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1. Hanke
Hankkeen taustat ja yleiset lähtökohdat on esitetty laajemmin hankkeen ensimmäistä vuotta
koskevan hakemuksen yhteydessä. Hankkeen tavoitteena on ollut koota maamme pohjoisissa joissa
harjoitetusta kalastuksesta, pyyntivälineistä sekä pyyntimenetelmistä aineistoa, jonka perusteella
laaditaan katsaus pohjoisten jokien kalastusmenetelmissä ja pyyntivälineissä tapahtuneista ja
tapahtuvista muutoksista. Samalla selvitetään kalastuksen merkitystä paikkakuntalaisille ja
aluetaloudelle sekä niissä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Tarkastelun kohteena ovat
erityisesti kalastuksen sekä voimataloudellisen rakentamisen ja uiton väliset suhteet.
Tavoitteena on kokoavan katsauksen laatiminen kohteesta käytettävissä olevan aineiston perusteella
lähdeviitteineen.
Tavoitteena oli kaksivuotinen ja kaksiosainen projekti. Ensimmäinen osa hanketta on museaalinen
eli hajallaan olevan aineiston kartoittaminen, tallentaminen ja ryhmittely. Toinen osa on
spesifisempi, ja käsittää aineistojen hyödyntämisen päätöksentekoa palvelevana
tutkimusraportointina. Hankkeen tavoitteena on kahdesta osaraportista koostuva raportti ja tähän
kokonaisuuteen pohjautuva julkaisu. Ensimmäisessä osassa näkökulma on laajempi, käsittäen
aineistot Oulujoen ja Tornionjoen väliltä latvavesineen.
Toisessa osiossa päähuomio kiinnitetään etenkin Kemijokeen, päätutkimusongelmanaan Kemijoen
lohikysymyksen kehittymiseen 1800-luvulta nykypäivään. Voimataloudellisen rakentamisen osalta
tarkastelu on rajattu lähinnä Kemijärven alapuoliseen pääuomaan. Jokipyyntiä koskevan
museaalisen osion ohella kiinnitetään hankesuunnitelman mukaisesti tässä osiossa huomiota myös
niiden yhteiskunnallisten prosessien ja aluetaloudellisten vaikutusten kuvaamiseen, joita seurasi
suurten lohijokien joutuessa teollisuuden käyttöön uittoväylinä ja vesivoiman tuottajina. Hankkeen
on tarkoitus avustaa Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten Kemi-, Ii- ja Oulujoen
rakentamiseen liittyvien kalataloushaittojen selvittämisessä sekä jokien kalataloudellisen käytön
kehittämisessä.
Rahoituspäätös hankkeen aloittamisesta saatiin 21.10.2013, mutta alustava tieto päätöksestä saatiin
tosin jo aiemmin. Työ aloitettiin jo vuoden 2013 puolella täystehoisesti. Mahdollisuudesta vuodelle
2013 myönnetyn määrärahan käyttämisestä myös vuonna 2014 saatiin erillinen päätös 20.12.2013.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio esitettiin hakemuskaavakkeissa. Vuoden 2013 kulut ovat
tulevassa kustannustilityskaavakkeessa. Vuonna 2013 saadusta määrärahasta oli vuodelle 2014
jäljellä 8565,29 euroa (siirtovelkaa 954,13, joka raportoitu v. 2013).
Vuonna 2014 hankkeeseen myönnettiin 30 000 euroa, josta 15 000 ehdollisena vuoden 2014
loppuun mennessä tehtävää alustavaa raporttia vastaan. Hankkeen lopullinen raportti tilityksineen
oli annettava 31.1.2015 mennessä. Näin ollen hankkeen toteuttamiseen kaavailtua määräaikaa
jouduttiin supistamaan tuntuvasti.
Hankkeessa on ollut kirjoittajien kesken sovittu työnjako. Pääpiirteissään osiosta I on vastannut Ari
Lappalainen ja osiosta II Jorma Tiitinen. Pentti Munne on avustanut II osion aineiston hankinnassa.
Osio II alkuun on Ari Lappalainen tehnyt koosteen Kemijoen lohenpyynnin historiallisista
vaiheista. Aputyövoima on selvitetty erikseen ao. alaluvuissaan. Työ on toteutettu Suomen
Kalastusmuseoyhdistyksen johtokunnan ohjauksessa.
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2. Raportti, osa I - Aiheeseen liittyvät kokoelmat sekä niiden kunnostaminen,
täydentäminen ja hyödyntäminen
Minne ja miten lohenpyyntiä on tallennettu? Lohen meri- ja jokikalastusta koskevan aineiston
tallennustyö on ollut saman ongelman edessä kuin kaikki muukin kalastuskulttuurin tallennustyö
Suomessa: kalastusalan erikoistunut museotoiminta on ollut vähäistä tai ainakin hajanaista.
Aineistoa on tallennettu, mutta suunniteltu tallennustyö on näihin päiviin saakka puuttunut.
Seuraavassa selvitetään tähänastista tallentamistyön kenttää Suomessa sekä museokokoelmien
sisältöä etenkin pohjoisen lohen jokipyynnin kannalta, alan kirjallisuutta sekä täydennystyötä
projektin aikana. Lopuksi pohditaan myös lohenpyynnin tallentamisen mahdollisuuksia
tulevaisuudessa. Lähtökohtana tallennustyössä tulisi olla myös lohen jokipyyntikulttuurin esittely ja
säilyttäminen elävänä.

2.1. SKMY:n aineistot
Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen lohenpyyntiä kuvaava aineisto juontaa juurensa jo 1800-luvun
lopulle. Lohenpyynnin tallennukseen ja lohenpyynnin edistämiseen vaikutti nimittäin jo tuolloin
Suomen vanha Kalastusmuseo. Se toimi varhaisten kalastusvirkamiesten aktiivisuuden ansiosta
1880-luvulta vuoteen 1920. Tiedot museosta ulottuvat 1880-luvulle, jolloin kalastuksentarkastajana
oli A.J. Malmgren (virkakausi 1964-1889). Myöhemmät kalastustarkastajat O.F. Nordqvist ja J.A.
Sandman vaikuttivat myös suuresti kalastusmuseon toimintaan. Kaikki tallensivat lohenpyyntiä,
mutta aivan erityisesti Malmgren kunnostautui jokipyynnin saralla. Kokonaisuutena lohen joki- ja
meripyynti oli Suomen Kalastusmuseon keskeisimpiä kiinnostuksen kohteita.
Kalastusmuseo keräsi aineistoa aktiivisesti sekä esitteli sitä näyttelyissään ja kalastusalan
tapahtumissa. Keruuseen paneuduttiin huolella, mikä käy ilmi mm. lohenpyyntivälineiden
edustavuudesta ja hyvästä kunnosta. Museon toiminta lakkasi 1. maailmansodan jälkeen poliittisten
tapahtumien ja kalataloushallinnon organisaatiomuutosten vuoksi. Kalastusmuseotoiminta ja
samalla lohen joki- ja meripyynnin suunnitelmallisempi taltiointi käytännössä pysähtyi aina näihin
vuosikymmeniin saakka.
Kalastusmuseo oli aikaansa edellä, sillä paitsi että se keräsi, tallensi ja esitteli, se myös edisti
aikansa kalataloutta. Museolla oli elävä yhteys kalatalouteen, kosketus yhteiskuntaan, joka monelta
museolta vielä tänä päivänäkin puuttuu. Kokoelmiin kerättiin jatkuvasti aikansa uutuuksia.
Lohenpyynnin osalta tämä tarkoitti sitä, että kalastustarkastajat keräsivät museoon uusimpia
lohenpyyntivälineitä Suomesta ja ulkomailta muun muassa opetustarkoituksia varten. Kokoelmissa
on jopa esineitä, joiden ei jälkipolvien tietämyksen mukaan pitänyt olla vielä edes käytössä museon
toimiessa. Lohenpyynnin osalta haettiin vertailukohtia mm. Pohjois-Amerikan joki- ja
meripyynnistä, mistä todisteena kaksi hienoa pienoismallia.
Vuonna 1978 perustettu Kalastusmuseoyhdistys, nyk. Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry. (SKMY)
on vanhan Kalastusmuseon perinnön vaalija. Se on pyrkinyt kokoamaan aineistoa
valtakunnalliseksi keskuskalastusmuseoksi. Keskuskalastusmuseon lisäksi yhdistyksen tavoitteena
on ollut saada aikaan kalastuskulttuurin osa-alueiden mukaisia alueellisia kalastusmuseoita.
Oikeammin kyseessä ovat museonäyttelyt, jotka lähinnä esittelisivät alueidensa kalastuskulttuuria
keskuspaikan avustuksella. Tällainen museonäyttely voisi hyvinkin olla Perämeren lohen joki- ja
merikalastusta keskusmuseon johdolla historiallisena, taloudellisena ja kansatieteellisenä ilmiönä
esittelevä kohde. Samalla on todettava, että yhdistyksestä on myös tullut vanhan kalastusmuseon
jäämistön haltija. Mahdollisesti tulevaa keskitettyä kalastusmuseota silmälläpitäen yhdistys
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käynnisti vuonna 1992 Riihimäellä maa- ja metsätalousministeriön tuen turvin tallennusohjelman,
joka on koskenut monin tavoin myös lohenkalastusta.
Lohen joki- ja meripyynnin kannaltakin tarkasteltuna Suomen Kalastusmuseon kokoelman vaiheet
ovat erikoiset, sillä kokoelma on ollut tuuliajolla vuoden 1920 jälkeen. Kokoelmiin kuului alkuaan
ehkä noin 600 esinettä sekä valokuva- ja arkistoaineistoa. Aineiston suurin osa on saatu pelastetuksi
ja se on nykyään, monien vaiheiden jälkeen, SKMY:n hallinnassa. Museon monipuolinen
kalastusvälineistö – mm. verkot, nuotat, siima- ja koukkupyydykset, iskukalastusvälineet, rysät ja
merrat – sekä veneiden ja pyyntilaitteiden pienoismallit olivat esinekokoelman ydin jo 1880-luvulla.
Pääosa keruusta tehtiin A.J. Malmgrenin, O.F. Nordqvistin ja J.A. Sandmanin kaudella.
Malmgrenin seuraajat jatkoivat pyyntivälineistön hankintaa museon loppuun saakka, mutta hyvin
suuri osa esineistä on silti peräisin 1800-luvun lopulta.
Kokoelmassa ovat meri- ja jokipyynti paremmin edustettuina kuin järvipyynti. Näin ollen myös
lohenpyynti on siinä varsin keskeisellä sijalla. Lohen jokikalastuksen asiantuntijana A.J. Malmgren
keskittyi patopyyntilaitteiden pienoismallien hankintaan. Tätä perua ovatkin monet pyyntilaitteiden
pienoismallit: lohikalojen jokipyynnistä on kokoelmissa esimerkkejä lana-, tainio- ja
karsinapadoista sekä rantapadoista, merkittävin osa pohjoisilta lohijoilta. Mukana on lisäksi oikeassa koossa - jokipatojen itsenäisiä sulkupyydyksiä, lanoja ja ruonia mm. Kemi- Kymi- ja
Kokemäenjoilta. Suurista merisulkupyydyksistä on mukana isorysäpyydysten pienoismalleja.
Lohen suursulkupyydysten erikoisuuksia ovat amerikkalaiset lohikatiskan ja paunetin mallit.
Museon verkkokokoelma oli hyvin laaja: lohenpyyntiä siinä edustavat ns. laiskaverkko, joka on
jokipyyntiin tehty riimuverkko sekä varhaiset lohen ajoverkot. Niistä vanhimmat ovat jo 1800luvun lopulta, vaikka ajoverkkopyynti yleistyi vasta myöhään 1900-luvulla. Lohen
saartopyydyksistä on kokoelmassa muistona lohikulteen painoja. Lohen koukkupyyntiä edustavat
lohionki sekä lohisiima vuodelta 1858. Viimemainittu on lohen ajoverkkojen tapainen erikoisuus
sikäli, että pyyntitapaa kokeiltiin uutuutena Perämerellä vasta vuonna 1929. Lohen historiallista
pohjoista jokipyyntiä edustaa kokoelmassa myös hyvin vanha jykevä lohiatrain.
Kyseinen lohenpyyntiesineistö oli aikanaan hyvin esillä myös Kalastusmuseon perusnäyttelyissä.
Esimerkiksi vuosien 1919 - 20 näyttelyssä oli jokipyynti pienoismalleineen esillä omana
näyttelykokonaisuutenaan.
Kalastusmuseoyhdistykselle on kertynyt vuodesta 1978 alkaen paljon uutta aineistoa, joka koskee
edelleen myös lohenpyyntiä. Runsaimmin sitä on kerätty suunnitelmallisen keruutoiminnan
käynnistyttyä vuonna 1992. Yhdistys on saanut hallintaansa mm. kalastushallinnon yhteydessä
säilytettyä pyynti- ja tutkimusvälineistöä sekä valokuva- ja arkistoaineistoa. Tähän aineistoon
kuuluu mm. metallisia lohikoukkuja tapseineen.
Uudemman keruutyön eräs erikoisuus on RKTL:n tutkijoilta saatu prof. T.H. Järven lohen
vaelluksia ja kasvua selvittävä tutkimus 1930-luvuilla: Järvi selvitti lohen vaelluksia Itämerellä
pohjoisiin jokiimme 1910-30-luvuilla nousseiden lohien suusta löydettyjen lohisiiman koukkujen
perusteella - siimapyyntiä kun harjoitettiin tuolloin vain eteläisellä Itämerellä. Tutkimus edelsi
kekseliäästi lohen myöhempiä merkintätutkimuksia, joiden aineistoa on myös kokoelmissa.
Yhdistyksen pohjoisiin jokiin kohdistuvaa lohenpyynnin tallennustyötä 1990-luvulla kuvaa hyvin
kaksi suurempaa kokoelmaa, toinen ammattipyynnin, toinen urheilukalastuksen saralta. Kemin
Valkeakarin kalastamosta Hannu Ranta-Pörhölältä saatu lahjoitus käsittää lohenpyynnin osalta
Perämerellä käytetyn lohirysän, paunetin, lohiverkkoja joki- ja meripyyntiin, lohensuolausastioita ja
lohipyydysten valmistukseen käytettyjä tarvikkeita. Urheilukalastusta edustaa puolestaan
kouluneuvos Toivo Mäkisen kokoelma. Mäkinen oli maan eturivin lohiperhonsitojia: kokoelma
käsittää mm. perhoja, sidontatarvikkeita, perho-ohjeita, vapoja sekä laajan lohiperhokalastusta
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koskevan kirjaston. Hän kalasti Tenolla, mutta myös muilla pohjoisilla joillamme.
Kalastusmuseon ajoilta on myös nykyään SKMY:n, Museoviraston ja Suomen Valokuvataiteen
museon hallinnassa oleva suuri kuvakokoelma, joka on pääosin J.A. Sandmanin ja T.H. Järven
kuvaustyön tulosta. Lohenpyynti on näissä kuvissa jopa tärkein kohde silakan meripyynnin rinnalla.
Tämän kuvakokoelman arvokkain osa ulottuu ajallisesti 1890-luvulta 1920-luvulle. Kokonaisuuden on ikuistanut teokseen ”Näin ennen” vuonna 1993 FM Eero Naskali (KMY:n
julkaisuja 7.). SKMY:n toiminnan ja aineiston tulevan käytön kannalta on tarpeen käsitellä kyseistä
kokoelmaa yhtenä kokonaisuutena. Valokuva-aineisto koostuu kalastushallinnon vanhasta kuvaaineistosta sekä uudemmasta kerätystä aineistosta. Kalastushallinnon kuvat ovat mustavalkovalokuvia, lasinegatiiveja ja painolevyjä. Muu yhdistyksen kuva-aineisto on kerätty yhteisöiltä ja yksityisiltä vuoden 1978 jälkeen.
Vanha valokuvakokoelma ulottuu ajallisesti aina 1800-luvun loppuun. Museovirastossa oleviin
(omistus tai deponointi) kokonaisuuksiin (päänumerot 2969., 5117., 5391.) kuuluu yli 4 000
valokuvaa, yli 500 lasinegatiivia ja muutamia kymmeniä painolevyjä, yhdistykselle "jääneessä"
osassa tätä vanhaa kokoelmaa puolestaan on lasinegatiiveja lähes 1400, paperikuvia muutamia
kymmeniä ja painolevyjä yli tuhat. Tarkempi selostus kuvakokoelmasta ja sen jakautumisesta on
julkaisussa ”Kalastuskulttuurin tallennus Suomessa” (Ari Lappalainen 1993, KMY:n julkaisuja 6.)
Vanha kuvakokoelma on etenkin J.A. Sandmanin ja T.H. Järven kuvaustyön tulosta ja se sisältää
arvokkaita harvinaisuuksia: esimerkiksi Kustaa Vilkunan Lohi -teoksessaan (1975) käyttämien
kuvien lasinegatiivit, joiden sijasta Vilkuna joutui teoksessaan käyttämään muualta saamiaan
reprokuvia. Kokoelmassa erottuvat eri puolilta maata otetut joki-, meri- ja järvipyyntikuvat, henkilökuvat, kalanviljelykuvat sekä hyvin laaja suomu- ja kalanäytekuvien kokoelma. Painolevyt
liittyvät eri aikoina tehtyihin kalastusalan julkaisuihin. Pohjoisen jokipyyntiä tallensi kuvin etenkin
T.H. Järvi, mutta ainakin Kemijokea kuvasi myös J.A. Sandman. Sandmanin kuva-aineisto on
suurimmaksi osaksi Suomen valokuvataiteen museon kokoelmissa.
Vanhojen arkistoaineistojen osalta erikoisuuksia ovat pohjoisten jokien patopyyntitilastot ja
patopäiväkirjat 1800-luvulta alkaen. Myöhemmältä ajalta on pohjoisilta joilta runsaasti erilaista
raportti- ja tilastoaineistoa, joka kuitenkin on tarkemmin luetteloimatta. Kalastusmuseoon olisi
tulossa myös laaja arkisto- ja kirjallisuuskokoelma. Arkistoaineiston pääosa koostuu valtion
kalastushallinnon alaisesta vanhasta arkistomateriaalista, joka valokuvien tavoin on peräisin aina
lakkautetun kalastusmuseon ajoilta asti - arkistoaineistokin "löydettiin" pääosin kuvakokoelman yhteydestä. Aineistossa on "kalastusbyrokratian" tuotosten ohella mm. mielenkiintoisia tilastoja 1800luvun lohijoilta sekä varhaista kalanistutusaineistoa. Arkistoaineistoa on saatu myös vuoden 1978
jälkeen kalastusorganisaatioilta ja yksityisiltä. Vanhan kalastusmuseon julkaisukokoelma hajaantui
sekin eri tahoille. Yhdistyksen hallintaan kuitenkin siirtyi vuoden 1978 jälkeen arkistoaineiston
rinnalla säilytettyä, 1900-luvun alkupuolelle ajoittuvaa kirjallisuus- ja julkaisumateriaalia.
Kooste SKMY:n pohjoiseen jokipyyntiin keskittyvästä esine-, valokuva-, arkisto- ja
kirjallisuusaineistosta on liitteessä 1. Kooste perustuu kahteen julkaisuun:
Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmat. Ari Lappalainen 1995 (KMY:n julkaisuja 9) sekä
Kalastusmuseoyhdistys ry:n kokoelmien aihepiirit. Ari Lappalainen 1996 (KMY:n julkaisuja 12).
Myöhempien tietojen osalta nojataan yhdistyksen vastaanotto- ja diarointitietoihin.
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2.2. Lohenpyyntiaineistot muissa museoissa ja laitoksissa
Kalastusmuseoiden ja Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen hallintaan kuuluva aineisto käsittää vain
osan kaikesta maassamme tallennetusta kalastusmuseoaineistosta. Kalastusmuseaalista toimintaa
ovat harjoittaneet myös muut tahot lähinnä näyttelyjen muodossa. Nämä ”muut tahot” ovat maan
kulttuurihistorialliset museot, Museovirasto sekä arkistot. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin
muiden museoiden ja laitosten kokoelmia lohen meri- ja jokikalastuksen ja sen eri pyyntitapojen
kannalta. Paikallisten kokoelmien peruskartoitus on ollut tärkeää, kun ajatellaan lohenpyynnin
tulevaa tallentamista.
Kalastuskulttuurin tallennuksen kenttä koostuu tätä nykyä SKMY:n keskuskalastusmuseoon
tähtäävän työn lisäksi paikallisten kalastusmuseoiden (meri-, joki- ja järvikalastus) tallennus- ja
esittelytyöstä sekä kansallismuseon, maan yleismuseoiden (maakunta- ja paikallismuseot), useiden
erikoismuseoiden sekä eri arkistolaitosten tallennustyöstä. Näistä lukuisista museoista ja eri
laitoksista ovat lohenpyyntiin liittyvää tallennustyötä tehneet kalastusmuseon ja yhdistyksen ohella
erityisesti rannikon kalastusmuseot sekä rannikon maakunta- ja paikallismuseot.
Suomessa toimii kaikkiaan 21 kalastusmuseota, joista 17 liittyy meri- tai jokikalastukseen.
Pohjoiseen jokipyyntiin keskittyneitä varsinaisia kalastusmuseoita ei ole. Merelliseen lohenpyyntiin
ovat sinänsä paneutuneet enemmän tai vähemmän kyseiset 17 museota. Kun ryhdytään etsimään
muita museoita, joissa pohjoinen lohen jokipyynti tai lohenpyynti ylipäätään olisi mukana, täytyy
katse suunnata maakunta- ja paikallismuseoihin. Niissä on lähes kauttaaltaan tallennettu
kalastusaineistoa. Kalastukseen painottuneita paikallisia kotiseutumuseoitahan on rannikolla paljon
ja ne edustavat alueidensa meri- ja jokikalastukselle tyypillistä esineistöä. Näihin yleismuseoihin
kertynyt kalastusesineistö edustaa vain parhaimmissa tapauksissa läpileikkauksellisesti seudun
kalastuskulttuurin eri osa-alueita, pyyntitapoja ja aineistoryhmiä, mikä olisi edellytys myös
lohenkalastuksen erikoispiirteiden erottumiselle. Museoissa erottuvat varsin hyvin lohenpyynnin
valta-alueet. Juuri Perämeren ja siihen laskevien jokien varrella olevissa yleis- ja paikallismuseoissa
ovat maan kaikkein tärkeimmät lohenpyyntiä kuvaavat kokoelmat.
Suuria kokoelmia on Tornionlaakson maakuntamuseossa ja Alatornion museossa sekä Kemin
museon ja Kemin lähiympäristön kotiseutumuseoissa. Näissä kokoelmissa on sekä joki- että
meripyynnin aineistoa: mm. atraimia, uistimia, merirysiä, kulleverkkoja, ajoverkkoja, patoverkkoja,
patoveneitä sekä lohen käyttöön ja käsittelyyn liittyviä esineitä.
Ylempänä Lapin sisämaassa on erinomaisesti lohen jokipyyntiä kuvaava Rovaniemen Pöykkölän
kotiseutumuseon kokoelma, jossa ovat edustettuina tuulastus, uistinpyynti, kulteet, laiskaverkot,
patoverkot, lanat ja lipot sekä pienoismallitkin. Museon kokoelmaa voidaan pitää kaikkein
merkittävimpänä pohjoisen jokipyyntimme saralla.
Myös Pohjois-Pohjanmaan museossa on huomattavan paljon aineistoa mm. Oulun edustan ja
Oulujoen lohenpyynnistä. Muissa rannikon museoissa lohenpyyntiä on tallennettu hajanaisemmin ja
vähäisemmin. Tähän on osasyynä itse lohenpyynnin vähäisyys, mutta myöskään vanhoilta
eteläisemmiltä lohen meripyyntialueilta - Pietarsaaren. Porin ja Kotkan edustat - ei aineistoa juuri
ole. Suomenlahden rannikon ja Kymenlaakson museoissa on kuitenkin hieman
lohenpyyntivälineistöä.
Museoviraston (Kansallismuseon) hallussa ovat hyvin merkittävät kalastusaiheiset kokoelmat.
Kokoelmissa ei ole kuitenkaan SKMY:lle luovutetun Suomen Kalastusmuseon esineistön lisäksi
juuri pohjoista saati muutakaan lohenpyyntiaineistoa. Kuten edellä todettiin, osa Suomen
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Kalastusmuseon aikaisista kalastustarkastajien valokuvista kuuluu museoviraston alaisuuteen, mutta
muutkin museoviraston valokuvakokoelmat, lähinnä kansatieteen kuva-arkiston kokoelmat,
kertovat laajalti pyyntitavoista. Ainakin U.T. Sirelius on Sandmanin ja Järven ohella kuvannut
lohen pohjoista jokipyyntiä. Museoviraston valokuvakokoelmat ovat jakautuneet esihistorian,
kansatieteen ja historian kokoelmiin. Merkittävin kalastuksen kannalta on kansatieteellinen
kokoelma, johon kuuluu noin 4 000 kalastusaiheista valokuvaa. Lisäksi kokoelmiin kuuluu Riistaja kalatalouden tutkimuslaitoksen tallettama noin 2 600 kuvaa käsittävä kalastushallinnon
kokoelma 1890-luvulta alkaen. Viimemainittu kuuluu edellä SKMY:n aineistojen yhteydessä
käsiteltyyn kokonaisuuteen.
Myös joillain erikoismuseoilla, lähinnä Inarin saamelaismuseolla (Utsjoki-Teno), museoviraston
alaisella Merimuseolla (veneet) ja Suomen Metsästysmuseolla (urheilukalastus) on lohenpyynnistä
kertovaa aineistoa. Valokuvataiteen museon Sandman -kokoelma todettiin edellä.
Lohenkalastuksesta kertovan aineiston yhteydessä ei tule unohtaa arkistoja, jota on taltioitu
museoihin ja keskusarkistoihin. Kalastusta koskevaa muistitieto- ja perinneaineistoa sisältyy
runsaasti Museoviraston kansatieteen käsikirjoitusarkistoon, jonne on kerätty muisti- ja perimätietoa
kyselyin. Museoviraston keruuarkisto on tehnyt 17 kalastusta (pyyntitapoja, pyyntikalustoa,
kalastusrakennelmia sekä ravustusta) koskevaa kyselyä vuodesta 1957 lähtien. Niistä kolme sivuaa
merilohen pyyntiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston E-kokoelma käsittää
runsaasti käsikirjoituksia 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kansanomaisesta kalastuksesta, mm.
prof. U.T. Sireliuksen kalastustutkimuksissaan 1900-luvun alussa käyttämät 68 käsikirjoitusta
(Sirelius 1906-08). Näistä neljä käsittelee suoraan pohjoista jokipyyntiä. Muita suuria
perinnearkistokokonaisuuksia ovat Folkkulturarkivet (Svenska Litteratursällskapet i Finland) sekä
Etnologiska Institutionen vid Åbo Akademi (KIVO). Kalastuksen muu keskeisin asiakirja-aineisto
on taltioitu kansallisarkistoon ja maakunta-arkistoihin. Laajat kalastusyhteisöjen arkistot eivät kuulu
yksityisluonteisina arkistoina virallisen arkistointijärjestelmän piiriin. Virallisen
arkistointijärjestelmän ulkopuolista aineistoa on tallennettu hajanaisesti eri museoihin ja kunkin
yhteisön toimesta. Nyt meneillään olevan projektin kannalta keskeisiä ovat mm.
voimalaitosyhtiöiden yksityisluonteiset arkistot .
Muiden museoiden ja laitosten kokoelmista on mukana liitteessä 1. mukana luettelotietoja niiltä
osin kuin aineistoa on inventoitu julkiseen käyttöön. Merkittävin lähde näiden museoiden osalta on
Kalastusmuseoyhdistyksen 1970-luvun lopussa tekemän kyselyn vastaukset. Tämän myöhäisempää
materiaalia ei ole juuri käytettävissä. Kysely toteutettiin yhdessä Museoviraston kanssa.

2.3. Projektin aiheeseen liittyvä kirjallisuuskartoitus
Ari Savikko (Inari) on tehnyt kattavan tiedoston kohteen kalataloudellisesta kirjallisuudesta 1700luvulta nykypäivään. Sen laajuus on 47 sivua ja se sisältää lähes 1 000 nimikettä. Rajauksena ovat
pohjoiset lohijoet välillä Oulujoki - Tornionjoki. Tiedosto on liitteenä 2.
Kartoitustyö perustuu kahteen bibliografiaan: Suomen kalabibliografia, osa I, vuodet 1730–1917
(2012, Ari Savikko - Ari Lappalainen - Matti Kettunen) sekä vuoden 2014 lopussa valmistuvaan
Suoman kalabibliografia osa 2:een, joka kattaa vuodet 1918-1940 (Ari Savikko - Ari Lappalainen)
Lisäksi Savikko on koonnut mukaan tärkeimmät julkaisutiedot vuoden 1940 jälkeiseltä ajalta.
Kyseisiä kirjallisuuskokoelmia on tallennettu museoihin ja keräilijöiden kokoelmiin. Laajimmat
kokoelmat ovat yksittäisillä keräilijöillä. Kalastusmuseoista laajimmat kokoelmat ovat SKMY:llä ja
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SJKM:lla. Suomen Metsästysmuseolla on oma kirjastonsa, jossa on aihepiirin painatteita.

2.4. Aihepiirin museomateriaalin täydennys ja kunnostaminen vuosina 2013 - 2014

Jukka Säntti (Pello) teki vuonna 2013 yhdistykselle teemaa suoraan tukevan merkittävän
lahjoituksen, joka käsittää pienoismalleja, vanhaa lohenpyyntivälineistöä sekä uistimia. Esineitä on
yhteensä yli sata, joista pohjoiseen jokipyyntiin liittyviä pienoismalleja on viisi. Osio palvelee
erityisesti myöhempää hankkeen teemoihin liittyvää näyttelytoimintaa ja sitä voidaan nostaa esiin jo
raporttijulkaisun kuvituksessa. Aineisto haettiin joulukuussa 2013 Riihimäen varastoon (Pekka
Kinnunen ja Ari Lappalainen).
Kohdetta koskevan museoaineiston (jokipyynnin pienoismallit) kunnostamisessa tehtiin myös
merkittävä työ, sillä Jukka Säntti (Pello) sai vuosina 2013- 2014 kunnostettua pääosan SKMY:n
pohjoisista jokipyydysmalleista, kuusi mallia. Lisäksi Savonlinnan Maakuntamuseon konservaattori
kunnosti Suomen Järvikalastusmuseolla olevat kolme jokipyynnin pienoismallia. Kunnostettuja
malleja on yhteensä 15.
Tarkemmat tiedot projektin aikaan saadusta aineistosta sekä kunnostustilanteesta ovat liitteessä 1.

