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1 Johdanto 
Vuonna 2016 tuli voimaan uusi kalastuslaki (395/2015), jonka 1 §:ssä lain tarkoitus määritellään seuraavasti: 

”Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen 

ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä 

ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon 

monimuotoisuus ja suojelu.” Kalastuslain 35§:n mukaan kalatalousalueiden tulee laatia alueilleen käyttö- ja 

hoitosuunnitelma seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kuvataan tärkeimmät 

päälinjat kalavarojen käytölle ja hoidolle, sekä mahdolliset osatavoitteet. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee 

perustua parhaaseen, käytettävissä olevaan tutkimus- ja seurantatietoon. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee 

noudattaa kansallisia kala-, kalatie- ja rapustrategioita eikä se saa olla ristiriidassa niiden kanssa.  Käyttö- ja 

hoitosuunnitelman tulee sisältää nykytilan kuvaus, jossa selvitetään alueen kalaston ja kalastuksen tilanne. 

Nykytilan perusteella pyritään asettamaan kalavarantojen käytön ja hoidon tavoitetila suunnittelukaudelle. 

Tavoitetilan saavuttamiseksi pitää osatavoitteiden olla helposti mitattavia sekä käytettävissä olevien 

resurssien puitteissa toteutettavissa. Mikäli suunnitelmakauden alkuvaiheissa huomataan osatavoitteiden 

olevan mahdotonta toteuttaa, niitä pitäisi arvioida mahdollisimman nopeasti uudelleen. Suunnittelukauden 

aikana tutkimus ja -seurantatiedon lisääntyessä, käyttö- ja hoitosuunnitelmaa olisi hyvä päivittää tarpeen 

mukaan. 

2 Perustiedot vesialueesta ja sen tilasta 
Tengeliöjoen valuma-alue alkaa Kolarin ja Pellon kuntien alueilta, useista pienistä joista ja järvistä. 

Tengeliöjoen kalatalousalue kuuluu Torniojoen vesienhoitoalueeseen (VHA 6). Valuma-alueen eteläosa 

sijaitsee Ylitornion kunnan alueella. Tengeliönjoen kokonaispituus on 22 km. Alueen suurimpia järviä ovat 

Miekojärvi, Vietonen ja Raanujärvi. Valuma-alueen vesistö alkaa Aalisjärveltä, josta vedet virtaavat 

Miekojärven kautta Tengeliöjoen vesistöjä myöden Portimojärvelle ja siitä edelleen Aavasaksan vaaran 

pohjoispuolitse Tornionjokeen. Tengeliönjoen valuma-alue (vesistöaluetunnus 67.9) on 3 195 km2 ja järvisyys 

8,4 %. Vuosijaksolle 1962–2001 laskettu Tengeliönjoen keskivirtaama (MQ) on ollut 32 m3/s. Kevään 

tulvahuipuille laskettu keskiylivirtaama (MHQ) on ollut 160 m3/s. Pienimmät vuorokauden aikaiset 

keskivirtaamat ennen Portimojärven säännöstelyä olivat 1,7 m3/s. Tengeliönjoen valuma-alue jakaantuu 

yhdeksään 2. jakovaiheen valuma-alueeseen, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 117,69 km2 ja järvisyys 

8,65 %. Toisen jakovaiheen alueita ovat seuraavat yhdeksän aluetta tai valuma-aluetta: Portimojärven alue 

(Aavasaksa) (67.91), Miekojärven alue (67.93), Lankojärven alue (67.94), Aalisjoen valuma-alue (67.95), Iso-

Vietosen–Raanujärven alue (67.96), Palojoen valuma-alue (Tengeliö) (67.97), Meltosjoen valuma-alue 

(67.98) ja Kuijasjoen valuma-alue (67.99), (Kuva 3).   

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesist%C3%B6aluetunnus
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Kuva 1. Suunnittelu alueen valuma-alueet osavaluma alueineen 

 

2.1 Vesien omistus ja hallinta 
Tengeliöjoen kalatalousalueella (vesipinta-ala yht. 26 918,72 ha) toiminnallisesti merkittäviä osakaskuntia on 

yhteensä 27, joista valtion eli Metsähallituksen vesiä on valtaosa (11 436 ha). Alueella on paljon myös 

yksityisiä vesialueita, joiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Merkittävintä osaa vesialueista hallinnoi 

Metsähallitus. 

Taulukko 1. Tengeliöjoen kalatalousalueen vesialueen omistajayksiköt ja jäsenet kalatalousalueen kokouksen äänimäärien 

mukaan ryhmiteltynä. 

Pinta-ala Äänimäärä kpl 

alle 50 ha 0 ei tietoa 

alle 500 ha 21 21 

501-999 ha 4 2 

vähintään 1000 ha 12 4 

Vapaa-ajan kalastuksen 
valtakunnalliset järjestöt 

2 1 

Kaupallisen kalastuksen 
valtakunnalliset järjestöt 

2 2 

Valtakunnalliset 
ympäristöjärjestöt 

0 1 
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2.2 Vesistön tila 
Kalatalousalueen keskusjärvi on Miekojärvi, joka luokitellaan suureksi vähähumuksiseksi järveksi. Sen 

ekologinen tila on pysynyt hyvänä kahden edellisen seurantajakson ajan, tämän perusteella ihmistoiminta ei 

ole muuttanut järvien vedenlaatua tai hydromorfologisia tekijöitä seurantajaksojen aikana. (Lapin ELY-keskus 

2021).   

Valuma-alueella tehdyt ojitukset lisäävät humuksen huuhtoutumista vesistöön (esim. Lapin ELY-Keskus 

2021). Humus tummentaa vesistöjä, muuttaen niiden tilaa suoraan ja epäsuoraan (esim. Honkanen& Laitinen 

2008 ja Lapin ELY-keskus 2021). Ekologisen tilan luokittelussa ei kuitenkaan huomioida nykyisin humusta, eli 

veden värin muuttuessa ruskeammaksi humuksen takia, ekologinen tila voi pysyä luokittelussa 

muuttumattomana. Tämä ongelma tulisi kuitenkin tulevaisuudessa huomioida vesienhoitosuunnitelmia 

laadittaessa ja vesistöjen ekologista tilaa määriteltäessä.  

Kalatalousalueen ekologista tilaa heikentää myös alueen voimatalous ja säännöstely. Alueella on kolme 

voimalaitosta (Kuva1).  Vietosen säännöstely on aloitettu vuonna 1954, jossa säännöstelyväli on 3,0 m. 

Vietosen alapuolella sijaitsee Kaaranneskosken voimalaitos, jonka putouskorkeus on 15 m. Raanujärven 

säännöstely on aloitettu vuonna 1955 ja sen säännöstelyväli on 2,0 m. Raanujärven alapuolella sijaitsee 

Jolmankosken voimalaitos, jonka putouskorkeus on 5 m (Honka& Pikkupirtti 2019). Myös voimatalous lisää 

humuskuormitusta järvillä lisääntyneen eroosion myötä (Esim. Sokka ym. 2010 ja Lapin ELY-keskus 2021).  

Kalatalousalueen suurimmat järvet ovat ekologiselta- ja kemiallisesta tilalta keskimäärin hyvässä kunnossa 

(Kuva 2, Lapin ELY-keskus 2021). Vietosten ekologista tilaa alentaa voimatalous, Kaaranneskosken 

vesivoimalaitos. 

Tornio-Muoniojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on mainittu, että voimakkaasti muutetun 

Tengeliönjoen alaosan ei ole katsottu täyttävän ”hyvän saavutettavissa olevan tilan” vaatimuksia, Lisäksi 

suurikokoiset säännöstellyt Raanujärvi ja Iso-Vietonen luokiteltiin tyydyttävään saavutettavissa olevaan 

tilaan. (Karjalainen & Kurkela 2016) 

 

 
Kuva 1. Tengeliöjoen alueen voimalaitosalueet ja pohjapadot (Syke paikkatietoaineistot) 
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Kuva 2. Kalatalousalueen järvien ekologinen tila. Arviot on tehty vuosina 2012–2017 kerättyjen aineistojen pohjalta 

(Syke, paikkatietoaineistot, vesikartta). Sinisellä erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat järvet, vihreällä hyvässä ja 

keltaisella välttävässä tilassa olevat järvet. Vinoviivoituksella on merkitty säännöstelyllä voimakkaasti muutettu 

Vietonen. 

Tengeliönjoki, välillä Tornionjoki–Portimojärvi sekä Iso-Vietonen, on nimetty voimakkaasti muutetuiksi 

vesimuodostumiksi. Säännösteltyjä Raanujärveä ja Portimojärveä ei ole nimetty voimakkaasti muutetuiksi. 

Tilanne on ollut sama ensimmäisellä suunnittelukaudella 2010-2015. Keinotekoisia vesiä ei Tornionjoen 

vesienhoitoalueella ole.  (Lapin ELY-keskus 2021)  

Vesivoima aiheuttaa alueen kalataloudelle merkittävää haittaa. Suurin ongelma muodostuu kalojen 

vaelluksen estymisestä, mutta säännöstely haitta myös kalastausta ja heikentää veden laatua. Säännöstelyn 

seurauksena vesistöjen virtaamat äärevöityy, joka aiheuttaa eroosiota ja humuksen huuhtoutumista 

vesistöön. Erityisesti Vietosen suuri säännöstelyväli aiheuttaa rantaeroosiota ja säännöstelyn on arveltu 

häiritsevän muun muassa muikun luontaista lisääntymistä. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt 

voimistuvat ja yleistyvät. Samoin talvinen routa-aika lyhenee. Erityisesti syystulvat voimistuvat ja jaksot 

pidentyvät (ELY-keskus 2021). Tulvavesien lisääntyneet juoksutukset aiheuttavat voimalaitosten alapuolisiin 

vesistöihin suurta humuskuormaa syksyn ja talven aikana. (Esim. Marttunen ym. 2009.) Olisi syytä tutkia 

säännöstelyehdoissa olevien päivämäärän mukaisten säännöstelyrajojen muuttamista. Asiasta olisi syytä 

aloittaa nopeasti keskustelu voimayhtiöiden ja ELY:n edustajien kanssa. 

  

2.2.1 Raanujärvi  

Raanujärvi sijaitsee Ylitornion kunnassa. Raanujärvi on luokiteltu keskikokoiseksi humusjärveksi (Kh). Järven 

pinta-ala on 25,43 km2 ja keskisyvyys 6,26 m. Rantaviivaa Raanujärvessä on lähes 50 kilometriä. Raanujärveä 

säännöstellään vuonna 1955 rakennetulla Jolmankosken voimalaitoksella. Vuosittainen säännöstelyväli 

Raanujärvessä on kaksi metriä. 

Raanujärveen tuleva laskennallinen kokonaiskuorma vuoden 2007 tietojen perusteella on ollut 478 kg 

fosforia ja 8 661 kg typpeä vuodessa, koostuen luonnon huuhtoumasta, maataloudesta sekä haja-
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asutuksesta. Raanujärven laskennallisesta ulkoisesta kuormituksesta suurimman osan muodostaa sekä 

fosforin, että typen osalta luonnonhuuhtouma (P 46 % ja N 69 %). Fosforikuormituksesta loput aiheutuvat 

maataloudesta (34 %) ja haja-asutuksesta (20 %). Typpikuormituksesta loput aiheutuvat vastaavasti 

maataloudesta (25 %) ja haja-asutuksesta (6 %). (Honka& Pikkupirtti 2019) Järven kuormitustiedoista ja 

vedenlaadusta on syytä kerätä tuoreempaa tietoa kalavedenhoidon tueksi.  

2.2.2 Miekojärvi 

Miekojärvi on Tornionjoen vesistön suurin, Suomen puoleinen järvi Ylitorniolla ja Pellossa, Lapin 

maakunnassa. Sen pinta-ala on 53,3 km², suurin syvyys on 23 m ja keskisyvyys 6,5 m. Suurin saari on 

Vaarasaari, 843 ha. Miekojärvi on luokiteltu suureksi humujärveksi (ELY-keskus 2015). Valuma-alue on järvi 

mukaan lukien, 2132 km² ja järvisyys 9,7 %. Pääosa tulovirtaamasta tulee säännöstellyltä Vietosen - 

Raanujärven osavaluma-alueelta (944 km²) Kaaranneskosken voimalaitoksen kautta. Keskimääräinen 

vuotuinen veden korkeuden vaihtelu on metrin ja äärivaihtelu 2,08 metriä. Miekojärvi (67.931.1.001) 

sijaitsee Pellon ja Ylitornion kuntien alueella. Kokonaisrantaviivaa Miekojärvessä on yli 107 km. Miekojärveä 

ei suoranaisesti säännöstellä voimatalouden tarpeisiin, mutta sen yläpuolisen Vietosen, sekä alapuolisen 

Portimojärven säännöstely vaikutta myös Miekojärven tilaan, sekä vedenpinnan tasoon. Miekojärven 

valuma-alueesta 45 % on säännöstelyn vaikutusalueella. Miekojärven ulkoista kuormitusta on arvioitu 

ympäristöhallinnon vesistökuormituksen arviointi- ja hallintajärjestelmän (VEPS) avulla. Miekojärven 

laskennallinen kokonaiskuorma vuoden 2007 tietojen perusteella on 544 kg fosforia ja 11 917 kg typpeä 

vuodessa, koostuen maataloudesta, luonnon huuhtoumasta sekä haja-asutuksesta. Miekojärven 

laskennallisesta ulkoisesta kuormituksesta suurimman osan muodostaa sekä fosforin (61 %), että typen 

osalta (82 %), luonnonhuuhtouma. Fosforikuormituksesta 24 % tulee maataloudesta ja 15 % haja-

asutuksesta. Typpikuormituksesta maatalouden osuus on 15 % ja haja-asutuksesta 3 %. (Honka& Pikkupirtti 

2019) Järven kuormitustiedoista ja vedenlaadusta on syytä kerätä tuoreempaa tietoa kalavedenhoidon 

tueksi. 

