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1 Johdanto – ekologinen kompensaatio kalatalousvelvoitteena 

Luonnonvarakeskuksen kalatutkijat Teppo Vehanen, Tapio Sutela ja Esa Erkamo ovat 
tutkimusraportissa (2022) Vuoksen kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet 
arvioineet Vuoksen voimalaitosrakentamisesta, perkauksista ja virtaaman säädöstä aiheutuvia 
kalataloushaittoja pohjautuen mm. kirjallisuudesta kerättyihin 1890-luvun saalistietoihin. 
Olosuhteiden muutosta kuvataan raportissa varsinkin vedenlaadun, mutta myös muiden tekijöiden 
osalta. Järvilohen ja taimenen osalta tehdään arvio menetetystä poikastuotannosta perustuen uuteen 
arvioon luonnontilaisen Vuoksen smolttituotannosta/ha ja ELY-keskuksen tekemään selvitykseen 
Vuoksen koski- ja vuollealueiden pinta-alasta luonnontilassa. Siian osalta vahinkoarvio perustuu 
menetettyyn vaellussiian saaliiseen. Lopuksi raportissa esitetään uusi ehdotus 
kompensaatiotoimenpiteiksi olosuhteiltaan muuttuneessa tilanteessa. Omassa raportissani 
puolestaan olen arvioinut esitettyjen kalataloushaittojen ja niistä johdettujen 
kompensaatiotoimenpiteiden oikeellisuutta ja perustelujen kestävyyttä.  

Vuoksi oli 1800-luvun lopulla merkittävä vaelluskalajoki, ja sen yläosan kosket, erityisesti 
Imatrankoski, kansainvälisesti tunnettu luontomatkailukohde. Imatrankosken yläpuolelle laskeutui 
Saimaan järvilohi ja järvitaimen, alapuolelle nousi Laatokan järvilohi ja järvitaimen (Menna ym. 
2022). Keskivirtaamaltaan maamme suurin joki Vuoksi padottiin neljällä voimalaitoksella 1910–
1937. Voimalaitoksista kaksi on Suomen puolella (Tainionkoski ja Imatrankoski) ja kaksi Venäjän 
puolella (Svetogorsk, Enso ja Lesogorsk, Rouhiala). Koskien perkaustyöt 1950-luvulla 
viimeistelivät joen yläjuoksun muuttumisen patoaltaiden ketjuksi. Samoihin aikoihin joen 
vedenlaatu heikkeni radikaalisti Vuoksenlaakson teollistumisen ja tukinuiton vaikutuksesta. 

 

Kuva 1. Vuoksen pituusleikkaus koskineen ja syvyyksineen (Seppovaara 1984) 
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Kuva 2. Nykyinen Vuoksi ja sen lähivaluma-alue. Joen lasku-uoma on pääosin Taipaleenjoen kautta 

Laatokkaan. Pohjoisempi, Käkisalmeen kulkeva lasku-uoma, on hyvin vähävetinen. Voimalaitoksista kaksi 

on Suomen puolella (Tainionkoski ja Imatrankoski) ja kaksi Venäjän puolella (Svetogorsk (Enso) ja 

Lesogorsk (Rouhiala)) lähellä valtakunnan rajaa joen yläosassa. 

Vuoksen voimalaitosten ja viimeisten koskien lisäperkausten lupaperusteissa toistuu usein maininta, 
että hankkeen hyödyt ovat monin verroin haittoja suuremmat tai padon rakentamisesta ei aiheudu 
kenellekään sanottavaa vahinkoa. Tainionkoskella on voimassa Itä-Suomen vesioikeuden päätös, 
joka on annettu 12.6.1989. Siinä vuodelta 1947 oleva kalaporrasvelvoite on muutettu 
istutusvelvoitteeksi: ”Voimalaitoksen rakentamisen ja käytön kalakannoille aiheuttamien 

vahinkojen hyvittämiseksi on voimalaitoksen omistajan istutettava vuosittain Imatran 

voimalaitoksen yläpuoliseen Vuokseen ja Etelä-Saimaaseen keskimäärin 1850 keskipainoltaan 0,5 
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kg:n järvitaimenta tai suoritettava rahalliselta arvoltaan vastaava määrä muita Kymen 

kalastuspiirin kalastustoimiston hyväksymiä toimenpiteitä.”  

Korkein hallinto-oikeus vahvisti 9.4.1984 antamallaan päätöksellä, että Imatrankoskella on voimassa 
velvoite sallia kalatien rakentaminen, jos se katsotaan tarpeelliseksi, sekä omalta osaltaan osallistua 
mahdolliseen vesialuetta koskevan kalakantojen hoito-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen. 
Istutusvelvoitetta ei Imatrankoskelle ole koskaan määrätty. 

Viipurin lääninhallituksen päätöksellä 17.4.1939 on Enson voimalaitokselle annettu seuraava 
määräys: ”Vuoksen kalakannan ylläpitämiseksi on vesilaitoksen omistajan maksettava kerta 

kaikkiaan 75 000 markkaa maataloushallituksen kalatalousosaston määräämällä tavalla.”  
Rouhialan voimalaitokselle on sen sijaan määrätty Viipurin läänin maaherran päätöksessä 
19.12.1935 vuosittainen velvoite: ”Vuoksen kalakannan ylläpitämiseksi on hakija velvollinen 

vuosittain varaamaan ja käyttämään 40 000 markkaa arvioituna nykyisessä rahassa 

maataloushallituksen lähemmin määräämällä tavalla.” Rouhialan voimalaitoksen jäätyä sodassa 

Neuvostoliiton puolelle ei rahojen käyttöön ole palattu. 

Vehasen ym. (2022) mukaan voimassa olevat vahinkoarviot sopivat silloisen lainsäädännön 
tulkintaan, ja aikaan, jolloin tarvittiin kipeästi lisää sähköntuotantokapasiteettia. ”Tällöin muut arvot, 

kuten luontoon ja sen monimuotoisuuteen liittyvät arvot, ohitettiin varsin tylysti. Tällaiset olosuhteet 

ovat jo pitkään olleet historiaa, mutta Vuoksella rakentamisen haittojen kompensointi on pitkälti 

muuttumaton.” Vehanen ym. (2022) lähtevät uudessa kompensaatiotarpeen arviossaan siitä, että 
Vuoksen olosuhteet vedenlaadun, kutusoraikkojen ja poikastuotantoalueiden kunnon osalta ovat 
ratkaisevasti parantuneet verrattuna aikaan, jolloin Vuoksen kalatalousvelvoitteista päätettiin ja, 
että ”yleinen tietoisuus perinnöllisen monimuotoisuuden merkityksestä oli vielä heikko Vuoksen 

velvoitteiden määräämisen aikaan.” 

Vehasen ym. (2022) mukaan Vuoksessa suoritettu vesirakentaminen on nykytilanteessa käytännössä 
yksin vastuussa vaelluskalojen lisääntymisedellytysten heikentymisestä. Vuoksi padottiin neljällä 
voimalaitoksella 1910–1937. Koskien perkaustyöt 1950-luvulla viimeistelivät joen yläjuoksun 
muuttumisen patoaltaiden ketjuksi ja samoihin aikoihin joen vedenlaatu heikkeni radikaalisti 
Vuoksenlaakson teollistumisen ja tukinuiton vaikutuksesta. Vesiensuojelun edistyminen 1970- ja 
1980-luvulla käänsi kurssin parempaan suuntaan, ja jo 1990-luvun loppupuolella vedenlaatu oli 
erinomainen Vuoksen yläjuoksulla valtakunnanrajaan asti. Raportissaan tutkijat tekevät arvion, 
kuinka paljon lohikalojen luontainen poikastuotanto olisi aiemman vesirakentamisen seurauksena 
vähentynyt ja laskevat siitä kalatalousvelvoitteen arvon: ”Kalataloudellista haittaa kompensoivan 

velvoitteen tulee olla arvoltaan sen suuruinen, että se vastaa luonnonpoikasista kalastuskokoon 
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rekrytoituvien kalojen määrää (Marttila ym. 2014).” Tässä raportissa myöhemmin arvioin 
tarkemmin näiden vahinkolaskelmien perusteita.  

Vehanen ym. (2022) määrittelevät kompensaatioiden tavoitteeksi ns. ekologisen potentiaalin eli 
lohikalojen luontaisen lisääntymisen parantamisen: ”Tavoite täyttyy paitsi kunnostamalla uusia 

lisääntymis- ja poikastuotantoalueita myös vesittämällä vanhoja olemassa uomia tai laajentamalla 

pieniä sivu-uomia mahdollisimman tehokkaasti. Arviomme mukaan esitetyillä kompensaatioilla 

pystytään palauttamaan noin 15–17 % kohdealueiden alkuperäisestä poikastuotantopinta-alasta. 

Esitetyillä toimenpiteillä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus Vuoksen ekologiseen potentiaaliin 

kalaston kannalta.” Lohikalojen istutuksia voidaan käyttää tukemaan tätä työtä, mutta niitä ei esitetä 
toteutettavaksi nykyisen kaltaisena pääasiallisena kompensaationa. 

Tavoitteena on siis riittävän poikastuotantopinta-alan aikaansaaminen. Vaelluskalojen (järvilohi, 
järvitaimen, vaellussiika) nousun Suomen puoleiseen Vuokseen estää kuitenkin kaksi Venäjän 
puoleista voimalaitospatoa ja ilman kutukaloja ei synny poikasia, vaikka tuotantoalueet olisivat 
kuinka hyvässä kunnossa. Vehasen ym. (2022) raportissa on tämä tosiasia tunnistettu: ”Koska 

järvilohi ei toistaiseksi pääse nousemaan Laatokasta Svetogorskin alapuolella olevan Lesogorskin 

(Rouhiala) voimalaitoksen ohi, Imatrankosken ja Svetogorskin voimalaitosten rajoittaman Vuoksen 

osan voimataloudellisesta hyväksikäytöstä annetun lain perusteella ei lohenpoikastuotannon 

menetyksistä synny vielä haittaa. Kun lohen nousumahdollisuus aikanaan Lesogorskin ohi avautuu, 

voi Svetogorskin voimalaitoksen padotuskäytäntö, toteutettuna ilman toimivaa kalatietä, aiheuttaa 

juridisen korvausvastuun. Viimeistään korvattavaa haittaa alkaa syntyä, kun järvilohen nousu 

Svetogorskin yläpuolelle mahdollistuu.”  

Vesitalouslupaan sisältyvän kalatalousvelvoitteen tarkoitus on normaalisti kompensoida 
kalastukselle ja kalakannoille aiheutettuja haittoja. Koska voimalaitosrakentaminen estää 
vaelluskalojen nousun jokiin, aiheuttaa se kalataloudellisen menetyksen, jonka kompensointiin 
toiminnanharjoittaja on velvoitteella määrätty. Suomessa yleisin tapa kompensoida voimalaitosten 
aiheuttamia menetyksiä on ollut eri kalalajien istutusvelvoitteet. Joissakin päätöksissä 
toiminnanharjoittajalle on voitu määrätä istutusvelvoitteen sijasta tai sen lisäksi kalatievelvoite tai 
kalatalousmaksu (Marttila ym. 2014). Istutusvelvoitteissa kalanpoikasten määrän tarve lasketaan 
menetetyn poikastuotannon perusteella, ei maksimaalisen poikastuotantokapasiteetin mukaan. 
Toteutuneeseen poikastuotantoon vaikuttaa olennaisesti myös kutukannan koko ja siihen kohdistuva 
kalastus. Jos ei kyseisestä joesta ole käytettävissä riittäviä tietoja tilanteesta ennen rakentamista, on 
arvioinnissa käytettävä tietoja sopivista vertailukohteista.  

Toinen perinteinen kompensaatiokeino on ollut kalojen vaelluksen mahdollistaminen teknisten tai 
luonnonmukaisten kalateiden avulla. Teknisten kalateiden toimintatapa mahdollistaa 
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kalapopulaation voimakkaiden uimareiden ohikulun, mutta kalat eivät välttämättä löydä kalateitä ja 
heikommat uimarit eivät pääse uimaan kalateiden läpi (Bunt ym. 2012, Noonan ym. 2012). 
Esimerkiksi siika ei useimmiten käytä teknisiä kalateitä hyväkseen, eikä nouse niiden avulla 
ylävirtaan. Lisäksi tekniset kalatiet eivät auta vesirakentamisen aiheuttamaan lisääntymisalueiden 
tuhoutumiseen, sillä ne eivät palauta menetettyä koskipinta-alaa. Luonnonmukaisten uomien on 
tarkoitus toimia paitsi vaellusyhteyksinä voimakkaimmin uiville kaloille, myös uusina, hävinneitä 
koskialueita kompensoivina elinympäristöinä eli kompensaatiohabitaatteina (Koljonen ym. 2022). 

Esimerkiksi Suomen pohjoisten lohijokien vesirakentamisesta aiheutuneet kalataloudelliset vahingot 
eli kalastajien saalismenetykset niin merellä kuin jokisuiden alueilla on tähän asti korvattu 
velvoiteistutuksilla. Istutuksista kohdistuva hyöty on osoitettu haitan kärsijöille, joita vesilain 
mukaisesti ovat kalastusoikeuden haltijat. Kompensaatio ei siis kohdistu kalastoon tai tiettyyn 
kalapopulaatioon, vaan kalastajien vähentyneeseen saaliiseen. Nyt esitettyjä Vuoksen 
kalatalousvelvoitteita suunniteltaessa on ollut erilaiset tavoitteet. Vehasen ym. (2022) raportista ei 
sen tähden esimerkiksi ilmene, kuinka vaelluskalojen historialliset saaliit ovat jakautuneet Laatokan 
ja Vuoksen kalastajien kesken – nykyisin järvilohen ja taimenen kalastus Venäjän puolella 
Vuoksessa ja Laatokassa on kielletty ja Suomen puolella vain virkistyskalastus on mahdollista. 
Vahingonkorvauksia voidaan nyt esittää vain Suomen puolelle, jossa Vuoksea on 13 km ja loput 140 
km ovat Venäjän puolella. Kenelle esitettyjen kunnostustoimenpiteiden mahdolliset taloudelliset 
hyödyt tänä päivänä kohdistuisivat?  

