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Tässä työssä tarkastelen Kemijoen syntyä, merkitystä 
eri aikoina ja hahmottelen tulevaisuuden näkymiä eli 
visioita. Kemijoella tulevat puhaltamaan uudet tuulet.

Kemijoki on syntynyt ainakin osittain kallioperän eri-
ikäisiin murroslaaksoihin, jotka puhdistuivat 
jääkaudella, mutta myös täyttyivät sen jälkeen maa-
aineksilla. Ainekset ovat peräisin valuma-alueelta.

Alueen ensimmäiset asukkaat olivat lappalaisia, joita 
nykyään sanotaan saamelaisiksi. Myöhemmin alueelle 
syntyi talonpoikaisasutusta, joka levisi jokisuulta 
laaksoa ylöspäin samalla osittain sekoittuen 
lappalaisiin.

Elanto saatiin aluksi keräilystä ja eränkäynnistä. Tärkein
saaliseläin oli kiveliöissä peura ja jokilaaksoissa lohi ja 
hauki. Myöhemmin pidettiin karjaa ja viljeltiin peltoja. 
Lohenkalastus säilyi halki vuosisatojen tärkeimpänä 
elinkeinona ja lohi ravinnonlähteenä ja 
kauppatavarana 1900- luvun alkupuolelle asti. 

Voimatalous tuhosi jokilaakson kalastuskulttuurin 
hetkessä 1900- luvun puolivälissä. Peurat majavat ja 
lohi sekä vanhat metsät loppuivat, kun sähkövoima ja 
metsät ovat menneet etelään. Seuraavaksi halutaan 
kaivaa malmit maankamarasta ja valjastaa tuuli 
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sähköntuotantoon. Toiminnan tulisi kuitenkin olla 
kestävää ja uusiutuvaa eli tuotannon haitat tule 
minimoida ja  siirtyä jätevesien osalta täydelliseen 
suljettuun kiertoon ja materiaalien kierrätykseen. Eri 
intressiryhmien tarpeet on sovitettava yhteen siten, 
että ristiriidat vähenevät. Luontoa tulee hyödyntää sen
kantokyvyn mukaan. Tässä suhteessa luonto on aivan 
erilainen eri puolilla Suomea. Lapin arktinen luonto on 
herkkä ja haavoittuvainen.
 Lapin luonnonvaroja hyödyntävät suuressa mitassa 
kansainväliset kaivosyhtiöt ja etelän suuret metsä- ja 
voimayritykset, joiden toiminnan tulee olla 
vastuullista. Haitat ja voitot on jaettava 
oikeudenmukaisesti. 
 Lapissakin hajautettu energiantuotanto tulee 
kasvamaan, jolloin siirrytään vähitellen laajasti vetyyn 
ja vetytalouteen, joka tulee perustumaan puhtaasti 
aurinko-ja tuulienergiaan.

Muutosvauhti on nyt liian kova, tarvitaan malttia, 
etteivät coronan tapaiset ilmiöt halvaannuta 
elinkeinoja ( Kuva 1 ). Elinkeinorakenteen tulee olla 
monipuolinen. Kaikkia elinkeinoja on kehitettävä 
tasapuolisesti päästöttömään, kestävään ja 
uusiutuvaan suuntaan. Monimuotoisuus antaa 
parhaan turvan tulevaisuuden haasteissa.
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2. Kemijoen jokiverkoston synty

Valuma-alueen rajat muodostuivat, kun lännessä 
kohosi Kölivuoristo ja pohjoiseen sekä itään( mm. 
Saariselän Raututunturit) nousi Maanseläksi kutsuttu 
vedenjakajaseutu. Kohoamiset tapahtuivat miljoonia 
vuosia sitten. Maanselkä jakaa vedet Jäämereen ja 
Itämereen ( Kuva 2 ) 
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Jokiverkoston tärkeimmät joet lännestä itään olivat:

Ounasjoki, Kitinen, Luiro ja Kemijoen Kemihaara. ( Kuva 3 
Kemijoen valuma-alue ).
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Kemijoen sivujokia ovat Ounasjoki ja Raudanjoki, jotka 
yhtyvät Rovaniemellä Kemijokeen. Kitinen ja Vuotosjoki 
yhtyvät Kemijokeen Pelkosenniemellä ja Tenniöjoki yhtyy 
Kemijokeen Savukoskella.
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Kuva 4. Kemijoen valuma-alue

Kemijoen valuma-alue ulottuu osittain Norjan ja osittain 
Venäjän puolelle.
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Joet olivat aluksi itsenäisiä jokia, koska meri

 ulottui tuolloin pitkälle sisämaahan. Ne laskivat 7800 eKr 
Yoldia mereen eli noin 10 000 vuotta sitten.

 Juoksu paljastui veden alta myöhemmin Itämeren pinnan 
laskiessa ja rannan siirtyessä alemmaksi ja samalla 
kauemmaksi noin 7000-6700 eKr. Jokien pituudet kasvoivat
100-200 kilometriä ( Taipale & Saarnisto 1991 )                                     

Maankuoren tektoniikan ansiosta kallioperä on halkeillut 
suoraviivaisiksi murroslinjoiksi, joihin joet ovat sitten 
asettuneet (Kuva 5 ).

Murtumalinjat vaihtelevat iältään. Ne voivat olla miljoonia 
vuosia vanhoja tai aivan nuoria.

 Kuva 5. Pärven siirros Pohjois-Ruotsissa on noin 200 km 
pitkä ja 10 m korkea. Se on syntynyt jäätikön peräytymisen 
jälkeen.
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Kemijoen suupuolelle on kasaantunut jonkin verran 
aineksia, mutta kunnon deltaa ei ole syntynyt, koska 
maankohoaminen on katkaissut kehityksen uudelleen ja 
uudelleen.

Kuitenkin Kemijoen tulva- ja deltakerrostumat peittävät 
ohuehkosti jokilaakson Kemistä Rovaniemelle saakka. 
Alueen murroslinja noudattaa koillinen – lounas suuntaa. 
Rovaniemen yläpuolellakin joki noudattaa murroslinjoja 
välillä mutkitellen.

Kemijokisuulla maa kohoaa 86 cm/100 vuotta kohti ja 
Kemijärvellä 75 cm/100 vuotta kohti, joten joen profiili on 
loiventunut varsinkin alajuoksulla.

Kuva 6. Kemijoen suu Hackzellin mukaan 1893
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Kemijoen suisto on elänyt voimakkaasti viimeisten satojen 
vuosien aikana. Suistossa on syntynyt saaria, vedenalaisia 
kasaantumistasanteita ja selänteitä.

1600- luvulla Vallitunsaari sijaitsi aivan jokisuulla.

Vuonna 1737 Pörhölän pudas oli leveä väylä, nyt se on jo 
kerrostuneen aineksen täyttämä.

Kemijoen valuma-alue on 51 400 km2. Se on toiseksi laajin 
Suomessa Vuoksen jälkeen. Alueelle on ominaista järvien 
vähyys, vain 2,9 % luonnostaan, ja siitä johtuen voimakas 
valuma 56 l/s* km2, jonka seurauksena joki tulvii rajusti 
keväisin. Alueen tärkein järvi on säännöstelty Kemijärvi 
( 222 km2 ). Se ulottui aikoinaan Pelkosenniemelle asti. Sen
suisto syntyi järven nykyiseen pohjoispäähän, jonne kertyi 
runsaasti maa-aineksia. 
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Kemijärven tämänpäiväisen luusuan kynnys on madaltunut 
aiheuttaen tulvia, jolloin rantoja on sortunut järveen.

Toinen Kemijoessa sijaitseva mielenkiintoinen järvi on 
Valajaksen patoallas, joka on palauttanut vesinäkymän 
sellaiseksi kuin se oli 4000 vuotta sitten ( Kurimo, H. 1967 ).

3.    Kemijokialue asutetaan

Esihistoriallisella ajalla, kivikaudella, tuhansia vuosia sitten, 
kalastettiin verkoilla lohta ja lahnaa Karjalan kannaksen 
alueelta jäätikön reunan läheisyydestä. Tästä on säilynyt 
vuonna 1913 tehty Antrean verkkolöytö Antrean 
Korpilahden kylästä. Edessä verkonkohot, keskellä 

verkonkivekset, takana luuesineiden löytökohta.   
Kuva 7.

.   
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 Verkon silmäharvuus oli 6 cm. Se ajoitettiin 8549 eaa eli 
maailman vanhimmaksi verkkolöydöksi. Tuolloin Itämeri oli 
Ancylusjärvi vaiheessa. Verkko oli vajonnut 10 metrin 
syvyyteen. Myöhemmin yhtä vanhoja verkkolöytöjä on 
tehty muuallakin maailmalla. 

 Keitä kalastajat olivat?

Tuhansia vuosia sitten jokivarsilla asuivat lappalaiset, 
nykykielellä saamelaiset. Vanhoja asuinpaikkoja on mm. 
Valajaskosken itäpuolella, Soklissa, Kuoskussa, 
Sodankylässä Sompion Juikenttä Kyläselässä jne. 

 Sompion alueelle tuli lappalaisia jo varhain idästä Vienan 
suunnalta. Asukkaita saapui myös Kuolan alueelta. 
Tärkeimmät luonnonvarat olivat peura, turkikset ja kalat, 
joita vaihdettiin muualla tuotettuihin hyödykkeisiin.

Vähitellen jokilaaksoon tuli väkeä Pohjanlahden rannikoilta 
ja sisämaastakin. He kävivät vaihtokauppaa lappalaisten 
kanssa. Uudet tulokkaat asettuivat pysyvästi asumaan 
jokisuille, asutus nousi vähitellen laaksossa yläjuoksulle. 
Kokoajan  tapahtui väen sekoittumista pienessä määrin 
seka-avioliittojen kautta.

Viimeistään 1200- luvun lopulla pirkkalaiset jatkoivat 
lappalaisten riistämistä. Vuonna 1227 kuningas Mauno 
Ladonlukko antoi pirkkalaisille Lapin verotusoikeuden.
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Pirkkalaiset tulivat Lappiin Ala-Satakunnasta ja Hämeestä. 
He kulkivat Pohjanlahden rannikkoa pohjoiseen ja osa 
asettui pysyvästi asumaan varsinkin jokisuulle.

Erityisesti Novgorodin ja karjalaisten vaikutus oli 
suupuolella merkittävä Keskiajalla. Karjalaisten eräretkistä 
alueella on tietoja jo 800- luvulta. Heidän vaikutuksensa 
ulottui 1400 – luvulle asti. Pirkkalaisasutus työnsi 
karjalaiset jokisuulta ylöspäin jokivarteen sisämaahan. 
Karjalaiset sulautuivat lopulta Länsi-Suomalaiseen 
väestöön, kuten osa lappalaisistakin. Alueelle jääneet 
karjalaiset kastettiin roomalais-katoliseen uskoon 
( Ahvenainen Jorma 1967 ). 