2.5. Aineistojen täydentäminen ja hyödyntäminen jatkossa
Kuinka lohenpyyntiä voitaisiin tallentaa tulevaisuudessa? Tässä suhteessa on olennaista tietää,
millaista lohenpyyntiä kuvaavaa aineistoa tulisi museoihin kerätä. Vaalittavan lohenkalastuksen
piiriin kuuluu tallennuskohteina eri pyyntitavat ja lohen käyttö sekä lohikantojen hoito- ja
viljelytyö, lohentutkimus sekä lohenpyyntiin liittyvä yhteisöllinen toiminta ja päätöksenteko.
Tallennettava aineisto voi kuulua aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriin. Aineisto koostuu
esineistöstä, valokuva- ja arkistoaineistosta sekä alan tieto- ja perinneaineistosta. Lohenpyynti on
kaiken kaikkiaan merkittävä osa yleistä kalastusaineistojemme tallennusta.
Jotta lohenpyyntiä kuvaava aines olisi museoissa entistä kattavampaa ja jotta kokoelmat entistä
paremmin kertoisivat lohenpyynnin muuttumisesta, tulisi keruussa kiinnittää yhä enemmän
huomioita kohteiden valintaan ja eri ajanjaksojen painottumiseen.
Muun muassa lohen pyyntitapojen erittely ja eri lohenpyyntialueille tyypilliset vuotuiset
pyyntikokonaisuudet ovat tässä olennainen näkökohta. On pyrittävä tasapuolisesti tallentamaan
lohenpyynnin kannalta keskeisten meri- ja jokialueiden lohenpyyntiä eri aikoina. Tämä ei vielä riitä,
vaan tallennettavien pyyntitapojen on kuvastettava myös laajemmin kalastuksen muutoksia.
Mukaan on saatava lohenpyynnin yhteiskunnallinen muutos 1900-luvulla, eriytyminen
ammattipyyntiin ja urheilukalastukseen. Edelleen kalastuksen päätöksentekojärjestelmän
muuttuminen on mitä suurimmassa määrin koskenut juuri lohenpyyntiä. Museoihin onkin
olennaista tallentaa lohenpyynnin historia myös kaikkine oikeustaisteluineen ja ristiriitoineen.
Edellä esiteltyjä museoaineistoja tarkasteltaessa voidaan huomata joidenkin osa-alueiden
korostuneen ja joidenkin taas jääneen keruuta vaille. Tähän on vaikuttanut keskitetyn
kalastusmuseotoiminnan ja suunnitelmallisen keruun puute. Kalastuskokoelmien pääpaino
yleensäkin on ajallisesti 1800-luvun lopulla ja erityisesti 1900-luvun alkupuolella. Tämän
ajanjakson lohenpyyntiä on jo melko hyvin taltioituna, mutta laadullisia puutteita on havaittavissa
näiltäkin osin. Eri lohenpyyntialueiden osalta aineistot painottuvat selvästi Perämeren ympäristöön,
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eli nyt pääkohteena olevaan pohjoiseen lohen jokipyyntiympäristöön.
On luonnollisesti hyvä, että maan tärkeimmän lohenpyyntialueen historiaa on tallennettu, mutta
myös muut lohenpyyntialueet kaipaavat tallennusta. Myös lohen jokipyynti on ollut muutamien
edellä esiteltyjen museoiden varassa, mikä johtunee osaltaan jokien valjastamisesta ja aineiston
tuhoutumisesta. Erityisesti uudempaa aineistoa, joka kertoisi lohenpyynnin murrosvaiheista 1900luvulla, ei ole suunnitellusti tallennettu. Suurimmat puutteet koskevat lohen urheilukalastuksen ja
modernin ammattikalastuksen muutosta 1900-luvun kuluessa. Tämä näkyy tiettyinä ”aukkoina”
myös pyyntitapojen kohdalla.
Aineistoryhmittäin tarkasteltuna on tallennuksessa selviä puutteita uudemman kalastusvälineistön
osalta. Kuva-aineistoa on ilmeisesti tallennettu laajastikin, mutta se on kartoittamatta. Suuria
puutteita on erityisesti lohenpyyntiin liittyvän muistitieto- ja perinneaineiston keruussa.
Lopulta: minne ja miten hajanaisesti tallennettua lohenpyyntiä, tässä tapauksessa erityisesti
pohjoisten jokiemme lohenpyyntiä voitaisiin entistä paremmin tallentaa? Mahdollisen
keskuskalastusmuseon tarkoituksena on ennen kaikkea tämän kaiken toiminnan koordinointi,
tukeminen sekä toimiminen tietopankkina, ei suinkaan kaiken toiminnan tai aineistonkaan
keskittäminen. Koska tallennusta harjoittavat nyt ja tulevaisuudessa monet eri museot ja laitokset,
vaatii tallentaminen työnjakoa ja koordinointia. Työnjako kalastusalan museoiden, muiden
museoiden ja arkistojen välillä on hyvin tärkeä. Siihen tulisi sisältyä olemassa olevien kokoelmien
hyödyntäminen sekä tallentamattoman aineiston keruun koordinoinnin antaminen
keskuskalastusmuseolle. Aineistojen esittely ja myös keruu mahdollisesti kiinnostaisivat museoita
paikallisesti. Paikalliset lohenpyyntiä kuvaavat kalastusmuseot voisivat keskittyä museotoiminnan
tähän puoleen, tutkimus ja tieto voitaisiin keskittää puolestaan keskusmuseoon.
Tämä organisaatiomalli mahdollistaisi tarvittaessa maan tärkeimmän lohenpyyntialueen, Kemijoen
ja muiden Perämeren alueen lohijokien lohenpyyntiä esittelevän erikoismuseon perustamisen.
Museo voisi esitellä lohenpyynnin kehitystä joelta merelle, kenties myös sen mahdollista siirtymistä
joelle takaisin. Museolle ovat lähtökohdat olemassa myös aineistojen puolesta, sillä paikalliset
kokoelmat ovat edustavat ja käytettävissä ovat myös Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen ja
Museoviraston hallinnassa olevat laajat kokoelmat.
Suomalainen lohen omaleimaisen jokipyynnin säilyttämiseksi tarvitaan siis sen monipuolista
tallentamista ja esittelyä, minkä tehtäväkentän jakaminen ammatillisesti toimivan keskusmuseon ja
paikallisten museoiden kesken on avainkysymyksiä.Vanhan pyyntiperinteen elvyttäminen lähinnä
esittelymielessä on eräs tavoite. Patopyyntiä on säilynyt elävänä enää Teno- ja Utsjoella,
Torniojoella sitä on esittelymielessä kokeiltu rantapadon muodossa 2000-luvun alussa.

3. Raportti, osa II - Kemijoen lohikysymyksen muovautuminen historiasta
nykypäiviin
3.1. Kemijoki luonnollisena ja historiallisena lohijokena
Kemijoen merkitystä Pohjanlahden tuottoisimpana lohijokena kuvaa arvioitu vuosisaalis 1600luvulla. Se oli jopa 3 000 tynnyriä vuodessa, nykymitoin yli 350 000 kiloa. Saaliit vaihtelivat toki
vuosittain - ja huippuvuosillahan on taipumus kovin helposti jäädä myöhemmissä analyyseissä
keskiarvoiksi. Keskiarvoina tuota lukua voidaan kuitenkin pitää ainakin Kemijoen lohenpyynnin
historiaa laajimmin tutkineen Kustaa Vilkunan (”Lohi”, 1975) mukaan. Tuolta ajalta olevan ”Gudz

11
’ Werk” - ylistysrunon (1685) sepittäjä arkkipiispa Haqvin Spegel osoittautui kuitenkin huonoksi
ennustajaksi:
”Siell missä Kemijoki halkoo Pohjanmaata,
Ei lohen paljous moinen saata koskaan laata.
Sen vuosituotto kolmetuhatta on tynnyriä.
Ah, kuin moneen suuhun herra suopi syötäviä.”
Kemijoen lohen historia on käytännössä ollut historiallisella ajalla tarina luonnollisen lohikannan ja
sen pyyntikulttuurin vähittäisestä tuhoutumisesta kaikkine oikeustaisteluineen. Kustaa Vilkuna
tarkasteli tätä prosessia Lohi-teoksessaan, josta tuli eräs hänen päätöistään. On aihepiirin kannalta
tärkeää havaita, että suomalainen kalastuskulttuurin tutkimus oli laajentunut jo 1930-luvulla
biologian ohella myös sosiaalisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Eräillä tuon ajan tutkijoilla oli jo
myöhempää teoreettista kulttuuriekologiaa edeltävä kalastuksen jäsentämistapa. Heihin - T.H.
Järveen, A.E. Virtaseen ja K. Vilkunaan - on nojattu hyvin paljon myöhemmässä teoreettisemmassa
kalastustutkimuksessa. Luonto ja tekniikka olivat mielenkiintoisella tavalla lähtökohtana
laajempienkin kalastuksen ilmiöiden jäsentämiselle, sillä se havaittiin näiden laajempien ilmiöiden
kannalta luontaiseksi lähestymistavaksi. Tarkastelkaamme hiukan lähemmin pohjoisiin jokiin
tarttuneiden Järven ja Vilkunan näkökulmia - Virtanen keskittyi itäkarjalaiseen ja -suomalaiseen
kalastuskulttuuriin.
Tähän suuntaan tuli ensimmäinen askel mielenkiintoisesti kalatalouden puolelta. Prof. T.H. Järvi,
maamme ehkä merkittävin kalatalousmies kautta aikain, julkaisi vuonna 1932 teoksensa Suomen
merikalastus ja jokipyynti. Se oli aihepiirin yleisteos, mutta oli tärkeä kansatieteellisesti ja
näkökulman avartumisen kannalta - ja mitä suurimmassa määrin myös aiheenamme olevan
pohjoisen jokipyynnin kannalta. Tutkimuksella oli voimakas taloudellissosiaalinen ilme, sillä
pyyntimenetelmien kuvauksen ohella siihen kuului alueiden luonnonolosuhteiden, kalavesien
omistuksen ja käyttöoikeuden sekä pyynnin taloudellisten ilmiöiden kuvaus.
Kokonaisuutena Järvi ryhmitteli kalastusta kalalajin ja tekniikan mukaan ja liitti kunkin tällaisen
kokonaisuuden laajempiin sosioekonomisiin yhteyksiin.
Kemijokeen myöhemmin perusteellisesti paneutunut akateemikko Kustaa Vilkuna aloitti
kalastustutkimuksensa hänkin jo 1930-luvulla. Alkuvaiheessa hän pyrki pyyntitekniikan tarkkaan
kuvailuun, mutta myös niihin vaikuttaneiden taustatekijöiden ja alkuperän selvitykseen. Pääteos oli
edellä mainittu Lohi vuodelta 1975. Tähän mennessä Vilkuna oli sisäistänyt kansatieteellisen
funktionalismin, johon hänellä sisältyi työtapojen käsittely luonnonolosuhteista käsin. Lohenpyynti
jäsentyi vuosittain toistuviksi ekologisiksi jaksoiksi, jotka taas määräsi kalan käyttäytyminen ja
pyyntitekniikka. Laajempi kerros tutkimuksessa oli näihin kokonaisuuksiin kytkeytyvä suuri
historiallinen ja yhteiskunnallinen muutos keskiajalta lähtien. Kyseessä on lohenpyynnin
merkityksen muutos, sen siirtyminen valtion kontrolliin sekä lopulta koko jokipyynnin
tuhoutuminen kehityksen pyörässä.
Millainen Kemijoki sitten oli ”luonnollisena” lohijokena? Joen lohen arvellaan olleen suurinta
Suomessa saatua ja siten laadultaankin arvokkainta. Tätä tukivat T.H. Järven tekemät pitkäaikaiset
tutkimukset eri lohijoilta, joihin kuulu mm. 14 000 lohiyksilöä parin vuosikymmenen ajalta.
Pohjoisiin jokiin nousseet lohet olivat olleet merivaelluksella 2-3 vuotta, kolme vuotta vaeltaneiden
painaessa keskimäärin 11 - 12 kiloa. - Etelä-Suomessa vastaavat lohet painoivat 9 - 11 kiloa.
Pohjoisessa syntymäjokensa jätti lohista pääosa kolmivuotiaina, etelän joilla taas pääosa jo
kaksivuotiaina.
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Vanhastaan nousulohi eli nousukala jaettiin nousuajankohdan mukaan kolmeen ryhmään: kirsikala,
kesäkala ja jokkalo. Kirsikala nousi kesäkuun alussa. Tärkein suurpyynnin kohde oli kesäkala, joka
nousi kesäkuun puolivälin ja heinäkuun lopun välillä tulvan laskeuduttua. Jokkalo nousi elokuun
lopulta syyskuun lopulle. Lohilla oli myös koon mukaan eri nimityksensä.
Vanhimmat tiedot Kemijoen ja sen suualueiden kalastuksesta ulottuvat asutus- ja esinelöytöjen
perusteella koko joen olemassaolon ajalle eli 7 000 - 8 000 vuoden taakse. Rantaviivan siirtyessä
siirtyivät tämän kalastaja-metsästäjä-keräilijäväestön asuinpaikat mukana. Kyseessä olivat
nähtävästi nykyisten suomalaisten ja saamelaisten esi-isät. Kiinteä kyläasutus alueella oli olemassa
jo historialliselle ajalle tullessa, mihin oli vaikuttanut länsisuomalaisten ja karjalaisperäisten
verottajien ja sesonkikalastajien saapuminen alueelle. Asutuksessa ja nimenomaan kalastuksessa
muotoutui vähitellen jo 1500-luvulla ero alajuoksulla noin peninkulman matkalla asuneiden ”alaasukkaiden” ja ”yläasukkaiden” välillä, mikä näkyi lukuisina riitoina. Niihin vaikutti mm.
alajuoksun pyynnin tehostuminen uutuuksineen. Alimmat kylät olivat tuolloin Lautiosaari,
Liedakkala (Sihtuna), Hirmula ja Ilmoila, yläkyliä olivat Koroisniemi, Paakkola, Koivukylä,
Jaatila, Muurola, Korkola ja Rovaniemi. Tämä jako ei rajakylien (Ilmoila, Koroisniemi) kohdalla
ollut aina tarkka.
Tärkein pyyntialue oli jo ennen historiallista aikaa Kemijoen alajuoksu ja etenkin alue jossa lohi
alkaa pyrkiä varsinaiseen virtaan. Vallitunsaari on jakanut jokisuun kahtia ja vaikka joen ja meren
rajan määrittely on vaihdellut, saarta voidaan pitää yleisesti myös varsinaisen virran alkuna
ensimmäisine jokipatoineen. Alapuolella pyynti on katsottu meripyynniksi. Tähän
muodostuneeseen suualueeseen on laskenut pohjoisesta Kaakamojoki. Vallitunsaaren alapuolinen
suualue Rastinsaareen asti kehittyi vähitellen keskiajalla lohen rauhoitusalueeksi kuninkaallisesti
vahvistetuin päätöksin vanhojen sopimusten pohjalta. Rauhoitusalue vahvistettiin lopulta Kemijoen
lohenkalastusjärjestelyn ns. toimeenpanoasiakirjassa (executions-act) vuonna 1666 kuningatar
Hedvig Eleanoran allekirjoittamana. Päätös oli seurausta ”ylä- ja ala-asukkaiden” välisistä riidoista,
jotka tosin jatkuivat edelleen. Suualueen pyyntiä ei myöskään kokonaan saatu hillittyä.
Meripyyntialueeksi vakiintui 1600-luvulla alue Rastinsaaresta ulospäin. Meripyyntiä harjoittivat
sekä ala- että yläjokiset vanhoilla pyyntipaikoillaan, joihin heillä oli oikeutensa. Meren osuus
lohisaaliista ei ollut lainkaan vähäinen, 1500-luvulla jopa kolmannes. Pyyntialue ulottui lounaassa
ulos jokisuulta Valkeakariin ja etelässä Ajoskrunniin saakka.
Varsinainen Kemijoki lähti siis keskiajalta alkaen Vallitunsaaresta, josta yläjuoksulle tapahtui
tuottavin jokipyynti koko historiallisen ajan. Ensimmäinen 10 kilometriä Vallitun ja Ilmolan saarten
välillä tuotti 1600-luvun arvioiden mukaan puolet koko joen lohisaaliista. Vuonna 1666 tehdyn
kullekuntajaon pohjalta toinen puoli koko Kemijoen kalastusyhteisöstä eli neljä pato- eli
kullekuntaa alakylistä kalasti Ilmolansaaren alapuolella, toinen puoli, yläpitäjäläiset, ylempänä aina
Rovaniemelle saakka. Kemijärvi jäi varsinaisen lohenpyyntialueen ulkopuolelle. Sisäinen
vuorokalastusjärjestely vähensi riitoja ja käytännössä lopetti aikanaan ylä- ja ala-asukkaisiin
jakautumisen.
Kemijoen kalavedenomistuksen ja kalastusoikeuksien historia on kokonaisuutena hyvin
monivaiheinen sekoitus kansanomaisia oikeuskäytäntöjä ja valtion keskusjohtoisen hallinnon otteen
kiristymistä. Seurauksia 1900-luvun keskeisissä oikeuskamppailuissa on lähemmin selvitetty
osiosta 3.2. alkaen. On kuitenkin syytä koota pohjustukseksi varhemmat historialliset päävaiheet.
Kemijokea koski vanhastaan kaksi kansanomaista oikeuskäsitystä. Määritelmä ”kenen ranta, sen
vesi” oli vahvistettu kuningas Maunu Ladonlukon toimesta vuonna 1358 myös virtavesiä koskien.
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Toinen traditio on ollut se, että yksityisvesien nauttija antoi puolet tulostaan alueen omistajalle.
Kolmas traditio on ollut laajemmilla kalavesillä valtion oikeus saada saaliista veroina. Näin
menettelivät Kemijoella ensin Novgorodia edustaneet karjalaiset ja myöhemmin Ruotsin kuninkaat
Kustaa Vaasasta alkaen. Heille katsottiin kuuluvat ”kuninkaan väylän” joessa ja sen mukaisesti
puolet väylän saaliista. Näin kalaveden omistuksesta tuli tärkeä intressikohde mistä myöhemmät
riidat ja oikeudenkäynnit seurasivat.
Alueen ensimmäiset verottajat olivat ruotsalaisia ja myöhemmin keskiajalla karjalaisia, kunnes alue
vakiintui Ruotsin haltuun, ensin kirkollisesti ja lopulta valtiollisesti (Täyssinän rauha 1595).
Ruotsinvallan aikana kulki verottajana ”hiippa edellä, kruunu pian perässä”, kuten Kustaa Vilkuna
on todennut. Piispa alkoi verottaa lohijoilla yleisesti lohikymmenyksiä, lisäksi kirkolle kehittyivät
verokohteiksi piispan pyhätyölohet, paikoin kirkkoherrojen lohikymmenykset sekä kappalaisten
lohiosuudet. Papistolla oli Kemijoella, kuten muillakin joilla myös yksityisiä lohipatoja.
Ruotsin valtion verotus alkoi Kemijoella sekin jo ennen valtiollista liittämistä, mikä johtui alueen
siirtymisestä Ruotsin valtapiiriin. Välillä verotuotto laskikin kirkollisen verotuksen sekä nimettyjen
lohivoutien omavaltaisuuden ja laittomuuksien vuoksi. Talonpoikien jatkuva valitus verotuksesta
johti vuonna 1618 tehtyyn ns. Schedingin sopimukseen. Sen mukaan päädyttiin vuotuiseen
vakinaiseen säädännäisveroon lohenkalastuksessa. Sopimuksen mukaan Kemi toimitti 55 tynnyriä
(tynnyri on 119 kg), Ii 45 ja Oulu 35 tynnyriä verokiintiönä vuosittain. Sopimus vakautti
lohenpyyntiä ja oli voimassa peräti 275 vuotta, sillä se onnistui poistamaan kruunun ja talonpoikain
väliset veroriitaisuudet. Molemmat voittivat, koska talonpojat saivat haluamansa vakituisen
verokiintiön ja kruunu vakituisen vuositulon.
Ristiriidat siirtyivät nyt alemmalle portaalle eli ylä- ja alajokisten välille sekä kalastajien väliseksi.
Kuinka suoritus oli jaettava pyytäjien kesken? Vanha henkilökohtaiseen kalastustoimintaan
perustuva ns. pää- ja jousisysteemi ei tullut enää kyseeseen, varsinkin kun oli jo siirrytty (1608)
kokonaan uuteen verotusjärjestelyyn, maaveroon. Uusi järjestely oli kivulloinen, koska
ikivanhastaan saalis, vastuut ja verot oli jaettu miesten (jousien) tai talojen (savujen) mukaan - ei
maaosuuden veroluvun mukaan. Viranomaisten mielestä manttaali oli taas suoraan sovellettava
lohenpyyntiin. Pelastavaksi portaaksi kehittyi ns. ”lohimanttaali”, joka saattoi suurempi kuin talon
varsinainen veromanttaali ja osin suhteutettu lohenpyyntiin.
Voimakkainta Kemijoen lohenpyynti oli ilmeisesti 1800-luvun puolivälistä 1870-luvulle. Siitä
alkaen valtion toimenpiteet, aluksi tukinuiton, myöhemmin voimatalouden muodossa rajoittivat
pyyntiä.
Uitto ja sahatoiminta tulivat 1800-luvun lopulla metsätalouden läpimurron seurauksena niin
voimakkaaksi tekijäksi, että tämä vaikutti oikeuskehitykseen ja lohenpyyntioikeuksien rajaamiseen
talonpojilta. Vanhimmat sahat toimivat sivuvesistöissä, mutta vuosina 1860-61 syntyi jokisuuhun
Laitakariin ensimmäinen höyrysaha ja vuosina 1873-74 Karihaaraan paljon suurempi.
Viimemainittu pidensi uittoaikoja ja -matkoja ja alkoi jo todenteolla haitata kalastusta. 1874
sahanomistajat saivat senaatin vahvistamaan Kemijoen ensimmäisen lauttaussäännön
uittoaikoineen, mikä rajoitti jo vanhaa vuotuispyyntiä melkoisesti. Vuoden 1900 uittosäännössä
uittoajat jälleen laajenivat ja viranomaiset alkoivat toisaalta säädellä vuotuispyyntiä.
Vuokrasopimuksia solmittiin kalastamoiden kanssa ja Kemiyhtiö sai haltuunsa pääosan yksityisten
lohenpyyntioikeuksista. Taistelu kalastus- ja uittoajoista koveni jatkuvasti. Vuoden 1900
uittosäännössä uittoajat jälleen laajenivat ja viranomaisetkin alkoivat toisaalta säädellä
vuotuispyyntiä. Vuokrasopimuksia solmittiin kalastamoiden kanssa. Kemin
kruununkalastusarentiyhtiö vuokrasi vuodesta 1904 lähtien yhtiölle vuosittain koko
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lohenkalastuksen. Lauttausyhdistys alkoi vuokrata pyyntioikeuksia omilla ehdoillaan uusille
vuoden 1902 kalastuslain nojalla syntyneille kalastuskunnille.
Kemiyhtiö sai haltuunsa pääosan yksityisten lohenpyyntioikeuksista, ja lopputuloksena oli
lohenpyynnin siirtyminen käytännössä lauttausyhtiön kontrolliin vuonna 1920. Viimeiset suurpadot
olivat Korvan pato (vuoteen 1932) ja Kurinpato (vuoteen 1947).
Lopullinen päätepiste Kemijoen vanhalle lohenpyynnille tuli voimatalouden puolelta. Isohaaran
voimalan rakentaminen 1948 heti joen alajuoksulle sinetöi lohen kohtalon. Tätä edelsi Yhtyneiden
Paperitehtaiden ja useiden muiden keskeisten osakeyhtiöiden muodostaman Pohjolan Voima Oy:n
perustaminen ja sen laajamittainen koskiosuuksien ostamistoiminta. Kriisiaika ja vesivoiman
vähentyminen etenkin Karjalan luovuttamisen vuoksi oli otollinen rakentamiselle ja vieläpä luvan
myöntämiselle heti joen alapäähän.
Maantieteellisesti pyynti ulottui kulta-aikanaan laajimmillaan meripyyntialueilta Kemin Ajoksesta
ja Maksniemestä aina Rovaniemen Ylikylään. - Saattoipa siis olla kalastajia, jotka liikkuivat
vuosittain koko tämän 150 kilometrin matkan. Kuinka Kemijoella vanhastaan kalastettiin?
Jokipyynti voidaan jakaa patopyyntiin vakituisilla kalastamopaikoilla eli pyyntiin kiinteillä
laitteilla, pyyntiin liikkuvilla pyydyksillä sekä irtaimilla pyyntivälineillä. Ensimmäiseen ryhmään
kuuluvat erilaiset padot, kiinteästi asetetut verkot sekä patojen yhteydessä olevat lanat eli lohirysät
ja patolaitteisiin kiinnitetyt pyytävät verkot (potkut, vennit). Liikkuvia pyydyksiä ovat olleet kulteet
ja heitot, verkkomaiset inat eli vatanuotat sekä ajoverkot (kulkuudet, saaruat). Liikkuvia pyydyksiä
olivat myös karsinapatojen suurissa karsinoissa käytetyt kullenuotat. Irtaimia käsikalastusvälineitä
ovat olleet lipot eli haavit ja arinat eli atraimet. Meripyynnissä jokisuun läheisyydessä olivat
pyydyksinä ns. ”saaristokulle” ja ina, verkot (meripotkut, potkujuonet ja katiskot) ja lopulta myös
isorysät.
Mitä pyydystä milloinkin käytettiin, riippui täysin lohen vuotuisesta käyttäytymisestä. Juuri tätä
kulttuuriekologista vuotuisrytmiin sopeutumista Kustaa Vilkuna on kuvannut kirjoituksissaan.
Sukukypsä lohi nousee joka kevät suolaisesta vedestä makeisiin jokivesiin kutemaan. Kemijoen,
kuten muidenkin pohjoisten jokiemme lohi ilmaantui jokien läheisyyteen tulvan noustua. Lohta
pyydettiin jokisuun merialueilta em. meripyydyksin, tuottavin merikalastus alkoi mutkaverkoilla
lohen ryhtyessä siirtymään itse jokeen. 1800-luvulla tässä pyynnissä siirryttiin uutuutena osin
isorysiin, joka levisi siian ja silakan pyynnistä lohenkin pyyntiin.
Jokeen tehtiin kevätkesällä lyhyitä tulvapatoja ottavine pyydyksineen tai käytettiin sopivilla
paikoilla rantaan vedettävää inanuottaa tai ulompana toimivaa kullenuottaa. Tämä keväinen
nuottaus kiellettiin vuonna 1837. Lisäksi tulvan aikana saatettiin käyttää ajoverkkoa eli kulkuutta,
vaikka se olikin enemmän syyskesän pyydys.
Tulvan laskeuduttua alkoi varsinainen suurpyynti padoilla. Lohi siirtyi keskemmälle jokiväylää, ja
sitä varten tehtiin Kemijoen kuuluisat suurpyydykset, karsina- ja lanapadot. Ne tulivat käyttöön
viimeistään keskiajan lopulla, aiemmin oli käytetty vain pienempiä ranta- ja potkupatoja. Patojen
ohella nostettiin suurimmissa koskissa pohjasyvänteistä lohta - kuten siikaakin myöhemmin kesällä
- pitkävartisilla lipoilla. Heinäkuun lopulla alkoi taas kullenuottapyynti, kun lohi pysytteli patojen
ulottumattomissa suvantovesissä eli korvasti edestakaisin niissä. Kullepyyntiä ja etenkin sen alkua
säädeltiin 1600-luvulta alkaen voimakkaasti. Se siirtyi viimein kokonaan elokuulle. Keskiaikana
sitä voitiin vielä harjoittaa vielä läpi kesän kaikissa sopivissa suvannoissa. Syyskesän koittaessa lohi
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alkoi pysyä yhä enemmän paikoillaan, jolloin otettiin käyttöön ajoverkot eli kulkuudet. Sekin
pyynti oli 1700-luvulta alkaen vuosittain (25.8. -) säädeltyä, ja rajattiin vuonna 1666 perustetuille
kahdeksalle kulle- eli patokunnalle. Syyskuulla lohi lakkasi liikkumasta ja lymyili joen
kostepaikoissa, jolloin laskettiin seisovia verkkoja, laiskoja, näihin tyveniin. Lopulta, lohen
siirtyessä syys-lokakuussa matalille sorapohjaisille kutupaikoilleen, sitä voitiin vielä pyytää järeillä
lohiatraimilla suuriakin määriä. Kudulta palaavaa laadultaan jo hoikempaa ja huonompaa laskulohta
saatettiin pyytää vielä myötävirtarysillä eli ruonilla.
Varhaisimmat historialliset tiedot patopyynnistä ulottuvat keskiajan lopulle. Padoissa näyttää jo
silloin olleen itsenäisinä pyytävinä osasina lana- ja verkkopyydyksiä. Lana patopyydyksen osana
tuli käyttöön Ruotsin puolelta 1500-luvulta. Karsinapato oli myös tunnettu jo tuolloin, ja tehokkaina
pyyntilaitteina lana- ja karsinapadot valtasivat oman keskeisen roolinsa koko suomalaisessa
kalastuskulttuurissa - vanhan pyyntitekniikan suuren asiantuntijan Eero Naskalin (1993) sanoin
puhutaan jopa maailman kaikkien aikojen suurimmista puisista pyyntilaitteista. Uudet patolaitteet
juuri saivat aikaan riitoja ja tarpeen sopia kalastusjärjestelyistä ”ala- ja yläasukkaiden kesken”.
Potkuverkkopadot ja rantapadot ottavine pyydyksineen olivat jo varhempi ilmiö, ne olivat käytössä
kautta joen jo ennen noita monumentaalisia karsina- ja lanapatoja. Eri patotyypeissä käytettiin toki
sovellutuksina vaihtelevasti itsenäisiä verkko- ja rysäpyydyksiä.
Lähemmin tarkasteltuna patopyynnin erikoisluonne paljastuu siinä, kuinka eri patotyypit
noudattivat joen virtauksia ja muita olosuhteita. Vuosina 1879-1870 tehdyn kartoituksen mukaan oli
Kemijokea koskeville kartoille merkitty 184 patoa, jotka oli laadultaan jaettu lyhyisiin kevät- eli
rantapatoihin, lanapatoihin ja suuriin karsinapatoihin. Tainiopatoa, joka oli katiskamaisen
muotoinen vuolaassa virrassa tai nivassa käytetty raskaan puurakenteinen pyydys, käytettiin
ilmeisesti myös varhain Kemijoella.
Rantapadoista käytettiin nimitystä tulva- tai korvapato. Useimmissa niissä oli itsenäisenä
pyydyksenä lana tai verkkopotku. Padot ulottuivat jokirannasta olosuhteiden mukaan muutamasta
metristä aina 40 metriin saakka. Valtiolle yksityisten lohipadot olivat jo 1600-luvulta lähtien
kiusankappale, jota pyrittiin verottamaan ja joiden käyttöä säätelemään.
Lanapadoista on esimerkkinä vuonna 1947 Tervolan Koivun Könkäälle viimeisenä tehty pato.
Patoseinämän ottava pyydys oli lana, yleensä kolmivanteinen rysä, jonka suu oli kiinnitetty
neliömäiseen puukehykseen. Suurista karsinapadoista on puolestaan esimerkkinä aina 1930-luvulle
saakka toiminut Korvan eli Sihtunan karsinapato. Karsinapato on niitä harvoja pyydyksiä, jonka
sisällä kalastettiin erikseen: vasta patoseinämän karsinasta lohet pyydettiin talteen kullenuotalla.
Liikuteltavista pyydyksistä kulle eli heitto oli muutenkin tärkein, muita olivat ajoverkko kulkuus ja
poveton nuotta eli ina. Kulteilla kalastaminen koki viimeisen nousukautensa 1800-luvun lopulla.
Laiskaverkoilla pyynti, lippopyynti ja atrainpyynti kuuluivat vanhaan Kemijoen
vuotuisrepertuaariin. Uistinkalastus oli myös osin varhaisempaa, sillä kansanomaisia ”lohipeltejä”
käytettiin koko historiallisen ajan pääpyyntijaksojen lomassa. Kemijoella tehdyt ja käytetyt
kansanomaiset lusikkauistinmallit tulivat myöhemmin tunnetuksi maanlaajuisesti.
Elämä saaliin ympärillä oli monimuotoista. Lohisaaliin jakamisessa oli omat kansanomaiset
menettelynsä pyyntikuntien sisällä. Viessa -jakotapaa käytettiin suuria saaliita jaettaessa, se perustui
yhtä suurten punnittujen kalaerien tasajakoon. Pienemmissä saaliissa käytettiin usein jakamista
samankokoisiin kasoihin, jotka arvottiin. Saaliin säilöntään ja vientiin tarvittiin valtavia määriä
puuastioita, suuremmissa puuammeissa saalis säilöttiin ja puutynnyreissä (14 leiviskää/119 kg)
kaupattiin ja vietiin verotarkoituksiin. Puuastioiden tekijöinä kunnostautuvuivat mm. liminkalaiset,
jotka vaihtoivat tynnyreitä loheen. Vanhimmat säilytystavat hapattaminen ja savustaminen
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väistyivät suurelta osin keskiajan lopulla pääasialliseksi tulleen suolaamisen tilalle.
Pyyntipaikkojen elämään kuuluivat myös vuotuisjuhlat, kuten pyytäjien ja kyläläisten lohijuhla
pyyntikauden päätapahtumana ja esim. Korvan padolla lisäksi patopäivät. Virkamiesten ja papiston
vierailut olivat myös kestityksen paikka. Padon pyyntimiehillä oli omat lohipalkkansa ja pyynnin
kuluessa valmistettiin luonnollisesti lohta keittäen ja paistaen.
Pyyntikuntien saaliiden markkinointiin muodostuivat omat paikkansa. Vanhimmat markkinapaikat
olivat kirkkojen läheisyydessä. Kemissä sellaiseksi muodostui Haminasaari vuoden 1520 paikkeilla
kirkon myötä. Viralliset markkinaoikeutensa paikka sai Kustaa Vaasalta vuonna 1531, jolloin
muiksi luvallisiksi kauppapaikoiksi Perämeren rannikolla tulivat Kemin, Oulun, Iin ja Tornion
satamat. Kemin markkinat pidettiin varhimmin elokuussa, mutta keskiajan lopulta niitä lienee
pidetty koko lohennousun keskeisin aika. 1600-luvulla ne alkoivat kesäkuun lopussa, ja vähitellen
kestoaikaa pyrittiin säätelemään. Saalista, joka saatiin markkina-ajan ulkopuolella, myytiin mm.
kiertäen kaupalla maakunnissa.
Lohi siis tarjosi elantoa vähintäinkin puolivuosittain Kemijokivarren asukkaille, joista
pyyntipaikkoja hallinneita Kustaa Vilkuna kutsui ”lohitalonpojiksi”. Lohenkalastukseen tarvittiin
kokonainen sarja vuotuisrytmiin sovellettuja pyydyksiä, suunnaton määrä yhteisöllisyyttä ja saaliin
hyödyntämisen taitoa. 1600 - 1800 -luvuilla tapahtui kuitenkin suuri muutos keskushallinnon otteen
vahvistuessa ja sen samalla rajoittaessa perinteisiä oikeuksia. Vaikka saatiin sovittua vanhat riidat
ala- ja yläjuoksun välillä, lohenpyynnistä tuli ”kruununkalastus”, joka keskittyi yhä enemmän
tiettyihin suurpatopaikkoihin, etenkin pienimuotoisemman vuotuiskalastuksen kokiessa rajoituksia.
Lopulta hallinnon uudet intressit ja talouselämän vaateet, uitto ja voimatalous etunenässä,
mullistuvat 1800-luvun lopulta koko joen hyödyntämisen, eikä siinä ollut sijaa luonnonvaraiselle
lohikannalle ja sen pyyntikulttuurille.