2.2.3 Portimojärvi  
 

Portimojärvi sijaitsee Ylitornion kunnassa. Järven pinta-ala keskivedellä on 449 ha, suurin syvyys 1,66 m ja 

keskisyvyys 0,51 m. Portimojärvi on luokiteltu matalaksi humusjärveksi (Mh) (Ympäristöhallinnon Hertta -

tietojärjestelmä). Portimojärveen tuleva laskennallinen kokonaiskuorma vuoden 2007 tietojen perusteella 

on 495 kg fosforia ja 8 357 kg typpeä vuodessa, koostuen maataloudesta, luonnonhuuhtoumasta sekä haja-

asutuksesta. Portimojärven laskennallisesta ulkoisesta kuormituksesta suurimman osan muodostaa fosforin 

osalta maatalous (49 %) ja typen osalta luonnonhuuhtouma (54 %). Fosforikuormituksesta loput aiheutuvat 

luonnonhuuhtoumasta (31 %) ja haja-asutuksesta (19 %). Typpikuormituksesta loput aiheutuvat vastaavasti 

maataloudesta (38 %) ja haja-asutuksesta (8 %) (Honka& Pikkupirtti 2019). Portimojärven valuma-alueella ei 

VEPS:in mukaan ole muita merkittäviä pistekuormituslähteitä. Järven kuormitustiedoista ja vedenlaadusta 

on syytä kerätä tuoreempaa tietoa kalavedenhoidon tueksi.  Suurin osa Portimojärven valuma-alueesta on 

voimakkaasti ojitettu metsätalouskäyttöön. Asutus on jakaantunut tasaisesti ympäri järveä. Järven ympärillä 

on peltomaita aivan järven ranta-alueilla. 

Portimojärven alapuolella ovat Portimojärven säännöstelypato sekä Portimokosken ja Haapakosken 

voimalaitokset. Järven talvialenema säännöstelyn vuoksi on merkittävä suhteessa järven keskisyvyyteen. Osa 

Portimojärven rannoista on suojattu säännöstelyn aiheuttamien haittojen estämiseksi. Kalojen vaellus on 

säännöstelyn vuoksi estynyt. Kylätoimikunnan mukaan Portimojärven säännöstely vaikeuttaa rantapeltojen 

viljeltävyyttä. Ylitornion kunnan elinkeinostrategiassa on mainittu alueen vetovoimaa parantavaksi tekijäksi 

Portimojärven kunnostus. Tengeliönjoen Haapakoskeen, noin 8 km päähän jokisuusta, on vuonna 1923 
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rakennettu Haapakosken voimalaitos. Vuonna 1987 valmistui Portimokosken voimalaitos Tengeliönjoen 

uoman eteläpuolelle Haapakosken voimalaitoksen kohdalle. Samalla on aloitettu Portimojärven säännöstely. 

Haapakosken voimalaitos on jäänyt pois käytöstä. Portimokosken rannalle on rakennettu vuonna 1762 

vesivoimalla toiminut saha, joka oli käytössä 1900-luvun alkupuolelle asti. Portimojärven säännöstelyväli on 

1,0 m. Portimojärven vedet johdetaan pääasiassa yläkanavan kautta Portimokosken voimalaitokseen. Sen 

putouskorkeus on 16,5 m. Portimojärven alapuolella olevan Portimojärven säännöstelypadon kautta 

juoksutetaan vanhaan Portimokosken uomaan tulva-ajan ja syyskuun 10. päivän välisenä aikana vähintään 2 

m3/s ja muuna aikana vähintään 0,5 m3/s (Honka& Pikkupirtti 2019). 

2.2.4 Lohijärvet 

Lohijärvet (Iso ja Vähä Lohijärvi valuma-alue nro 67.922.1.001) sijaitsevat Ylitornion kunnassa. Lohijärvet on 

luokiteltu mataliin humusjärviin. Järvien ekologinen tila kuuluu luokkaan hyvä. Lohijärvien pinta-ala on 1 461 

ha ja keskisyvyys 1,5 m. Kokonaisrantaviivaa Lohijärvissä on 34 km. Tengeliönjoki virtaa Lohijärvien kautta ja 

yläpuolisen vesistönosan säännöstelyn koetaan vaikuttavan myös Lohijärvillä. Lohijärvien ulkoista 

kuormitusta on arvioitu ympäristöhallinnon vesistökuormituksen arviointi- ja hallintajärjestelmän (VEPS) 

avulla. Lohijärvien laskennallinen kokonaiskuorma vuoden 2007 tietojen perusteella on 398 kg fosforia ja 8 

727 kg typpeä vuodessa, koostuen maataloudesta, luonnon huuhtoumasta sekä haja- asutuksesta (151 kpl). 

Lohijärvien laskennallisesta ulkoisesta kuormituksesta suurimman osan muodostaa sekä fosforin, että typen 

osalta luonnonhuuhtouma (53 % ja 73 %). Fosforikuormituksesta loput aiheutuvat maataloudesta (37 %) ja 

haja-asutuksesta (10 %). Typpikuormituksesta loput aiheutuvat vastaavasti maataloudesta (24 %) ja haja-

asutuksesta (3 %) (Honka& Pikkupirtti 2019). Järven kuormitustiedoista ja vedenlaadusta on syytä kerätä 

tuoreempaa tietoa kalavedenhoidon tueksi. 

2.2.5 Vietonen 

Vietonen sijaitsee Pellon ja Ylitornion kuntien alueella. Tässä suunnitelmassa Vietonen käsittää sekä Iso-

Vietosen että Vähä-Vietosen. Järvi on luokiteltu VPD mukaisessa luokittelussa keskikokoiseksi humusjärveksi 

sekä voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi. Järven pinta-ala on 35,43 km2 ja keskisyvyys 6,36 m. 

Rantaviivaa Vietosessa on noin 51 kilometriä. Vietosen säännöstely on aloitettu vuonna 1954. Vietosen 

alapuolella sijaitsee Kaaranneskosken voimalaitos ja yläpuolella Jolmankosken voimalaitos. 

Molemminpuolisen säännöstelyn vuoksi Vietonen on luokiteltu voimakkaasti muutetuksi 

vesimuodostumaksi. Vietosen vuosittainen säännöstelyväli on kolme metriä. Vietosen ulkoista kuormitusta 

on arvioitu ympäristöhallinnon vesistökuormituksen arviointi- ja hallintajärjestelmän (VEPS) avulla. Iso-

Vietoseen tuleva laskennallinen kokonaiskuorma vuoden 2007 tietojen perusteella on 475 kg fosforia ja 10 

665 kg typpeä vuodessa koostuen maataloudesta, luonnon huuhtoumasta sekä haja-asutuksesta. Vietosen 

laskennallisesta ulkoisesta kuormituksesta suurimman osan muodostaa sekä fosforin, että typen osalta 

luonnonhuuhtouma (64 % ja 89 %). Fosforikuormituksesta loput aiheutuvat maataloudesta (23 %) ja haja-

asutuksesta (12 %). Typpikuormituksesta loput aiheutuvat vastaavasti maataloudesta (14 %) ja haja-

asutuksesta (3 %) (Honka& Pikkupirtti 2019). Järven kuormitustiedoista ja vedenlaadusta on syytä kerätä 

tuoreempaa tietoa kalavedenhoidon tueksi. 

2.2.6 Koutusjärvi 

Koutusjärvi on melko syvä (suurin syvyys 28,9 m) järvi, joka sijaitsee Tornionjoen vesistöalueella Pellon 

kunnassa. Vedenlaatutietojen perusteella Koutusjärvi on kirkasvetinen (näkösyvyys 3,0–3,7 m) ja 

niukkaravinteinen (kokonaisfosfori 4–7 µg/l) järvi. Järven syvänteessä esiintyy kevättalvella pohjanläheisessä 

vesikerroksessa hapen vajausta. Järvi kuuluu pintavesityyppiin pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet 

(Vh). Koutusjärven vuoden 2018 koekalastussaaliissa esiintyi kahdeksaa eri kalalajia: ahven, kiiski, kuore, 
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muikku, siika, särki, made ja taimen. Vuoden 2018 koekalastusten perusteella sekä paino-, että 

lukumääräsaaliin osalta runsaimmat lajit olivat ahven ja särki. Siika oli painosaaliissa kolmanneksi runsain laji 

ja kiiski oli puolestaan lukumääränä saaliissa kolmanneksi runsain laji. Petokalojen osuutta Koutusjärvessä 

voidaankin nykyään pitää erittäin suurena, sillä petokalojen osuus painosaaliista oli vuoden 2018 

verkkokoekalastus saaliissa 57 % ja lukumääräsaaliista 30 %. Koutusjärven ekologinen tila on erinomainen. 

Vuoden 2018 koekalastustulosten perusteella Koutusjärven ekologisessa tilassa ei ole tapahtunut suuria 

muutoksia vuoden 2012 jälkeen ja tilaluokka on kalaston perusteella arvioituna säilynyt erinomaisena. Tämä 

johtuu järvityypin (Vh) vertailuarvoihin nähden melko niukoiksi jääneistä kokonaisyksikkösaaliista sekä 

rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen (särki) pienestä biomassaosuudesta. Järvessä esiintyy myös 

alusveden hyvää tilaa, pohjan laatua ja hyvää happipitoisuutta ilmentävistä lajeista muikkua, madetta ja 

siikaa. (Sairanen ym. 2021) Järvi on ollut erityiskalastuskohteena vuodesta 2016 lähtien. 

2.2.7 Rattosjärvi 

Rattosjärvi sijaitsee Pellon kunnassa Tornionjoen vesistöalueella. Rattosjärvi on matalahko (suurin syvyys 7 

m) järvi, jonka vesi on humuspitoista. Vedenlaatutietojen perusteella Rattosjärvi on rehevä (kokonaisfosfori 

22–45 μg/l) järvi. Järvessä on havaittu vähäisiä sinileväesiintymiä muutamana vuonna ja järven syvänteessä 

esiintyy kevättalvella pohjan läheisessä vesikerroksessa hapettomuutta tai hapen vajausta. Rattosjärvi 

kuuluu pintavesityyppiin matalat humusjärvet (Mh) (Sairanen ym. 2019). Järven kuormitustiedoista ja 

vedenlaadusta on syytä kerätä tuoreempaa tietoa kalavedenhoidon tueksi. 

2.2.8 Aalisjärvi 

Aalisjärvi sijaitsee Tornionjoen vesistöalueella Kolarissa. Aalisjärvi on melko matala (suurin syvyys n. 5 m) ja 

vedenlaatutietojen perusteella humuspitoinen ja rehevä (kokonaisfosfori 35–47 μg/l) järvi. Järvessä on 

havaittu useana vuonna sinileväkukintoja. Aalisjärvi kuuluu pintavesityyppiin Mh (Matalat humusjärvet).  

Vuoden 2013 laajaan biologiseen aineistoon (kasviplankton, päällyslevät ja kalat) perustuvan ekologisen tilan 

luokittelupäätöksen mukaan Aalisjärven ekologinen tila on hyvä. Luokittelupäätöksessä veden laatu ja 

kasviplankton ilmensivät tyydyttävää tilaa. Kalasto puolestaan ilmensi hyvää tilaa ja päällyslevien perusteella 

Aalisjärven ekologinen tila arvioitiin jopa erinomaiseksi. Näiden laatutekijöiden perusteella arvio järven 

kokonaistilasta on hyvä. Kalaston osalta vuoden 2013 luokittelupäätös perustuu vuonna 2010 tehdyn 

koekalastuksen tuloksiin. Vuoden 2016 koekalastustulosten perusteella Aalisjärven ekologisessa tilassa ei 

näytä tapahtuneen kovinkaan suuria muutoksia vuoden 2010 jälkeen, vaan tilaluokka on kalaston perusteella 

arvioituna edelleen hyvä. Tämä johtuu järvityypin (Mh) vertailuarvoon nähden melko niukaksi jääneestä 

kokonaisyksikkösaaliin lukumäärästä, sekä rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen maltillisesta 

biomassaosuudesta. Myös kokonaisyksikkösaaliin biomassa on edelleen järvityypin (Mh) vertailuarvoon 

nähden melko maltillinen, vaikka kasvoikin hieman vuoteen 2010 verrattuna. Järvessä esiintyy myös 

alusveden hyvää tilaa, pohjan laatua ja hyvää happipitoisuutta ilmentävistä lajeista muikkua ja madetta. 

(Sairanen ym. 2019). Järven kuormitustiedoista ja vedenlaadusta on syytä kerätä tuoreempaa tietoa 

kalavedenhoidon tueksi. 

2.3 Kalatalousvelvoitteet 
Tengeliöjoen kalatalousalueella on Tornilaakson voima Oy:llä säännöstelyn haitoista aiheutetusta haitasta 

asetettu kalatalousvelvoite (taulukko1). Velvoite koskee Raanujärveä, Vietosia sekä Tengeliöjokea. 

Velvoitteen mukaan järvitaimen tulee olla Juutuanjoen kantaa tai mikäli sitä ei ole saatavilla, niin jokin muu, 

yleisesti saatavilla oleva kanta. Kuha, pohjasiika ja vaellussiika yleisesti lapin alueelta olevaa kantaa. Harjus 

tulee olla Torniojoen kantaa tai yleisesti lapin alueella olevaa kantaa (Torniolaakson Voima Oy 2018).  
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Taulukko 1. Kalataloudelliset istutusvelvoite määrät Tengeliöjoen kalatalousalueella 

kalalaji ja määrä 

Järvi 

Järvitaimen kuha Pohjasiika vaellussiika harjus 

kpl kpl/ha kpl kpl/ha kpl kpl/ha kpl kpl 

Raanujärvi 3354 1,32 10364 4,23 8200 3,34     

Vietoset 5603 1,58 9090 2,57         

Tengeliöjoen yläjuoksu 572       10000     20000 

Tengeliöjoen alajuoksu               2000 

Torniojoki             20000   

Yht. 9529 1,45 19454 3,40 18200 3,34 20000 22000 

3 Käyttö- ja hoitosuunnitelma Tengeliöjoen kalatalousalueelle 
Tengeliöjoen kalatalousalue sijaitsee Lapin maakunnassa, pääosin Pellon kunnan alueella. Vieressä sijaitsevat 

Tornio-Muoniojoen ja rannikon kalatalousalue, Ounasjoen, Keski-Kemijoen, Ala-Kemijoen ja Perämeren 

kalatalousalueet (4 kpl). Tengeliöjoen kalatalousalueen pinta ala on 3 087,74 km2, jolla on vesialaa yhteensä 

26 918,72 hehtaaria. Suurin osa kalastajista on vapaa-ajankalastajia. Alueella toimii myös kaupallisia 

kalastajia, jotka kalastavat pääosin alueen suurimmilla järvillä. 1-ryhmän kaupallisia kalastajia on viisi ja 2-

ryhmän kalastajia alueella on kahdeksan. Alueella toimii lukuisia matkailuyrityksiä, joiden sivutuotteena on 

myös matkailukalastus.  Alueelta löytyy myös yksi erityiskalastuskohde, Koutusjärvi. Kalatalousalueen järvien 

halutuimmat saaliskalat ovat siika, taimen, kuha, muikku, made, ahven ja hauki. Uhanalaisista vaelluskaloista 

alueella esiintyy järvitaimenta ja istutuksista peräsin olevaa meritaimenta sekä vaellussiikaa.  