Toisaalta Euroopan Unionin vesipuitedirektiivi määrää periaatteet voimakkaasti muokattujen 
vesimuodostumien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi vaelluskalojen lisääntymisessä ja 
poikastuotannossa. Lohikalojen luonnonkierron palauttaminen on tärkeä osa monimuotoisuuden 
säilyttämistä. Ekologisten arvojen kompensaatio rakennusprojekteissa on nykyisin sisällytetty 
ympäristölupiin useissa Euroopan maissa (Koljonen ym. 2022). Tutkimusten mukaan esimerkiksi 
ohitusuomat soveltuvat hyvin kompensaatiohabitaateiksi (Nyqvist ym. 2017, Pander ym. 2013, 
Tamario ym. 2018) 

Vehasen ym. (2022) raportissa lähtökohtana Vuoksen kalatalousvelvoitteiden muuttamiselle ja 
uudelleen määrittämiselle on olosuhteissa tapahtuneet olennaiset muutokset. Vahinkoarviota varten 
raportissa on ensin arvioitu menetetty poikastuotanto (järvilohi ja järvitaimen) ja menetetty saalis 
(vaellussiika). Vahinko on muutettu sitten poikasistutusten määriksi ja niille on laskettu hinta. Tästä 
on saatu velvoitteeksi rahamäärä, joka on tarkoitus ohjata vuosittain tehtäviin toimenpiteisiin. 
Kompensaation tavoitteena on lohikalojen luontaisen lisääntymisen parantaminen. Tarkastelen tässä 
arviointiraportissani ensin, mitkä olosuhteet ovat Vuoksessa muuttuneet ja kuinka olennaisesti? 
Sitten käyn kalalajeittain (järvilohi, järvitaimen ja vaellussiika) läpi esitetyt vahinkoarviot ja esitän 
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niihin perusteltuja muutoksia. Lopuksi pohdin esitettyjen kompensaatiotoimenpiteiden sopivuutta 
velvoitteiksi. 

2 Olosuhteiden olennainen muutos 

Lupaviranomainen voi hakemuksesta muuttaa vesilain 3 luvun 22 §:n mukaan kalatalousvelvoitetta 
ja kalatalousmaksua koskevia määräyksiä, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. 
Kalataloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi osoittautunutta velvoitetta voidaan lisäksi vesilain 3 
luvun 22 §:n 1 momentin mukaan tarkistaa, jos velvoitteen kalataloudellista tulosta voidaan parantaa 
sen toteuttamiskustannuksia merkittävästi lisäämättä. Säännöksen tavoitteena on kalataloudellisen 
tuloksen parantaminen ja se onkin tavallaan kevyempi kalatalousvelvoitteen muoto kuin 
olosuhteiden olennaisen muutoksen avulla lupamääräyksen tarkistaminen (Mikkola 2015). 

Mikkolan (2015) mukaan olosuhteiden olennaisena muutoksena voidaan pitää niin kalastoa 
koskevan tiedon lisääntymistä, vesistöjen tilan parantumista kuin kalakantojen parempaa hoitotasoa 
nykypäivänä, kuten KHO linjasi päätöksessään KHO 2004:98. Vesilain 3:22. soveltamisessa on 
myös huomioitava se, että siihen kuuluu olosuhteiden olennaisen muutoksen osoittaminen, eli se on 
sekä hakemuksen että päätöksen ydintä. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä olosuhteiden 
epätarkoituksenmukaisuus tai huonous ei riitä pykälän soveltamiseen. Asiassa on myös tärkeä 
huomioida, että kalatalousvelvoitteen muutoksessahan ei ole kyse lainvoimaisen 
vesitalouslupapäätöksen purkamisesta, vaan ainoastaan lupapäätöksen sisältävän määräyksen 
muuttamisesta. 

Tässä kohtaa voidaan katsoa esimerkkiä Hiitolanjoen ennallistamisesta, jonka taustalla on eri 
oikeusasteiden päätöksiä kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta.  

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään 30.1.2009 nro 11/09/2 Kaakkois-Suomen 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) kalatalousyksikön hakemuksesta velvoittanut 
tekemään toiminnanharjoittajia selvityksen Ritakosken, Kangaskosken ja Lahnasenkosken 
voimalaitosten padot ohittavien kalateiden vaihtoehdoista, suunnitelmat kalateistä ja hakemukset 
kalateiden rakentamisesta Itä-Suomen ympäristölupavirastolle 31.1.2010 mennessä. 
Ympäristölupavirasto on perustellut ratkaisuaan seuraavasti: 

Olosuhteet Hiitolanjoella ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Hiitolanjoen 
kalakantojen tilaa on selvitetty sekä Suomen että Venäjän puolella. Selvitysten mukaan Hiitolanjoki 
on merkittävä Laatokan järvilohen lisääntymisjoki. Hiitolanjoen lohi on ainoa Suomen puolella 
tavattava luontaisesti lisääntyvä järvilohikanta. Hiitolanjoessa lisääntyy myös Laatokalle vaeltava 
järvitaimenkanta. Sivuvesistöissä on paikallisia taimenkantoja. Vuodesta 2003 lukien Laatokasta 
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nousevan lohen on todettu lisääntyvän luontaisesti myös Suomen puolella Kangaskosken 
alapuolella, mutta käytännössä Laatokasta Hiitolanjokeen vaeltavan lohen ja taimenen lisääntyminen 
tapahtuu nykyisin kuitenkin Venäjän puolella, koska Suomen puolella kalojen nousun estävän 
Kangaskosken voimalaitospadon alapuolella on hyvin vähän taimenen ja lohen lisääntymiseen 
soveltuvaa koskipinta-alaa. Nousuesteet Venäjän puolelta on kokonaan poistettu vuonna 2001, ja 
kaloilla on nykyisin vapaa nousumahdollisuus Suomen puolelle. Rakentamalla kalatiet 
Kangaskoskeen, Lahnasenkoskeen ja Ritakoskeen tulee kalojen nousu mahdolliseksi Suomen 
puolella oleville poikastuotantoon soveltuville alueille, jolloin lohikalojen luontainen lisääntyminen 
turvataan mahdollisimman hyvin Hiitolanjoen vesistössä. Voimalaitosten yläpuolella on 
kalataloudellisesti jo kunnostettu Silamusjoen Neuvosenkoski ja Haarakoski vuonna 1999, 
Torsanjoki vuonna 2002 sekä Hiitolanjoen Ali-Juvankoski ja Rapukoski vuonna 2007. 
Kangaskosken voimalaitoksen alapuolinen matalikko on kunnostettu vuonna 2005. Hiitolanjoen 
veden laatu voimalaitosten yläpuolella ei ole selvitysten mukaan este kalojen lisääntymiselle. Lisäksi 
viime vuosikymmeninä on luontaisesti lisääntyvän järvilohikannan suojelullinen arvo noussut, mikä 
ilmenee muun muassa Suomea sitovista alkuperäisen luonnon säilyttämistä koskevista sopimuksista. 
Edellä esitetyillä perusteilla ympäristölupavirasto on katsonut, että olosuhteet Hiitolanjoella ovat 
muuttuneet vesilain 2 luvun 22 §:n 4 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla tavalla 
olennaisesti. Siten on olemassa edellytykset muuttaa voimalaitoksille asetettua kalatalousmaksua. 

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyt valitukset, samoin Korkein hallinto-oikeus 
päätöksellään 29.1.2013. Selvitysten määräaikaa pidennettiin 31.12.2013 asti. Hiitolanjoen 
kunnostus on nyt loppusuoralla ja valmistuu v. 2023. Siihen on kulunut yhteensä runsaat kolme 
miljoonaa euroa. Summa pitää sisällään voimalakaupat, patojen purun ja koskien ennallistamisen. 
Hiitolanjoki hankkeen rahoitukseen on osallistunut usea taho mm. Suomen valtio ja EU. Etelä-
Karjalan virkistyssäätiö on ostanut käytöstä poistetut voimalaitokset aikomuksena purkaa ne ja 
niiden padot. 

Vuoksessa on vuosien mittaan tapahtunut vedenlaadussa olennaista parantumista, mikä mahdollistaa 
nykyisin lohikalojen lisääntymisen joessa. Toisaalta voimalaitospadot Imatrankosken alapuolella 
(Räikkölänkoski, Svetogorsk ja Rouhialankoski, Lesogorsk) tekevät olosuhteet 
epätarkoituksenmukaisiksi eli huonoiksi vaelluskaloille: parantuneesta vedenlaadusta ei ole 
täysimääräistä hyötyä Laatokan järvilohikannalle, sillä kutulohet eivät pääse lisääntymään alimman 
padon yläpuolella. Ts. ilman alempien nousuesteiden poistoa ei järvilohen luonnonkierron 
palauttaminen Imatrankosken alapuoliseen Vuokseen onnistu.  

Laatokan lohta ja taimenta esiintyy aina Lesogorskin voimalaitokselle saakka, ja molempien 
tiedetään lisääntyvän Vaskelankoskessa, Kiviniemen koskessa ja paikallisten kalastusvalvojien 
kertoman mukaan myös Paakkolankoskessa. Laatokan vaelluskalakantojen tila on kuitenkin 
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huonontunut kauttaaltaan koko Laatokassa ja se vaikuttaa myös Vuoksessa lisääntyviin kantoihin. 
Vuokseen kudulle nousevien yksilöiden lukumäärä on niin pieni, että nykyisellään määrät eivät 
pitkällä tähtäimellä pysty ylläpitämään elinvoimaisia kantoja. Laatokan lohi on täysin rauhoitettu ja 
luokiteltu uhanalaiseksi, mutta siitä huolimatta se on salakalastuksen kohde, ja sitä saadaan myös 
muun pyynnin sivutuotteena. (Menna ym. 2022). 

Vehasen ym. (2022) mukaan viime vuosikymmeninä arviot lohen ja taimenen vaelluspoikas-
tuotannon potentiaalista hehtaaria kohti olisivat kasvaneet selvästi. Esimerkkeinä heillä on Valetov 
(1999), joka arvioi Laatokkaan laskevilla joilla järvilohen smolttituotannon potentiaaliksi 1 400 
smolttia/ha ja omassa raportissaan esitetty arvio Vuoksen smolttituotannosta 1890-luvun lopulla 1 
500 smolttia/ha. Tosin ennen Valetovia ei tiettävästi ole Laatokan järvilohelle smolttituotantoarvioita 
esitetty ja Vehasen ym. (2022) estimaatti on johdettu Kymijokeen nousevan Itämeren lohen tiedoista. 
Palaan näihin tuonnempana. Vehasen ym. (2022) mukaan myös muu biologinen ja ekologinen 
tietämys lohikaloista on lisääntynyt. Tämä on aivan luonnollista, mutta Laatokan järvilohesta ei juuri 
ole uusia tutkimuksia tehty. Vehasen ym. (2022) raportissa ei ole kerrottu paljon mitään järvilohen, 
järvitaimenen tai vaellussiian kutukantojen tilasta ja yleensä niiden kannankokoon vaikuttavista 
tekijöistä yms. Esitetyt lohen, taimenen ja vaellussiian saalistiedot Vuoksessa ovat historiallisia ja 
pääosin peräisin jo 1800-luvulta. 

Vehanen ym. (2022) nostavat esiin painavia dokumentteja kuten kansallinen kalatiestrategia (2012), 
kansallisen lohi- ja meritaimenstrategia (2014), EU:n komission ehdotus monivuotiseksi 
lohikantojen hoito-ohjelmaksi (2011), Eteläisen-Saimaan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
(Lehtola & Menna 2022), joissa perustellaan yksityiskohtaisemmin tavoitetta järvilohen ja 
järvitaimenen luonnonkierron palauttamiseksi, joka on tärkeä osa monimuotoisuuden säilyttämistä. 

Silti voidaan kysyä, onko perustilanne Vuoksella muuttunut olennaisesti voimalaitospatojen 
rakentamisen jälkeen? Lohikalat eivät edelleenkään pääse nousemaan Vuoksen Suomen puoleiselle 
osalle ja valtiosopimuksella on sovittu aiheutuvista haitoista tai katsottu, ettei niitä synny. Luontaisen 
vaelluskalakannan saavuttamiseksi esitetyt toimenpiteet (uusien lisääntymis- ja 
poikastuotantoalueiden kunnostaminen, vanhojen olemassa olevien uomien vesittäminen tai sivu-
uomien laajentaminen), ovat kyllä perusteltuja silloin kun jokeen nousee riittävästi kutukaloja. Mutta 
onko nykyisessä tilanteessa edellytyksiä muuttaa Tainionkosken kalatalousvelvoitetta tai vaatia 
Imatrankoskelle kokonaan uutta? Laatokan järvilohen ja järvitaimenen luonnonkierron 
palauttaminen on kannatettava pyrkimys, mutta se vaatisi ainakin Vuoksen kahden alimman 
voimalaitoksen kohdalle toimivan teknisen tai luonnonmukaisen kalatien ja todennäköisesti vielä 
mittavat ja pitkäaikaiset tuki-istutukset riittävän suurien emokalakantojen muodostamiseksi. 