Kemijoen latvoille idästä saapuneet keräilijä-metsästäjät 
muodostivat pieniä ryhmiä jo Ancylus järvivaiheen aikana 
noin 10 000 vuotta sitten peräytyvän jään reunaan. He 
elivät tuhansia vuosia pääasiassa erillään etelämpänä 
sijaitseviin ihmisiin nähden. Ilmeisesti näistä ihmisryhmistä 
erkaantuivat aikanaan paimentolaisuutta harjoittaneet 
tunturisaamelaiset ja outamaiden metsäsaamelaiset, 
joiden sukulinjoja on mm. Sompion alueella tänäpäivänäkin
( aikoinaan Sompioon kuuluivat Sovankylä, Sompio ja 
Kemikylä ) ( Saarinen H. 2020 ). Metsäsaamelaisten 
elinkeinoista tärkein oli aluksi peurojen pyynti, mutta 
vähitellen peurat pakenivat lännestä tulleiden 
porosaamelaisten poroja. Elinkeinoiksi muodostuivat 



17

pienet porokarjat, metsästys, kalastus ja vähitellen 
karjanpito. Tuolloin metsäsaamelaiset asuivat jo taloissa. 

Sompion kuuluisin metsäsaamelainen oli Mosku eli Aleksi 
Hihnavaara Savukoskelta Koilliskairasta.

4.     Jokea pitkin kuljettiin

Kemijokivartta on muinoin liikuttu rantoja myöten 
kävellen, sen jälkeen veneen tapaisilla ruuhilla, sitten 
veneillä ja viimein Keski-Lapin alueella höyrylaivoilla. 
Talvisin jokea kuljettiin suvantopaikoissa poroilla, 
kosket ohitettiin maata myöten.
Jokiliikennettä varten kehitettiin erikoinen venetyyppi: 
pitkä, kapea ja kevytrakenteinen. Se oli helppo sauvoa 
jokea ylös koskissa ja vuolaissa virroissa sekä vetää 
pahimpien könkäiden sivuitse ja vedenjakajien yli 
toisiin vesistöihin.
Joki sivuhaaroineen yhdisti eri alueet. Jokiväylien 
liikenne ei rajoittunut vain paikallisten asukkaitten 
tarpeisiin, vaan ulottui jo varhain Jäämeren ja Vienan 
rannikoille saakka. Tämä ”kaukoliikenne” oli ajoittain 
vilkasta. Tärkeitä reittejä olivat mm. Tenniö- ja 
Tuntsajoki sekä Nuorttijoki .
Näitä väyliä käyttivät varhaisimmista ajoista asti 
verojen kerääjät ja viranomaiset, niitä taivalsivat 
Jäämerellä kalassa käyvät sekä Ruijan satamiin ja 
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Vienan rannikolle pyrkivät kauppiaat. Niitä myöten 
tehtiin aikoinaan myös suoranaisia sotaretkiä: Vienan 
puolelta käytiin hävitysretkillä Rovaniemellä asti, jopa 
etelämpänäkin. Täältä vierailtiin samallatavoin 
Petsamossa ja Kuolan kaupungissa.
Sellaiset Kemijoen latvan ja Nuortin välisellä erämaa-
alueella esiintyvät nimet kuin Sotajoki, Sotataival ja 
Sotatunturi ovat peräisin sotaretkien ajoilta ( Kuva 8 ).

Kuva 8. Alueen jokireitit kulkuväylinä
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Noin 100 vuotta sitten Kemijoella Rovaniemen-Kemijärven-
Pelkosenniemen seudulla liikennöivät ihmisiä ja 
tavararahtia kuljettaneet höyrylaivat ( Kuvat 9 ja10 ).

Kuva 9. Höyrylaiva Wanttaus



20

Kuva 10. Kemijoen höyrylaivat
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Maantieverkosto oli tuolloin Lapissa vielä varsin 
kehittymätön. Kemihaaran ja Kitisen latvakyliinkin 
tieyhteys saatiin vasta 1960- luvulla. Pelkosenniemeltä 
Savukoskelle tien rakensi omilla varoillaan Kaleb Gabriel 
Savukoski eli Sauherra.

5.     Alkutuotanto kehittyi hitaasti

Vielä 1500- luvulla Peräpohjolassa elettiin lähes 
täyttä erätaloutta, jonka rinnalla harjoitettiin 
kaskiviljelyä, koska kaskiviljely oli sen aikaisissa 
oloissa peltoviljelyä tuottoisampaa.
Perimätieto 1800-luvulta kertoo, että 
rannikkoseutujen asukkaat nousivat keväisin jokia 
ylävirtaan, hakkasivat erämaihin kaskensa, pyytivät 
sitten kesän mittaan lintuja ja muuta riistaa, ja vasta 
syksyllä kaskihalmeen leikattuaan ja puituaan 
palasivat takaisin kotiseuduilleen.
1500- luvulla ei uutta peltoa paljon raivattu edes 
jokien alajuoksuilla. Kemin taloissa oli tuolloin peltoa
vain 0,3 ha/talo. Näin pienistä peltotilkuista ei 
peritty maaveroa.
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Peltoviljely kehittyi hitaasti 1600- luvulla. Tuolloin 
elannon antoivat lohi ja hauki sekä niiden kalastus. 
Kalalla ostettiin leipä- ja siemenviljat. Pienet 
ohramaat olivat lähinnä oluentekoa, ei leipää varten.
Peltoviljelyyn verrattuna karjatalouden merkitys oli 
1500- luvulta lähtien huomattava. Jokivarsien 
tulvaniityiltä saatiin runsaita heinäsatoja, joten 
suuretkin karjat olivat mahdollisia. Vielä 1960- 
luvulla korjattiin tulvaniityiltä ainakin Enontekiön 
Hetassa heinää lehmille Ounasjokivarresta. Heinät 
kuivattiin sauroissa eli suovissa. Kuivat heinät 
varastoitiin sitten joen varren latoihin ja haettiin 
kyliin talvella poroilla.
Karjataloudenkin tuotto oli vähäistä ja 
maidontuotanto keskittyi kesään ja alkutalveen. 
Elettiin hyvin paljon omavaraistaloudessa, jolloin liha
saatiin poroista ja lehmistä, kala lähivesistä, maito 
lehmistä ja voi kirnuttiin maidosta. Voi oli tärkeä 
kauppatavara. Sitä vaihdettiin sellaisiin 
hyödykkeisiin, joita ei itsellä ollut tai ei osattu 
valmistaa.
Maatalouden arvostus kehittyi vähitellen 
neuvontatyön ja uusien menetelmien myötä 1700- 
luvulla. Vuosisadan puolivälissä Kemin pitäjän 
taloissa oli keskimäärin jo hevonen, 5,5 lehmää ja 
8,3 lammasta sekä 3,4 tynnyrinalaa eli 1,5 hehtaaria 
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peltoa. 1850- luvulla jopa 20-30 lehmän navetoita oli
jonkinverran.
Talollisilla oli myös pieniä porokarjoja. Metsälapissa 
niitä oli kuitenkin vähemmän kuin Tunturilapissa. 
Metsälapissa Kemin-Lapissa oli keskimäärin vain 12 
poroa/talo.
Metsälapissa karjatalous vähitellen yleistyi Kittilässä 
ja Keminkylässä. Sompiossa oli jo 1825 noin 10 
lehmää taloutta kohti.
Vuosisatainen lohenpyynti oli vielä 1800- luvullakin 
tärkeä elinkeino lohitalonpojille, mutta sitten 
kehittyvä puunjalostus uittoineen heikensi 
lohenkalastusta 1800- luvulta lähtien. Loheen 
perustuva elinkeinotoiminta sammui, kun 
Isohaaraan rakennettiin voimalaitos sähkön 
tuottamiseksi teollisuuden tarpeisiin Etelä-Suomeen 
( Heikkola, L 1982 ).

                                                                                                          

6.        Kalat ja kalatalous sekä uitto ja metsät

1500-,1600- ja 1800- luvuilla Kemijoesta saatiin lohia 
360 000 kiloa kesässä Kemin ja Rovaniemen väliltä 
muutamasta suuresta karsinapadosta hyvinä vuosina. 
Ounasjoen ja Itäisen Kemihaaran saaliista ei ole 
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tilastotietoja, mutta perimätiedon mukaan niistäkin on 
saatu aikoinaan runsaasti lohia. 1900- luvulla Kemijoen 
lohisaalis oli keskimäärin 100 000 kiloa ennen joen 
valjastamista.

Taivalkoskesta nostettiin ennen vuotta 1948 lipolla 
vaellussiikaa keskimäärin 54 000 kg, lohta 24 000 kg, 
meritaimenta 7000 kg ja nahkiaisia noin 500 000 
kappaletta, vieläpä madettakin 5000 kiloa, kaikki yhteensä 
keskimäärin 100 000 kiloa, joka on noin 2/3 Tornionjoen 
parhaista lohisaaliista viimevuosina. Vuonna 2016 
Tornionjoesta saatiin lohta 23 000 kpl ja 167 000 kg.

Isohaaran padon valmistuttua 1948 loppuivat vaelluskalat 
joesta kokonaan( Paulaharju Kimmo 1967 ).  Merikalastusta
on kuitenkin ylläpidetty istuttamalla vaellusvalmiita 
poikasia vuosittain suoraan mereen: lohismoltteja 615 000 
kpl ja kesänvanhoja vaellussiikoja useita miljoonia 
kappaleita. Nahkiaisia on siirretty padon yli noin 100 000 
kpl.

Nyt on herännyt laajasti halu palauttaa vaelluskalat 
rakennettuihin jokiin. Kemijoen varrella  on seurattu 
tarkoin Tornionjoen menestystarinaa. Myös muualla, mm. 
Ii- ja Oulujoilla on samanlaista aktiivisuutta. Toiveikkuus on 
ainakin osittain herännyt siitä, kun Tornionjoen lohi on 
pelastettu sukupuuton partaalta. 1980- luvullahan 
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lohisaalis oli joesta vain muutama tuhat kappaletta, noin 
10 000 kg.

Tornionjokeen on noussut lohia 2014 ja 2016 100 000 
kappaletta. Elvytys onnistui istutuksilla ja tehostamalla 
kalastuksen säätelyä. Saatiin jokeen riittävästi emoja 
luonnonkutua varten. Nyt Tornionjoki on maailman 
parhaita lohijokia
 

6.1. Vaelluskalakannat voidaan luoda uudestaan

Uudet kalakannat luodaan yhdistämällä Itämeren piirin 
kalakannat. Heteroosilla ja virikealtailla poikasista saadaan 
elinvoimaisia.

Tornionjoki on tuottanut parhaimmillaan 2,5 miljoonaa 
poikasta ( valuma-alue 40 000 km2 ). Kemijoen valuma-
alue on 10 000 km2 laajempi eli 51 400 km2, joten joelta 
on vaeltanut mereen luonnontilassa miljoona smolttia 
Ounasjoesta, miljoona Kemijoen itäisestä haarasta ja 
miljoona smolttia keski- ja alajuoksulta, yhteensä 3 
miljoonaa vaelluspoikasta.

Nykyään poikasten tuotantoalueet ovat tyhjänä, koska 
emot eivät pääse nousemaan voimalaitospatojen ohi 
koskipaikoille.
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Luonnon oman poikastuotannon käynnistämiseksi on kaksi 
menetelmää: lohien ylisiirto ja/tai pikkupoikasten 
tuottaminen ja istuttaminen koskiin. Jälkimmäinen 
menetelmä on varmempi, mutta ehkä hieman kalliimpi.  

 Ounasjokeen poikaset tuotettaisiin Ounasjärvestä lähtevän
Periläkosken alueella ja itäisellä Kemijoella Kemihaaran 
entisen rajavartioaseman alueella. Molemmissa paikoissa 
on sähköt ja tiestö valmiina. Tässä ratkaisussa kuljetukset ja
kalatautivaara minimoituvat.

