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Vaellusesteet

 Vaellusesteitä on Suomessa tuhansia. 

 Akuutisti tärkeitä kohteita muutama sata kappaletta, jotka 

tiedetään varmasti (Kartoitus: MMM-tulostavoite ELY-

keskuksille 2012).

 Kalatiestrategian kärkikohteita 55 kpl

 Pieniä kohteita sivupuroissa lukemattomia

 Tierumpurakenteet (Anssi Eloranta 2015). Tuhansia 

ongelmallisia rakenteita



Vaelluseste entisellä tai potentiaalisella 

vaelluskalojen vaellusreitillä

 Luontainen vaelluseste

 Vailla käyttötarkoitus oleva patorakenne

 Käytössä oleva pato

– Säännöstelypato

– Pohjapato/maisemapato

– Vesivoimalaitos

 Ratkaisuvaihtoehdot:

– Padon poisto, padon

osittainen poisto, 

padon kierto ohitusuomalla,

tekninen kalatie, ylisiirto
UUD ELYn Ilolanjoen Kankurinmäenkosken 

kalatietyömaa



Vesivoimalaitokset

 Rakennusaste yleensä niin korkea, että 

voimalaitoksen omistajalla vain hävittävää 

kalatiehankkeissa ja ympäristövirtaamahankkeissa

 Vesivoimarakentamisen päämäärä on täysin 

päinvastainen kuin virtavesikunnostuksen

 Vesilainsäädäntö taipunut vesivoimatarpeiden 

edessä hyvin pitkälle

-> huono lähtökohta edistää kalatiehankkeita



Rahoitus
 Valtion kunnostusvarat (ns. perusrahat + kärkihankkeet)

 Kalatalousvelvoitteet, kalastonhoitomaksuvarat

 EU-hankkeet

 Yksityinen rahoitus



Miten kalatie saadaan aikaiseksi ?

- Taustatyöllä: virtavesikartoitukset, vaelluskalaselvitykset, paikallisten 
tahojen huomioiminen, kunnostusohjelmien laadinta, vesienhoidon 
toimenpideohjelma, valtakunnalliset strategiat.

- Yhteistyöllä luvanhaltijoiden, voimayhtiöiden, maanomistajien, 
museoviranomaisten, luonnonsuojeluviranomaisten, 
paikallisyhdistysten ja muiden toimijoiden, maanomistajien, 
osakaskuntien jne kanssa.

- Maksamalla valtaosa kustannuksista julkisin varoin. (esim. pääomitettu 
korvaus menetetystä vesivoimasta).

- Sovittamalla yhteen eri intressitahojen näkemykset ja pyrkimällä 
löytämään toimiva ratkaisu reunaehtojen välistä siten, että myös 
kustannukset pysyvät kurissa.

- Laitoksen lupahistoriasta riippuen voidaan myös vaatia vanhoja 
kalatalousvelvoitteita toteutettaviksi/muutettaviksi.

- Sopimalla miten ja kenelle rakenne, sen seuranta ja ylläpito kuuluu.

- Käyttämällä parhaita asiantuntijoita ja parasta tietoa 
kalatiesuunnittelussa.



Case: Perhonjoen Pirttikoski
 Vaasan läänin maaherra 1925: ”Vesilaitoksen omistaja 

on velvollinen rakentamaan ja kunnossa pitämään 

tarkoituksenmukaista kalatietä kalastushallituksen 

vahvistamien piirustuksien mukaan, jos kalatietä 

vastaisuudessa katsotaan tarpeen vaatimaksi”. 

 Vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskus sai 

aloitteen kalatievelvoitteen toteuttamiseksi kahdelta 

kalastusalueelta usealta paikalliselta osakaskunnalta ja 

kalastusoikeuden haltijalta.

 Kalan kulun mahdollistaminen Pirttikoskella on linjattu

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen vesienhoidon 

toimenpideohjelmassa vuoteen 2021 

 Kirjeenvaihto voimayhtiön kanssa –> erimielisyys 

kalatien tarpeellisuudesta.

 VARELYn Hallintopakkohakemus AVIlle 13.6.2017

 Voimayhtiö tehnyt vastineen AVIlle

 ELY-keskukselle varattu mahdollisuus vastineen 

antamiseen



Kalatien suunnittelu ja rakentaminen

 1. Yleissuunnittelu

– Kalatiehankkeen tavoitteen asettelu, kalatievaihtoehdot, luvan 

hakija ja rakenteen omistajan päättäminen, kustannusarvio.

 2  Lupahakemustasoinen suunnitelma

– Alueen omistajan suostumus rakentamiselle, kalatietyyppi, 

kalatien virtaamat ja veden korvauskysymykset, vesilain ja 

asetuksen mukainen hakemus.

 3  Yksityiskohtainen rakennesuunnittelu

 Luvan saamisen jälkeen

 4 Kalatien toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen 

 Kalatien valmistumisen jälkeen kalatien toimivuutta tulee seurata 

ja toteutettava tarvittavat korjaus- ja kehittämistoimenpiteet



 Urpalanjoen Muurikkalankosken kalatie

 Summanjoen Sahakosken kalatie

 Väliväylän Jyräänkosken pohjapatoratkaisu

 Keravanjoen Kellokosken kalatiesuunnittelu

 Gumbölenjoen Myllypato

 Siuntionjoen Munksinkosken kalatie

 Mustionjoen Åminnefors ja Billnäs (Freshabit)

 Kiskonjoen Koskenkosken ja Hålldamin padot (Freshabit)

 Hitolanjoen Myllykosken kalatie

 Lapväärtin-Isojoen Villamon pato (freshabit)

 Kruunupyynjoen pohjapatohankkeet

 Lestijoen Parkkikosken kalatie/patomuutos

Menossa olevia kalan kulkua parantavia 

hankkeita VARELYn toimialueella:



Raportissa tarkastellaan (vesistöalueittain) 

Suomen alle 5 MW:n, käytössä olevien 

voimalaitosten (153 kpl) vesitalous- ja 

säännöstelylupa-päätöksiin sisältyviä 

kalataloudellisia velvoitteita. Raportissa 

tuodaan laitoskohtaisesti esille voimassa oleva 

kalataloudellinen velvoite sekä 

virtaamavelvoite, mikäli sellaisista on määrätty. 

Kunkin laitoksen kalataloudellisia velvoitteita ja 

virtaamavelvoitteita koskeva historia käy ilmi 

erillisestä vesilupatietokannasta. 