Alueella toimii 27 järjestäytynyttä, yli 50 ha osakaskuntaa. Vesialueiden hyödyntämistä ja käyttöä vaikeuttaa 

merkittävästi alueen rikkonaisuus, pienet osakaskunnat ja yksityiset vesialueet, vaikka metsähallitus onkin 

alueen suurin vesialueiden omistaja. Samoin alueen käytön merkittävä ongelma on vaelluskalakantojen 

elinvoimaisuuden turvaaminen, jonka avulla alueella voisi muodostua kalastusmatkailua. Istutuksin alueelle 

palautettavien vaelluskalakantojen kalastus tulee järjestää erittäin varovaisesti.  Alueen kaupallista 

kalastusta tukee Sirkkakosken laitoshyväksytty kalasatama. Alueen toinen kalasatama sijaitsee 

Pessalompolossa, joka on huonon kuntonsa vuoksi käyttämättömänä.  

Alueen vesistöjen kala- ja rapukannoista on hyvin vähän tutkittua tietoa. Tämän vuoksi suunnittelukauden 

pääpaino tuleekin olla tutkitun tiedon hankinnassa ja keräämisessä, sekä tutkimusten toteutuksessa, jotta 

jatkossa kalastusta ja kalakantojen hoitoa voitaisiin ohjata tutkimustietoon perustuen. 

3.1 Perustiedot kalakantojen nykytilasta 
Alueella esiintyviä kalalajeja pyrittiin selvittämään alueelle tehdyn kyselylomakkeen avulla (Tengeliöjoen 

kalatalousalue 2021) sekä alueelta raportoitujen tutkimusten avulla (Sairanen 2021 ja Sairanen ym. 2019). 

Tengeliöjoen kalatalousalueella esiintyy tunnetusti yhteensä 17 eri kalalajia ja yksi rapulaji (taulukko1). Näistä 

kaupallisesti hyödynnetään lähinnä yhdeksää eri kala- ja rapulajia: kuha, lahna, ahven, made, hauki, muikku 

särki, siika ja jokirapu. 

Alueen kalakannat ovat pääosin omavaraisia ja kalakantojen oletetaan olevan alueen omaa alkuperää. Lisäksi 

alueella saattaa esiintyä nieriää ja ankeriasta. Molemmista on yli kymmenen vuoden takaa saalishavaintoja. 

Alueen tutkimusten vähäisyyden vuoksi, ei tiedetä myöskään alueen nieriä, mutu sekä joidenkin särkikala 
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kantojen tilannetta varmuudella (taulukko1). Suuresta osasta alueen kala- ja rapukannoista sekä niiden 

vahvuudesta ei ole tutkittua tietoa. Näiden vuoksia alueella tulee lisätä tutkimusta, jotta sataisiin varmempaa 

tietoa alueella esiintyvistä kalalajeista. 

Taulukko 2. Alueen kala- ja rapulajisto sekä niiden alkuperäisyys 

Kala- tai rapulaji Luonnonvaraisuus Alkuperäisyys Alkuperä Kannan vahvuus 

muikku omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

kuore omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

kuha istutuskin tuettu   elinvoimainen 

ahven omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

kiiski omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

hauki omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

särki omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

lahna omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

säynävä omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

seipi omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

salakka omavarainen Alkuperäinen  elinvoimainen 

mutu     ei tietoa 

harjus istutuksin tuettu Alkuperäinen  elinvoimainen 

taimen* istutuksin tuettu Tuntematon  Uhanalainen 

siika** istutuksin tuettu Tuntematon tuntematon Uhanalainen 

ankerias* istutuksin tuettu Tuntematon  Äärimmäisen 
uhanalainen 

jokirapu omavarainen Tuntematon  elinvoimainen 

* Suomen lajien uhanalaisuus, punainen kirja 2019 

** muotoja ei ole alueella tutkittu eikä niitä siksi tunneta 

3.2 Perustiedot kalastuksen nykytilasta 
Tengeliöjoen kalatalousalueelta on todella vähän julkista tai tutkittua tietoa kalastuksen saaliista. Vapaa-

ajankalastuksen saaliita tietoja ei ole saatavilla ja kaupallisen kalastuksen saaliita ei voida julkaista kalastajien 

vähyyden vuoksi.  

Tengeliöjoen kalatalousalueella kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksia on tehty Miekojärveltä, 

Raanujärveltä ja Iso-Vietoselta. Alueella toimi vuoden 2020 kalastajarekisteritietojen perusteella kaikkiaan 

12 rekisteröitynyttä kaupallista kalastajaa, joista 1. luokan kalastajia on kolme (Luke 2021).  Alueella 

harjoitettiin jokiravun pyyntiä kaupallisesti neljän ravustajan toimesta Miekojärvellä ja Raanujärvessä. 

(Keskinen, T. 2021) Kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksia on tehty Miekojärveltä 8 kalastajaa, 

Raanujärveltä 2 kalastajaa ja Isolta-Vietoselta 3 kalastajaa vuonna 2020. Käytettyjä pyyntivälineitä 

kaupallisessa kalastuksessa ovat olleet verkot, katiskat, rapumerrat, isorysät, vetouistin ja alle 10 m korkeat 

nuotat. Pyynnin pääkohdelajeja ovat olleet kilomäärinä mitattuna tärkeysjärjestyksessä Raanujärvessä 

kuore, muikku, kuha, hauki, made, ahven ja siika Miekojärvessä kuha, muikku, hauki, ahven, made, jokirapu, 

särki, siika, Iso-Vietosella muikku, kuore, särki, kuha, hauki, ahven, made, siika ja meritaimen.  

Kalatalousalueella on erinomaiset mahdollisuudet vesillä liikkumiseen sekä kalastukseen. Alueelle on 

rakennettu useita veneenlaskuluisia, jotka sijaitsevat pääosin alueen suurimmilla järvillä (liite 1). 

Veneenlaskuluiskat parantavat mm. liikkuvien kalastajien, poliisin, pelastustoimen sekä kalastuksenvalvojien 

liikkumista vesillä. Useimmat alueen järvet on syvyysluodattu, mikä parantaa vesillä liikkuvien turvallisuutta. 

Alueella on laavuja ja kotia, jotka ovat pääasiassa tarkoitettu päiväaikaiseen käyttöön retkeilijöille, mutta 

joissakin laavuista voi yöpyä. Kalatalousalueella on kaksi kalasatamaa, jotka sijaitsevat Miekojärven 

eteläpäässä, Pessalompolossa ja pohjoispäässä Sirkkakoskella.  Pohjoispään kalasatamassa on 
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laitoshyväksytyt elintarviketilat, jossa kaupalliset kalastajat voivat käsitellä saalistaan. Eteläpään tilat eivät 

ole nykyisellään käytössä lainkaan tilojen heikon kunnon vuoksi.  

Tengeliöjoen kalatalousalueella Metsähallitus myöntää lupia kaupalliseen kalastukseen yhteensä kahdeksalle 

eri järvelle (taulukko 3).    

 

Taulukko 3. metsähallituksen myymät kupallistenkalastajien kalastuskohteet 

Järvi  

Aalisjärvi 

Alinen alposjärvi 

Miekojärvi 

Palojärvi 

Raanujärvi 

Rattosjärvi 

Vietonen 

Ylinen Alposjärvi 

 

3.3 Kalakantojen tavoitetila ja osatavoitteet  

3.3.1 Muikku 

Tavoitetila: Muikkukannat ovat alueella vahvat ja muikku kasvaa hyvin. Muikulla on hyvä maine 

kaupallisena talouskalana ja kotitalouksien ruokakalana. Järvet, joissa muikkua esiintyy, muikku lisääntyy ja 

kannat kestävät kalastuksen. Kalatalousalue tiedostaa, että muikku kestää voimakasta kalastusta ja oikein 

mitoitettu kalastus pitää kannan hyvässä kunnossa.  

Toimenpiteet: Muikun kalastukseen myönnetään riittävästi lupia eikä sen kalastusta ole tarpeen rajoittaa 

vesissä, joissa muikkua esiintyy. Muikun keskeiset lisääntymisalueet pyritään kartoittamaan 

suunnitelmakauden aikana ja niiden käyttö pyritään turvaamaan. Kartoituksen tekijä selvitetään.  

Seuranta: Muikkukannan kehitystä seurataan kolmen vuoden välein tehtävien ikä- ja kasvumääritysten 

avulla ensisijaisesti suurimmista ja voimakkaimman kalastuksen kohteena olevista järvistä resurssien 

puitteissa. 

3.3.2 Kuha 

Tavoitetila: Alueen kuhakannat ovat elinvoimaisia. Kuha lisääntyy luontaisesti ainakin Miekojärvessä.  

Napapiirin kuhalla on hyvä maine kaupallisena talouskalana ja vapaa-ajankalastuksen saalislajina. Kuhan 

keskeiset lisääntymisalueet tunnetaan pääpiirteissään. Alueen kuhan kasvu- ja sukukypsyyskoko tunnetaan 

alueen merkittävimmissä järvissä. Kuhan kalastusta säädellään tutkimustietoon perustuen.  

Toimenpiteet: Kalastuksen säätelyssä otetaan käyttöön kuhan alamitta säätely ja säännöt kuhaverkon 

alimmasta solmuvälistä. Kuhan alamitta asetetaan 7-vuotiaiden kuhien pituuden mukaiseksi ja tämän 

alamitan kanssa yhteensopiva kuhaverkon pienin solmuväli. Kalatalousalue toimii aktiivisesti sen eteen, 

että kuhan tilasta ja suosituksista kuhan kalastukselle tehdään selvitys.  

Seuranta: Kuhakannan kehitystä seurataan neljän vuoden välein tehtävien kasvu- ja 

iänmääritystutkimusten avulla alueen merkittävimmistä kuhankalastus järvistä resurssien puitteissa. 

3.3.3 Hauki 

Tavoitetila: Hauki on suosittu saalislaji kaikessa kalastuksessa. Haukea arvostetaan saaliina ja ruokakalana.  

Toimenpiteet: Hauen kalastukseen kannustetaan niin pyydys- kuin vapakalastuksessa. Kaupalliseen 

kalastukseen varmistetaan lupien saatavuus. Hauen arvostusta saaliina ja ruokakalana edistetään 

valistuksen keinoin. 
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Seuranta: Toteutumista seurataan paikallisilta vapaa-ajankalastajilta ja kaupallisilta kalastajilta saatavan 

palautteen avulla resurssien puitteissa. 

3.3.4 Siika  
Tavoitetila: Siikakanta ei heikkene 2020-luvun tilanteesta. Siika saadaan merkittäväksi saaliskalaksi.  

Toimenpiteet: Siikaistutuksia tehdään istutussuunnitelman mukaisesti. Tiheän haukikannan  

yhteys haukimadon ilmaantumiseen siika- ja muikkukantoihin tiedostetaan. Siikakantojen  

loisseuranta lisätään mahdollisuuksien mukaan tai tilataan toimeksiantona tai virkatyönä Ruokavirastolta. 

Suunnittelukaudella pyritään kartoittamaan siian kutualueet.  

Seuranta: Toteutumista seurataan velvoitetarkkailun kalakantanäytteiden ja kalastuskyselyiden  

sekä paikallisilta vapaa-ajankalastajilta ja kaupallisilta kalastajilta saatavan siikasaalista koskevan  

palautteen avulla resurssien puitteissa. 

3.3.5 Made 

Tavoitetila: Madekannat ovat elinvoimaisia ja mateet kasvavat hyvin. Kalastusalue on aktiivinen mateen 

lisääntymishäiriöiden syihin ja mekanismeihin kohdistuvan tutkimuksen edistämisessä ja aloitteissa. Made 

on tärkeä ja haluttu saalislaji.  

Toimenpiteet: Madekantojen tilaa seurataan kalastajilta saatavan palautteen avulla ja tehdään tarvittaessa 

ikä- ja kasvututkimuksia sekä loistutkimuksia kalastajilta kerättävien näytteiden avulla.  

Seuranta: Madekannan tilaa seurataan kalakantanäytteiden ja kalastuskyselyiden, koekalastusten 

yhteydessä sekä paikallisilta kalastajilta saatavan palautteen avulla resurssien puitteissa. 

3.3.6 Taimen 

Tavoitetila: Tengeliöjoen retillä on vaeltava ja luontaisesti lisääntyvä sisävesien taimenkanta, joka kutee 

alueen virtavesissä. Sivuvesillä on edellytykset luontaisesti lisääntyvälle taimelle. Lisäksi kalatalousalue 

edistää voimavarojensa mukaisesti merellisten vaelluskalojen paluuta alueelle. 

Toimenpiteet: Vaeltavan taimenkannan muodostumista tuetaan harkituilla istutuksilla. Luontaisesti 

lisääntyvälle taimenkannalle luodaan edellytyksiä virtavesikunnostuksilla koko kalatalousalueen vesillä. 

Kalatalousmaksun käyttöä kehitetään mahdollisuuksien mukaan siten, että taimenen istutuksia voidaan 

tehdä myös vaikutusalueen ulkopuolelle sellaisille alueille, jotka soveltuvat hyvin taimenelle. Kalatalousalue 

edesauttaa vaeltavan taimenen kotiuttamista, elvytystä ja seurantaa yhteistyössä kalavedenomistajien, 

viranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa.  

