääosin # 45–55 mm) oli käytössä yhteensä noin 250 kpl. Solmuväliltään alle 40 mm:n verkkoja oli käytössä 
vain satunnaisesti. Verkkokalastusta harjoitettiin merkittävässä määrin Oulujoen pääuomalla Muhoskylän, 
Sotkajärven, Utajärven ja Niskan osakaskuntien alueella sekä lisäksi Sanginjärvellä. 
 
Kalastustiedustelujen perusteella Oulujoen pääuoman kokonaissaaliit ovat laskeneet tasaisesti koko 2000 –
luvun ollen alimmillaan vuoden 2018 tiedustelussa. Kokonaissaaliin pieneneminen selittyy paljolti 
vähentyneellä kalastajamäärällä ja kalastuksen painottumisella enenevässä määrin vapakalastukseen. 
Tärkeimmät saalislajit ovat olleet kaikkina vuosina hauki ja ahven. Kuhasaaliit ovat lisääntyneet istutusten 
myötä tasaisesti ja vuonna 2018 kokonaissaalis oli 1,5 t ja osuus kokonaissaaliista oli noin 8 %. Osa 
Oulujoen yläosan kuhasaaliista voi olla peräisin myös Oulujärvestä. Oulujokeen jo 1990-luvulla aloitetut ja 
edelleen jatkuvat harjusistutukset eivät ole tuottaneet merkittävää tulosta. 
 
Utosjoella Utajärven osakaskunnan alueella kokonaissaalis oli v. 2018 tarkkailujakson heikoin. Kokonaissaalis 
on vähentynyt tarkkailujakson aikana alle kolmannekseen 1990-luvun saalistasoon verrattuna, mihin on 
vaikuttanut merkittävästi seisovien pyydysten vähentynyt käyttö. Muutokset saaliissa eri vuosina 
kohdentuvat lähinnä pyyntikokoisena istutettuun kirjoloheen sekä ahveneen ja särkeen. Vähäinen 
taimensaalis Utosjoella perustuu pyyntikokoisena istutettuun kalaan. Harjus lisääntyy Utosjoessa 
luontaisesti, mutta sen saalis on ollut koko tarkkailujakson ajan pieni, eikä sitä ole saatu kaikkina vuosina 
ollenkaan. 
 
Kalastusta haittaavat tekijät 
 
Kalastustiedustelussa kalastajia pyydettiin nimeämään kalastusta haittaavia tekijöitä valmiiksi annetuista 
useista vaihtoehdoista. Lisäksi oli mahdollisuus esittää myös muita haittatekijöitä. Kalastajien kommentit 
olivat v. 2018 samansuuntaisia kuin vuosina 2013 ja 2010. Vuonna 2018 Oulujoen pääuomalla keskeiseksi 
haitaksi ilmoitettiin vesistön säännöstely ja vedenkorkeuden vaihtelu, mikä vaikeuttaa kalastusta monin 
tavoin. Siihen liittyy läheisesti myös pyydysten likaantuminen ja vesikasvien/roskien runsaus. Vedessä 
kulkeva vesikasviroska vaikeuttaa myös vapakalastusta, sillä roskat takertuvat vieheisiin ja kalastus ajoittain 
jopa estyy. Vapaissa kommenteissa irtokasvien/roskien haittaa kommentoitiin etenkin Montan alapuolisella 
Merikosken altaalla. Pyydysten likaantumishaitan ilmoitti Oulujoella 40–56 % kommentteja esittäneistä 
kalastajista Sotkajärven ja Utajärven osakaskuntien alueilla, joilla verkkokalastus oli pääuoman alueista 
runsainta. Muina merkittävinä haittoina mainittiin pääuomalla paikoin myös veden heikko laatu, vesistön 
liettyminen sekä turvetuotannon kuormitus. Kalojen makuvirheitä kommentoitiin yleensä vähän, eniten 
kuitenkin Utajärven alueella (16 % vastanneista). Pääuomalla noin neljännes kalastajista ei kommentoinut 
mitään annetuista haittavaihtoehdoista. Tämä selittyy paljolti sillä, että suurin osa kalastajista oli 
vapakalastajia ja osa kalasti lisäksi vain hyvin vähän, kerran kesässä. 
 
Vapaamuotoisia kommenttiaiheita Oulujoella olivat mm. seuraavat: liian nopeat isot moottoriveneet. 
Montan kalahissi surkea tekele, huonot opasteet ja kalastusohjeet (Muhos), lisää rantaheittopaikkoja, 
pohjassa runsaasti uppopuita, lisää valvontaa ja lisää istutuksia kalastusrajoituksia ei noudateta. 
Verkkokalastus kiellettävä kokonaan Muhoslammessa, sillä ei pysty uistelemaan verkkojen takia. Utoksen 
yläpuolinen alue toivotonta kalastaa, veden vaihtelun todella suurta, välillä pitää vene kantaa vesille ja 
seuraavana päivänä jo rannalla 
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upoksissa. Utajärvi ja Niska; verkot todella likaiset, puhdistettava monta kertaa päivässä. 
 
Oulujoen sivu-uomilla keskeisimmäksi haitaksi ilmoitettiin veden heikko laatu, jota kommentoi keskimäärin 
noin puolet vastaajista. Muina merkittävinä haittoina mainittiin paikoin pyydysten likaantuminen (erityisesti 
Sanginjärvi), ajoittain pieni alivirtaama, vesistön liettyminen, vesikasvien runsaus ja metsäojituksen ja 
turvetuotannon kuormitus. Kalojen makuvirheitä kommentoi keskimäärin vajaa viidennes kalastajista. Eniten 
makuhaittakommentteja tuli Sanginjärveltä, jossa 31 % vastanneista oli niitä havainnut. Sivu-uomilla 
keskimäärin viidennes kalastajista ei kommentoinut mitään annetuista haittavaihtoehdoista. 
 
Sanginjoella vapaamuotoisia kommenttiaiheita olivat seuraavat: veden laatu heikko ja vettä aivan liian vähän 
kalastukseen, liikaa kalastajia, hyvät nuotiopaikat ja polttopuut. Pidempi rauhoitus istutusten jälkeen, kalat 
ongitaan pois heti istutusten jälkeen. Lisää valvontaa,kiintiöitä ylitetään. Istutettava taimenta ja harjusta ei 
kirjolohta. Sanginjärvellä kommentoitiin järven vettä, sameaa ja likaista eikä pysty uimaan, kun on runsaasti 
levää. Ilman pohjapatoa järvi kasvaisi umpeen. 
 
