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1. Johdanto

Järvilohi määriteltiin äärimmäisen uhanalaiseksi 
vuoden 2010 Suomen uhanalaisten lajien punai-
sessa kirjassa. Vaikka useita positiivisia merkkejä 
järvilohitilanteessa onkin havaittavissa erityisesti 
viimeisten 5 vuoden aikana, myös uusimman, 
vuonna 2019 julkaistun Suomen eliölajien uhan-
alaisuutta koskevan arvion (Suomen lajien uhan-
alaisuus - Punainen kirja 2019) mukaan uhan-
alaisimmat kalat ovat edelleen Saimaan alueen 
järvilohi ja nieriä sekä merialueen harjus ja anke-
rias. Pitkän aikavälin tavoitteena olevaa järvilo-
hen palauttamista luontaisen elinkierron piiriin on 
päästy käynnistämään, mutta kannan säilyttäminen 
on edelleenkin kalanviljelyn ja istutusten varassa.

Järvilohistrategia, ensimmäinen kokonaisvaltai-
nen katsaus järvilohikannan tilasta, siihen vaikut-
taneista tekijöistä sekä tärkeimmistä uhkatekijöitä, 
julkaistiin vuona 2003 (MMM 2003). Strategiassa 
määriteltiin sen hetkisen tilanteen mukaisesti ta-
voitteet ja toimenpiteet, joilla lajin säilyminen voitai-
siin varmistaa riittävän vahvana, myös kalastusta 
kestävänä, kantana.

Vaikka joitakin järvilohistrategian toimenpiteitä 
alettiin soveltaa käytäntöön, jäi suurin osa toimen-
piteistä toteutumatta eikä järvilohikannan elvyt-
tämisessä päästy juuri eteenpäin. Osittain järvi-
lohikannan tilanteen hitaan paranemisen, uusien 
ongelmien ja toimintaympäristön muutosten takia, 
nähtiin tarpeelliseksi päivittää tilannekuvaa ja var-
sinkin täsmentää toimenpidesuosituksia. Uusi tilan-
nearvio ja laaja toimenpidekokonaisuus julkaistiin 
Saimaan järvilohen hoito-ohjelmana vuonna 2011 
(Kaijomaa ym. 2011).

Vuoden 2011 jälkeen on tapahtunut paljon asi-
oita, jotka vaikuttavat ratkaisevasti järvilohikannan 
tilanteeseen ja hoitoon. Järvilohikannan elinym-
päristöjen kunnostukset ja luontaiseen lisääntymi-
seen tähtäävät konkreettiset toimenpiteet saatiin 
ensiksi käyntiin Ala-Koitajoella. Myös Pielisjoella ja 

Lieksanjoella tehtiin merkittäviä elinympäristökun-
nostuksia ja muita järvilohen ja -taimenen luontai-
sen lisääntymisen palauttamiseen tähtääviä toimia. 
Näiden hankkeiden toteuttaminen tuli mahdollisek-
si, kun Juha Sipilän hallituksen toimintaohjelmas-
sa (2016 – 2018) ohjattiin rahoitusta vaeltavien ja 
uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseen. 
Käytännössä luontaisen lisääntymisen palautta-
mista edistettiin kalatiestrategian (Sutela ym. 2012) 
kärkikohteista valituilla pilottialueilla, mm. Pielisjo-
ella ja Lieksanjoella, ottamalla käyttöön uusia toi-
mintamalleja ja ratkaisuja.

Myös Pielisjoen ja Ala-Koitajoen voimaloiden ka-
lataloudelliset velvoitteet ovat muuttuneet. Vuon-
na 2016 voimaan tulleen kalastuslain uudistus toi 
merkittäviä muutoksia kalavesien hallinnointiin se-
kä erityisesti uhanalaisten kalalajien suojelua ja ka-
lastusta koskeviin säädöksiin. Toisaalta järvilohen 
viljelyssä on ilmennyt vakavia häiriöitä, joilla on 
suuri vaikutus sekä kannan säilyttämiseen että ka-
lastettavaksi tarkoitettujen istukkaiden tuotantoon.  
Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden vuoksi järvi-
lohikannan hoitotoimenpiteiden uudelleen arviointi 
ja priorisointi on tullut tarpeelliseksi. Tässä toimen-
pideohjelmassa päivitetään järvilohitilanne vuosien 
2010 – 2020 ajalta sekä esitetään toimenpidesuosi-
tuksia, joilla järvilohikannan säilyttämisen ja elvyttä-
misen toimia voidaan tarkentaa ja tehostaa seuraa-
vien 10 vuoden ajaksi.
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2.1. Luontaisen lisääntymisen 
käynnistäminen

2.1.1 Ala-Koitajoen 
virtaaman lisääminen ja 
elinympäristökunnostukset

Pohjois-Karjalan TE-keskus laati vuonna 2005 
Itä-Suomen ympäristölupavirastolle hakemuksen 
Ala-Koitajoen virtaaman lisäämisestä 2 m3:stä/s 
keskimäärin 5:een m3:iin/s. Valitusten ja eri lupa-
käsittelyvaiheiden jälkeen Korkein hallinto-oikeus 
(KHO, taltio nro 357, Dnro 1608/1/11) 29.1.2013 
antoi päätöksen, jolla Vattenfall AB, Pamilon voi-
malan omistajana, määrättiin lisäämään Ala-Koi-
tajoen vähimmäisjuoksutusta seitsemän vuoden 
ajaksi siten, että virtaama on 1.4. – 30.9. 6 m3/s ja 
muuna aikana 4 m3/s.

