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Sisältö: 

• Järvilohikannan nykytilanne  

• Hieman historiaa –Ala-Koitajoki ja järvilohi 

• Mitä KHO:n päätöksessä sanotaan? 

• Ympäristövirtaama <> minimivirtaama? 

• Mitä Ala-Koitajoella  puuhataan? 

• ’savolainen’ vastaus otsikon kysymykseen   



Miksi äärimmäisen uhanalainen? 

• kärsinyt jokien ruoppauksista, kanavoinnista, puun 
uitosta, liiallisesta kalastuksesta  

• vesivoimaloiden rakentaminen 1950- ja  1970-luvuilla 
tärveli lopullisesti kaikki luontaiset lisääntymisalueet 

• populaatiokoko romahti > geneettinen ‘pullonkaula’ > 
geneettinen vaihtelu erittäin vähäistä 

• vuodesta 1971 järvilohen  

 säilyminen kokonaan  

 riippuvainen emokalanviljelystä  

 ja poikasistutuksista! 

 Kuurnan voimala Pielisjoessa 



Pielisjokeen istutettujen järvilohien 
vaellusalue Vuoksen vesistössä 

Istutuspaikka Kuurnassa 

Ala-Koitajoki 

kartta: POK-ELY 



Taustatietoja Ala-Koitajoesta ja järvilohesta 

• Entinen järvilohen kutujoki 

• Ainakin 1940-luvulta lähtien tunnistettu lohi 
(alavetinen) ja taimen (ylävetinen) 

• Järvilohen viljelykokeilut Hiiskoskella, Martti 
Puhakka 

• Joki padottiin Hiiskoskella 1955 (Pamilon voimala) 

• Virtaama: yli 70 m3/s   3 m3/s ja 2 m3/s (v:sta -80) 

• Noin 18 km vanhaa jokiuomaa, yli 10 nimettyä 
koskialuetta 



Järvilohen poikastuotanto Ala-Koitajoella 

• Arvioita tehty vasta joen patoamisen jälkeen: 

• Mäkinen (1964): ennen rakentamista 77 ha, josta 70 ha 
sopivaa järvilohelle ja 16 ha taimenelle 

• Järvilohen tuotanto 400 smolttia/ha, yht. 28 000 smolttia 

• Järvitaimenen tuotanto 375 smolttia/ha, yht. 16 000 
smolttia 

• Seppovaara (1968): 25 ha tuotantoalaa 

• Paavilainen (1983): noin 77 ha tuotanto- ja oleskelualaa > 
3200 järvilohismolttia ja 9700 taimensmolttia vuodessa 



POK-ELYn aloite virtaaman lisäämiseksi 

• 15.1.2002 aloite P-K:n TE-keskus YK:lle vesilain 8 luvun 10b 
pykälän 1 momentin mukaisen selvitysmenettelyn 
käynnistämisestä (virtaaman nosto Ala-Koitajoessa) 

• Ne käytiin 2003-2005 > ei  yhteisymmärrystä 

• P-K:n ELY-keskuksen kalatalousyksikkö lähetti asiaa koskevan 
aloitteen Itä-Suomen ympäristölupavirastolle 8.7.2005 

• Saman vuoden lopussa esitys Pielisjoen voimaloiden 
kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta 

• Päätös I-S ympäristölupavirastosta kaikista 10.11.2008 

• Valistukset Vaasan hallinto-oikeuteen > päätös 11.4.2011 

• Valitukset KHO:een > päätös 29.1.2013 

 

 



Ympäristövirtaama <> minimivirtaama ? 

• Suomessa ei yhtenäistä ohjeistusta tai 
lainsäädäntöä 

• tarkoituksena ylläpitää: 

• määrällisesti 

• laadullisesti ja 

• ajallisesti riittävää virtaamaa, jolla joen 
ekosysteemin hyvä tila saavutetaan 

• Onko KHO:n määräämä vähimmäisjuoksutus 
Ala-Koitajokeen yhtä kuin ympäristövirtaama? 