Seuranta: Toteutumista seurataan velvoitetarkkailun saalistietojen, koekalastusten sekä paikallisilta vapaa-

ajankalastajilta ja kaupallisilta kalastajilta taimensaalista koskevan palautteen avulla ensisijaisesti alueen 

kalataloudellisesti tärkeimmillä vesistöillä resurssien puitteissa. 

3.3.7 Vajaasti hyödynnetyt lajit 

Tavoitetila: Särkikalojen, kiisken ja pienten ahventen kantojen tiheys ja runsaus ei kasva ylitiheäksi  

Toimenpiteet: Vajaasti hyödynnettyjen lajien pyyntiin kannustetaan.   

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tuottavuutta pyritään ylläpitämään kaupallisen kalastuksen avulla ja 

hyödyntämään saalis ensisijaisesti kaupallisesti. Kalatalousalue pyrkii omalta osaltaan edistämään vajaasti 

hyödynnettyjen lajien hyötykäyttöä välittämällä tietoa ja järjestelemään kalastuslupapolitiikkaa 

mahdollisimman sujuvaksi.  

Seuranta: Toteutumista seurataan paikallisilta vapaa-ajankalastajilta ja kaupallisilta kalastajien avulla 

kerättyjen aineistojen avulla.  
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3.3.8 Ravut 

Tavoitetila: Alueen jokirapukanta on elinvoimainen ja sitä hyödynnetään kaupallisesti. 

Toimenpiteet: Jokirapukantojen tuoton parantamiseksi ja tuoton lisäämiseksi kalatalousalue asettaa 

jokiravulle alamitan 10,5 cm. Rapuruton leviämisen estämiseksi ravustuslupia myydään vain paikkakunnalla 

asuville. Tengeliöjoen vesistöalue ei kuuluu Suomen rapustrategian mukaan täplärapualueeseen, joten 

alueelle ei saa istuttaa ja levittää täplärapuja.  

Seuranta: rapukantoja seurataan alueella tehtävillä tärkeimmillä vesialueilla suoritettavilla koeravustuksilla 

ja sähkökoekalastuksista sekä ravustajilta saatavilla saalis tiedoilla resurssien puitteissa.  

3.3.9 Muut kalastukselle tärkeät lajit 

Tavoitetila: Alueen ahven, harjus ja kiiski kannat ovat elinvoimaisia ja kasvavat hyvin. Lajit lisääntyvät 

luontaisesti. Ylitiheitä ahven tai kiiski kantoja ei alueella ole tiedossa. Luontaisesti lisääntyvät kannat 

tunnetaan. 

Toimenpiteet: Harjuskantaa ylläpidetään istutussuunnitelman mukaisesti. Harjuksen elinympäristöjä 

kunnostetaan sivuvesissä resurssien puitteissa.  

Seuranta: Toteutumista seurataan saalistietojen sekä paikallisilta vapaa-ajankalastajilta ja kaupallisilta 

kalastajilta saatavan saalista koskevan palautteen avulla. Ahvenen ja kiisken kasvua on syytä tarkkailla mm. 

saalisnäytteiden ja nordic-koeverkkokalastusten yhteydessä. Harjuskantoja tarkkaillan jokialueilla 

sähkökoekalastusten avulla ensisijaisesta alueen kalataloudellisesti tärkeimmissä vesistöissä, resurssien 

puitteissa.   

 

3.4 Kalastuksen tavoitetila ja osatavoitteet  

 

3.4.1 Yleistavoite kalastukselle 
Visio vuodelle 2030: Alueella on järvistä ja jokialueilta saatavilla tutkittua tietoa, joiden pohjalta kalastusta 

ja kalavedenhoitoa on säädelty. Tietoon perustuvan kalastuksen säätelyn ja ohjauksen ansiosta alueen hyvä 

yhteistyö on jatkunut ja tiivistynyt eri käyttäjäryhmien välillä.  

Vaelluskalat, kuten vaellussiika, taimenet ja lohet pääsevät vaeltamaan Torniojoelta Miekojärven 

pohjoispuolelle, voilaitospatojen ohi. Vaelluskalakantojen osalta kalatalousalueen ensisijainen tavoite on 

saada vaelluskaloille vapaat liikkumismahdollisuudet vaeltaa Tengeliöjoen valuma-alueen vesistöissä. 

Voimalaitosten vedenpinnankorkeuden säätelypäätöksiä on tarkistettu ja alaimpien vedenkorkeuksien 

noston myötä, voimalaitosten vedenlaadulle aiheuttamat haita ovat vähentyneet ja kalaston 

luonnontuotannon mahdollisuudet ovat parantuneet.   

Alueen erityiskalastuskohteet kuten Koutusjärvi ja Sirkkakoski houkuttelevat alueelle kalastusmatkailijoita. 

Alueen järvien kehittyneen voimataloussäännöstelyn ja kalateiden rakentumisen myötä alueen vesistöjen 

ekologinen tila on parantunut. Alueella on elinvoimainen kaupallinen kalastus, joka tuottaa markkinoille 

laadukasta elintarviketta kuten kuhaa, haukea, jokirapua, särkikaloja, madetta muikkua ja kuoretta, 

sesonkien mukaan. Alueen kalasatamaverkoston kuntoa on parannettu ja kehitetty, jonka myötä kalan 

markkinoille saattaminen on parantunut.  

Alueen kalastusmatkailuyritykset ja kaupalliset kalastajat saavat lisäansioita lisääntyneestä 

kalastusmatkailusta. Samoin alueen vapa-ajan viettäjien viihtyisyys on parantunut alueen vesistöjen tilan 

parantumisen myötä, joten mökkeilyn määrä on alueella kasvanut ja vapaa-ajan kalastuksen luvan myyntikin 

on kasvanut. 
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Toimenpiteet: Kalatalousalue edistää vaelluskalojen nousua haittaavien esteiden poistamista ja 

kalatiehankkeiden edistymistä. Kalatalousalue pyrkii vaikuttamaan kalatalousalueella olevien voimalaitosten 

ja patojen säännöstelykäytänteisiin osallistumalla säännöstelyä koskeviin tilaisuuksiin ja tekemällä aloitteita 

säännöstelyn muuttamiseksi kalataloudelle edullisemmaksi.  

Kalataloudellisesti merkittävimmillä jokialueilla voidaan suorittaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa 

sähkökoekalastuksia, joiden avulla kerätään tietoa tieto niiden lajistosta ja kalakantojen tilasta sekä 

lisääntymisestä. Näiden perusteella kalatalousalue/vedenomistaja voi tehdä suunnitelman tarvittavista 

jatkohoitotoimenpiteistä. Samoin kalataloudellisesti merkittävimpien järvien tilaa tutkitaan resurssien 

puitteissa verkkokoekalastuksin, kirjanpitokalastajien ja nuottausten saaliiden sekä niistä kerättyjen ikä ja 

kasvumäritysten avulla. Tutkimusten ja seurantojen avulla pyritään samaan kuva kalataloudellisesti 

merkittävimpien järvien ja taloudellisesti merkittävimpien kalalajien tilasta, kasvusta ja sukukypsyydestä 

(erityisesti kuha ja muikku). Tutkimukset on syytä aloittaa suurimmista ja keskeisimmistä järvistä. 

3.4.2 Vapaa-ajankalastus 

Tavoitetila: Vapaa-ajankalastus on suosittu harrastus alueen järvillä ja Sirkkakoskessa. Kalastuslupia sekä 

tietoa kalastuskohteista, kalalajeista ja kalastussäännöistä on helposti saatavissa sähköisesti. 

Kalatalousalueen yhtenäislupa-alue kattaa kaikki alueen suurimmat järvet. Kalavesille pääsy on 

lupapoliittisesti helppoa. Paikalliset asukkaat, mökkiläiset ja matkailijat harjoittavat monipuolista kalastusta 

seisovin pyydyksin ja vapavälinein. Vapaa-ajankalastajat pitävät kirjaa harjoittamastaan kalastuksesta.  

Toimenpiteet: Kalatalousalue neuvottelee osakaskuntien ja muiden kalastusoikeuden haltijoiden  

kanssa yhtenäislupa-alueen laajentamisesta. Kalatalousalueen yhtenäislupajärjestelmää kehittämällä 

lisätään alueen kiinnostavuutta ja edistetään vapaa- ajankalastuksen harrastusmahdollisuuksia. Tietoa 

vapaa-ajankalastusmahdollisuuksista ja lupien ostamisesta sähköisistä lupapalveluista pidetään esillä 

kalatalousalueen kotisivuilla.  Vapaa-ajankalastuksen ohjaamisessa otetaan huomioon vesialueiden muu 

käyttö. Kalastuksesta pyydetään pitämään saalispäiväkirjaa ja ilmoittamaan saaliista kalatalousalueelle. 

Vapaa-ajankalastukseen tarkoitettuihin lupiin voidaan tarvittaessa sisällyttää velvollisuus antaa kalastusta ja 

saalista koskevia tietoja luvan myyjälle tai kalatalousalueelle seurantaa varten.  

Seuranta: Toteutumista seurataan myytyjen yhtenäislupien sekä mahdollisuuksien mukaan osakaskuntien ja 

Metsähallituksen myymien lupien määrällä. Saaliin seurannassa hyödynnetään kalastajilta saatavaa 

palautetta sekä mahdollisuuksien mukaan viranomaisen ylläpitämän vapaa-ajankalastuksen Oma kala -

palvelun tuottamaa saalistietoa. Kalastuksen kehittymistä seurataan paikallisilta ja mökkiläisiltä saatavan 

palautteen avulla sekä velvoitetarkkailun kalastustiedustelujen avulla.  

 

3.4.3 Kaupallinen kalastus 

Tavoitetila: Alueen kalasatamat ovat käytössä ja alueen suurimmilla järvillä toimii kaupallisia kalastajia. 

Lisääntyneen kaupallisen kalastuksen myötä alueen muikkukantojen kasvu on parantunut, kuhakantoja 

hyödynnetään kestävästi ja kalan jakelulogistiikka toimii hyvin. Alueen kalastus tukee niin paikallista, kuin 

lähiseudun kalanjalostusta. Vähempiarvoisten kalojen pyynti on lisääntynyt ja jalostusaste on parantunut 

kaupallisessa kalastuksessa. Hoitokalastukset suorittava kaupalliset kalastajat. Kaupalliset kalastajat 

tuottavat myös kalastusmatkailupalveluita. Alueelle on saatu kaupallisen kalastuksen yhteislupa-alueita. 

Toimenpiteet: Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä pidetään yllä joustavalla lupakäytännöllä siten, 

että lupien alueellinen ja ajallinen kattavuus on riittävä kalastuksen kannattavuudelle. Kaupallista kalastusta 

edistetään lupien hinnoittelulla ja pyydysyksiköinnillä. Alueen vesistöille myönnetään tarpeen mukaan lupia 

ammattimaiseen hoitokalastukseen ja kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen sekä kalastusmatkailuun. 
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Kalatalousalue pyrkii saamaan kalaveden omistajien kanssa sopimuksia kaupallisen kalastuksen yhteisluvista 

kaikille pyydyksille. 

 

Seuranta: Kaupallisen kalastuksen elinvoimaisuutta seurataan haettujen ja myytyjen lupien määrällä sekä 

alueella toimivien päätoimisten kaupallisten kalastajien määrän kehitystä seuraamalla. Kaupallisen 

kalastuksen saaliin seurannassa hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen tuottamaa tietoa ja kaupallisilta 

kalastajilta saatavaa saalista ja kalastusta koskevaa palautetta. Kalastusoikeuden haltijoiden suositellaan 

ilmoittavan kalatalousalueelle kaupalliseen kalastukseen myönnettyjen lupien määrä seurantaa varten. 

 

3.4.4 Kalastusmatkailu  
Tavoitetila: Alueella harjoitetaan vakiintunutta kalastusmatkailutoimintaa, jolla on paikallisyhteisön laaja 

hyväksyntä. Kalastusmatkailutoiminta tuo lisätuloa alueen muuhun maaseutumatkailuun ja kaupalliseen 

kalastukseen. Alueella on Koutusjärven ja Sirkkakosken erityiskalastuskohteet, jota pyritään hoitamaan ja 

käyttämään kalastussääntöjen avulla siten, että se houkuttelee kalastusmatkailijoita alueelle. Alueen järvet 

soveltuvat hyvin myös vapaa-ajan kalastukeen, kuin kalastusmatkailuunkin. Kalastuksen säätely on 

edistänyt kalastusmatkailijoita kiinnostavien suurten kalayksilöiden runsastumista kalatalousalueen vesissä. 

Toimenpiteet: Vesialueen omistajat ja kalastusoikeuden haltijat kehittävät tarvittaessa kalastusmatkailun 

yhtenäislupa-alueelle ja kalastusmatkailuun tarkoitettuja lupia. Kalastusmatkailuyrittäjiä pyydetään 

antamaan kalatalousalueelle laadullista ja mahdollisuuksien mukaan määrällistä palautetta kalakannoista, 

saaliista ja sen koostumuksesta sekä kalastusolosuhteista toiminta-alueellaan. Kalastusmatkailuun 

tarkoitettuihin lupiin voidaan tarvittaessa sisällyttää velvollisuus antaa kalastusta ja saalista koskevia tietoja 

luvan myöntäjälle tai kalatalousalueelle seurantaa varten. Kalatalousalue osallistuu mahdollisuuksien 

mukaan alueellisiin tai valtakunnallisiin kalastusmatkailua edistäviin kehittämishankkeisiin. 

Kalastusmatkailun tärkein tekijä on kalasto. Tunnustetaan se tosiasia, että kalastusmatkailu kehittyy 

kalakantojen suhteessa. 

Seuranta: Toteutumista seurataan kalastusmatkailutoimintaan myönnettyjen lupien määrällä ja  

kalastusmatkailuyrittäjiltä saatavan palautteen avulla ja kalastusmatkailukohteiden määrää seuraamalla. 

Kalastusoikeuden haltijoiden suositellaan ilmoitettavan kalatalousalueelle kalastusmatkailutoimintaan 

myönnettyjen lupien ja saaliiden määrä, seurantaa varten. 