Tämän päätöksen seurauksena Ala-Koitajoella 
käynnistettiin mittavat elinympäristökunnostukset 
(135 kutusoraikkoa ja noin 5 – 6 ha poikastuotanto-
alueita) järvilohelle sopivien kutu- ja poikastuotan-
toalueiden rakentamiseksi. Samalla aloitettiin myös 
laajat seurantatutkimukset, joilla selvitettiin luon-
taisen kutemisen onnistumista siirtämällä vuosina 
2013 – 2019 Pielisjoen Kuurnasta ja myös Lieksan-
joesta pyydettyjä (yhteensä 523) sekä kalanviljely-
laitoksissa kasvatettuja (296) kutulohia Ala-Koita-
jokeen. Myös koeistutuksia kunnostetuille alueille 
tehtiin pienpoikasistukkaiden menestymisen sekä 
vaelluspoikastuotannon selvittämiseksi.

Kutu- ja poikasalueiden kunnostukset onnistui-
vat, sillä jokeen kutemaan siirretyt lohet pysyivät jo-
essa ja kutivat kunnostetuille sorakoille (Hatanpää 
ym. 2020). Myös mäti selviytyi hyvin ja paikka pai-
koin villien kesänvanhojen poikasten tiheydet olivat 
hyviä (20 – 45 kpl/aari). Kuitenkin poikasten talvi-
aikainen kuolleisuus oli suurta, minkä vuoksi van-
hempien poikasten määrä jäi alhaiseksi (<10 kpl/
aari). Talviaikaisen kuolleisuuden syitä ei toistaisek-
si tunneta, mutta ne voivat olla yhteydessä pieneen 
talvikauden (1.10. – 31.3.) virtaamaan (4 m3/s).

Poikasten talvikuolleisuuden lisäksi joen suuri peto-
kalakanta (kuha, hauki, made, ahven) karsi vaellus-
poikasten määrän hyvin pieneksi (100 – 300 kpl/v). 
Seurantatulosten perusteella Ala-Koitajoen lisätty 
virtaama ja jo toteutetut elinympäristökunnostukset 
eivät ole vielä riittäviä järvilohen luontaisen elinkier-
ron syntymiseksi.

Tästä huolimatta jo kunnostettuja alueita voi-
daan käyttää luontaisena kutuympäristönä ja pien-
poikasten tuotantoalueena siirtämällä jokeen kute-
via järvilohia ja/tai istuttamalla vastakuoriutuneita 
poikasia. Ala-Koitajokeen vuosina 2013 – 2016 siir-
rettyjen kutulohien ja niistä syntyneiden poikasten 
perinnölliset tutkimukset osoittivat, että luontainen 
lisääntyminen säilyttää laitosviljelyä paremmin jär-
vilohen perinnöllistä monimuotoisuutta (Leinonen 
ym. 2020). Sen vuoksi kesänvanhoja, villejä järvi-
lohia on pyydystetty sähkökalastamalla ja siirretty 
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Enonkosken lai-
tokselle jatkokasvatukseen emokaloiksi.

2.1.2 Pielisjoki, Laurinvirran kutu- ja 
poikastuotantoalue

Pielisjoen Laurinvirtaan, Kuurnan voimalan vie-
ressä sijaitsevaan tulvauomaan, onnistuttiin löy-
tämään ratkaisumalli, jolla voimatalouden ja järvi-
lohen luontaisen lisääntymisen tarpeita pystyttiin 
yhdistämään. Tämä hanke käynnistettiin loppu-
vuodesta 2015 Kuurnan voimalaitoksella Kuurnan 
Voima Oy:n aloitteesta pidetyn ideointipalaverin 
pohjalta. Saimaan järvilohen kärkihankkeen yh-
teistyötahoina ovat voimayhtiön lisäksi toimineet 
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakes-
kus, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukset ja Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto sekä ulkopuoliset rahoittajat.

Työt käynnistyivät kesällä 2019 patoamalla ja 
kuivaamalla Laurinvirran laaja, kilometrin pitui-
nen uoma, johon rakennettiin tarkkojen mallinnus-
ten mukainen lisääntymis- ja poikastuotantoalue. 
Kun myös uudelleen rakennetun uoman muissa 
osissa olevat alueet huomioidaan, on poikasten 

2. Keskeiset järvilohikannan tilanteessa 
ja toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset vuoden 2011 jälkeen
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kasvuympäristöksi sopivaa aluetta yhteensä noin 
5 – 7 hehtaaria. Samaan aikaan rakennettiin tulvau-
oman patoluukun rakenteisiin pienvesivoimala, jo-
ka turvaa järvilohen tarvitseman 35 m3/s suuruisen 
jatkuvan vedensaannin sekä ottaa talteen veden 
juoksutuksesta saatavan sähköenergian.

Laurinvirran kutu- ja poikastuotantoalue on en-
simmäinen merkittävä lisääntymisalue, jolle ku-
tulohet voivat hakeutua esteettä. Myös alueella 
kasvavat lohen vaelluspoikaset pääsevät esteettä 
vaeltamaan syönnösalueilleen Saimaan järvialtail-
le. Ensimmäisen kerran kudulle Pielisjokeen nous-
seilla järvilohilla oli tilaisuus nousta kunnostetuille 
alueille syksyllä 2020. Jo saman syksyn aikana 
lohien kutemisesta saatiin havaintoja sekä video-
kuvauksella että kutupesäkartoituksella. Poikas-
tuotantoa nopeutetaan myös jokipoikasistutuksilla. 
Jatkotutkimuksissa selvitetään tarkemmin kutemi-
sen ja poikastuotannon onnistumista ja alueella 
kasvaneiden vaelluspoikasten määrää.

