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Valtion alueellinen 
kalataloushallinto 
uudistui v. 2015 
alusta lähtien  
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Suomessa on tuhansia 
kalojen vaelluksen 
katkaisevia patoja

Niihin on alettu rakentaa 
kalateitä kuitenkin yhä 
enenevässä määrin 
erityisesti 
kalatalousviranomaisen 
toimesta



Siuntionjoen Kirkkojoen Munksin padot

Summanjoki, Metsäkylän 
SahakoskiFiskarsinjoki, 

Kvarndammen

Lapväärtin-Isojoki – Sandgrundforsin pato



 Suomen nykyiset 
meritaimenjoet
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Genetic structure of Finnish and Russian sea trout populations in the Gulf of Finland area.    Marja-Liisa 
Koljonen, Aki Janatuinen, Ari Saura ja Jarmo Koskiniemi, Työraportteja, nro 25, 2013



Viime vuosisadalla kalojen esteettömälle kululle ja 
vesiluonnolle ei osattu antaa niille kuuluvaa arvoa.

Lähes kaikki Suomen Itämereen laskevat joet on 
valjastettu ja lukuisat alkuperäiset vaelluskalakannat ovat 
kuolleet sukupuuttoon.

Emme kuitenkaan ole 1900-luvun arvojen vuoksi 
tuomittuja elämään vaelluskalattomien virtavesien kanssa!

Nykyisin tajutaan yleisesti, että vaelluskalakantojen 
henkiin herättäminen antaa valtavia mahdollisuuksia 
kalastukselle, matkailuelinkeinoille ja luonnon 
virkistyskäytölle.



Asenteiden muuttumiseen ovat vaikuttaneet toimivien kalateiden 
ohella mm.
• Istutustulosten nopea heikentyminen 
• Kansalliset ja EU:n vesi- ja meripolitiikan tavoitteet

 Luonnonvaraisten vaelluskalakantojen palauttaminen 
rakennettuihin jokiin on noussut keskeiseksi kysymykseksi 
vaelluskalakantojen hoidossa. 

 Uusitussa kalastuslaissa tavoitteena on turvata kalojen 
luontainen elinkierto ja lisääntyminen kalastusrajoitusten ja 
muiden toimien avulla

Yhtenä esteenä kalateiden toteuttamisessa on edelleen, että 
luvat padoille on annettu ikuisiksi ajoiksi.

Vanhoilla voimaloilla on ani harvoin edes velvollisuutta kalojen 
kulun turvaamiseksi.



Kalateihin liittyviä otsikoita (koonnut Aki Mäki-Petäys 2013)



Mitä kalatiet ovat ja mihin niitä tarvitaan?

 Kalojen kulkumahdollisuuksien parantamiseksi tehtäviä 
uusia rakenteita ja kulkua haittaavien rakenteiden 
kunnostamisia: luonnonmukaisia kalateitä ja ohitusuomia, 
patomuutoksia ja patojen kunnostuksia, teknisiä 
kalaportaita, osittain teknisiä ”hybridikalateitä”.

 Mihin kalateitä tarvitaan?
– Kalakantojen vahvistaminen
– Kalakantojen palauttaminen
– Vesistöjen läpikulkukelpoisuuden parantaminen
– Kalojen elinalueita
– Kalojen lisäksi muille vedessä liikkuville eliöille
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Kemijoki
Tekninen kalatie jokisuussa Isohaarassa
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Porvoonjoen Vakkolankoski ennen kalatien 
rakentamista
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Vakkolankosken kalatie - hybridikalatie
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Luonnonmukainen kalatie – Kuuskosken kalatie 
Koskenkylänjoella
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Pohjapadon kunnostaminen – Hirvihaaranjoen 
Lontoon pohjapato ennen kunnostusta
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Kunnostuksen jälkeen - Lontoon pohjapadon 
kalatie
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Purettuja patoja – Forsbynkosken kunnostus 
Koskenkylänjoella
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Kalatiehankkeen vaiheita:
- pato tms. rakenne, joka on vaelluskalakannan 
elvyttämisen fyysisenä esteenä
- tahtotila kalatien rakentamiseksi; aloite hankkeen 
edistämiseksi
- neuvotteluja asianosaisten kesken; kalatievelvoite ?
- rahoitus esiselvityksiä varten
- kalatien yleissuunnitelma (eri vaihtoehtojen kartoitus, 
kustannusarvio yms.)
- lupahakemuskelpoisen suunnitelman laatiminen 
- vesilain mukainen lupahakemus aluehallintovirastoon
- aluehallintoviraston lupa (valituksia?)
- tarkempi rakennesuunnittelu
- rahoituksen hankkiminen rakentamiseen
- kalatien rakentaminen
- kalatie rakennettu