10 

3 Vesipuitedirektiivi ja ekologinen luokittelu 

Ympäristöviranomainen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) on luokitellut Vuoksen hyvään 
saavutettavissa olevaan ekologiseen potentiaaliin vesipuitedirektiivin mukaisessa luokittelussa 
(Kotanen ym. 2021, Ihaksi ym. 2021). Käytännössä hyvä ekologinen potentiaali on voimakkaasti 
muutetun vesistön tavoitetila, jossa lieventämistoimenpiteet, joilla voidaan selkeästi vaikuttaa 
ekologiseen potentiaaliin, ja joista ei aiheutuisi merkittävää haittaa tärkeälle käytölle, on jo tehty. 

Vesipuitedirektiivissä (VPD) Vuoksi on nimetty voimakkaasti muutetuksi hydro-morfologisten 
muutosten eli allastumisen, nousuesteiden, rakennetun rantaviivan pituuden ja voimakkaan 
lyhytaikaissäännöstelyn takia. Voimakkaasti muutetun vesimuodostuman vertailuolosuhteiden ns. 
maksimi ja hyvä potentiaali tulee voida saavuttaa sellaisissa fyysisissä olosuhteissa, joiden 
aikaansaamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa vesimuodostuman tärkeälle käytölle. Biologiseen 
aineistoon perustuvan luokituksen mukaan Vuoksi on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. 
Vesipuitedirektiivin toimenpideohjelman mukaisesti Vuoksella voidaan edelleen tehdä toimenpiteitä 
nykyisen kalakannan ja eliöstön elinolosuhteiden parantamiseksi. Tavoitteena on toteuttaa kaikki 
teknis-taloudellisesti toteutettavat toimenpiteet, joilla voidaan saada aikaan vesistöalueelle kestävät, 
luontaisesti lisääntyvät lohikalakannat. Lähtökohtana on, että esitetyt toimenpiteet eivät aiheuta 
merkittävää haittaa vesivoimatuotannolle. Toimenpiteiksi kolmannella suunnittelukaudella (2022–

2027) on merkitty Vuoksen pääuoman kunnostusten jatkaminen, uusien kaupunkipuromaisten 
uomien rakentaminen ja lyhytaikaissäännöstelyn haittojen vähentäminen. 

4 Vuoksen historialliset kalasaaliit 

4.1  Järvilohi ja järvitaimen 

Vehanen ym. (2022): 1880-luvulla Vuoksen alaosan kruununkalastamoilla vuosittainen lohisaalis 
vaihteli välillä 22 000–34 000 kg ja joen yläosan yksityisillä kalastamoilla välillä 11 000–12 000 kg 
(Jääskeläinen 1927 1). Kahdeksan kruununkalastamon (Ala-Apaja, Ylä-Apaja, Kiviniemi, Taipale, 
Koukunniemi, Pölläkkä, Paakkola, Kuorekoski) yhteenlaskettu lohisaalis vuonna 1896 oli Vuoksen 
kalastushoitoyhdistyksen ilmoituksen mukaan 12 053 lohta (Anon. 1897a, Anon. 1897b). Tämän 
lisäksi samana vuonna saatiin Imatrankosken alapuolelta muussa kalastuksessa noin 1 200 lohta 
(Ordföranden i Vuoksen fiskevårdsförening 1902). 

1 Lainaus on suoraan teoksesta Seppovaara (1984), mutta siinä kirjallisuusviitteenä on Malmi (1949). 

Titov ym. (2008) arvioivat, että lohen vuotuinen kokonaissaalis Taipaleenjoella ja Vuoksen 
pohjoishaarassa oli 1800- ja 1900-luvun taitteessa parhaimmillaan yhteensä noin 45 000 kg. 
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Pravdinin (1956a) mukaan lohisaalis oli 1880-luvulla virallisten tilastojen mukaan 22 000–34 000 
kg Vuoksen alaosalla ja 11 000–12 000 kg Vuoksen yläosalla. Vuosijaksolla 1904–1908 saalis oli 
laskenut tasolle 4 800–6 800 kg. Saaliista noin 90 % oli järvilohta ja 10 % taimenta. 

Arvioitaessa Vuoksen kokonaissaalista on voimakkaan salakalastuksen lisäksi otettava huomioon 
se, että valtionkalastamoista annetut saalisilmoitukset olivat selvästi todellisia saaliita pienempiä 
(Seppovaara 1984). Seppovaara (1984) arvioi perusteellisen saalisaineistojen tutkimisen jälkeen, että 
lohen (järvilohi + taimen) saalis on ollut vuosisatojen (1800–1900) vaihteessa hyvinä lohivuosina 
ennen merkittävien haittojen syntymistä Ylä-Vuoksen alueella noin 14 000 kg ja Imatran 
alapuolisella Vuoksella noin 93 000 kg. 

Vuoksen luonnontilaa tässä edustavan 1890-luvun loppupuolen saalisarvioinnin perustaksi otettiin 
Seppovaaran (1984) arvioima lohisaalis, 107 000 kg sisältäen sekä järvilohen että taimenen. 

Helminen (2022): Tilastojen perusteella Vuoksen lohisaalis olisi vaihdellut 1880-luvun lopulla 
välillä 33 000–46 000 kg (keskimäärin 40 tn/v). Vuoksen pääuomassa on arviolta ollut noin 230 
hehtaaria lohikalojen poikastuotantoon soveltuvaa aluetta (Vähänäkki & Tapaninen 2021). 
Verrataan näitä lukuja ensin Oulujokeen, joka tuotti ennen rakentamistaan sangen suuren lohisaaliin 
verrattuna Oulujoelle arvioituun poikastuotantoalueen pinta-alaan (Salojärvi ym. 1981b). 
Saalistietojen perusteella on laskettu, että Oulujoen kokonaissaalis on ollut enimmillään 97 tonnia 
vuonna 1873 (Salojärvi ym. 1981). Vuosina 1869–1919 vuotuinen lohisaalis oli keskimäärin 46 
tonnia (Marttila ym. 2014). Lohen poikastuotantoaluetta Oulujoessa Perämeren ja Oulujärven välillä 
on arvioitu olevan 600 ha eli noin 2,6 kertaa enemmän kuin Vuoksessa. Oulujokeen verraten Vuoksi 
on tilastojen mukaan ollut erittäin tuottoisa lohijoki. 

Pohjoisen lohijoista Iijoella jokisaaliit ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi. Nordqvistin 
tilastoissa vuosilta 1896–1902 (Sormusen ym. 1963 mukaan) kolmen alimman Iijoessa olleen 
lohipadon saalis oli keskimäärin 15 160 kg (vaihteluväli 4 888–33 992 kg). 1800-luvun lopussa 
patosaaliit olivat selvästi suurempia (1896–1899 keskimäärin 21 900 kg) kuin 1900-luvun 
alkuvuosina (vv. 1900–1902 keskimäärin 6 100 kg). Koska vastaava havaittiin myös muilla 
Perämeren joilla, on saaliiden pienenemisen taustalla voinut olla Itämeren olosuhteissa vuosisadan 
taitteessa tapahtuneet muutokset (Huusko & Hyvärinen 2012). Iijoen poikastuotantoalueen 
laajuuden ennen rakentamista on arveltu olleen 1900 ha eli 8,3 kertaa suuremman kuin Vuoksessa. 

Kymijoella Seppovaaran (1988) arvion mukaan ajanjaksolla 1830–1930 keskimääräinen vuotuinen 
lohisaalis oli noin 15,2 tonnia ja taimensaalis 1,8 tonnia taimenta. Parhaimmillaan Kymijoen 
vuotuinen lohisaalis 1900-luvun alkupuolella oli 16 000 kiloa (Brofeldt 1931). Mäkinen (1972) 
arvioi Kymijoen poikastuotantoalaksi 420 ha, joka perustui Blomqvistin (1911) esittämään arvioon 
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Anjalankosken alapuolisista koskipinta-aloista (yhteensä 360 ha) lisättynä 15 %:lla. Mäkinen 
perusteli tätä lisäystä sillä, että poikastuotantoa tapahtuu melko laajoilla alueilla koskien niskalla ja 
alapuolella. Vaelluspoikasten tuotoksi pinta-alaa kohden Mäkinen arvioi 800–1000 kappaletta 
hehtaaria kohden. Pohjoisia lohijokiamme korkeampi arvio perustui joen eteläiseen sijaintiin ja siitä 
johtuvaan alhaisempaan vaellusikään. Kymijokeen verraten Vuoksen suurimmat lohisaaliit 1800-
luvun lopussa (0,9 x 46 tn = 41,4 tn) olisivat olleet noin 2,6 kertaa suuremmat ja jos ne vielä 
suhteutetaan poikastuotantoalueisiin (230:420) niin 4,7 kertaa suuremmat. 

Vehanen ym. (2022) päätyivät lohisaaliin kohdalla 2,7 kertaa tilastotietoja suurempaan arvioon, 
jonka Seppovaara (1984) oli tehnyt. Historiallisten tilastojen uudelleen muokkaamiseen sisältyy 
kuitenkin mielestäni suuria epävarmuuksia, jotka olennaisesti heikentävät tietojen vertailtavuutta. 
Siksi tässäkin yhteydessä olisi perustellumpaa käyttää alkuperäisiä tilastotietoja (lohisaalis 
keskimäärin 40 tn/v). Historiallisia saalistilastoja ei jatkossa kuitenkaan suoraan käytetä järvilohen 
ja järvitaimenen vahinkoarvioiden laskelmissa vaan ne perustuvat vertailujokien aineistoihin. 

4.2  Siika 

Vehanen ym. (2022): Vuosijaksolla 1904–1908 Vuoksen kalastamoista Taipale-Imatra-välillä 
saatiin siikaa keskimäärin 14 463 kpl (vaihtelu 11 527–18 799 kpl). Kilomäärinä saaliit olivat noin 
90 % kappalemääräisestä saaliista (Jääskeläinen 1917a, b). Seppovaaran (1984) taulukoiman saaliin 
mukaan kilomääräinen saalis oli edellä mainitulla ajanjaksolla keskimäärin 13 138 kg. Ensonkosken 
padotuksen (1910) jälkeen Ylä-Vuoksen siikasaaliit vähentyivät huomattavasti (Brofeldt 1930). 
Vaellussiian saalis valtionkalastamoissa Taipaleessa, Kiviniemessä ja Vuosalmessa vuosina 1921–

1934 vaihteli välillä 7 000–27 000 kappaletta, mikä vastasi kiloissa 7 000–24 000 kg (Jääskeläinen 
1942). Tieto on samansuuntainen neljästä Vuoksen alaosan kruununkalastamosta peräisin olevaan 
saalistietoon. Vuonna 1952 siian saalis venäjänpuoleiselta Vuokselta oli noin 16 000 kg (Pravdin 
1956b). Viime vuosikymmeninä Vuoksen vaellussiika on menettänyt kalataloudellisen 
merkityksensä (Kuderskiy 2013a). 

Siikasaalis arvioitiin Taipaleen ja Imatran välisen jokijakson valtionkalastamoiden yhteenlaskettujen 
keskimääräisten lohi- (6 011 kg) ja siikasaaliiden (13 870 kg) suhteen perusteella (Seppovaara 1984, 
ajanjakso 1904–1910, taulukko s. 55). Näin ollen Vuoksen siikasaaliin arvioidaan olleen tuolloin 
lähes 250 000 kg/v. Kuten aiemmin luvussa 6.2 esitettiin, siian saaliiksi Vuoksen suualueen 
siikalaitureilta 1800-luvun alkupuolella on arvioitu 200 000 siikaa (Topelius 1845, Komonen 1926), 
mikä varovaisella 0,9 kg:n keskipainolla (Jääskeläinen 1917a, b) merkitsee 180 000 kiloa saaliiksi 
saatua siikaa. 
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Helminen (2022): Vuoksen 1900-luvun alun tilastoidut siikasaaliit olivat keskimäärin 13 tn/v, mutta 
Vehasen ym. (2022) raportissa lopullinen arvio on edellä kuvatulla tavalla saatu kasvamaan yli 19 
kertaiseksi eli on päädytty lukuun 250 tn/v. Tuossa laskelmassa on manipuloitu tilastotietoja tavalla, 
joka ei kestä lähempää tarkastelua: 1900-luvun alun yhdistetystä lohi- ja siikasaalistilastosta ei voi 
tuolla tavoin mitenkään päätellä, paljonko Vuoksen siikasaaliit olisivat voineet keskimäärin olla 
ennen voimalapatojen rakentamista. Jonkinlaiseksi perusteluksi noin isolle luvulle on esitetty 
Topeliuksen Maamme-kirjasta (1845) löytyvää tietoa 200 000 siian saaliista. Seppovaaran (1984) 
mukaan kalastuspaikkana olisi ollut Vuoksen Käkisalmen haaran suualueen Holman- eli Kalasaaren 
Siikalaiturit. Topelius mainitse kirjassaan, että ”Eräänä vuonna oli syyskuun 12 päivään mennessä 

pyydetty 12 000 lohta ja 120 000 siikaa. Tämä kalastuspaikka, samoin kuin Pärnä kuuluu 

Aleksanteri Nevskin luostarille”. Joka tapauksessa tämä episodi on tapahtunut ennen vuotta 1845 eli 
ennen Vuoksen laskua v. 1857, joka johti Käkisalmen haaran kuivumiseen.  

Vehanen ym. (2022) käyttävät historiallisista saalistilastoista johtamaansa estimaattia 250 tn/v 
Vuoksen vahinkoarvioiden perustana. Siikasaaliin osalta on kuitenkin mielestäni syytä käyttää vain 
niitä tietoja (keskimäärin 13 tn/v), jotka on dokumenteissa ilmoitettu. Vuoksen tilastoitu 
historiallinen siikasaalis näyttää olevan samalla tasolla kuin Kymijoella. Seppovaaran (1988) arvion 
mukaan ajanjaksolla 1830–1930 keskimääräinen Kymijoen vuotuinen siikasaalis oli 8,1 tonnia. 
Brofeldtin (1931) mukaan Kymijoesta pyydettiin siikaa vuosisadan alussa 13 000 kg/vuosi. Lind 
(1981) on eri lähteistä kokoamiensa tietojen perusteella arvioinut vuosittaiseksi Kymijoen 
siikasaaliiksi 1900-luvun ensimmäisellä kolmanneksella 5 000–13 000 kg. 