4. Uitto ja sahalaitokset
Kalastus ja vesireittien käyttö kulkuväylinä olivat ensimmäiset keinot vesistöjen hyödyntämiseen
ihmistoiminnoissa. Kalastus turvasi elannon, vaikutti asutuksen vakiintumiseen ja väylät levittivät
asutusta ja helpottivat kaupankäyntiä. Vesiliikenne ei vaikuttanut kalakantoihin ja varsinkin
pohjoisen suurilla lohijoilla varhaisen vesiliikenteen vuoksi toteutetut koskiperkaukset olivat
kalojen kannalta marginaalisia.
Puutavaran uitto oli ensimmäinen ihmistoiminta, mikä kalastuksen ohella vaikutti Suomen
vaelluskalavesistöjen kalastoon ja kalastusolosuhteisiin. Puutavaraa on uitettu virroissa ja muissakin
vesistöissä, niin kauan kun ihmisiä on vesien rannoilla asunut. Pohjoisissa joissa tervakuljetukset
olivat suurin jokien käyttömuoto ennen uittoa ja varsinkin Oulujoella tervakuljetusten vuoksi
rakennettiin veneiden vetoteitä ja ruopattiin koskia. Kemijoella ei ollut mainittavaa merkitystä
tervankuljetusreittinä (Itkonen 2001).
Puunjalostusteollisuus (= sahat) muuttivat kalastusoloja mm. valjastamalla vesistöjä sahalaitosten
energianlähteeksi. Näiden ns. vesisahojen merkitys Kemijoella oli vähäinen. Varhaisimmat sahat
perustettiin vesistöalueen sivujokiin, ensimmäisenä Sinettäjoen suuhun vuonna 1782. Saha toimi
aina 1900-luvulla saakka. Muita vesisahoja perustettiin Kemijoen sivujokien suuhun Hakokönkään
saha Raudanjoen suulle vuonna 1838, Meltauksen ja Tervolan sahat vuonna 1846. Kymi Oy osti
viimeksi mainitut kolme sahaa ja lopetti niiden toiminnan 1890-luvulla. Kaikkien näiden sahojen
toiminta oli vaatimatonta verrattuna myöhempien höyrysahojen tuotantoon. Sahojen tuotteet
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toimitettiin markkinoille lauttaamalla valmis sahatavara suurina lauttoina (36x9m) kevättulvan
aikaan. Muulloin lauttaus ei ollut mahdollista. Lauttauksen aikana lohipatoja ei vielä pystytty
asentamaan vesistöön, joten lauttauksella ei ollut vaikutuksia kalastukseen. Sahojen
padotusvaikutuksista ei ole tietoja käytettävissä (Itkonen 2001)
Puutavaran uiton merkitys voimistui teollisen vallankumouksen myötä 1860-luvulta alkaen.
Höyrysahojen perustaminen tuli luvalliseksi vuonna 1857 ja vuonna 1861 alkaen sahateollisuuden
harjoittaminen vapautui valtiovallan ohjauksesta. Vielä vuonna 1857 liikemies J. G. Bergholm
suunnitteli vesisahaa Vanttauskoskelle, mutta se vaihtui jokisuulle rakennettuun höyrysahaan
vuonna 1861. Kansainväliset taloudelliset suhdanteet hidastivat sahateollisuuden nousua, mutta
1870-luvulla pohjoisten metsävarojen arvo alettiin ymmärtää myös kansainvälisissä
teollisuuspiireissä. Norjalaiset liikemiehet nostivat Kemijoen alueen sahaustoiminnan volyymiltaan
aivan uudelle tasolle aiempiin suomalaisiin sahalaitoksiin verrattuna 1870-luvulla. Norjalaisten
toiminta jäi lyhytaikaiseksi, mutta sen seurauksena sahaustoiminta muuttui suurteollisuudeksi ja
puun hankinta jouduttiin ulottamaan vesistöalueen latvoille saakka. Alan suurimmaksi toimijaksi
nousi vuonna 1893 perustettu Kemi Oy, mutta alueelle perustettiin myös pienempiä sahalaitoksia ja
myös vanhemmat puunjalostusyhtiöt (mm. Rosenlew) tulivat osingoille Kemijoen vesistöalueen
puuvaroista. Suursahojen perustamien perustui lähes yksinomaan Metsähallituksen myymään
puutavaraan (Ikonen 2001).
Kalastus oli pitkään 1800-luvulla Kemijoen tärkein käyttömuoto, joten puutavaran uitto piti sovittaa
kalastuksen tarpeisiin. Kalastuspadot asennettiin jokeen heti kevättulvan laskettua ja ne pidettiin
joessa pitkälle syksyyn. Tämän vuoksi puutavara uitettiin aluksi lauttoina, ennen patojen
asentamista tai pienempinä ohjattavina lauttoina kalastuskaudella. Irtouitto oli mahdollista vasta
kalastuskauden jälkeen syksyllä. Suurempia määriä tukkeja uitettiin irrallaan ensimmäistä kertaa
1860-luvulla (Ikonen 2001).
Vilkunan (1975) mukaan kalastusviranomaisen suhtautuminen Kemijoen lohenkalastukseen oli
erikoinen. Ensimmäinen suomalainen kalastusviranomainen, kalastustentarkastelija Holmberg oli
enemmän huolissaan tukin uiton mahdollisuuksista, kuin lohen kalastajista. Häntä huolettivat
pitkälle virtaan ulottuvat lohipadot ja hänen seuraajansa Malmgren määritytti Kemijoen
kuninkaanväylän ja huolehti siitä, etteivät lohipadot estäneet liikennettä kuninkaanväylässä.
Lauttauksessa rungot (250 – 300 kpl) tai tukit (n. 400 kpl) sidottiin 30-40 m pitkäksi ja 15 – 17
metriä leveäksi lautaksi, mitkä laskettiin kevättulvan harjalla jokisuulle. Parhaimmillaan Kittilästä
ehdittiin jokisuulle 2 – 3 vuorokaudessa. Kalastuksen kannalta lauttaus oli turvallista, mutta
harjoittajilleen riskaabelia. Lautta saattoi hajota karikkoisissa koskissa, juttua kiinni tai vastatuuli
pysäytti lautat pitkiin suvantoihin. Joskus lautat jäivät talvehtimaan jokivarteen. Lauttojen hajotessa
uittomiehiä myös hukkui ja joskus hajonneen lautan puutavara hajosi pitkin Pohjanlahtea.
Puutavaran lauttaus jatkui aina vuoteen 1913, milloin Kemi Oy joutui turvautumaan lauttaukseen
tukkipulan vuoksi (Ikonen 2001).
Sahaustoiminnan volyymin kasvaessa tukkien lauttaus ei enää riittänyt turvaamaan raakapuun
tarvetta jokisuulla. 1860-luvulla alkanut irtouitto lisääntyi ja Kemijokea perattiin uiton tarpeisiin
valtion varoin jo 1860-luvun alkupuoliskolla. Tuloksia mainitaan vaatimattomiksi. Uiton merkitys
kasvoi, ja 19.1.1874 annettiin ensimmäinen ”järjestyssääntö metsätuotteiden uittamisesta
Rovaniemen ja meren välillä”. Säännössä määritettiin uittoaika – 18 vrk jäidenlähdöstä
Rovaniemellä ja Taivalkosken alapuolella vielä 4 vrk. lisää. Samoin määritettiin syksyn uittoajat.
Kalastus oli selvästi etusijalla. Vuonna 1876 sääntöä täsmennettiin Ounasjoen ja Kitisen osalle ja
kalastus saneli edelleen uitolle ehdot (Ikonen 2001).
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Kevään lyhyt uittoaika käytännössä esti suurimittaisen irtouiton ja uitto jatkui edelleenkin
pääsääntöisesti tullien ja runkojen lauttauksena. Tilanne ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta ja
sääntöä uudistettiin senaatin päätöksellä 6.2.1886. Muutos ei tuonut oleellisia muutoksia, mutta
tässä yhteydessä mainitaan kalastajille maksetun korvauksia syyspyynnin estymisestä. Seuraava
uittosääntö annettiin vuonna 1900, mutta sekään ei vielä tuonut oleellisia muutoksia uiton ja
kalastuksen suhteisiin. Syysuiton aika jatkui hieman ja siitä aiheutuneet vahingot korvattiin
kalastajille. Uittosäännössä uudistettiin puutavaran kuorintapakko, vaikka kalastajat eivät sitä
vaatineetkaan (Ikonen 2001).
Kalastuksen suhde uittoon oli etusijalla, mutta uittajat ratkaisivat ongelman rahalla. Kemi Oy
vuokrasi uiton kannalta ongelmallisimpia lohipatoja Kemijoen kalastusta hallinnoivalta
kruununkalastusarentiyhtiöltä jo 1890-luvulla. Käytäntö vakiintui 1900-luvun alussa ja vuonna
1901 perustettu Kemijoen Uittoyhdistys turvasi uiton toimintaedellytykset vuokraamalla patopaikat
itselleen ja vuokraamalla niitä eteenpäin määräämillään ehdoilla. Toisena vaihtoehtona oli ostaa
kalastajilta uittoaikaa. Menettely toimi vaihtelevasti 1920-luvulla saakka, mutta uittajat kokivat
kruununkalastusarentiyhtiön toimivan mielivaltaisesti ja perivän kohtuuttomia hintoja
kalastusoikeuksista (Ikonen 2001).
Uiton ja kalastuksen suhteet kääntyivät päälaelleen 28.4.1920 annetulla valtioneuvoston
päätöksellä. Uitto käytännössä vapautettiin aikarajoituksista ja valtio vuokrasi Kemijoen
Uittoyhdistykselle kaikki ne lohipadot, mitä ei voitu suojata uitolta. Uittoyhdistyksellä oli oikeus
vuokrata patopaikkoja edelleen määräämillään ehdoilla, mutta niin ei juuri tapahtunut.
Maataloushallituksen kalatalousosaston päätöksellä 21.3.1933 kaikki valtion omistamat lohipadot
vuokrattiin Uittoyhdistykselle. Vuokrakaudet päättyivät vuonna 1949, mutta lohen nousu
Kemijokeen oli tuolloin jo päättynyt (Ikonen 2001). Kalastuksen siirtyminen Uittoyhdistyksen
hallintaa aiheutti katkeruutta jokivarressa ja johti mittavaan salakalastukseen, mitä Uittoyhdistys ei
käytännössä kyennyt valvomaan. Ristiriitoja syntyi myös mereltä vuokratuista kalastuspaikoista
(Ikonen 2001).
Kiista uiton ja kalastuksen suhteesta koski aina 1900-luvun alkuun vain kalastukselle aiheutuneita
teknisiä haittoja. Kalatalousviranomainen oli kiinnostunut myös uiton kalastolle mahdollisesti
aiheuttamista haitoista. Senaatin 1909 asettama komissio tutki asiaa ja päätyi uitolle vapauttavaan
näkemykseen. Asiasta on julkaistu T. H. Järven (1917) nimissä tutkimus, missä todetaan uiton
roskien huuhtoutuvan kevättulvan mukana pois kutupaikoilta ja haittana on lähinnä pyydysten
likaantuminen. Haitta kalakannoille jäi kuitenkin elämään ja KHO:n päätöksessä Kemijoen
lauttaussäännön vahvistamisesta määrättiin Kemijoen Uittoyhdistys rakentamaan ja
kunnossapitämään kalanviljelyslaitos uittovahinkojen korvaamiseksi. Lauttaussäännön mukaisesti
laitos rakennettiin Kaihuanjoen suuhun vuonna 1926. Laitoksen pääasiallisen tehtävänä oli
kasvattaa vähintään miljoona kappaletta merilohen poikasia. Tavoite saavutettiin vain vuosina
1940, 1944 ja 1949. Muina lajeina laitoksella kasvatettiin muikkua, järvilohta, harjusta, nieriää ja
siikaa, mitä 1940-luvulla tuotettiinkin 2,6 – 5,7 miljoonaa kappaletta vuosittain. Saksalaiset
tuhosivat laitoksen syyskuussa 1944, mutta laitos rakennettiin uudelleen ja se aloitti toimintansa
1946 ja jatkoi toimintaansa aina 1990-luvulle saakka (Ikonen 2001).
Uiton ja kalastuksen suhteet vakiintuivat, kun Kemijoen Uittoyhdistys sai haltuunsa kaikki valtion
joessa omistamat lohipadot. Uiton ei missään vaiheessa väitetty vakavasti uhkaavan joen
vaelluskalakantaa, vaan uiton haitat aiheutuivat lähinnä pyydysvahingoista. Valtion omistusoikeus
lohenkalastukseen teki ratkaisun yksinkertaiseksi.
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Uiton kalataloushaitta jäi kuitenkin elämään. Vuonna 1974 Kemijoen uittoyhdistys ilmaisi
paheksuntansa uitolle esitetystä 10 % osuudesta Kemijoen kalatalousvahingoista voimalaitosten
kalataloushaittoja koskevassa oikeusprosessissa. Uiton kalataloudellisten haittojen laajuudesta on
vaikea esittää tarkkoja lukuja, mutta uiton vaikutukset näkyivät kuitenkin monella tavalla,
esimerkiksi lisääntymisalueita peittävänä kuorijätteenä, huomattavana uppopuumääränä sekä
laajoilta lanssialueilta veteen joutuvina roskina ja maa-aineksena.
Uittotoiminta oli mittavinta 1950-luvun lopulta 1960-luvun puoliväliin, jolloin Kemijoella uitettiin
puuta vuosittain yli 2 miljoonaa kuutiometriä. Uittotoiminta lopetettiin Kemijoella vuonna 1991.

5. Voimatalous
Voimatalouden suhteen tilanne ei ollut yhtä helppo kuin uitossa. Uitto ei missään vaiheessa
padonnut jokea kokonaisuudessaan, vaan varsinkin pääuomassa uiton kalan nousua estävä vaikutus
oli teoreettisesti tarkastellen marginaalinen. Uitto oli tarkoituksenmukaista suorittaa yläveden
vallitessa, jolloin vettä riitti sekä nouseville lohille että puutavaralle. Vesien laskiessa virrassa
olevan puutavaran poikkileikkausala suhteessa virran vesimassan poikkileikkausalaan kasvoi, mutta
vettä jäi kaloille koskipaikoissakin – pahimpia sumia lukuun ottamatta.
Voimatalouden toimintaperiaate on toinen. Uitto käyttää veden energiaa sen omassa
purkautumissuunnassa, mutta voimatalous hyödyntää veden putouskorkeuden sisältämää
potentiaalienergiaa. Energian talteenotto keskitetään pistemäisesti voimalaitoksiin ja täyden tehon
hyödyntäminen edellyttää virran täydellistä patoamista ja siten kalan kulun estämistä täysin. Tätä
taustaa vasten tarkastellen koko Kemijoen vaelluskalakysymys ratkaistiin kerralla rakentamalla
ensimmäisenä Isohaaran voimalaitos jokisuulle. Tämän voimalaitoksen rakentamisen taustat,
lopullisen rakentamisluvan vaiheet ja rakentamisen alkuvaiheeseen liittyvät kalakysymykset on
käsitelty perinpohjin Kari Alaniskan marraskuun lopussa 2013 tarkastetussa väitöskirjassa.
Isohaaran alkuvaiheita käsittelevä teksti on käytännössä suoraa lainausta Alaniskan väitöskirjasta,
ellei muuta mainita. Alaniskan teksti on äärimmäisen asiallista, tieteelliset kriteerit täyttävää
toteavaa havainnointia, joten kaikki toimenpiteiden laatuun viittaavat arvioinnit ja laatusanat ovat
tämän kirjoittajan käsialaa ja vastuulla.
1860-luvulta alkanut Suomen teollistuminen oli 1930-luvun nousukauden tuloksena saavuttanut
pisteen, missä eteläisen Suomen koskivoima ei enää riittänyt kasvavan teollisuuden tarpeisiin.
Oulujoen rakentaminen oli aloitettu jo 1930-luvun lopulla, mutta Merikosken voimalaa ei saatu
valmiiksi ennen sotia. Kemijoen valjastamisen tarve tuli esille talvella 1942- 43, kun maailmasodan
lopputulos näytti kääntyvän liittoutuneiden hyväksi. Karjalan koskivoima ei tulisikaan suomalaisen
teollisuuden käyttöön. Yhtyneitten Paperitehtaiden johtokunnan puheenjohtaja, puolustusministeri
Rudolf Walden oivalsi tilanteen ja hyvin pitkälti hänen aktiivisuutensa vuoksi kahdeksan
puunjalostusteollisuusyhtiötä perustivat kesällä 1943 Pohjolan Voima Oy. Yhtiön tehtävänä oli
teollisuuden sähköenergiatarpeen tyydyttäminen hankkimalla Kemijoen ja Iijoen koskiosuuksia ja
rakentamalla voimalaitokset mainittuihin vesistöihin (Kivinen 2013).
Pohjolan Voima rakensi lopulta Kemijoelle vain kaksi ensimmäistä voimalaitosta - Isohaaran ja
Jumiskon. Iijoella puolestaan Pohjolan Voima Oy rakensi kaikki viisi pääuoman voimalaitosta.
Pääoman puute, koskivoiman sekalaiset omistussuhteet sekä valtion kasvava intressi vesivoimaan
rajoittivat Pohjolan Voiman itsenäistä toimintaa koskien rakentajana. Valtion johdolla perustettiin
Kemijoki Oy 15.10.1954. Yhtiön omistus jakaantui seuraavasti; Suomen valtio 62,4 %, Imatran
voima 34,8 ja Veitsiluoto Oy 2,8 %. Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin
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pääministeri Urho Kekkonen. Kemijoki Oy jatkoi Kemijoen vesistön rakentamista aina 2000luvulle saakka. Vesistöalueella on lisäksi neljä paikallisten sähköyhtiöiden voimalaa (Kivinen
2013).
Kemijoen vesistöalueelle on rakennettu yhteensä 21 vesivoimalaitosta. Alkuperäisen
rakennussuunnitelman (1957) mukaan vesistöalueelle piti rakentaa 47 voimalaitosta ja lähes Lokan
ja Porttipahdan altaiden pinta-alan verran muita, pienempiä tekoaltaita. Pääuoman osalta
suunnitelma on käytännössä toteutettu sellaisenaan, mutta sivujokien suunnitelmat ovat muuttuneet
maaperähavaintojen, asutusvahinkojen ja suojelutoimien vuoksi oleellisesti. Ounasjoki on
rauhoitettu koskiensuojelulailla 19.8.1983 ja Vuotoksen altaan rakennuslupa evättiin KHO: n
päätöksellä 18.12.2002 (Kivinen 2013).
Tässä selvityksessä käsitellään vain Kemijoen pääuomassa meren ja Kemijärven välillä olevia
voimalaitoksia sekä Raudanjoessa olevaa Permantokosken voimalaitosta. Nämä voimalaitokset on
määrätty yhteisvastuullisiksi Kemijoen rakentamisen aiheuttamista vaelluskalavahingoista.
Isohaaran voimalaitoksen alkuvaiheita on käsitelty tässä suhteellisen laajasti. Voimalaitos
rakennettiin väliaikaisella luvalla, jossa määrättyjä kalataloudellisia kompensaatiotoimia toteutettiin
vaihtelevalla menestyksellä 1950-luvun alussa. 1960-luvulla voimalaitoslupien yleiseksi
käytännöksi näyttää tulleen lykätä kalataloudellisten vahinkojen käsittely hamaan tulevaisuuteen.
Isohaaran rakentamisen jälkeiset ensimmäiset vuodet antavat todella sekavan kuvan yleisen
kalatalousedun valvonnasta ja paikallisintressien sekoittumisesta omiin ja yleisiin tavoitteisiin.
Näitä asioita on käsitelty seikkaperäisesti Kari Alaniskan väitöskirjassa (2013).

6. Koskikaupat ja Isohaaran rakentamispäätös
Kemijoki oli sijoittajien kiinnostuksen kohteena jo 1910-luvulla ja ensimmäiset koskikaupat tehtiin
vuonna 1916, jolloin pankinjohtaja Olof Nykopp osti Tervolan Narkauskosken. Kauppakirjassa
luvattiin kalastuksen jatkuvan esteettömästi koskikauppaan liittyvien teollisuuslaitosten
rakentamisen jälkeen. Teollisuutta ei rakennettu, mutta koskikaupat oli aloitettu. Omistus jäi
lyhytaikaiseksi ja Narkauskoski siirtyi valtion omistukseen jo vuonna 1918. Samalla valtio osti
muitakin koskiosuuksia. Rovaniemen Jaatilan asemapäällikkö Elias Lönnqvist oli toinen
koskiosuuksien ostaja 1910-luvunlopulla. Myös hänen kauppoihinsa liittyi lupaus
teollisuuslaitoksista ja alueen väestön siirtyminen päreajasta sähkön aikakauteen. Kauppoja tehtiin
jopa ilman rahaa lupaamalla myyjille ilmaista sähköenergiaa. Nykopp perusti Koskivoima Oy:n
koskiosuuksien hankkimiseksi, joten jo tuolloin sijoittajat näkivät Kemijoen voiman arvon.
Koskivoima Oy:tä ei pidä sekoittaa Koskirakennus Oy:öön, minkä toimissa Urho Kekkonen oli
taustalla vahvasti mukana (Alaniska 2013).
Pohjolan Voima Oy:n tuleva toimitusjohtaja insinööri Erkki Aalto oli jo talvella 1943 ostanut
koskiosuuksia Yhtyneiden Paperitehtaiden lukuun. Koskikaupoilla oli Lapin ”silmäätekevien” tuki,
sillä Aallon ensimmäisellä ostomatkalla oli mukana maanmittausinsinööri Väinö Taskinen ja Lapin
keisarina tunnettu Kemi Oy:n metsänhoitaja Jarl Sundqvist. Aalto teki myös henkilökohtaisia
koskikauppoja.
Pohjolan Voima Oy:n perustavan kokouksen (v, 1943) sihteerinä toimi ”tuomari” Lauri Pentti. Hänet
mainitaan perustavien yhtiöiden edustajaksi. Pentti toimi vuoden 1941 poikkeuslain (laki vesivoiman
käyttöönoton helpottamisesta n: 196/1941) nojalla perustetun vesistötoimikunnan puheenjohtajana.
Lailla vesivoiman rakentaminen tehtiin ”helpoksi” ja vesistötoimikunnalla oli laajat valtuudet. Mm.
sen päätöksistä ei ollut valitusoikeutta. Väliaikainen laki oli voimassa vuoteen 1962 saakka ja sen
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nojalla vesistötoimikunta myönsi luvan 61 vesivoimalaitoksen rakentamiselle. Pentin johdolla
vesistötoimikunta myönsi Isoharana voimalaitokselle väliaikaisen rakennusluvan vuonna 1947.

Pohjolan Voima Oy:n käynnistämät koskikaupat pyrittiin aluksi tekemään salassa, jotta alueelle ei
tulisi kilpailevia ostajia. Tieto kuitenkin levisi ja jo vuonna 1944 kilpailevia ostajia oli Kemijoen
ohella myös Tornion-Muonionjoella, Simojoella ja Iijoella. Jokivarsissa kiersi ostomiehiä
setelisalkut mukanaan ja kaupat tehtiin yleensä käteisellä. Runsas käteisen käyttö helpotti
kauppojen syntyä. Yhtiön ostotoiminta oli huolella suunniteltua ja puolestapuhujiksi haluttiin
”luotettavan miehen maineessa olevia henkilöitä”. Lapin läänin lääninhallituksen virkamiehet olivat
innolla tukemassa koskikauppoja, mm kruununvouti Lauri Louekarin ryhtyi koskikauppoihin ja
myöhemmin hän siirtyi yhtiön palvelukseen. Asessori Uno Halonen sai yhtiöltä tunnustusta
uutteruudestaan jo 1943 ja hänen lohiasiantuntemustaan Pohjolan Voima Oy tarvitsi vielä 1960luvulla. Maalaisliiton poliitikot olivat myös yhtiön tukena.
Koskikaupat tehtiin pääosin maan ollessa sodassa. Alaniskan kirjasta voi (sen neutraaliudesta
huolimatta) lukea, että kauppoja ei kaikin osin tehty reilun pelin hengessä. Miehet olivat rintamalla,
ostajat heiluttivat suuria setelinippuja ja vuoden 1944 aikana kerrotaan liikkuneen huhuja PohjoisSuomen luovuttamisesta Neuvostoliitolle. Pakkolunastuksetkin olivat huhujen aiheena. Tavallinen
kansa ei voinut edes kuvitella, millainen inflaatio oli odottamassa sodassa kakkoseksi jäävää
valtiota, mutta koskivoiman ostajilla tämä tieto oli erinomaisen hyvin tiedossa. Kaikki nämä tekijät
edistivät kaupankäyntiä. Jos ohi virtaavasta vedestä sai selvää rahaa, niin miksi ei myytäisi. Kukaan
ei puhunut mahdollisista haitoista. Luvattiin teollisuutta ja työpaikkoja sekä ilmaista sähköä
osuutensa myyneille. Kaupankäynnissä luvattiin, ettei kalastukseen ja kalastusoikeuksiin tule
muutoksia kauppojen kautta. Kauppakirjoja tosin tehtiin useammanalaisia, minkä sisältöä käsiteltiin
vuosikymmeniä myöhemmin korvausoikeudenkäynneissä. Vesiylioikeuden käsiteltävänä vuonna
1980 oli 1 800 valitusta ja noin 10 000 valituskohtaa kauppakirjoista.
Varatuomari Aulia Suvanteen mukaan kauppakirjat olivat ostajan tekemiä. Ne olivat yleisesti
laadittu siten, ettei myyjillä ollut mahdollisuutta hahmottaa sopimusten todellista sisältöä. Ostajia
koskikaupoissa edustanut varatuomari Nils Ehrnrooth on valaehtoisesti sanonut, ettei yhtiön
intresseissä ollut kalastusoikeuden hankkiminen. Kun huomattiin, että myyjiä kiinnosti kauppojen
yhteydessä eniten kalastusoikeuden säilyttäminen, haluttiin kaupoissa kalastusoikeus jättää myyjille
mahdollisimman laajasti. Ostaja tiesi mitä joen valjastaminen tulee kalakannoille aiheuttamaan,
joten kalastusoikeus jätettiin myyjille ehdolla, ettei heidän harjoittamansa kalastus ei saa aiheuttaa
haitta ostajan laitoksille eikä myyjillä ole oikeutta esittää korvausvaateita kalastuksen muutoksista.
Lainsäädäntöneuvos Ensio Kytömaa tulkitsi Ehrnroothin lausumaa siten, että ostaja yritti
sopimuksilla suojautua kalastusmahdollisuuksien heikentymisestä aiheutuvista korvausvaateista.
Tässä monimutkaiset sopimukset osoittautuivat erinomaisiksi työkaluiksi. Lapin vesipiirin diplomiinsinööri Ahti Riskun mukaan Kemijoella oli käytössä ainakin 22 erilaista kauppasopimusmallia.
(Alaniska 2013, 90-92). Kauppakirjojen tulkinta lienee edelleenkin avoin, sillä tukija Alaniska ei
saanut käyttöönsä alkuperäisiä kauppakirjoja.
Yleisesti ottaen Kemijoen koskikaupat olivat hyvin sekava ja monitahoinen kokonaisuus, mistä ei
puuttunut epärehellisiäkään vivahteita. Presidentti Kekkosen kerrotaan olleen mukana osuuksia
ostaneessa Koskirakennus OY:ssä, mutta varsinaisena osakkaana olemisesta ei ole todisteita. Joka
tapauksessa hän hyötyi yhtiöstä taloudellisesti. Presidentin elämänkerran kirjoittaneen Suomen
mukaan ei ole näyttöä presidentin sekaantumisesta koskikauppoihin, mutta Suomi korostaa, ”että
tuskin mikään muu liiketoiminta oli ollut niin vapaamuotoista kuin vesivoiman ostaminen ja
myyminen, joten sen jäljittäminen oli osoittautunut hyvin vaikeaksi tehtäväksi” (Alaniska 2013).
Koskikaupoissa, niihin liittyvissä maanmittaustoimituksissa, koskitilojen muodostamisessa jne.
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tehtiin paljon virheitä ja jopa lainvastaisia päätöksiä, mutta lopputuloksena oli se, että voimayhtiö
sai hankituksi riittävät vesioikeudet rakennusluvan hakemiseksi. ”Vesioikeuslain (31/1902) nojalla
toimenpiteistä vesivoiman käyttöön ottamisen helpottamiseksi 21 päivänä maaliskuuta 1941
annetun lain (196/1941) jälkeen voimalaitoksen sai periaatteessa pystyttää haluamaansa paikkaan,
mikäli hankkeen hyödyt arvioitiin aiheutuneita haittoja suuremmiksi. Toisaalta tämän
määrittäminen jäi monilta osin avoimeksi, sillä laki ei vaatinut intressivertailua. Esimerkiksi
Kemijoella jäivät kalastukselle aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot arvioimatta
rakennuslupavaiheessa. Taustalla vaikutti siis tarve nopeuttaa valjastamista. Siitä seurasi, että
voimalaitosten rakentamisen ei haluttu vaarantuvan epäolennaisena pidettyjen seikkojen, kuten
lohen vuoksi” (Alaniska 2013).
Pohjolan Voiman alkuperäisenä tarkoituksena oli rakentaa välittömästi sodan päätyttyä Iijoen
alimmat kosket, koska ne olivat helpoimmin rakennettavissa ja suunnitelmat tekeillä.
Puolustusvoimilta oli jopa haettu kalustoapua joulukuussa 1944. Yhtiön suunnitelmat muuttuivat
joulukuun 1944 aikana ja päähuomio kääntyi Kemijoen Isoharaan. Saksalaiset olivat tuhonneet
Kemijoen sillat 8.10.1944 ja Rautatiehallitus suunnitteli väliaikaisten siltojen rakentamista entisten
tilalle. Armeija Kunnosti sillat yliajettavaan kuntoon jo kesälle 1945, mutta ratkaisu oli todella
tilapäinen. Pohjolan Voima ei ollut edes suunnitellut Isohaaraa voimalaitospaikaksi, mutta
joulukuussa 1944 syntyi ajatus yhdistää Kemijoen ylikulku ja voimalaitospato, jolloin valtio
osallistuisi huomattavalla summalla voimalaitospadon rakentamiseen. Tätä suunnitelmaa lähdettiin
toteuttamaan rivakasti. Lähteet eivät kerro, mitä kulisseissa tapahtui, mutta todennäköisesti kaikki
rakentamispäätökseen liittyvä ei koskaan tule julkisuuteen.