Muhosjoella vapaamuotoisia kommentteja olivat mm. seuraavat: Kasvillisuus lisääntynyt, kasvaa umpeen 
koko joki. Rannat ovat vaikeakulkuisia ja pusikot haittaavat kalastusta. Valvonta heikkoa, pyydetään 
kielletyillä mato-ongilla ja tahnalla ja yli kiintiöiden. Paljon saukkoja ja majavia. Poikajoen kommentit koskivat 
veden sameutta ja joen umpeenkasvua. Istutuksia pitäisi tehdä laajemmalle alueelle ja valvontaa tehostaa. 
Utosjoella vapaamuotoisia kommentteja olivat seuraavat: koskien entisöinti pilasi kalastusmahdollisuudet ja 
veneilyn, liikaa isoja kiviä ja vettä vähän. Joen harjuskanta romahti, kun istutettiin nieriää. Tahnakalastajat 
pyytävät kirjolohet heti pois, istutuspaikkoja tulisi vaihtaa. 
 
Naamanjoella vapaamuotoinen kommentti koski Kortejärven patoa, joka pitäisi korjata. Kutujoella 
vapaamuotoisia kommenttiaiheita olivat seuraavat: Kalastus vähenee, kun ei tule saalista. Kalastuskausi voisi 
jatkua syksyllä. Kuiva kesä 2018, liian vähän vettä, hankala kalastaa. Liian vähän istutuksia. Istutettava 
taimenta ja harjusta kirjolohen sijaan. Hieno paikka, mutta ei kaloja. 
 
Harjuksen suunnitelmallinen istutustoiminta Merikosken ja Utasen altaisiin alkoi jo 1990-luvulla, mutta 
istutusten tuloksellisuus on ollut heikko. 
 
Pyyntikokoista puronieriää on istutettu joinakin vuosina pieniä eriä Sangin-, Utos- ja Kutujokeen. Vuosina 
2014-2019 kirjanpitokalastajat eivät saaneet saaliiksi puronieriää. 
 
Muhosjoella on kalastettu vain heittovavoilla, joilla saatiin kirjolohta v. 2014-2019 kohtalaisesti- hyvin eli 
0,50-1,17 kg/kkr. Kirjolohisaalis perustuu Muhosjoella täysin pyyntikokoisen kalan istutuksiin. Kirjolohisaalis 
Muhosjoella on ollut koko 2000-luvun ajan kohtalainen-hyvä eli yleensä tasoa 0,7-1,5 kg/kkr. 
 
Muhosjoesta on saatu vuosittain myös hiukan harjusta, joka lisääntyy joessa luontaisesti. Harjuksen 
yksikkösaalis on ollut 2000-luvulla pieni eli yleensä alle 100 g/kkr. Muutamana vuonna harjuksen 
yksikkösaalis on ollut hieman suurempi, kuten vuonna 2019, jolloin saalis oli 0,4 kg/pkk. 
 
Vuosina 2014-2016 Muhosjoelta saatiin myös saaliiksi jonkin verran taimenta eli 0,086-0,350  kg/pkk . 
 
Kirjolohen pyynnin oheissaaliina on heittovavoilla saatu myös haukea, jonka yksikkösaalis on kuitenkin ollut 
2000-luvulla pieni eli yleensä alle 0,4 kg/kkr (liite 2, taulukko 13) Viime vuosina haukea on saatu kuitenkin 
keskimääräistä enemmän ja vuonna 2018 haukea saatiin 
kohtalaisesti eli 0,59 kg/pkk (liite 2, taulukko 13). 
 
Utosjoella ja Utoslahdella melko vähäisellä verkkopyynnillä saadut kirjolohi- ja taimensaaliit vaihtelivat 
suuresti vuosien välillä ollen pieniä tai kohtalaisia eli 0-1,1 kg/pkk (liite 2, taulukko 10). Hauen yksikkösaaliit 
verkoilla olivat pieniä-kohtalaisia eli 0-0,60 kg/pkk. Verkoilla saatiin lisäksi joinakin vuosina vähän lahnaa, 
ahventa ja madetta. Taimenta ei saatu saaliiksi lainkaan vuosina 2015-2019. 
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LIITE 6. Merikosken kalatien ongelmia 
 

(Lähde Sutela ym. 2018, Kalateiden toimivuuden seuranta, Luke, s. 26-27) 
 

Merikosken kalatiessä ja alakanavassa tehtyjen tutkimusten perusteella on havaittu, ettei kalatie toimi kovin 
tehokkaasti. Vain osa alakanavaan nousevista lohista ja taimenista ohittaa voimalaitospadon kalatietä pitkin 
ja erityisesti isot, useamman merivuoden lohet ovat vähemmistönä nousijoiden joukossa (Orell ym. 2014). 
Lisäksi viive kalatiehen hakeutumiseen on pitkä ja varsinainen kiivaampi nousu kalatiehen käynnistyy yleensä 
vasta elo-syyskuun vaihteessa, kun muissa lähialueen luonnonlohijoissa nousuhuippu on jo noin kahta 
kuukautta aiemmin. Myöhäinen nousuajankohta ei tosin johdu pelkästään kalatiestä, vaan myös Oulujoen 
viljelykannasta, joka on vaellusajankohdaltaan selvästi lähijokien kantoja myöhäisempi. 
 
Itse kalatiessä suurimmat ongelmakohdat vaikuttavat olevan alakalatien osalla. Alakanavassa vedenpinnan 
korkeus vaihtelee juoksutuksista ja meriveden korkeudesta riippuen huomattavan paljon, ja kalatien 
säätymättömään sisäänkäyntiin muodostuu paras mahdollinen houkutusvirtaus vain silloin, kun alakanavan 
olosuhteet sattuvat olemaan sopivat. Tämä aiheuttanee viivettä kalatiehen hakeutumiseen. Toinen 
ongelmakohta alakalatiessä on sen yläpäässä oleva ulosmenoaukko, joka johtaa kauneusaltaaseen. Se on 
pimeässä tunnelissa oleva matala, pohjasta aukeava luukku, johon muodostuu voimakas virtaus. Luukku ei 
houkuttele kalaa nousemaan ja se voi olla pienille kaloille jopa nousueste muodostaessaan kalan nousun 
kannalta epäedullisen virtausolosuhteen. Seurannoissa onkin havaittu, että osa kaloista kääntyy tässä kohtaa 
takaisin ja palaa alakanavaan.  
 
Alakalatien toiminnan ongelmista kertoo myös se, että kalatien nousijamäärät kasvavat aina huomattavasti 
silloin, kun säännöstelypadolta lasketaan vettä ja kalat pääsevät nousemaan vanhaa jokiuomaa pitkin 
suoraan kauneusaltaaseen alakalatien ohitse. Myös isompien lohien suhteellinen osuus nousijoissa kasvaa 
yleensä näissä tilanteissa. Toisaalta on selvää, että ohijuoksutusten aikaan kasvava virtaama houkuttaa kaloja 
muutenkin nousemaan jokeen ja runsasvetinen ohijuoksutusuoma toimii nousureittinä paremmin kuin 
kalatie, jonka vesimäärä on vain murto-osa ohijuoksutusuomassa kulkevasta vesimäärästä. 
 