2.1.3 Lieksanjoki, Ruunaa – 
vaelluskalojen kärkihanke

Lieksan kaupunki järjesti Pielisen vaelluskalakan-
tojen elvyttämistä käsittelevän työkokouksen Kolilla 
tammikuussa 2016. Kokouksessa päätetyn linjauk-
sen mukaisesti Lieksan kaupunki käynnisti Pohjois-
Karjalan maakuntaliiton rahoituksella Lieksanjoen 
vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävän toi-
menpidekokonaisuuden valmistelun. Kärkihan-
kerahoitukseen tähtäävä valmistelutyö tilattiin toi-
meksiantona Future Missions Oy:ltä helmikuussa 
2016. Toimenpidekokonaisuuden valmistelussa ol-
tiin tiiviissä keskusteluyhteydessä Pielisen ja Ruu-
naan kalastusalueiden, Metsähallituksen, Kemijoki 
Oy:n, Luonnonvarakeskuksen, Lieksan kaupun-
gin sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maa- ja 
metsätalousministeriön edustajien kanssa. Toimen-
pidekokonaisuus käytiin yhteisesti läpi Joensuussa 
5.4.2016 järjestetyssä työkokouksessa, jossa laa-
ditun ohjelman sisältö, aikataulu ja tavoitteet todet-
tiin tarkoituksenmukaisiksi.

Lieksanjoen vaelluskalojen kärkihankkeen toimen-
pidekokonaisuuden painopistealueiksi valittiin
• emokalapyynnin kehittäminen
• voimalaitosten yläpuolisilla alueilla toteutettavat 

elinympäristökunnostukset
• kutulohien ja -taimenten ylisiirrot sekä niihin 

liittyvä tutkimus
• tuki-istutukset (mäti, vastakuoriutuneet, 1-, 2- ja 

3-vuotiaat poikaset)

Toimenpideohjelman pitkän aikavälin tavoitteena 
on, että Lieksanjoen vaeltavat järvitaimen- ja jär-
vilohikannat elpyvät ja niiden luontainen elinkierto 
palautuu.

Elinympäristökunnostuksia on tehty Naarajoella 
jo 2010 – 2011, mutta lisäkunnostuksia Naara- ja 
Käpykoskien ja Saarikosken lisäksi myös Ruunaan 
koskialueiden kunnostuksia on tehty vuosittain vuo-
desta 2016 alkaen. Kunnostukset jatkuvat ainakin 
vuoden 2021 aikana.

Kututaimenten siirrot Lieksankosken voimalan 
alapuolelta aloitettiin syksyllä 2015 ja lohien syk-
syllä 2017. Siitä lähtien kaikki Lieksanjoesta saa-
dut kutukalat on siirretty Pankajärven yläpuolisille 
Naarajoen ja Ruunaan koskialueille. Lieksanjoesta 
2017 – 2020 pyydettyjä lohia on siirretty yhteensä 
189 kpl. Kunnostetuille kutualueille on siirretty kutu-
taimenia ja lohia myös Pielisjoesta (yht. 180 lohta) 
ja LUKEn Paltamon laitoksesta (126 lohta).

Radiolähettimillä merkittyjen kutukalojen käyt-
täytymistä on seurattu ja myös kutupesiä on löydet-
ty merkittyjen kutukalojen seurannan perusteella. 
Villejä kesänvanhoja järvilohia on havaittu samoilla 
koskialueilla, missä kutulohia ja kutupesiä on ha-
vaittu. Kaikki tähän mennessä saadut tulokset 
osoittavat, että Naarajoella ja Ruunaan koski-
alueilla elinympäristökunnostusten ja kutuka-
lojen siirron ja muiden tukitoimien avulla sekä 
järvilohen että vaeltavan järvitaimenen luontai-
sen lisääntymisen palauttamiselle on olemassa 
hyvät mahdollisuudet. Sen vuoksi Lieksanjoen 
ja Pielisen vesistön muodostama kokonaisuus on 
otettava huomioon aiempaa selkeämmin sekä jär-
vilohikannan ja uhanalaisen vaeltavan taimenkan-
nan elvyttämisessä.

Koska kutu- ja poikasalueet sijaitsevat Liek-
sankosken ja Pankakosken voimalapatojen ylä-
puolella, tarvitaan Lieksanjoellakin ratkaisuja, 
joilla kutulohet saadaan patojen ohi ylävirtaan ja 
toisaalta alasvaeltavat smoltit alavirtaan Pielisen 
syönnösalueille.  Vaelluspoikasten kiinniotto- ja 
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siirtorakenteet Pankakosken voimalapadon yhtey-
dessä olevaan entiseen nipunuittokouruun saatiin 
valmiiksi kevään 2021 aikana.