KHO:n päätös 29.1.2013 

• Juoksutusta lisättävä 7 v ajaksi 

• huhtikuusta-syyskuun loppuun 6 m3/s, muu aika 4 m3/s 

• Selvitettävä: eri juoksutusvaihtoehtojen merkitystä Ala-
Koitajoen kalakannoille 

• järvilohen poikastuotannolle ja järvilohikannan 
ylläpidolle 

• eri juoksutusvaihtoehdoista aiheutuvia taloudellisia 
vaikutuksia energian tuotannolle 

• seurannat tehtävä yhteistyössä POKELY:n kanssa 

 Tehtävä uusi hakemus juoksutuksen järjestämisestä yms. 
lupavirastolle kuuden vuoden kuluessa (tammikuussa 
2019) 



Missä kunnossa vanha uoma on? Entäpä 
lohi? 
• kutu- ja poikastuotantoalueet kuivilla, kasvillisuuden alla 

• lisävesi virtaa suuren joen syvimmässä ja kuluneimmassa, 
isolohkareisessa keskiuomassa 

• jyrkimmillä koskialueilla virtausnopeus on aika suuri 

 tarjoaako lisävirtaama kutulohille ja mädille kelvollisia 
olosuhteita? 

 2 kuution olosuhteissa on kehittynyt ’(s)ekosysteemi’  
pystyykö järvilohi löytämään/valtaamaan ekolokeronsa? 

 riittääkö lisävirtaama vesittämään poikashabitaatteja? 

 elättääkö lisävirtaama riittävän smolttimäärän? 

 



Pelkkä lisävesitys ei riitä ! 

• Elinympäristökunnostukset välttämättömiä 

• Poikastuotantoalueet > Tiasenkoski ja Hiiskoski 
kunnostettu maalis-huhtikuun vaihteessa 2014 

• Kutusoraikot: Tyltsynkoski , Mäntykoski, 
Kuusamonkoski, Pamilonkoski ja Siikakoski 
(kaivinkone, helikopterilevitykset) 2014 

• Räväkkäkosken kunnostus lokakuun alussa  2014 

Hienosäätö havaintojen perusteella 



RKTL-vetoinen seuranta- ja tutkimushanke 
2013-2019, johon liittyy myös koski- ja 
kutusoraikkokunnostuksia   

  

 

 

  

• Pielisjoen kalastusalue/Enonkylän osakaskunta 

• Itä-Suomen yliopisto 

• P-K:n kalatalouskeskus 

• Ilosaarirock 



Mitä Ala-Koitajoella selvitetään? 

• Siirrettyjen kutulohien käyttäytyminen ja kuteminen? 

• Mädin ja pienpoikasten selviytyminen ja poikastuotannon 
määrä – niihin vaikuttavat tekijät 

• Koskien kunnostamisen vaikutukset > lisääntyykö 
poikastuotanto? Kutusoraikkojen merkitys? 

• Kelvollisten elinympäristöjen olosuhteet ja määrä 

• Vaelluspoikasmäärä ja vaelluspoikasten selviytyminen 
Pielisjoessa ja järvivaiheessa > kudulle palaavien määrä? 

• Jokipoikasten käyttö laitoskalastojen perustamisessa ja 
monimuotoisuuden säilyttämisessä 

• Joen kalaston lajikoostumus, määrä, muutokset 

Onnistuuko luontainen elinkierto? 
 

 



Mitä Ala-Koitajoella voidaan saavuttaa? 

• järvilohen luontainen lisääntyminen: (ihmisen 
tukemana > emokalojen kuljetus Kuurnasta, smolttien 
kuljetus Kuurnan alapuolelle?) 

• jokipoikasten siirto emokalakasvatukseen 

• mahdollisesti nykyistä elinkelpoisempi lohikanta, 
josta tuottavampia istukkaita  

• poikastuotanto ei tule riittämään kalastettavaksi! > 
kalastettavat lohet viljelemällä (rasvaeväleikkaus) 



Pelastaako ympäristövirtaama järvilohen? 

• Ehdoton edellytys! Voi pelastaa: 

• jos 4-6 m3/s virtaama riittää tarpeellisten kutu- 
ja poikashabitaattien rakentamiseen? 

• jos ei, ympäristövirtaama on tuota suurempi > 
XX m3/s 

• ja muut elinkierron vaiheet saadaan toimimaan 
(vaellukset syönnösalueille, selviytyminen 
järvialtailla, kalastuskuolevuus minimiin, paluu 
kutemaan) 



Kiitos 