 
 
  



71 
 

LIITE 7. Vaelluskalat ja vesivoima -alaryhmän kokouksissa toistuvasti 
esitettyjä toiveita ja väittämiä, vastauksia niihin ja asioiden käsittely 
visiotyössä 

 

Luonnos 23.2.2022 / Laatineet Mika Marttunen ja Jarno Turunen hyödyntäen eri tahoilta saatuja tekstejä 

Tämä muistio on laadittu keskustelujen pohjaksi ja sitä muokataan saadun palautteen perusteella. 
Päivitetty muistio on tarkoitus liittää Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän raportin liitteeksi. 

 

1. ”Hankkeessa on toteutettava Sanna Marinin hallitusohjelmaa.” 

Vastaus: Hanke on mitä suurimmassa määrin hallitusohjelman mukainen (ks. alla oleva 3. alakohta 
kursivoitu ja lihavoitu). Vesistövisiotyössä on tunnistettu eri osapuolten tavoitteita ja arvioidaan erilaisten 
toimenpiteiden ja toimenpideyhdistelmien vaikutuksia, jotta esitettävät toimenpiteet pohjautuisivat 
riittävään ymmärrykseen toimenpiteiden hyödyistä, haitoista ja toteutettavuudesta.  

Suora lainaus Marinin hallitusohjelmasta  
(lähde 21.4.2121 https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-
monimuotoisuuden-turvaava-suomi   
  
”Kestävä vapaa-ajankalastus, metsästys sekä luonnontuotteiden keräily ja jokamiehenoikeudet turvataan.  
Päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoite-laitoksiin. Käynnistetään 
kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi:  

• Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian 
pohjalta.  

• Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja.  

• Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita 
päivitetään viranomaistyönä. ” 

Kalatiestrategian tarkoitus on ohjata kalateiden rakentamista vesienhoidon kolmella ensimmäisellä 
suunnitelmakaudella 2020-luvun lopulle saakka. Oulujoen vesistöalueelta kalatiestrategiassa on 
Hyrynsalmen reitti (Leppikoski, Seitenoikea) ja siellä tavoitteena on järvitaimenen vaellusmahdollisuuksien 
parantaminen Uvan, Luvan ja Syväjoen sivureiteille.  

https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf/fae1c9f2-2908-
4859-82ce-0b46c612f179/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf?t=1444216497000 

https://mmm.fi/documents/1410837/0/kalastrategia_FI.pdf/5c417e56-06dc-35a0-cfb3-
cc95b7f21a28/kalastrategia_FI.pdf?t=1603444497550 

2. ”Hankkeessa on otettava huomioon VPD:n tavoitteet. Vesipuitedirektiivi velvoittaa kaikkien 
vaellusmahdollisuuksien mahdollistamisen.” 

Vastaus: Vesistövisiotyössä edistetään VPD:n ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön tavoitteita. 
Direktiivi itsessään ei edellytä toimenpiteitä, jos vesimuodostumat ovat tavoitetilassa eli hyvässä 
saavutettavissa tilassa2.  Mikään ei kuitenkaan estä toteuttamasta toimenpiteitä, jotka ylittävät direktiivin 
tavoitteet, jos niistä vain päästään yhteisymmärrykseen.  

 
2 Viranomaisten ratkaisuja koskien mm. Oulujoen ja Emäjoen tilaluokitusta on kritisoitu.  Viranomaiset tekevät 
tulkintansa lainsäädännön pohjalta. Täytäntöönpanon tueksi on myös laadittu ohjeistoja, voimakkaasti muutetuille 
rakennetuille vesistöille koskien mm. haittojen vähentämiskeinoja. Ne eivät ole kuitenkaan juridisesti sitovia. Myöskään 
 

https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf/fae1c9f2-2908-4859-82ce-0b46c612f179/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf?t=1444216497000
https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf/fae1c9f2-2908-4859-82ce-0b46c612f179/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf?t=1444216497000
https://mmm.fi/documents/1410837/0/kalastrategia_FI.pdf/5c417e56-06dc-35a0-cfb3-cc95b7f21a28/kalastrategia_FI.pdf?t=1603444497550
https://mmm.fi/documents/1410837/0/kalastrategia_FI.pdf/5c417e56-06dc-35a0-cfb3-cc95b7f21a28/kalastrategia_FI.pdf?t=1603444497550
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Määritettäessä tavoitetiloja vaelluskaloille ja vesivoimalle tarkastellaan myös tilannetta, jossa toteutetaan 
kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka eivät aiheuta merkittäväksi arvioitua haittaa vesivoimatuotannolle. Näin 
voidaan arvioida, kuinka paljon nykytilanne poikkeaa tästä vesienhoidon käsitteistön parhaasta 
savutettavasta olevasta tilasta.  

Visiotyössä tehtävät erilaisten toimenpiteiden arvioinnit tuottavat myös tietoa alueellisen vesienhoidon 
suunnittelun tarpeisiin seuraavalle suunnittelukaudelle. 

Seuraavassa on pyritty avaamaan direktiivin keskeisiä kohtia. Asia on erittäin monimutkainen ja direktiivin 
soveltamista varten on laadittu ohjeistoja niin EU-työryhmissä kuin kansallisesti. Noudatamme seuraavassa 
niitä, koska ne ovat paras käytettävissä oleva tieto. Lisäksi kahdesta Euroopan unionin tuomioistuimen 
ennakkotapauksesta voidaan myös tehdä päätelmiä direktiivin soveltamisesta. Weser-tuomiota käytetään 
oikeusohjeena, kun tulkitaan, mitä tarkoitetaan merkittävällä ympäristön pilaantumisella. Sen mukaan vesien 
tilaa heikentävälle tai hyvän tilan tavoitteen vaarantavalle hankkeelle ei saa myöntää lupaa. Heikkenemistä 
on jo yhden laadullisen tekijän tilan huonontuminen. Toisessa EU-tuomioistuimeen päätyneessä kiistassa 
(Schwarze Sulmin uusi voimalaitos, Itävalta) uusi vesivoimahanke täytti vesienhoidon ympäristötavoitteista 
poikkeamisen edellytykset. Rakentamisen yhteydessä tuli toteuttaa toimenpiteitä kalojen vaellusesteiden 
rajoittamiseksi (liite 3). 