Pikkupoikaset, 1- vuotiaat, joutuvat heti koskeen 
istutettuina luonnonvalinnan kohteeksi , joten poikasista 
kasvaa luonnonsmoltteja vastaavia vaelluspoikasia.

Kemijoen valuma-alueelta laskeutuisi mereen ainakin 6 
miljoonan euron arvosta vaelluspoikasia. 
Pikkupoikasistukkaiden tuottaminen laitoksessa maksaa 
noin puoli miljoona euroa.

Alajuoksun poikastuotannon kompensoimiseksi on 
viljeltävä 3 miljoonaa vaellusvalmista poikasta jotka 
vastaisivat miljoonaa luonnon smolttia.

Koska alas laskeutuvista poikasista 0-20 % tuhoutuu 
voimalaitoksen turbiineissa, on voimaloiden ohi 
rakennettava putaat vaelluksia varten. Toinen, mutta 
työläämpi vaihtoehto on pyydystää smoltit Seitakorvan ja 
Valajaskosken voimalaitosten yläkanavista poikasrysillä ja 
kuljettaa ne tankkiautolla Isohaaran alapuolelle tai jopa 
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Ossauskosken alle sitten, kun Isohaaraan  ja Taivalkoskeen 
on rakennettu riittävän hyvin toimivat putaat, niin että 
kalat nousevat vapaasti kahdessa suvantoa muistuttavassa 
alimmassa patoaltaassa Ossauksen alle. Tästä voidaan 
pyydystää emot eri  ajankohtien nousijoista 
poikastuotantoa varten.

6.2. Vaelluskalat palautetaan Kemijoen vesistöön putailla

Kemijokeen on rakennettava voimalaitosten yhteyteen 8 
pudasta eli ohitusuomaa. 

Pudas on vanha jokitermi. Sillä tarkoitetaan joen sivu-
uomaa, jolloin jokeen syntyy saaria. Esimerkiksi Vähähaara 
on Isohaaran pudas, joiden välissä on Vallitunsaari. Pudas 
voi virrata pääuoman rinnalla useita kilometrejä ympäri 
vuoden tai vain kesäaikana tai virtaa vain kymmenien 
vuosien välein, jolloin alkaa jälleen uusi kehityskierto. 
Kemijokeen tarvittavat putaat ( 8 kpl ) olisivat 
keskipituudeltaan 2 km ja yhteispituudeltaan 16 km, 
kaltevuudeltaan 10 m/km, mikä riittäisi kaikille 
käyttömuodoille. Vettä putaissa virtaisi 20 % joen 
kulloisestakin virtaamasta. Maarakennusurakoitsijan 
mukaan putaisiin siltoineen olisi investoitava alle10 
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miljoonaa euroa. Yhden tukkirekan kantava silta olisi 1:n 
miljoonan euron investointi.

 Osa putaista, kuten esimerkiksi Sierilän Mukkaoja, 
Pirttikosken, Ossauskosken ja Petäjäskosken luonnonuomat
ovat lähes valmiita putaita. Viimeksi mainituissa olisi myös 
huomattavan paljon poikastuotantoalueita.

Kuva 11. Ossauskosken pudas

Putaat olisivat halvin, monipuolisin ja paras ratkaisu  
edistää luonnon monimuotoisuutta.

Kalojen vaellusta voitaisiin auttaa myös kalaportaiden ja 
kalasydämen avulla, mutta ne eivät mahdollista 
täysimääräisesti kalojen vaelluksia, tulvan torjuntaa ja 
vesiliikennettä, eivätkä ne lisää monimuotoisuutta. Niissä 
vaeltavat kalamäärät ovat vaatimattomia kalastusmatkailua
ajatellen. Ne voivat vain täydentää putaita. Putaiden avulla 
jokeen voidaan palauttaa mm. seuraavia eliöitä : saukko, 
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koskikara, monet kalalajit, tietyt perhoset ja kasvilajit. 
Floora ja fauna kehittyvät rikkaiksi.

Kuva 12. Petäjäskosken pudas

Mikäli putaita ei rakenneta heti kaikkia samalla kertaa, on 
tehtävä Isohaaran itäpuolelle Vähähaaraan kanava 
sulkuineen ja Vallitunsaaren halki sekä Taivalkoskeen reilun 
kokoiset putaat ( Kuva 13 ja kuva 14 ). Näin saadaan 
jokisuulta Ossauskoskelle saakka noin 50 km pitkä 
vaellusreitti, jonka yläpäähän Ossauskosken alle tulisi 
istuttaa velvoitepoikaset keväällä veden lämmittyä 12 
asteeseen.

Alimmat voimalaitosaltaat muistuttavat suvantoja, joten 
niistä voitaisiin kalastaa lohet, meritaimenet ja siiat ( ja 
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nahkiaiset) urheilukalastusvälinein. Altaista on mahdollista 
kalastaa 100 000 kilon kalasaalis vanhallakin velvoitteella, 
kun jokisuupyynti siirretään altaisiin. Saaliin arvo on 
aluetaloudessa Helsingin yliopiston Ruralia- instituutin 
mukaan noin 21 miljoonaa ( 214 euroa/lohikilo ). Tähän 
tulee lisäksi virkistyksen ( 100 euroa/käynti ), 
vesiliikenteen, tutkimuksen ja opetuksen osuus, joka sekin 
on monta miljoonaa euroa. Suvannot onkin integroitava 
yhdeksi kokonaisuudeksi Perämeren kansallispuiston 
kanssa.

Uskon löytyvän rahoitusta poikastuotannon kehittämiseen 
mm. EU:sta. Koskeehan Perämeren alueen jokien 
poikastuotanto kaikkien Itämeren piirin yhdeksän 
rantavaltion lohenkalastusta, josta kaikkien valtioiden olisi 
kannettava vastuunsa. Tähän mennessä pääosan 
istukkaista ovat tuottaneet Ruotsi ja Suomi.

Kalojen nousu voimalaitosaltaissa ei ole itsestäänselvyys. 
Vaellusta häiritsee voimaloiden ns. katkokäyttö 
säätelytilanteissa. Kalat saattavat jopa laskeutua takaisin 
mereen ( suullinen tiedonanto, Kujala J ) kesken 
nousuvaelluksen. Tilanne voidaan ratkaista ohjaamalla 20 
% joen virtaamasta putaisiin. Kemijoen keskivirtaamasta 20
% on noin 100 m3, joka riittäisi kaikkiin 
monikäyttömuotoihin.
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 Tarvittaessa voidaan säätöenergiaa tuottaa 
pumppuvoimaloilla tai varastoida sähköä akkuihin. 
Polttokennoillakin uusiutuvasta vedystä saadaan sähköä. 
Vety voidaan muuntaa säätösähköksi myös nopeitten ja 
luotettavien kaasuturbiinien avulla.

Jokivoimaloiden säätöenergiaa ei siten välttämättä tarvita. 
Ne voivat tuottaa vain tasaista perusvirtausta.

Kuva 13.  Vähähaaran pudas ja Vallitunsaaren pudas

pituus 700 metriä,  noin miljoona euroa , putous 12 m,

  Akkunus 280 000 euroa
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Kuva 14. Taivalkosken pudas

1500 metriä pitkä, 20 m putous, 2 milj. euroa

6.3. Kalastusmenetelmät olivat monipuolisia

Lohijoilla käytetty kalastusvälineistö oli jo muinoin 
monipuolinen: atrain, lippo, verkko, kulkutus, kulle ja 
erilaiset padot. Jokainen niistä on ollut oma keksintönsä 
tiettyä aikaa ja paikkaa varten. Ne yhdessä muodostivat 
ikään kuin suuren koneen, joka takasi,että lohta tuli joka 
viikko keväästä syksyyn, vieläpä talvellakin jään alta 
( Vilkuna, K.  1974 ).
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Jokipyynnin merkittävä yksittäinen keksintö oli karsinapato,
jonka ansiosta lohenkalastus kehittyi suurpyynniksi 1500- 
luvun lopulta lähtien.

Patoja vanhempi pyydys oli kulle, joka sekin säilyi 
merkittävänä pyyntivälineenä halki vuosisatojen aivan 
1900- luvun lopulle.

Rannikkopyynti perustui Pohjanlahdella aluksi 
saaristokulteeseen ja verkkoihin. Verkoista opittiin jo 
varhain rakentamaan kiinteitä potkujuonia ja verkkopatoja 
eli katiskoita. Erilaisiin verkkorakennelmiin perustuva pyynti
jatkui merkittävänä 1800- luvun lopulle, jonka jälkeen 
isorysä syrjäytti verkot.

Viimevuosikymmeninä isorysää muistuttavat, päältä 
avoimet, paunettityyppiset rysäpyydykset ovat yleistyneet 
Pohjanlahdella ja Suomenlahdella. Etelä-Itämerellä lohen 
rannikkopyynti perustui nuottiin ja kiinteisiin 
koukkupyydyksiin ( Christensen & Larsson 1979).

Avomeripyyntiä harjoitettiin ajoverkkoilla ja ajosiimoilla, 
joista viimeksimainittu on yhä käytössä. Suomi ja Ruotsi 
kielsivät ajoverkot 2010- luvulla.

6.4.     Uitto ja metsäteollisuus tuhosivat kalavesiä

Kemijoki on ollut tärkein edellytys puunjalostuksen 
jatkuvalle kehitykselle Peräpohjolassa.
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Aluksi metsien käyttö rajoittui Lapissa rakennus- ja 
tarvepuun ottamiseen, mutta sitten alkoi metsien 
kaupallinen käyttö. Sinettään perustettiin ensimmäinen 
vesisaha 1780. Puut hankittiin lähiympäristöstä. Niiden 
irtouitto oli aluksi vaatimatonta.

Seuraavaksi kehittyivät höyrysahat Kemijokisuulle , 
ensimmäinen 1860- luvun alussa Laitakariin ja sitten 
Karihaaraan 1874. Karihaaran saha oli suursaha. sen 
tarpeisiin tukit hankittiin Rovaniemen, Kittilän ja 
Kemijärven metsistä.

Aluksi tukit kuljetettiin lauttoina, mikä mahdollisti  
Kemijoen lohenpyynnin padoilla, mutta sitten siirryttiin 
irtouittoon, jolloin patopyynti kävi mahdottomaksi. 
Kemijoen lauttoja kuljetettiin Ounasjoella Kittilästä asti ja 
Kemijoella Viirinkylästä. Lauttauksen merkitys väheni 1890-
luvulta lähtien, koska irtouitto yleistyi.

Uiton tehostamiseksi perattiin koskia uittoränneiksi 
vuosikymmenien ajan, jolloin menetettiin paljon kalojen 
poikastuotantoalueita. Niinpä kalakannat taantuivat 
tästäkin syystä.

Vuonna 1893 perustettiin Kemiyhtiö, joka vastasi pitkälti 
Kemijoen uitosta, esimerkiksi vuonna 1897 uitettiin yli 
miljoona tukkia, josta yhtiön osuus oli yli puolet. Kun 
uitettavan puutavaran määrä kasvoi näin suureksi, 
siirryttiin ns. rymylaskusta järjestelmälliseen yhteisuittoon 
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koko joen mitalta, eikä vain Rovaniemen ja Kemin välillä. 
Toiminnan tehostamiseksi perustettiin 1900 Kemijoen 
uittoyhdistys, joka vuodesta 1904 vuokrasi koko 
lohenkalastuksen. Näin se saattoi vapaasti pidentää 
uittoaikaa. Irtouiton kaikki rajoitukset poistettiin kokonaan 
1920. Sen jälkeen lohenkalastusta oli mahdoton harjoittaa. 
Uittomäärät kasvoivat kovasti - vuonna 1927 uitettiin jo 5,8
miljoonaa tukkia.