5 Vuoksen luonnontilan aikainen lohikalojen smolttituotannon 

arviointi 

Vehanen ym. (2022): Valetov (1999) arvioi Laatokkaan laskevien jokien tuottavan noin 1 400 
smolttia/ha poikastuotantoon sopivilla alueilla silloin, kun järvilohen kutukanta on riittävän suuri. 
Laatokan pohjoisosaan laskevien kahden järvilohijoen (Ulmasenjoki ja Soskuanjoki) nykyiseksi 
smolttituotannoksi Valetov arvioi 200–700 smolttia/ha. Ääniseen laskevilla lohijoilla on arvioitu 
saman suuruusluokan tuotantoarvioita (Smirnov 1969). Vuokselta ei ole käytettävissä luotettavia, 
tutkimukseen perustuvia arvioita smolttituotannosta.  

Titov ym. (2017) on raportoinut järvilohen poikastiheyksiksi Taipaleenjoen koskipaikoilla 3,3–

4,8/100 m2 vuonna 2011 ja 25,3–38,3/100 m2 vuonna 2015. Nämä tiheydet eivät vastaa luonnontilan 
aikaisia poikastiheyksiä, kutukanta on nykyisin hyvin pieni, joten Vuoksen smolttituotannon 
potentiaalia ei pystytä arvioimaan näistä lähtötiedoista. Monilta ominaisuuksiltaan Vuoksea 
vastaavalta Kymijoelta on mitattu selvästi suurempia lohikalojen poikastiheyksiä (vrt. Artell ym. 
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2018). Edellä mainituista syistä Vuoksen järvilohen ja taimenen yhteistä vaelluspoikasten eli 
smolttien hehtaarikohtaista tuotantoa ennen joen valjastamista ja vedenlaadun merkittävää 
heikentymistä päädyttiin arvioimaan paremmin tunnetun ja tutkitun Kymijoen lohen ja taimenen 
hehtaarituotannon pohjalta. Itämeren (Nevan/Kymijoen) lohi ja Laatokan järvilohi ovat 
evolutiivisesti lähellä toisiaan (Koljonen 2008, Lumme ym. 2016). Jokipoikasvaiheen kesto on 
Vuoksessa ja Kymijoessa sama: poikasista noin 80–90 % smolttiutuu kahden jokivuoden ikäisenä 
(Järvi 1938, Mäkinen 1972, Tiitinen 1982, Seppovaara 1984). 

Tiitinen (1982) arvioi Kymijoen lohen smolttituotannoksi 1 000 kpl/ha sisältäen jokivaelluksella 
tapahtuvan kuolleisuuden. Tuotantoarvio perustui tunnettuun poikasten smolttiutumisikään ja 
muiden Itämeren lohijokien poikastiheyksiin perustuvaan poikastiheysarvioon 25 kpl/100 m2, mikä 
on selvästi pienempi kuin sähkökalastuksissa v. 2005–2006 havaittu keskimääräinen poikastiheys 
66 kpl/100 m2 (Saura 2006). Vuonna 2001 Koivukosken alapuolisilla alueilla kesänvanhojen 
lohenpoikasten tiheys oli suurimmillaan noin 150 yksilöä/100 m2 ja kuvan perusteella keskimäärin 
noin 60 kpl/100 m2 (Koivurinta 2002). 

Raunio (2010) raportoi, että merkintä-takaisinpyyntiaineistoon perustuen Koivukoskenhaarassa 
Langinkosken niskalla vuonna 2010 sijainneen smolttiruuvin ohitti noin 15 139 lohismolttia. Kun 
smolttiruuvin yläpuoliseksi poikastuotantoalaksi arvioitiin 34 ha, saadaan pinta-alakohtaiseksi 
smolttituotannoksi 445 smolttia/ha. Smolttiruuvin saaliissa oli myös taimensmoltteja. Lohen ja 
taimenen yhteiseksi smolttituotannoksi voidaan laskea 585 smolttia/ha. 

Saura (2006) arvioi smolttituotannoksi 1 339 smolttia/ha perustuen lohenpoikasten sähkökalastus-
tuloksiin vuosina 2005 ja 2006 Kymijoella. Kyseisinä vuosina lohen poikastiheydet olivat hyviä 
johtuen ilmeisesti ainakin osittain edullisista vedenkorkeuksista säännöstellyllä Kymijoella. 
Eloonjäänniksi 1+ poikasista smolteiksi arvioitiin 80 %. Kymijoen alaosan yhdeksän kosken 
keskimääräiseksi smolttituotannoksi saatiin 1 339 smolttia/ha, vaihteluväli 284–2 682 smolttia/ha. 
Laskelma perustuu olettamukseen, että lohen poikaset smolttiutuvat kaksivuotiaina.  Mäki-Petäys 
ym. (2013) arvioi Kymijoen 1+ lohi-istukkaista selviytyvän smolteiksi 33 %. Artell ym. (2018) käytti 
eloonjääntinä Kymijoen lohenpoikasten toiselle elinvuodelle 40 %. Valetov (1999) arvioi Laatokan 
alueen järvilohille eloonjäänniksi 1+ poikasista smolteiksi 70 %. 

Marttila ym. (2014) arvioi Kymijoen lohen smolttituotantoa käyttämällä Sauran (2006) aineistoa 
Langinkoskelta, Kyminkartanonkoskelta, Hinttulankoskelta ja Kokonkoskelta. Smolttituotannoksi 
saatiin 772–2 682 kpl/hehtaari, keskimäärin 1 624 kpl/ha (Marttila ym. 2014). Vuodesta 1991 
jatkuneen Kymijoen lohenpoikasten tiheysseurannassa on havaittu nouseva trendi. Suurin 
kesänvanhojen poikasten keskitiheys viidellä vakiokoealalla oli kuvaajasta arvioiden noin 114 
yksilöä aarilla (Artell ym. 2018). Jos arvioimme poikasten eloonjäänniksi ensimmäisenä vuonna 0,3 
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ja toisena 0,4 (Artell ym. 2018), saamme edellä mainittu vakiokoealojen keskitiheys lähtöarvona 
laskettua smolttituotannoksi 1368 kpl/ha olettaen, että kaikki poikaset smolttiutuvat kaksivuotiaina. 
ICES (2018) arvio Kymijoen smolttituotantokapasiteetista (Smolt production capacity) perustuu 
Kymijoen lohikannan Bayesilaiseen mallinnukseen. Tuotantokapasiteetti 1 333 smolttia/ha on 
laskettu jakamalla arvioitu joen smolttituotantokapasiteetti ilmoitetulla poikastuotantoalueen pinta-
alalla. Nykyisessä tilanteessa Kymijoen vaelluspoikastuotantopotentiaalin Anjalankosken 
alapuolisella jokialueella on arvioitu olevan arvioijasta riippuen 100 000–300 000 smolttia vuodessa 
(Saura & Mikkola 1996, Pautamo & Vanninen 2009, Mäki-Petäys ym. 2013), mikä tarkoittaa 
poikastuotantoalueen pinta-alalla 244 ha laskien noin 410–1 230 smolttia/ha. 

Itämeren lohijokien historiallista smolttituotantoa on arvioitu myös saaliin perusteella lähtökohtana 
arvio, että yhtä keskimääräistä kymmenen kilon saalislohta kohti on ollut noin 100 smolttia 
(Karlström & Karlström 1999). Näin esimerkiksi Luulajanjoen historiallista noin 60 tonnin 
vuosisaalista on arvioitu vastanneen noin 600 000 smolttia. Soveltaen Vuokselle arvioituun 107 
tonnin saaliiseen (Seppovaara 1984) saadaan arvioksi 1 070 000 smolttia1. Laskelmassa oletetaan, 
että Itämeren lohen ja Vuoksen järvilohen keskikoon erolla ei ole vaikutusta lopputulokseen, ja 
esimerkiksi luonnollisen kuolleisuuden arvot ovat suunnilleen samalla tasolla. Vuoksen 
smolttituotantoa voidaan arvioida karkeasti sen tavanomaisesta suhteesta taimenen ja lohen 
kokonaissaaliiseen, joka tunnetaan (Kuva 24; Vehanen ym. (2022)). Jos kuvaajan regressioyhtälöstä 
jättää Vuoksen pois, niin se saa muodon y = 13,463x – 204 482 (R2=0,93). Jos tähän yhtälöön 
sijoitetaan kokonaissaaliiksi Seppovaaran (1984) arvio 107 000 kg, niin tuotannoksi saadaan 
1 236 000 smolttia2 . 

1 Vuoksen luonnontilan aikainen poikastuotantopinta-ala on ollut noin 233 ha (Vähänäkki & Tapaninen 
(2022), joten tästä tulisi peräti 4 592 smolttia/ha.  

2 5305 smolttia/ha. 
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Kuva 24. Luonnontilaisen joen lohi- ja taimensaaliin suhde smolttituotantoon. Arvot on otettu kirjallisista 
lähteistä laskien niistä keskiarvot (lähtöarvot viitteineen luvun 10.5 taulukossa 14). Tornionjoen osalta on 

käytetty suurinta vuosittaista virkistyskalastuksen lohisaalista ja suurinta mitattua smolttituotantoa 2010-

luvulta (Palm ym. 2019). Kemijoen saaliiden osalta lähtötietoina Alaniska (2013) ja Saalismaa (1999), 
smolttituotannon osalta Marttila (2014). Arviot Kemijoen luonnontilan aikaisesta lohisaaliista vaihtelevat 

laajalla välillä 50 000–500 000 kg (Alaniska 2013). Vuoksen saalisarvio (107 000 kg) perustuu teokseen 
Seppovaara (1984) ja smolttituotanto (350 000) laskelmiin, joiden perustana ovat arvioitu 

poikastuotantoala pääuomassa sekä 1 500 smoltin tuotanto hehtaarilla (ks. luku 10.7). 

Parhaiksi arvioiksi Kymijoen smolttituotannosta arvioitiin Sauran (2006) ja ICES (2018) arviot sekä 
oma laskelma Artell ym. (2018) mukaisilla poikastiheyksillä edellä esitetyn tarkastelun perusteella. 
ICES (2018) arvio koskee smolttituotantokapasiteettia mediaanina usean vuoden 
mallinnustuloksista. Näiden tulosten voidaan katsoa edustavan kestävän kalastuksen tason mukaista 
smolttituotantoa, joka on luonteva lähtökohta rakennettujen jokien kompensaatiotason arvioinnille 
(Marttila ym. 2014). Näiden arvioiden (1333, 1339 ja 1368 smolttia/ha) osalta on huomattava, että 
ne koskevat vain lohta. Taimenen osuus Kymijoella on ollut noin 10 % lohen poikastiheyksistä 
(Saura 2006). Ottaen tämän huomioon voidaan arvioida, että lohen ja taimenen yhteinen 
smolttituotanto on noin 1480 kpl/ha. Kun otamme vielä huomioon, että Kymijoen säännöstely on 
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saattanut vaikuttaa näiden arvioiden tuloksia pienentävästi, päädymme arvioimaan Kymijoen (ja 
Vuoksen) järvilohen ja taimenen yhteiseksi smolttituotannoksi noin 1500 kpl/ha. Arvio koskee 
järvilohen ja taimenen poikastuotannolle sopivia koski- ja vuollealueita. 

Helminen (2022): Saura (2006) arvioi Kymijoen smolttituotannoksi 1 339 smolttia/ha perustuen 
lohenpoikasten sähkökalastustuloksiin vuosina 2005 ja 2006, jolloin havaittu keskimääräinen 
poikastiheys oli 66 kpl/100 m2. Tämä tieto poikkeaa Artell ym. (2018) raportin kuvassa 11 olevista 
0+ poikasten yksilötiheyksistä: v. 2005 noin 60 kpl/100 m2 ja v. 2006 noin 29 kpl/100 m2 eli 
keskimäärin 44 kpl/100 m2. ICES (2021) raportissa on taulukossa 3.1.6.3. s. 126 esitetty Kymijoen 
0+ poikastiheydet numeroina vuosilta 1991–2020. Siellä on ilmoitettu samat luvut kuin Artell ym. 
(2018) kuvissa. Koko jakson keskiarvo on 30,3 kpl/100 m2, 2000-luvun 39 kpl/100 m2 ja vuosien 
2011–2020: 51,2/100 m2. Eloonjäänniksi 1+ poikasista smolteiksi Sauran laskelmassa arvioitiin 
80 %. Ensimmäisen vuoden eloonjääntioletusta ei ole kerrottu, mutta se voidaan laskea luvuista ja 
se on 25 %. Joka tapauksessa tässä lopputulos riippuu siitä, minkä jakson poikastiedot valitaan 
lähtökohdaksi. Koko jakson keskiarvolla 30,3 kpl/100 m2 lopputulos olisi 606 smolttia/ha. 

Vehanen ym. (2022) valitsivat lähtökohdaksi aikasarjan korkeimman 0+ poikastiheyden vuodelta 
2015 eli 114 yksilöä aarilla (ICES 2021: 112,7 kpl/100 m2). Poikasten eloonjäänniksi arvioitiin 
ensimmäisenä vuonna 0,3 ja toisena 0,4 Artell ym. (2018) mukaan ja smolttituotannoksi tuli 1368 
kpl/ha olettaen, että kaikki poikaset smolttiutuvat kaksivuotiaina. Koko jakson keskiarvolla 30,3 
kpl/100 m2 lopputulos olisi ollut 364 smolttia/ha ja vuosien 2011–2020 keskiarvolla 51,2/100 m2 614 
smolttia/ha. 