Pielisen-Karjalan kalatalousalueen (entiset Pie-
lisen ja Ruunaan kalastusalueet) sekä alueen 
osakaskunnat ovat tehneet useita vaelluskalojen 
luontaista lisääntymistä palvelevia kalastuksen 
rajoituspäätöksiä. Pieliseen kalastettavaksi tarkoi-
tettuja (rasvaeväleikattuja) järvilohia on istutettu 
Lieksankosken voimalan alapuolelle, jotta mah-
dollisesti syönnösvaelluksista selviytyneitä kutuka-
loja voidaan käyttää rasvaevällisten lohien tavoin 
ylisiirtoihin Pankajärven yläpuolisille, kunnoste-
tuille koskille. Myös Lieksanjoen kalastuskielloilla 
sekä Pielisen Mönninselkää koskevilla verkkojen 
silmäharvuussäädöksillä pyritään suojelemaan al-
kukesällä vaellukselle Pieliselle lähteviä poikasia. 
Vastaavasti myös kudulle palaavia lohia pyritään 
suojelemaan samoilla alueilla kieltämällä yli 20 mm 
harvempien verkkojen käyttö lohien kutunousuai-
kana (15.8. – 15.10.).

2.2. Kaltimon ja Kuurnan voi-
malaitosten kalatalousvelvoit-
teiden päivittäminen ja Ala-
Koitajoen juoksutusmäärä
Samanaikaisesti Ala-Koitajoen virtaaman lisää-
mistä koskevan hakemuksen kanssa Pohjois-Kar-
jalan TE-keskus laati myös Pamilon ja Pielisjoen 
voimaloiden (Kaltimo ja Kuurna) kalatalousmak-
sujen nostamista koskevan hakemuksen. Ennen 
vuotta 2013 näitä kolmea voimalaa koskevien ka-
latalousmaksujen kokonaismäärä oli 41 800 €. TE-
keskus esitti maksujen nostamista 187 145 €:oon. 
Hakemus sai KHO:ssa tammikuussa 2013 lopulli-
sen päätöksen samalla kuin Ala-Koitajoen virtaa-
man määräaikainen nostopäätöskin. Sen mukai-
sesti kalatalousmaksujen määrä vuodesta 2013 
alkaen on yhteensä 108 400 €.

Tämä päätös on erittäin merkittävä ja antaa ai-
empaa paremmat mahdollisuudet paitsi järvilo-
hikannan myös uhanalaisen järvitaimenkannan 
hoitoon ja säilyttämiseen sekä kalastukselle aiheu-
tuneiden vahinkojen korvaamiseen.

Ala-Koitajoen virtaaman väliaikaista lisäämistä 
koskeva ajanjakso päättyi vuonna 2019. Voimayh-
tiö Vattenfall AB jätti uuden esityksen lupavirastolle 
tammikuussa 2019. Siinä esitettiin mm. Ala-Koita-
joen juoksutusten jatkamista samalla tavalla kuin 

2013 – 2019. Itä-Suomen aluehallintovirasto hyväk-
syi ko. juoksutusta koskevan esityksen (97/2019, 
Dnro ISAVI/641/2019).

2.3. Vuonna 2016 voimaan 
tullut kalastuslain uudistus 

Vuodelta 1982 peräisin olleen kalastuslainsäädän-
nön uudistaminen toteutui vuonna 2015. Uusi ka-
lastuslaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Siinä 
kiinnitettiin erityistä huomiota vaelluskalojen elvyt-
tämiseksi ja säilyttämiseksi tarvittaviin toimenpi-
teisiin sekä kalakantojen kestävää käyttöä edistä-
vään hallintoon. Tätä tarkoitusta varten perustettiin 
aiempia kalastusalueita suurempia hallinnollisia 
kokonaisuuksia, ns. kalatalousalueita, joiden alue-
rajauksissa pyrittiin paitsi laajempiin kokonaisuuk-
siin, myös alueilla esiintyvien vaelluskalakantojen 
hoidon tarpeiden huomioimiseen.

Lain mukaan kalatalousalueen on laadittava 
aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. 
Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen ka-
lavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen 
monimuotoisuus. Suunnitelman tulee sisältää eh-
dotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen 
elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuu-
den turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. 
Suunnitelma tulee laatia vuoden 2021 loppuun 
mennessä, ja sen hyväksyy ELY-keskus.

Lakiuudistuksen yhteydessä asetuksella säädet-
tiin useille lajeille alimpia pyyntimittoja, rauhoituksia 
ja muita kalastusrajoituksia, jotka tulivat voimaan 
mm. uhanalaisimpien lajien luontaisilla esiintymis-
alueilla. Sen mukaisesti rasvaevällinen järvilohi 
rauhoitettiin kokonaan Vuoksen (myös Hiitolanjo-
essa) vesistöalueella. Laissa määrättiin myös ka-
lastettavaksi tarkoitettujen lohien pakollinen mer-
kintä rasvaeväleikkauksella, jotta kalastajilla olisi 
mahdollisuus tunnistaa luvalliset ja rauhoitetut lo-
het. Rasvaeväleikatun järvilohen alamitta on 60 cm 
sekä saaliskiintiö 1 kala/kalastaja/päivä. Lisäksi 
lohien vahingoittumisen ehkäisemiseksi lämpimän 
veden aikana myös rasvaeväleikatun lohen kalas-
tus kiellettiin 1.6. – 31.8. järvilohen pääsyönnösalu-
eilla Vuoksen vesistössä.

Järvilohi (myös eväleikattu) on rauhoitettu myös 
1.8. – 31.11. virtaavissa vesissä. Erityisesti Pielis- 
ja Lieksanjoella kutulohien salakalastuksen on-
gelmien takia v. 2019 annetulla asetuksella sää-
dettiin tahallisen salakalastuksen ehkäisemiseksi 
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menettämisseuraamuskorvaus, joka koskee uhan-
alaisimpia kalalajeja. Asetuksen mukaan äärimmäi-
sen uhanalaisella rasvaevällisellä järvilohella on 
korkein korvausarvo (7 510 €).