• Vesipuitedirektiivi vaatii pintavesien hyvää ekologista tilaa tai hyvää saavutettavissa olevaa 
ekologista tilaa voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien kohdalla. Hyvä potentiaali, eli hyvä 
saavutettavissa oleva ekologinen tila, on hyvää tilaa lievempi tavoite yhteiskunnallisesti tärkeän 
käytön fyysisesti muuttamille vesistöille ns. voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille. 
Vesipuitedirektiivi siis tunnistaa ja hyväksyy sen, että ihmisen toiminta on merkittävällä tavalla 
muuttanut vesistöjen ominaisuuksia EU:n jäsenvaltioissa. 

• Ekologisen tilan määrittävät biologiset laatutekijät, joita ovat kasviplankton, päällyslevät, 
makrolevät, muu vesikasvillisuus, pohjaeläimistö ja kalasto. Esteettömyys, morfologia ja hydrologia 
samoin kuin fysikaalis-kemiallinen laatu ovat direktiivin luokituksessa tukevia, eivät luokittavia, 
tekijöitä. Kalaston tilaa arvioitaessa luonnonkiertoa tukevat istutukset (mäti- ja poikasistutukset) 
otetaan huomioon eli niillä voi ja useissa tapaukissa onkin kalaston tilaa parantava vaikutus. Jokien 
ekologisen tilan arviointia on kuvattu liitteessä 3. 

• Kalaistutusten huomioonottamisesta on muutettuja vesiä käsittelevissä työryhmissä ollut erilaisia 
näkemyksiä; joidenkin maiden edustajien mielestä niitä ei tulisi ottaa huomioon. Ohjeistot kuitenkin 
hyväksyvät kalaistutukset toimenpiteinä.  Kalaistutukset voivat olla direktiivin mukaisia ekologista 
tilaa parantavia toimenpiteitä voimakkaasti muutetuissa vesissä ja muissakin vesissä silloin, kun ne 
tähtäävät luonnonkierron elvyttämiseen. Pelkkää kalastuksen hoitoa varten tehtävät istutukset ja 
niillä ”parannettu” tila ilman luontaisen lisääntymisen tukemista ei sitä taas ole (ks. Ekologisen 
potentiaalin määrittely- ja arviointivaiheet voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien 
vertailtavuuden parantamiseksi, 2019, s. 80). 

• Hyvän potentiaalin edellyttämistä toimenpiteistä tulee arvioida niiden vaikutus biologisten 
laatutekijöiden arvoihin. Jos toimenpiteiden vaikutus biologisiin laatutekijöihin on suuri, eivätkä ne 
yhdessä muodosta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle, niin vesimuodostuma on 
tyydyttävässä tilassa. Muussa tapauksessa vesimuodostuma on jo hyvässä saavutettavissa olevassa 
tilassa.  

• VPD mahdollistaa tilatavoitteeseen pyrkimisen useilla eri keinoilla, eikä vaadi esim. kalateiden 
rakentamista voimakkaasti muutettuihin vesistöihin, mikäli kalateistä ei ole ekologista hyötyä tai 
muut toimenpiteet ovat tilan parantamiseksi tehokkaampia. Voimakkaasti muutetun 
vesimuodostuman tavoitetilan, eli hyvän saavutettavissa oleva ekologisen tilan, saavuttamiseksi 
vaadittavien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, joista ei aiheudu merkittävää haittaa tärkeälle 
käyttömuodolle eli tässä tapauksessa vesivoiman tuotannolle ja joilla saavutetaan selkeää ekologista 
hyötyä eli esimerkiksi luontaisesti itsensä ylläpitävä vaelluskalakanta. Merkittävän haitan 
arvioinnissa painotetaan haittaa yleisen edun kannalta ei niinkään yksityisiä menetyksiä (vesivoiman 

 

komission paimenkirjeet, joita Suomikin on saanut, eivät ole ympäristöministeriön edustajan mukaan sitovia. 
Riitatilanteissa lopullinen sanavalta ja direktiivin tulkintaoikeus on Euroopan unionin tuomioistuimella.  
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tapauksessa energiamenetyksen merkittävyyttä alueellisesti tai valtakunnallisesti). Haitan 
merkittävyyden arviointia varten ei ole Suomessa määritetty yleisiä kriteereitä vaan se tapahtuu 
tapauskohtaisesti. 

• Direktiivin mukainen hyvä saavutettavissa oleva tila voidaan saavuttaa, vaikka vesimuodostumasta 
puuttuisi lajeja, joita esiintyy luonnontilaisessa vesimuodostumassa (esim. lohi). Mikäli esim. 
kalateillä, ohitusuomilla tai ympäristövirtaamalla ei saada aikaan kestävää ja luontaisesti 
lisääntyvää kantaa, arvioidaan toimenpiteen vaikutus vähäiseksi. Osa hyvän ekologisen 
potentiaalin vaatimista biologisista tekijöistä saatetaan voida tyydyttää esimerkiksi kalanistutuksin. 

• Ekologinen jatkumo 

a. CIS ohjetyössä ekologinen jatkumo on kuvattu tarkoittavan energian, materiaalin ja 
organismien liikkeitä vesiekosysteemissä. Ekologisen jatkumon toteutuessa tyypille 
ominaiset vedessä elävien lajien elinympäristöt ovat ajallisesti ja paikallisesti yhteydessä 
toisiinsa sillä tavoin, että lajit voivat toteuttaa elinkiertonsa itseään ylläpitävinä kantoina. 
Ekologinen jatkumo on siis hydrologismorfologinen tila, mutta sen toteutumisen 
arvioinnissa tulee tarkastella lajien itseään ylläpitävien kantojen mahdollistumista. 
Ekologisen jatkumon ja esteettömän joen tai jokijatkumon välille ei siis voimakkaasti 
muutetuissa vesistöissä voida suoraan vetää yhtäläisyysmerkkiä. 
 
Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien vertailutilaa, ns. parasta mahdollista 
ekologista potentiaalia (=paras saavutettavissa oleva tila) määritettäessä tulee harkita 
kaikkia toteutettavissa olevia lieventäviä toimenpiteitä, jotta päästään mahdollisimman 
lähelle parasta toteutettavissa olevaa ekologista jatkumoa (VPD liite V). Kuten CIS 
ohjeessakin todetaan ekologisella potentiaalilla tarkoitetaan kuitenkin viime kädessä 
biologisten laatutekijöiden arvoja.  Hydromorfologiset tekijät ovat tässä tukevia tekijöitä. 
Voimakkaasti muutetuille vesille tulee määrittää nuo biologisten laatutekijöiden arvot 
arvioimalla, millä tavoin esimerkiksi kalateiden rakentaminen vaikuttaisi kalastoon – 
syntyisikö itseään ylläpitävä vaelluskalakanta ja mikä sen merkitys olisi vesimuodostuman 
kalastossa.  
 