Metsärahat toivat vaurautta Lappiin. Kemiyhtiöstä kasvoi 
vuosisadan vaihteessa Pohjois - Suomen ”leivän isä”. 
Savotat, suuruitot, rahdinajo ja sahat tarjosivat työpaikan 
tuhansille. Yksistään Kemijoen alueella arvioidaan olleen 
joka talvi 10 000-11 000 miestä metsätöissä. Kun suurin osa
Lappiin hakeutuneesta väestä jäi tänne, nousi alueen 
väkiluku 1870 noin 34 000:sta vuoteen 1910 jo 
noin74 000:een.

Kemiyhtiön metsäkaupat toivat tuloja ennen kaikkea 
valtiolle. Rahoja jäi kuitenkin maakuntaankin. Niillä 
koneellistettiin maatalous. Myös henkistä kulttuuria 
tuettiin. Kansakoulut ja kirjastot aloittivat toimintansa. 
Vuosisadan 1900 taitteessa jokaisessa pitäjässä oli ainakin 
yksi kansakoulu.

Lohi loppui, sähkö- ja metsätulot menivät pääasiassa 
etelään. Olisiko jo aika saada ne takaisin korkojen kera? 
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( Itkonen Martti 1967 ). Saman voi kysyä vielä 
tänäpäivänäkin.

Ounas- ja Kemijoilla viimeinen uitto oli 1991. Tämän 
jälkeen puut kuljetettiin tehtaille tukkirekoilla ja 
rautateitse. Metsistä puut kaadetaan , karsitaan  ja 
katkotaan monitoimikoneilla eli motoilla. Moto tekee 20 
metsurin työt. Mekaanisen metsäteollisuuden ( mm. 
sahat ) lisäksi maassamme on ollut kemiallista 
metsäteollisuutta, jonka lopputuotteet ovat olleet paperi ja
kartonki. Ensimmäinen paperikone käynnistyi Tampereella 
1842. Ensimmäinen puuraaka-ainetta käyttävä sellutehdas 
aloitti toimintansa Valkeakoskella vuonna 1880. 
Viimevuosikymmenten aikana metsäteollisuusyritykset 
ovat fuusioituneet ja keskittyneet, joten yksiköitä on jäljellä
vain muutamia. Toiminta ulkomailla on lisääntynyt paljon.

 Kemijärvellä toimi Stora Enson sellutehdas 1965-2008. Sen
tilalle on tulossa uusi sellutehdas. Investointi on 
miljardiluokkaa. Tehtaan nimi on Kemijärven Biojalostamo 
OY. Tehdas tuottaa sellun lisäksi puusta muitakin uusia 
tuotteita kuin vain sellua.

Aivan äskettäin Metsägroupin Metsä Fibre teki päätöksen 
rakentaa 1,6 miljardin euron sellutehdas Kemiin vanhan 
tehtaan tilalle. Investointi on Suomen metsähistorian 
suurin. Tehdas tuottaa tulevaisuudessa sellun ohella 
muitakin hyödykkeitä.
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Puuta hankitaan Ruotsista, Baltiasta ja  kaikkialta 
Suomesta. Itseasiassa koko Itämeren piiri on hankinta-
aluetta. Venäjän puu ei kuitenkaan kuulu hankintalistalle. 
Kuitupuuta tulee tehtaalle vuorokaudessa 9 juna- ja 180 
rekkakuormaa. Tukit kuljetetaan yhtiön Rauman sahalle.

Tehdas työllistää arvoketjussaan Suomessa noin 2500 
henkilöä, joista uusia työpaikkoja on 1500. Tehdasta 
pidetään hyvänä hankkeena koko Lapissa, mutta 
luonnonsuojelijat pelkäävät hankkeen kiihdyttävän 
metsiemme lajikatoa. 

Hanke on valmis 2023.

Paljon on keskusteltu siitä, että kuinka puuta riittää 
molemmille tehtaille. Puuvarojen lisäämiseksi maassamme 
on toteutettu laajasti metsä- ja suo-ojituksia 
viimevuosikymmeninä. Samalla on pilattu vesien laatua, 
kalojen lisääntymisalueita ja äärevöitetty jokien tulvia sekä 
heikennetty kalastuselinkeinon harjoittamisedellytyksiä.

Kemiallinen metsäteollisuus on ollut pahimpia vesien 
pilaajia suomessa. Kaloihin on kertynyt elohopeaa ja muita 
haitallisia kemikaaleja. Pahimmillaan on tapahtunut kalojen
massakuolemia. Kaloissa on ollut makuvirheitä, eivätkä ne 
ole kelvanneet ravinnoksi.

 Näissä hankkeissa luonto häviää lopulta paljon ja ihminen 
vielä enemmän siirryttäessä monokulttuuriin ( talousmetsä
etukannessa ). Teollisuusinvestointien vastapainoksi nyt 



39

olisi investoitava reilusti monimuotoisiin 
luonnonsuojelualueisiin ja ekologisesti kestäviin 
ratkaisuihin. Avainsanoja ovat suljetut kierrot ja kierrätys.

7.       On kehitetty voimataloutta - ei monikäyttöä

Kemijoen vesivoimapotentiaalista on valjastettu noin ¾, 
mutta muuta käyttöä ei ole kehitetty juuri minkään vertaa (
liite ).

 Kemijoen ensimmäinen voimalaitos oli Isohaara. Se on 
Kemijoen voimalaitoksista kulttuurihistoriallisesti 
merkittävin ja tulisi sellaisena suojella ja koko miljööstä 
perustaa museo.

Pohjolan voima omistaa Isohaaran ja Kemijokiyhtiö loput 
voimalat, joita on 20 kpl. Joki tuottaa energiaa yhteensä 
4282 GWh vuodessa ja 5 alinta voimalaa 2624 GWh.

 Energian tuotantoa voitaisiin teoriassa tehostaa 
rakentamalla tulvavesien varastoallas Kemijärven 
yläpuolelle, mutta monikäytön näkökulmasta ajatus on 
järjetön ( Kuva 15 ja 16).
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Kuva 16. Kemijoen voimalaitokset ( Kuvat Lapin liitosta / 
Piisilä)

Kuva 17. Vesivarasto Kemijärven yläpuolelle
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7.1.      Allashanke hylättiin 2018.
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Kuva 18. Kemijoen monitoimiallas ( Lapin liitto : 
Rovaniemen ja Itä-Lapin… Kemijoki OY ) ja

                Kemihaaran allas  (Vesihallitus 1974 ) 



43

Pelkosenniemen yläpuolelle suunniteltu allas kulkee 
monella nimellä: Kemihaaran allas, Vuotoksen tekojärvi ja 
viimeksi esillä on ollut Kemijoen monitoimiallas. Altaan 
kallein versio  maksaisi 400 miljoonaa. Samalla rahalla saisi 
säätöenergiaa 4:stä pumppuvoimalasta 800 GWh. 

Allas varastoisi vettä noin 1,1 mrd m3. Säännöstelyväli olisi 
8 metriä. Hankkeen hyötyjä olisivat saatava säätöenergia, 
rakennusaikaiset työpaikat ja Rovaniemen tulvasuojelu 1 
metrillä.

Hankkeen haittoja ovat: allas pilaisi veden laadun 
Perämerelle asti, estäisi kalojen vaellukset, menetettäisiin 
miljoonan smoltin tuotantoalueet. Allas ei myöskään 
suojaa Rovaniemeä suurtulvilta, jollainen oli mm. vuonna 
1981. Silloin Rovaniemi kastui 22 miljoonan euron arvosta.

Lisäksi useat poropalkiset, kuten Oraniemi ja Hirvasniemi, 
menettäisivät laidunmaita ja kymmenkunta työpaikkaa, 
kun pitäisi hävittää 700 poroa. Veden alle jäisi myös 
runsaasti kasvullista metsämaata. Luonnonsuojelu ottaisi 
takapakkia ( Kuva 18 ja 19 ).

Valtioneuvosto hylkäsi allashankkeen päätöksellään 2018. 

Kuva19. Kemijoen suojellut vesistön osat  ( Lapin liitto: 
Rovaniemen ja Itä-Lapin Maakuntakaavan Natura alueita 
koskeva selvitys, s. 9 )
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Kuva 20. Ylä-Kemijoen vesistöalueet – 10 000 km2 ( Lapin 
liitto: Rovaniemen ja Itä-Lapin…)

Oranssille alueelle ei saa rakentaa vesivoimalaitoksia.
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7.2.  Sierilään halutaan rakentaa 
voimalaitos

Kemijokiyhtiö haluaa rakentaa Rovaniemen ja Kemijärven 
välille Sierilään voimalaitoksen. Laitos tuottaisi 
säätöenergiaa 155 GWh vuodessa 44 MW:n teholla. 
Investointi olisi suuruudeltaan 150 miljoonaa euroa eli 3,41
miljoonaa/MW. Hanke on erittäin kallis verrattuna 
tuulivoimaan, joka on 1,16 milj./MW tai pumppuvoimaan 
( 0,95 milj./ MW ,tällöin kuitenkin kuilu olisi valmiina ). 

 Sierilärahoilla saisi 175 miljoonan pumppuvoimalalla 
säätöenergiaa noin  400 GWh vuodessa ( esim. Pyhäsalmen
kaivos  ). 
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Pumppuvoimalan taloudellinen tulos syntyy sähkön 
hintavaihteluista. Halvalla sähköllä nostetaan vettä 
yläaltaaseen ja lasketaan alas kalliilla hinnalla. Kauppaa 
käydään sähköpörssissä.

Tulevaisuudessa Keski-Lapin kultakaivoksiin on mahdollista 
rakentaa useita yli kilometrin syvyisiä kaivoskuiluja ja niihin 
pumppuvoimaloita uusiutuvien energioitten säätövoiman 
tuottamiseksi.

On huomattava ettei sähkön  tuotannon ja kulutuksen 
tarvitse sijaita fyysisesti kovin lähellä toisiaan. Esimerkiksi 
Australiasta aiotaan rakentaa aurinkosähkökentältä 
tuhansia kilometrejä pitkä merikaapeli Singaporeen. Hanke 
valmistuu 2027.

    

         

Kuva 21. Sierilä
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Sierilähanke tuhoaisi poikastuotantoalueita ja vaarantaisi 
monien eliöiden elämän laajalla alueella. Kaloilla on 
kuitenkin teoriassa mahdollisuus ohittaa laitos 
luonnonmukaista pudasta käyttäen. Pudas on nimeltään 
Mukkaoja ( Lapin Kansa 23.5.2017 ).

7.3. Pilottivoimala Rovaniemelle

Valajaskosken lähelle Mäntyvaaraan yli 10 kilometrin 
päähän kaupungista olisi mahdollista rakentaa pilottihanke 
tuulivoiman varastoimiseksi ja säätöenergian 
tuottamiseksi. Kyseessä on pumppuvoimala saksalaisen 
Stutgardin lähellä sijaitsevan Gaildorfin laitoksen mallia 
mukaellen.