 

3.5 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan 

kehittäminen kalatalousalueella  
Osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi helpottaa kalastuksen järjestämistä, kalavesien hoitoa, 

kalastuksenvalvontaa, tiedottamista lupa- ym. asioista ja keventää hallinnon kustannuksia. Samalla 

vesialueet saadaan järjestelmällisen ja vesialueita parhaiten palvelevan kokonaissuunnittelun piiriin. 

Kalatalousalue pyrkii edistämään mahdollisuuksiensa mukaan osakaskuntien yhdistämistä suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi. Päätöksen yhdistymisestä tekevät kuitenkin aina osakaskunnat itsenäisesti. 

 

3.5.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Alueen kalataloudellisesti merkittävimmistä kohteista on kerätty lista alueen kalavedenomistajilta. Listaan 

on kerätty kohteet, joiden arvioitiin olevan joko vaelluskalalle merkityksellinen vesistö tai se on 

kalastuksellisesti ja kalavedenhoidollisesti tärkeä kohde.  
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Taulukko 4. Kalataloudellisesti tärkeät virtavedet 

Joet Peruste 
 
Aalisjoki Vaelluskalareitti ja taimenen kutujoki, mahdollinen harjuskohde 

Alinen Palojoki Vaelluskalareitti, taimenen kutujoki 

Alposjoki Isojen järvien välinen vaellusreitti ja Taimenen kutujoki 

Keskikinen Palojoki Vaelluskalareitti, mahdollinen harjus kohde, Taimenen kutualue  

Konttajoki Taimenen kutujoki, Vaelluskalareitti, mahdollinen harjuskohde 

Koutusjoki Taimenen kutujoki, Vaelluskalareitti, Raakun elinalue  

Kuusioja Mahdollinen taimenen kutujoki 

Lahnaoja Taimenen kutujoki 

Lampsijoki Vaelluskalareitti 

Laukkujoki Mahdollinen taimenen kutujoki 

Lompolojoki Mahdollinen taimenen kutujoki 

Luomalanjoki 
Taimenen kutujoki, raakun elinalue, vaellussiian kutujoki, mahdollinen 
harjuskohde 

Lumiojoki taimenen kutujoki, vaellussiian kutujoki, harjuskohde 

Sirkkakoski Taimenen kutujoki, kalastusmatkailu, jokirapukohde, harjuksen elinaluetta 

Tengeliönjoki 
(Lohijärvi- 
Miekojärvi) 

Pessakoski, nousuväylä, kalastusmatkailu taimenen kutujoki, vaellussiian 
kutujoki, harjuskohde 

Tengeliönjoki 
(Portimojoki-
Majamalompolo) 

Juupakoski, Tiskiniva, Törmäsniva, nousuväylä taimenen kutujoki, 
vaellussiian kutujoki, harjuskohde 

Torasjoki Nousuväylä 

Välijoki Taimenen kutujoki 

Välijoki Mahdollinen taimenen kutujoki 

Ylinen Palojoki Vaelluskalareitti 

 

Taulukko 5. Kalataloudellisesti tärkeät järvet 

Järvi 
pinta-

ala Peruste 

Aalisjärvi 600 
Kalastusmatkailu, kaupallinen kalastus, asutus, 
loma-asutus 

Ajankijärvi 645 
Kaupallinen kalastus, Kalastusmatkailu, vapaa-
ajankalastus 

Alainen Alposjärvi 850 
Kalastusmatkailu, vapaa-ajan kalastus, 
kaupallinen kalastus 

Antio 78 vaelluskalareitti 

Heikkilänjärvi  144  

vaelluskalareitti 
 taulukko jatkuu… 
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…jatkuu 
Järvi 

pinta-
ala Peruste 

Iso Kallijärvi 233 Vapaa-ajankalastus, vaelluskalareitti 

Iso Meltosjärvi 190 Vapaa-ajankalastus vaelluskalareitti 

Iso-Vietonen 3537 
Vapaa-ajankalastus, kaupallinen kalastus, 
kalastusmatkailu 

Kavantojärvi/Kavantolompolo 123 vaelluskalareitti 

Kinturi 30 vaelluskalareitti 

Konttajärvi 235 Vapaa-ajankalastus, vaelluskalareitti 

Korpilompolo 43 Vapaa-ajankalastus vaelluskalareitti 

Koutusjärvi 222 Kalastusmatkailu 

Kypäsjärvi 147 vaelluskalareitti 

Lahnajärvi 44 Vaelluskalareitti, vapaa-ajankalastus 

Lampsijärvi 140 vapaa-ajankalastus 

Lankojärvi 463 vapaa-ajankalastus 

Laukkujärvi 135 Kalastusmatkailu, vaelluskalareitti 

Iso-Lohijärvi ja  
Vähä Lohijärvi 1480 

vapaa-ajankalastus, Tengeliöjoen pääreittiä, 
vaelluskalareitti 

Majamajärvi 277 Vapaa-ajankalastus, vaelluskalareitti 

Majamalompolo 210 Vapaa-ajankalastus, vaelluskalareitti 

Miekojärvi 5334 
Kaupallinen kalastus, vapaa-ajankalastus, 
kalastusmatkailu 

Moinajärvi 101 Kalastusmatkailu 

Nuasjärvi 390 Vapaa-ajankalastus vaelluskalareitti 

Palojärvi 354 
vapaa-ajankalastus, kaupallinen kalastus, 
kalastusmatkailu 

Palolompolo 179 vaelluskalareitti, vapaa-ajankalastus 

Peuralompolo 33 vapaa-ajankalastus vaelluskalareitti 

Portimojärvi 449 Vaelluskalareitti, vapaa-ajankalastus 

Puolamajärvi 179 vapaa-ajankalastus, kalastusmatkailu 

Raanujärvi 2543 
Kaupallinen kalastus, kalastusmatkailu, vapaa-
ajankalastus 

Rattosjärvi 405 Vapaa-ajankalastus, vaelluskalareitti 

Repojärvi 118 Vapaa-ajankalastus vaelluskalareitti 

Sivakkajärvi 48 vaelluskalareitti, vapaa-ajankalastus 

Syvälompolo 23 Vaelluskalareitti 

Torasjärvi 259 Kalastusmatkailu 

Törmäsjärvi 812 Loma-asutus, vaelluskalat, kalastusmatkailu 

Vähä Meltosjärvi 60 Erämaajärvi, vaelluskalat 

Ylinen Alposjärvi 428 
Vapaa-ajankalastus, kaupallinen kalastus, 
kalastusmatkailu 

Ylinenlompolo 18 vaelluskalareitti 
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3.5.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

Tavoite: Kaupallinen kalastuksen helpottamiseksi alueelle on järjestetty järvikohtaisesti myytäviä kaupallisen 

kalastuksen lupia, joita myy kalatalousalue. Tämän järjestämiseksi osakaskunnat ja vesialueiden omistajat 

ovat laatineet kalatalousalueen kanssa sopimukset kaupallisen kalastuksen luvanmyynnistä.  

Kaupallisen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet: Edellä taulukossa 2. on mainittu alueen tärkeimmät 

kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat järvialueet. Tämän lisäksi kaupallinen kalastus sopii hyvin vajaasti 

hyödynnetyille kalalajeille myös muihinkin vesialueisiin kala- ja rapukantojen käytöllisin ja hoidollisin 

perustein (Kal 13§)  

Perustelut: Kaupallinen kalastus kohdistuu käytännössä alueen suurimmille järville erilaisilla pyydyksillä ja 

useisiin eri kalalajeihin. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien, kuten särkikalojen hyödyntämisessä myös alueen 

pienemmätkin vesialueet ovat tärkeitä jo kalaveden hoidon vuoksi. Siksi pienempiäkään vesistöjä ei ole 

rajattu lähtökohtaisesti pois kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista, joten kaikki alueen 

vesialueet soveltuvat hyvin kaupalliseen kalastukseen. Näin voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla 

kaupallisen kalastuksen vesille pääsy ja tarvittaessa varmistaa kalakantojen hoitotyö.  

 

Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat pyydykset: Nuotta, verkko ja rysäpyydykset sekä katiska, 

pitkäsiima ja koukkupyydykset soveltuvat hyvin kaupallisen kalastuksen pyydyksiin. Troolin ei 

lähtökohtaisesti katsota soveltuvan, hyvin soveltuvien pyydysten listalle. Ainoastaan kannanhoidollisista 

syistä (ylitiheiden kalakantojen hoitoon), trooli voidaan tarvittaessa sallia isoimmilla (yli 2 000 ha) järvillä. 

Tällöin alueen vajaasti hyödynnettyjä kalakantoja (esim. ahven, särkikalat, pieni muikku sekä kuore) voidaan 

jatkossa hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Troolilla tarkoitetaan pyyntitapaa, jossa käytetään vedettävää 

laahuspyydystä, jossa vetonopeus on suurempi kuin 3 km/h (= yli 1,8 solmua/h).  

Perustelut: Alueen järvissä on voimakkaat kuhakannat ja troolin katsotaan olevan liian tehokas pyyntimuoto, 

joka voi vaarantaa alueen kuhakannat. Muikkukantojen hyödyntämiseksi kalatalousalue katsoo nuotan 

olevan lähtökohtaisesti riittävän tehokas pyyntimuoto nykyisille muikkukannoille. 

 

Kohtuullisena kaupallisen kalastuksen luvan hintana voidaan pitää metsähallituksen julkisten 

hallintotehtävien suoritteiden maksusta annettua asetusta (1462/2019), jossa MMM määrittää kaupalliselle 

kalastukselle pyydystyyppiset hinnat valtion vesiin. Asetus on voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan. Uusi 

maksuasetus asetetaan vuodelle 2022. Maksuasetus on ns. omakustannehintainen, joten kalatalousalue 

katsoo kaupallisen kalastuksen lupahinnan olevan käypä, sen ollessa yhtä suuri, mitä maksuasetuksessa 

määritetään. Kohtuullisena lupahintana yksityisille vesialueille voidaan käyttää maksuasetuksen 

pyydyskohtaista hintaa korotettuna 30 %:lla. 

 
3.5.3 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet  
Kalastusmatkailulla tarkoitetaan matkailua, jossa matkailija saapuu alueelle jonkin erityisen 

kalastuskohteen vuoksi kalastamaan. Kalastusmatkailuun voidaan luoda erillisiä lupajärjestelmiä, 

esimerkiksi yrittäjäkohtaisia lupia. Kalastus on kestävällä pohjalla, kun noudatetaan yleisiä ohjeita 

kalastuksessa ja lisäksi voidaan asettaa erilaisia saaliskiintiöitä tai suositusalamittoja, jotka ovat laissa 

määrättyjä ankarampia. Järvillä tapahtuvassa kalastusmatkailussa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, 

joka toivottavasti saadaan tulevaisuudessa paremmin käyttöön.  

Alueet: Alueen erityiskalastuskohteena on haluttu kehittää Koutusjärveä ennen kaikkea kalastusmatkailun 

näkökulmasta. Samoin kalastusmatkailukohteeksi voitaneen ainakin osittain lukea myös Sirkkakoski. 
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Kalatalousalue voi edistää yhdessä vesialueiden omistajien kanssa kalastusmatkailijoille tarjottavien laajojen 
lupa-alueiden muodostamista niin, että alueet sisältävät järvi- ja jokikokonaisuuksia.  
Perustelut: Kalatalousalue määrittää kalastusmatkailulle sopivat vesistöt.  

 

3.5.4 Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 

Tavoite: Miekojärven yhteislupa-alue on laajentunut käsittämään suurimmat järvialtaat. Tätä yhteislupa-

alueen kattavuutta ja laajuutta eri kalastajaryhmien kesken on hyvä jatkossa edelleen kehittää.  

Toimenpiteet: Kalatalousalue neuvottelee osakaskuntien ja muiden vesialueen  

omistajien tai haltijoiden kanssa niiden halukkuudesta kehittää yhtenäislupa-alueita sekä selvittää  

niiden kiinnostuksen eri kalastusmuotojen yhtenäislupaan (viehekalastus, pyydyskalastus,  

kalastusmatkailutoiminta sekä kaupallinen kalastus). Kalatalousalue tekee lupa-alueeseen liittyvien 

osakaskuntien ja yksityisvesien omistajien kanssa sopimuksen kalatalousalueelle siirtyvistä tehtävistä. 

Sopimuksessa voidaan tarvittaessa sopia mm. siitä, millaiseen kalastukseen lupa käy, 

kalastuksenvalvontaoikeuden siirtämisestä kalatalousalueelle sekä lupatulojen käytöstä. Yhteislupaan tulee 

kiinnittää vuorokausi ja venekohtainen saaliskiintiö tavoitelluimmille kalalajeille. Kohtuullisena vapaa-

ajankalastuksen vuorokausikohtaisena saalismääränä voidaan pitää 5 kuhaa/vrk vapakalastuksessa. Lohen ja 

taimenen vapaa-ajankalastuksessa tulee olla kiintiö, jossa kiintiö on 1 lohikalaa/vrk vapakalastuksessa. Myös 

harjuksen kalastukseen on suositeltava asetta kiintiö. Vesialueen omistajien tulee pohtia tapauskohtaisesti 

harjukselle sopiva kiintiö kannan arvioidun tilan mukaan. Mikäli samalla vesialueella on useampia 

omistajayksiöitä, on huomioitava, että kiintiöt ja kalastussäännöt ovat yhdenmukaiset.  

Seuranta: Toteutumista seurataan yhtenäislupa-alueen osakkaiden määrällä ja yhteisluvan vesipinta-alan 

perusteella sekä keräämällä kalatalousalueen tietoon tärkeimpien vesialueiden kalastussääntöjä kalaveden 

omistajilta resurssien puitteissa.  

3.5.5 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

Alueellista suunnittelua ja kalavarojen järkevää hoitoa isompina kokonaisuuksina vaikeuttaa monin paikoin 

kalavesien omistuksen pirstaleisuus. Lisäksi osakaskuntien omistamat vesialueet ovat usein pieniä. Osa 

osakaskunnista on aktiivisia, kun taas joidenkin toiminta on täysin hiipunut. 