Kalastuslain ja asetusten säädökset kattoivat 
lähestulkoon kaikki keskeisimmät järvilohen hoito-
ohjelmassa (Kaijomaa ym. 2011) kalastuksen jär-
jestämiseksi esitetyt toimenpiteet.

2.4. Muut järvilohikannan säi-
lymistä edistävät selvitykset 
ja toimenpiteet
Laaja Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen 
edistäminen-hanke, jonka rahoittivat EU:n Life+ 
Tiedotus- ja viestintärahasto yhdessä maa- ja met-
sätalousministeriön kanssa, toteutettiin vuosien 
2011 – 2014 aikana. Sen keskeisenä tehtävänä 
oli jakaa tietoa Saimaan uhanalaisista kalalajeista 
(järvilohi, järvitaimen, nieriä, harjus) sekä kestävän 
kalastuksen vaikutuksista niihin. Yhdessä kalastus-
alueiden ja kalavesien omistajayhteisöjen kanssa 
hankkeessa laadittiin alueellisia ja paikallisia kalas-
tuksenjärjestämissuunnitelmia.

Järvilohen kestävään kalastukseen keskittynyt 
raportti julkaistiin vuonna 2011 (Valkonen ja Laak-
konen 2011). Raportit ’Pielisjoen koski- ja virtapaik-
kojen yleiskartoitus’ (Rouvinen 2012) ja ’Pielisen 
alueen virtavedet järvitaimenen ja järvilohen näkö-
kulmasta’ (Valkonen ja Laakkonen 2015) kokosivat 
ja arvioivat potentiaalisten järvilohelle ja vaeltaval-
le taimenelle sopivien virtavesien nykyistä tilaa ja 
mahdollisuuksia luontaisen lisääntymisen edistä-
miselle. Myös vaelluskalojen kulkumahdollisuuk-
sien järjestämistä kartoitettiin järvilohen entisissä, 
padotuissa kutujoissa erityisesti teknisten ratkaisu-
mallien osalta (Tekniset rakenteet vaelluskalakan-
tojen hoidossa – esiselvitys ja katsaus Pielisen ja 
pohjoisen Saimaan tilanteeseen, 2014).

Future Missions Oy:n vuonna 2012 – 2014 to-
teuttaman troolisäleikköhankkeessa tarkoituksena 
oli kehittää tekninen ratkaisu trooliin joutuvien lohi-
kalojen vapauttamiseen jo vedon aikana ennen ka-
lojen joutumista troolin perälle. Hankkeessa saatiin 
lupaavia tuloksia ja jatkohanke säleikön toimivuu-
den kehittämiseksi ja parantamiseksi on käynnissä.

Myös laajat Saimaannorppaa koskevat rauhoituk-
set ja kalapyydyksiä koskevat säädökset edistävät 
osaltaan myös järvilohen suojelua. Varsinkin verk-
kopyyntikiellot kevään ja alkukesän aikana suojaa-
vat osaltaan myös syönnösalueilleen Pielisjoesta 
lähteviä vaelluspoikasia.
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3.1. Järvilohi-istutukset Pielis-
jokeen
Järvilohikannan säilytys on ollut jo 1970-luvulta 
lähtien emokalaviljelyn ja istukkaiden viljelyn va-
rassa. Vaikka järvilohen säilytysistutuksille Pielisjo-
keen asetettiin jo vuonna 2003 100 000 istukkaan 
vuotuinen tavoite, ei sitä ole saavutettu kuin muu-
tamina vuosina koko viljelysäilytyshistorian aikana 
(kuva 1). Se kuvaa osaltaan järvilohen viljelyn epä-
varmuuksia ja herkkyyttä mm. taudeille. Asetettu is-
tukastavoite pystyttiin kuitenkin saavuttamaan use-
ana vuotena 2010-luvun puolivälissä. Istukkaista 
noin 70 – 80 % on peräisin valtion sopimusviljelystä 
ja loput ovat lähinnä vesivoimaloiden (Kaltimo, 
Kuurna) velvoitemaksuilla lunastettuja poikasia.

LUKEn Enonkosken laitokselle on vuosittain pe-
rustettu uusia emokalastoja Pielisjoesta saatujen 
kutulohien mädistä. Myös Lieksanjoesta saatu-
jen lohien sukutuotteita on käytetty täydentämään 
Kuurnasta saatuja kutulohia vuoteen 2016 saakka. 
Järvilohikannan säilyttämiseen tarkoitetut istukkaat 
on kasvatettu Enonkosken emokalastoista saadus-
ta mädistä. Näin on voitu varmistaa perimältään 
mahdollisimman laajan ja monimuotoisen alkuma-
teriaalin käyttö istukaspoikastuotannossa. Kudulle 
palaavat lohet ovat peräisin näistä istukkaista.

Vuoden 2018 istutuspoikasmäärän romahdus ai-
heutui jo 2015 – 2016 viljelylaitoksissa erittäin tuhoi-
sana ilmenneen vesihomeen vaikutuksesta (kuva 
1). Vesihometta on esiintynyt kautta aikain viljely-
laitoksissa, mutta kuolevuudet ovat olleet kuiten-
kin kohtuullisen vähäisiä. Vuonna 2015 vesihome 
kuitenkin iski erityisen pahasti sekä istukasviljely-
laitoksiin että emokalatuotantoon. Monet poikas-
tuottajat menettivät kaikki istukasikäiset järvilohen 
poikaset juuri ennen kevätistutuksia.