On myös huomattava, että parasta mahdollista ekologista potentiaalia varten valittuihin 
toimenpiteisiin eivät kuitenkaan kuulu toimenpiteet, joilla on merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia tärkeään käyttöön tai ympäristöön laajemmin. Parasta mahdollista ekologista 
potentiaalia määritettäessä toimenpiteiden kustannuksia (esim. rakentamiskustannukset) 
ei EU-ohjeen eikä kansallisen ohjeen mukaan oteta huomioon. Toimenpiteistä vesistön 
tärkeille käyttömuodoille kuten vesivoimatuotannolle ei saa kuitenkaan aiheutua 
merkittävää haittaa. Ohjeistossa (nro 4) kuitenkin todetaan, ettei tarkasteluun tulisi 
sisällyttää mitään ”impractical” toimenpiteitä. Ohjeen sivulla 57 todetaan ”The combination 
of considering only measures which do not have a significant adverse effect upon the 
use/environment and of excluding clearly impractical measures will result in the definition 
of reasonable values for MEP.” 
    

Kiteytys: Keinotekoisesti ja voimakkaasti muutetuissa vesissä ekologisen jatkumon tavoite on suhteessa 
siihen, mitä vesimuodostuman muuttuneisuus mahdollistaa ilman merkittävää haittaa tärkeälle 
käyttömuodolla. Ekologinen jatkumo kuvaa hydrologis-morfologista (hymo) tilaa. Ekologinen tilatavoite ei 
kuitenkaan voimakkaasti muutetuissa vesissä ole joukko hymo-toimenpiteitä, vaan hieman heikompi 
(eliöyhteisön rakenne/koostumus, mitä hymo-toimenpiteillä voidaan saavuttaa ilman merkittävää haittaa 
(=hyvä ekologinen potentiaali/hyvä saavutettavissa oleva tila). 

Jos ekologista tilaa voidaan parantaa hymo-toimenpiteillä/ekologisen jatkumon parantamisella 
merkittävästi, niin silloin tulee miettiä, mikä on se eliöryhmä tai puuttuva osa yhteisöstä, jossa on 
merkittävästi lisäpotentiaalia suhteessa vallitsevaan tilaan. Meidän vesistöissä se on tyypillisesti vaelluskalat 
ja erityisesti lohi tai taimen. Eli ekologisen jatkumon pitäisi tukea erityisesti näitä kaloja, koska monien 
muiden kalojen osalta jatkumo ei ole  välttämättömyys elinkierrolle. Esimerkiksi monet särkikalat, hauki, 
ahven, made, harjus tai pohjaeläimet joko elävät ja lisääntyvät jo patoaltaissa tai patojen yläpuolisilla 
koskialueilla ja sivujoissa/puroissa. Kohdelajien ekologisen jatkumon haasteeksi muodostuvat 
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kalatietyyppien valinta ja niihin liittyvät ongelmat koskien niiden optimaalista rakentamista/sijoittamista 
suhteessa voimalaitosympäristöön ja kalatien houkuttelevuus. Taimen ja erityisesti lohi hakeutuvat kohti 
päävirtausta etsiessään reittiä ylävirtaan, jolloin on tärkeää, että kalatien suuaukko sijoittuu voimalaitoksen 
alakanavassa paikkaan, mistä kalat sen löytävät. Tämä reunaehto huomioiden, esimerkiksi luonnonmukaiset 
kalatiet eivät kaikissa tapauksissa ole teknisesti toteutettavissa, mikäli tilaa rakentamiseen on vähän tai 
voimalaitoksen alakanava on louhittu syvälle. Puitteet, minkä rajoissa jatkumoa voidaan parantaa 
viranomaiskeinoin (VPD, Vesilaki) ovat rajalliset (mm. vesimäärät, säädön rajoittaminen). Jos vapaaehtoisesti 
luovutetaan isoja määriä vettä, niin silloin mahdollisuudet paranevat keinovalikoiman kasvaessa. 

3. ”Komissio on määrännyt Suomen soveltamaan ekologista virtaamaa kaikkiin voimalaitoksiin.” 

Vastaus: Suomi on saanut komissiolta muistutuksen, jossa sanatarkasti todetaan 

 

 

Ecological flow käsitettä ei vesipuitedirektiivissä suoraan ole, mutta sitä on muotoillut työryhmä, jonka 
raportissa 2015 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2369e0f-d154-11e5-a4b5-
01aa75ed71a1/language-en  todetaan, että tätä ei sovelleta voimakkaasti muutetuissa vesissä (heavily 
modified waters). 

 

Voimakkaasti muutetuissa vesissä, joihin myös Oulujoki kuuluu, sovelletaan vesien (voimatalous) käytön 
huomioon ottavaa virtaamaa, joka on kuvattu 
tarkemmin  ohjeessa  2020  https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/d1d6c347-b528-4819-aa10-6819e6b80876/details 

Kyseessä on siis virtaama, jota tarvitaan ympäristötavoitteiden saavuttamiseen voimakkaasti muutetuissa 
vesissä tuottamatta merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle tai muulle käyttömuodolle (tulvasuojelu, 
kastelu, laivaliikenne), joita varten vesimuodostuma on fyysisesti muokattu (padottu, 
pengerretty).  Oppaassa käytetään myös termiä GEP-flow (Voimakkaasti muutetun vesistön tavoitetilan 
mukainen virtaama).  

 

Kehotus ei siis tarkoita, että ympäristövirtaama pitäisi määritellä ja ottaa käyttöön jokaiselle 
vesimuodostumalle tai rakennetulle joelle, vaan toimenpidettä pitäisi soveltaa siellä, missä sillä on 
vaikuttavuutta vesienhoidon tavoitteisiin pääsemisen kannalta. Kehotuksen RBD (River Basin District) 
tarkoittaa vesienhoitoalueita (Esim. Oulu- ja Iijoen vesienhoitoalue) ei yksittäisiä vesimuodostumia. Tätä 
työtä on tehty vesienhoitosuunnitelmien yhteydessä ja nyt myös vesistövisiohankkeessa. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2369e0f-d154-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2369e0f-d154-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/d1d6c347-b528-4819-aa10-6819e6b80876/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/d1d6c347-b528-4819-aa10-6819e6b80876/details
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Suomessa komission suosituksiin liittyvissä ympäristövirtaamatarkasteluissa voimakkaasti muutettuja vesiä 
ei ole rajattu pois. Niin sanotussa Kalavirta-hankkeessa tarkasteltiin myös esimerkiksi Oulujoen alaosaa 
(Koljonen ym. 2017). 

Virtaaman määrä ja dynamiikka ovat yksi vesipuitedirektiivin ns. tukevista hydro-morfologisista 
laatuelementeistä. Niitä koskevat vaatimukset liittyvät niiden merkitykseen jokibiologiassa. Toisin sanoen 
nämä on arvioitava tapauskohtaisesti.  