Tavoite: Vesialueiden käyttö- ja hoito on helpottunut suurempien ja aktiivistenvesialueiden 

omistajayksiköiden myötä. Osakaskuntiin kuulumattomat vesialueet ja toiminnaltaan hiipuneet tai hiipuvat 

osakaskunnat ovat järjestäytyneet, käynnistäneet toimintansa uudelleen tai yhdistyneet rajatoimituksin 

toimiviin osakaskuntiin, mikäli se on taloudellisesti mahdollista. Hyvä tavoite olisi pyrkiä samaan 

osakaskunnista järvialtaiden/vesialue (esim. Tengeliöjoen virtavedet) kokoisia yksiöitä, jolloin 

vesistö/vesialuekohtainen kalastuksen ohjaaminen, vesistöjen hoitaminen ja säätelykin helpottuisi. 

Toimenpiteet: Kalatalousalue kannustaa ja avustaa resurssiensa puitteissa yksityisiä vesialueita ja 

osakaskuntia yhdistymään sekä selvittää näiden halukkuutta ja edellytyksiä yhdistymiseen tai  

alueidensa vuokraamiseen toimiville osakaskunnille. Kalatalousalue pyrkii osaltaan jakamaan  

tietoa järjestäytymisestä ja yhdistymisestä ja niiden kustannuksista omien kotisivujen ja muiden sähköisten 

kanavien kautta. 

Seuranta: Toteutumista seurataan toimivien osakaskuntien määrällä sekä järjestäytyneiden tai  

yhdistyneiden yksityisten vesialueiden ja osakaskuntien määrällä. 

3.6 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi  
Kalatalousalueen vaelluskalakantojen sekä vesistöjen tilaa heikentää merkittävimmissä määrin alueen 

vesivoimatalous.  Alueen kaikkiin voimalaitoksiin tulee saada kalatiet.  Lisäksi säännöstely äärevöittää 
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vesistöjen virtaamia ja lisää vesialueiden eroosiota erityisesti Vietosella ja Raanujärvessä (Tengeliöjoen 

kalatalousalue 2021). Tämän vuoksi alueen säännöstelyrajoja tulee tarkistaa, erityisesti alimpien 

vedenkorkeuksien osalta. Metsähallituksen vapaa-ajankalastuksen kyselyssä toivotuin saaliskala oli taimen 

ja siika, joiden kannat on eniten kärsineet voimatalouden aiheuttamista haitoista. Alueen kalastusmatkailun 

ja virkistyskalastuksen tukemiseksi alueen virtavesiin olisi hyvä istuttaa taimenta, harjusta sekä järviin 

vaellussiikaa. Kalastuksen kehittämiseksi kalatalousalue laatii yhdessä kalaveden omistajien kanssa 

yhteislupa-alueita, niin kaupallisen kalastuksen kuin vapaa-ajan ja kalastusmatkailuunkin.  

 

3.7 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi  
Kalastus tulisi järjestää niin, että se on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Samalla turvataan 

kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen 

monimuotoisuus ja suojelu. Kestävän kalastuksen yhteydessä puhutaan usein yhden kutukerran 

periaatteesta. Varsinkin petokalakantojen turvaamiseksi kalojen tulisi kasvaa sukukypsyyskokoon ennen kuin 

ne ovat merkittävän pyynnin kohteena. Tämä koko vaihtelee laji- ja vesistökohtaisesti. Siinä voi myös 

tapahtua vähitellen muutoksia, jotka voivat olla osin luontaisia ja osin ihmistoiminnan aiheuttamia. 

Ylikalastusta ehkäistään alamitoilla, solmuvälirajoituksilla sekä pyynnin määrään kohdistuvilla rajoituksilla. 

Vapaaehtoisesti voi myös vapauttaa osan mitallisista kaloista, jolloin niille annetaan mahdollisuus lisääntyä. 

Miekojärvi, Vietonen ja Raanujärvi 

Kun kalastuksen säätelyssä lähdetään turvaamaan kuhille yhden kutukerran mahdollisuus, on tarkasteltava 

naaraita, koska ne tulevat sukukypsiksi vanhempina ja suurempina. Käytännössä kalastus tulisi aloittaa 

vähintään vuosi sen iän jälkeen, kun naaraat (käytännössä jokin sovittu osuus naaraista) ovat tulleet 

sukukypsiksi (Puranen ym. 2019).  Naaras kuhat saavuttavat sukukypsyyskoon yleisimin 5-6 vuoden iässä ja 

40-45 cm koossa (Salminen& Böhling 2002 sekä 2018, Koli L. 2002) Hieman yleistäen voitaneen todeta, että 

kun kalastus kohdistuu yli 6 vuotiaisiin kuhiin, yhden kutukerran periaate on turvattu. (Puranen ym. 2019) 

Eurofins Ahman laatiman kuhan kasvututkimuksen mukaan Miekojärven kuha saavuttaa lakisääteisen, 42 cm 

ja noin 680 gramman koon 7. kasvukaudellaan. Vuotta myöhemmin kuha on saavuttanut 45 cm pituuden ja 

reilun 800 g painon. Kilon painoiseksi kuha kasvaa Miekojärvessä 9. kasvukaudella.  Runsaimmissa 

vuosiluokissa istutettujen kuhien osuus oli 19-30 % eli kuha kanta on luontaisesti lisääntyvää kantaa. 

Miekojärven kuhan istutuksilla arvioidaan tutkimuksessa olevan kuhakantaa oleellisesti tukeva vaikutus 

ainakin sellaisina vuosina, kun luonnollinen lisääntyminen on jostain syystä erityisen heikkoa. (Leppänen, A. 

2019).  

On kuitenkin syytä tutkia kuhan kasvua tarkemmin alueen eri järvistä.  Alueen tulee käynnistää kuhan iän- 

ja kasvun sekä sukukypsyyskoon selvitystutkimuksia alueen eri järvissä, jotta voidaan selvittää tarkemmin, 

milloin kuha tulee alueen järvissä sukukypsäksi. Mikäli myöhemmissä kasvu tutkimuksissa voidaan todeta 

kuhan alamitan nosto tarpeelliseksi, on suositeltavaa nostaa alamittaa 45cm:n, paremman tuoton 

saavuttamiseksi. Alamitta vaatii kuitenkin aina tuekseen myös verkkojen solmuväli säätelyä. Siksi on 

suositeltavaa, että yli 10 m syvyysvyöhykkeillä olisi kielletty 21-54 mm solmuvälin verkot kuhapitoisissa 

vesissä kuten Miekojärvessä, Vietosilla ja Raanujärvessä. Tällöin matalammilla vesialueilla on mahdollista 

pyytää ns. välikoon solmuväleillä (21-54mm) verkoilla siikaa ja ahventa, mutta selkävesiltä voisi kalastaa 

muikkua ja kuhaa, kuha kantaa vaarantamatta ja paremman tuoton talteen ottamiseksi.  
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Muut kalastusrajoitus suositukset 

Alueella sijaistee paljon virtavesiä, joihin vaelluskalat nousevat kutemaan. Näiden varrella on pienempiä 

järviä, joissa harjoitetaan vapaa-ajankalastusta ja joiden läpi vaelluskalat uivat kudulle noustessaan. Jotta 

vaelluskalojen kutuvaellukset voitaisiin turvata, tulisi vähintäänkin jokisuilla tapahtuvaa verkkokalastusta 

rajoittaa. Koska näitä jokia on alueella paljon, ei niitä tässä yhteydessä ole lähdetty piirtämän kartalle, vaan 

voidaan todeta yleisesti, että säteeltään noin 200-300 metrin verkkokalastuskieltoalue riittää turvaamaan 

jokiosuuksien ylä- ja alajuoksulla vaelluskalojen esteettömän nousun. Kieltoalueet tulee rajata siten, että ne 

on maastossa helppo havaita ja selkeästi rajattavissa selkävesillä esim. syvyysvyöhykekäyrien mukaisesti. 

Edellä mainittu n. 200-300 m verkkokalastuskieltoalue on ensisijaisesti asetettava Alposjoen, 
Kuotusjoen, Kavantojen ja Luomlanjoen alajuoksuilla ajalla 1.4.-15.6 sekä 1.9.-30.11 kaikki 
kalastus kielletty, jotta voidaan turvata vaelluskalojen liikkuminen ja kalastajien tasapuolinen 
kohtelu. Samoin kavantolompolossa ja Kavantojärvessä tulisi kalastus kieltää em. välisenä aikana 
vaelluskalojen kulun turvaamiseksi. Koutusjärven taimenkanta laskeutuu kudulle Koutusjokeen. 
Jokisuu Koutusjärvellä tulee rauhoittaa, kuten jokisuu Miekojärven puolellakin. Koutusjoen 
jokihelmisimpukkakanta tarvitsee elinvoimaisuutensa säilyttämiseksi vahvan taimen kannan. 
Selvitysten mukaan Koutusjoen kutukanta on romahtanut 2020-2021 välisenä aikana. Alueella 
tavattiin vuonna 2020 37 kutupesää joen yläosalla, mutta vuonna 2021 ei kutupesiä tavattu. 
(Metsähallitus 2021) 
 

3.8 Suunnitelma istutuksista 
Tengeliöjoen kalatalousalueella suoritettavissa istutuksissa tulee käyttää taulukossa 4. mainittuja 

kalakantoja.  

Taulukko 6. Suositukset kalakantojen käytöstä eri kalalajeille 

Meritaime
n  

Järvitaimen  Harjus  Nieriä  Vaellussiika  Kuha  Muut   Huomautus  

Tornio
-joen 
kanta  

(Juutuan 
kanta)  

paikalli
nen 
kanta  

Ei 
lähtökoht
aisesti 
istutuksia  

Perämeren 
vaellussiika 
ja Ivalojoen 
pohjasiika*  

1. 
aiemmin 
käytössä 
olleet 
Vanajaved
en reitin 
kannat 

Ei 
lähtökohtaise
sti istutuksia 

JT istutukset 
korvattavissa MT-
palautusistutuksill
a, jos 
vaellusyhteys 
avautuu  

 

Taimenet suositellaan istutettavaksi pääasiassa Miekojärven yläpuolisiin vesiin Juutuanjoen kantaa olevilla 

järvitaimenilla ja meritaimen istutuksia jatketaan Torniojoen kantaa olevilla taimenilla.  

Miekojärveen suositellaan istutettavan vähäisiä määriä (n. 5 kpl/ha) kuhaa luonnontuotannon tukemiseksi ja 

kaupallisen kalastuksen jatkuvuuden turvaamiseksi. Kuha istukkaat tulee olla alitsaari merkittyjä istutusten 

tuoton seurannan varmistamiseksi.   

Resurssien puitteissa kalatalousalueella voidaan suorittaa taimenen mäti ja pienpoikasistutuksia Aalisjokeen, 

Koutusjokeen, Palojokeen, Sirkkakoskeen, ja Tengeliöjoen koskialueille, Välijokeen ja Palojokeen, sekä 

taulukossa 2 mainittuihin taimenten esiintymisalueina tunnettuihin virtavesiin.  
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Harjuksen istutuksia suositellaan tehtävän Aalisjokeen, Alposjokeen, Kuusiojaan, Konttajokeen, Lahnaojaan, 

Laukkujokeen, Lompolojokeen Luomalanjokeen, Sirkkakoskeen, ja Tengeliöjoen koskialueille, sekä 

taulukossa 2 mainittuihin harjuksen esiintymisalueina tunnettuihin virtavesiin vk - 2+ poikasilla. 

Mikäli alueen siikakantaa haluttaisiin vahvistaa, tulee kalatalousalueen tai vesialueen omistajan anoa ELY-

keskukselta poikkeuslupaa istutusjärviin Ivalojoen pohjasiian* istuttamiseksi lähinnä Vietosiin ja 

Raanujärveen, sillä alueelle suositeltu Perämeren vaellussiika (Taulukko 4) voi vaeltaa merelle syönnökselle, 

jolloin paikallinen hyöty istutuksista jää heikommaksi. Tämän vuoksi voi olla hyvä suosia paikallisempia 

siikamuotoja näissä järvissä.  Siiat on hyvä istuttaa kesänvanhoina.  

3.9 Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä  
Kaupallisen kalastuksen saaliit tulee lain mukaan ilmoitta vuosittain luonnonvarakeskukselle. 

Luonnonvarakeskuksen ylläpitämästä rekisteristä voidaan kerätä kaupallisen kalastuksen 

kokonaissaalistietoja sekä käytettyjä pyydyksiä sekä pyydysmääriä. Vapaa-ajan saaliista ei sen sijaan ole 

kattavaa tietoa olemassa. Kalatalousalue sekä vesialueen omistajat voivat asetta luvanmyynnin ehdoksi 

saalistiedon luovuttamisvelvoitteen. Muikun kasvua tulee seurata järvillä kalastajien saaliista kerättyjen 

näytteiden avulla. Esisijaisesti kasvua tulee tarkkailla järvillä, joissa on kaupallista kalastusta, kuten 

Miekojärvi, Vietonen ja Raanujärvi. Kalatalousalue pyrkii saamaan alueen suurimmille järville 

kirjanpitokalastajia ja järjestämään kirjanpitokalastuksen seurannan kalastuksen tutkimusta varten.  Alueen 

suurimmilta järviltä Pyritään keräämään resurssien puitteissa siian ikä ja kasvunäytteitä sekä 

siivilähammasnäytteitä kalastajilta, sekä verkkokoekalastusten yhteydessä ja teettämään tutkimuksia 

alueella esiintyvistä siikamuodoista ja siian kasvusta. Näiden avulla voidaan seurata siika istutusten 

tuloksellisuutta.  

 

4 Kunnostus suunnitelma joki- ja järvialueille 
Alueella on useita kunnostussuunnitelmia (Liite taulukko 4) vaativia kohteita. niihin tulee laatia erilliset 

tarkemmat ja yksityiskohtaiset suunnitelmat, sillä ne vaativat maastokäyntejä, omistajapohjan ja 

lupatarpeiden selvitystä jne. Triwa life hankehakemus on jätetty EU -komissiolle joulukuussa 2021. Mikäli 

hanke toteutuu haettuna, Tengeliönjoen kta:n alueelle tulee mittavasti valuma-alue ja uomakunnostuksia. 