Janhusen ym. (2019) kokoaman selvityksen pe-
rusteella noin 60 % 34:stä sisämaan viljelylaitok-
sista oli esiintynyt ongelmallisia vesihomeinfektioita 
eri viljelylajeilla vuosien 2016 – 2018 välisenä aika-
na. Vesihomeen ilmaantuminen laitoksilla on oiku-
kasta, joillakin laitoksilla se vaivaa useina vuosina, 
mutta joillakin satunnaisesti (Janhunen ym. 2019). 
Sitä esiintyy lähes kaikilla viljeltävillä lajeilla ja se 
voi levitä vain muutamaan altaaseen samalla lai-
toksella. Lohikaloilla erityisesti sukukypsyyden ja/

tai smolttiutumisen tai käsittelyyn liittyvät stressite-
kijät sekä pitkittyneet keväät ja syksyt (vesihomeel-
le suotuisat veden lämpötilat) altistavat vesiho-
meelle (Janhunen ym. 2019). Janhusen ym. (2019) 
selvityksen perusteella järvilohi näyttää olevan eri-
tyisen herkkä vesihomeelle. Selvästi tehoavaa hoi-
tokeinoa kalanviljelylaitoksilla ei ole löydetty, vaikka 
erilaisilla kylvetysaineilla onkin pystytty jonkin ver-
ran torjumaan pahimpia tartuntoja (Janhunen ym. 
2019).

LUKEn Enonkosken laitoksella vesihome iski 
ensiksi sukukypsiin emokalastoihin, joiden kuole-
vuus oli lähes totaalista. Useat emokalastoikäluo-
kat menetettiin kokonaan ja se puolestaan aiheutti 
akuutin mätipulan poikaskasvatukseen. Vesihome-
ongelmien ilmaantuminen osoitti emokalaviljelyn 
haavoittuvuuden, koska kaikki tuottavat kalastot 
olivat yhdellä laitoksella. Kun mätiä ei ollut valtion 
emokalaviljelystä saatavilla, romahtivat sekä järvi-
lohikannan säilyttämisistutukset että kalastettavak-
si tarkoitettujen istukkaiden tuotanto.

Akuuttia mätipulaa pystyttiin hieman helpotta-
maan LUKEn Paltamon laitoksella tutkimuskäyt-
töön kasvatetuista emokaloista sekä käyttämäl-
lä osa emokalastojen perustamiseen Kuurnasta 
saaduista lohista lypsetystä mädistä istukaspoi-
kastuotantoon. Keväällä 2020 istutetuista vaellus-
poikasista suurin osa oli peräisin Kuurnasta pyy-
detyistä lohista. Luonnosta saatujen lohien mädin 
käyttöön poikaskasvatukseen liittyy kuitenkin po-
tentiaalinen kalatautiriski, jota useimmat yksityiset 
kasvattajat eivät halua ottaa. Vaikka kaikista emo-
kaloista otetaankin ns. kalatautinäytteet, tarvitaan 
jo mädin haudontaan eristysosastoa, jossa myös 
kuoriutuvista poikasista voidaan tutkia mahdolliset 
haitalliset kalataudit ennen kuin mätiä tai poikasia 
voidaan turvallisesti siirtää tuotantoympäristöihin. 
Toistaiseksi luonnosta saaduista kutuvalmiista jär-
vilohista ei ole koskaan löydetty vaarallisia kalatau-
teja.

3. Järvilohen säilytys 
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Enonkoskelle, joka on järvilohen emokalastojen 
päätuotantolaitos, jäi henkiin vuonna 2018 synty-
neitä ja sitä nuorempia emokalastoja. Vesihomeon-
gelmat ovat kuitenkin jatkuneet vaikeina edelleen-
kin, eikä toimivaa hoitokeinoa tai muuta ratkaisua 
ole kyetty toistaiseksi löytämään. Käytännössä 
tämä merkitsee useiden vuosien viivettä mädin 
tuotannossa, sillä kasvatetut lohet alkavat tuottaa 
mätiä vasta 5 vuoden ikäisinä. Järvilohen emo-
kalastojen mätiä voidaan saada ehkä vasta 2023 
alkaen, mikäli edes osa emokalastoista säästyy 
vesihomeelta. Tämä ongelma on kriittinen koko 
järvilohikannan hoito-ohjelmalle ja se on pys-
tyttävä ratkaisemaan nopeasti.

kutemisen elvyttämiseen Naarajoen ja Ruunaan 
alueella.

Lieksanjokeen istutetaan myös Lieksankosken 
voimalan velvoitteena vuosittain 5 000 kpl vähin-
tään 15 cm mittaisia järvilohia. Käytännössä istuk-
kaat ovat olleet huomattavasti suurempia ja niiden 
määrä on suhteutettu poikasten arvon mukaisesti 
eli kappalemäärä on pienempi. Lisäksi Lieksanjo-
keen on istutettu valtion sopimusviljelystä 2-vuoti-
aita järvilohia 2010 – 2020 keskimäärin 8193 kpl/v 
(vuosina 2013, 2018 ja 2019 ei istutuksia). Istukas-
määrät vähenivät 2018 – 2019 järvilohi-istukkaiden 
saatavuusongelmien takia. Vuonna 2020 sopimus-
viljelylohien määrä oli reilut 15 000 lohta.