Pintavesimuodostuma on erillinen ja merkittävä osa vesistöä. Normaalisti kuivat jokialueet ovat vain pieni 
osa suurempaa jokivesistöä. Siksi toimenpiteet kuivilla jokialueilla parantavat harvoin koko 
vesimuodostuman tilaa. 

Vesipolitiikan puitedirektiivissä ei ole vähimmäisvaatimuksia hydro-morfologialle tai lieventämistoimille. 
Tiettyjä lieventämistoimenpiteitä on kuitenkin otettava huomioon määritettäessä vertailuolosuhteita 
voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille, ja mahdollisuus muuttaa virtausta on yksi näistä lieventävistä 
toimenpiteistä. 

Euroopan komissio esitti helmikuussa 2019 Suomelle vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien 
vesivoimalaitosten lupien tarkastelua, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti 
ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta.  

1) Suomi raportoi (tai komission konsultit tulkitsivat näin Suomen raporttia) 2015 
vesienhoitosuunnitelmissa, että se käyttää määräaikojen siirtämistä vesivoiman takia 89 tapauksessa 
(63 padon vuoksi ja 26 hydrologisten muutosten vuoksi).  On ymmärrettävää, että komissio 
suosittelee vesivoimalupien tarkastelua, koska Suomi raportoi, että tavoitteita tulee siirtää 
vesivoiman takia.  

2) Direktiivi edellyttää (artikla 11 toimenpideohjelma), että jäsenmailla on järjestelmä, jolla valvotaan 
vesistöä muuttavaa toimintaa, esimerkiksi vaatimus luvasta tai rekisteröintivelvoite. Näitä toimia 
tulee tarkastella säännöllisesti ja laittaa tarvittaessa ajan tasalle. Tähän tuo komission suositus 
perustuu eli jos ympäristötavoitteita ei saavuteta ja syynä on vesivoimalaitoksen pato tai muuttunut 
hydrologia, niin tulee tarkastella myös tarvitaanko tavoitteen saavuttamiseksi muutoksia lupaan. 

Kysymyksiä kohtiin 2 ja 3: Missä määrin visiotyössä on tarpeen keskustella direktiivin tulkinnoista? 
Kannattaisiko tunnistaa ne asiakohdat, joista ollaan eri mieltä ja jos mahdollista perustelut eriäville 
näkemyksille? Voisiko nämä kirjata laadittavaan alatyöryhmän loppuraporttiin / visiotyön 
yhteenvetoraporttiin? 

4. ”Kalastusoikeuksien omaisuutta heikennetty, eikä ole korvattu lainmukaisesti” 

• Vastaus: Kalastusoikeuksien heikentäminen pyritään estämään velvoitteilla. Velvoitteet on 
toimeenpantu lupamääräysten ja sopimusten mukaisesti, joten ne täyttävät lain vaatimukset. 
Kalastusoikeudet kuuluvat vesialueiden omistajille. Vesialueiden omistaja jokialueilla on pääasiassa 
voimayhtiö. 

•  

• Kuvissa 1 ja 2 on esitetty Fortumin omistamat vesialueet Oulujoella ja Hyrynsalmen reitillä. 
Oulun kaupunki omistaa vesialueet Muhoksen ja Oulun rajalta aina Merikoskelle asti. Muhoksen kunnan 
rajan ja Muhosjokisuun väliin jäävä alue on osakaskunnan/osakaskuntien vesialuetta (osakkaiden 
yhteisomisteista vesialuetta). 

• Fortumin omistamien vesialueiden osalta on tehty sopimukset 
kalastuskuntien/osakaskuntien kanssa. Sopimuksissa on sovittu että 

• Kalastuskunta saa harjoittaa kalastusta ko. vesialueilla samalla tavalla kun omilla vesialueilla 

• Kalastuskunta saa periä itselleen ko. alueilta samat maksut kuin omilta vesialueilta 

• Yhtiön henkilöstö on oikeutettu samoihin ruokakuntakohtaisiin pyydysyksiköhin kuin 
kalastuskunnan jäsenet 

• Kalastuskunta huolehtii ko. vesialueilla kalaveden ja kalakannan hoitotoimista, jotka kuuluvat 
kalaveden omistajalle.  
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• Yhtiöllä säilyy omistajapuhevallan käyttö. 

•  

•  

• Kuva 1. Fortumin omistamat vesialueet Oulujoen pääuomassa 

•  
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•  

• Kuva 2. Fortumin omistamat vesialueet Hyrynsalmen reitillä. 

•  

•  

• Vesilain mukaan kalatalousvelvoitetta määrättäessä on otettava huomioon3 

• • Hankkeen ja vaikutusten laatu: Velvoite määritetään vain kyseisen hankkeen omien 
vaikutusten mukaan 

• • Muut haitta-alueen hoitotoimenpiteet 

• • Kalastuksen järjestely  

• • Velvoitteen kustannukset suhteessa velvoitteen hyötyihin, ei saa olla kohtuuton. 
Kohtuullisuuden vaatimus koskee myös tilannetta, jossa velvoitetta tarkistetaan.  

• Kalastusoikeuksien tai vesialueenomistajien omaisuutta on Oulujoen vesistössä heikennetty 
vesivoiman vuoksi ja tätä varten toiminnanharjoittajille on määrätty kalatalousvelvoitteet ja 
kalatalousmaksuja haittojen kompensoimiseksi/ lieventämiseksi. Velvoitteet on toimeenpantu 
lupamääräysten mukaisesti, joten ne ovat täyttäneet lain vaatimukset. Oulujoen pääuoman alueella 
noudatetaan Fortumin voimalaitosten osalta erillistä Montan sopimusta, eikä alkuperäisiä lupamääräyksiä. 
Oikeuskansleri on lausunut 1.9.2009, ettei laillisuusvalvonnan kannalta ole aihetta puuttua Montan 
sopimukseen. Myös valvova viranomainen on pitänyt menettelyä hyväksyttävänä.  

• Kysymyksiä: Vastaavatko nykyiset kalatalousvelvoitteet tämän hetken käsitystä riittävästä 
kompensoinnin tasosta ja onko Oulujoella tai sen muilla vesistöalueilla käsillä vesilain 3:22 tarkoittama 

 
3 Vesilain 14 §: Kalatalousvelvoitetta, kalatalousmaksua tai näiden yhdistelmää määrättäessä on otettava huomioon 
hankkeen ja sen vaikutusten laatu, muut haitta-alueella toteutettavat hoitotoimenpiteet ja kalastuksen järjestely. 
Kalatalousvelvoitteen toimenpiteiden suorittamisesta ei saa aiheutua niillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna 
hankkeesta vastaavalle kohtuuttomia kustannuksia. 
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olosuhteiden olennainen muutos, jonka perusteella kalatalousvelvoitteisiin voidaan hakea muutosta? Onko 
visiotyössä tarpeen/mahdollista esittää suosituksia sille, miten jatkossa menetellään? 