7. Kemijoen voimalaitosten rakentamislupaprosessit
7.1. Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran voimalaitoksen rakennusluvat ja niiden määräysten
toteuttaminen
Vesistötoimikunta pyysi Isohaaran lupakysymyksessä lausunnot tie- ja vesirakennus- sekä
kalatalousviranomaisilta (Maataloushallituksen Kalatalousosastolta) ja suoritti alueella
katselmuksen kesäkuussa 1946. Vesistötoimikunnan päätös väliaikaisesta rakennus- ja
patoamisluvasta Kemijoen Isohaarassa annettiin 23.6.1947. Lupa myönnettiin, koska ”Pohjolan
Voima Osakeyhtiö oli saanut hallintaansa vesilaitoksen rakentamiseen tarpeellisen tontin Vallitun
saaresta ja sen kohdalla Kemijoen rannoilta sekä omisti kaksi kolmannesta meren ja Taivalkosken
välillä olevan jokiosan vesivoimasta…” Lisäksi ”…hankkeelle katsottiin olevan yleisehkö
merkitys…” Päätös ei ollut yksimielinen. Maanviljelysinsinööri Suksenniemen mielestä lupaa ei
olisi voinut myöntää, koska ei ollut takeita kalan säilymisestä joessa (Alaniska 2013). Alaniska
asettaa Lauri Pentin aseman luvan myöntämisen yhteydessä kyseenalaiseksi, sillä Pentti toimi
hakijayhtiön perustavan kokouksen sihteerinä.
Vesistötoimikunnan päätös sisälsi mm. seuraavat ehdot:
o 6) ”Voimalaitoksen omistajan on osaltaan otettava osaa kustannuksiin kalakannan
lisäämiseksi Kemijoen vesistössä sillä tavalla ja siinä laajuudessa, kuin siitä
vastaisuudessa lähemmin määrätään.”
o ”Voimalaitoksen omistajan on kalastusoikeuden omistajille korvattava voimalaitoksen
aiheuttama, kalakannan vähenemisestä ja kalastuksen estymisestä tai
vaikeutumisesta koituva vahinko sen suuruisena ja sillä tavalla, kun vastaisuudessa
lähemmin määrätään
o 14) ” Hakijan on jatkettava alkuperäistä anomusta uhalla, että tämä väliaikainen lupa,

23
jolla hakija ei saa sen suurempaa oikeutta käyttöön otettavaan vesivoimaan, kuin
sillä ennestään on, muuten peruuntuu.”

Vesistötoimikunta antoi päätöksen väliaikaisen luvan myöntämisestä padotuskorkeuden
”korottamiseen” 2.4.1949. Päätöksellä myönnettiin lupa nostaa padotuskorkeus 12 metriin.
Lupapäätöksen ehdot olivat käytännössä samat kuin aiemmassakin luvassa, eli hakijan oli
rakennettava kalatie tai –hissi, kustannettava kalojen ja nahkiaisen ylisiirto, osallistuttava
kalakannan hoitoon vesistöalueella siten, kun siitä myöhemmin määrätään sekä varauduttava
korvauksiin.
Päätöksessä oli mm. seuraavat lupaehdot:
o ”6) Kalan nousun mahdolliseksi tekemiseksi on Vallitunsaaren länsirannalla
rakennettava maataloushallituksen lähemmin hyväksymään paikkaan ja hyväksymän
suunnitelman mukainen kalatie, joka on tehtävä niin laajaksi, että sen kautta voidaan
laskea vettä vähintään 5 m2 sekunnissa ja samoin, jos se osoittautuu tarpeelliseksi, 5
m2 sekunnissa houkutusvetenä kalatien alaosaan ja sen suun ulkopuolelle, ellei kalan
nousua muulla tavalla voida kyllin tehokkaasti järjestää.
Siinä tapauksessa, että edellä mainitun järjestelyn teho osoittautuu riittämättömäksi,
samoin kuin ennen järjestelyn aikaansaamista, on voimalaitoksen omistaja
velvollinen padon yläpuolella olevaan veteen siirtämään vastedes lähemmin
määrättävän määrän kalaa, jonka hakija kustannuksellaan hankkii padon
alapuolella järjestettävän pyynnin saaliista tai muulla sopivalla tavalla.
Voimalaitoksen omistajan on osaltaan otettava osaa kustannuksiin kalakannan
lisäämiseksi Kemijoen vesistössä sillä tavalla ja siinä laajuudessa, kuin siitä
vastaisuudessa lähemmin määrätään
Siitä vahingosta ja haitasta, minkä voimalaitos tulee aiheuttamaan kalastusoikeuden
omistajille Kemijoen vesistössä ja meressä tämän vaikutuspiirin alueella, tulee
voimalaitoksen omistajan suorittaa korvausta, kuten siitä vastaisuudessa lähemmin
määrätään.
o ”21) Hakijan on jatkettava alkuperäistä anomusta uhalla, että tämä väliaikainen lupa,
jolla hakija ei saa sen suurempaa oikeutta käyttöön otettavaan vesivoimaan, kuin
sillä ennestään on, muuten peruuntuu.”
Määräykset eivät tulleet yllätyksenä. Lohikysymystä oli käsitelty varsin laajasti
kalastusasiantuntijoiden kannanotoissa jo 1940-luvun puolivälissä. Voimayhtiö piti tärkeänä lohen
säilymistä joessa ja lupasi tehdä kaikkensa sen eteen vuonna 1945. Yleisesti todettiin padotuksen
lopettavan kalan nousun Kemijokeen ja vaihtoehdoiksi tarjottiin jo vuonna 1945 kalatietä,
ylisiirtoja, vaihtoehtoisia kutujokia ja kalanviljelyä. Maataloushallituksen Kalataloudellisen
tutkimustoimiston johtaja T. H. Järvi totesi, ”että Kemijokeen on rakennettava kunnolliset
kalaportaat, muuten 10 - 20 vuoden kuluessa lohi katoaa joesta. Asiaa ei autettaisi millään
”naurettavilla hissilaitteilla”, vaan mallia olisi otettava Amerikasta.” Voimayhtiön kannalta oli
oleellista pitää yllä keskustelua lohikysymyksen ratkaisemisesta ja pelata aikaa, jolloin
epävarmuuden leviäminen antaisi yhtiön näkemyksille enemmän pelivaraa (Alaniska 2013).
Lohikysymyksen vaikeus todettiin valtakunnan tasolla ja maatalousministeriö nimitti 7.3.1946
komitean tutkimaan miten voimalaitosrakentamisen uhkaamat kalakannat säilytettäisiin. Komitean
kokoonpano on mielenkiintoinen ja taso korkea. Pohjois-Suomen lohikomitean puheenjohtajana
toimi Kemin pormestari Ilmari Ervamaa ja jäseninä olivat Oulujoki Oy:n voimalaitosten
suunnittelija DI Niilo Saarivirta, kansanedustaja O.H. Kekäläinen Kemistä (SDP), toimitusjohtaja
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Klaus Jauhola ja maanviljelijä Yrjö Kesti. Sihteeriksi saatiin värvättyä Lapin läänin poliisitarkastaja
Armas Anhava, joka työn aikana nimitettiin Suojelupoliisin päälliköksi. Komitea vieraili Isohaaralla
neuvotellen yhtiön toimitusjohtaja Aallon ja lakimies Louekarin kanssa. Komitea ehdotti (1950)
lohiongelman ratkaisuksi kalanviljelyä ja valitteli huonoa kalabiologista tietämystä Suomessa.
Väitteeseen on syytä suhtautua varauksella, sillä Järvi oli omilla tutkimuksillaan selvittänyt lohen
elinkierron jo 1920-luvulla ja 1940-luvulla asiasta oli jo paljon tietoa – komitealla tosin ei ollut
(Alaniska 2013).
Vuonna 1949 nimitettiin Lohitoimikunta pohtimaan samaa asiaa. Toimikuntaa ei voida syyttää
asiantuntemuksen puutteesta, sillä jäseninä oli kolme kalastusneuvosta; Pekka Brofeldt, sihteeri,
Veikko Pohjanpelto ja Einar Hellevaara. Puheenjohtajana oli vuorineuvos R. E. Serlachius ja
jäsenenä Lapin maaherra Kaarlo Hillilä. Toimikunnan työn rahoittivat voimayhtiöt ja sen
pääasialliseksi työksi tuli pohtia, kuinka voimayhtiöt voitaisiin vapauttaa kalaportaista. Lopputulos
oli laiha (1957) ja loppuraportin allekirjoittivat vain sihteeri ja puheenjohtaja (Alaniska 2013).
Maatalousministeriö asetti 1950 Kemijoen kalanviljelykomitean, minkä puheenjohtajana oli
lääninasessori U. V. Halonen (tunnettu voimayhtiön lohiasiantuntijana) ja jäseninä Pohjolan
Voiman lakimies Lauri Louekari ja Kemijoen kalastuskuntien liiton puheenjohtaja
kunnallisneuvos/kansanedustaja Janne Koivuranta. Sihteereinä olivat kalastusmestari Sulo Ahvonen
ja maisteri tapani Sormunen. Asiantuntijoina kuultiin kalastusneuvoksia Brofeldt ja Hellevaara sekä
”kokeneita ammattimiehiä” Professor Erkki Halmetta ja osastopäällikkö Tauno V. Mäkeä. Ensi
töikseen komitea totesi, että tahokas merikalastus sekä hydrologiset, ilmastolliset ja biologiset syyt
harhauttivat Kemijoen lohta vaeltamaan muihin jokiin ja joessakin kalastettiin aivan liikaa
(Alaniska 2013).
Puheenjohtaja olisi halunnut kirjoittaa komitean loppuraportin jo vuonna 1952, mutta
kalastuskuntien liiton puheenjohtaja Koivuranta ei halunnut tappaa ”lypsävää lehmää” ja
voimayhtiön lakimiehelle työn viivyttäminen oli enemmän kuin tervetullutta. Yhtiön johto vetosi
myös maatalousministeriöön, että asia oli keskeneräinen ja tutkimuksia tulee jatkaa. Komitean työ
valmistui vuonna 1956, mutta Kemijoen kalastajat eivät hyväksyneet työtä ja luottamus
kalastuskuntien liiton johtoon oli mennyt. Koivuranta keskittyikin kiittelemään sähköistämisen
avaamia valtavia mahdollisuuksia Lapin kehitykselle (Alaniska 2013).
Valtioneuvosto asetti vuonna 1953 Kemijoen rakennusvahinkokomitean joka toimi
hallitusneuvos Paavo Säipän johdolla. Säippä oli entinen Valpon päällikkö ja Urho Kekkosen vanha
ystävä. Komitean jäsenet olivat voimayhtiön varatuomarit Lauri Louekoski ja Vilho Väyrynen,
Oulujoki Oy:n toimitusjohtaja Niilo Saarivirta, piirikuntapäällikkö Juha A. Alm sekä maanviljelijät
Janne Annala ja Paavo Portaankorva. Sihteerit olivat lainoppineita. Pohjolan Voiman lakimiehen
mukaan komitea asetettiin lähinnä ”mielten rauhoittamiseksi”. Sellainen oli myös lopputulos, mikä
luovutettiin valtioneuvostolle vuonna 1961. Mietinnössä todettiin lähinnä asian olevan laaja,
monivaiheinen ja vaikea (Alaniska 2013).
Säipän komitea ei suinkaan ollut viimeinen, vaan Kemijoen kala-asioita pohdittiin vielä useassa
muussa toimikunnassa ja työryhmässä. 1950-luvun tapana oli hävittää vaikeat asiat komiteoihin,
minkä työn tuloksena usein todettiin vain seuraavan komitean tarve. Yhteisenä nimittäjänä niissä oli
voimayhtiön vahva edustus, kalataloudellisen asiantuntemuksen puute ja lopputulos, että asia on
monipuolinen ja vaikea. Keskeinen tavoite oli kuluttaa aikaa ja vahvistaa voimayhtiön
neuvotteluasemaa.
”Lohikysymyksen eri ratkaisuvaiheissa tiiviisti mukana olleen kalastusneuvos Pekka Brofeldtin
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mukaan kaikki rakennuslupia koskevat ehdot suunniteltiin huolellisesti yhteistyössä niitä valvovien
viranomaisten, toimitusinsinöörien ja päätöksen anojien kanssa. Hän rohkeni väittää, että
”melkeinpä kaikki kalastusta koskevat kohdat lupapäätöksissä olivat
yhteisymmärryksen nojalla syntyneitä”
Tämä ymmärtävä linja oli kalatalousviranomaisille tunnusomaista Kemijoen rakentamisen
alkuvaiheissa. Brofeldt korostikin, että ” erityisesti hyvistä ja luottamuksellisista suhteista on ollut
apua”. Voimayhtiön edustajat puolestaan totesivat, että yhteistyö viranomaisten kanssa on sujunut
”vähintään joustavasti” ja ”Lakeja voidaan tulkita tarpeen tullen väljästi” (Alaniska 2013).
Käytännön toimenpiteistä ensimmäisenä käynnistyivät ylisiirrot. Lapin kalastukuntien liitto
kiinnostui asiasta, eikä erillistä kalastusyhtymää Oulun Merikosken malliin ollut tarpeen perustaa
Kemijoelle. Kalastusneuvos Hellevaara kannatti ajatusta ja ylisiirtoon järjestettiin mahdollisuus
muuttamalla kalastuslakia siten, että se mahdollisti Kemijoen kalastuskuntien liitolle lohen pyynnin
alle 100 m:n etäisyydellä rakennettavasta voimalaitospadosta. Maataloushallitus esitti
maatalousministeriölle pyynnin sallimista vuosina 1948 – 1952. Maataloushallitus piti padon
alapuolella tapahtuvaa pyyntiä hyvänä tulonlähteenä valtiolle? Vielä parempi tulonlähde se oli
kalastuskuntien liitolle, mikä valmistautui pyyntiin mm. huomattavalla lainanotolla
pyyntivälineistön hankintaan. Liitto siis varautui vastaamaan periaatteessa voimayhtiölle kuuluvista
kustannuksista. Liiton ja voimayhtiön yhteistyöstä oli molemmille hyötyä.” Liitto pääsi
kalastamaan alueella ja yhtiö sai siirrettyä velvoitteensa toisaalle.” Kalastus oli tuottoisaa. Vuonna
1948 kalan myyntitulot olivat 2,5 miljoonaa markkaa, eikä yhtään lohta siirretty elävänä
yläpuoliseen jokeen, koska keskeneräisen säännöstelypadon vuoksi kalat pääsivät ylös vielä omin
voimin (Alaniska 2013).
Välittömästi padon rakentamisen jälkeen padon alla alkoi armoton sala-/ryöstökalastus,
rokastamalla, haaveilla jne., vaikka alueelle myytiin kohtuuhintaisia kalastuslupia. Kalastuskuntien
liiton ”luvallinen kalastus” herätti myös väkevää arvostelua. Mm. salakalastuksen estämiseksi
Pohjolan Voima haki pakkolunastusta välittömästi padon alla olevalle 16 hehtaarin vesialueelle.
Valitusten ja riitojen jälkeen valtioneuvosto oikeutti Pohjolan Voiman pakkolunastamaan alueen
toukokuussa 1949. Kalastusviranomainen oli tällä välin ”kääntänyt kelkkansa” ja kalastusneuvos
Hellevaara vastusti pakkolunastusta, koska ”valtion regaleoikeus oli sivuutettu ilman laillista
käsittelyä”. Kalastuskuntien liitto ei ottanut asiaan mitään kanta, sillä ilmeisesti tärkeää oli päästä
alueelle kalaan. Pakkolunastuksen seurauksena Pohjolan voima kontrolloi aluetta ja siirsi
kalastusoikeuden kalastuskuntien liitolle. Tämän seurauksena: ”Siirtovelvoite puolestaan määrättiin
kalastuskuntien liitolle. Myös viranomaisten ymmärtävä suhtautuminen yhtiön tavoitteisiin oli
jälleen ilmiselvä. Myöskään paineita kalaportaiden tekemiseen ei sanan varsinaisessa merkityksessä
luotu” (Alaniska 2013).
Vuosi 1948 oli kalastuksen harjoittelua ja seuraavana vuonna päätettiin ryhtyä tositoimiin.
Maataloushallitus antoi seikkaperäiset ohjeet ylisiirroista. Pyydettävistä kaloista vähintään
kolmannes oli siirrettävä padon yläpuolelle, naaraskalojen tuli olla vähintään kahdeksankiloisia ja
kojamojen 6 – 10-kiloisia. Siirrettävien kalojen piti olla vahingoittumattomia, eikä niitä saanut
sumputtaa viikkoa pidempään. Kaikesta oli pidettävä tarkkaa kirjanpitoa, mikä piti toimittaa
Maataloushallitukselle jne. Ohjeet olivat selvät, mutta toiminta ei. Pyyntiin värvättiin 27 henkilöä ja
lohta pyydettiin pääasiassa lipolla, mutta uitto vaikeutti pyyntiä. Elokuussa 1949 raportoitiin saadun
noin 1032 lohta, mistä 226 siirrettiin padon yli. Siikaa saatiin tuhansia kiloja päivässä. Syksyllä
pyynnistä annettiin uusia ohjeita, mm. Kaihualle hankittavasta lohen ja siian mädistä. Pyyntiin eivät
olleet tyytyväisiä kalastusviranomaiset eikä voimayhtiö, joka lähestyi kalastuskuntien liittoa
laskulla (Alaniska 2013).
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Ensimmäinen ylisiirtokausi ei ollut menestys. Lohia siirrettiin 372 kappaletta ja nahkiaisia 820
kiloa. Suuria kaloja oli vähän ja kojamoja vain 48 kappaletta. Kalat siirrettiin säkillä kantamalla,
joten herää epäilys, moniko siirretty kala säilyi siirrosta hengissä. Siirtotoiminta oli tekijöilleen
kannattavaa puuhaa. Valtaosa lohista ja kaikki siiat myytiin. Voittoa kertyi 1, 9 miljoonaa markkaa.
Kaikki siirtotoiminnan menot katettiin kalan myynnillä ja kalastuskuntien liitto maksoi myös yhtiön
esittämän laskun. Maataloushallitus ei puuttunut pyyntiin, mutta Lapin lääninhallitus ilmaisi
huolensa asiasta (Alaniska 2013).
Seuraavana vuonna pyynnin tuotto kohosi jo 3,66 miljoonaan markkaan. Ylisiirrettyjen kalojen
määrä lisääntyi, mutta niin myös kauppaan tulevan kalan määrä. Salakalastus rehotti edelleen ja
padon yläpuolella pyydettiin estoitta pökertyneitä siirrettyjä lohia. Suomen Kalastusyhdistys
ihmetteli Kemijoella syntynyttä omalaatuista tilannetta, ”kun voimalaitoksella pyyntiä oli harjoitettu
etupäässä kaupankäyntiä varten” (Alaniska 2013).
Vuonna 1951 saaliiksi saatiin vain 100 lohta, mistä siirrettiin padon yli 40 kappaletta.
Maataloushallitus ei vieläkään katsonut tarpeelliseksi kaikkien kalojen siirtoa. Asenne kuvanne
viranomaisten ymmärtäväisyyttä ja joustavuutta voimayhtiön haluttomuuteen hoitaa Kemijoen
vaelluskalaongelmaa. Kalan myyntitulot ilmeisesti romahtivat ja Kemijoen kalastuskuntien liitto
asetti tavoitteekseen saada toimintansa verovapaaksi. Kalastus oli kuitenkin kannattavaa edelleen,
sillä liitto maksoi edelleen voimayhtiölle kuuluvia kuluja. Seuraava vuosi oli parempi kalavuosi ja
liitto jatkoi lohen myyntiä kalamajallaan. Toiminta vaikutti enemminkin kalan pyynniltä myyntiin,
kun ylisiirtojen turvaamiselta (Alaniska 2013).
Ylisiirtoja jatkettiin käytännössä vuoteen 1957saakka. Virallisesti siirtoja jatkettiin 1960-luvulle
saakka, mutta määrät olivat mitättömiä. Liiton toiminta ei kaikilta osin kestänyt päivänvaloa,
kirjanpito oli puutteellista ja verottaja kiinnostui mm. liiton korkotuloista. Toimintaan ei kuitenkaan
puututtu vaikka mm. maatalousministeriö tarkastutti liiton tilit vuonna 1955. Liiton sisälläkin oli
säröilyä ja pitkäaikainen puheenjohtaja Janne Koivuranta erosi paikaltaan vuodenvaihteessa 1958.
Hänen roolinsa lohen kannalta oli kaksijakoinen. ”Häntä voidaan pitää sekä lohen puolustajana että
perikadon siivittäjänä. Koivurannan ansioksi voidaan lukea ylisiirtojen organisointi, mutta toisaalta
hän vastusti kalateiden tekoa ja siirtojen tehostamista. Uskon tähän olleen syynä, että
maalaisliittolaisena poliitikkona liikkumatila oli vähäinen” (Alaniska 2013).
Ylisiirrot eivät turvanneet Kemijoen lohen tulevaisuutta, mutta kalahissin tarina ei ollut lohen
kannalta sen parempi. Isoharan väliaikainen lupa määräsi patoon rakennettavaksi kalatien
maataloushallituksen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Vesistötoimikunta lähetti
Maataloushallitukselle voimalaitoksen suunnitelmat lausunnolle vuonna 1946. Kalastusneuvokset
Hellevaara ja Brofeldt eivät pitäneet suunnitelmia riittävinä. Kalaportaaseen vaadittiin 10 m3/s:n
juoksutusta kalojen nousun turvaamiseksi. Väliaikaiseen lupaan 1947 vesimääräksi määrättiin 5
m3/s. Voimayhtiön asiakirjoissa kalatie esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1948, mutta yhtiö ei
ottanut asiaan selkeää kantaa. Kalastusneuvos Hellevaara ”toivoi” helmikuussa 1949, että padon
ohittava kalatie rakennettaisiin (Alaniska 2013).
Asiaa palloteltiin yhtiössä, tehtiin mm. opintomatka Ruotsiin, missä todettiin kalatien tekeminen
Kemijokeen suhteellisen helpoksi ja lupapäätöksessä paikkakin oli määritetty. Lapin lääninhallitus
kiirehti kalatien rakentamista ja vaati ylisiirtojen tehostamista vuonna 1950. Samaan aikaan
Maataloushallituksen Kalatalousosasto ”tiedusteli” Pohjolan Voimalta kalatien piirustuksia.
Kirjoittaja epäilee tiedustelun tapahtuneen lähinnä ”viran puolesta”, todellinen kiinnostus puuttui.
Voimayhtiössä oltiin vuoroin kiinnostuneita kalaportaista ja vuoroin ei – asiaa piti tutkia (Alaniska
2013).
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Lapin lääninhallituksen kiirehtimispyynnön (1950) jälkeen Maataloushallitus vihdoin muodosti
kantansa asiaan ja suorastaan määräsi Pohjolan Voiman rakentamaan Isohaarana patoon kalahissin
vuonna 1951. Hissi rakennettiin kesällä 1951. Tilannetta ei voi näin jälkikäteen kuin ihmetellä.
Mikä oli virkamiesmoraali tuolloin. Hissi oli kalastusneuvos Brofedtin patentoima, joten lienee
päivän selvää, että neuvos itse hyötyi taloudellisesti hissin rakentamisesta. Hyöty oli
molemminpuolinen, sillä hissin rakentaminen maksoi voimayhtiölle murto-osan siitä, mitä toimiva
kalaporras olisi todellisuudessa maksanut. Sekä hissiä vaativan Maataloushallituksen virkamiehet ja
Pohjolan Voiman johto todennäköisesti tiesivät, ettei hissi tule toimimaan, ainakaan toivotulla
tavalla. Kalahissin rakentaminen päätettiin lopulta korkean tason kokouksessa
Maatalousministeriössä syksyllä 1950. Paikalla oli mm. maatalousministeri Luukka, vuorineuvos
Serlachius, Pohjolan Voiman toimitusjohtaja, jne, mutta ei yhtään alueen paikallisen kalastuksen
edustajaa. Kemijoen kalastuskuntien liiton puheenjohtaja Koivuranta oli täysin rinnoin mukana
voimayhtiön kalahissihankkeessa. ”Kalaportaisiin ei vähiä rahoja kannattanut tuhlata.” ”Samalla
kyettäisiin osoittamaan sekä Pohjolan Voiman että valtion ryhtyneen kaikkiin lohen säilyttämiseen
tähtääviin toimenpiteisiin” (Alaniska 2013).
Kalaportaat olivat puolivakavasti esillä vielä vuonna 1950 ja yhtiö varautui kalaportaiden
rakentamiseen, mikäli kalatalousviranomainen olisi sitä vaatinut, mutta vaatimusta ei kuulunut.
Ylisiirtojen yhteydessä oli todettu, että lohet pyrkivät Laurilan puolen turbiinivirtaan, mutta
Pohjolan Voima oli suunnitellut kalaportaiden rakentamista toiselle puolelle jokea Vallitunsaaren
rantaan. Pohjolan voiman aloitteesta Maataloushallitus hyväksyi kalahissin rakentamisen. Hissi
rakennettiin yhtiön esittämään paikkaan vaikka sekä yhtiö että kalastusviranomaiset tiesivät, ettei
lohi nouse sille alueelle, minne hissi rakennettiin. Koko prosessi kulki yhtiön toiveiden mukaisesti
ja hissi rakennettiin sinne, minne se voitiin vähäisimmin kustannuksin rakentaa. Kalan nousuun
eivät uskoneet rakentajatkaan. Voimalaitoksen etu oli asiassa aina päällimmäisenä (Alaniska 2013).
Ehkä härskeimpiä episodeja Isohaaran kalavelvoitteissa näyteltiin syksyllä 1950, kun Pohjolan
Voima ”ilmoitti rakentavansa voimalaitoksen yhteyteen kutukalojen säilytysaltaat ja siihen liittyvät
pyynti- ja siirtolaitteet, mikäli heille osoitettaisiin varat hankkeeseen.” Maatalousministeriö
hankki rahat käytännössä jo etukäteen turhaksi tiedettyyn investointiin. Kalastusneuvon Brofeldt
vakuutti kalahissin nostaneen syksyyn 1951 mennessä 150 lohta ja maatalousministeriöstä kerrottiin
hissin avulla nostetun yli sata lohta. Asiaa pidettiin puhtaana kalavaleena. Asiaan paikan päällä
perehtyneet vakuuttivat, että yhtä ainutta lohta ei omatoimisesti mennyt hissiin, vaan kaikki hissillä
siirretyt kalat oli sinne toimitettu lippopyynnin saaliista (Alaniska 2013).
Kalahissin tarina on oivallinen esimerkki hyvästä suhdetoiminnasta ja selkärangattomasta
viranomaistoiminnasta. ”Kaikkiaan prosessia voidaan pitää yhtenä esimerkkinä vitkuttelevasta
yhteistyöstä, joka onnistui hyvien suhteiden myötä”, kuten aiemmin tekstissä viitattiin. Kalahissin
tarina jäi varsin lyhyeksi. ”Sen epäonnistuminen myönnettiin yleisesti 50-luvun alussa, eikä tuloksia
juurikaan haluttu muistella. Hissin rinnalla kehitettiin kalanviljelyä rakentamalla kutulammikko
lypsettäville emokaloille. Aluksi lammikkona käytettiin käytöstä pois jäänyttä uittokourua, mutta se
ei osoittautunut toimijaksi ja tarkoitukseen rakennettiin maa-allas. Tosin vesi ei siinä pysynyt.
”Suomen Kuvalehden mukaan Isohaaran kalansiirtolaitteet olivat kelvottomia ja kutulammikossa ei
saatu pysymään edes vettä” (Suomen Kuvalehti 25.9.1951). Kalanviljelyssäkin oli alussa
tunnusomaista, että voimayhtiö pyrki sälyttämään kaikki kustannukset muille – useimmiten
maksajaksi suostui Kemijoen kalastuskuntien liitto, mikä hyötyi yhteistoiminnasta voimayhtiön
kanssa (Alaniska 2013).
Ylisiirtojen ja kalahissin osoittauduttua toimimattomiksi vahinkoja pyrittiin paikkaaman
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kalanviljelyllä. Kalanviljelyyn ei tässä yhteydessä ole syytä paneutua sen tarkemmin, koska sitä
toteutettiin kulloinkin hallussa olleen parhaan tiedon mukaisesti ja tulokset olivat sen mukaisia.
Istutukset jäivät lopulta ainoaksi tavaksi edes yrittää korvata rakentamisen aiheuttamia
kalatalousvahinkoja.
Pohjois-Suomen vesioikeus myönsi 18.9.1964 yhteisesti Pohjolan Voima Oy:lle ja Kemijoki Oy:lle
luvan (N:o 56/64/I) Isohaaran voimalaitoksen rakentamiseen.
o Päätöksen kertomusosassa mainitaan yhtiön rakentaneen maataloushallituksen
hyväksymän kalahissin Vallitunsaaren länsirannalle kesällä 1951
maataloushallituksen määräämään paikkaan. Sen lisäksi lohia, taimenia ja nahkiaisia
oli siirretty Isohaaran padon yläpuolelle. Kalahissi ei antanut odotettuja tuloksia.
o Vesioikeus siirsi lopullisen ratkaisun antamisen kalakannan säilyttämismaksusta
myöhemmin annettavaksi ja määräsi sanotusta maksusta muutoin seuraavaa:
o ”Vesivoimalaitoksen omistajan on suoritettava vuosittain kunkin tammikuun kuluessa
vuoden 1965 alusta lukien valtiolle toistaiseksi, kunnes kalakannan säilyttämisestä
käytettävästä maksusta annettavassa lopullisessa päätöksessä ehkä toisin määrätään,
seitsemänkymmentätuhatta (70. 000) markkaa, joka maksu on suoritettava
maataloushallitukselle käytettäväksi sen toimesta kalan istutukseen ja muihin
kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin Kemijoen vesistössä.”
Korkein hallinto-oikeus kumosi 21.10.1966 antamallaan päätöksellä em. vesioikeuden päätöksen
kalastuksen, kalansaaliiden ja kalastusvälineiden korvaamista koskevilta osilta ja palautti asian
vesioikeuteen.