18 

Artell ym. (2018): 

Kuva 11. Kymijoen lohenpoikasten (0+ poikaset) keskimääräiset yksilötiheydet viidellä vakiokoealalla 

(ylempi kuva) sekä niiden perusteella arvioitu vaelluspoikastuotanto (alempi kuva) vuosina 1991–2017. 

Vaelluspoikastuotannosta on laskettu ennuste myös vuodelle 2018. 

Kolmas arviointitapa oli käyttää ICES (2018) mallinnusarviota smolttituotantokapasiteetista 
(PSPC). Näiden tulosten voidaan Vehasen ym. (2022) mukaan katsoa edustavan kestävän 
kalastuksen tason mukaista smolttituotantoa, Itämeren lohimallin tuottama smoltti- eli 
poikastuotantokapasiteetti edustaa kuitenkin kutukanta-rekryyttikuvaajan maksimiarvoa ei kestävän 



19 

kalastuksen mukaista tasoa (MSY). Kestävä enimmäistuotto (Maximum Sustainable Yield, MSY) on 
määritelty kirjallisuudessa ”maksimisaaliiksi, joka voidaan saada kalapopulaatiosta pitkällä 

aikavälillä” (Finley 2011). MSY voidaan laskea suoraan poikastuotantokapasiteetista (PSPC) 
esimerkiksi kertoimella 0,75 (Helminen 2020). MSY käsitettäkään ei ole alun perin lainkaan 
tarkoitettu käyttää velvoiteistutusten määräytymisen perustana. Vertailujokien toteutuneet 
smolttituotantoestimaatit sen sijaan kelpaavat vahinkoarviointiin. ICES (2021) raportissa on annettu 
Kymijoelle kaksi PSPC estimaattia: 20 000 kpl/v (15 ha) ja 80 000 kpl/v (60 ha) eli yhteensä 100 000 
kpl/v = 1333 smolttia/ha. Tästä johdettu MSY olisi 1000 kpl/ha. 

ICES (2021) raportin mukaan vuosina 2011–2021 Kymijoella toteutunut lohen smolttituotanto on 
ollut keskimäärin 36 000 kpl/v eli 480 kpl/ha (taulukko 4.2.3.3. s. 123). Se vastaa Artell ym. (2018) 
esittämillä eloonjäämiskertoimilla poikastiheyttä 40 kpl/100 m2 ja voidaan pitää tässä yhteydessä 
Kymijoen vertailulukuna. Meritaimenen tuotannon on arvioitu Kymijoella olevan 10 % lohen 
poikastuotannosta eli 48 kpl/ha. 

Vuoksen yhdeksi vertailujoeksi voidaan vielä ottaa kuuluisa eteläruotsalainen lohijoki Mörrum. 
ICES (2021) raportin mukaan Mörrumin poikastuotantokapasiteetti (PSPC) olisi 36 000 kpl/v eli 
735 kpl/ha (taulukko 4.2.3.3. s. 123) Vuosina 2011–2021 Mörrumjoella toteutunut lohen 
smolttituotanto on ollut jopa yli PSPC:n, keskimäärin 36 200 kpl/v eli 739 kpl/ha. 

Kymijoelle on edellä esitetty kolme eri perustein saatua lohen poikastuotantoestimaattia: 614 kpl/ha 
(0+ poikastiheydet 2011–2020), 480 kpl/ha (toteutunut smolttituotanto 2011-2021) ja 1000 kpl/ha 
(MSY, ICES 2021). Neljäs vertailuluku saadaan Mörrumjoelta: 739 kpl/ha (toteutunut 
smolttituotanto 2011–2021). Näiden vertailulukujen keskiarvo on 708 kpl/ha ja mediaani 677 kpl/ha. 
Vuoksen lohen poikastuotannon arvioin näillä perusteilla olleen luonnontilassa keskimäärin tasolla 
700 kpl/ha ja taimenen 70 kpl/ha. 

Vehanen ym. ovat tehneet raportissaan kuvan (24), jossa on verrattu eri jokien lohi- ja 
taimensaaliiden suhdetta smolttituotantoon. Päivitin kuvion 1 taulukon 1 tiedoilla ja laskin 
uudelleen regression näiden muuttujien välille (x = joen lohisaalis, y = lohen smolttituotanto). 
Siitä tuli seuraava (1):  y = 7,29x – 51777 (R2 = 0,93, P << 0,05). Tein myös kuvion 2, jossa x-
akselilla on lohen smolttituotanto ja y = joen lohisaalis. Siihen laskin regression (2): y = 0,12x + 
14791 (R2 = 0,93, P << 0,05). 

Ennustemallin (kuvio 2) mukaan Vuoksen historiallinen lohisaalis (40 tn) on ollut 
keskimääräistä regressiomallilla laskettua saalista (29,4 tn) noin 36 % suurempi. Vastaavasti toinen 
hyväksi tunnettu lohijoki Oulujoki erottuu: siellä historiallinen saalis (46 tn) on laskettua 
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saalista (36,2 tn) noin 27 % suurempi. Vastaavasti toiseen suuntaan erottuvat aineistosta Iijoki ja 
Kymijoki, niissä lohisaalis on jäänyt pienemmäksi kuin mitä smolttituotannosta voisi päätellä. 

Taulukko 1. Eräiden suomalaisten jokien ns. luonnontilan aikaisia lohien smolttituotantoarvioita ja 

jokisaaliita. Vuoksen lohella tarkoitetaan tässä vain Laatokan järvilohta, joka on noussut Imatrankoskeen 

asti. 

Smolttituotanto 

(kpl) 

Lähde Jokisaalis 

(tn) 

Lähde Poikastuotantopinta-

ala (ha, luonnontila) 

Lähde Smoltteja 

(kpl/ha) 

Vuoksi 121 800  1 40 1 174 1&5 700 

Kymijoki 202 000  2 16 2 420 480 

Oulujoki 180 000  2 46 2 600 300 

Iijoki 256 500  2 22 2 1900 135 

Kemijoki 459 000  2 100 2 4000 115 

Tornionjoki 1 320 000  3 167 4 5000 264 

Lähde: 1 tämä raportti; 2 Marttila, M. ym. 2014. Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja 
kalatalousvelvoitteet. RKTL:n työraportteja 6/2014; 3 Helminen, H. 2020. Itämeren lohimalli, lohen 
kannanarviointimenetelmät ja niiden soveltuvuus vahinkoarvioiden tekemiseen. Tutkimusraportti 30.3.2020. 89 s.; 
4 Vehanen, T., Sutela, T. & Erkamo, E. 2022. Vuoksen kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet. 
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 37/2022; 5 Vähänäkki, P. & Tapaninen, M. 2022. Arvio voimatalouden takia 
menetetyistä lohikalojen lisääntymis- ja poikastuotantoaloista Vuoksen yläosalla. RiverGo-projektin raportti. Kaakkois-
Suomen ELY-keskus. 
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Kuvio 1. Joen lohisaaliin ja lohen smolttituotannon välinen yhteys. Katso lisää taulukko 1. 
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Kuvio 2. Lohen smolttituotannon ja joen lohisaaliin välinen yhteys. Katso lisää taulukko 1. 

6 Vuoksen poikastuotantoalueitten jako ja Saimaan lohikalojen 

smolttituotannon arviointi 

Vehanen ym. (2022): Seppovaara (1984) listaa Vuoksella olleen 18 koskea, joiden yhteenlaskettu 
pituus oli noin 8,7 kilometriä (kuva 1). Imatrankoski on ilmeisesti muodostanut täydellisen 
vaellusesteen, jonka yläpuolisille koskille (n. 3 km koskipituutta Imatrankoski mukaan lukien) 
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järvilohi on laskeutunut kudulle Saimaan alueelta, ja jonka alapuolisille alueille (n. 5,6 km 
koskipituutta) Vuoksen järvilohi on noussut kutemaan. Vuoksen pääuomassa on arviolta ollut noin 
233 hehtaaria lohikalojen poikastuotantoon soveltuvaa aluetta. Luonnontilan aikaisten koski- ja 
vuollealueiden pinta-alat arvioitiin RiverGo-projektissa karttatyönä (Vähänäkki & Tapaninen 2021). 
Nykyisin voimalaitosrakentaminen on hävittänyt pääosan Vuoksen koskista. Vähänäkin ja 
Tapanisen (2022) mukaan voimalaitosrakentamisten yhteydessä on kaiken kaikkiaan menetetty 
vähintään noin 190 ha lohikalojen lisääntymiseen ja poikastuotantoon soveltuvaa koski- ja 
vuollepinta-alaa. Tästä Suomen puolella on ollut noin 99 ha ja nykyisen Venäjän-puolella noin 90 
ha. Koski- ja vuollepinta-alaa on Venäjän puolella jäljellä noin 43 ha (Tapaninen & Vähänäkki 
2022). 

Vuoksen sivu-uomissa on merkittäviä määriä erityisesti taimenelle soveltuvia lisääntymis- ja 
poikasalueita. Venäjän puolella Saijanjoki ja Viisjoki ovat pinta-aloiltaan merkittävimmät joet 
(Tapaninen & Vähänäkki 2022). Suomen puolella Kaupunkipuron rakentaminen Imatralle on 
lisännyt taimenen luonnontuotantoa, mikä on näkynyt rasvaevällisten taimenten osuutta Vuoksen 
vapakalastuksen saaliissa (Tapaninen 2021). 

Helminen (2022): Mennan ym. (2022) mukaan Vuoksen ylimmät kosket ovat olleet Saimaasta 
laskeutuvien taimenien ja Saimaan järvilohen lisääntymisaluetta. Saimaasta laskeutuvien järvilohien 
ja taimenien tiedetään perimätiedon mukaan lisääntyneen todennäköisesti kaikissa Vuoksen yläosan 
koskissa. Imatrankoski on normaalivirtaamilla ollut täydellinen vaelluseste Laatokasta nouseville 
lohille ja taimenille. Vehasen ym. (2022) raportissa ei ole kuitenkaan jaettu luonnontilaisen Vuoksen 
arvioituja poikastuotantoalueita sen mukaan missä on kutenut Saimaan järvilohi ja missä Laatokan 
järvilohi. Tämä olisi myöhemmin helpottanut vahingonkorvauslaskelmien tekemisessä.  

Vähänäkin ja Tapanisen (2022) arvion mukaan Niska- ja Tainionkoskella on luonnontilassa olevia 
lohikalojen poikas- ja lisääntymisalueita ollut 18,31 ha. Heidän raporttinsa taulukosta 9 voidaan 
laskea, että Tainionkosken alapuolella (Ritikan-, Mansikka-, Räihän-, ja Linnankoski) ja 
Imatrankosken yläpuolella (padon yläpuoli) on ollut sopivia poikas- ja lisääntymisalueita yhteensä 
39,71 ha eli Vuoksessa Imatrankosken yläpuolella kaikkiaan 58,02 ha. Imatrankosken alapuolella on 
heti 12,14 ha (kansallismaisema, alaosa 1 ja 2) ja Suomen puolella vielä Svetogorskin yläpuolella 
28,86 ha (Vähänäkki ja Tapaninen 2022, taulukko 18). 

Vähänäkki ja Tapaninen (2022): 
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Taulukko 9. Tainionkosken alapuolen koskien syvyysvyöhykkeiden pinta-alat (ha) Imatrankosken alaosaan 

asti. 

Vähänäkin ja Tapanisen (2022) raportin taulukon 18 mukaan voimalaitosrakentamisten yhteydessä 
on kaiken kaikkiaan menetetty 189,21 ha lohikalojen lisääntymiseen ja poikastuotantoon soveltuvaa 
koski- ja vuollepinta-alaa. Tästä Suomen puolella on ollut 99,02 ha ja nykyisen Venäjän-puolella 
noin 90,19 ha. Koski- ja vuollepinta-alaa on Venäjän puolella jäljellä noin 43 ha (Tapaninen & 
Vähänäkki 2022). Yhteensä Vuoksen luonnontilainen lohikalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalue 
on ollut laajuudeltaan 232 ha. Vuoksessa Imatrankosken alapuolella on luonnontilassa ollut 
Laatokan lohelle ja järvitaimenelle sopivia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita (90 + 43 + 29 + 12 
=) 174 ha ja vastaavasti yläpuolella 58 ha Saimaan järvilohen ja järvitaimenen kutualueita. 

Saimaan lohikalojen smolttituotantopotentiaaleista Vehasen ym. (2022) raportissa puhutaan 
sivulla 29, jossa siteerataan äsken mainittua Kymen kalastustoimiston muistutusta vuodelta 1986: 
”Imatrankosken yläpuolisessa Vuoksessa on ollut lisääntymisalueita yhteensä 30 ha. Järvitaimenen 

vaelluspoikastuotannoksi on arvioitu 12 000 kpl vuodessa.” Tämän mukaan järvitaimenen 
smolttituotantopotentiaali olisi ollut Vuoksessa luonnontilassa 400 kpl/ha. Mäkinen (1964) päätyi 
selvityksessään Pielisjoen ja Koitajoen rakentamisen kalataloudellisista vaikutuksesta saman 
suuruiseen arvioon seuraavin perustein: ”Tornionjokilausunnossa (Toivonen 1962) ja 

Iijokilausunnossa I (Kalataloussäätiö 1963) on käytetty arviota 270 kpl vaellusikäisiä merilohen 

poikasia, ns. smoltteja hehtaaria kohti hyväksi arvioidussa koski- ja virtapaikassa. Uusimpien 

ruotsalaisten selvitysten (Lindroth 1959) mukaan tämä arvio näyttää liian pieneltä. Näin ollen on 

tässä tapauksessa käytettävä vähintäin arvoa 400 kpl/ha.” 