Naarajokeen on istutettu (2010 – 2020) vaihtele-
via määriä vastakuoriutuneita (noin 30 000/v), 1-ke-
säisiä ja 1-vuotiaita järvilohia (noin 8 500 kpl/v). 
Osa istukkaista on lunastettu Pankakosken voima-
lan velvoitemaksulla ja osa on tullut valtion kalan-
viljelystä.

Kuva 1. Pielisjokeen, Kuurnan voimalan alapuolelle istutetut järvilohet eriteltynä rahoituksen mukaisesti 2000 – 2020. 
Valtaosa istukkaista on ollut 2-vuotiaita vaelluspoikasia, mutta 2000-luvun lopulla on istutettu myös 3-vuotiaita lohia. 
Järvilohistrategiassa esitetty 100 000 istukkaan vuotuinen tavoitemäärä on merkitty vihreällä viivalla.
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3.2. Järvilohi-istutukset Liek-
sanjokeen ja Pieliseen
Lieksanjoen ja Pielisen 2- ja 3-vuotiaiden järvilo-
hien istutukset 2010 – 2020 on esitetty kuvissa 2 ja 
3. Istutuksista suurin osa on Pielisen kalastusalu-
een (nykyisin Pielisen-Karjalan kalatalousalue) ra-
hoituksella tehtyjä. Pieliseen istutettiin 2010 – 2015 
vuosittain noin 5 000 – 25 000 järvilohta (kuva 3). 
Kalastusalue päätti istuttaa kaikki hankkimansa jär-
vilohet vuodesta 2017 alkaen Lieksanjokeen, jotta 
kudulle palaavia lohia voitaisiin käyttää luontaisen 
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Kuva 2. 2- ja 3-v järvilohien istutukset Lieksankosken voimalan alapuolelle Lieksanjokeen 2010 – 2020.
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Kuva 3.  2- ja 3-v järvilohien istutukset Pieliseen 2010 – 2020.
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3.3. Järvilohien emokalamää-
rät Pielisjoella ja Lieksanjoella 
2000-luvulla
Kutulohia on pyydetty vuosittain molemmissa 
joissa alimpien voimaloiden alapuolelta (kuvat 
4 ja 5). Merkittävin muutos Pielisjoelta saatujen 
emokalojen määrissä on nähtävissä 2017 – 2019, 
jolloin emokalamäärät yli viisinkertaistuvat aiem-
pien vuosien keskimääräiseen lukumäärään (50 
kutulohta/v) nähden. Vastaavanlainen emokala-
määrän selkeä lisääntyminen nähtiin myös Liek-
sanjoen emokalasaaliissa 2018 – 2020. Selkein syy 
tähän on kalastuslain uudistuksessa määrätty ras-
vaevällisen järvilohen rauhoitus. Laki tuli voimaan 
2016, mutta lain vaikutus näkyi vasta 2017. Se joh-
tui siitä, että vielä syksyllä 2015 yli 60 cm mittaisia 
lohia, olivatpa ne rasvaevällisiä tai -evättömiä, oli 
lupa pyytää, ja siksi suuri osa seuraavana vuonna 
(2016) kudulle tulevista lohista ehdittiin pyytää. 
Runsaiden emokalamäärien taustalla on luonnolli-
sesti 2 – 4 vuotta kutunousua aiemmin toteutuneet, 
hyvin syönnösalueillaan selviytyneet, suuret istu-
kasmäärät.

Pielisjoen ennätyksellisten emokalamäärien 
ansiosta saatiin vuosina 2017 – 2019 perustettua 
myös viljelyhistorian laajapohjaisimmat (lähes 100 
kutuparia) emokalastot sekä siirrettyä osa lohista 

kutemaan Ala-Koitajokeen (yhteensä 525 lohta) ja 
Naarajokeen (180 lohta).

Kuurnan kutulohimäärä vuonna 2020 poikkeaa 
edellisistä huippuvuosista selvästi. Se johtuu osak-
si vuoden 2018 romahtaneesta istukasmäärästä 
(kuva 2), mutta myös Kuurnan viereen Laurinvir-
taan valmistuneesta kutu- ja poikasalueesta. Kutu-
pyyntiä Kuurnan päävoimalan alapuolelta ei siksi 
tehty samalla teholla kuin aiempina vuosina, koska 
haluttiin varmistaa myös kutulohien nousu Laurin-
virran alueella.

Kuva 4. Pielisjoesta, Kuurnasta saadut järvilohen kutukalat 2000 – 2020.
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Lieksanjoella vuosina 2010 – 2017 kutulohien 
määrä on ollut keskimäärin 15 kalaa vuodessa (ku-
va 5). Kolmen viimeisen vuoden aikana kutulohien 
määrä on noussut selvästi ollen 50 – 60 lohta vuo-
dessa. Kalastusasetuksella säädetyllä järvilohen 
rauhoituksella sekä vesialueiden omistajien teke-
millä Lieksanjoen alaosaa ja Mönninselkää (Pieli-
sen ensimmäinen selkävesi Lieksanjoesta alavir-
taan) koskevilla kalastusrajoituksilla on ollut suurin 
vaikutus kutulohien määrän kasvussa.