Teoriassa laitos tuottaisi uusiutuvalla tuulienergialla 
säätövoimaa 34,4 GWh vuodessa, mutta käytännössä tulos 
saattaisi jäädä noin 15 GWh:iin, kun otetaan huomioon 
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tuulen ajallinen ja määrällinen vaihtelu vuoden mittaan. 
Kooltaan hanke on vaatimaton.

Hanke olisi kuitenkin pilottihanke Suomessa Pyhäjärvelle 
rakennettavan pumppuvoimalan lisäksi. Tämä voimala 
kompensoisi Kemin ja Rovaniemen välille vaelluskaloille 
rakennettaviin putaisiin menevän energian, joka on 13,5 
GWh puolessa vuodessa. Tällöin virtaama olisi vain 5 m3/s.

 Toinen mahdollisuus on rakentaa Mäntyvaaraan iso, 
Sierilään suunniteltua vesivoimalaa suurempi 
pumppuvoimala. Yläallas louhittaisiin vaaran laelle ja ala-
altaana toimisi Illinvuopaja. Yläallas olisi maksimissaan 
pinta-alaltaan 25 ha ja 20 m syvä. Altaat yhdistetään 1 
km:n pituisilla paineputkilla tai kallioperään louhitaan 
tunneli. Tunneli kustantaisi 4,5 miljoonaa euroa ja 
avolouhos 15 miljoonaa euroa, yhteensä 19,5 miljoonaa 
euroa. Laitos tuottaisi energiaa 150- 400 GWh vuodessa 
suljetulla kierrolla ilman maisemahaittoja. Hanke ei ole 
kuitenkaan realistinen maksimitapauksessa suuren 
louhosmäärän vuoksi.

Kolmasosa hankkeesta on kuitenkin toteutettavissa. Tällöin 
louhintakulut jäisivät noin 8:aan miljoonaan euroon. 
Louhintamateriaaleilla voidaan rakentaa tuulivoimaloihin 
tarvittavat perustukset tieverkkoineen.

 Sierilään varatulla pääomalla saataisiin kaksi 
säätövoimalaa, Mäntyvaara ja Räisälä, jotka palvelevat 
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Rovaniemeä ja Kemijärveä. Kemin ja Tornion kannalta pitää
selvittää Elijärven tarjoamat mahdollisuudet.

Mäntyvaaran laitoksen suunnittelussa pääsee alkuun 
tutustumalla IVO:n 70-luvulla tekemiin Korpilahden 
Vaarunvuoren pumppuvoimalan rakentamissuunnitelmiin. 
Hankkeessa oli tarkoitus varastoida ydinsähköä yöllä päivän
kulutushuippujen tasoittamiseksi. Vaarunvuori- liike 
kuitenkin kaatoi hankkeen kasviharvinaisuuksiin vedoten.

 Jos Mäntyvaara-hanke toteutuu ja se korvaa Sierilän, niin
Sierilä tulee suojella erillislailla Ounasjoen tapaan.

Muita tutkimisen arvoisia pumppuvoimaloiden 
sijoituspaikkoja ovat Ounasvaara ja alempana jokivarressa 
mm. Petäjävaara, Selkälänvaara ja Vammavaara, jotka 
kaikki ovat yli 200 m mpy. Yläaltaan rakentaminen on 
näissä tapauksissa kuitenkin vaikeaa. 

Muut vesivoimahankkeet tuskin toteutuvat milloinkaan, 
koska  esim. Ounasjoki on suojeltu erillislailla 1983. 

Jos putaat eivät toimi katkokäytöstä johtuen, on 
voimaloiden tuotettava tasainen tai suurehko virtaama 
putaisiin, jotta vaelluskalat pääsevät nousemaan häiriöittä. 
On myös mahdollista korvata säätöenergia 
pumppuvoimaloilla, joihin saadaan ylijäämäsähköä 
tuulipuistoista. Yksi 60 voimalan tuulipuisto tuottaisi 
energiaa 1200 GWh vuodessa, saman kuin Isohaara, 
Taivalkoski ja Sierilä yhteensä.



50

EU mahdollisesti rahoittaisi tämän jokiekosysteemiä 
suojelevan pilottihankkeen.

8. Voimataloudesta monikäytön kehittämiseen

Kemijokea on hyödynnetty nykypäiviin asti lähes 
yksinomaan voimatalouteen. Melkein kaikki potentiaali on 
rakennettu ( ¾  ).

On aika huomioida muutkin monikäyttömuodot, joita ovat 
kalojen vaellukset, tulvien torjunta, vesiliikenne, 
vesiluonnon monimuotoisuus, virkistys, tutkimus ja opetus.

Kemihaaran entisen vartioaseman aluetta voisi kehittää 
perustamalla alueelle pikkupoikaslaitoksen ja 
käynnistämällä Yli-Kemijoen valuma-alueella ( 10 000 km2 )
perustutkimuksen referenssiaineistojen hankkimiseksi 
erilaisia tutkimusprojekteja varten. Aluetta voitaisiin 
hyödyntää myös opetuskohteena monien oppilaitosten 
tarpeisiin.

 Pikkupoikaslaitos tarvittaisiin Ounasjärven luusuaankin 
vaelluskalojen luonnontuotannon käynnistämiseksi.

8.1. Tulvia voidaan torjua mm. 
putailla



51

Kemijoen vesistöalueella viimevuosien suurimmat tulvat 
olivat Kittilässä 2005 ja Rovaniemellä mm. 1981. 
Molemmissa tapauksissa vahinkoja syntyi miljoonien 
edestä, esim Kittilässä 6 miljoonaa ja Rovaniemellä 22 
miljoonaa euroa.

Kittilän tulvia voidaan torjua avaamalla leirintäalueen 
itäpuolella oleva vanha pudas. Putaan mitat pitäisi 
laajentaa seuraaviksi: leveys 100 m, syvyys 2m, pituus 1500
m ja putous noin 0,5 m. Jos virtausnopeus olisi 0,5-1,0 m/s,
niin virtaama olisi siten 200 m3/s. Tämä estäisi tulvajärven 
synnyn Kittilässä.

Hankkeen maansiirtotyöt maksaisivat kolme miljoonaa 
euroa, mutta maamassoista olisi mahdollista saada 1-4 
euroa/m3 rakennushiekkana ja sorana.

Lisäksi tarvitaan muutaman miljoonan silta putaan yli.

Tämän suunnitelman toteuttaminen voi olla vaikeaa, koska 
Ounasjoki on suojeltu, mutta ainakin vaihtoehto kannattaa 
tutkia ( Kuva 18 ).

Rovaniemen pahin tulva oli 1859, ns. Saulin tulva, jolloin 
vesi nousi Rovaniemellä yli 10 metriä. Huippuvirtaama oli 
yli 6000 m3/s eli yli kymmenkertainen keskivirtaamaan 
verrattuna. Tällainen tulva toistuu kerran 300 vuodessa 
( Lapin Kansa 14.5.1997 ).
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Myös 1981 oli merkittävä tulvavuosi. Vettä virtasi 
Isohaarassa enimmillään yli 4000 m3/s. Syntyi vahinkoja.

Kemijärven yläpuolelle suunniteltu allas estäisi 
vedennousun Rovaniemellä noin 1 metrillä. Myös 
Kemijärven säännöstelyä on mahdollista lisätä 
jonkinverran.

Rovaniemen-Valajaskosken väli olisi ruopattava, jolloin 
saataisiin muutaman kymmenen sentin vara. Asiaa ei ole 
kuitenkaan tiettävästi koskaan selvitetty perusteellisesti.

Suurtulvien torjumiseksi tarvitaan lisäksi muitakin keinoja, 
kuten Kemijärven, Kittilän ja Rovaniemen välillä olevien 
metsä- ja suo-ojien tukkiminen. Ojia on näillä alueilla 
ilmeisesti kymmeniä tuhansia kilometrejä. Ne äärevöittävät
tulvaa. On myös rakennettu tulvaherkille alueille. Voidaan 
sanoa, että tulvat ovat osittain itse aiheutettuja.

Toinen hyvä keino on juoksuttaa mahdollisimman paljon 
vettä ohi turbiinien. Osa tästä virtaamasta, yli 100 m3/s, on
ohjattava vaelluskalojen, vesilläliikkujien, virkistyksen ja 
luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Kuva 21. Kittilän pudas
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8.2. Vaelluskalat liikkuvat ylä- ja 
alavirtaan

 Lohet nousevat jokiin läpi avovesikauden. Suurimmat kalat
vaeltavat ensimmäisinä jo huhti-toukokuun ja kesäkuun 
puoliväliin mennessä. Ne matkaavat ylimpiin latvahaaroihin
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noin 20 km/vrk, joten kesän alussa jokeen nousevat kalat 
ovat joen latvavesissä Juhannukseen mennessä 
( Jääskeläinen Viljo 1913 ).

Tornionjoella 2018 Pellosta saatiin kesän alusta kesäkuun 
16. päivään mennessä 319 lohta. Lohista 65 % oli naaraita, 
joista yli 7 kiloisia oli 83 %. Koiraista yli 7 kiloisia oli yli 90 %.
Kaksi uroslohta oli vähän yli 20 kg. 

Keskikesällä ja syksyllä jokeen nousevat kalat ovat paljon 
pienempiä – muutaman kilon kaloja. Jopa 20 % niistä on 
yhden merivuoden kaloja, kosseja. Nämä kalat jäävät joen 
ala- ja keskijuoksulle tai palaavat mereen.

Latvoille nousevat kalat ovat populaation arvokkaimpia 
yksilöitä, koska niiden ansiosta poikastuotantoalueet 
täyttyvät ja populaatiokoko maksimoituu. Suuri 
populaatiokoko antaa mahdollisuuden sopeutua 
muuttuviin ympäristöoloihin.

Vaelluksen onnistumiseksi nämä suuret lohet tarvitsevat 
isoa tulvaa, jotta ne onnistuvat nousemaan kosket ja 
könkäät.

Kuva 22. Muonionjoesta syyskuun puolivälissä 1991 saatu 
yli 20 kiloinen kojamo (lohestaja Matti Myllykangas)
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Smoltit vaeltavat tulvanniskassa

Lohen poikasissa tapahtuu 2-3 vuoden iässä muutoksia, 
kuten värityksen muuttuminen kyljistä hopeanhohtoiseksi, 
fysiologialtaan poikanen muuttuu siten,että se kestää 
suolaista vettä ja ne menettävät agressiivisuutensa. Ne 
parveutuvat ja lähtevät kotikoskista tulvan mukana kohti 
merta. Veden lämpötila on noin 12 astetta.

Poikaset vaeltavat 100 km vuorokaudessa, Rovaniemen 
korkeudelta Kemiin. Ne ovat sopeutuneet nimenomaan 
suureen tulvaan, jolloin joessa on paljon liikkeellä irtaimia 
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kappaleita. Ne antavat smolteille suojan predaatiota eli 
saalistusta vastaan. Myös parvikäyttäytyminen ja veden 
nopea virtaus suojaavat poikasia.

Poikasille jää kotikoskista muistijälki, jonka perusteella ne 
osaavat aikanaan palata synnyinjokeensa. Jokaisella 
koskellakin on luonnontilan vallitessa ilmeisesti ollut omat 
populaationsa.Mahdollisesti muistijälki syntyy viimeisten 
kahden viikon aikana ennen alavirtaan ja mereen vaellusta.

