
Nykyinen vesilaki hidastaa vaelluskalakantojen elpymistä 

Vesivoimayhtiöiden vanhat kalatalousvelvoitteet tulee päivittää heti. 

 

Monet kalalajimme ovat sukupuuton partaalla. Syy on yksinkertainen: vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, 

yrittävät nousta joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueilleen, mutta niiden tie on tukittu padoilla.  

 

Vaelluskalojen ahdinkoon on viime vuosina herätty ilahduttavasti. Esimerkiksi Lapissa ely-keskuksen 

kalatalousviranomainen on jättänyt hakemukset Kemijoen ja Iijoen vanhojen kalatalousvelvoitteiden 

päivittämiseksi. Velvoitteiden päivittäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vesivoimayhtiöiden pitäisi 

rakentaa kalateitä ja kunnostaa kalojen elinympäristöjä.  

 

Kemijoki Oy on kuitenkin pyrkinyt torppaamaan velvoitteiden päivittämisen jo ennen kuin 

aluehallintovirasto on edes kuullut osapuolia. Myös Pohjolan voima (PVO) ja Energiateollisuus ry ovat 

ilmoittaneet vastustavansa velvoitteiden avaamista Kemi- ja Iijoella (HS 21.10. ja 22.10.).  

 

Kalastus- ja ympäristöjärjestöjä hätkähdyttää yritysten tapa yrittää vaikuttaa riippumattomien 

viranomaisten päätöksentekoon. Kemijoki oy:n ja PVO:n toiminta on poikkeuksellisen aggressiivista, 

varsinkin kun otetaan huomioon, että vaatimukset velvoitteiden ripeään päivitykseen ovat tulleet Suomen 

hallitukselta.  

 

Lapin ely-keskuksen kalatalousviranomaisen tavoitteena on – Suomen virallisen kalatiestrategian 

mukaisesti – palauttaa vaelluskalat jokiin, joista ne menetettiin sotien jälkeen tapahtuneen massiivisen 

vesivoimarakentamisen seurauksena. Vanhat kalatalousvelvoitteet ovat alimitoitettuja ja perustuvat 

lähinnä istutuksiin. Luontaisten kalakantojen aikaansaaminen edellyttää joko vaellusesteiden purkamista tai 

kalateiden rakentamista.  

 

Lapin ely-keskus on vuosikymmeniä pyrkinyt vapaaehtoisen ratkaisun löytämiseen yhteistyöryhmien kautta, 

mutta yhtiöiden nihkeys on johtanut tilanteeseen, jossa velvoitteiden päivitys on jäänyt ainoaksi 

mahdollisuudeksi. Ely-keskuksen esitys kalateiden rakentamiseksi on nykyisissä olosuhteissa vähintäänkin 

kohtuullinen. Luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elvyttäminen hyödyttää kalastus- ja luontomatkailua ja 

mahdollistaa yrittäjyyden ja työllisyyden jokivarsilla.  

 

Vesivoimayhtiöiden velvoitteiden päivittämisiä tulee jatkaa muissakin entisissä vaelluskalajoissamme. 

Kalatalousviranomaisten tulee vaatia kalateiden rakentamista myös niiltä yhtiöiltä, joilla kalatie on jo 

velvoitteena mutta jotka eivät ole velvoitetta toteuttaneet. Vaelluskalojen palauttamista tulee edistää 

myös lainsäädännön muutoksella. Vesilain puutteiden vuoksi kymmenillä vanhoilla pienvesivoimaloilla ei 

ole mitään kalatalousvelvoitetta.  

 

Nykyinen vesilaki hidastaa olennaisesti vaelluskalakantojen elvyttämistä ja EU:n yhteisen lainsäädännön 

toimeenpanoa Suomessa. Tässä tilanteessa niin suurten kuin pientenkin jokien uhanalaiset vaelluskalat 

ovat ahdingossa. Vesilakia tulee uudistaa mahdollisimman pian, kuten olemme hallitukselle esittäneet.  
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