7.2. Kemijoki Oy
Kemijoen valjastamisen toinen vaihe käynnistyi kesällä 1950. Oulujoki Oy oli saanut Oulujoen
rakennustyöt loppusuoralle ja tarvittiin uusia rakennuskohteita. Imatran Voima alkoi tutkia
mahdollisuuksia ostaa Kemijoen vesivoimaa. Kemi Oy tarjosi Imatran voimalle ostettavaksi
Petäjäs- ja Elingonkoskien koskitiloja ja neuvottelut päättyivät koskikauppaan. Imatran Voima
käynnisti patoamisen suunnittelun. Imatran Voima oli valtion energiayhtiö toisin kuin
puunjalostusteollisuuden omistama Pohjolan Voima Oy. Imatran voiman rahkeet eivät yksinään
olleet riittävät laajamittaiseen Kemijoen rakentamiseen vaan yhtiön omistuspohjaa tuli laajentaa.
”Pääministeri Kekkonen puolusti lokakuussa 1952 eduskunnassa voimakkaasti Kemijoen nopeaa
valjastamista ja sen toteuttamista valtiojohtoisesti.” Asia herätti alkuvaiheessa poliittista epäröintiä,
pelättiin voimatalouden sosialisointia. Kemijoen rakentamisesta tuli mitä selkeimmin poliittisesti
johdettu hanke. Imatran Voima lähti Petäjäskosken rakennushankkeeseen joulukuussa 1952 sillä
ehdolla, että rakennustöiden loppuunsaattamien ja velat siirretään tammikuussa 1953 perustetun
Kemijoki Oy:n nimiin. Yhtiön perustivat Suomen valtio, Imatran Voima Oy ja Veitsiluoto Oy.
Uuden yhtiön puheenjohtajaksi valittiin pääministeri Kekkonen. Kemijoki Oy merkittiin
kaupparekisteriin joulukuussa 1954. Samaan aikaan säädettiin erillinen Kemijoki-laki, mikä oikeutti
valtioneuvoston luovuttamaan valtion vesialueet Kemijoki Oy:n haltuun. ”Tavoitteeksi linjattiin
Kemijoen nopea ja yhtenäinen rakentaminen maan energiapulan välttämiseksi”. Valtiopäivillä
käydyissä keskusteluissa ei lohta mainittu sanallakaan. Petäjäskosken rakentamisen käynnistämisen
perimmäisenä kiirehtijänä olivat työllisyysnäkökohdat ja työllisyyteen vedoten valtio rahoitti
hanketta avokätisesti (Alaniska 2013).
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Kemijoen jatkorakentamisen poliittisuutta kuvaa hyvin Lapin maaherran Kaarlo Hillilän
johtopäätös, ”että valtionyhtiön kannatti ryhtyä Kemijoen patoamiseen. Valtion rooli palvelisi sekä
asukkaiden että Maalaisliiton etuja, sillä pohjoiseen suunnattavat investoinnit voitiin helposti
selittää äänestäjille. Puolueen aluepolitiikkaa kärjekkäästi arvostelleet sosiaalidemokraatitkin
tukivat valjastamista työllisyysvaikutusten takia. Varsinkin Urho Kekkonen oli kannattanut
vesivoiman ja Kemijoen järjestelmällistä rakentamista, eivätkä vastustajat onnistuneet työntämään
kapuloita poliittisen hankkeen rattaisiin”. Maalaisliiton aluepolitiikka pyrki 1950- ja 60-luvuilla
estämään yhteiskunnan kaupungistumista ja yhteiskunnan rakennemuutosta. Tähän tavoitteeseen
pyrittiin kehitysalueiden teollistamisella. SDP ja kokoomus puolestaan pitivät parempana
palkkatyötä ja teollistamista. Uuden valtiojohtoisen voimayhtiön perustaminen turvasi riittävät
resurssit Kemijoen rakentamiseen ja toiminta tapahtui kehitysalueella. ”Oli myös tärkeää, että
vesirakentamista pystyttiin selittämään aluepoliittisin perustein erityisesti Maalaisliiton kannattajille
” (Alaniska 2013).
Petäjäskosken voimalan alustaviin rakennustöihin ryhdyttiin vuoden 1953 alussa, mutta
vesistötoimikunta antoi väliaikaisen rakennusluvan vasta toukokuussa 1955. Varsinainen
padotuslupa saatiin vasta elokuussa 1956. Petäjäskosken rakentamisessa korvauslinja oli Isohaaran
toisinto. ”Joka tapauksessa alusta pitäen kävi selväksi, että mahdollisiin korvausvaateisiin
suhtauduttiin uudessakin voimayhtiössä nihkeästi”. Valtio ei ollut yksityistä toimijaa reilumpi
koskenrakentaja. Sama linja jatkui kaikkien myöhemmin rakennettujen voimaloiden osalta.
Kemijoki Oy:n syytettiin suhtautuneen jopa ylimielisesti paikallisiin korvausvaatimuksiin ja
samalla yhtiön johdolle rakennettiin paikallisten mielestä kohtuuttoman kalliita asuntoja jokirantaan
(Alaniska 2013).
Kemijoki Oy oli alkuvaiheessa ehkäpä Pohjolan Voimaakin kitsaampi korvausten maksaja ja
Isohaaran mallin mukaisesti voimayhtiö kiisti kaikki korvaukset. Olihan Pohjolan Voiman lakimies
syyttänyt Kemijoen lohen loppumisesta merialueen ryöstöpyyntiä senkin jälkeen kun joki oli
padottu. Vastaavalla tavalla Kemijoki Oy kiisi kaikki korvausvaateet vedoten siihen, että rantaasukkaat olivat myyneet yhtiöille kaiken kalastusoikeutensa, joten heillä ei voinut olla oikeutta
korvauksiin. Tämä herätti erityisen suurta närkästystä ranta-asukkaissa ja koskikauppoja alettiin
katua. Voimaloiden rakentamisen yhteydessä jouduttiin ostamaan veden ale jääviä maa-alueita ja
neuvottelut eivät aina kulkeneet yhtiön edustajien tahdon mukaan. Yhtiötä suorastaan syytettiin
heikomman osapuolen pelottelusta ja painostamisesta maakaupoissa (Alaniska 2013).

7.3. Kemijoki Oy:n voimalaitosten rakennuslupaprosessit
Vesistötoimikunta, katselmusten toimitusmiehet ja vuodesta 1963 vesioikeus suhtautuivat varsin
ymmärtäväisesti voimayhtiöiden hakemuksiin. Yleisenä linjana oli kaikkien voimalaitosten osalta
se, että ensin niille myönnettiin tilapäinen rakennus-/padotuslupa ja muutaman vuoden sisällä
lopullinen rakennuslupa. Päätöksissä joko suoraan määrättiin tietyn suuruiset kalatalousmaksut
maataloushallitukselle kalakannan hoitamiseksi laitoksen vaikutusalueella tai sitten määrättiin, että
luvan haltija on velvollinen osallistumaan kalakannanhoitoon ja vahinkojen korvaamiseen siten,
kun tulevaisuudessa mahdollisesti määrätään. Maataloushallitus ryhdistäytyi tammikuussa 1969 ja
jätti Pohjois-Suomen vesioikeudelle hakemuksen Kemijoen voimalaitosten kalatalouskorvausten
määrittämiseksi. Maataloushallituksen lakkauttamisen jälkeen vuodesta 1971 po. hakemusta on
hoitanut maa- ja metsätalousministeriö. Asian käsittely vesioikeudessa kesti 10 vuotta ja KHO antoi
lopullisen ratkaisunsa kalataloudellisista kompensaatioista vuonna 1980 sekä VYO korvauksista
vuonna 1982.
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Seuraavassa on luettelomaisesti esitetty kaikkien em. hakemukseen sisältyvien Kemijoki Oy:n
voimalaitosten lupaprosessit siihen saakka, kun kalakannan säilyttämistä tarkoittavien velvoitteiden
määrittäminen yhdistettiin yhteen lupatoimitukseen. Tiedot perustuvat Pohjois-Suomen
vesioikeuden päätökseen 28.12.1979.

7.3.1 Seitakorvan voimalaitos
-

-

-

30.12.1960 toisen vesistötoimikunnan väliaikainen lupa (N:o 54/1960) Kemijoki Oy:lle
Juukosken rakentamiseen Kemijärven kunnassa mm. seuraavin ehdoin:
o ”6) Vesilaitoksen rakentaja on velvollinen lopullisen päätöksen ehtojen mukaisesti tai
erikseen määrättävällä tavalla osallistumaan Kemijoen kalakannan suojaamista ja
lisäämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.”
Lisäksi päätettiin, että lopullisessa luvassa määrätään korvaukset, ellei niistä ole sovittu
30.3.1962 toisen vesistötoimikunnan väliaikainen lupa (N:o 32/1962) Kemijoki Oy:lle
Seitakorvan loppuun rakentamiseen ja veden padottamiseen seuraavin ehdoin:
o ”5) Hakija on velvollinen väliaikaisen luvan ollessa voimassa maataloushallituksen
määräämällä tavalla ja määrässä osallistumaan Kemijoen kalakannan säilyttämistä ja
lisäämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.”
o hakija määrättiin jatkamaan lupahakemusta lopullisen luvan saamiseksi
17.11.1977 vesioikeus myönsi päätöksellään (N:o 68/75/I) Seitakorvan voimalaitokselle
luvan seuraavin ehdoin:
o ”14) Kalakannan säilyttämistä tarkoittavista velvoitteista määrätään lopullisesti maaja metsätalousministeriön hakemuksesta vireillä olevassa Kemijoen voimalaitosten
velvoitteiden määräämistä koskevassa asiassa annettavassa päätöksessä. Siihen
saakka hakijan on suoritettava vuosittain tammikuun kuluessa neljäkymmentätuhatta
(40 000) markkaa, jonka suuruutta määrättäessä vesioikeus on ottanut huomioon
Kemijokeen rakennettujen muiden voimalaitosten osalta maksettavaksi määrättyjen
kalakannan säilyttämiseen tarkoitettujen maksujen suuruuden sekä toimitusmiesten
lausunnon antamisen jälkeen rahan arvossa tapahtuneen muutoksen.”
o maksu määrättiin käyttämään viivytyksettä yksinomaan Seitakorvan voimalaitoksen
vaikutusalueella.

7.3.2. Petäjäskosken voimalaitos
-

-

-

21.5.1955 vesistötoimikunta on päätöksellään (N:o 23/1955) myöntänyt Kemijoki Oy:lle
väliaikaisen luvan heti ryhtyä Petäjäskosken vesivoimalaitoksen ja padon sekä alakanavan
rakentamiseen mm. seuraavin ehdoin:
o ”6) Vesilaitoksen rakentaja on velvollinen lopullisen päätöksen ehtojen mukaisesti tai
erikseen määrättävällä tavalla osallistumaan Kemijoen kalakannan suojaamista ja
lisäämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.”
9.8.1956 vesistötoimikunta myönsi päätöksellään (N:o 26/1956) Kemijoki Oy:lle ja Imatran
Voima Osakeyhtiölle padotusluvan mm. seuraavin ehdoin:
o ”5) Hakija on velvollinen väliaikaisen luvan ollessa voimassa maataloushallituksen
kalatalousosaston määräämällä tavalla ja määrässä osallistumaan Kemijoen
kalakannan säilyttämistä ja lisäämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.”
o haitoista ja korvauksista päätettäisiin lopullisessa päätöksessä
22.1.1969 vesioikeus antoi voimalaitokselle lopullisen luvan seuraavin ehdoin:
o ) Hakijan on suoritettava vuosittain kunkin vuoden tammikuun kuluessa, vuoden 1969
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alusta lukien, toistaiseksi ja kunnes kalakannan säilyttämiseksi käytettävästä
maksusta annetavassa lopullisessa päätöksessä ehkä toisin määrätään,
yhdeksänkymmentätuhatta (90 000) markkaa maataloushallitukselle käytettäväksi
sen toimesta kalan istutukseen ja muihin kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin
toimenpiteisiin Kemijoen vesistössä.”
o 11.12.1969 KHO puolitti maksun siihen asti, kunnes asiassa annetaan lopullinen
päätös

7.3.3. Valajaskosken voimalaitos
-

-

-

5.7.1958 toisen vesistötoimikunnan päätöksessä (N:o 23/1958) määrättiin mm. seuraavaa:
o ”4) Hakija on velvollinen osallistumaan Kemijoen kalakannan suojaamista
tarkoittaviin toimenpiteisiin sillä tavalla, kuin siitä lopullisessa luvassa tai erikseen
määrätään.”
15.11.1963 vesioikeus on päätöksellään (N:o 80/63/I) antanut luvan voimalaitoksen
rakentamiseen ja koska lopullinen kalakannan säilyttämismaksua koskeva päätös on siirretty
tulevaisuuteen, asiasta on määrätty seuraavaa:
o ”10) Hakijan on suoritettava vuosittain kunkin tammikuun kuluessa, vuoden 1964
alusta lukien valtiolle toistaiseksi, kunnes kalakannan säilyttämiseksi käytettävästä
maksusta annetavassa lopullisessa päätöksessä ehkä toisin määrätään,
kolmekymmentäviisituhatta (35 000) markkaa, joka maksu on suoritettava
maataloushallitukselle käytettäväksi sen toimesta kalanistutukseen ja muihin
kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin Kemijoen vesistössä.”
9.5.1964 KHO jätti lupaehdon vesioikeuden päätöksen mukaiseksi.

7.3.4. Vanttauskosken voimalaitos
-

-

20.2.1965 vesioikeus on päätöksellään (N:o 6/65/I) myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan
Vanttauskosken voimalaitoksen rakentamiseen seuraavin ehdoin:
o ”8) Hakijan on suoritettava vuosittain kunkin tammikuun kuluessa valtiolle
toistaiseksi, kunnes kalakannan säilyttämiseksi käytettävästä maksusta annetavassa
lopullisessa päätöksessä ehkä toisin määrätään, kaksikymmentäviisituhatta (25 000)
markkaa, joka maksu on suoritettava maataloushallitukselle käytettäväksi sen
toimesta kalanistutukseen ja muihin kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin
toimenpiteisiin Kemijoen vesistössä.”
8.6.1967 KHO jätti lupaehdon vesioikeuden päätöksen mukaiseksi.

7.3.5. Taivalkosken voimalaitos
-

20.6.1972 vesioikeuden päätöksessä Taivalkosken voimalaitokselle asetettiin seuraavat
velvoitteet:
o ”18) Kalakannan säilyttämistä tarkoittavista velvoitteista määrätään lopullisesti Maaja metsätalousministeriön hakemuksesta vireillä olevassa Kemijoen voimalaitosten
velvoitteiden määräämistä koskevassa asiassa annettavassa päätöksessä.
Siihen saakka luvansaajan on suoritettava ennakkomaksua rakentamistöiden
aloittamista seuraavan vuoden alusta lukien vuosittain tammikuun kuluessa
viisikymmentätuhatta (50 000) markkaa maa- ja metsätalousministeriölle, jonka
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-

tulee käyttää maksu viivytyksettä kalan istutukseen ja muihin kalakannan
säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin Kemijoen vesistössä.
Tästä maksusta on kymmenentuhatta (10 000) markkaa käytettävä mainittuihin
toimenpiteisiin yksinomaan Taivalkosken padotusaltaan alueella paikalliselle
koskikannalle tulevan vahingon kompensoimiseksi.
Mikäli kalastukselle aiheutuu suoritettavista kalakannan hoitotoimenpiteistä
huolimatta korvattavaa vahinkoa. on vahingonkärsijällä oikeus saattaa asia
vesioikeuden ratkaistavaksi siinä järjestyksessä kuin jäljempänä lupaehtojen 20
kohdassa on sanottu.”
14.2.1974 KHO jätti lupaehdon vesioikeuden päätöksen mukaiseksi.

7.3.6. Ossauskosken voimalaitos
-

-

-

24.10.1961 toinen vesistötoimikunta myönsi päätöksellään (N:o 67/1961) luvan
Ossauskosken vesilaitoksen I vaiheen rakentamiseen seuraavin ehdoin:
”4) Hakija on velvollinen lopullisen lupapäätöksen ehtojen mukaisesti tai erikseen
määrättävällä tavalla osallistumaan Kemijoen kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin
toimenpiteisiin.”
31.3.1962 toinen vesistötoimikunta antoi väliaikaisen padotusluvan (N:o 38/1962)
Ossauskosken laitokselle seuravasti:
o ”5) Hakija on velvollinen väliaikaisen luvan ollessa voimassa maataloushallituksen
määräämällä tavalla ja määrässä osallistumaan Kemijoen kalakannan säilyttämistä ja
lisäämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.”
o Lisäksi päätöksessä määrättiin, että korvaukista lausutaan lopullisessa päätöksessä
19.10.1976 annetussa vesioikeuden päätöksessä (N:o 100/76/I) lausutaan seuraavaa:
o ”13) Kalakannan säilyttämistä tarkoittavista velvoitteista määrätään lopullisesti
vesioikeudessa vireillä olevassa Kemijoen voimalaitosten velvoitteiden määräämistä
koskevassa asiassa annettavassa päätöksessä. Siihen saakka hakijan on suoritettava
ennakkomaksua toistaiseksi vuosittain tammikuun kuluessa viisikymmentätuhatta
(50 000) markkaa maa- ja metsätalousministeriölle, jonka tulee käyttää maksu
viivytyksettä kalan istutukseen ja muihin kalakannan säilyttämisen kannalta
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin Kemijoen vesistössä. Tästä maksusta on
kymmenentuhatta (10 000) markkaa käytettävä mainittuihin toimenpiteisiin
yksinomaan Ossauskosken padotusaltaan alueella paikalliselle koskikannalle tulevan
vahingon estämiseksi.

7.3.7. Pirttikosken voimalaitos
-

28.6.1961 vesistötoimikunnan päätöksessä (N:o 28/1961) Pirttikosken voimalasta määrätään
seuraavaa:
o ”5) Pirttikosken voimalaitoksen omistajan tulee osallistua niihin mahdollisiin
toimenpiteisiin, jotka tarkoittavat Kemijoen vesistön kaalkannan säilyttänistä,
sellaisella tavalla taikka sellaisella vuotuisella tai kertakaikkisella tavalla taikka
sellaisella vuotuisella tai kertakaikkisella rahamäärällä, joka Pirttikosken
voimalaitoksen osuudeksi ehkä erikseen määrätään. Pirttikosken voimalaitoksen
omistajan tulee suorittaa tämän päätöksen saatua lainvoiman neljämiljoonaa
(4 000 000) markkaa sekä vuoden 1962 alusta lukien siihen asti, kunnes vahinkojen
torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet ja rahamäärä on tarkemmin ja niiden jakaminen
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Kemijoen vesistön eri voimalaitosten kesken on sopimuksilla tai erillisissä
päätöksissä määrätty, vuosittain kunkin tammikuun kuluessa kaksi miljoonaa
(2 000 000) markkaa käytettäväksi kysymyksessä olevan vesistön kalakannan
säilyttämiseksi maataloushallituksen määräämällä tavalla.”
27.3.1962 KHO on säilyttänyt lupaehdon sellaisenaan

7.3.8 Permantokosken voimalaitos
-

-

-

24.2.1968 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä (N:o 16/68/I) on valtion
vesivoimatoimikunnalle myönnetty lupa Olkkajärven säännöstelyn ja Permantokosken
voimalapadon rakentamiseen seuraavin ehdoin:
o Kalatalousmaksua maataloushallitukselle 4000 markkaa käytettäväksi kalakannan
säilyttämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin Olkkajärvessä
21.1.1969 KHO pysytti päätöksen
19.11.1969 vesioikeus myönsi Kemijoki Oy:lle luvan (N:o 61/69/I) Permantokosken
voimalaitoksen rakentamiseen seuraavin ehdoin:
o edellistä kalatalousmaksua korotettiin 5 000 markkaan ja se määrättiin käytettäväksi
voimalaitoksen yläpuolisten vesien hyväksi. Päätös on voimassa kunnes muuta
mahdollisesti päätetään.
2.4.1971 KHO pysytti päätöksen

8. Kemijoen voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien kalataloudellisten
vahinkojen korvaus- ja kompensaatioprosessit
8.1. Kompensaatiotoimitus
8.1.1. Hakemukset
Maataloushallituksen hakemus 18.1.1969
o Maataloushallitus pyysi vesioikeutta määräämään Kemijoki Oy:n maksamaan
Seitakorvan voimalaitoksen väliaikaisen luvan velvoitteen sijasta
maataloushallitukselle seuraavat maksut:
o 2 327 964 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 309 222 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
o Maataloushallitus pyysi vesioikeutta määräämään Kemijoki Oy:n maksamaan
Petäjäskosken voimalaitoksen väliaikaisen lupaehtojen sijasta
maataloushallitukselle seuraavat maksut:
o 3 153 956 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 418 938 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
o Maataloushallitus pyysi vesioikeutta määräämään Kemijoki Oy:n maksamaan
Valajaskosken voimalaitoksen lupaehdon10) sijasta maataloushallitukselle
seuraavat maksut:

34
o 1 726 064 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 229 272 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
o Maataloushallitus pyysi vesioikeutta määräämään Kemijoki Oy:n maksamaan
Valajaskosken voimalaitoksen lupaehdon 8) sijasta maataloushallitukselle
seuraavat maksut:
o 2 077 944 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 276 012 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
o Maataloushallitus pyysi vesioikeutta määräämään Kemijoki Oy:n maksamaan
Ossauskosken voimalaitoksen osalta maataloushallitukselle seuraavat maksut:
o 2 327 964 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 309 222 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
o Maataloushallitus pyysi vesioikeutta määräämään Kemijoki Oy:n maksamaan
Pirttikosken voimalaitoksen lupaehdon 5) sijasta maataloushallitukselle seuraavat
maksut:
o 2 627 988 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 349 074 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
Maataloushallituksen hakemus 30.4.1969
o Maataloushallitus pyysi vesioikeutta määräämään Pohjolan Voima Oy:n maksamaan
Isohaaran voimalaitoksen osalta maataloushallitukselle seuraavat maksut:
o 1 976 084 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 262 482 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
Maa- ja metsätalousministeriön hakemus 3.11.1971
- Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt, että vesioikeus määräisi Kemijoki Oy:n
maksamaan myös Taivalkosken voimalaitoksen osalta seuraavat maksut:
o 2 302 036 mk Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisäämistä tarkoittavien
toimenpiteiden perustamiskuluihin ja
o 305 778 mk vuotuismaksua, mikä tuli suorittaa maataloushallitukselle vuoden 1969
alusta lukien tammikuun aikana laillisine korkoineen.
o maksut tulisi suorittaa voimalaitoksen rakentamisesta alkamisesta lukien tammikuun
aikana.
-

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi 12.3.1973 myös Permantokosken voimalaitoksen
asioiden käsittelyä yhdessä muiden Kemijoen kalakysymysten kanssa.
03.10.1973 Pohjois-Suomen vesioikeus päätti lähettää tämän hakemuksen tiedoksi
toimitusinsinööri Linnalle ja käsiteltäväksi samassa toimituksessa.

35

Pohjois-Suomen vesioikeus päätti 17.9.1969, että maataloushallituksen vesioikeuteen siihen
mennessä jättämät hakemukset Kemijokeen rakennettujen voimalaitosten kalatalousmaksujen
määräämiseksi käsitellään samassa katselmustoimituksessa. Myöhemmin toimitukseen liitettiin
vielä Permantokosken ja Taivalkosken voimalaitokset. Tämä toimitus koski näin ollen Kemijokeen
rakennettujen Isohaaran, Seitakorvan, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken,
Taivalkosken, Ossauskosken ja Pirttikosken voimalaitoksia sekä Raudanjokeen rakennetun
Permantokosken voimalaitosta. Maa- ja metsätalousministeriön tultua maataloushallituksen
lakkautuksen jälkeen vuonna 1971 yleisen kalatalousedun valvojaksi, jolloin hakemusta muutettiin
ja täydennettiin vielä ministeriön toimesta.
Tämän jälkeen Kemijoen voimalaitosten kalataloudellisten vahinkojen korvaamista ja
kompensoimista koskeva asia käsiteltiin kahtena erillisenä oikeusprosessina, joista toinen koski
edellä mainittua maa- ja metsätalousministeriön hakemusta lopullisten kalanhoitovelvoitteiden
määräämiseksi. Toinen prosessi koski Pohjolan Voima Oy:n vireillä olevaa hakemusta Isohaaran
voimalaitoksen rakentamisesta johtuneen vaelluskalakantojen nousun estymisestä määrättäviä
korvauksia.
Maataloushallituksen ja sittemmin maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena oli yhtenäistää
voimalaitosten lupakäytäntö ja saattaa vihdonkin Kemijoen rakentajat vastuuseen aiheuttamistaan
kalatalousvahingoista. Hakemukseen liittyi myös periaatteellinen näkökulma, kuinka korvausvastuu
jaetaan voimalaitosten kesken. Periaatteessahan koko vahinko olisi voitu määrätä Pohjolan Voiman
korvattavaksi, koska Isohaaran voimalaitos esti vaelluskalan nousun jokeen. Lopputulos oli
kuitenkin se, että kukin voimalaitos määrättiin vastaamaan aiheuttamastaan kalatalousvahingosta.
Istutusvelvoitteiden osituksessa otettiin huomioon voimalaitosten sijainti Kemijoen vesistössä ja
niiden vaikutus mainitun vesistön ja sen merellisen vaikutusalueen kalakantaan siten, että
velvoitteista vastaavat Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran voimalaitos 17 %:lla ja Kemijoki Oy:n
voimalaitokset yhteensä 83 %:lla.
Pohjois-Suomen vesioikeus antoi vuonna 1976 päätöksensä em. maa- ja metsätalousministeriön
hakemusasiassa. Siinä oli määräykset Pohjolan Voima Oy:n ja Kemijoki Oy:n
kalanistutusvelvoitteista. Korkein hallinto-oikeus kumosi kuitenkin vuonna 1977 tämän päätöksen
asian käsittelyyn liittyvien muotoseikkojen vuoksi ja palautti sen vesioikeudelle uudelleen
käsiteltäväksi. Vesioikeuden pyydettyä ensin maa- ja metsätalousministeriöltä lisäselvityksiä
vuonna 1978, se antoi päätöksensä 28.12.1979.
Päätöksessä on asetettu Pohjolan Voima Oy:lle sekä Kemijoki Oy:lle kalanistutus- ym.
kalakantojenhoitoon liittyvät velvoitteet. Korkein hallinto-oikeus vahvisti ne kokonaisuuden
kannalta vähäisin muutoksin tuomiollaan 30.5.1980.
Liitteessä 4 on yksityiskohtainen selvitys kompensaatiotoimituksen kulusta.
Seuraavassa on puolestaan po. toimituksen Pohjois-Suomen vesioikeuden 28.12.1979 antamaan
päätökseen (Nro 78/79/II) sisältyvät lupaehdot sekä Korkeimman hallinto-oikeuden niistä 30.5.1980
antama tuomio (Nro 2860/80/ev ATK)
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös 28.12.1979 (DN:o 3/78/A-3/II, N:o 78/79/II)
Päätös koskee kalakannan säilyttämistä tarkoittavien toimenpiteiden määräämistä Kemijokeen
rakennettujen Isohaaran, Seitakorvan, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken,
Taivalkosken, Ossauskosken, Pirttikosken ja Permantokosken voimalaitosten johdosta.
Päätös sisältää yksityiskohtaiset laskelmat Kemijoen patoamisesta kalakannolle aiheutuneista
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vahingoista ja niiden kompensoimiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä näiden toimenpiteiden
kustannuksista ja hyödyistä. Päätöksen lupaehdoissa on mm. seuraavat määräykset:
1.) Pohjolan Voima Oy:n ja Kemijoki Oy:n on Kemijoen merellisen vaikutusalueen kalakannan
säilyttämiseksi istutettava mereen Kemijoen suualueelle vuosittain 3 vuoden keskiarvona
laskettuna 615 000 vaellusikäistä, vähintään 14 cm:n pituista lohenpoikasta ja 90 000
vaellusikäistä, vähintään 18 cm:n pituista meritaimenen poikasta sekä 3 100 000
yksikesäistä merellisen vaellussiian poikasta.
2.) Yhtiöiden on vuosittain 3 vuoden keskiarvona istutettava Kemijoen vesistöön
katselmustoimituksessa selvitetylle vaelluskalojen leviämisalueelle 60 000 vaellusikäistä,
vähintään 20 cm:n pituista järvitaimenen poikasta tai muiden lohensukuisten sisävesikalojen
poikasta sekä 2 100 000 yksikesäistä sisävesisiian poikasta sekä paikallisten virtakutuisten
sisävesikalojen vahinkoalueelle yhteensä 200 000 siian ja harjuksen yksikesäistä poikasta.
3.) Nahkiaiskannan säilyttämiseksi tulee yhtiöiden siirtää vuosittain 100 000 nahkiaista
Isohaaran voimalaitoksen yläpuolelle MMM:n kanssa lähemmin sovittaville alueille.
4.) Istutustoimenpiteet on suoritettava MMM:n hyväksymän suunnitelman mukaisesta.
Suunnitelmasta on ennen sen hyväksymistä kuultava niitä jako- ja kalastuskuntia, joiden
etua tai oikeutta toimenpiteet koskevat. Mikäli lohi- ja meritaimenistutuksiin käytetään
muualla kuin Kemijoen vesistöalueella kasvatettuja poikasia, suunnitelman tulee sisältää
tarpeelliset toimenpiteet, joilla riittävän tehokkaasti varmistetaan istukkaiden leimautuminen
Kemijoen vesistöön. Istutustoimenpiteet on suoritettava täysimääräisinä ensimmäisen kerran
sinä kolmivuotiskautena, joka alkaa kolmantena vuonna sen kalenterivuoden päättymisestä
lukien, jolloin tämä päätös on saanut lainvoiman. Merellisen vaellussiian, sisävesisiikojen ja
harjuksen istutuksiin sekä nahkiaisen siirtoon on kuitenkin ryhdyttävä jo ensimmäisenä
tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavana syksynä.
5.) Edellä 1.) – 2.) –kohdissa määrätyistä istutustoimenpiteistä ovat vastuussa kysymyksessä
olevat voimalaitokset, kun otetaan huomioon niiden sijainti Kemijoen vesistössä ja niiden
vaikutus mainitun vesistön ja sen merellisen vaikutusalueen kalakantaan siten, että
velvoitteista vastaavat Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran voimalaitos 17 sekä Kemijoki Oy:n
laitoksista Taivalkosken voimalaitos 13, Ossauskosken voimalaitos 15, Petäjäskosken
voimalaitos 17, Valajaskosken voimalaitos 14, Vanttauskosken voimalaitos 9,Pirttikosken
voimalaitos 8, Seitakorven voimalaitos 6 ja Permantokosken voimalaitos 1 prosentilla.
6.) Pohjolan Voima Oy:n ja Kemijoki Oy:n on tarkkailtava istutustoimenpiteitä MMM:n
hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tarkkailuun ovat yhtiöt velvolliset käyttämään
yhteensä enintään 200 000 mk/v, joka jakautuu yhtiöiden kesken, jos ne eivät toisin sovi
siten, että Pohjolan Voima Oy maksaa kustannuksista 17 % ja Kemijoki Oy 83 %.
Kalakannan hoito- ja tarkkailusuunnitelma tulee esittää hyvissä ajoin ennen istutusten
aloittamista MMM:n hyväksyttäväksi. Mikäli ministeriö ei hyväksy näitä suunnitelmia, tulee
yhtiöiden saattaa asia tältä osin erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi. Toimenpiteisiin on
tällöin ryhdyttävä edellä sanotussa ajassa ja niitä on jatkettava yhtiöiden laatimien
suunnitelmien mukaisesti siihen saakka, kunnes vesioikeus on asian toisin ratkaissut.
Tarkkailutuloksista yhtiöiden tulee antaa vuosittain tieto MMM:lle ja vesihallitukselle sekä
pyydettäessä niille jako- ja kalastuskunnille, joiden etua istutustoimenpiteet saattavat
koskea. Mikäli tarkkailun tulokset tai istutustoimenpiteistä muuten saadut kokemukset
antavat siihen aihetta, voidaan tässä päätöksessä määrättyä istutusvelvoitetta ja edellä
mainittua hoitosuunnitelmaa muuttaa istutettavien kalalajien tai niiden koon ja määrän
suhteen yhtiöiden ja ministeriön keskenään sopimalla tavalla, huolehtien kuitenkin siitä,
ettei velvoitteiden rahallinen arvo siitä heikkene. Samoin voidaan tarkkailusuunnitelmaa
myöhemmin muuttaa, mikäli se toimenpiteiden jatkuessa osoittautuu
tarkoituksenmukaiseksi. Ennen kuin muutoksista sovitaan, niistä on kuultava edellä
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mainittuja jako- ja kalastuskuntia. Mikäli muutoksista ei yhtiöiden ja ministeriön kesken
päästä yksimielisyyteen asia voidaan saattaa erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi.
7.) Nahkiaisen ylisiirtokustannuksista ovat vastuussa Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten
omistajat, puoleksi kumpikin.
8.) MMM:n tulee huolehtia siitä, että yhtiöt saavat niin halutessaan käyttöönsä velvoitevaroilla
rakennetut luonnonravintolammikot ja Lautiosaaren kalanviljelylaitoksen tai
poikastuotannoltaan niitä vastaavat lammikot ja muut kalanviljelytilat.
9.) Tämän päätöksen saatua lainvoiman vapautuvat Pohjolan Voima Oy ja Kemijoki Oy
maksamasta niitä kalakannan säilyttämiseen käytettäväksi tarkoitettuja vuotuisia maksuja,
jotka niille on aiemmin määrätty ja jotka perustuvat edelleen lainvoimaisiin päätöksiin.
Vesioikeus kumoaa näitä maksuja koskevat lupaehdot, mutta määrää kuitenkin, että
kumotuissa lupaehdoissa mainittuja maksuja tulee suorittaa vielä kahtena tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tuloa seuraavana kalenterivuonna.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.5.1980 (1921-1930 ja 1932/47/80 N:o 2860/80/ev ATK)
KHO vahvisti pääosiltaan em. P-SVEO:n päätöksen, mutta muutti samalla eräät kohdat näin
kuuluviksi:
4.) Istutustoimenpiteet on suoritettava MMM:n hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelmasta on ennen sen hyväksymistä kuultava niitä jako- ja kalastuskuntia, joiden
etua tai oikeutta toimenpiteet koskevat. Mikäli lohi- ja meritaimenistutuksiin käytetään
muualla kuin Kemijoen vesistöalueella kasvatettuja poikasia, suunnitelman tulee sisältää
tarpeelliset toimenpiteet, joilla riittävän tehokkaasti varmistetaan istukkaiden leimautuminen
Kemijoen vesistöön. Istutustoimenpiteet on suoritettava täysimääräisinä ensimmäisen kerran
sinä kolmivuotiskautena, joka alkaa kolmantena vuonna, lohen osalta kuitenkin neljäntenä
vuonna, sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jolloin tämä päätös on saanut
lainvoiman. Merellisen vaellussiian, sisävesisiikojen ja harjuksen istutuksiin sekä nahkiaisen
siirtoon on kuitenkin ryhdyttävä jo ensimmäisenä tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa
seuraavana syksynä.
6.) Pohjolan Voima Oy:n ja Kemijoki Oy:n on tarkkailtava istutustoimenpiteitä MMM:n
hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tarkkailuun ovat yhtiöt velvolliset käyttämään
yhteensä enintään 300 000 mk/v, joka jakautuu yhtiöiden kesken, jos ne eivät toisin sovi
siten, että Pohjolan Voima Oy maksaa kustannuksista 17 % ja Kemijoki Oy 83 %.
Kalakannan hoito- ja tarkkailusuunnitelma tulee esittää hyvissä ajoin ennen istutusten
aloittamista MMM:n hyväksyttäväksi. Mikäli ministeriö ei hyväksy näitä suunnitelmia, tulee
yhtiöiden saattaa asia tältä osin erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi.(Toimenpiteisiin on
tällöin ryhdyttävä edellä sanotussa ajassa ja niitä on jatkettava yhtiöiden laatimien
suunnitelmien mukaisesti siihen saakka, kunnes vesioikeus on asian toisin ratkaissut/.
Poistettu)Tarkkailutuloksista yhtiöiden tulee antaa vuosittain tieto MMM:lle ja
vesihallitukselle sekä pyydettäessä niille jako- ja kalastuskunnille, joiden etua
istutustoimenpiteet saattavat koskea. Mikäli tarkkailun tulokset tai istutustoimenpiteistä
muuten saadut kokemukset antavat siihen aihetta, voidaan tässä päätöksessä määrättyä
istutusvelvoitetta ja edellä mainittua hoitosuunnitelmaa muuttaa istutettavien kalalajien tai
niiden koon ja määrän suhteen yhtiöiden ja ministeriön keskenään sopimalla tavalla,
huolehtien kuitenkin siitä, ettei velvoitteiden rahallinen arvo siitä heikkene. Samoin voidaan
tarkkailusuunnitelmaa myöhemmin muuttaa, mikäli se toimenpiteiden jatkuessa osoittautuu
tarkoituksenmukaiseksi. Ennen kuin muutoksista sovitaan, niistä on kuultava edellä
mainittuja jako- ja kalastuskuntia. Mikäli muutoksista ei yhtiöiden ja ministeriön kesken
päästä yksimielisyyteen asia voidaan saattaa erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi. Edellä
tarkoitettujen suunnitelmien hyväksymistä tai muuttamista sekä istutusvelvoitteen
muuttamista koskevan asian voi asianomainen jako- tai kalastuskunta, milloin katsoo
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sen kalavesien hoidon kannalta tarpeelliseksi, saattaa hakemuksella vesioikeuden
ratkaistavaksi. Edellä mainittuihin hoito- ja tarkkailutoimenpiteisiin on ryhdyttävä
edellä sanotussa ajassa ja niitä on jatkettava yhtiöiden laatimien tämän lupaehtojen 6.)
kohdan toisessa kappaleessa tarkoitettujen suunnitelmien mukaisesti siihen saakka,
kunnes suunnitelmille on saatu MMM:n hyväksyminen, taikka, jos asia on saatettu
vesioikeuden käsiteltäväksi, vesioikeus on asian ratkaissut.