8.3. Vesiliikennettä kesämatkailun 
kehittämiseksi

Kemijoella voisi putaita pitkin liikkua kanootilla, veneellä, 
vesibussilla ja isommillakin aluksilla. Aluksi liikenne 
voitaisiin järjestää Perämeren kansallispuiston ja 
Ossauskosken välille, niin että vesibusseilla olisi mahdollista
liikkua alueella ( Kuva 9)

Samaan aikaan joen keskijuoksulla Rovaniemellä ja 
Kemijärvellä voidaan ottaa käyttöön 100 vuotta vanhat 
höyrylaivareitit ( Kuva10 ).

Laivat liikennöivät seuraavilla reiteillä: Rovaniemi-
Tapionkylä, Rovaniemi-Viiri, Kemijärvi-Pelkosenniemi- 
( Savukoski-Salla ). Reittejä on nykyään korkeamman veden 
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vuoksi helpompi liikkua kuin ennenvanhaan. Laivareittien 
etappeja voisivat olla alueen kansallispuistot, kuten Pyhä-
Luosto, UK- puisto ja Salla. Rovaniemeltä Valajaskoskellekin
voitaisiin avata yhteys. Hirvaalla voidaan tutustua mm. 
hiidenkirnuihin ja esihistoriallisiin asuinpaikkoihin.

Pelkosenniemeltä Savukoskelle on hankalin kulkea vähän 
veden aikana, mutta alkukesästä kulku onnistuu 
vesibusseillakin. Aikoinaan Hirvas- niminen höyrylaiva 
käväisi koemielessä Savukosken Martilla.

Luontomatkailu ja jokiristeilyt maailmalla ovat kasvussa, 
joten Kemijoellakin olisi aika ryhtyä tuumasta toimeen.

8.4. Putaiden ansiosta 
monimuotoisuus kasvaa

Putailla tarkoitetaan joen sivu-uomaa, jolloin sen ja 
pääuoman väliin syntyy saari, esimerkiksi Savukosken 
kirkolla Iso Sarvisaari sijaitsee Sarvisaaren putaan ja 
Sarvinivan välissä.
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 Putailla on suuri merkitys keväisten jääpatojen 
laukaisemisessa, joten ei synny kovin pahoja tulvia, LK 
30.4.2019 etusivu + uutiset A 8: pato Tapionkylässä.

 Putaiden kasvisto ja eläimistö eli floora ja fauna ovat 
rikkaita.

Kemijokeen perustettavat putaat antavat elintilaa mm. 
seuraaville lajeille: saukko, koskikara, raakku eli 
jokihelmisimpukka, apilakirjokääriäinen, rentukka, pulska 
neilikka ym. monet eliöt.

Putaiden rakentaminen vaikuttaa positiivisesti myös 
virkistäytymiseen, tutkimukseen ja opetukseen. Jo lyhytkin 
piipahtaminen jokivarressa vaikuttaa terveyteen ja 
hyvinvointiin. Uusien tutkimusten mukaan ihmiset 
arvottavat yhden luontokäynnin 100 euroksi.

9. Kaivokset uhkaavat Kemijoen vesistöä

Kaivokset pilaavat Kemijoen vettä, koska vesien 
puhdistustekniikka ei ole kovin kehittynyttä. Suljettuja 
kiertoja ei ole otettu riittävästi käyttöön.

 Kemijoen valuma-alueella pilaavat tai pilaisivat vettä 
seuraavat kaivokset: Kevitsa Kitisen rannalla, Kittilän Suuri 
Kuusikko uhkaa Ounasjokea ( syanidi sulfaatit), 
Viiankiaapa/Sakatti Kitistä, mahdolliset Sokli (mm. fosfori) 
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ja Suhanko pääuomaa. Sodankylän Pahtavaaran ja Elijärven
toiminta on mekaanista, joten niiden haitat ovat muihin 
kaivoksiin verrattuna vähäiset. Elijärvi ei kuitenkaan kuulu 
Kemijoen valuma-alueeseen. 

Kuva 23. Lapin tunnetut kultaesiintymät

Keskilapin alueella Kittilässä ja Sodankylässä on lukuisia 
malmi- , esim kultaesiintymiä, jotka on tarkoitus kaivaa 
ylös. Jos jätevesiä ei käsitellä nykyistä paremmin, niin 
Ounasjoen ja sen sivujokien pilaantuminen jatkuu. 
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Jätevesihaitat Kittilästä ja Sodankylästä siirtyvät alavirtaan 
Kemijoen pääuomaan ja vaikuttavat Perämeren luontoon . 
Kaivosten negatiiviset vaikutukset ovat niin vakavia ja 
laajalle leviäviä, että on aivan välttämätöntä kehittää 
puhdistustekniikoita. Kukaan tuskin haluaa, että 
jokiuomista tulee viemäreitä.

Hankkeet ovat lyhytikäisiä, osa vain noin 20 vuotta, mutta 
toiset kestävät kymmeniä vuosia, jopa pitempäänkin. 
Toiminnan taloudellinen tulos karkaa osittain ulkomaille. 
Kaivokset vaikeuttavat mm. metsätaloutta, matkailua, 
poronhoitoa ja luonnonsuojelua. Ristiriidat on 
sovitettavissa jakamalla taloudellinen tulos 
oikeudenmukaisesti luontoarvot huomioon ottaen.

Savukosken Soklin malmi vain louhittaisiin ja murskattaisiin 
Soklissa. Sieltä se kuljetettaisiin rataa pitkin satamaan. 
Jätevesien osalta on toteutettava suljettu kierto. Näin 
Kemijoella ja Nuorttijoella vältyttäisiin ympäristöhaitoilta. 
Kaikki porotaloudelle aiheutetut vahingot ja haitat on 
luonnollisesti korvattava täysimääräisesti pitkälle 
tulevaisuuteen asti.

Soklin alueen hyödyntämiseen liittyy riskejä. 

10. Tuulivoiman mahdollisuudet
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Maapallolla on tuulivoimaa lähes rajattomasti.

 Suomessa tuulivoiman osuus sähköntuotannossa on 
kasvanut nopeasti. Se oli 2020 jo kymmenkunta prosenttia 
sähköntuotannon kokonaisuudesta, yhteisteholtaan 2586 
MW ja yhteisenergialtaan 7788 GWh ( vrt. Kemijoen 
vesivoiman tuotanto ). Suomen Tuulivoimayhdistyksen 
mukaan tammikuussa 2021 toiminnassa on 821 voimalaa ja
suunnitteilla on 249 tuulivoimahanketta.

 Vesivoiman osuus tuotannosta on noin 20 % ja ydinvoiman
noin 30 %. Sähkön kokonaistuotanto on 66 TWh.

  Ahvenanmaalle rakennetaan voimaloita tuhansille kareille 
ja luodoille, koska siellä on keskimäärin vain 6 tuuletonta 
päivää vuodessa. On jopa ajateltu Ahvenanmaalla 
tuotettavan kaikki Suomen tarvitsema sähkö. Tähän 
potentiaali ei kuitenkaan riitä, mutta se lisäisi 30 TWh 
nykyistä sähköntuotantoa .

 Lapissa on monin paikoin hyvät tuuliolosuhteet 
Kemijoenkin vesistöalueella, mutta tuulivoima on kuitenkin
oikullista, sen määrä vaihtelee vuorokauden ja vuoden 
mittaan. Siksi se tarvitsee tuekseen säätövoimaa. Sitä 
saadaan varastoimalla ylijäämäsähköä vetyyn tai 
hiilivetyihin kuten metaaniin tai ottamalla käyttöön 
pumppuvoimaloita. Vedyn kantama energia saadaan 
takaisin sähköksi kulutuspiikkien aikana polttokennoilla tai 
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kaasuturbiineilla, jotka ovat erittäin nopeita ja 
varmatoimisia.

Kemijoen pääuoman 8 vesivoimalaa tuottavat energiaa 
4079 GWh, 5 alinta voimalaa 2539 GWh ja kaksi alinta eli 
Isohaara ja Taivalkoski 986 GWh.

 Saksalaisen ABO Wind yhtiön Kannonkosken tuulipuiston
mitoitusta mukaellen hahmotellaan Kemijokivarren 
potentiaalisia puistoja. On huomattava, että 
tuotantoarviot on tarkasteltu maksimaalisesti. 

Kaikki pääuoman vesivoimalat voidaan teoriassa korvata 
kahteen kertaan tuulivoimalla Rovaniemen eteläpuolelle 
sijoittuvilla yhdellä merialueella ( Ajos – Röyttä ) ja 5:llä 
mantereelle sijoittuvalla alueella ( Kuva 24 ja kuva 25 ). 
Lisäksi yksi uusi mahdollinen alue sijaitsee Kemijärven 
Seitakorvan lähellä.

Kuva 24. Tuulivoima-alueet Kemi- Kemijärvi välillä
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Ajos-Röyttä- alueelle sijoitetaan ( 70 km2 ) offshore 
puistoon 20 kpl 20 GWh:n voimalaa, joiden tuotanto on 
yhteensä 400 GWh. 

Yksi alue Kemijärven lähelle ja 5 Rovaniemen eteläpuolelle.
Alueiden yhteispinta-ala on 490 km2. 

Kuva 25. Rovaniemen tuulivoima-alueet 1-5

 ( yht. 350 km2 ).
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Yksi alue on pinta-alaltaan 70 km2, kaikki alueet ovat 
yhteensä 490 km2 ( 420 km2  meri ja manner  + 70 km2 
Kemijärven Seitakorva ). Edellä esitettyjen alueitten lisäksi 
tuulivoimaa on jo rakennettu  Varevaaraan tai 
suunnitellaan rakennettavaksi Tervolassa Kemijoen varteen 
Löylyvaaraan ja Valkiavaaraan ( 30 km2 ) joen länsipuolelle.

 Nuolivaaraan ( 12,6 km2 ) Kemijärven ja Sallan rajalle 
kaavaillaan voimaloita, myös Kittilään on toivottu 
tuulivoimaa Kellovuomaan ja Tuohivaaraan.  Savukoskelle 

45

31

2
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Tanhuan Laukkuvaaraan suunnitellaan 10-15 kpl 3 MW:n 
voimalaa.  Hankkeella on sosiaalinen hyväksyntä.

Meren ulapalle voidaan sijoittaa 10 MW:n teholla toimivia 
voimaloita harvaan 20 kpl. Vuodessa yksi voimala tuottaa 
sähköä 20 GWh, kaikki yhteensä 400 GWh, joka voitaisiin 
muuntaa Kemissä vedyksi ja siitä metaaniksi ja muiksi 
hiilivedyiksi, lopulta synteettisiksi polttoaineiksi. 

Olisi tutkittava ensi ja seuraavan kesän aikana Ajoksen 
syväväylän ruoppauksissa saatavan materiaalin ( miljoona 
m3 ) kelpoisuus offshore voimaloiden perustusten 
rakentamiseen Ajos-Röyttä- välille.