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelman (Rajala, toim. 2018) mukaan 
luonnontilassa Vuoksen vesistössä vaeltavaa järvitaimenta esiintyi kaikilla pääreiteillä sekä useissa 
latvavesistöissä. Laajimmat järvitaimenen lisääntymisalueet sijaitsivat Pielisen, Heinäveden ja 
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Kallaveden reiteillä. Suurimpien lisääntymisalueiden koski- ja virta-alueiden pinta-alat olivat 
lähihistorian aikana olleet Pielisjoki-Ala-Koitajoki alueella 177 ha, Lieksanjoessa 110 ha, 
Kallaveden vesistön Nilsiän reitin joissa ja luusuakoskilla välillä Sotkamo-Juankoski noin 50 ha sekä 
Heinäveden reitin Palokinkoskilla 22 ha. Muita tärkeitä lisääntymisalueita ovat olleet Puntarikoski, 
Taipaleenjoen Siikakoski, Puhoskoski ja Hiiskoski. Vuoksen yläosaa ei tässä yhteydessä ole 
tunnistettu. 

Erosen ym. (1986) raportissa kerrotaan, että Iso-Saimaan järvilohipopulaatio käytti 
syönnösalueenaan koko laajaa Saimaan tasossa olevaa vesialuetta ja nousi edelleenkin kudulle 
Pielisjokeen, joka on perinteisesti sen lisääntymisaluetta Koitajoen ohella. Mäkisen (1972) mukaan 
järvilohella olisi ollut Pielis-, Koita- ja Lieksanjoessa poikastuotantoaluetta luonnontilassa yhteensä 
noin 300 ha. Eronen ym. (1986) on päätynyt saman suuruiseen arvioon järvitaimen osalta: ”Edellä 

esitetyn perusteella voidaan arvioida, että luonnontilassa Vuoksen vesistöalueella on ollut noin 300 

ha järvitaimenen poikastuotantoaluetta”. Erosen ym. (1986) mukaan tuo poikastuotantoalue olisi 
varovaisesti arvioiden pystynyt tuottamaan vuodessa noin 60 000 järvitaimenensmolttia. Tästä 
saadaan Saimaan järvitaimenen smolttituotantopotentiaaliksi 200 kpl/ha. Erosen ym. (1986) 
estimaattiin viitataan vielä vuonna 2018 julkaistussa Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen 
toimenpideohjelmassa, joten sitä voidaan pitää nykykäsityksenä. Luonnontilaisen 
järvitaimenkannan tuotannoksi Eronen ym. (1986) arvioivat 500 kg/1000 smolttia ja saivat siitä 
laskien järvitaimenen kokonaissaaliiksi 30 000 kg/v. Järvilohesta Erosen ym. (1986) raportissa 
sanotaan, että sen tuotantoa ei voida arvioida vaelluspoikastuotannon perusteella sillä tiedot 
lisääntymisalueiden laadusta ovat puutteelliset. ”Nykytietojen perusteella järvilohisaalis on ollut 

enintään 10 000 kg/v. Lohisaalis on siten ollut melko vaatimaton suhteessa aikaisemmin arvioituun 

järvilohen poikastuotantoalaan (300 ha); saaliin perusteella arvioituna hyvälaatuisia 

poikastuotantoalueita on ollut luonnontilan aikana 75–100 ha”.  

Järvilohistrategia (2003) on ottanut lähtökohdaksi Mäkisen (1972) tekemät arviot. Luonnontilaisessa 
Pielisjoessa on silloin arvioitu olleen järvilohen lisääntymisalueita 177 heh- 
taaria, joista hävisi voimalaitosten rakentamisen yhteydessä yhteensä 171 hehtaaria; Ala- 
Koitajoen 77:stä kutu- ja poikastuotantohehtaarista tuhoutui 70 (Mäkinen 1972, Paavi- 
lainen 1983). Luonnontilassa Pielisjoen ja Ala-Koitajoen vuosittaiseksi järvilohen 
poikastuotantopotentiaaliksi on arvioitu 400 vaelluspoikasta/poikastuotantohehtaari (Mäkinen 1964, 
Mäkinen 1972). Tämän perusteella Mäkinen (1972) on laskenut Saimaan järvilohen vaelluspoikasia 
(smolttia) vaeltaneen järveen syönnökselle vuosittain noin 100 000 kappaletta. Ala-Koitajoen osuus 
tästä on ollut noin 28 000 smolttia/vuosi. Tämän lisäksi mainitut koskialueet ovat tuottaneet myös 
taimenia. Lieksanjoen smolttituotannoksi Mäkinen (1972) vastaavalla tavalla arvioi 36 000 
järvilohen vaelluspoikasta vuodessa. 
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Muilta suomalaisilta lohijoilta on tehty joitain tuotantoarvioita, joita voidaan tässä soveltaa. 
Esimerkiksi Sormunen ym. (1963) arvioivat Iijoesta peräisin olevan lohen kokonaissaaliiksi koko 
Itämeren alueella 37 000 yksilöä. Tämän raportin taulukossa 2 on Iijoen lohen smolttituotannoksi 
ilmoitettu 256 500 kpl. Jos Saimaan järvilohen keskipaino on ollut noin 4 kg (Mäkinen 1964), on 
sen kokonaissaalis ollut 2 500 yksilöä. Iijoen tuotantoluvuilla Saimaan järvilohen smolttituotannon 
voidaan näiden lukujen mukaan olleen 17 331 kpl eli 173–231 kpl/ha – keskimäärin siis samalla 
tasolla kuin järvitaimenen eli 200 kpl/ha. 

7 Istutettujen poikasten eloonjäänti 

Vehanen ym. (2022): Istutettujen kalanpoikasten eloonjäänti on selvästi heikompaa kuin luonnossa 
syntyneiden poikasten. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa viljeltyjen poikasten eloonjäänti oli 
noin puolet villien poikasten eloonjäännistä (Salminen ym. 2013, Marttila ym. 2014). Tämä 
istutuspoikasten ja luonnossa syntyneiden poikasten ero on yleensä otettu huomioon 
voimalaitosrakentamisen aiheuttamien kalataloushaittojen kompensoinnissa. Kymen kalastuspiirin 
kalastustoimiston muistutuksessa 1980-luvulla Tainionkosken velvoitteen muuttamisessa 
istutusvelvoitteeksi ehdotettiin käytettäväksi kerrointa 1,8 laskettaessa istutuspoikasten tarvetta. 
Itämereen tehtävissä istutuksissa on laskettu tarvittavan lohismoltteja noin 2,5–3 -kertainen määrä 
luonnontuotannosta tuleviin smoltteihin nähden (Salminen ym. 2013, Marttila ym. 2014). Vuosina 
2015–2017 Itämeren villien ja viljeltyjen lohismolttien kuolleisuuden ero näytti tasoittuvan, mutta 
palautui taas 2018 alkaen lähelle aikaisempaa tasoa (ICES 2020, kuva 4.6.2 sivulla 197). 
Uusimmissa tutkimuksissa Tornionjoen meritaimenesta on havaittu, että luonnonsmolttien 
selviytyminen merivaelluksella aikuisikään on noin 2,2-kertainen verrattuna istutettuihin smoltteihin 
(Haapsalo 2020). Lisäksi istutettujen smolttien selviytyminen ennen merivaihetta jokivaelluksen 
aikana on selvästi luonnonsmoltteja heikompaa. Kalaistukkaiden laatua mm. Vuoksella on ajoittain 
heikentänyt vesihome, jonka torjunnassa kalanviljelylaitoksilla on ollut vaikeuksia 2000-luvun 
alusta lähtien (Janhunen ym. 2019). 

Helminen (2022): Vaelluspoikasistutusten tuottavuutta voidaan arvioida pyynti- ja saalistilastojen 
sekä yksilömerkittyjen (mm. Carlin-merkinnät) lohien ja taimenten merkkipalautuksien avulla. 
Aiempien tutkimusten mukaan istutettujen poikasten eloonjäänti olisi selvästi heikompaa kuin 
luonnossa syntyneiden poikasten. On esitetty, että 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa 
viljeltyjen poikasten eloonjäänti oli noin puolet villien poikasten eloonjäännistä. Tämä 
istutuspoikasten ja luonnossa syntyneiden poikasten välinen ero huomioitiin yleensä 
voimalaitosrakentamisen aiheuttamien kalataloushaittojen kompensointia suunniteltaessa. 
Nyrkkisääntönä on ollut, että yksi villi vaelluspoikanen vastaa keskimäärin kahta viljeltyä poikasta. 
Velvoitepäätöksissä suhdeluku on Kemijoella ja Iijoella sekä Oulujoen Merikoskella 
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ollut 1,6. (Helminen 2020). 

Viime aikoina on eri yhteyksissä (mm. Kemijoen ja Iijoen kalatalousvelvoitteiden 
muutoshakemukset) ja myös Vehasen ym. (2022) raportissa esitetty, että nyt pitäisi käyttää Itämeren 
lohelle selvästi suurempaa kerrointa 2,5–3. Esityksen perusteluissa viitataan mm. 
merkintätutkimukseen (Romakkaniemi 2008), josta saatiin tulokseksi keskiarvo 2,6 - tuloksen 
mediaani, joka kuvaa aineistoa paremmin, oli 2,15. Erilaisia lukuja saadaan käyttämällä eri lähteitä 
ja laskentatapoja. Itämeren lohimalleista saadut kompensaatiokertoimet vuosilta 2018 ja 2019 ovat 
olleet selvästi alhaisimmat: 1,2–1,4. Vuoden 2019 selvitysten tulokset evämerkinnöistä (Helminen 
2020) tukevat hyvin uusimpien WGBAST raporttien (ICES 2018, 2019) käsitystä 
kompensaatiokertoimen tasosta. Vuoden 2019 lohen eväleikkausselvitysten perusteella Perämerellä 
luonnonkalojen ja istutettujen suhde saaliissa oli 40:60. Koko Itämerellä luonnonsmolttien ja 
istutettujen suhde on ollut 37:63. Tästä voidaan laskea, että villin lohen ja istutetun eloonjäämisen 
suhde olisi 1,17, mikä on hyvin lähellä vuoden 2018 arviota. WGBAST2020 raportin mukaan 
Itämeren mallilla eteenpäin laskettu lohen kompensaatiokerroin olisi tästä noussut ja olisi nyt noin 
1,7. Vastaavasti WGBAST2021 raportin mukaan oltaisiin jo tasolla 2,1–2,2 (Helminen 2020, 2021). 
Haapsalon (2020) tutkimuksen tulokset Tornionjoen taimenen merivaelluksen ajalta osoittivat, että 
villien smolttien suhteellinen todennäköisyys selviytymiselle oli korkeampi kuin istutettujen 
smolttien: keskimääräinen suhteellinen selviytymisluku villeille smolteille oli 0,78 % ja istutetuille 
smolteille 0,36 % (= suhde 2,2). Haapsalo (2020) sai kuitenkin myös selville, että merelle vaeltavien 
smolttien välillä ei ollut alkuperään liittyvää tilastollisesti merkitsevää eroa selviytymisessä 
kutuvaellukselle. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että villien smolttien suhteellinen selviytyminen 
merellä on korkeampi, kuin istutetuilla smolteilla, mutta ero katoaa kutuvaellukselle saavuttaessa; 
istutetut lohikalat siis selviytyvät elinkiertonsa ajan yhtä hyvin kuin villit, vaikka merellä 
kuolevuudessa voi olla eroja. 

Taimenistutusten tuloksellisuutta ja istukkaiden leviämistä Vuoksen vesistöalueelle on tutkittu 
merkintäkokeiden avulla 1960-luvultä lähtien. Merkintöistutuksia tehtiin tuolloin pääasiassa Etelä-
Saimaalle, Puruveden ja Pielisen reitille (Toivonen ym. 1983). Eronen ym. (1986) esittelivät tuloksia 
myös Kallaveden reitille sekä Hauki- ja Pihlajavedelle tehdyistä istutuksista. Kallaveden ja 
Heinäveden reitin istutuksista oli saatu saalista keskimäärin noin 210 kg/1000 istutusta olettaen, että 
nykyinen saalis on kokonaan peräisin istutuksista. Todellisuudessa istutusten tuloksellisuus lienee 
ollut paljon parempi, sillä merkittävä osa saaliista oli saatu Saimaan alueelta. Kun Eronen ym. (1986) 
arvioivat luonnontilaisen järvitaimenkannan tuotannoksi 500 kg/1000 smolttia, saadaan tälle reitille 
villin taimenen ja istutetun eloonjäämisen suhteeksi 2,4. Pielisen reitillä istutusten tuloksellisuus on 
ollut keskimäärin 420 kg/1000 smolttia eli kompensaatiokerroin oli 1,2. Saimaan alueella istutusten 
tuloksellisuus saaliin perusteella on ollut keskimäärin 430 kg/1000 smolttia ja 
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kompensaatiokerroin 1,2. Todellinen tuloksellisuus lienee alhaisempi vaellusten vuoksi. Edellä 
mainittujen kompensaatiokertoimien keskiarvo on 1,6 ja sitä voidaan käyttää ainakin Vuoksen 
vesistön järvitaimenelle. 