Edes Triwan kaltaisella jättimäisellä hankkeella ei saada kaikkia ongelmia korjattua. Vesistökunnostusten 

tulee olla jatkuvaa toimintaa. Kalatalousalueen keskeinen tehtävä on tunnistaa tarpeita ja viedä niitä 

eteenpäin toimijoille. Kalatalousalueella ei ole resursseja toteuttaa laajoja kunnostuksia. 

5 Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
Kalastusta valvovat ELY-keskuksen hyväksymät ja kalatalousalueen ja kalaveden omistajien valtuuttamat 

valan tehneet kalastuksen valvojat, Metsähallituksen, Lapin ELY-keskuksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja 

tullin virkamiehet. Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan sääntöjen noudattaminen, pyynnin luvallisuus ja 

lupatulojen kertymä eri kalastajaryhmät tasapuolisesti huomioiden. Kalastuksen valvonnan tulee 

lähtökohtaisesti olla tiedottavaa ja neuvovaa. Valvonnan yhteydessä on myös mahdollista kerätä 

seurantatietoa esimerkiksi pyynnin määrästä ja pyyntialueista. Valvontaa tulee kohdistaa kalastuslain ja 

asetuksen noudattamiseen sekä kalaveden omistajien ja kalatalousalueen asettamien päätösten 

noudattamiseen. Suunnitelmat valvonnan alueellisista ja ajallisista painopisteistä esitetään 

kalatalousalueen vuosittain toimintasuunnitelmassa. 
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Tengeliöjoen suurin vesialueen omistaja on metsähallitus, jonka erätarkastajien toimenkuvaan 

kuuluu myös kalastuksen valvonta. Erätarkastajien rajalliset resurssit on syytä kohdentaa alueen 

suuremmille järville kuten Miekojärvi, Raanujärvi, Rattosjärvi ja Vietoset. Muilla pienemmillä 

vesialueilla valvontaa voivat suorittaa vesialueen omistajien ja kalatalousalueen asettamat valvojat. 

Valvontaa seurataan ja ohjataan kalastuksenvalvojien raportoinnin perusteella. 

Kalastuksenvalvontaan voi hakea rahoitusta ELY-Keskuksen kalatalousalueelle jakamasta 

toimintamäärävaroista. 

6 Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen 

monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä 
Tengeliöjoen kalatalousalueen vaelluskalojen elinkierron suurin este on Tengeliöjoen alajuoksulla sijaitseva 

Portimokosken voimalaitos, jossa tulee ensisijaisesti varmistaa vaelluskalojen vapaa liikkuminen, joko 

voimalaitokset purkaen, tai kalatiet rakentamalla. Voimalaitoksen aiheuttamaa säännöstelyhaittaa tulee 

vähentää tarkistamalla järvien alimpien vedenkorkeuksien säännöstelyrajoja. Myös voimalaitosten 

aiheuttamia kalataloudellisia haittoja tulee tarkastella uudestaan ja kalaveden omistajille ja haitankärsijöille 

tulee korvata aiheutuneet haitat esim. kalataloustarkkailu ja istutusvelvoitteen avulla.  

Vaelluskalakantojen elinkierron parantamiseksi Tengeliöjoen virtavesiä tulee kunnostaa, niin pääuomissa 

kuin myös sivu-uomissa ja latvavesitöissä. Latvavesitöillä tulee kiinnittää erityistä huomiota valuma-alueiden 

kokonaisvaltaisiin kunnostuksiin, joiden avulla voidaan vähentää äärevöityneiden virtaamien aiheuttamia 

haittoja (esim. kevät tulvat, kesän kuivuudet ja eroosiot). Sähkökoekalastusten yhteydessä on jokialueilla 

syytä selvittää taimenkannan geeniperimä dna tutkimuksin ennen alueelle mahdollisesti tehtäviä taimenen 

tuki-istutuksia.  

7 Vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä 
Kalatalousalueella ei ole tiedossa olevia vieraslajeja. Puronieriän esiintyminen on kuitenkin syytä tutkia 

alueen virtavesistä sähkökoekalastusten yhteydessä. Mikäli vieraslajeja tavataan, tieto tulee toimittaa 

Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään vieraslajirekisteriin. Vieraslajien aiheuttamia haittojen minimoimiseksi 

niitä ei tule tarkoituksella siirtää tai istuttaa uusille alueille. Täplärapua ei saa alueelle istuttaa.  

8 Ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen 

omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi 
Kalatalousalueen (24 §) tehtäviin kuuluu maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä ja 

kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä alueelle maksettavien korvausvarojen jakaminen vesialueen 

omistajille. Jaon perusteista päättää kalatalousalue. Kalastonhoitomaksuina kerättyjen varojen 

omistajakorvauksiin osoitetut varat jaetaan vesialueen omistajille Maanmittauslaitoksen 

kiinteistötietojärjestelmä KALPA:n rekisteröityjen vesistöjen pinta-alojen mukaan, sillä riittävän tarkkaa 

tietoa viehekalastusrasituksesta ei alueella ole. Omistajakorvauksia vesialueen omistajille jaettaessa 

pääsääntö on, että viehekalastusrasitus on kaikilla alueilla sama ja painokerroin yksi (1). 

Viehekalastusrasituksen painokerroin on nolla (0) alueilla, joilla kalastuslain 7 §:n mukainen yleiskalastus 

(onginta ja pilkintä sekä viehekalastus kalastonhoitomaksun nojalla) on kielletty koko vuoden (ks. 

Kalastusrajoitus.fi-palvelu). Pääsääntö pohjautuu kalatalousalueen oman asiantuntemuksen perusteella 
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tekemään arvioon viehekalastusrasituksesta. Kalatalousalueen yleiskokous voi tarvittaessa tehdä tarkistuksia 

korvausvarojen jakotaulukon omistajakorvauksiin oikeuttavien vesistöjen pinta-aloihin tai 

viehekalastusrasituksen alueellisiin painokertoimiin. 

9 Alueellinen edunvalvonta 
Kalatalousalueella ei useinkaan ole välitöntä vaikuttamismahdollisuutta toimintaympäristöönsä. On 

kuitenkin tärkeää, että kalatalousalue tuo omia näkökantojaan esille ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan 

esimerkiksi lausuntojen avulla alueelle suunniteltaviin toimintaympäristöön oleellisesti vaikuttaviin 

hankkeisiin tai esimerkiksi alueella tehtävien velvoitetarkkailujen sisältöön. Myös erilaisiin alueellisiin 

työryhmiin osallistumalla kalatalousalue voi vaikuttaa toimintaympäristössä tapahtuvaan kehitykseen. Tässä 

esitetään tärkeimmät vaikutuskanavat ja niihin osallistuminen / niiden käyttö. 

10 Suunnitelma viestinnästä 
Kalatalousalueen hyväksytty käyttö- ja hoitosuunnitelma julkaistaan kalatalousalueen alueen verkkosivuilla, 

ja se annetaan tiedoksi alueen kaikille toimiville osakaskunnille, kaupallisille kalastajille ja mahdollisuuksien 

mukaan yksityisten vesialueiden omistajille. Alueen kalastusmahdollisuuksista ja kalastusrajoituksista, 

alueella tehdyistä hoitotoimenpiteistä yms. kerrotaan aktiivisesti myös kalatalousalueen facebook-sivuilla.  

Luvanmyynnin yhteydessä on hyvä varmistaa, että jokainen kalastaja tuntee lupa-alueen 

kalastusmääräykset. Sähköisessä lupamyynnissä nämä tiedot on helppo linkittää jokaiseen 

ostotapahtumaan. Myyntipisteistä lupia lunastaville kannattaa jakaa luvan liitteenä kalavesikartta, josta 

kalastusmääräykset käyvät selville. Osakaskunnat jakavat luvanmyyjilleen tiedotteet luvan myyjillä 

kalastajille jaettavaksi luvanmyynnin yhteydessä. Myös alueen koskikalastuskohteille, kalasatamiin ja 

veneiden laskupaikkoihin jaetaan pysyväisluonteista yleisinfo resurssien puitteissa ko. vesistön 

kalastussäännöistä ja luvanmyyntipisteistä. Yksityiskohtaisempi vuosittain päivitettävä viestintäsuunnitelma 

liitetään osaksi kalatalousalueen toimintasuunnitelmaa. 

11 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 
Hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanosta vastaavat lähinnä kalatalousalue ja 

kalatalousalueen hallitus. Toimeenpano tarkistetaan vuosittain tarkentuvilla käytännön toimilla, joiden 

yksityiskohdat, rahoitus, aikataulut ja toteuttamisvastuut kuvataan kalatalousalueen 

toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmassa kuvattavia käytännön toimia ovat kunnostuksiin ja 

istutuksiin tarvittavien lupien hankinta, kalastussääntöjen kokoaminen, kunnostusten järjestäminen, 

istutuspoikasten tilaaminen, seurannan tulosten kokoaminen, yhteistyö- ja ostopalvelusopimusten teko ja 

rahoituksen järjestäminen. 

12 Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta ja siinä asetettujen tavoitetilojen ja osatavoitteiden 

toteutumista on syttä arvioida määräajoin. Osatavoitteiden toteutumista kannattaa seurata vuosittain 

esimerkiksi kalatalousalueen vuosikokouksen yhteydessä ja kirjata toteutuminen kalatalousalueen 

toimintakertomukseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelman väliarviointi olisi syytä tehdä vuoden 2026 aikana. 

Väliarvioinnissa tulisi tarkastella, suunnitelman toteutumista kalatalousalueen toimintakertomusten pohjalta 

ja tarkistaa onko suunnitelman tavoitteet edelleen oikeanlaisia vai pitäkö niitä muuttaa. Mikäli muutokseen 

on tarvetta, suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Jos kalakantojen tila tai kalastus on muuttunut niin 

paljon, että käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattu tavoitetila ja keskeiset osatavoitteet eivät voi toteutua, 
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kalatalousalueen on tehtävä aloite käyttö- ja hoitosuunnitelman muuttamiseksi. Jos on havaittu, että 

esimerkiksi vaelluskalakannan suojaksi asetetut alueelliset kalastusrajoitukset ovat riittämättömiä tai 

ylimitoitettuja. niitä on muutettava ELY-keskuksen vahvistamalla päätöksellä. 

 

Suunnittelukauden alkupuolella tulee resursseja kohdentaa resurssien puitteissa kalakantojen tutkimuksiin. 

Tutkimustulosten perusteella kalaveden omistajat ja kalatalousalue tekevät tarpeen mukaan päätöksiä 

kalavarojen hoidosta ja käytöstä sekä kalastuksen ohjaamisesta. Tutkimuskohteita valittaessa on syytä ottaa 

huomioon kansalliset tutkimusohjelmat kuten VPD:n mukaisten seurantojen kautta tulevat verkko- ja 

sähkökoekoekalastukset. Niihin ei kuitenkaan kuulu tarkemmat tutkimukset kuten muikkukantojen 

kasvututkimukset tai kuhan sukukypsyyskoon tutkiminen. Muikkukantoja on syytä tutkia noin kolmen 

vuoden välein tai resurssien puitteissa. Kuhakantoja tulisi pyrkiä tutkimaan noin neljän vuoden välein tai 

resurssien puitteissa, erityisesti niissä järvissä, joissa kalastuspaine on suurin.  

 

Aina kun alueella suoritetaan esimerkiksi taimenen istutuksia, tulisi huomioida istutusten tuloksellisuuden 

seuranta ja tutkimukset. Jos istutetaan pienpoikasia virtavesiin, istutusalueet olisi syytä myös 

sähkökoekalastaa esim. vuosi istutuksen jälkeen. Sopivin tutkimusajankohta ja menetelmä riippuu aina 

istutustavasta (mäti vai pienpoikanen) ja -paikasta (järvi vai virtavesi).  

 

Taulukko 7. Toimenpide aikataulu 

Toimenpide 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Suunnitelman  
hyväksyminen ja 
käyttöönotto  

           

            

Vekkokoekalastukset            

Sähkökoekalastukset            

muikkukantojen 
tutkimukset 

           

kuhakantojen 
tutkimukset 

           

Istutussuunnitelma            

Kalastuksen ohjaus            

Suunnitelman 
väliarviointi 

           

Suunnitelman 
päivitys 

           

 

 

 
 

 



27 
 

13 Liitteet 
 

 

Liite 1. Miekojärven kalasatamat Sirkkakoskella ja Pessalompolossa sekä alueen suurimpien järvien muut satamat ja 
veneelaskupaikat. 
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Liite 2 Raanujärven venesatama Joonanlahdella 

 

 

Liite 3. Voimalaitosten sijainnit kalatalousalueella 
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Liite 4 Järvien hoito- ja käyttötoimenpiteet 

Vesistön nimi 
ja ekologinen 

luokka 
Koko 

ha kalakanta 

Järven 
käyttö/Muuta 

tietoa 
Ehdotetut 
hoitotoimet tutkimus 

Aalisjärvi 600 

ahven, hauki, 
särki, made, 
siika, muikku, 
taimen 

Vapaa-
ajankalastus, 
kaupallinen 
kalastus  

verkkokoeka
lastus 

Ajankijärvi 645 

pohjasiika, 
planktonsiika, 
taimen, 
muikku 

Kalastusmatkailu, 
Vapaa-
ajankalastus, 
erittäin kirkas ja 
syvä 

Ajanki-jokisuun 
ruoppaus, taimen- 
ja harjus istutukset vhs seuranta 

Alinen-
Alposjärvi 850 

ahven, hauki, 
särki, made, 
muikku, siika, 
taimen 

Vapaa-
ajankalastus, 
kalastusmatkailu, 
kaupallinen 
kalastus kirkasvesi, 
syvä 23 m 

mahdollisesti 
hoitokalastus 
koekalastuksen 
jälkeen 

verkkokoeka
lastus 

Antio 78 
ahven, hauki, 
särki, made matala   

Heikkilänjärvi 144 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

matala, vesi 
laskettu  

veden 
nostamisen 
mahdollisuu
det 
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Iso Airi 259 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

matala, Vapaa-
ajankalastus  

verkkokoeka
lastus 

Iso Kallijärvi 233 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

matala, Vapaa-
ajankalastus  

verkkokoeka
lastus 

Iso ja vähä 
Meltosjärvi 190 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

matala, vesi 
laskettu, pahoin 
liettynyt, 
umpeenkasvua 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet 
kiireelliset, 
vesikasvien niitto ja 
poisto, 
imuruoppaus 

veden 
nostamisen 
mahdollisuu
det 

Vietonen 3537 

ahven, hauki, 
kuha, muikku, 
särki, taimen, 
made, kuore 

kaupallinen 
kalastus, vapaa-
ajankalastus, 
kalastusmatkailu 

rehevöitymistä ja 
rantojen eroosiota 
vähentävät 
toimenpiteet, 
istutettavat lajit: 
kuhan ja siian tuki-
istutukset, taimen,  

vhs 
seurannassa, 
muikun 
kasvututkim
ukset, Kuhan 
kasvu ja 
sukukypsyys 
tutkimukset 