5. ”KHO:n päätöstä 2020 ei ole pantu täytäntöön” 

Vastaus: Korkein hallinto-oikeus ei tehnyt v.2020 päätöksellään muutoksia Oulujoen voimalaitosten 
kalatalousvelvoitteisiin. Päätöksessä ei ole täten mitään uutta täytäntöön pantavaa, vaan olemassa olevat 
velvoitteet pysyivät voimassa. Oulujoen kalatalousvelvoitteet on sovittu hoidettavan kalanistutuksin eikä 
sopimukseen otettu kantaa KHO:n päätöksessä. Päätös ei myöskään ota kantaa kalateiden rakentamiseen 
vaan siitä, voiko Fortum muotoilla lupamääräykset esittämällään tavalla vesilain 3:23 perusteella4. 

Fortumin tavoitteena hakemuksella oli olemassa olevien velvoitteiden lisäksi vahvistaa lupamääräyksenä 
kalanistutusten määrän nosto kalastusoikeuksien haltijoiden kanssa sovitun mukaisesti. MMM:n edeltäjä 
(maatalousministeriö) sopi vesivoimayhtiön (Oulujoki Oy) kanssa, että kaikki vesivoimalaitosten velvoitteet 
hoidetaan sopimuksella (käytännössä istutusten tason ja muiden korvausten sopiminen) riippumatta siitä, 
mitä lupamääräyksissä lukee.  Sopimuksella velvoitteet katsottiin kuitatuiksi (ei kuitenkaan oikeudellisesti 
kumonnut lupamääräyksiä). Tämä sopimus on edelleen olemassa, joskin sitä on päivitetty (muutoksia on 

tullut istutettavien kalojen lajeihin ja määriin). Viimeisimpien vuosina 1994-1995 pidetyissä neuvotteluissa 
merialueen velvoitteiden tasoksi sovittiin seuraavat istutusmäärät: merilohi: 200 000 kpl 16 cm, meritaimen: 
50 000 kpl 21 cm, vaellussiika: 20 000 kpl yksikesäisiä. 

Kansanedustaja Erkki Pulliainen teki 6.4.2006 oikeuskanslerille kantelun velvoitteiden hoidosta ja tasosta. 
Kantelun mukaan erityisesti vaellussiian istustusvelvoitteet oli räikeästi alimitoitettu. Oikeuskansleri päätyi 
ratkaisussaan 1.9.2009 siihen, ettei laillisuusvalvonnan kannalta ole aihetta puuttua Montan sopimukseen.  
Toisaalta nähtiin, ettei velvoite ole todennäköisesti sillä tasolla, mitä sen pitäisi olla. Fortum ja MMM kävivät 
ratkaisun jälkeen neuvottelut, jossa todettiin, että olisi hyvä selkeyttää sopimuksen mukainen tilanne 
viemällä istutusvelvoite lupamääräyksiksi. Fortumin näkemyksen mukaan siikavelvoitteen nosto oli 
perusteltua, mutta lohen ja taimenen osalta ei päästy yksimielisyyteen. Fortum neuvotteli merialueen 
osakaskuntien kanssa velvoitteen tason ja päätti itse lähteä hakemaan tätä neuvottelutulosta osaksi 
vesivoimalaitosten lupamääräyksiä. 

Fortumin hakema muutos: Velvoitteen lähtökohdaksi otettiin Merikosken voimalaitoksen luvan nro 32/86/II 
arviot Oulujoen tuotosta. Fortumin osuus velvoitteena kompensoitavasta tuoton menetyksestä on 85 % ja 
Oulun energian 15 %. Uudet velvoitteet merialueelle olivat muutosehdotuksessa: Lohi: 258 400 kpl, 
meritaimen: 40 800 kpl, vaellussiika: 1 190 000 kpl. Lisäksi jokialueen istutusvelvoitteet (3250 kg 
pyyntikokoista kirjolohta, 1000 kg pyyntikokoista taimenta, 2700 kpl kesän vanhaa kuhaa ja 6 000 kpl 
harjusta). Istutukset jyvitettiin osaksi kunkin voimalaitoksen velvoitetta niin, että ne olivat vaihtoehtoja 
vanhoille lupamääräyksille. Muutosehdotus ei siis suoranaisesti olisi kumonnut alkuperäisiä velvoitteita. 
Muutoshakemus perustui vesilain pykälään 3:232 

Asiaa käsiteltiin ensin AVI:ssa ja Vaasan hovioikeudessa. KHO:n vuonna 2020 tekemän päätöksen (3072/1/19, 
3142/1/19) mukaan muutoksia voimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin ei voitu pitää merkitykseltään 
vähäisinä, eikä ollut pois suljettua, että muutokset koskivat myös ulkopuolisten etua tai oikeutta. Hallinto-
oikeuden tekemien muutosten mukaisia vaihtoehtoisiin kalatalousvelvoitteisiin perustuvia lupamääräyksiä 
voitiin myös pitää oikeusvaikutuksiltaan epäselvinä. 

• Fortum on päätöksestä huolimatta edelleen pitämässä istutukset nykyisellä nostetulla tasolla 
(lupamääräyksiin haettu taso). Montan sopimus on kuitenkin myös oikeuskanslerin mukaan edelleen 
relevantti. Montan sopimuksella toteutetaan lupamääräykset viranomaisen hyväksymällä tavalla. Olisi 
kuitenkin selvempää, mikäli velvoitehoito perustuisi lupamääräyksiin.  

KHO:n päätös ei tarkoittanut, että Fortumin on pakko rakentaa kalatiet (koska noudatetaan Montan 
sopimusta). Suora ja selvä kalatievelvoite on vain Pyhäkoskessa. Alkuperäiset lupamääräykset mahdollisista 
kalateistä ovat epätäsmällisiä. Pyhäkosken osalta olisi myös harkittava, onko lupamääräysten mukainen 

 
4 Vesilain 3 luvun 23 §: Jos vesitaloushanketta toteutettaessa havaitaan tarkoituksenmukaiseksi muuttaa lupamääräyksiä, 
lupaviranomainen voi luvanhaltijan hakemuksesta muuttaa lupamääräyksiä. Muuttamisen edellytyksenä on, että muutos 
on merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Lupaviranomaisen on käsiteltävä asia 
soveltuvin osin kuten lupahakemus. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011
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kalatieratkaisu edelleen tarkoituksenmukainen. Pyhäkosken voimalaitosta koskevassa, vuonna 1944 
annetussa päätöksessä on määrätty rakennettavaksi kalatie, joka muodostuu kalaportaasta ja kalahissistä. 