Valtioneuvosto hyväksyi Kalatiestrategian osaksi
hallitusohjelmaa 2011-2014. Se ohjaa kalateiden rakentamista 2020-
luvun lopulle saakka.

TAVOITE
Toiminnan painopiste siirretään kalojen istutuksista kalojen 
luontaisen elinkierron ylläpitoon ja palauttamiseen.

VISIO
Elinvoimaiset vaelluskalakannat lisääntyvät luonnossa 
mahdollistaen biodiversiteetin säilymisen ja kestävän
kalastuksen. 

Ensi vaiheessa tavoitteena on kalojen kulkumahdollisuuksien 
palauttaminen 55 padon ohi 20 vesireitillä.
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Kaikki kalataloushallinnon listaamat kalatiekohteet 
- Kalatiestrategian kärkikohteet
- Alueelliset tärkeät kohteet

 Häme/Pirkanmaa    23 kpl (2 + 21 kpl, )
 Uusimaa     30 kpl (5 + 25 kpl. )
 Varsinais-Suomi/Satakunta   28 kpl (5 + 23 kpl, )
 Keski-Suomi     10 kpl (2 + 8 kpl, )
 Kaakkois-Suomi    23 kpl (7 + 16 kpl, keskeneräinen)
 Etelä-Savo    ~70 kpl (6 + ~ 60-70 kpl,)

– Hentinen & Hyytinen 2008: Etelä-Savon virtavesien, kalataloudellinen kunnostusohjelma

 Pohjois-Karjala    4 kpl (4 + 15 kpl, )
 Pohjois-Savo    4 kpl (4 + tieto puuttuu)
 Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaa  23 kpl (5 + 18 kpl)
 Kainuu/Pohjois-Pohjanmaa  8 kpl (7 + 1 kpl, keskeneräinen)
 Lappi     6 kpl (4 + 2)

 Yhteensä    ~250 kpl (~50 + ~200 kpl)



Kalateiden tarve Uudellamaalla vesienhoitokaudella 2016 – 2021
40 kohdetta, joissa tarvetta kalan kulun parantamiseen tähtääville 

toimenpiteille



Lyhyt yhteenveto

 Vaellusesteitä on Suomessa tuhansia.
 Kalateitä on jo rakennettu runsaasti, varsinkin Uudellamaalla  
 Akuutisti tärkeitä kalatiekohteita vielä muutama sata 

kappaletta, jotka tiedetään varmasti
 Kalatiestrategian kärkikohteita 55 kpl



Kalojen alasvaelluksen on myös toimittava
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Aki Mäki-Petäys 2014



Alasvaelluksen ongelmia rakennetuissa joissa
• Selviytyminen usean voimalaitoksen läpäisystä heikkoa
• Vapaana virtaavalla joen osalla selviytyminen on sen 

sijaan verraten hyvä

Voimalaitokset katkaisevat alasvaellusreitin
• Turbiinitappiot + viivästynyt kuolleisuus
• Vaellus hidastuu/pysähtyy voimalaitoksilla, 

saalistuspaine kasvaa
• Pitkiä hidasvirtaisia patoaltaita, saalistuspaine kasvaa



Myös kalastuksen säätelyä ja valvontaa 
tarvitaan

 Vaelluskalojen päästävä nousemaan kutujokiinsa 
syönnösalueelta

 Kalojen voitava kutea kutujoissaan
 Poikasten voitava kasvaa joissa
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Esimerkki: Vantaanjoen 
edustan 
kalastuksensäätely

Merkitty kalaväylä 
(KL 24, 25 §)

pidettävä vapaana seisovista 
kalanpyydyksistä.
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Merkitty kalaväylä 
(KL 24, 25 §)

pidettävä vapaana seisovista 
kalanpyydyksistä.