Laatokan järvilohen poikastuotantoarvioita on johdettu Itämeren lohen tiedoista, mutta mitään 
kiistatonta yhtä arvoa kompensaatiokertoimeksi on vaikea löytää, koska järvilohien istutusten 
tuloksellisuudesta on selvitetty melko vähän. Erosen ym. (1986) mukaan vuosina 1978–1979 
tehdyissä järvilohen merkinnöissä oli takaisinsaanti parhaillaan lähes 250 kg/1000 istukasta, ts. 
kompensaatiokerroin olisi 2. Erosen ym. (1986) mukaan kuitenkin mainittu saalis 1000 istukasta 
kohti lienee merkinnän aiheuttamasta ylimääräisestä kuolevuudesta johtuen todellisia saalismääriä 
alhaisempi eli myös kompensaatiokerroin olisi alle kahden. Koko Vuoksen vesistöalueella lohen 
osuus taimen- ja lohisaaliista on ollut noin 30 % (Eronen ym. 1986), joten ilmeisesti myös lohen 
tuotanto on jäänyt alhaisemmaksi. Näin ollen nuo vähäiset tiedot Saimaan järvilohen istutusten 
tuloksellisuudesta ja luonnonkannan tuotannosta viittaavat siihen, että kompensaatiokerroin olisi 
selvästi alle kahden. Saimaan järvilohen hoito-ohjelmassa (Kaijomaa ym. 2011) on verrattu tiedossa 
olevia saalisarvioita (35–45 tn/v) istukkaiden määriin (n. 100 000 smolttia/v) ja päädytty tuottoon 
350–450 kg/1000 kohti. Jos oletetaan luonnontilaisen järvilohikannan tuotannoksi sama kuin 
järvitaimenella (500 kg/1000 smolttia), saadaan edellä mainituista luvista kompensaatiokertoimiksi 
1,1–1,4. Kaijomaan ym. (2011) mukaan kuitenkin järvilohen saalisarvioissa näyttää olevan eri 
vuosien välillä paljon vaihtelua ja luotettavien saalistilastojen saaminen on osoittautunut vaikeaksi 
tehtäväksi. Näin ollen edellä mainittuihin istutusten tuotantoestimaatteihin jää epävarmuutta. 

Käytetään Saimaan järvilohelle ja Laatokan järvilohelle samaa suhdelukua kuin Saimaan 
järvitaimenelle, joka on 1,6. Voimassa olevissa Itämereen laskevien jokien velvoitepäätöksissä on 
lohelle käytetty tuota kerrointa 1,6, joka myös viime vuosien tutkimustulosten valossa on 
keskimäärin tasoltaan oikeansuuntainen ainakin Itämeren lohelle arvioiden vaihteluvälin ollessa 
lähteestä riippuen 1,2–2,2 (Helminen 2020).  

8 Uusi vahinkoarvio olosuhteiden muutosten jälkeen 

8.1 Uusi vahinkoarvio järvilohelle ja taimenelle 

Vehanen ym. (2022): Menetetyn vaelluspoikastuotannon kompensoimiseen tarvittava istutettavien 
vaelluspoikasten määrä saadaan käyttämällä kerrointa (keskimäärin 2,5–3), joka perustuu 
istutuspoikasten luonnonpoikasia heikompaan selviytymiseen syönnösvaiheen alussa (Marttila 
2014). Tässä käytettävä kerroin 2,5 on hieman pienempi kuin Marttilan ym. (2014) käyttämä kerroin 
3, joka perustui kattavaan siihenastiseen tutkimustietoon aiheesta. Uusimmissa tutkimustuloksissa 
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(esim. Haapsalo, 2020) ei ole havaittavissa sellaista kehitystä, jonka perusteella arviota tulisi 
voimakkaasti muuttaa. Jokirakentamisen aiheuttama kalataloudellinen vahinko järvilohen ja 
taimenen osalta arvioidaan menetetyn smolttituotannon perusteella seuraavasti: 

1. Arvioidaan jokirakentamisen takia menetettyjen poikastuotantoalueiden (kosket ja vuolteet 0–5 m
syvyysvyöhykkeellä) pinta-alat voimalaitoskohtaisesti, tehty raportissa Vähänäkki & Tapaninen 
(2021).  

2. Arvioidaan keskimääräinen smolttituotanto/ha poikastuotantoon soveltuvilla koski- ja niva-
alueilla (= 1 500 smolttia/ha). 

3. Kerrotaan 1 ja 2, jolloin saadaan smolttituotannon menetys.

4. Muunnetaan arvioitu smolttituotannon menetys vastaavaksi istutustarpeeksi perustuen villi-
viljelty kertoimeen 2,5. 

Edellä kuvatulla periaatteella saadaan laskettua voimalaitoskohtaiset uudet vahinkoarviot smolttien 
istutustarpeena (Taulukko 16). 

Taulukko 16. Voimalaitoskohtaiset vahinkoarviot laskettuna smolttien istutustarpeena. 
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Vehanen ym. (2022) laskivat sitten smolttien istutustarpeesta kompensaation arvon seuraavilla 
oletuksilla: yhden istutettavan järvitaimensmoltin hintana käytetään 1,85 € ja järvilohismoltin 
hintana 2,2 €. Näiden lajien osuuksina voidaan käyttää Seppovaaran (1984) esittämää jakoa 
Saimaasta laskeutuvien kalojen osalta 90 % taimenia ja 10 % järvilohia1. 

1 Tässä kohtaa käytetään jakoa Saimaasta laskeutuvien kalojen osalta, vaikka smolttituotantoarviot on tehty 
Laatokan järvilohelle 

Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten aiheuttama menetys rahassa arvioituna on yhteensä 
heidän laskelmansa mukaan 496 226 € vuosittain. Vastaavasti Svetogorskin ja Lesogorskin 
voimalaitosten aiheuttama rahallinen menetys Suomen puolella olisi 170 176 €2. Haittojen 

mahdollinen korvaaminen kuuluu valtiosopimukseen perusteella (laki Imatran ja Svetogorskin 

voimalaitosten rajoittaman Vuoksen osan voimataloudellisesta hyväksikäytöstä tehdyn sopimuksen 

eräiden määräysten hyväksymisestä (FINLEX valtiosopimukset 20/1973)) Suomen valtiolle. 

2 Edellä esitetyllä kaavalla summaksi pitäisi tulla 190 150 € 

Helminen (2022): Vuoksen ylimmät kosket ovat olleet Saimaasta laskeutuvien taimenien ja 
Saimaan järvilohen lisääntymisaluetta. Saimaasta laskeutuvien järvilohien ja taimenien tiedetään 
perimätiedon mukaan lisääntyneen todennäköisesti kaikissa Vuoksen yläosan koskissa. 
Imatrankoski on normaalivirtaamilla ollut täydellinen vaelluseste Laatokasta nouseville lohille ja 
taimenille. Vehasen ym. (2022) raportissa ei ole kuitenkaan jaettu luonnontilaisen Vuoksen 
arvioituja poikastuotantoalueita sen mukaan missä on kutenut Saimaan järvilohi ja missä Laatokan 
järvilohi. Edellä kappaleessa 6 tein tämän erittelyn: Imatrankosken alapuolella olisi alun perin ollut 
Laatokan lohelle ja järvitaimenelle sopivia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita 174 ha ja vastaavasti 
yläpuolella 58 ha Saimaan järvilohen ja järvitaimenen kutualueita. Vähänäkin ja Tapanisen (2022) 
mukaan voimalaitosrakentamisten yhteydessä on kaiken kaikkiaan menetetty vähintään noin 189 ha 
lohikalojen lisääntymiseen ja poikastuotantoon soveltuvaa koski- ja vuollepinta-alaa. Tästä Suomen 
puolella on ollut noin 99 ha ja nykyisen Venäjän-puolella noin 90 ha. Koski- ja vuollepinta-alaa on 
Venäjän puolella jäljellä noin 43 ha (Tapaninen & Vähänäkki 2022). Suomen puolella luontaisia 
lohikaloille soveltuvia alueita on jäljellä hyvin vähän pääuomassa, kunnostuksin niitä on palautettu 
hieman yli hehtaari. Imatrankosken alapuolella on siis menetetty poikastuotantoalueita 131 ha ja 
yläpuolella voidaan laskea kaikki 58 ha menetetyksi. 

Imatrankosken alapuoli: Jokirakentamisen aiheuttama kalataloudellinen vahinko järvilohen ja 
järvitaimenen osalta voidaan arvioida esimerkiksi menetetyn smolttituotannon perusteella Vehasen 
ym. (2022) esittämällä tavalla, mutta erikseen Imatrankosken ylä- ja alapuolelle. Aloitetaan 
alapuolelta. Laatokan järvilohen smolttituotantopotentiaalin arvioin olevan 700 kpl/ha ja 
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järvitaimenen 70 kpl/ha. Menetetty lohen smolttituotanto on ollut siten 91 700 kpl/v ja taimenen 
9 170 kpl/v. Kun muunnetaan arvioitu smolttituotantomenetys istutustarpeeksi kertoimella 1,6, 
saadaan tulokseksi järvilohelle 146 720 istukasta/v ja järvitaimenelle 14 672 istukasta/v, yhteensä 
161 392 kpl/v. Näiden rahallinen arvo olisi em. hintojen perusteella 322 784 €/v (lohi) ja 27 143 €/v 
(taimen) eli yhteensä 349 927 €/v. Suomen puolelle vahingoista kohdistuisi Imatrankoskella 9,2 % 
(12 ha/131 ha) ja Svetogorskilla 22,1 % (29 ha/131 ha) eli korvauksia kertyisi Imatrankoskelle 32 
193 €/v ja Svetogorskille (Suomen puoli) 77 465 €/v. Pohditaan vielä myöhemmin, voiko tällaista 
korvausta nykytilanteessa syntyä, kun eivät kutukalat pääse alueelle lisääntymään. 

Imatrankosken yläpuoli: Tainionkosken ja Imatrankosken yläpuolisten osien osalta järvitaimenelle 
voidaan esittää vahinkoarvio perustuen seuraaviin estimaatteihin: smolttituotanto 200 kpl/ha, 
menetetty poikastuotantoalue 58 ha ja kompensaatiokerroin 1,6. Näistä saadaan istutustarpeeksi 
18 560 kpl/v ja korvaushinnaksi 34 336 €/v. Saimaan järvilohen osalta tilanne on mutkikkaampi, 
sillä vaikka tiedetään suunnilleen sille sopivat poikastuotantoalueet, ei sen lisääntymisestä tuolla 
alueella tiedetä paljoa. Ilmeisesti näiden sopivien lisääntymisalueiden merkitys Saimaan 
järvilohikannalle on jo luonnontilassa ollut marginaalinen (Seppovaara 1984) eikä niitä ole 
aiemmissakaan velvoitteissa huomioitu mitenkään, joten sivuutetaan ne tässäkin. 

8.2 Uusi vahinkoarvio siialle 

Vehanen ym. (2022): Vuoksesta luonnontilan aikana kalastetusta siiasta valtaosa oli Laatokasta 
kudulle nousevaa vaellussiikaa, joka ilmeisesti nousi Imatrankoskelle asti (Seppovaara 1984). 
Imatrankosken yläpuoliselle jokialueelle laskeutui Saimaasta vaellussiikaa kudulle. Kookkaan 
vaellussiian ohella saatiin varsinkin Vuoksen alajuoksulta pienikokoista paikallista siikaa, joka 
vaelsi Vuoksen vesistöön kuuluvien järvien ja jokien välillä (Seppovaara 1984). Voidaan arvioida 
1900-luvun alussa kutakuinkin koko Vuoksen jokipituuden toimineen vaellussiian 
lisääntymisalueena. 

Vähänäkki (2004) arvioi itäisen Suomenlahden alueella 1-kesäisten siikaistukkaiden tuotoksi 100–
150 kg/1 000 istukasta. Jos arvioidaan siikaistutusten saalistuotoksi Laatokassa syönnöstävälle 
vaellussiialle 125 kg/1 000 istukasta, tarvitsisi periaatteessa istuttaa 2 miljoonaa kesänvanhaa 
poikasta luonnontilan ajalle arvioidun Vuoksen 250 000 kg:n saaliin mahdollistamiseksi. On 
huomattava, että Vuoksen rakentamattomalla alajuoksulla on edelleen mahdollisuus vaellussiian 
lisääntymiseen. Seppovaaran (1984) kokoamissa siian saalistilastoissa vuosijaksolle 1923–1928 
Vuoksen alajuoksun kruununkalastamoiden (Taipale, Kiviniemi, Koukunniemi ja Vuosalmi) 
siikasaalis oli keskimäärin 53 % Taipaleen ja Imatran välisten kalastamoiden siian kokonaissaaliista. 
Ottaen huomioon myös Imatrankosken yläpuolisen jokialueen arvioimme, että noin puolet 
vaellussiian potentiaalisista lisääntymisalueista ja -kapasiteetista on jäljellä, joten edellä tehty arvio 
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istutusmäärästä voidaan puolittaa noin 1 miljoonaan kesänvanhaan siianpoikaseen. Kun tämä 
istutuspoikasmäärän jaetaan neljälle voimalaitokselle vastaavin perustein kuin taimenen ja 
järvilohen menetetty smolttituotanto, saadaan siikavelvoitteen tasoksi: Tainionkoski 96 700, 
Imatrankoski ja Svetogorsk 274 300 ja Lesogorsk 355 200 yksikesäistä siianpoikasta. Jos yhden 
poikasen hinnaksi lasketaan 0,2 €, saadaan kustannukseksi Tainionkosken osalta 19 340 €, 
Imatrankosken sekä Svetogorskin osalta molemmille erikseen 54 860 €, ja Lesogorskin osalta 
71 040 €. 

Helminen (2022): Vuoksen pääuomassa esiintyy nykyisin siikaa koko joen alueella. Suomen 
puoleisella Vuoksen osuudella siikaan ei juuri kohdistu kalastuspainetta vaan siikaa saadaan 
sivusaaliina. Osittain kalastuspaineen vähyyteen vaikuttaa siioissa runsaana esiintyvä haukimato. 
Vuoksen järvialtailla ja Venäjän puoleisilla vapailla koskiosuuksilla siika on yksi pääsaaliskala. 
Vuoksen järvialtailla ja yläpuolisen osuuden patoaltaissa esiintyvät siiat ovat paikallisesti kutevia 
kantoja, mutta alapuolisilla koskiosuuksilla esiintyy myös Laatokalta niihin kutemaan nousevaa 
kantaa. Siikakantojen runsaudessa esiintyy huomattavaa vaihtelua. 2000-luvulla siikakannat 
taantuivat voimakkaasti, mutta ne ovat runsastuneet 2010-luvulta alkaen. (Menna ym. 2022). 