 Alueet 1-5 sijoittuvat Rovaniemeltä alavirtaan päin joen 
itäpuolelle vaarojen taakse outamaihin Petäjäisen, 
Haukitaipaleen ja Kivitaipaleen tasolle asti. Jokaiselle 
alueelle voidaan sijoittaa 20 GWh:n  voimaloita 60 kpl , 
voimaloiden yhteisteho olisi 600 MW/alue. Kaikenkaikkiaan
tuulipuistoihin tulisi 420:n neliökilometrin alueelle 320 kpl 
+ 60 kpl = 380 voimalaa. Ne tuottaisivat energiaa 7600 
GWh ( eli 7,6 TWh ) 3800 MW:n teholla. 

Jos vesivoimaloihin ei koskettaisi ja tuuli otettaisiin 
käyttöön edellä esitetyllä tavalla, niin yhteenlaskettu 
tuotanto olisi 11 700 GWh ( 11,7 TWh ). Maalle sijoittuvat 
voimalat kustantavat 6,5 miljoonaa/voimala* 360 kpl = 
2,34 mrd eli 390 miljoonaa/yksi maa-alue, saman kuin 
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valtioneuvoston kuoppaama Kemijoen monitoimiallas 
vuonna  2018. 

Yhdellä mantereen alueella ( 1200 GWh ) voidaan siten 
korvata Isohaara ja Taivalkoski sekä Sierilä ja yli jäisi vielä 
50 GWh. Tämä tulisi kustantamaan 390 miljoonaa euroa. 

Alueet 1 -2  varataan tuulivoimaloille, muita mahdollisia 
käyttömuotoja varten varataan alueet 3 -5.

 Säätövoiman tarpeen kasvaessa on varmasti paineita 
perustaa kolmaskin tuulipuisto mantereelle ( 1200 GWh/ 
puisto ) Kemijärven lähelle Seitakorvaan, jolloin saataisiin 
säätövoimaa neljän suurehkon vesivoimalaitoksen verran , 
esimerkiksi neljä Petäjäskosken laitosta. Tämä 
ylijäämäsähkö voitaisiin varastoida vetynä tai 
pumppuvoimaloihin Elijärvelle, Mäntyvaaraan , Suuri 
Kuusikkoon ja Pyhäsalmeen ( 4*300 GWh ) sekä muihin 
mahdollisiin tulevaisuuden kaivoskuiluihin ( Kuva 26 ) ja 
korkealla sijaitseviin luonnonaltaisiin, kuten Vaaranlampiin 
Räisälässä.   

Kuva 26. Mäntyvaara 
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Edellä esitetyt tiedot kuvaavat maksimiratkaisuja. 

Todellisuudessa merellä sijaitsevat voimalat tuottavat 
energiaa edellä esitetyn verran, mutta maalla sijaitsevat 
voimalat ovat todennäköisesti tuotannoltaan puolta 
pienempiä, keskimäärin vuodessa 10 000 MWh eli 600 
GWh/alue, kaikki yhteensä ( meri+manner ) vähän yli 
4000 GWh eli sama kuin Kemijoen 8 vesivoimalaa. Siten 
tuulesta tehdyllä ylijäämäenergialla voidaan 
todennäköisesti korvata Kemijoen säätövoiman osuus.

Merelle tuleviin voimaloihin liittyy riskejä liikenteessä ja 
kalastuksessa. Siksi alueen voimalat sijoittuvat ulapalle 
varsin väljästi.

Mantereen alueet ovat hyvin harvaan asuttuja seutuja. Ne 
kuuluvat Narkauksen paliskuntaan Kemijärven Seitakorvan 
aluetta lukuunottamatta. Narkauksen alue on pinta-
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alaltaan 2432 km2 eli suurinpiirtein Muonion kunnan 
pinta-ala. Suurin sallittu poromäärä on 2000. 
Poronomistajia on 76. Poronomistajaa kohti poroja on 
keskimäärin 23.

 Yhden tuulivoima-alueen osuus on noin 3 % paliskunnasta 
ja viiden 15 %. Paliskunnan alueista on 40 % valtion 
omistuksessa.

Rovaniemen alueiden muut omistajat ovat yksityiset ja 
seurakunta.

Alueella on harjoitettu metsätaloutta. Metsät ovat 
monessa kehitysvaiheessa, avohakkuilta ja maan 
muokkauksilta ei ole voitu välttyä. Metsä- ja suo-ojitukset 
ovat tiheitä. Metsäautoteitä on melko paljon.

Suunnittelualueella on merkitystä ihmisille metsästyksessä,
jonkin verran kalastuksessa, marjastuksessa ja 
sienestyksessä sekä virkistyksessä. Alueella on 
soranottopaikkoja ja louhoksia sekä Rovaniemen 
Kuusiselän kaatopaikka.

 Tuulivoiman vaikutuksesta poroihin ei ole vielä kovin 
tarkkaa käsitystä, mutta vasomisaika on ilmeisen herkkä 
ajankohta. Porojen kulkureitit ja laidunalueet saattavat 
myös muuttua. Poronhoidon ja luonnon näkökulmasta 
tuulipuistot tulisi sijoittaa alueille, jotka on jo ennestään 
muokattu ihmisen tarpeisiin. Rovaniemellä voitaisiin varata 
alueet 3- 5 kokonaan porotaloudelle ja korvata muut           (
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6  % ) alueet täysimääräisesti pitkälle tulevaisuuteen 
poronhoitajille.

Keräämieni tietojen perusteella suosittelisin aluetta 
kehitettäväksi monikäytön suuntaan.

Kemijoen alueelta on saatavissa muutakin kuin vain tuuli- 
ja vesivoimaa. Joen virtaamasta tulee ohjata 20 % 
putaisiin. Kaksikymmentä prosenttia keskivirtaamasta on 
110 m3/s. Suuren tulvan, esim 4000 m3/s, tilanteessa 
virtaama olisi 800 m3/s. Tällä olisi jo huomattava vaikutus 
Rovaniemen tulvaan.

Kaikkien voimaloiden osalta monikäyttöön ohjattava 
energia on 820 GWh, viiden alimman osalta 508 GWh ja 
kahden alimman osalta 200 GWh.

On huomattava, että 80 % joen vesivoiman tuotannosta 
säilyy ja vain 20 % säästetään muihin käyttömuotoihin, 
jotka tarjoavat hyvin monipuolisesti erilaisia 
ekosysteemipalveluita. 

Maaekosysteemin hyödyntäminen kattavasti  on 
tuulipuistojen alueella hankalaa, jos voimalat sijoitetaan 
alueille tasaisin välein. Voimaloiden tuotannon kannalta 
niiden on kuitenkin sijaittava melko tiheästi ( noin 1 
voimala/ km2 ).

Tuulivoimaloiden välisillä alueilla voitaisiin tehostaa 
maankäyttöä sijoittamalla sinne aurinkopanelikenttiä 
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sitten, kun paneleiden hinnat ovat laskeneet riittävästi. On 
arvioitu, että aurinkosähkö on hinnaltaan tasoissa hiilen 
kanssa seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Panelit 
tuottaisivat sähköä pakkasillakin, helmikuulta lokakuulle. 
Aurinkopaneleiden käyttöönotto tuulipuistoissa ehkä 
vähentäisi tuulivoimaloiden tarvetta. Näin säästyisi 
maapinta-alaa muihin käyttömuotoihin kuin 
voimantuotantoon.

 Pelkosenniemen ja Savukosken alueet olisi varattava  
korkean maisema-arvon ja luonnon puhtauden vuoksi 
pääasiassa luontomatkailulle ja alkuperäiselinkeinoille. 
Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken lähellä sijaitseva 
Akanvaara voisi kuitenkin olla tuulivoimakohde, jos se ei 
häiritsisi sallalaisten poronhoitoa. Tulevaisuudessa 
Akanvaara saattaa olla kaivosalue. Tuulivoiman lisäksi 
alueilla voitaisiin kehittää aurinkopanelitekniikan 
tuotantoa, varastointia ja käyttöä.

 Suomen suurin aurinkovoimala on suunniteltu 
rakennettavaksi lapualaiselle Heininevan turvesuolle, joka 
on pinta-alaltaan 140 hehtaaria. Voimalaan tulee 300 000-
400 000 panelia.

Maailmalla on jo suuriakin aurinkopanelikenttiä.

 Suurin kenttä rakennetaan Australiaan. Sen teho on 10 GW
ja se maksaa 12 mrd euroa. Kenttä vastaa pinta-alaltaan 
20 000 jalkapallokenttää eli se on 142,8 km2 ( noin 10 km X
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10 km). Saatavan sähkön kuluttavat miljoona 
singaporelaista ( koko kansa on 5,6 miljoonainen ). 
Rakentaminen alkaa 2023 ja valmista pitäisi olla 2027. 

Porotaloudenharjoittajille tulisi korvata alueiden menetys 
täysimääräisesti pitkälle tulevaisuuteen asti.

11. Tulevaisuus on vetytaloutta

EU.ssa on tarkoitus luopua vähitellen ydinvoimasta ja 
fossiilisista energialähteistä. Kaikki energia tuotettaisiin 
uusiutuvilla aurinko- ja tuulivoimalla.

Vaikka vesivoima on uusiutuva ja päästötön, niin sen 
käytöstä on luovuttava tietyillä valuma-alueilla, koska se 
vaikuttaa hyvin haitallisesti ekosysteemiin, sen toimintaan 
ja monimuotoisuuteen, mutta alentavasti myös systeemistä
saatavan aineellisen ja aineettoman hyödyn määrään.

Merkittävä vesiekosysteemi on Kemijoen valuma-alue, 
jonka jokiverkosto tulisi vähitellen ennallistaa tulevien 
vuosikymmenten aikana mahdollisimman lähelle 
luonnontilaa. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä voimalaitosten ohi on 
rakennettava putaat eli ohitusuomat, joihin ohjataan 
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huomattava osa joen virtaamasta. Näin joen biologinen 
monimuotoisuus kasvaa. Sen ekosysteemipalvelut 
monipuolistuvat.

Kokonaisen ekosysteemin vaurioiden korjaaminen on 
kunnianhimoinen tavoite. Hankkeesta saatu kokemus ja 
tieto auttavat elinympäristömme laadun ja hyvinvoinnin 
kehittämisessä.

Vesivoiman merkitys säätöenergiana tulee vähenemään 
Kemijoella ja sitä korvaavat uusiutuvalla tuulella ja 
aurinkoenergialla toimivat pumppuvoimalat ja vety.

 Pumppuvoimaloissa energia varastoituu yläaltaaseen 
veden potentiaalienergiaksi ja vapautuu liike-energiaksi 
veden valuessa ala-altaaseen turbiinien kautta, jotka 
pyörittävät sähköä tuottavaa generaattoria. Toimintaa voisi 
verrata polkupyörän dynamoon.

 Vetyä saadaan hajoittamalla sähköllä vettä hapeksi ja 
vedyksi. Vety kantaa energiaa ja luovuttaa sitä 
polttokennossa sähkönä yhtyessään jälleen happeen. 
Prosessissa syntyy sähkön lisäksi vesihöyryä ja lämpöä. 
Hyötysuhde ei ole kovin hyvä, mutta jos lähtötilanteessa on
käytettävissä runsaasti halpaa energiaa, niin systeemi 
toimii ja saadulla sähköllä voidaan pyörittää esimerkiksi 
sähkömoottoreita. Systeemiin syötettävä sähköenergian 
määrä on siis suuri suhteessa systeemistä ulos saatavaan 
energian määrään. 
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Potentiaalisia pumppuvoimaloiden paikkoja ovat tällä 
hetkellä Elijärven kaivos Keminmaassa ( on lähellä 
Kemijoen valuma-aluetta ), Mäntyvaara ( Kuva 26 ) ja ehkä 
Ounasvaara Rovaniemellä sekä Suuri Kuusikko Kittilän 
Kiistalan kylän lähellä ja Räisälä Kemijärvellä.