Jos alkuperäiset lupamääräykset otetaan käyttöön ja istutusten sijaan rakennettaisiin kalatiet osaan Oulujoen 
voimalaitoksista, voisi se tarkoittaa istutusten pienentymistä, mikäli istutuksia ei vapaaehtoisesti jatketa 
nykytason mukaisina. Näin ollen, alkuperäisiä lupamääräyksiä ei sellaisenaan ole järkevää panna toimeen, 
mikäli ne pienentävät istutusvelvoitetta, mutta eivät paranna vaelluskalojen luontaista lisääntymistä 
voimakkaasti rakennetussa vesistössä. Mikäli velvoitteena halutaan parantaa vaelluskalojen luontaista 
lisääntymistä, tulisi velvoitteet joka tapauksessa muuttaa alkuperäisestä.  

Kysymys: Montan sopimus on vesivoimayhtiön ja kalatalousviranomaisen välinen sopimus, joten sopimuksen 
sisältö ja sen voimassaolo ovat ensisijaisesti sopimusosapuolten välinen asia. Tulisiko visiotyössä ottaa kantaa 
sopimukseen suhteessa alkuperäisten lupamääräysten mahdolliseen toimeenpanoon? 
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LIITE 1. Voimakkaasti muutettujen vesien tunnistamisen vaiheet ja tavoitetilan määrittämisen periaate. 
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Liite 2. Jokien ekologisen tilan arvioinnista (Lähde: Aroviita ym. Pintavesien tilan luokittelu ja 

arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019) 

Jokien ekologisen tilan biologisia laatutekijöitä ovat kasviplankton, makrofyytit ja fytobentos (eli 
vesikasvillisuus ja päällyslevät), pohjaeläimet ja kalat. Kasviplanktonia ei käytetä Suomessa jokien tilan 
arvioinnissa, kuten ei myöskään Ruotsissa ja Norjassa. Hitaasti virtaavien suvantojaksojen 
näytteenottomenetelmiä ei ole toistaiseksi kehitetty. Alustavassa vesikasvimenetelmässä on tosin tehty 
kartoituksia myös suvantojaksoilta. Jokien kalaston tilan arviointi perustuu viiden kalastomuuttujan 
perusteella laskettuun kalaindeksiin (FiFI, Finnish Fish Index; ks. Vehanen ym. 2006 ja 2010). Nämä muuttujat 
ovat herkkien kalalajien osuus (%), kestävien kalalajien osuus (%), särkikalaryhmän tiheys (yks./100 m2 ) sekä 
lohen ja taimenen kesänvanhojen (0+) poikasten tiheys (yks./100 m2 ) ja kalalajien lukumäärä. Jokivesien 
näyteaineiston keruu tehdään sähkökalastamalla sellaisissa koski- tai virtapaikoissa, joissa kahlaaminen on 
mahdollista. Sähkökalastuksessa noudatetaan eurooppalaista CEN-standardia (Suomen Standardisoimisliitto 
2003) ja kansallista ohjeistusta (Olin ym. 2014). Sähkökalastukset tehdään aikaisintaan loppukesällä, jolloin 
taimenen ja lohen kesänvanhat (0+) poikaset ovat pyydystettävissä.  

Liite 3. EU-tuomioistuimen ratkaisu uuden vesivoimalaitoksen rakentamisessa 
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Belinskij ym. Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely. Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2018 

Seuraava teksti on suora lainaus raportin sivulta 23 

EU-tuomioistuin käsitteli vesipuitedirektiivin mukaisen erittäin tärkeän yleisen edun edellytyksen täyttymistä 
Schwarze Sulmin tapauksessa (C-346/14). Asiassa oli komission rikkomuskanteen pohjalta harkittavana, 
saattoiko Itävalta myöntää luvan uuden vesivoimalaitoksen rakentamiseen Schwarze Sulm -jokeen: 

EU-tuomioistuin totesi ensin yleisesti, että kysymyksessä olleen kaltaisen vesivoimalan 
rakentaminen saattoi olla erittäin tärkeän yleisen edun mukaista ja että jäsenvaltiolla on asian 
määrittämisessä vesipuitedirektiivin nojalla harkintavaltaa. Direktiivissä vahvistetaan yhteiset 
periaatteet ja yleiset toimintapuitteet vesien suojelemiseksi, muttei pyritä jäsenvaltioiden 
lainsäädännön täydelliseen yhdenmukaistamiseen vesialalla (kohdat 68–70). 

Toiseksi EU-tuomioistuimen mukaan Itävalta oli voinut perustellusti katsoa riidanalaisen 
vesivoimahankkeen olevan yleisen edun kannalta erittäin tärkeä. Se totesi, että hankkeen 
tarkoituksena oli edistää uusiutuvan energian tuotantoa, ja viittasi SEUT 194(1) artiklaan, 
jonka mukaan unionin energiapolitiikalla pyritään edistämään uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvien energiamuotojen kehittämistä. Hankkeen etuna oli vesivoiman tuotanto, joka 
vastasi kahta promillea alueellisesta ja 0,4 promillea kansallisesta tuotannosta (kohdat 71–80). 

Schwarze Sulmin tapauksen valossa jäsenvaltiolla on runsaasti harkintavaltaa erittäin tärkeän yleisen edun 
määrittämisessä. Tapauksessa tuli voimakkaasti esille myös unionin energiapolitiikka erittäin tärkeän yleisen 
edun täyttymistä puoltavana perusteena. 

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon ohjeistuksessa viitataan vesienhoidon ympäristötavoitteiden 
yhteensovittamiseen unionin muiden politiikkojen kuten liikenne- ja raaka-ainepolitiikan, tulvasuojelun, 
merenhoidon, vesihuollon ja ilmastopolitiikan kanssa. Ohjeistuksessa esimerkkeinä hankkeista, joita 
saatetaan poikkeamisharkinnassa tarkastella, ovat jätevesien käsittelylaitos, vesivoimahankkeet, vedenotto, 
tulvasuojelu ja rautatien rakentaminen. 
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LIITE 8. Vaelluskalat ja vesivoima alatyöryhmän 10.5.2022 kokouksessa 
toteutettu kysely. Vastaukset väittämiin. 
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LIITE 9. Vaelluskalat ja vesivoima alatyöryhmän 10.5.2022 kokouksessa 
toteutettu kysely. Vastaukset toimenpiteitä koskeviin kysymyksiin. 
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LIITE 10. Sveitsiin Limmat-jokeen rakennetun luonnonmukaisen 
ohitusuoman tietoja. 

 

 

 