Kavantojärvi/Ka
vantolompolo 123 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Vapaa-
ajankalastus  

verkkokoeka
lastus 

Kinturi 30 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, taimen, 
kuha 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
kotitarvekalastus   

Kivijärvi 287 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Vapaa-
ajankalastus verkkokoekalastus 

Konttajärvi 235 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, taimen, 
kuha 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
Vapaa-
ajankalastus, 
alikalastettu 

koekalastuksen 
jälkeen 
mahdollisesti 
hoitokalastus 

verkkokoeka
lastus 

Korpilompolo 43 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Vapaa-
ajankalastus   

Koutusjärvi 222 

ahven, hauki, 
särki, made, 
muikku, siika, 
taimen, kuore 

erityiskalastuskoh
de 

istutukset: 
taimenen tuki-
istutukset 

yleiskalastus
kielto 
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Kuusijärvi 60 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Vapaa-
ajankalastus   

Kypäsjärvi 147 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna    

Lahnajärvi 44 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, taimen 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
Vapaa-
ajankalastus  

verkkokoeka
lastus 

Lahnalompolo 15 
ahven, hauki, 
särki, made 

Entinen 
luonnonvaralammi
kko, entisöity, vesi 
nostettu   

verkkokoeka
lastus 

Lampsijärvi 140 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Lähtöuoman niska 
syöpynyt jonka 
johdosta vesi 
laskenut, Vapaa-
ajankalastus 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet, 
veden korkeuden 
ennallistaminen, 
hoitokalastus 

verkkokoeka
lastus 

Lankojärvi 463 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, taimen, 
kuha, muikku, 
siika 

Vapaa-
ajankalastus 

koekalastuksen 
jälkeen 
mahdollisesti 
hoitokalastus, 
mahdolliset 
istutukset (kuha, 
siika) 

verkkokoeka
lastus 

Laukkujärvi 135 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna matala  

verkkokoeka
lastus 

Lohijärvi 1480 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Vapaa-
ajankalastus, 
matkailukalastus 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet 
kiireelliset, 
hoitokalastus 

verkkokoeka
lastus 

Majamajärvi 277 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

matala, Vapaa-
ajankalastus, 
vaelluskalojen 
nousuväylä   

Majamalompol
o 210 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Vaelluskalojen 
nousuväylä   
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Matalajärvi 225 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Entinen 
luonnonvaralammi
kko, entisöity, vesi 
nostettu, matala   

Miekojärvi 5334 

ahven, hauki, 
kuha, särki, 
lahna, kuore, 
taimen, 
muikku, siika, 
jokirapu 

Vapaa-
ajankalastus, 
kalastusmatkailu, 
kaupallinen 
kalastus 

istutukset: kuhan 
tuki-istutukset,  

muikun ja 
kuhan 
kasvututkim
ukset sekä 
kuhan 
sukukypsyyd
en 
tutkimukset  

Moinajärvi 101 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

Vapaa-
ajankalastus, vesi 
laskettu 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet 

veden 
nostamisen 
mahdollisuu
det 

Nuasjärvi 390 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, siika 

Vapaa-
ajankalastus  

verkkokoeka
lastus 

Palojärvi 354 

ahven, hauki, 
särki, made, 
muikku, siika, 
kuha 

vapaa-
ajankalastus, 
matkailukalastus, 
kaupallinen 
kalastus 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet 
kiireelliset, kuhan 
tuki-istutukset 

Kirjanpitokal
astajat 

Palolompolo 179 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, siika 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
Vapaa-
ajankalastus  

verkkokoeka
lastus 

Peuralompolo 33 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, kuha 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
alikalastettu  

verkkokoeka
lastus 

Pikku Airi 73 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna matala  

verkkokoeka
lastus 

Portimojärvi 449 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
Vapaa-
ajankalastus 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet 

kesäveden 
nostamisen 
mahdollisuu
det 

Puolamajärvi 179 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, kuha, 
muikku 

Vapaa-
ajankalastus, 
matkailuyritys  

verkkokoeka
lastus 
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Raanujärvi 2543 

ahven, hauki, 
kuha, särki, 
lahna, kuore, 
taimen, 
muikku, siika 

Vapaa-
ajankalastus, 
kalastusmatkailu, 
kaupallinen 
kalastus 

eroosiota 
vähentävät 
toimenpiteet, 
istutettavat 
kalalajit: taimen, 
kuhan ja siian tuki-
istutukset 

muikun ja 
kuhan 
kasvututkim
ukset sekä 
kuha 
sukukypsyys
tutkimukset 

Rattosjärvi 405 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, kuha, 
muikku 

Vapaa-
ajankalastus 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet, 
hoitokalastus, 
mahdolliset 
istutukset (kuha, 
siika) 

verkkokoeka
lastus 

Repojärvi 118 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, kuha 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
alikalastettu  

verkkokoeka
lastus 

Sivakkajärvi 48 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna, kuha 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
alikalastettu  

verkkokoeka
lastus 

Syvälompolo 23 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

vaelluskalojen 
nousuväylä   

Torasjärvi 259 

ahven, hauki, 
särki, made, 
taimen 

kalastusmatkailu 
(Ainola), 
yksityskäytössä   

Törmäsjärvi 812 

ahven, hauki, 
särki, taimen, 
siika, muikku 

Vapaa-
ajankalastus, 
erittäin kirkasvesi, 
syvä  

verkkokoeka
lastus 

Ylinen 
Alposjärvi 428 

ahven, hauki, 
särki, taimen, 
siika, muikku 

Vapaa-
ajankalastus, 
kaupallinen 
kalastus, kirkasvesi  

verkkokoeka
lastus 

Ylinenlompolo 18 

ahven, hauki, 
särki, made, 
lahna 

vaelluskalojen 
nousuväylä   

Alinen 
Pahtajärvi 65 

ahven, hauki, 
särki, muikku, 
siika 

vaelluskalojen 
nousväylä, Vapaa-
ajankalastus 

koekalastuksen 
jälkeen 
mahdollisesti 
hoitokalastus, 
mahdolliset 
istutukset (siika) 

verkkokoeka
lastus 



35 
 

Ylinen 
Pahtajärvi 42 

ahven, hauki, 
särki, siika 

vaelluskalojen 
nousväylä, Vapaa-
ajankalastus 

koekalastuksen 
jälkeen 
mahdollisesti 
hoitokalastus, 
mahdolliset istukset 
(siika) 

verkkokoeka
lastus 

 

Liite 5 Jokien käyttö- ja hoitosuositukset 

Joet Kalalajisto Ehdotetut hoitotoimet Tutkimus muuta tietoa 

Aalisjoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus, 
taimen 

vastakuoriutuneiden 
taimen istutus, mäti-
istutus sähkökoekalastus 

taimenen 
kutujoki 

Airijoki 

ahven, 
hauki, 
särki,     

Ajankijoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus, 
taimen 

kutusoraikko 
kunnostus  

mahdollinen 
taimenen 
kutujoki 

Alinen Palojoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus, 
taimen 

hyvä 
koskikunnostuskohde, 
kunnostuksen jälkeen 
taimen- ja 
harjusistutukset  vaelluskalareitti 

Alposjoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus, 
taimen 

koskikunnostuksia 
tehty  sähkökoekalastus 

taimenen 
kutujoki 

Kallijoki 
ahven, 
hauki    

Kavantojoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus, 
taimen  sähkökoekalastus 

taimenen 
kutujoki, 
vaelluskalareitti 

Keskikinen 
Palojoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus, 
taimen 

hyvä 
koskikunnostuskohde, 
kunnostuksen jälkeen 
taimen- ja 
harjusistutukset sähkökoekalastus 

taimenen 
kutujoki, 
vaelluskalareitti 

Konttajoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 

koskikunnostuksia 
tehty   

taimenen 
kutujoki, 
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harjus, 
taimen, 
jokirapu 

vaelluskalojen 
nousuväylä 

Korpijoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus 

koski- ja kutusoraikko-
kunnostukset sähkökoekalastus 

mahdollinen 
taimenen 
kutujoki 

Koutusjoki 

taimen, 
harjus, 
hauki, 
ahven 

vastakuoriutuneiden 
taimen istutus, mäti 
istutus, 
kalastuskieltoalue 

sähkökoekalastus, 
kantojen tarkkailu 

Tärkeä taimenen 
kutujoki sekä 
uhanalaisen 
raakun 
elinaluetta, 
harjuksen 
elinalue 

Kuijasjoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet sähkökoekalastus 

mahdollinen 
taimenen 
kutujoki, paikoin 
pahoin liettynyt 

Kuusioja 
ahven, 
hauki, särki 

Osin liettynyt, 
kunnostuksia  

Mahdollinen 
taimenen 
kutujoki 

Kypäsjoki 
ahven, 
hauki, särki   

Joesta huonosti 
tietoa 

Lahnaoja    

Taimenen 
kutujoki 

Lampsijoki 

ahven, 
hauki, 
särki, lahna   

Kevät kutuisten 
kalojen 
nousuväylä, 
paikoin pahoin 
liettynyt 

Laukkujoki 

ahven, 
hauki, 
särki,  sähkökoekalastus 

Mahdollinen 
taimenen 
kutujoki, 
huonosti tietoa 

Lompolojoki 

ahven, 
hauki, 
särki,  sähkökoekalastus 

Mahdollinen 
taimenen 
kutujoki, 
huonosti tietoa 

Lumiojoki 

Taimen, 
harjus, 
hauki, 
ahven  sähkökoekalastus 

taimenen 
vaellusreitti, 
harjuksen 
esiintymisalue, 
vaellussiian 
istutuskohde 
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Luomalanjoki 

taimen, 
harjus, 
hauki, 
ahven 

vastakuoriutuneiden 
taimen istutus, mäti 
istutus, 
kalastuskieltoalue, 
koskikunnostuskohde 

sähkökalastus, 
kantojen tarkkailu 

Tärkeä taimenen 
kutujoki sekä 
uhanalaisen 
raakun 
elinaluetta, 
vaellussiian 
istutuskohde 

Mellajoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet, 
harjusistutukset sähkökoekalastus 

Joesta huonosti 
tietoa, paikoin 
pahoin liettynyt 

Meltosjoki 
(Ailainenjoki) 

ahven, 
hauki, särki 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet  

Joesta huonosti 
tietoa, paikoin 
pahoin liettynyt 

Moinaoja 
ahven, 
hauki, särki   

Kevät kutuisten 
kalojen 
nousuväylä 

Nuasjoki 
ahven, 
hauki, särki   

Joesta huonosti 
tietoa, paikoin 
pahoin liettynyt 

Pahtajoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus 

hyvä 
koskikunnostuskohde, 
kunnostuksen jälkeen 
taimen- ja 
harjusistutukset sähkökoekalastus 

Mahdollinen 
taimenen 
kutujoki 

Palojoki 

Ahven, 
hauki, 
harjus, 
siika, 
taimen 

istutettavat lajit: 
harjus ja taimen sähkökoekalastukset 

Taimenen 
kutujoki 

Puojoki 
ahven, 
hauki, särki 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet  paikoin liettynyt 

Rattosjoki 

ahven, 
hauki, 
särki, 
harjus, 
taimen 

hyvä 
koskikunnostuskohde, 
kunnostuksen jälkeen 
taimen- ja 
harjusistutukset sähkökoekalastukset 

joesta huonosti 
tietoa 

Sirkkakoski 

ahven, 
hauki, 
harjus, 
siika, 
taimen, 
jokirapu 

vastakuoriutuneiden 
taimen istutus, mäti 
istutus, 
harjusistutukset, 
koskikunnostuskohde sähkökoekalastukset 

taimenen 
kutujoki, 
kalastusmatkailu, 
vaelluskalojen 
nousuväylä 
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Tengeliönjoki 
(Lohijärvi- 
Miekojärvi) 

ahven, 
hauki, 
harjus, 
siika, 
taimen 

rehevöitymistä 
vähentävät 
toimenpiteet 
kiireellisiä 
Pessalompolossa. 
Istutettavat lajit: siika, 
harjus, taimen sähkökoekalastukset 

vaelluskalojen 
nousuväylä, 
kalastusmatkailu 

Tengeliönjoki 
(Portimojoki-
Majamalompolo) 

ahven, 
hauki, 
harjus, 
siika, 
taimen 

istutettavat lajit: 
vaellussiika, harjus ja 
taimen sähkökoekalastukset 

vaelluskalojen 
nousuväylä 

Torasjoki 

ahven, 
hauki, 
harjus,   

Ainolan 
yksityiskäytössä 

Välijoki 
(Alposjärvien 
välinen joki) 

taimen, 
harjus, 
hauki, 
ahven 

vastakuoriutuneiden 
taimen istutus, mäti-
istutus, 
harjusistutukset, 
koskikunnostuksia 
tehty, 
kalastuskieltoalue 

sähkökalastus, 
kantojen tarkkailu 

tärkeä taimenen 
kutujoki 

Ylinen Palojoki 

Ahven, 
hauki, 
harjus, 
taimen 

vastakuoriutuneiden 
taimen istutus, mäti 
istutus, 
harjusistutukset, hyvä 
koskikunnostuskohde sähkökoekalastus 

taimenen 
kutujoki, 
kalastusmatkailu, 
vaelluskalojen 
nousuväylä 
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