Helsingin kaupunki:  
kaikenlainen kalastus kielletty 
ongintaa, viehekalastusta ja 
katiskapyyntiä lukuun 
ottamatta 1.4.-31.12.
kaikenlainen kalastus kielletty 
ongintaa, viehekalastusta ja 
katiskapyyntiä lukuun ottamatta
1.4. – 30.9. kello 12.00 asti.



Esimerkki: Pohjan 
kalastusalueen rauhoituspiiri

•Kalastusalue perustanut 
rauhoituspiirin Mustionjoen ja 
Fiskarsinjoen edustalla meressä, 
Rauhoituspiiriin kuuluu myös 
Brunkominpuro ja Borgbyträsk. 
•Kaikki kalastus on rauhoituspiirissä 
kiellettyä ajalla 1.8-30.11, vuosina 
2012 - 2016.
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Meritaimenen kalastuksen 
säätely merialueella 
Meritaimenen alamitta 60 cm
Meritaimenta verkoilla pyydettäessä pienimmät sallitut 
solmuvälit
Alle 3 km päässä meritaimenjoista isorysäpyynti kielletty

Suomenlahden yleisvesi: villit taimenet vapautettava, 
meritaimenen alamitta 65 cm, verkkojen langan paksuutta 
rajoitettu     
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Käyty jokisuun edustan kalaväylän merkitsemistoimitus: 
pyynti kielletty seisovilla pyydyksillä   
Virojoki
Vehkajoki
Summanjoki
Kymijoen haarat (pl. Pyhtään haara) 
Porvoonjoki
Mustijoki
Vantaanjoki
Siuntionjoki
Kiskonjoki
Paimionjoki
Mynäjoki
Laajoki
Eurajoki
Kokemäenjoki
Etelänjoki-Noormarkunjoki
Pohjajoki
Merikarvianjoki
Lapväärtin-Isojoki
Kyrönjoki
Perhonjoki
Lestijoki
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Kalastusalue/kalastusoikeuden haltija  rajoittanut 
kalastusta taimenen kutunousun ajaksi jokisuun 
edustalla
Vehkajoki
Kymijoki, Langinkosken haara
Koskenkylänjoki
Vantaanjoki
Ingarskilanjoki
Mustionjoki
Fiskarsinjoki



Kalojen vaellusmahdollisuuksien 
edistämiskeinoja

 Vesistöjen kalataloudellisiin kunnostuksiin varattu 
valtionrahoitus on riittämätöntä tarpeeseen nähden

 Muita rahoitus- ja toteutustapoja tulisi käyttää entistä 
enemmän: kunnat, kalastusalueet, kalavesien 
osakaskunnat, yritykset, säätiöt, yhteisöt, EU-rahoitus.

 Vesilakia tulisi tarkistaa, jotta kaikki patojen ja 
säännöstelylupien haltijat voidaan velvoittaa 
osallistumaan kunnostuksiin ja kalateihin sekä 
ympäristövirtaaman luovutuksiin.
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Kalojen vaellusmahdollisuuksien 
edistämiskeinoja

 ELY-keskuksen kalatalous- ja ympäristöviranomaiset 
voivat antaa kalatiehankkeille asiantuntija-apua ja 
myöntää niille avustuksia

 Paikalliset tahot tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta 
hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen järjestelyyn.

 Kalateiden toimivuuden seurantaa pitää lisätä.
 Vaelluskalojen kalastuksen säätelyä on tehostettava, 

mihin valtioneuvosten lohi- ja meritaimenstrategia ja 
uusittu kalastuslaki antavat paljon uusia mahdollisuuksia
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LOPPUPÄÄTELMIÄ
Vaelluskalojen palauttaminen edellyttää
• Ylä- ja alavirtaan toimivat kulkuväylät

Väylien toiminta edellyttää
• Riittävästi vettä
• Jokeen leimautuneita kaloja

Tukitoimenpiteinä tarvitaan
• Kalastuksen säätelyä
• Kalastuksen valvontaa
• Istutuksia
• Emokalojen siirtoja
• Kutu- ja poikastuotantoalueiden kunnostuksia
• Kutujokien valuma-alueiden eroosion vähentämistä

Kalateiden tehokkaampi rakentaminen edellyttää
• Valtion ja muiden toimijoiden rahoituksen lisäämistä
• Kaikki aiheuttajat maksamaanVesilain tarkistaminen

 