8.2. Korvaustoimitus
Korvaustoimituksessa Pohjois-Suomen vesioikeus antoi vuonna 1977 päätöksensä. Siitä kuitenkin
valitettiin monilta osin vesiylioikeuteen, joka antoi valtaosaltaan lopullisen päätöksen vuonna 1982.
Vesiylioikeus muutti vesioikeuden päätöstä korvausperusteiden osalta tuntuvasti mm. ottamalla
kalastusregaaliin selvemmän kannan kuin vesioikeus. Asian käsittely eteni vielä korkeimpaan
oikeuteen Kemijoki Oy:n maksettaviksi määrättyjen korvausten osalta. Korkein oikeus katsoi, että
koska toimituksessa oli hakijana Pohjolan Voima Oy, ei siinä toimituksessa voi langettaa Kemijoki
Oy:n maksettaviksi korvauksia, vaikka ne ovatkin selvitetty tässä toimituksessa. Kemijoki Oy
maksoi kuitenkin em. toimituksessa selvitetyt korvaukset myöhemmin sopimusteitse asianomaisille.
Seuraavassa lyhyesti päätösten keskeinen sisältö:
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös 9.12.1977
Kemijoen voimalaitosten (Isohaara ym.) rakentamisesta aiheutuneiden kalataloudellisten
vahinkojen korvaamista koskeva toimitus
Vesioikeus lähti siitä, että korvaukset maksetaan vesialueen omistajille eli kalastusoikeuden
haltijoille, kuitenkin siten, että niistä oli valtion regaalioikeuden perusteella vähennetty 40 % eräitä
merialueen jakokuntia lukuun ottamatta. Valtio oli vaatinut omistajakorvauksia regaalioikeuden
perusteella itselleen. Päätöksessä määrättiin Pohjolan Voima Oy maksamaan korvauksia
kalatalousvahingoista yhteensä 64 miljoonaa markkaa. Suomen valtion osuus em. korvauksista
koostui kalastuksesta saatujen vuokratulojen menetyksistä vuosilta 1949-56 vuotuiskorvauksista
13 600 markkaa/v ja vuosilta 1957-85 vuotuiskorvauksina 100 000 markkaa/v.
Päätöksestä tehtyjen valitusten johdosta korvausten maksaminen taas viivästyi. Tästä syystä Lapista
lähti vuoden 1979 marraskuussa ”karvalakkilähetystö” Helsinkiin – oikeusministeriöön –
penäämään korvausten maksamista välittömästi. Maa- ja metsätalousministeriössä vastustettiin
korvausten maksamista, sillä siellä katsottiin, että lopullinen päätös saattaa olla korvausten saajien
osalta hyvinkin erilainen. Ennakkokorvausten maksu kuitenkin käynnistettiin Pohjois-Suomen
vesioikeuden 9.11.1977 antaman päätöksen perusteella.
Vesiylioikeuden päätös 9.6.1982 (VYO 33/1982)
VYO muutti oleellisesti em. P-SVEO:n päätöstä
Vesiylioikeus katsoi selvitetyksi, että Kemijoen vesistössä ja sen edustan merialueella lohen ja
meritaimenen kalastusoikeus ei ole vesialueen omistukseen sisältyvä oikeus. Näiden kalalajien
kalastusoikeuden on katsottava kuuluvan tällä alueella valtiolle sen yksinoikeutena (kalastusregaali)
vesialueen omistussuhteista riippumatta. Valtion yksinoikeus ei kuitenkaan koske jokialueella
sijaitsevia kahta yksityistä lohipatoa eikä meripuolella sijaitsevia kahta lohipatoyhtymää, joiden
omistajilla on asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan näissä kalastuspaikoissa vanhastaan ollut ja
on edelleen itsenäinen, valtion oikeudesta riippumaton lohen ja meritaimenen kalastusoikeus.
Muiden pato- ja kalastuspaikkojen ja vesialueiden omistajilla tai haltijoilla ei ole selvitetty olevan
tällaista oikeutta. Tämän vuoksi vesiylioikeus, muutti vesioikeuden päätöstä ja poisti vesialueiden
tai kalastuspaikkojen omistajille, myös valtiolle ja sen laitoksille vesialueiden omistajina lohen ja
meritaimenen kalastuksen tuoton menetyksestä määrätyt korvaukset edellä tarkoitettuja kahta
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lohipato ja kahta lohipatoyhtymää lukuun ottamatta ja määräsi harkinnan mukaan näiden patojen ja
kalastusten omistajille kertakaikkiset korvaukset lohen ja meritaimenen kalastuksen tuoton
menetyksestä.
Vesiylioikeus totesi, että lohen ja meritaimenen kalastusta on vanhastaan saatu harjoittaa Kemijoen
vesistössä ja sen edustan merialueella ilman, että valtio, joka on ollut tietoinen tästä pitkään
jatkuneesta kalastuksesta, on puuttunut siihen. Lisäksi vesiylioikeus totesi, että tämä kalastus, jota
ovat harjoittaneet muutkin kuin vesialueiden omistajat, on muodostanut tärkeän osan paikallisen
väestön toimeentulosta. Vesiylioikeus totesi vielä, että maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja
metsästysosasto on vesiylioikeuden suullisessa käsittelyssä valtion puolesta, samalla kun se on
vaatinut kalastusregaalin perusteella korvausta vuokratulomenetyksistä, lausunut, että myös
vesialueiden omistajien ja paikallisten kalastajien tulee olla oikeutettuja korvauksiin niistä
vahingoista, jotka syntyivät Isohaaran rakentamisen myötä vaelluskalakantojen hävitessä ja
paikalliskalakantojen muuttuessa, kuten toimitusmiehet ovat esittäneetkin. Näistä syistä
vesiylioikeus katsoi, että kalastusta harjoittaneet ovat saaneet valtion tosiasiallisella suostumuksella
käyttää hyväkseen lohen ja meritaimenen kalastuksen tuottaman edun (kalastusetuuden), ja että
tämä etuus on lakannut tässä asiassa jäljempänä esitetyistä syistä. Tämän vuoksi vesiylioikeus
harkitsi oikeaksi määrätä kertakaikkiset korvaukset kalastusetuuden menetyksestä kaikille
asiakirjoista ilmeneville luvallisin välinein lohta ja meritaimenta kalastaneille yksityisille
henkilöille, lukuun ottamatta niitä joiden saaliit ovat vesiylioikeuden käytettävissä olevien tietojen
mukaan olleet niin satunnaisia tai vähäisiä, ettei niillä ole ollut taloudellista merkitystä.
Mitä tuli valtion puolesta vesiylioikeuden suullisessa käsittelyssä tehtyyn vaatimukseen jokialueella
tapahtuneen kalastusregaalin käyttömahdollisuuden pysyvän menettämisen korvaamisesta,
vesiylioikeus katsoi selvitetyksi, että KHO:n 30.5.1980 antamalla päätöksellä Kemijoen
kalanhoitovelvoiteasia on ratkaistu siten, ettei jokialueen menetettyä lohikantaa kompensoida
toimenpitein. Tästä valtiolle on aiheutunut kalastusregaalin käyttömahdollisuuden pysyvä
menettäminen jokialueen osalta. Vesiylioikeus arvioi kalastusregaalin käyttömahdollisuuden
menetyksestä valtiolle aiheutuneen vahingon ja määräsi siitä korvauksen.
Asian jouduttamiseksi ja siihen nähden, ettei asiaan ole saatavissa merkittävää lisäselvitystä, ja kun
Kemijoki Oy:tä on täällä kuultu, vesiylioikeus, otti asian välittömästi tutkittavakseen myös
Kemijoki Oy:n aiheuttamien vahinkojen ja niiden korvaamisen osalta.
Se seikka, että Pohjolan Voima Oy:n omistama Isohaaran voimalaitos on joen suulle ensin
rakennettuna estänyt merellisten vaelluskalojen ja nahkiaisen nousun jokeen, ei poista Kemijoki
Oy:n velvollisuutta ottaa tältä osin osaa korvausten maksamiseen, koska se rakentamalla yläpuolisia
voimalaitoksia osaltaan on estänyt vaelluskalan palauttamisen jokeen. Korvausvastuun
määräämiseen eivät myöskään ole esteenä Kemijoki Oy:lle myönnetyt voimalaitosluvat.
Korkeimman oikeuden päätös
KKO totesi em. vesiylioikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen antamassaan päätöksessä, että
koska korvaustoimituksessa oli hakijana Pohjolan Voima Oy Isohaaran voimalaitoksen osalta, ei
siinä toimituksessa voida määrätä Kemijoki Oy:tä maksajaksi, vaikka ko. toimituksessa oli
selvitetty vahingot ja niiden jakautuminen eri voimalaitosten osalle. Tästä syystä KKO vahvisti
korvaukset vain Pohjolan Voima Oy:n osalta.
Kemijoki Oy maksoi kuitenkin em. toimituksessa selvitetyt korvaukset myöhemmin sopimusteitse
asianomaisille.
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9. Huomioita Kemijoen voimalaitosten lupaprosesseista sekä eräistä niihin liittyvistä
sivujuonteista
9.1. Päätösten viipyminen
Kemijoen voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen estämistä,
kompensoimista ja korvaamista koskevien asioiden lopullinen hoitaminen kesti luvattoman kauan.
Syitä asioiden viivästymiseen on kuitenkin useita, kuten esim.:
- Voimalaitosten rakentamisesta aiheutuvien vahinkojen laadusta ja laajuudesta ei ollut juurikaan
tutkimustietoa. Sama koskee Kemijoen kalasaaliita, joista oli käytettävissä hajanaista, erilailla
kerättyä tietoa - sitäkin niukasti. Kemijoen lohen, taimenen ja vaellussiian poikastuotannosta ei ollut
tietoa käytännössä lainkaan.
- Asian käsittelyä hidastivat useat komiteat ja toimikunnat; Pohjois-Suomen lohikomitea (1950),
Kemijoen kalanviljelykomitea (1956:37), Kemijoen rakennusvahinkokomitea (1961:30),
Kalastuskomitea ja Vaelluskalatoimikunta (1949-56).
- Hankkeen vaikutusalue oli poikkeuksellisen laaja (Kemijoen latvoilta Itämeren pääaltaalle). Näin
ollen myös asianosaisten lukumäärä nousi todella suureksi. Lisäksi toimitukset käsittivät yhteensä
yhdeksän voimalaitoksen rakennuslupaprosessit.
- Yhtiöt tekivät huomattavan määrän koskikauppoja hankkiessaan tarvittavia vesivoimaosuuksia
voimalaitosten rakentamista varten. Suuri osa kaupoista tehtiin jo jatkosodan aikana. Aluksi ostajat
lienevät puhuneen kaupanteon yhteydessä lähinnä vesien ja koskien sekä vesivoiman tai energian
hankkimisesta. Myöhemmin kauppakirjoihin alettiin vaatia mainintaa kalastusoikeuden
säilyttämisessä myyjällä. Vaikka kalastusoikeuden säilyttämisellä myyjällä ei yhtiöiden kannalta
ollut sinänsä merkitystä, he halusivat kuitenkin suojautua mahdollisilta vahingonkorvauksilta
sisällyttämällä kauppakirjoihin esim. seuraavan maininnan: ”Myyjät ovat vapaita kalastamaan
luopumillaan vesialueilla edellyttäen, että siitä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa ostajan laitoksille.
Kalastukselle kenties aiheutuvien vaikutuksien ja hankaluuksien johdosta ei myyjillä ollut oikeutta
mahdollisiin korvausvaatimuksiin.” Riskun (1974) mukaan Kemijoen koskiosuuksia ostettaessa
käytettiin 22 erilaista kauppakirjamallia. Oli aikaa vievää selvittää, mitä itse asiassa oli myyty ja
mitä jätetty myyjälle?
Kalastusregaalin eli valtion kalastusoikeuden laajuuden selvittäminen Kemijoen osalta osoittautui
myös varsin aikaa vieväksi ja oli omiaan hidastamaan toimituksen läpivientiä.

9.2. Kemijokisopimus
Maataloushallitus jätti vuonna 1968 vesioikeuteen hakemuksen Kemijoen voimalaitosten
kalanhoitovelvoitteiden lopulliseksi määräämiseksi. Kun kalatalousvahinkojen sekä niiden
estämiseksi ja kompensoimiseksi tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen tuntuivat vain viipyvän
ja edessä olisi vielä pitkä vesioikeuskäsittely laajoine katselmustoimituksineen, solmittiin asian
jouduttamiseksi 8.6.1973 päivätty sopimus maa- ja metsätalousministeriön, Kemijoki Oy:n ja
Pohjolan Voima Oy:n kesken. Tässä vaiheessa joen sulkemisesta oli kulunut jo 24 vuotta.
Sopimuksella sovittiin silloisten Kemijoen pääuoman voimalaitosten lopullisista
kalanhoitovelvoitteista. Sopimus tuli toimittaa asianomaisille toimitusmiehille sekä muuttaa edellä
mainittu maataloushallituksen hakemus po. sopimuksen mukaisiksi. Sopimukseen liittyi myös
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12.6.1973 päivätty kalataloudellisia korvauksia koskeva lisäpöytäkirja.
Sopimuksen tultua julki asiasta nousi hirvittävä meteli. Haitankärsijäosapuoli koki tulleensa
petetyksi, kun ministeriö ja voimayhtiöt olivat sopineet keskenään asiasta kolmatta osapuolta
kuulematta. Tämän jälkeen laadittiin maa- ja metsätalousministeriön, Kemijoki Oy:n ja Pohjolan
Voima Oy:n kesken uusi 20.7.1973 päivätty sopimus, jolla kumottiin 8.6.1973 päivätty sopimus
lisäpöytäkirjoineen.
Sopimuksesta nousi arvatenkin mekkala. Maataloushallituksen vaatimus Kemijoen kalataloudellisia
kompensaatioita koskevassa vuonna 1969 jätetyssä hakemuksessa oli perustamiskustannusten osalta
18,52 milj. markkaa ja ylläpitokulut 2,46 milj. markkaa vuodessa. Laskelma perustui
Kalataloussäätiön laatimaan selvitykseen, minkä mukaan voimalaitoshankkeiden aiheuttama
merilohen ja –taimenen poikasmenetys oli 1 000 000 kpl vuodessa. Kemijoen poikastuotanto olisi
”myyty” ministeri Haukipuron ja osastopäällikkö Mäen allekirjoittamalla sopimuksella 115 000
markalla/vuosi sekä yhteensä 500 000 merilohen ja meritaimenen vaellusikäisen poikasen
istutuksilla vuosittain.

9.3. Karvalakkilähetystö
Vesioikeus antoi vuonna 1977 päätöksen Kemijoen voimalaitosten kalataloudellisista vahingoista.
Päätöksistä kuitenkin valitettiin monilta osin. Päätökseen sisältyi korvauslaskelma osituksineen.
Kun vuonna 1979 - jo 30 vuotta joen patoamisen jälkeen – korvausten maksamisesta ei kuulunut
mitään, Lapissa alettiin hermostua ja miettiä mahdollisuuksia jouduttaa korvausten maksamista.
Lapissa valmisteltiin poikkeuslakiesitys Kemijoen hoitovelvoite- ja korvausasiasta. Se ei johtanut
kuitenkaan mihinkään. Sitten 5.11.1979 Lapista matkusti ns. Karvalakkilähetystö Helsinkiin
tapaamaan asian tiimoilta valtion ylintä johtoa. Lähetystön käynnin seurauksena käynnistyivät mm.
neuvottelut valtioneuvoston, Kemijoki Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n kesken korvauskysymyksen
ratkaisemiseksi.
Neuvottelujen tuloksena todettiin yleisen edun vaativan Kemijoen kalastusvahinkokorvausten
pikaista suorittamista yksityisille korvauksensaajille seuraavasti:
Korvausten maksatusperusteeksi katsottiin voitavan ottaa 9.12.1977 Isohaaran voimalaitoksen
korvauskatselmukseen annettu Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös, vaikka se ei vielä ollut
lainvoimainen. Ehdotettiin, että Pohjolan Voima Oy maksaisi korvaukset vapaaehtoisesti
yksityisille korvauksensaajille vesioikeuden päätöksen mukaisesti. Pohjolan Voima Oy edellytti
puolestaan, että valtio antaa yhtiölle takauksen liikaa maksettujen korvausten takaisin maksamisesta
tapauksissa, joissa vapaaehtoisen korvauksensaajan korvausvaatimus hylätään tai hänelle tuomittua
korvauksen määrää alennetaan ylemmän tuomioistuimen päätöksellä.
Edellä esitetyn mukaisesti säädettiin laki (926/79) eräiden Kemijoen rakentamisesta aiheutuneiden
kalastusvahinkojen korvauskysymysten hoitamisesta ja siihen liittyvä laki (299/81) eräiden
vesioikeudellisten korvausten takaisin maksamisesta annettavista valtion takuista. Tämän lain
mukaan korvaus voitiin maksaa takaisinmaksusitoumusta vastaan. Vesiylioikeuden 9.6.1982
antama päätös (33/1982) jäi suurimmalta osaltaan lopulliseksi. Ennakkokorvauksia oli maksettu 27
milj. markkaa ja ennakkokorvausten saajia oli lähes 20 000 henkilöä. Vesiylioikeuden osin
poistettua korvauksien maksuvelvoitteita valtio joutui maksamaan Pohjolan Voima Oy:lle takausten
perusteella korvausmäärien erotuksen ja oli itse oikeutettu perimään korvauksensaajilta tämän
korvauserän takaisin. Takaisin maksettava määrä olisi ollut Timo Kotkasaaren mukaan noin 10 milj.
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markkaa (Oksanen 2009).
Takaisinperinnässä jouduttiin hankalaan tilanteeseen, sillä korvaustensaajien määrä oli varsin suuri
ja korvausmäärät olivat yksittäisissä tapauksissa suhteellisen pieniä. Näin ollen takaisinperinnästä
olisi aiheutunut varsin huomattavat kustannukset valtiolle. Lisäksi on huomattava, että
ennakkokorvauksista oli suoritettu jo verotus, osa korvaustensaajista ilmoitti käyttäneensä jo
korvausvarat, eikä heillä ollut rahaa maksaa korvauksia takaisin ja osa korvauksen saajista oli
menettänyt korvausten vuoksi osan tulosidonnaisista sosiaalietuuksistaan. Hallitus katsoikin, että
kohtuulliseen lopputulokseen päästään vain luopumalla korvausten takaisinperinnästä valtiolle.
Tilannetta vaikeutti osaltaan myös se, että osa ennakkokorvauksiin oikeutetuista ei uskaltanut
takaisinmaksun pelossa tai muusta syystä nostaa korvauksia. Heille tuli kuitenkin tasapuolisen
kohtelun vuoksi varata tilaisuus korvausten nostamiseen, jotta he eivät olisi jääneet muita
heikompaan asemaan takaisinperinnästä luovuttaessa. Asia hoidettiin 20.1.1984 annetulla lailla
(62/1984) eräiden Kemijoen rakentamisesta aiheutuneiden kalastusvahinkojen korvauskysymysten
hoitamisesta annetun lain muuttamisella. Tällä lailla valtio luopui takaisinmaksusitoumuksesta
huolimatta korvausten takaisinperinnästä tapauksissa, joissa vesiylioikeuden lainvoimaisella
päätöksellä asianomaisen korvausvaatimus olisi hylätty tai korvausmäärää alennettu.

9.4. Kalastusregaali ja kalastuksen järjestäminen Kemijoella
9.4.1. Historiaa
Regaalioikeudella (jus regale) tarkoitettiin alkujaan kuninkaalle pidätettyä, tuloa tuottavaa oikeutta
(Haataja 1949). Eri regaalioikeuksien lajeista ainoastaan kalastusregaalilla on enää nykyään
merkitystä. Kalastusregaalikäsite on kuitenkin vaikea määritellä täsmällisesti, sillä regaalikäsitys on
muuttunut aikojen kuluessa. Lisäksi se käsittää eri alueilla tai tapauksissa vähän eri asioita, jopa eri
kalalajeja. Yleisesti kalastusregaalin on sanottu käsittäneen valtiolle kuuluvan lohen
kalastusoikeuden meressä ja siihen laskevissa joissa. Lohella tarkoitettiin kuitenkin ennen myös
taimenta, joten taimenen kalastusoikeus kuului niin ikään regaalioikeuden piiriin. Joissakin
tapauksissa jopa siian kalastusoikeuden katsottiin kuuluvan regaalin piiriin. Regaali on ollut
voimassa myös joillakin sisävesialueilla (mm. Pohjois-Karjalassa asti). Regaaliin ei liity
omistusoikeutta vesialueeseen, vaan se sisältää ainoastaan lohen ja taimenen kalastusoikeuden. Jos
valtio ei vuokraa pyyntipaikkaa muille tai vuokraaja ei itse käytä ao. paikkaa, voi vesialueen
omistaja käyttää po. paikkaa muun kalan kalastukseen.
Marja-Leena Honkanen toteaa kalastusregaalin syntymisestä ruotsinvallan aikana seuraavaa.
Regaaliopin otti käyttöön Kustaa I Vaasa. Norrlantilaisille vuonna 1542 lähettämässään kirjeessä
hän julisti asumattomien erämaiden kuuluvan jumalalle, kuninkaalle ja Ruotsin kruunulle (Haataja
1940). Vuonna 1545 Kustaa Vaasa ulotti saman vaatimuksen merikalastukseen (Almquist 1949).
Samaan aikaan hän rupesi käsittelemään valtaväyliä (1/3 väylän leveydestä syvimmällä kohtaa)
kuninkaan kalavesinä vaatien itselleen joka kolmannen niistä pyydetyn kalan (Haataja 1940).
Vuonna 1587 tuotiin esille kuningas Juhana III:lle vuonna 1282 tehdyksi merkitty ns.
Helgeandsholman päätös. Sen mukaan eräät Ruotsin suuret vesistöt kuuluivat kaikkine
oikeuksineen kruunulle ja niissä olevista myllyistä ja kalastuksista oli suoritettava veroa. Niin ikään
määrättiin kruunun alaisiksi kaikki Norrlannin ja Suomen joet, joissa pääkalana oli lohi, ankerias,
siika ja säynävä (von Bonsdorff 1833, Haataja 1950). Päätöstä alettiin sitten käyttää
regaalivaatimusten perustana. Päätös osoitettiin sittemmin 1800-luvulla väärennökseksi. Sillä on
kuitenkin ollut oma tärkeä merkityksensä kalastusoikeuksien ja kalastuksen järjestelyn kannalta.
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Todellisuudessa vesiregaali ei kuitenkaan milloinkaan saavuttanut em. laajuutta, vaan rajoitettiin
kruunun yksinomaiseksi lohen ja siianpyynniksi eräissä isoimmissa joissa, muutamissa ainoastaan
lohenpyynniksi (Lang-Haataja 1932). Yleensä regaalikalana oli lohi ja näin ollen myös taimen.
Valtioneuvosto asetti 1900-luvun alkupuolella komitean selvittämään kuinka laaja omistusoikeus
valtiolla on lohen ja taimenen kalastukseen Kemi-, Ii- ja Simojoen vesistöissä ja niiden edustan
merialueella sekä Oulujoessa ja sen edustan merialueella. Komitea totesi 1922 antamassaan
mietinnössään, että kaikki lohen ja taimenen kalastus kuuluivat mainituissa joissa ja niiden suiden
edustalla olevassa saaristossa valtiolle. Oulujoessa ja sen edustan merialueella valtion
regaalikalastusoikeus piti sisällään myös siianpyyntioikeuden (Hyvönen 1980 ja Lang – Haataja
1932).
Regaalioikeuden syntymisen syistä voidaankin todeta, että sitä mukaa, kun valtion rakenne lujittui
ja valtiovalta voimistui, alkoi kruunu etsiä lisää tuloa tuottavia oikeuksia valtion rahallisten
tarpeiden kattamiseksi. Tällöin kruunu valtasi myös arvokkaita kalastusoikeuksia ja kalastuksia
itselleen.
Valtio otti aluksi osansa ns. säädännäislohena eli tiettynä osuutena saaliista. Valtion osuus vaihteli
näin ollen vuosittain aika ajoin. Kalastajan kannalta pahimmillaan valtio vaati joka toisen lohen
itselleen. Kun lisäksi kirkko otti kymmenyksensä eli joka kymmenennen lohen, saattoivat kalastajat
saada vain neljä lohta kymmenestä jaettavaksi keskenään.
Talonpoikien jatkuva valitus verotuksesta johti vuonna 1618 tehtyyn ns. Schedingin sopimukseen.
Sen mukaan päädyttiin vuotuiseen vakinaiseen säädännäisveroon lohenkalastuksessa. Kemijoelle
määrättiin vuotuiseksi lohiveroksi 55 tynnyriä (tynnyri on 119 kg). Sopimus vakautti lohenpyyntiä
ja oli voimassa peräti 275 vuotta, sillä se onnistui poistamaan kruunun ja talonpoikain väliset
veroriitaisuudet. Molemmat voittivat, koska talonpojat saivat haluamansa vakituisen verokiintiön ja
kruunu vakituisen vuositulon (Vilkuna 1975).
Riippumatta siitä, miten kalastusregaali on syntynyt, hyväksyivät talonpojat regaalin monilla
alueilla sen vuoksi, että lohenkalastus aiheutti jatkuvia riitoja jokialueilla. Yläpuoliset syyttivät aina
alapuolisia siitä, että he kalastavat liikaa, eivätkä laske tarpeeksi kaloja ylävesiin. Näin ollen valtio
toimi paitsi rahastajana myös kalastuksen järjestäjänä. Vaikka edellä mainittu Schedingin sopimus
selvitti ristiriidat verotuksessa valtion ja talonpoikien välillä, jäljelle jäivät vielä talonpoikien
keskinäiset erimielisyydet kalastuksen järjestelyssä. Nämä riidat olivat yleisiä vuosien 1618-1666
välisenä aikana. Kalastajien keskinäisten riitaisuuksien johdosta kuningas antoi vuonna 1666 ns.
toimeenpanokirjan, jonka laadinnan yhteydessä kysyttiin Kemijoen asukkailta, mitkä ovat kruunun
patoja ja kalastuspaikkoja ja mitkä olivat talonpoikien yksityisessä omistuksessa. Silloin todettiin
kuulusteltujen ilmoittaneen, että koko Kemijoki on kruunun ja kuninkaan (Vilkuna 1975).
Vuoden 1666 toimeenpanokirja lopetti talonpoikien keskinäiset kalastuskiistat. Kirjaan sisältyvää
laajaa vuorokalastussopimusta noudatettiin aina vuoteen 1894 asti. Vuoden 1666 päätösten
perusteella muodostettiinkin vaihto- eli ruotijärjestelmään perustuvat kahdeksan kulle- eli
pyyntikuntaa, jotka vuotuisesti vuorottelivat pyyntipaikolla. Nimitys kullekunta oli vanhaa perua, se
tarkoitti aiemmin rajatummin tietyn pyyntitavan ympärille muodostunutta taloryhmää, joka
muodosti pyyntiyhtiön (Vilkuna 1975).
Tämän jälkeen viranomaisten käsityksen mukaan regaalinen kalastusoikeus on kuulunut kruunulle.
Hallintovirkamiesten mielestä talonpojat olivat 1600-luvulta lukien lohenkalastuksen vuokraajia.
He eivät maksaneet enää säädännäisveroa vaan arentia. Lohenkalastuksesta suoritettu vero oli näin
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vuosisatojen aikana muuttunut valtiolle kuuluvan kalastusoikeuden vuokraksi (Vilkuna 1975).
Lohenkalastus Kemijoessa oli järjestetty siten, että jokivarressa oli valtion regaalipatoja, jotka
ulottuivat valtaväylään eli kuninkaanväylään. Näitä kruununpatoja Kemijoessa oli ainakin 12
kappaletta. Lisäksi jokivarressa oli talonpojilla pieniä rantapatoja. Kalastus regaalipadoilla oli
järjestetty pyyntikunnittain, joissa kalastus tapahtui tietyn järjestelmän mukaisesti – sama koski
saaliin jakoa. Pyyntikunnat saattoivat harjoittaa myös kiertävää kalastusta siten, että eri vuosina ne
kalastivat eri padoilla tietyn järjestyksen mukaan.
Kalatalousviranomainen on käyttänyt ainakin 1800-luvulta lähtien regaaliin perustuvaa
kalastusoikeuttaan lähinnä vuokraamalla jokialueella tiettyjä patopaikkoja sekä merialueella tiettyjä
kalastuspaikkoja (rysäkalastuspaikkoja) yksityisille. Jokialueella ei vuokrausta ole harjoitettu joen
patoamisen jälkeen. Merialueella on käytössä edelleen joitakin valtionkalastuspaikkoja, jotka on
vuokrattu yksityisille viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtaosa rysäkalastuspaikoista on Perämeren
alueella.
Kemijoessa ja sen edustan merialueella oli valtion regaalikalastuspaikkojen ohella myös yksityisiä
lohenkalastuspaikkoja, jotka perustuivat vanhoihin asiakirjoihin.
Valtion regaalioikeudella oli tärkeä rooli Kemijoen voimalaitosten rakentamisesta johtuneiden ja
johtuvien kalataloudellisten vahinkojen vesioikeudellisen käsittelyn yhteydessä sillä, yleensä
vesioikeuden omistaja kalastusoikeuden omistajana on oikeutettu korvauksiin kalataloudellisista
vahingoista. Regaalin vuoksi lohen ja taimenen kalastusoikeus kuuluukin tässä tapauksessa
valtiolle, joten se aiheutti huomattavaa viipymistä ja epäselvyyttä korvausten osituksessa ja
kohdentamisessa.
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, jolloin metsäteollisuuden kehittymisen myötä uittotoiminta
lisääntyi, perustettiin Kemijoelle ja muille lohijoille arentiyhtiöitä, jotka vuokrasivat
lohenkalastusoikeudet valtiolta. Ne saattoivat vuokrata nämä oikeudet edelleen yksityisille ym.
tahoille. Uittajat erityisesti toimivat lohenkalastusoikeuden vuokraajina välttyäkseen uitosta
aiheutuvien kalastusvahinkojen korvauksista.