Erilaisten siikakantojen runsaus vaihtelee luonnonoloissakin huomattavasti eikä niiden 
vuosiluokkien koko välttämättä riipu lainkaan poikas- ja lisääntymisalueiden laajuudesta. 
Esimerkiksi Päijänteen Tehinselällä kalastuksen ohella muikulla on ollut erittäin suuri vaikutus 
siikakantaan (Valkeajärvi ym. 2012). Runsaan muikkukannan aikana pikkusiian vuosiluokat 
pienenevät, kalat laihtuvat ja kasvu hidastuu. Kun kutevat kalat ovat aiempaa pienempiä, niin myös 
yksilökohtainen mädintuotanto vähenee. Vuoksen muikkukannat ovat erittäin runsaat (Menna ym. 
2022). Muikkuja pyydystetään voimalaitoksien alapuolisilla rannoilla, joilla nämä massaesiintymät 
ovat yleisimpiä. Ilmiö toistuu kaikilla Vuoksen voimalaitoksilla. Vuoksen lohikalat ja muut 
petokalalajit käyttävät muikkua pääravintonaan ja Vuoksen runsailla muikkukannoilla on suuri 
merkitys myös vaelluskalakantojen tilaan. 

Siika istutettiin Säkylän Pyhäjärveen vuosina 1908–09 (Sarvala ym. 1998) ja siitä tuli merkittävä 
saalislaji ammattikalastukselle. Muikku istutettiin vuosina 1948–1952 (Helminen ym. 1993). Siika- 
ja ahvensaaliit takasivat säännölliset tulot ja ammattikunta säilyi virkeänä. Siikasaalis ylsi 
parhaimmillaan 1950-luvulla 600–800 tonniin vuodessa, mutta taantui sittemmin ja 2010-luvulla 
siikaa saatiin vain noin 20 tonnia vuodessa. Siian kokonaissaalis Säkylän Pyhäjärvellä vuonna 2013 
oli enää 16,3 tonnia. Merkittävää tässä muutoksessa on ollut, että siian tiedetyt poikastuotanto- ja 
lisääntymisalueet ovat pääosin pysyneet olennaisilta osin samoina ja samanlaatuisina 1950-luvulta 
saakka. Ainoa muutos on Pyhäjärven vähittäinen rehevöityminen niin, että sen ekologinen tila ei 
enää ole hyvä (Helminen & Sarvala 2021), mutta mataluuden ja hyvien virtausolojen johdosta 
kutualueet eivät ole liettyneet. Rehevöityminen on lisännyt siian poikasten ravintovaroja jonkin 
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verran. Kalayhteisön rakenteessa sen sijaan on tapahtunut paljon viimeisen 70 vuoden aikana 
(Sarvala ym. 1998, Ventelä ym. 2015, Helminen & Sarvala 2021). 

Edellä kerrotun jälkeen on helpompi ymmärtää, kuinka vaikeaa on muutaman vuoden historiallisista 
saalistilastotiedoista lähtien yrittää laskea, kuinka paljon Vuoksen vesirakentaminen olisi 
vahingoittanut siikakantoja ja kuinka paljon pienempi sen seurauksena vaellussiikasaalis joessa olisi 
tänä päivänä. Mitään sellaista olennaista uutta tietoa, josta arvioinnissa olisi hyötyä, ei tarjoa 
Vehasen ym. (2022) raporttikaan. Sen sijaan siinä mainitaan, että vielä voimalaitosten rakentamisten 
ja kosken perkausten jälkeen vuonna 1952 siian saalis venäjänpuoleiselta Vuokselta oli noin 16 000 
kg (Pravdin 1956) eli vähän enemmän kuin koko Vuoksen saalis oli 1900-luvun alussa. Tämä viittaa 
siihen, että jokeen olisi jäänyt riittävästi poikastuotanto- ja lisääntymisalueita vaellussiialle. Jos näin 
on ollut, niin minkäänlaista kalatalousvahinkoa ei vaellussiian osalta ole tapahtunut. 

Voimme kuitenkin tehdä laskuharjoituksen Vehasen ym. (2022) esittämällä tavalla, mutta 
realistisemmalla saalisarviolla 13 t/v. Jos arvioidaan siikaistutusten saalistuotoksi Laatokassa 
syönnöstävälle vaellussiialle 125 kg/ 1000 istukasta, tarvitsisi periaatteessa istuttaa 104 000 
kesänvanhaa poikasta luonnontilan ajalle arvioidun Vuoksen 13 000 kg:n saaliin mahdollistamiseksi. 
Koska noin puolet vaellussiian potentiaalisista lisääntymisalueista ja -kapasiteetista on Vuoksessa 
jäljellä, edellä tehty arvio istutusmäärästä voidaan puolittaa 52 000 kesänvanhaan siianpoikaseen. 
Jos yhden poikasen hinnaksi lasketaan 0,2 €, saadaan kokonaiskustannukseksi 10 400 €. 

9 Pohdintaa ja johtopäätelmiä 

Kalatalousvelvoitteiden muuttaminen on vesilain mukaan mahdollista, jos olosuhteet ovat 
olennaisesti muuttuneet ja muutos pystytään osoittamaan. Hiitolanjoella olennaisimpana 
muutoksena voidaan pitää nousuesteiden poistamista Venäjän kokonaan vuonna 2001, jonka jälkeen 
kaloilla oli vapaa nousumahdollisuus Suomen puolelle. 

Vuoksella perustilanne ei ole kaikilta osin muuttunut olennaisesti: lohikalat eivät edelleenkään pääse 
nousemaan Vuoksen Suomen puoleiselle osalle. Vehasen ym. (2022) raportissa on esitetty tulkinta, 
että voimataloudellisesta hyväksikäytöstä annetun lain perusteella ei lohenpoikastuotannon 

menetyksistä synny vielä haittaa. Valtiosopimuksen 20/1973 (FINLEX valtiosopimukset 20/1973, 
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa Imatran ja Svetogorskin voimalaitosten 
rajoittaman Vuoksen osan voimataloudellisesta hyväksikäytöstä tehdyn sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä) ensimmäisessä momentissa sanotaan, että Suomen Tasavallan 

Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen välillä Helsingissä 12 päivänä 

heinäkuuta 1972 tehdyn, Imatran ja Svetogorskin voimalaitosten rajoittaman Vuoksen osan 

voimataloudellista hyväksikäyttöä koskevan sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat 
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lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu. ja toisessa momentissa, että Muut kuin 1 

§:ssä mainitussa sopimuksessa tarkoitetut Svetogorskin voimalaitoksen yläveden patoamisesta

Suomen alueella aiheutuneet vahingot, haitat ja edunmenetykset korvataan valtion varoista. 

Korvaamisesta on vastaavasti voimassa, mitä vesilaissa (264/61) on säädetty. Sopimusteksti löytyy 
täältä: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1973/19730021 

Tässä sopimuksessa sovitaan Svetogorskin voimalaitoksen tehonsäädöstä ja padotuskäytännöstä 
(artiklat 1 ja 2), määritellään menetykset (artikla 3), Svetogorskin voimalaitoksen yläveden 

patoamisesta aiheutuu Imatran voimalaitokselle tehon ja energian menetystä, menetys on 

määrältään sähköenergiassa laskettuna 19900 MWh vuodessa ja sovitaan menetyksen korvauksista 
(4 artikla), 5 artiklassa sovitaan sopimuksen valvonnasta ja 6 artiklassa sopimuksen hyväksymisestä 
ja voimassaolosta. Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä on sovittu sopimuksella 91/1991: 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910091/19910091_2 

Edellä olevista laki- ja sopimusteksteistä en löydä kohtaa, jossa olisi erikseen sovittu voimalaitosten 
rakentamisista aiheutuneista kalatalousvahingoista tai niiden korvaamisesta tai että haittaa ei synny 
niin kuin Vehasen (ym.) 2022 raportissa kirjoitetaan. Svetogorskin voimalaitoksesta aiheutuneet 
muut vahingot Suomen puolella on sovittu korvattavaksi valtion varoista, mutta onko ne kuitattu jo 
tällä Viipurin lääninhallituksen päätöksellä 17.4.1939, jossa on Enson eli Svetogorskin 
voimalaitokselle annettu seuraava määräys: ”Vuoksen kalakannan ylläpitämiseksi on vesilaitoksen 

omistajan maksettava kerta kaikkiaan 75 000 markkaa maataloushallituksen kalatalousosaston 

määräämällä tavalla.”? 

Vuoksen pääuoman yläjuoksulla Vuoksen suulta Lesogorskin voimalaitokselle saakka esiintyvät 
järvilohet, taimenet, harjukset ja siiat ovat joko Saimaalta alas laskeutuvia istukkaita, pääuomassa 
sekä Vuoksen tämän osan sivu-uomissa luonnonvaraisesti lisääntyneitä tai Vuokseen tehdyistä 
istutuksista peräisin olevia yksilöitä. Istutukset on aloitettu vuosikymmeniä sitten, joten on myös 
mahdollista, että nykyisin löytyy lohikalakantoja, jotka ovat risteytymiä näistä vaihtoehdoista. 
Lesogorskin voimalaitos on nousueste, eikä siellä ole kalatietä, joten Laatokalta lähtöisin olevien 
lohien ja taimenien nousu ja esiintyminen päättyy siihen (Menna ym. 2022). Rakentamisen jälkeen 
1980-luvulla tiedettiin luontaista lisääntymistä tapahtuvan ainakin Tainionkosken tulvauomassa, 
johon johdettiin vettä kalaportaan kautta 1 m3/s. Pääuomassa on nykyään kohteita, joissa tiedetään 
ainakin taimenien lisääntyvän. Järvilohien osalta Vuoksessa tapahtuva lisääntyminen kohdistuu 
yksittäistapauksiin (Menna ym. 2022). Taimen lisääntyy Vuoksen yläosalla Suomen puolella 
pääosin kohteissa, jotka on elinympäristökunnostettu. Vähäistä lisääntymistä tiedetään tapahtuvan 
yksittäisillä kunnostamattomilla alueilla, ja nämäkin kohteet on kartoitettu odottaen mahdollisia 
kunnostuksia.  

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1973/19730021
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910091/19910091_2
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Menna ym. (2022) ovat kuvanneet sivu-uomien nykytilaa ja kunnostuksia tarkemmin raportissaan. 
Vuoksen koskien ja sivujokien kunnostussuunnitelmia löytyy Tapanisen ja Vähänäkin RiverGo-
raportista (2022): Suomen puolella voidaan tehdä toimenpiteitä, joilla parannetaan merkittävästi 

lohikalojen poikastuotantoa ja kompensoidaan osin voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta 

kalataloudellista haittaa. Keinoina on pääuoman ja sivu-uomien kunnostukset, Tainionkosken 
ohitusuoman rakentaminen, Voimanpuron virtaaman lisäys, Ylisyöksypuron vesittäminen sekä 
voimalaitosten vanhojen koskipohjien vesittäminen. 

Tainionkoskella on voimassa Itä-Suomen vesioikeuden päätös, joka on annettu 12.6.1989. Sen 
mukaan ”... voimalaitoksen omistajan on istutettava vuosittain Imatran voimalaitoksen yläpuoliseen 

Vuokseen ja Etelä-Saimaaseen keskimäärin 1850 keskipainoltaan 0,5 kg:n järvitaimenta tai 

suoritettava rahalliselta arvoltaan vastaava määrä muita Kymen kalastuspiirin kalastustoimiston 

hyväksymiä toimenpiteitä.” Tämä määrä tuntuu vähäiseltä, jos sitä verrataan tässä raportissa 
esittämääni arvioon menetetystä järvitaimenen poikastuotannosta 11 600 smolttia/v ja siitä 
johdettuun istutustarpeeseen 18 560 kpl/v. Mutta istutustarpeen tarkemmassa arvioinnissa pitäisi olla 
käytössä enemmän tietoa järvitaimenen nykyisestä smolttituotannosta ja siitä paljonko 
poikastuotantoa voidaan lisätä erilaisilla kunnostustoimenpiteillä. Taimenen istutukset pitää 
sopeuttaa lisääntymisen vahvistumiseen elinympäristökunnostusten ja ohitusuomien myötä niin kuin 
Menna ym. (2022) esittävät. Istutusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon nimenomaan paikallisten 
taimenkantojen luonnonkierron vahvistaminen. Suosituksena järvitaimenkannan 
velvoitesuunnittelun osalta on 1) olennaisen uuden tutkimustiedon hankkiminen luontaisen 
poikastuotannon kasvupotentiaalin määrittämiseksi ja 2) sopeutuvan istutusstrategian laatiminen. 

Imatrankosken alapuolisilla Vuoksen osilla Laatokan järvilohen ja järvitaimenen menetetystä 
poikastuotannosta johtuvat velvoitteet tulevat ajankohtaisiksi, jos kutukalojen kulku joskus 
vapautuu. Mutta nykyisessä tilanteessa ei juridisia edellytyksiä uusille Imatrankosken 
kalatalousvelvoitteille välttämättä löydy. Laatokan järvilohen ja järvitaimenen luonnonkierron 
palauttaminen on kannatettava pyrkimys, mutta se vaatisi ainakin järvilohen osalta Vuoksen kahden 
alimman voimalaitoksen kohdalle toimivan teknisen tai luonnonmukaisen kalatien rakentamisen ja 
todennäköisesti vielä mittavat ja pitkäaikaiset tuki-istutukset riittävän suuren emokalakannan 
muodostamiseksi. Vaellussiian osalta ei kalatalousvahingon syntymisestä Vuoksessa Suomen 
puolella ole riittävää näyttöä. 
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