Kymmenen vuoden kuluttua käytössä ovat synteettiset 
polttoaineet. Lapissa niitä valmistetaan todennäköisesti 
Meri-Lapissa ja mahdollisesti Kemijärvelle tulevassa 
Kemijärven Biojalostamo Oy:ssä.

 Kemissä sähkö saadaan Röyttän ja Ajoksen välille 
rakennettavasta offshore-  merituulipuistosta ( 20 kpl 20 
GWh ), joka olisi Suomen ensimmäinen aito ulapalle 
rakennettava  tuulipuisto. Se tuottaisi sähköä enemmän 
kuin Isohaaran vesivoimalaitos. Sähköllä yhdistetään vety ja
alueen suurista teollisuuslaitoksista saatava hiilidioksidi 
metaaniksi, mikä kytketään esimerkiksi alueen LNG- 
systeemiin. Mahdollisella ylijäämäsähköllä voidaan 
ylläpitää Elijärven kaivoksen voimaloita säätösähkön 
tuottamiseksi tai korvata Sierilä.

Ylempänä jokivarressa Rovaniemen Mäntyvaaran 
pilottipumppuvoimala ja siihen kytketty tuulipuisto 
tuottavat nekin säätövoimaa ja uusiutuvaa vetyä 
jatkojalostettavaksi esimerkiksi polttoaineiksi, mitä 
erilaisimmiksi kemikaaleiksi ja jopa ravinnoksi.
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Kittilän Kiistalassa Suuri Kuusikon kultakaivoksessa on 
syvyyttä yli kilometri. Kuiluun voisi rakentaa voimalan ja 
lähistölle tuulipuiston. Voimaloista saatava sähkö kuluisi 20 
km etäisyydellä olevassa Levin matkailukeskuksessa.

Kemijärven Biojalostamo Oy valmistaisi Seitakorvan 
läheisestä puistosta saatavalla sähköllä polttoaineita 
kaasuautojen tarpeisiin, erityisesti raskaaseen 
liikenteeseen. Ylijäämäsähköllä voidaan nostaa vettä padon
yli Juujärvestä varastoon ja laskea alas kulutuspiikkien 
aikana säätövoimaksi.

Lähitulevaisuudessa energiahuolto perustuu vielä 
keskitettyyn ydinenergiaan ja vesivoimaan, mutta mitä 
pitemmälle mennään, sitä suuremmaksi kasvaa 
uusiutuvista energioista aurinko ja tuuli. Energia-asioissa 
siirrytään hajautettuun malliin ja kaikessa tulee olemaan 
lähtökohtana vety Kemijoenkin valuma-alueella. 
Hajautetun energian tuotannon ansiosta alueista tulee 
omavaraisia ja asuminen maalla on mahdollista. 
Virstanpylväitä tulevat olemaan vuodet 2030, 2050 ja 2100.

Savukoskella voitaisiin esimerkiksi selvittää koemielessä 
auringon  ja tuulen energian varastointia ja käyttöä 
asumisessa ja liikkumisessa.

Vetytalous vastaa ilmastokysymysten haasteisiin ja 
vähentää ihmisen ja elinympäristön kannalta haitallista 
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kemikalisoitumista ja torjuu pienhiukkasia. Sen avulla 
voidaan korjata ihmisen aiheuttamia ekosysteemivaurioita.

12. Yhteenveto

Kemijoen valuma-alue on syntynyt miljoonien vuosien 
aikana. Sadealueen rajaan lännessä vaikutti Kölivuoriston 
kohoaminen, pohjoiseen ja itään korkeimman kohdan 
muodostaa Maanselkä. Se jakaa vedet Jäämereen ja 
Itämereen.

Jääkauden lopulla valuma-alue oli suureksi osaksi veden 
alla. Ounasjoki, Kitinen, Luiro ja Kemihaara olivat itsenäisiä 
jokia ja laskivat Yoldiamereen. Maankohoamisen 
seurauksena joille muodostui yhteinen alaosa. Ne pitenivät
100-200 km. Joet hakeutuivat maankuoren suoraviivaisiin 
murroslaaksoihin.

Kemijoki oli jo varhain jokiverkostoineen tärkeä kulkuväylä, 
se yhdisti eri alueita. Jokivarret antoivat ihmisille elannon. 
Lohi, hauki, peura ja turkikset olivat tärkeimmät 
luonnonvarat.

Lappalaiset, nykykielessä saamelaiset, olivat alueen 
ensimmäisiä asukkaita. Vähitellen alueelle tuli pirkkalaisia 
Satakunnasta ja Hämeestä. Karjalaiset olivat vahvasti 
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jokisuulla, mutta Länsi-Suomalainen väestö työnsi heidät 
ylemmäksi jokilaaksoon. Alajuoksun karjalaiset samoinkuin 
lappalaisetkin sulautuivat suomalaisasutukseen. Alueen 
karjalaiset kastettiin roomalais-katoliseen uskoon.

Keskiajalla harjoitettiin eränkäyntiä ja kaskiviljelyä, mutta 
vähitellen 1700- ja 1800- luvuilla karjatalous ja peltoviljely 
kehittyivät. Talollisilla oli vähän porojakin. Lohi oli yhä 
erittäin tärkeä elannonantaja. Sitä vaihdettiin 
hyödykkeisiin, joita ei itsellä ollut.

1700- luvulla alkoi metsien kaupallinen hyödyntäminen, 
kun perustettiin vesisahoja. Siksi alkoi myös tukkien uitto 
joella. Uitto muuttui täydellisesti irtouitoksi ja kestoltaan 
koko avovesikauden mittaiseksi. Tähän loppui 
lohenkalastus. Tuhon täydensi joen patoaminen.

Samaan aikaan uiton kanssa Lapissa oli suuria savotoita. 
Talvisin Kemijokivarressa oli 10 000-11 000 miestä 
savottahommissa. Kemiyhtiö työllisti. Rahaa meni paljon 
valtiolle, mutta jäi sitä Lappiinkin. Niillä koneellistettiin 
maatalous ja perustettiin kansakoulut ja kirjastot.

Parhaimmillaan joesta nostettiin kalaa 360 000 kiloa, mutta
kalantulo loppui joesta 1948 isohaaran padon valmistuttua.

Nyt on virinnyt laajasti halu palauttaa vaelluskalat 
Kemijoen valuma-alueelle. Se on mahdollista rakentamalla 
voimalaitosten ohi luonnonmukaiset putaat, joita myöten 
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kalat pääsevät ylä- ja alavirtaan. Putaisiin on ohjattava 20 %
virtaamasta.

 Putaat mahdollistavat myös vesiliikenteen kehittämisen, 
osan tulvasuojelusta, luonnon monimuotoisuuden 
kehittämisen, virkistyksen, tutkimuksen ja opetuksen.

Putaisiin menevä energia on mahdollista kompensoida 
rakentamalla Valajaskosken läheiseen Mäntyvaaraan 
pilottihankkeena pumppuvoimala, joka varastoi 
tuulienergiaa ja tuottaa säätöenergiaa tai sähkön 
varastointi perustetaan vedyn ja metaanin varaan.

Kaivokset uhkaavat Kemijokea. Niihin olisi ehdottomasti 
rakennettava suljetut kierrot, jotta vältyttäisiin 
ympäristöhaitoilta.

Monikäyttöä kehittämällä Kemijoesta saadaan suurin 
mahdollinen hyöty aluetalouteen, kertaluokkia suurempi 
kuin pelkällä vesivoimataloudella. 

Kemijoellakin siirrytään asteittain vetytalouteen, jolloin 
lähes kaikessa energiataloudessa lähtökohtana on vety. 
Vety saadaan hajoittamalla vettä uusiutuvien aurinko- ja 
tuulivoiman avulla. Vety on maailman kevein ja yleisin 
alkuaine, mutta sitä ei juurikaan esiinny vapaana, vaan se 
on sitoutuneena muihin aineisiin, kuten happeen, vedeksi.

Vaikka vesivoima on päästötöntä ja uusiutuvaa, niin siitä on
osittain luovuttava, koska se vaurioittaa pahoin 
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vesiekosysteemeitä ja rajoittaa niistä monikäytöllä saatavaa
aineellista ja aineetonta hyötyä.
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Liite

Voimalaitokset alajuoksulta lähtien[7][8]:

Nimi
Teho
(MW)

Korkeus
(m)

Joki Kunta Yhtiö

Isohaara 106 12,2 Kemijoki
Kemi, 
Keminmaa

Pohjolan Voima 
Oy

Taivalkoski 134 20,0 Kemijoki Keminmaa Kemijoki Oy
Ossauskoski 124 15,5 Kemijoki Tervola Kemijoki Oy
Petäjäskoski 182 20,5 Kemijoki Rovaniemi Kemijoki Oy
Valajaskoski 101 11,5 Kemijoki Rovaniemi Kemijoki Oy
Permantokoski 13 24,0 Raudanjoki Rovaniemi Kemijoki Oy
Vanttauskoski 95 22,0 Kemijoki Rovaniemi Kemijoki Oy
Kaihua 4,2 45? Kaihuanjoki Rovaniemi Rovakaira Oy
Kaarni 1,3 19? Kaihuanjoki Rovaniemi Rovakaira Oy

Juotas 3,8 29? Juotasjoki Rovaniemi
Keski-Lapin 
Voima Oy

Pirttikoski 152 26,0 Kemijoki Rovaniemi Kemijoki Oy
Seitakorva 144 24,0–17,0 Kemijoki Kemijärvi Kemijoki Oy
Jumisko 30 96,0 Askanjoki Kemijärvi Pohjolan Voima 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kemijoki#cite_note-7
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Askanjoki&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jumiskon_voimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Seitakorvan_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pirttikosken_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Juottaan_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaarnin_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaihuan_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vanttauskosken_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Permantokosken_voimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valajaskosken_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A4j%C3%A4skosken_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ossauskosken_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taivalkosken_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Isohaaran_vesivoimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kemijoki#cite_note-8
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Nimi
Teho
(MW)

Korkeus
(m)

Joki Kunta Yhtiö

Oy
Kokkosniva 25 11,5 Kitinen Pelkosenniemi Kemijoki Oy
Kurkiaska 27 12,5 Kitinen Sodankylä Kemijoki Oy
Kelukoski 11 7,0 Kitinen Sodankylä Kemijoki Oy
Matarakoski 11 7,0 Kitinen Sodankylä Kemijoki Oy
Vajukoski 21 16,0 Kitinen Sodankylä Kemijoki Oy
Kurittukoski 15 11,0 Kitinen Sodankylä Kemijoki Oy
Porttipahta 40,5 30,0 Kitinen Sodankylä Kemijoki Oy
Lokka 0,15 7,0–12,0 Luiro Sodankylä Kemijoki Oy

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luiro
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokan_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitinen
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Porttipahdan_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kurittukosken_voimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vajukosken_voimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitinen
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Matarakosken_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitinen
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelukosken_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitinen
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurkiaskan_voimalaitos&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitinen
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kokkosnivan_voimalaitos&action=edit&redlink=1