9.4.2. Nykyinen tilanne
Kemijoen voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen
korvauskysymyksiä ratkaistaessa valtion regaalikalastusoikeuden laajuuden selvittäminen
muodostui yhdeksi keskeisistä kysymyksistä. Vesiylioikeus toteaa siitä 9.6.1982 antamassa
lainvoimaisessa tuomiossaan (VYO 33/1982) mm. seuraavaa: Vesiylioikeus katsoi selvitetyksi, että
Kemijoen vesistössä ja sen edustan merialueella lohen ja meritaimenen kalastusoikeus ei ole
vesialueen omistukseen sisältyvä oikeus. Näiden kalalajien kalastusoikeuden on katsottava
kuuluvan tällä alueella valtiolle sen yksinoikeutena (kalastusregaali) vesialueen omistussuhteista
riippumatta. Valtion yksinoikeus ei kuitenkaan koske kahta jokialueella sijaitsevaa yksityistä
lohipatoa eikä kahta meripuolella sijaitsevaa lohipatoyhtymää, joiden omistajilla on asiakirjoista
saatavan selvityksen mukaan näissä kalastuspaikoissa vanhastaan ollut ja on edelleen itsenäinen,
valtion oikeudesta riippumaton lohen ja meritaimenen kalastusoikeus.
Vesiylioikeus toteaa niin ikään, että lohen ja meritaimenen kalastusta on vanhastaan saatu harjoittaa
Kemijoen vesistössä ja sen edustan merialueella ilman, että valtio, joka on ollut tietoinen tästä
pitkään jatkuneesta kalastuksesta, on puuttunut siihen. Vesiylioikeus toteaa myös, että tämä
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kalastus, jota ovat harjoittaneet muutkin kuin vesialueiden omistajat, on muodostanut tärkeän osan
paikallisen väestön toimeentulosta. Vesiylioikeus toteaa vielä, että maa- ja metsätalousministeriön
kalastus- ja metsästysosasto on vesiylioikeuden suullisessa käsittelyssä valtion puolesta, samalla
kun se on vaatinut kalastusregaalin perusteella korvausta vuokratulomenetyksistä, lausunut, että
myös vesialueiden omistajien ja paikallisten kalastajien tulee olla oikeutettuja korvauksiin niistä
vahingoista, jotka syntyivät Isohaaran rakentamisen myötä vaelluskalakantojen hävitessä ja
paikalliskalakantojen muuttuessa, kuten toimitusmiehet ovat esittäneetkin.
Näistä syistä vesiylioikeus katsoo, että kalastusta harjoittaneet ovat saaneet valtion tosiasiallisella
suostumuksella käyttää hyväkseen lohen ja meritaimenen kalastuksen tuottaman edun
(kalastusetuuden), ja että tämä etuus on lakannut tässä asiassa jäljempänä esitetyistä syistä. Tämän
vuoksi vesiylioikeus harkitsee oikeaksi määrätä kertakaikkiset korvaukset kalastusetuuden
menetyksestä kaikille asiakirjoista ilmeneville luvallisin välinein lohta ja meritaimenta kalastaneille
yksityisille henkilöille, lukuun ottamatta niitä joiden saaliit ovat vesiylioikeuden käytettävissä
olevien tietojen mukaan olleet niin satunnaisia tai vähäisiä, ettei niillä ole ollut taloudellista
merkitystä.
Mitä tulee valtion puolesta vesiylioikeuden suullisessa käsittelyssä tehtyyn vaatimukseen
jokialueella tapahtuneen kalastusregaalin käyttömahdollisuuden pysyvän menettämisen
korvaamisesta, vesiylioikeus katsoo selvitetyksi, että korkeimman hallinto-oikeuden 30.5.1980
antamalla päätöksellä Kemijoen kalanhoitovelvoiteasia on ratkaistu siten, ettei jokialueen
menetettyä lohikantaa kompensoida toimenpitein. Tästä valtiolle on aiheutunut kalastusregaalin
käyttömahdollisuuden pysyvä menettäminen jokialueen osalta. Vesiylioikeus on arvioinut
kalastusregaalin käyttömahdollisuuden menetyksestä valtiolle aiheutuneen vahingon ja määrää siitä
korvauksen.

10. Yhteeneto yrityksistä ja toimenpiteistä vahinkojen estämiseksi ja kompensoimiseksi
10.1. Ennen voimassa olevaa kompensaatiopäätöstä
Yritykset vahinkojen korvaamiseksi olivat alkuvaiheessa, 1950-luvulla, lähinnä silmänlumetta.
Korvausasiaa viivytettiin eri perusteilla ja valitettiin tiedon puutetta. Asian tiimoilla istui lukuisia,
toinen toistaankin arvovaltaisempia komiteoita, mutta arvovalta ei korvannut asiantuntemusta.
Komiteoiden päinvastaisista väitteistä huolimatta tarvittavaa tietoa oli tuolloin jo monilta osin
olemassa, joskaan ei niistä asioista, joihin vesioikeuden päätöksessä määrätyt toimenpiteet
sittemmin perustuivat. Professori T. H. Järvi tunsi lohen elämänkieron aivan omien tutkimustensa
perusteella ja mm. Neuvostoliitossa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa oli rakennettu toimivia kalateitä jo
vuosikymmeniä. Ruotsiin tehtiin jopa opintomatka, mutta matkalta ei opittu mitään – vai eikö
haluttu oppia?
Ainoat asiat, mitä toteutettiin konkreettisesti, olivat kalojen ylisiirrot ja kalahissi. Kalahissin tarina
oli lyhyt, mutta ei kovin kunniakas. Jo alun alkaen oli nähtävissä, että hissi ei tulisi toimimaan,
ainakaan lohikannan säilyttämisen kannalta riittävän hyvin. Siitä huolimatta hissi rakennettiin.
Hissin suunnittelija ja patentin omistaja kalastusneuvos Pekka Brofelt osallistui kaikkiin hissiä
koskeviin neuvotteluihin ja oli virkamiehenä hyväksymässä kalatien korvaamisen hissillä. Vilkunan
(1974) mukaan Brofelt sai patentoimastaan kalahissistä henkilökohtaista taloudellista hyötyä.
Ylisiirroista on olemassa monenlaisia ”käsityksiä”, mutta dokumentoidut tiedot ovat vähäisiä ja
ristiriitaisia. Alaniskan (2013) mukaan siirroista oli periaatteessa selkeät ohjeet, mutta kirjanpito oli
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puutteellista. Joka tapauksessa Kemijoen lohikannan hoidossa ylisiirtojen merkitys jäi
marginaaliseksi. Ylisiirrettävien kalojen määrä oli vähäinen ja kunto siirron jälkeen yleensä surkea.
Siirtojen tekninen toteutus oli juridisessa mielessä erikoinen. Kemijoen kalastuskuntien liitto otti
sopimuksella siirrot tehtäväkseen ja Maataloushallituksen myötävaikutuksella liitto määrättiin
vastuulliseksi siirroista ja Pohjolan Voima määrättiin valvomaan siirtojen toteuttamista. Kalojen
pyynnistä saatavista voittovaroista myös sovittiin yhdessä, eli vahingon aiheuttaja sai hetkellisesti
taloudellista hyötyä aiheuttamastaan ympäristökatastrofista.
Vilkunan (1974) käsitys ylisiiroista oli raadollisempi. Hän kirjoittaa saman asian seuraavasti: ”Näin
Pohjolan Voima ikään kuin muljautti koko kalataloudellisen vastuun ja suuren luokan taloudellisen
kysymyksen Lapin kalastuskuntain liitolle, jonka johtomiehillä Sulo Ahvosella ja Janne
Koivurannalla ei ollut minkäänlaista tietoa tai kokemusta tehtävän täyttämisestä.” Vilkuna
mainitsee vuoden 1949 ”valtavan lohisuman padon alla sekä lipevien puheiden” houkuttaneen
kalastuskuntien liiton vastuunkantoon. Vilkuna tuo myös esille ajan ”joustavan tavan asioiden
hoidossa”. ”Talvikausi 1950-1951 käytiin Pohjolan Voiman, maatalousministeriön ja -hallituksen
sekä kansanedustaja Janne Koivurannan kesken (ravintola-)neuvotteluja vesistötoimikunnan
Isohaaraan asettaman velvoitteen täyttämisestä”. Maatalousministeriö määräsi 3.6.1965 siirtoja
jatkettaviksi ”vielä ainakin tänä vuonna”, vaikka merkittävä lohen nousu joen edustalle oli päättynyt
jo vuonna 1957.
Vilkunan suhtautuminen Kemijoen patoamiseen ja lohikysymyksen hoitoon on yllättävän kriittinen.
Hän kirjoittaa hyvin suorasukaisesti lohikannan tietoisesta hävittämisestä ja karrikoiden sanoen
syyttää voimayhtiötä ”huijariksi” ja kalatalousviranomaisen - Maataloushallituksen - toimetkaan
eivät saa kiitosta. Kalastuskuntien liiton Vilkuna katsoo toimineen asiassa ”sijaiskärsijänä”.
Vilkunan teksti on yllättävän suorasukaista, kun tiedetään hänen läheinen suhteensa Kemijoen
rakentamisen taustalla puuhanneeseen presidentti Urho Kekkoseen.
Kemijoen kalatalousvahinkojen estäminen toimenpitein ja korvaaminen olivat täysin ”ilmassa”
vuoteen 1961 saakka, jolloin vesistötoimikunta määräsi Pirttikosken voimalaitokselle
kertakaikkisen 4 milj. mk:n (40 000 mk 1962 rahassa) ja 2 milj. mk:n (20 000 mk 1962 rahassa)
vuotuisen kalanhoitomaksun. Maksu oli väliaikainen ja sitä tuli suorittaa niin kauan, kunnes
lopullisesta maksusta ja/tai toimenpiteistä myöhemmin määrätään. Tämän jälkeen myös muiden
voimalaitosten rakentamislupapäätöksissä määrättiin vastaavat maksut, kuten edellä on esitetty
(sivut 28-31).
Maksut määrättiin suoritettaviksi maataloushallituksen kalatalousosastolle ja sittemmin maa- ja
metsätalousministeriölle käytettäväksi kalakantojen hoitotoimenpiteisiin Kemijoen vesistöalueella.
Vuoden 1979 loppuun mennessä näitä maksuja oli suoritettu 3 887 000 mk ja senhetkiset maksut
olivat Kemijoki Oy:n osalta 310 000 mk/v ja Pohjolan voima Oy:n osalta 70 000 mk/v.

10.1.1. Lapin läänin kalatoimisto
Maataloushallitukselle ja maatalousministeriölle maksettujen velvoitevarojen käyttämiseksi
perustettiin 1960-luvun puolivälissä Lapin läänin kalatoimisto, joka toimi Lapin
maatalouskeskuksen (nyk. Pro Agria Lappi) yhteydessä ja maa- ja metsätalousministeriön
valvonnassa. Kalatoimisto vastasi edellä mainittujen, kalakantojen hoitoon tarkoitettujen
velvoitemaksujen käytöstä Kemijoen vesistöalueella sekä Tengeliö- ja Simojoen vesistöalueilla.
Lisäksi kalatoimisto vastasi Lapin läänin merialueelle kalavesien hoitoon osoitettujen
kalastuksenhoitomaksuvarojen käytön suunnittelusta ja hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutuksesta.
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Toimenpiteiden toteutus perustui maa- ja metsätalousministeriön sekä Lapin maaseutukeskuksen
välisiin sopimuksiin.
Aluksi kalatoimiston toiminta perustui pääosin velvoitevarojen käyttöön. Näillä maksuilla
rakennettiin muutama luonnonravintolammikko ja suoritettiin kalojen istutuksia. Sittemmin
paikkakuntalaisten tyytymättömyys velvoitehoidon tasoon johti siihen, että lapin vesipiiri rakensi
huomattavan joukon luonnonravintolammikoita työllisyysvaroin. Lammikoiden hoito annettiin
kalatoimiston tehtäväksi. Ministeriö rahoitti lammikoiden hoitoa myös
kalastuksenhoitomaksuvaroin. Kalatoimistolla oli niin ikään hoidettavanaan Pisan
kalanviljelylaitos. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö vuokrasi 17.5.1984 allekirjoitetulla
sopimuksella Kemijoen kalastuskuntien liitolta Ketolan kalanviljelylaitoksen ja osoitti sen edelleen
kalatoimiston käyttöön yleishyödylliseen kalavesien hoitotoimintaan.
Pohjois-Suomen vesioikeus antoi 28.12.1979 päätöksen Kemijoen voimalaitosten rakentamisesta
aiheutuneiden kalataloudellisten vahinkojen estämisestä ja kompensoimisesta. Korkein hallintooikeus vahvisti 30.5.1980 vesioikeuden päätöksen, jonka perusteella osa
luonnonravintolammikoista siirrettiin voimayhtiöiden käyttöön, osan jäädessä kuitenkin edelleen
kalatoimistolle yleishyödylliseen kalavesien hoitotoimintaan. Toiminnan rahoitus näiltä osin
hoidettiin kalastuksenhoitomaksuvaroista. Lapin maatalouskeskus solmi tämän jälkeen Kemijoki
Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n kanssa 14.5.1981 päivätyn ja 20.6.1989 tarkistetun sopimuksen.
Sopimuksen mukaan kalatoimisto viljeli ja istutti vesioikeuden antaman em. Kemijoen
velvoitepäätöksen mukaiset siianpoikaset jokialueelle sekä vaellussiianpoikaset merialueelle
(sopimushoito).
Näin ollen Lapin läänin kalatoimisto toteutti Kemijoen velvoitehoitoa (sopimushoito) ja huolehti
maksuvelvoitehoidosta (Kemijärven säännöstely). Lisäksi kalatoimisto jatkoi jo laajaksi paisunutta,
kalastuksenhoitomaksuvaroin rahoitettua yleishyödyllistä kalavesien hoitotoimintaa. Vähitellen
kalatoimiston tehtävät ajettiin kuitenkin mm. kilpailulainsäädännöstä ja rahoituksellisista syitä
johtuen normaaliin kaupalliseen toimintaan.

10.1.2. Ketolan kalanviljelylaitos
Ketolan kalanviljelylaitoksella on ollut tärkeä asema Kemijoen kalakantojen hoidossa. Laitos
valmistui vuonna 1957. Se on perustettu lieventämään ja kompensoimaan niitä kalastolle
aiheutuneita haittoja, joita vesirakentamisesta aiheutui Lapissa. Lapin maatalouskeskus (nyk. Pro
Agria Lappi) vuokrasi tämän Kemijoen kalastuskuntien liiton Kemijärvellä sijaitsevan
kalanviljelylaitoksen vuonna 1965 käyttöönsä. Vuoden 1986 alusta lukien laitos on ollut
vuokrattuna maa- ja metsätalousministeriölle 30 vuodeksi. Lapin maatalouskeskuksen yhteyteen
perustettu Lapin läänin kalatoimisto on käytännössä vastannut laitoksen toiminnasta maa- ja
metsätalousministeriön toimeksiannosta.
Laitos toimi alkuvaiheessa pitkään käytännössä lähes ainoana poikaslaitoksena koko Kemijoen
vesistöalueella. Luonnonravintoviljelyn käynnistyttyä Ketolan kalanviljelylaitos on toiminut
keskeisenä siikojen ja harjuksen haudontapaikkana Etelä- ja Keski-Lapin alueella monille
tuottajille.
Kun Ketolan kalanviljelylaitos vuokrattiin Kemijoen kalastuskuntien liitolta maa- ja
metsätalousministeriölle, Lapissa oli vähän yksityistä kalanviljelykapasiteettia ja voimayhtiöt, jotka
olivat vasta saaneet mittavat kalanistutusvelvoitteet hoidettavakseen, ostivat yksityisen
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viljelykapasiteetin palvelukseensa. Tällöin valtion oli varmistettava poikasten saanti vielä silloin
yleisesti toteutettaviin ns. yleishyödyllisiin kalaistutuksiin ja järjestettävä laaja, yleishyödyllisenä
toimintana toteutettu luonnonravintolammikkoviljelytoiminta. Aiemmin työllisyysvaroin
rakennetuista, väliaikaista velvoitehoitoa tukevista luonnonravintolammikoista jäi osa
voimayhtiöiden velvoitteiden lopullisen määräämisen jälkeen valtion hoidettaviksi.
Tämän jälkeen kalanviljelytilanne Kemijoen vesistön alueella, valtion rahatilanne,
työllisyysmäärärahojen käyttöä koskevat määräykset sekä kilpailulainsäädäntö muuttuivat
oleellisesti. Muuttunut tilanne johti siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti 14.11.1995
päivätyllä kirjeellään Lapin maaseutukeskukselle ja Kemijoen kalastuskuntien liitolle
käynnistävänsä neuvottelut Ketolan kalanviljelylaitoksen vuokrasopimuksen purkamiseksi.
Sopimuksen purkaminen edellytti kuitenkin laitoksen kunnostamista sitä ennen.
Ketolan kalanviljelylaitos peruskorjattiinkin kalastuksenhoitomaksuvaroin ja luovutettiin Kemijoen
kalastuskuntien liitolle 2000-luvun alussa.

10.2. Tilanne voimassa olevan kompensaatiopäätöksen jälkeen
10.2.1. Velvoitteet ja niiden toteuttaminen
Siianistutusvelvoitteiden toteuttamisen järjestäminen on esitetty edellä, joten tässä tarkastellaan
lähinnä merilohen, meritaimenen ja järvitaimenen istutusvelvoitteiden toteuttamista.
Kun vuoden 1979 vesioikeuden velvoitepäätöksellä vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta siirrettiin
voimayhtiöille, yhtiöt hankkivat aluksi merilohi- ja taimenistukkaita mm. Keski-Suomen
kalanviljelylaitoksilta. Tätä vahingonkärsijä eivät kuitenkaan sulattaneet, vaan vaativat, että
istukkaat tulee kasvattaa Kemijoen vesistöalueella. Yhtiöt rakensivatkin pian kalanviljelylaitokset;
Kemijoki Oy Ossauskosken kalanviljelylaitoksen Kemijokeen ja Pohjolan Voima Oy Raasakan
kalanviljelylaitoksen Iijokeen. Lisäksi Kemijoki Oy:llä oli käytössään Lautiosaaren
kalanviljelylaitos Kemijoen suulla. Tällä laitoksella tuli olemaan myöhemmin tärkeä merkitys
mädinhankinta- ja karanteenilaitoksena. Laitos toimii nykyään Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen Keminmaan kalanviljelylaitoksena. Se on vuokrattuna Kemijoki Oy:ltä.
Ennen Kemijoella aloitettua laajamittaista velvoitehoitoa voimayhtiöt tekivät viljelykokeita
Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Siellä kasvatettiin merilohen poikasia ydinvoimalaitoksen
jäähdytysvedessä. Lisäksi siellä suoritettiin kokeita vapautusaltaiden käytöstä istutuksissa.
Kemijoella vahingonkärsijät vastustivat ”atomilohien” tuomista vesistöönsä. Siitä huolimatta yhtiöt
suorittivat istutuksia, joita he esittivät ministeriölle hyväksyttäviksi velvoiteistutuksiksi. Ministeriö
ei kuitenkaan hyväksynyt niitä.
Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima Oy perustivat heinäkuussa 1987 Voimalohi Oy:n, joka huolehti po.
yhtiöiden puolesta vesioikeuden määräämien kalanhoitovelvoitteiden toteuttamisesta sekä Kemiettä Iijoen voimalaitosten osalta. Kemijoen ja Iijoen istutusvelvoitteet ovat:
Kemijoki

Iijoki

Istutettava vuosittain mereen:
Merilohen vaelluspoikasia
Meritaimenen vaelluspoikasia

615 000
90 000

310 000
28 000
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Siian 1-kesäisiä poikasia
Nahkiaisen ylisiirto kpl

3 100 000
100 000

1 200 000
60 000

60 000
2 100 000
200 000

41 650
813 500

Istutettava vuosittain jokialueelle:
Järvitaimenen vaelluspoikasia
Siian 1-kesäisiä poikasia
Siian/harjuksen 1-kesäisiä poikasia

Kuten edellä todettiin, Kemijoki Oy:llä oli sopimus Lapin maatalouskeskuksen kanssa
siikaistutusten toteuttamisesta vuosittain. Muut istukkaat tuotettiin pääasiassa Ossauskosken
kalanviljelylaitoksella. Nahkiaisen ylisiirrosta oli puolestaan sopimus Kemijoen kalastuskuntien
yhteistyöelimen - Kemijoen nahkiaisenpyytäjien - kanssa.
Kysymyksessä olivat varsin mittavat velvoitteet, joten niiden toteuttamiseen liittyi myös paljon
koetoimintaa velvoitteiden toteuttamisen ja takaisinsaannin sekä istukkaiden laadun parantamiseksi.
Yhtiöt mm. rakensivat Keminmaalle istukkaiden vapautusaltaat, joista Kemijokeen leimautuneet
poikaset pääsivät vaellukselleen silloin, kun olivat fysiologisesti siihen valmiit. Istutustuloksen
parantamiseksi yhtiöt rakensivat myös istukkaiden vapautusaluksen – eräänlaisen proomun, jolla
istukkaat hinattiin kauemmaksi merelle ”suojaan” rannikon petokaloilta.
Oman lukunsa muodostaa myös se varsin mittava työ, jota toteutettiin istukaspoikasten laadun
parantamiseksi ja seuraamiseksi sekä istutusten tuloksellisuuden kohottamiseksi. Tähän liittyi myös
merkittävä koetoiminta istukkaiden ravinnon koostumuksen kehittämiseksi.

Voimayhtiöiden on katsottava toteuttaneen niille määrätyt velvoitteet parhaan kykynsä mukaan
vuodesta 1983 alkaen. Näistä velvoitteista on saatavissa selkeä kuva Kemijoen merialueen
kalatalousvelvoitteet vuoteen 2011 raportista, Erkki Huttula ja Jyrki Auttila, Tutkimusraportti 17 –
Rovaniemi 2013. Kemijoki Oy. Raportissa on velvoitehoito kuvattu niin perusteellisesti, ettei siinä
esitettyä katsottu tarpeelliseksi toistaa tässä. Raportti on luettavissa yhtiön internetsivuilla
osoitteesta www.voimalohi.fi/istutukset.htm.

10.2.2. Velvoitteiden tuloksellisuus
Julkisuudessa liikkuvissa tiedoissa viime vuosina huomiota on kiinnitetty istukkaiden huonoon
saalistuottoon. Seurantatutkimusten mukaan tämä on pitänyt paikkansa mm. 2000-luvun alussa,
jolloin saalispalaute on ollut heikkoa, mutta nousutkin ovat mahdollisia, kuten vuoden 2008
lohisaalis osoittaa. Alla oleva kuva on kopioitu suoraan Kemijoki Oy:n raportista..
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Kemijokisuun lohisaalis kalastustiedustelujen perusteella (Kemijoki Oy 2013).

Velvoiteistukkaita merkitään jatkuvasti. Merkkipalautusten määrä on laskenut viime vuosina siinä
määrin, ettei niistä ole mahdollista tehdä todellisia johtopäätöksiä.
Takaisinsaantitilastoja tarkasteltaessa on muistettava, että lohisaaliit ovat aina vaihdelleet
huomattavasi vuodesta toiseen ja/tai tietyissä jaksoissa. Yhtenä selittävänä tekijänä
saalisvaihteluihin po. velvoitteiden toteuttamisen aikana on ollut mm. M74-tauti. Aiemmin
puhuttiin M74-mysteeristä. Se havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1974. Silloin ei kuitenkaan
tiedetty, mistä oli kysymys? Ilmiö askarrutti vielä pitkään tutkijoita. Se ilmeni voimakkaasti
kohonneena lohen poikaskuolleisuutena. Sitten huomattiin, että lohenpoikasia kasvatettaessa Bvitamiinin lisäys niiden ravintoon alensi tuntuvasti kuolleisuutta. Luonnonpoikasten kohdalla
tilanne oli kuitenkin edelleen huolestuttava.
Vähitellen selvisi, että turskakantoihin kohdistunut voimakas kalastus lisäsi kilohailin
eloonjäämistä, sillä se on turskan pääasiallinen ravintokohde. Kilohailikannan voimakkaan kasvun
seurauksena lohet alkoivat käyttää kilohailia ravintonaan silakan sijasta. Kilohaili on huomattavasti
rasvaisempi kala kuin silakka. Kun lohi syö runsaasti kilohailia, se saa liikaa rasvaa, joka
puolestaan kuluttaa tiamiinia (B1 vitamiinia), jota lohet eivät saa lisää pitkän kutuvaelluksen aikana,
koska ne eivät silloin juurikaan syö. Kun lohi selviää kutualueelleen asti sillä on jäljellä tiamiinia
enää niin niukasti, että se loppuu ennen kuin ruskuaispussivaiheen poikaset muuttuvat uiviksi
poikasiksi. Pahimmillaan tauti tappoi yli 80 % luonnonpoikasista.
Saalisvaihteluihin ovat vaikuttaneet osaltaan myös alituiseen muuttuneet lohenkalastusta koskeneet
rajoitukset. Lisäksi on huomattava, että Kemijoen, Iijoen ja Simojoen suualueelle muodostettiin ns.
terminaalikalastusalue. Näillä alueilla lohenkalastusta koskevat rajoitukset olivat lievempiä kuin
muualla, sillä sinne saapuvat lähinnä velvoitekaloina istutetut lohet, jotka eivät pääse
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”kotijokeensa” sukua jatkamaan. Terminaalikalastusalueet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet
”normaalin” saalisjakauman vaihteluihin eri vuosien välillä.
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LIITE 3.

KEMIJOEN VOIMATALOUSRAKENTAMINEN
Voimalaitokset
Pääuoma
Meri
Isohaaran vml
Taivalkosken vml
Ossauskosken vml
Petäjäskosken vml
Valajaskosken vml

Sivujoet

Omistaja ja Rakentamisaika
Pohjolan Voima Oy 1946-48
KeJo Oy 1972-76
KeJo Oy 1961-65
KeJo Oy 1953-57
KeJo Oy 1957-60

Rovaniemi
Ounasjoki
Raudanjoki
Permantokosken vml
Vanttauskosken vml
Sierilän vml hanke vireillä
Kaihuan ja
Vanttausjoen vesistö
Kaihuan vml I
Kaihuan vml II
Kaarnijärven vesistö
Kaarnin vml
Juotaksen vesistö
Juotaksen vml
Pirttikoskien vml
Seitakorvan vml
Jumiskojoki
Jumiskon vml

KeJo Oy 1960-61
KeJo Oy 1967-72
KeJo Oy

Rovakairan Sähkö Oy 1959-60
Rovakairan Sähkö Oy 1987
Rovakairan Sähkö Oy 1977?
Keski-Lapin Voima Oy 1956-58
KeJo Oy 1956-59
KeJo Oy 1958-63
Pohjolan Voima Oy 1951-56

Kemijärvi
Kitinen
Kokkosnivan vml
Kurkiaskan vml
Kelukosken vml
Matarakosken vml
Vajukosken vml
Kurittukosken vml
Porttipahdan vml
Luiro
Kemihaara

KeJo Oy 1987-90
KeJo Oy 1990-92
KeJo Oy 1999-2001
KeJo Oy 1993-95
KeJo Oy 1982-84
KeJo Oy 1985-87
KeJo Oy 1979-81

Kursiivilla kirjoitetut voimalaitokset olivat mukana Kemijoen sulkemisesta aiheutuneiden ja
aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen selvittämistä, korvaamista, estämistä ja kompensoimista
koskevissa vesioikeudellisissa toimituksissa.
Kemijoki Oy = KeJo Oy
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Säännöstelyt
Sivu-uomat
Olkkajärven säännöstely / Raudanjoki / Permantokosken vml / KeJo Oy
Iso-Kaarnijärven ym. säännöstely / Kaarnin vml sekä Vanttausjärven ja IsoKaihuanjärven säännöstely / Kaihuan vml
Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstely sekä Juottaan tekojärven säännöstely / Juottaan
vml
Ylä-Suolijärven säännöstely Isojärven säännöstely sekä Ala-Suolijärven säännöstely /
Jumiskon vml / Pohjolan Voima Oy

Pääuoma
Kemijärven säännöstely; aloitettu vuonna 1966 / KeJo Oy
Latvavedet
Porttipahdan tekojärvi; säännöstely aloitettu vuonna 1970 / KeJo Oy
Lokan tekojärvi; säännöstely aloitettu vuonna 1967 / KeJo Oy
Lokan vedet juoksutetaan vuonna 1981 valmistuneen Vuotson kanavan kautta
Porttipahdan altaaseen ja sieltä Kitiseen.

101

LIITE 4.
Kemijoen voimalaitosten kalanhoitovelvoitteiden määräämistä koskeva katselmustoimitus
Pohjois-Suomen vesioikeus päätti 17.9.1969, että maataloushallituksen vesioikeuteen siihen
mennessä jättämät hakemukset Kemijokeen rakennettujen voimalaitosten kalatalousmaksujen
määräämiseksi käsitellään samassa katselmustoimituksessa. Myöhemmin toimitukseen liitettiin
vielä Permantokosken ja Taivalkosken voimalaitokset. Tämä toimitus koski näin ollen Kemijokeen
rakennettujen Isohaaran, Seitakorvan, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken,
Taivalkosken, Ossauskosken ja Pirttikosken voimalaitoksia sekä Raudanjokeen rakennetun
Permantokosken voimalaitosta.
Katselmustoimitukseen määrättiin ensin 2.7.1971 avustava virkamies, biologi Esko Vääriskoski
vesihallituksesta ja vasta sitten 7.12.1971 toimitusinsinööriksi nuorempi insinööri Raimo Linna
Lapin vesipiirin vesitoimistosta. Uskottuina miehinä toimivat Viljo Vahtola ja Alpi Vallinhovi.
Uskottu mies Viljo Vahtola oli saamassa korvausta kalavahingoista 4 840 mk. Tämän vuoksi hänen
katsottiin olevan soveltumaton käsittelemään asia. Ilmeisesti Vahtolan korvausta koskeva päätös oli
tehty 14.2.1974, mikä päätettiin ottaa uuteen käsittelyyn, kun Vahtolan tilalle on valittu uusi mies.
Erkki Tikkanen valittiin samana päivänä, kun toimitusmiehet allekirjoittivat lausuntonsa eli
5.2.1974.
Toimitusmiesten suhtautumien kalateihin oli hieman ristiriitainen. Toimitusmiesten lausunnossa
referoiduissa vastauksissa toimitusmiehet vastaavat Olli Mäenalaiselle, ettei kalatien rakentaminen
tarkoituksenmukaisuussyistä tule kysymykseen. Kustannus voimalaa kohden olisi 200 000 mk.
Samassa asiakirjassa Oula Aikiolle toimitusmiehet sanovat kalatievelvoitteen olevan vielä
käsiteltävänä valvonta-asiana. Kalatieasian käsittelyä toimituksen yhteydessä vaikeutti se, että
siihen aikaan vesilain mukaan luvansaaja voitiin määrätä rakentamaan kalatie tai suorittamaan muut
mahdolliset toimenpiteet (esim. suorittamaan kalakantojen hoitoon tietyn maksun).
Toimitusmiesten esitys:
- korvausvastuu jaetaan voimalaitoksille niiden tuottaman sähköenergiamäärän suhteessa?
- voimalaitoksille annettuja lopullisia rakennuslupia esitettiin muutettavaksi seuraavasti:
o voimayhtiöiden on yhteisvastuullisesti maksettava MMM:lle 12,75 milj. mk
kertakaikkisen korvauksena
o maksettava vuoden 1973 alusta vuosittain tammikuun loppuun mennessä 3,12 milj.
mk MMM:lle
o MMM:n on käytettävä varat vesistöalueen kalataloudellisen hoitosuunnitelman
toteuttamiseen
o yhtiöiden on jätettävä vuoden 1984 loppuun mennessä hakemus maksun
tarkistamiseksi
o hoitosuunnitelma
 merialueelle istutettava 1 000 000 kpl vaelluskokoisia lohen (14 cm/80%) ja
meritaimenen poikasia (17 cm/20%)
 merialueelle istutettava 8 000 000 1-kesäisiä vaellussiian poikasia
 siirrettävä 100 000 nahkiaista, mistä puolet Isohaaran yläaltaaseen ja loput
patoamattomiin ylävesiin
 jokialueella tavoitteena on, että pyydettävissä olevan kalaston arvo on
vähintään 10 mk/ha, mihin päästään seuraavin toimin
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jokialueelle istutettava 100 000 kpl >20 cm järvitaimenen poikasta,
2 000 000 1-kesäistä siianpoikasta, 100 000 1-kesäistä harjuksenpoikasta,
10 000 1 – 2-vuotiaita nieriälajeja ja 100 000 1-kesäisiä kuhan ym. poikasta
 rakennettava kalanviljelylaitoksia n. 10 milj. mk:n arvosta
 rakennettava luonnonravintolammikoita vähintään 1 300 ha (800 ha, meri- ja
500 ha jokialue). Rakennuskustannukset 2,75 milj. mk
 vuotuiset käyttökulut 1,9 + 1,0 milj. mk
o perustamiskulut 12,75 milj. mk ja käyttö 2,95 milj. mk
 velvoitteen haltija vastaa laitosten veden hankintakuluista
 hoitotoimien tuloksellisuuden seurantaan varattava 170 000 mk vuodessa
 toimet oltava täysimääräisinä käytössä vuonna 1980

Toimitusmiesten lausunnon liitteenä olevia asiakirjoja:
Jorma Toivosen asiantuntijalausunto Kemijoen vaelluskalakantojen istukastarpeesta 5.1.1974
Päätyi kohtuullisen hyvin perustein 4216 hehtaarin poikastuotantoalaan ja siitä laskettuna 843 000
vaelluspoikaseen, mistä mereen päätyy 766 000 kpl. Arvio sisältää molemmat lajit.
Istukkaita tulee olla kaksinkertainen määrä, eli 1 700 000 vaelluspoikasta, mistä tulisi saalista
jokisuulla 50 tn (8 %), rannikkopyynnissä 55 tn (10 %) ja 600 tn Itä- ja Selkämerellä. Saalis on
arvioitu mm. ruotsalaisten tutkimusten ja Tornionjoen avulla.
Sakari Kännön lausunto nahkiaiskysymyksestä 25.1.1974
Kemijoen vuosien 1944 – 47 keskimääräinen nahkiaissaalis oli n. 700 000 kpl. Arvioitiin tuotoksi 1
– 1,5 milj. kpl. Ylisiirtojen asioista saalis on säilynyt kohtuullisen hyvin. Keskimäärin on siirretty
97 000 kpl, mikä on puolet saalista. Kännö ehdottaa 100 000 kpl siirto, mistä osa rakentamattomille
alueille.
Olli Tuunaisen lausunto smoltti-istukkaiden hinnasta 12.2.1974
Alueelle velvoitevaroin rakennettuja lammikoita oli tuolloin 158 ha.
Muistutukset toimitusmiesten lausunnosta:
- MMM:n muistutus
o lohivelvoite nostettava 800 000:sta 1 400 000, taimenvelvoitteeseen ei esitetty
muutosta
o nahkiaisvelvoitteessa istukkaiden lukumäärä tulee laskea 5-vuoden keskiarvona.
Muutoin vaatimus vastasi, tosin eri sanoin toimitusmiesten esittämää
o jokialueen istukasmääristä ei olut huomautettavaa
o valvontaviranomaiselle tulee antaa oikeus muuttaa hoitosuunnitelmaa
tarkkailutulosten osoittamalla tavalla
o mikäli hoito ei tuota tulosta, vahingot tulee korvata täysimääräisinä
o kalanviljelylaitosten rakentaminen tulisi määrätä haitan aiheuttajien rakennetavaksi,
eikä siitä määrättäisi kiinteää maksua. Lunnonravintolammikoita ei oltu esitetty
riittävästi, vaan alaa tulee lisätä.
o merialueen haitat tuli määrätä toimenpidevelvoitteena
o tarkkailuun varattava summa on nostettava 170 000 mk:sta 250 000 mk:aan
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Kemijoki Oy:n vastaus
o Permantokosken hakemus oli tullut toimitusinsinöörin tietoon vasta
katselmuskokouksen jälkeen ja Rovaniemen maalaiskunnassa ei ollut pidetty yhtään
katselmuskokousta, joten toimitus pitää panna uusiksi
o Isohaaran voimalaitos oli lopettanut kalan nousun jokeen, joten myöhemmät voimalat
eivät ole korvausvelvollisia
o suvantokalojen elinolot paranivat, joten senkään vuoksi yhtiöllä ei ollut
korvausvelvollisuutta
o katselmuskirja oli puutteellinen eikä asioita oltu selvitetty
o vahingonmäärittämisperusteet olivat ristiriitaiset meri- ja jokialueen osalta
o luonnontaloudelliset vahingot oli yleensä arvioitu aivan pieleen, vailla minkäänlaista
todellisuuspohjaa. Poikastuotantoalue on 1 00+ ha esitettyä pienempi jne.?
 yhtiön selvitysten mukaan istutustarve merialueelle olisi 90 381 lohismolttia
ja 44 191 taimenen poikasta. Lisäksi on otettava huomioon, että istukkaat
antavat yhtä hyvän tuloksen kuin luonnonpoikasetkin
 vaellussiian istutustarve on korkeintaan 84 000 kpl
o Kemijoessa ei yleensäkään ollut aiheutunut mitään korvattavaa kalatalousvahinkoa
o lohen ja taimenen jokikalastus menetettiin Isohaaran vuoksi, joten Kemijoki Oy:llä ei
joen osalta ollut mitään korvattavaa
o kalakannan säilyttämismaksu oli liian korkea, eikä sellaista voi määrätä
o vain Isohaara on syyllinen. Samalla riitautettiin kustannusjako
o voimassa olevat kompensaatiomaskut 15-kertaistuisivat
o määrättävän maksun myöhempi tarkistaminen ei ollut mahdollista
o kalaportaiden rakentamista voimalaitosten yhteyteen ei oltu tutkittu, seurantamaksu ei
perustunut lakiin ja luonnonravintolammikkoja määrättiin rakennettavaksi liikaa
Pohjolan Voima Oy:n uudisti aiemmin asiassa esittämänsä lisäksi seuraavaa:
o asia tulee palauttaa uuteen katselmukseen, koska Rovaniemen maalaiskunnassa ei oltu
pidetty katselmuskokous ja koska uskottu mies Viljo Vahtola oli jäävi
o toimitusmiehet olivat esittäneet liian suuria velvoitteita kaikille voimalaitoksille.
Samalla vedottiin asian käsittelemistä 5.5.1939 muutetun vesioikeuslain mukaisesti
o velvoite piti jakaa voimalaitosten kesken käyttöön otetun vesivoiman suhteessa,
viitaten vesioikeuslakiin
o vedottiin vesioikeuslakiin, ettei vahinkoja voida korvat suuremmin kuluin kun
rakennusaikaiset säädökset edellyttivät
o velvoitteet eivät perustuneet lakiin ja olivat virheellisesti arvioituja. Istutuksista
suomalaisten kalastajien saama hyöty oli huomattavasti pienempi kuin kustannukset.
Yhtiötä ei voida velvoittaa maksamaan muiden maiden kalastajien vahinkoja. Tämän
vuoksi tuli määrätä kalakannan säilyttämisen tähtäävä maksu, minkä piti olla
esitettyä paljon pienempi.
o ihmistoiminta oli hävittänyt lohikannat muistakin joista, niin näin olisi käynyt myös
Kemijoella
o Pasi O, Lehmusluotoon viitaten yhtiö katsoi Kemijoen poikastuotannoksi 110 – 120
poikasta/ha ja siten velvoite voisi olla 127 000 – 250 000 istukasta. Seppovaaraan
viitaten siian velvoite voisi olla 280 000 kpl.
o kalanviljelylaitosten perustamiskustannukset ovat liian suuret
o nahkiaisen ylisiirto ja hoitomaksu ovat perusteettomat ja tarpeettomat koska
Taivalkoski hävitti kutupaikat
o seurantatutkimukseen määrättävä maksu on lakiin perustumaton
o velvoitteiden määriä ei voitaisi enää myöhemmin muuttaa muuta kuin uusien
voimaloiden osalta
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o saivartelua maksujen määräämisestä
Uittoyhdistyksen lausunto.
o piti epäselvänä uitolle määrättyä 10 %:n vahinkoa Kemijoella
Maksnemen jakokunta
o huolestui kalanviljelylaitosten vedestä
Kaakamoniemn lohipatoyhtymä ym.
o pitivät toimitusmiesten kompensaatioehdotusta asiallisena ja pyysivät hieman lisää
rahaa seurantaan ja ilmaisen veden laitoksiin
Kemin kirkonkylän jakokunta
o korvaukset sidottava indeksiin, vesi kvlaitoksiin voimayhtiöiltä ja laitokset yhtiöiden
maille tai yhtiöiden tulisi muutoin kasvattaa kalat itse se määrä mitä joki tuotti
o tarkkailumaksu 170 000 300 000 mk:ksi
o Pohjolan Voiman pakkolunastuspäätös Isohaaran alapuolisen vesialueen (8,61 ha,
kalastukseen ylisiirtoja varten) pakkolunastuksesta purettava
Lautiosaaren jakokunta
o istutustoimintaa harjoitettava vähintään 10 vuotta jota tiedetään onnistuuko se
o yhtiöiden kasvatettava istukkaat
o tarkkailumaksu kolminkertaiseksi
Lautiosaaren jakokunta ym.
o maksut suremmaksi ja Isohaaran ja Taivalkoskeen kalatiet
Alapaakkolan jakokunta
o kalatie Isohaaraan
Muurolan – Jaatilan jakokunnat
o kalatie kaikkiin voimalaitoksiin
o tarkkailumaksu 300 000 mk:aan
Korkalon jakokunta
o velvoitteita nostettava 10 – 20 %
Korkalon jakokunta ja Erkki Vanhamaa
o kaaltie Isohaaraan
Rovanieman jakokunta
o hyvin perusteellinen Lauri Peipon lausuntoon perustuva vaatimus istukasmäärien
osalta
o tarkkailumaksu vähintään 270 000 mk
Luusuan jakokunta
o keskittyi Kemijärveä koskeviin asioihin
Kemijärven Ylikylän jakokunta
o Kemijärven ym. paikallisia asioita
o hyvät kalaportaat kaikkiin voimalaitoksiin
o tarkkailumaksu 300 000 mk:ksi
Räisälän jakokunta
o Kemijärvi asioita
Joutsijärvan jakokunta
o paikallisia asioita
Mäksäjärven jakokunta (Salla), lukuisia yksityishenkilöitä, Kelontekemän jakokunta
(Kittilä), Pelkosenniemen jakokunta,
o esittävät paikallisia vaatimuksia
Kemin kaupunki
o ei huomauttamista toimitusmiesten lausunnosta
Rovaniemen maalaiskunta
o nousukalojen lisääntymisalue on määritelty liian pieneksi ja kalansaalistavoitetta 10
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kg:sta tulee nostaa
o lisää luonnonravintolammikkoja
Kemijärven kaupunki
o kiinnitti huomiota järven säännöstelyyn
o kalaportaiden rakentaminen annettava puolueettomien asiantuntijoiden arvioitavaksi

Toimitusinsinöörin vastaus muistutuksiin 23.9.1974
- lohen istutusvelvoite 910 000 kpl ja meritaimenen 95 000 kpl
- vaellussiian istutusvelvoite merelle 5,2 milj. kpl
- velvoitteen toteuttamiseen tarvittava lammikkoala 800 ha:sta 520 hehtaariin
- muut velvoitteet ennallaan
- kustannustason noususta huolimatta kalakannan säilyttämismaksua ei ollut tarpeen korottaa
Vesioikeuden suullinen käsittely Rovaniemellä 25. – 26.5.1976
Vesioikeuden tarkastus 28. -29.9.1976 Savukoskella ja Rovaniemen maalaiskunnassa
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös N:o 32/76/II, 17.11.1976
- vesioikeus on katsonut, että voimalaitokset ovat hävittäneet vaelluskalat Kemijoesta ja
paikalliset virtakalat ovat hävinneet patoaltaista
- tämän vuoksi voimalaitosten tulee istuttaa Kemijokeen ja sen merelliselle vaikutusalueelle
MMM:n hyväksymän suunnitelman mukaisesti:
o a) mereen vähintään 14 cm lohenpoikasia 700 000 kpl, vähintään 17 cm meritaimenen
poikasia 80 000 kpl ja 4 000 000 1-kesäisiä vaellussiian poikasia
o b) Kemijoen vesistöön vähintään 20 cm järvitaimenen poikasia 100 000 kpl, yhteensä
2 500 000 kpl yksikesäisiä sisävesisiian, harjuksen, kuhan ja hauen poikasta sekä
10 000 kpl 1-2-vuotiaita nieriöitä
o c) siirtämään 100 000 nahkiaista Isohaaran voimalaitoksen yläpuolelle
o toimet tuli aloittaa välittömästi päätöksen saatua lainvoiman ja istutusten tuli olla
täysmääräisiä 6 vuoden kuluessa
o nahkiaisen ylisiirto oli aloitettava välittömästi lainvoimaisuuden jälkeen
o toimenpiteitä voidaan muuta seurantatulosten osoittamalla tavalla MMM:n
hyväksymällä tavalla, riita ratkaistaan vesioikeudessa
o kustannusjaoksi määrättiin seuraavaa; Isohaara 18, Taivalkoski 13, Ossauskoski 15,
Petäjäskoski, 17, Valajaskoski 14, Vanttauskoski 9, Pirttikoski 8, Seitakorva 5 ja
Permantokoski 1 prosenttia.
KHO:n palautuspäätös 17.11.1977
- KHO katsoi MMM:n toimitusmiesten lausunnosta antaman huomautuskirjelmän, missä
vaaditaan luvan haltijoita suorittamaan istutuksia ja rakentamaan kalanviljelylaitoksia ja
luonnonravintolammikoita markkamääräisten velvoitteiden sijaan hakemuksen
muuttamiseksi.
- muutoksen takia vesioikeuden olisi tullut määrätä hakemuskirjelmä käsiteltäväksi
katselmustoimituksessa tai muutoin antaa siitä tietoa asianomistajille
- KHO antoi luettelon asioista, mitä vesioikeuden tuli harkita tulevassa päätöksessään;
o meri- ja jokialueelle soveltuvat istukkaat ja niiden määrä
o jokialuevelvoitteet laitoskohtaisesti perustellen
o mitkä tekijät vaikuttava voimaloiden keskinäisen kustannusjakoon
o paljonko nahkiaisia on siirrettävä ja minne asti
o onko määrättävä suoritetuista ennakkomaksuista
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o mitkä kalanviljelylaitokset ja luonnonravintolammikot on rakennettu velvoitevaroilla
ja mikä on niiden käyttö
o mitä määräyksiä on annettava ajalta, milloin velvoitteita ei ole tehty
Asian uusintakäsittely vesioikeudessa:
- Pohjois-Suomen vesioikeus kehottaa välipäätöksellään 20.1.1978 MMM:tä esittämään
tarkennetun hakemuksen ja tarpeelliset lisäselvitykset
- MMM on 13.3.1978 ilmoittanut pysyvänsä aiemmin esittämässään. Mutta mikäli
istutusvelvoitetta ei katsota lain mukaiseksi, kalakannan säilyttämiseen käytettäviä maksuja
esitetään tarkistettavaksi MMM:n esittämällä tavalla:
o 14 cm lohen (815 000 kpl) ja 17 cm meritaimenen poikasen (95 000 kpl) istutus
mereen aiheuttaa 31 miljoonan perustamiskustannukset ja 2,25 miljoonan mk
vuotuiskustannukset
o vaellussiian 1-kesäisten poikasten (5,2 miljoonaa kpl) istutus mereen; lammikkotarve
860 ha + 785 ha aiheuttaa 7,85 miljoonan perustamiskustannukset ja 1 miljoonan mk
vuotuiskustannukset
o nahkiaisen ylisiirron vuotuiskustannukset 50 000 mk
o sisävesien luonnonravintolammikkoviljely, 3 miljoonaa poikasta; lammikkotarve 500
ha + 425 ha aiheuttaa 4,25 miljoonan mk perustamiskustannukset ja 600 000 mk
vuotuiskustannukset
o tulosten tarkkailu 250 000 mk
o mikäli toimenpidevelvoite muutettaisiin maksuksi, se olisi 48,2 miljoonaa kerralla ja
4,45 miljoonaa mk vuodessa
o ministeriö esitti vaihtoehtoisia kustannusjakoja voimaloiden kesken
o ministeriö esitti, että velvoitevarat osoitetaan ministeriön kautta Lapin läänin
maatalouskeskuksen yhteydessä toimivalla Lapin läänin kalatoimistolle, mikä oli
alun perin perustettu tähän tarkoitukseen. Toimisto vastaa velvoitehoidosta mmm:n
ohjeiden mukaan
o velvoitteita maksettiin vuosittain MMM:lle noin 360 000 markkaa ja niillä oli
rakennettu Lautiosaaren kalanviljelylaitos ja Kemijoen kalastuskuntien liiton
Ketolan kalanviljelylaitoksen kasvatustilojen kustannuksista 70 % ja kaikki
käyttökulut oli maksettu näistä varoista. Luonnonravintolammikoita oli rakennettu
319 ha, mutta niiden tuotto ei voitu jakaa eri voimalaitoksille, vaan niitä käytettiin
yhteisesti
- MMM toimitti lammikoista lisäselvityksiä 2.5.1978
Kuulutusmenettely
- vesioikeus antoi 22.6.1978 MMM:N uudistetun hakemuksen tiedoksi asianomaisille.
- huomautusten jättöaika päättyi 31.8.1978
Huomautuksen jättivät
- Metsähallitus, Keminmaan ja Tervolan kunnat, Rovaniemen maalaiskunta, Tornion
kaupunki, Kemijoen kalastuskuntien liitto, lukuisat kalastuskunnat, jakokunnat ja
yksityishenkilöt, Pohjolan Voima Oy ja Kemijoki Oy.
- Huomautuksissa yleensä vastustettiin kertakaikkista rahallista korvausta ja vaadittiin jatkuvia
korvaustoimenpiteitä. Kalastuskuntien liitto vaati jäsenistölleen äänivaltaa kompensaatioiden
käsittelyyn ja joukossa oli myös aivan yksittäisiä paikallisia ongelmia. Voimayhtiöt kiistivät
korvausvastuunsa ja vaihtoehtoisesti niiden perusteet ja kompensaatioiden laskentatavan.
Asiaa pyrittiin pitkittämään lisäselvityksiä vaatimalla ja vaatimalla asialle uutta
katselmuskäsittelyä.
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MMM antoi huomautuksiin varsin perusteellisen vastauksen
- vastineessa kompensaatiotoimet asetettiin etusijalle maksuvelvoitteeseen nähden ja torjuttiin
tiukasti uusintakäsittely
Suullinen käsittely 22. – 24.11.1978
- vesioikeus järjesti asiassa suullisen käsittelyn
- hakija ilmoitti pysyvänsä vaatimuksissaan
- vesihallitus antoi laajan ja perinpohjaisen vastauksen
Vesioikeuden päätös 28.12.1979 Dn:o 3/78/A-3/II, N:O 78/79/II
-

-

”Mitä tulee vaatimuksiin, että Kemijokeen rakennettuihin voimalaitoksiin tulee tehdä
kalatiet, jotta merellinen vaelluskala pääsisi kutualueilleen, niin vesioikeus katsoo, ettei
asiakirjoissa oleva selvitys huomioon ottaen lohen ja meritaimenen mahdollisten
kutualueiden etäisen sijainnin joen suusta ja Kemijoen pääuomaan ennen Ounasjoen haaraa
rakennettujen voimalaitosten lukumäärän ole perusteita kalateiden rakentamisen
määräämiseen voimalaitoksille.”
”Edellä lausutun perusteella vesioikeus, hyläten hakemuksen enemmälti, harkitsee oikeaksi
määrätä seuraavaa:”
o 1) Pohjolan Voiman ja Kemijoki Oy:n on istutettava Kemijoen suualueelle 3 vuoden
keskiarvona;
 615 000 vähintään 14 cm vaellusikäistä lohen poikasta
 90 000 vähintään 18 cm vaellusikäistä taimenen poikasta
 3,1 miljoonaa 1-kesäistä vaellussiian poikasta
o 2) Yhtiöiden on istutettava Kemijoen vesistöön vaelluskalojen leviämisalueelle;
 60 000 vähintään 20 cm järvitaimenen tai muiden sisävesilohikalojen
poikasta
 2,1 miljoonaa 1-kesäistä sisävesien siian poikasta
 200 000 siian ja harjuksen 1-kesäistä poikasta paikallisten sisävesikalojen
vahinkoalueille
o 3) Yhtiöiden on siirrettävä 100 000 nahkiaista Isohaaran yläpuolelle MMM:n
hyväksymällä tavalla
o 4) Sisältää teknisiä määräyksiä istutustoimenpiteiden toteuttamisesta, asianomistajien
kuulemisesta, istukkaiden kotouttamisesta ja istutusten aloitamisesta.
o 5) Määritettiin voimalaitosten taloudellisten vastuiden jako 1 ja 2 kohdista
aiheutuvista kustannuksista.
o 6) Yhtiöt määrättiin tarkkailemaan istutustoimenpiteiden vaikutuksia MMM:n
hyväksymällä tavalla”enintään” 200 000 markan arvosta. Kustannukset jautuvat
Pohjolan Voiman ja Kemijoki OY:n kesken suhteessa 17/83 %. Ellei ohjelmasta
päästä sopuun, asia on saatettava vesioikeuden ratkaistavaksi.
o 7) Nahkiaisen siirtokustannukset jakaantuvat yhtiöiden kesken puoliksi.
o 8) MMM:n tuli huolehtia, että yhtiöt saavat halutessaan käyttöönsä velvoitevaroilla
rakennetun viljelyinfrastruktuurin
o 9) Tämän päätöksen saatua lainvoiman, yhtiöt vapautuvat niille aiemmin määrätyistä
kalakannan hoitomaksuista.
 Isohaara; PSVO 18.91964 antama ja KHO 21.10.1966 pysyttämä päätös
 Taivalkoski; PSVO 20.6.1972 antama ja KHO 14.2.1974 pysyttämä päätös
 Ossauskoski; 19.10.1976 PSVO antama ja KHO 22.9.1977 pysyttämä päätös
 Petäjäskoski; 22.1.1969 OSVO antama ja KHO 11.12.1969 osittain
muuttama päätös
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Valajaskoski;15.11.1963 PSVO antama ja KHO 9.5.1964 pysyttämä päätös
Vanttauskoski; 20.2.1965 PSVO antama ja KHO 8.6.1967 pysyttämä päätös
Pirttikoski; 28.6.1961 vesistötoimikunnan antama ja KHO 27.3.1962
pysyttämä päätös
 Seitakorva; PSVO 17.11.1975 antama ja KHO 3.2.1977 pysyttämä päätös
 Permantokoski; 19.11.1969 antama ja KHO 22.4.1971 pysyttämä päätös
Vesioikeuden päätöksellä kumottiin edellä mainitut lainvoimaiset päätökset ja samalla
määrättiin, että maksuja tuli suorittaa vielä kahtena vuonna tämän päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta.

Päätöksestä jätettiin 11 valitusta;
- MMM
- voimayhtiöt
- Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta, Kemi, Keminmaan ja Tervolan kunnat
- kalastuskunnat, yksityishenkilöt ja muut yhteisöt kolmena eri kombinaationa
- Kemijoen uittoyhdistys

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 30.5.1980
-

-

-

KHO:n päätöksessä on referoitu MMM:n hakemus, todettu vesioikeuden hylkäämät
vaatimukset, referoitu vesioikeuden perustelut ja toistettu PSVO:n päätös
MMM on vaatinut istutusmäärien lisäämistä, joustavuutta velvoitteisiin, viljelykapasiteetin
rakentamisvelvoitetta luvan saajille, tarkkailukulujen nostoa 300 000 markkaan ja
leimauttamisen tehostamista
Pohjolan Voima on toistanut aiemmin esittämänsä vaatien velvoitteiden (istutukset ja
maksut) alentamista, toimenpiteiden lykkäämistä, tarkkailuvelvoitteen poistoa ja
kustannusjaon uudistamista jne.
Kemijoki Oy vaati PSVO:n päätöksen kumoamista merellisten velvoitteiden osalta,
velvoitetason laskua ja istutusten korvaamista valtiolle menevällä maksulla jne.
Kemin kaupunki on vaatinut velvoitteiden suurentamista ja istukkaiden kasvattamista Lapin
läänissä
Keminmaa on tukenut toimitusmiesten esityksiä pääpiirteissään ja vaatinut kalateitä
voimalaitoksiin
’Tervolan kunta vaati kalateitä ja velvoitteiden kaksinkertaistamista ja istukkaiden
kasvattamista Kemijoen vesistöalueella
Rovaniemen maalaiskunta on vaatinut lisää istutuksia jokialueelle ja kalastuskuntien
edustusta asioiden ratkaisuun
kalastuskuntien ym. vaatimukset ovat hyvin monipuolisia, mm. päätösvaltaa istutusohjelmien
hyväksyntään, istukkaiden kasvatusta Kemijoen vesistöalueella jne.
Kemijoen Uittoyhdistys ei hyväksynyt vesioikeuden päätöstä, millä 10 % Kemijoen
kalastusvahingoista määritetään uiton aiheuttamaksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:
Vain vesioikeuden päätöksen kohtia 4 ja 6 muutetaan seuraavasti:
- Lupaehto 4
o MMM määrätään kuulemaan istutussuunnitelman hyväksymisessä asianomistajia
o muualta tuotavien istukkaiden leimautuminen on varmistettava
o täsmennettiin istutustoimien aloitusajankohtaa
o vaellussiian, sisävesisiian ja harjuksen istutukset sekä nahkiaisen ylisiirto on
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aloitettava heti päätöksen antamista seuraavana syksynä
Lupaehto 6
o tarkkailuun on käytettävä ”enintään” 300 000 markkaa
o istutussuunnitelma on toimitettava vuosittain hyvissä ajoin MMM:lle
o tarkkailutulokset on annettava vuosittain MMM:lle ja asianomistajille
o hoitosuunnitelmaa voidaan muuttaa yhdessä sopimalla, mikäli se osoittautuu
tarkoituksenmukaiseksi. Arvo ei saa pienentyä.
o erimielisyydet ratkaistaan vesioikeudessa