Järvilohien ylisiirrot aloitettiin Lieksanjoella syk-
syllä 2017. Siitä lähtien kaikki Lieksanjoesta saa-
dut kutulohet (taimenet vuodesta 2015 alkaen) on 
siirretty Pankajärven yläpuolisille koskille kunnoste-
tuille alueille. Järvilohia on siirretty samoille alueille 
myös Pielisjoesta (yhteensä 180 lohta) ja LUKEn 
Paltamon laitokselta (126 lohta).
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Lieksanjoella, niin sanotun vanhan uoman alu-
eella (noin 5 km pitkä jokiuoma, johon säännös-
telypadolta juoksutetaan vettä 500 l/s), alimman 
maisemointipadon alapuolella tehdyissä sähköka-
lastuksissa on havaittu useana syksynä myös luon-
taisesti kuteneiden lohien ja taimenten poikasia. 
Sen vuoksi ko. alueen käytön tehostamismahdol-
lisuudet pienimuotoisilla lisäsorastuksilla tulee sel-
vittää ja toteuttaa. Pidemmällä aikajänteellä tulisi 
selvittää myös mahdollisuudet koko vanhan uoman 
lisävesitykseen sekä kunnostukseen kutu- ja poi-
kastuotantoalueeksi. Vanha uoma tarjoaisi lohika-
loille esteettömän vaellusmahdollisuuden molem-
piin suuntiin ja on siksi erityisen tärkeä luontaisen 
lisääntymisen kannalta.

3.4. Järvilohi-istutukset kalas-
tusta varten
Järvilohi on edelleenkin erittäin haluttu ja suosittu 
saaliskala etenkin vapavälineillä kalastaville kalas-
tajille. Sen vuoksi järvilohta on istutettu Vuoksen 
vesistöalueelle vesialueiden omistajien istutuksina 
ja erilaisten kalatalousvelvoitteiden maksuilla. Istu-
tusmäärät kuviin 6 ja 7 on koottu vuonna 2019 pe-
rustettujen kalatalousalueiden mukaisesti koko tar-
kastelujaksolle 2010 – 2020. Vuosina 2010 – 2015 
järvilohta istutettiin melko säännöllisesti keskimää-
rin 23 000 – 44 000 kpl/v (noin 3 800 – 6 300 kpl/
kalatalousalue) (kuva 6). Eniten lohia istutettiin 
etelä-Saimaan alueelle (keskimäärin 10 000 kpl/v), 
missä istutuksiin on käytettävissä mm. vuotuisia 
suurten teollisuuslaitosten velvoitemaksuja. Vuo-
sien 2016 – 2020 jaksolla järvilohen istutusmäärät 
romahtivat istukaspulan takia (kuva 7) Vain eteläi-
sen Saimaan alueelle istutettiin vuosittain järvilohia, 
mutta istukkaiden määrä pieneni sielläkin alle puo-
leen (noin 4300/v) edeltävästä viiden vuoden jak-
sosta. Vuosien 2010-2020 aikana näille vesialueille 
istutettiin myös noin 35 000 2-kesäistä järvilohta, 

Kuva 5. Lieksanjoesta saadut järvilohen kutukalat 2000 – 2020.
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eniten Haukiveden ja Puumalan kalatalousalueille 
(>10 000 kpl).

Edellisten lisäksi järvilohi-istutuksia kalastusta 
varten tehtiin ainakin 14:ään pääreittiin yhteydessä 
olevaan Vuoksen vesistöön kuuluvaan järveen vuo-
sien 2010 – 2020 aikana. Kaikkiaan istutettuja lohia 

Kuva 6. Yli 2-v järvilohien istutukset 2011 – 2015 Vuoksen vesistössä kalatalousalueittain. Huom. Oriveden aluee-
seen kuuluvat Pielisjoen istutukset eivät ole mukana.
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kyseisenä ajanjaksona oli lähes 200 000. Valtaosa 
oli 2-vuotiaita (139 074 kpl), mutta myös 3-kesäisiä 
ja 3-vuotiaita (yli 34 000 kpl) sekä 2-kesäisiä istu-
tettiin (noin 20 000 kpl). Eniten järvilohia istutettiin 
mm. Höytiäiseen, Puruveteen, Suvasveteen, Karja-
lan Pyhäjärveen, Kuolimoon (ja Korpijärveen), Juo-
järveen, Sorsaveteen ja Unnukkaan.

Kuva 7. Yli 2-v järvilohien istutukset 2016 – 2020 Vuoksen vesistössä kalatalousalueittain. Huom. Oriveden kalatalo-
usalueeseen kuuluvat Pielisjoen istutukset eivät ole mukana.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

eteläisen Saimaan

Mikkelin-Yöveden

Puumalan

Sulkavan-Pihlajaveden

Haukiveden

Heinäveden reitin

Oriveden

2020 2019 2018 2017 2016

Järvilohi-istutukset 2016-2020 kalatalousalueittain



14

Järvilohta istutettiin kalastettavaksi myös lähes 
90:een muuhun järveen vuosien 2010 – 2020 ai-
kana. Eniten kyseisenä ajanjaksona järvilohta istu-
tettiin Kymijoen (noin 114 000 kpl), Keski-Suomen 
(noin 104 000 kpl), Hämeen (noin 80 000 kpl) ja 
Kainuun (noin 67 000 kpl) vesistöihin. Valtaosa is-
tukkaista oli 2-vuotiaita, mutta myös 3-kesäisiä ja 
3-vuotiaita sekä yksittäisiä eriä 1-vuotiaita ja 2-ke-
säisiä lohia istutettiin. Kaikki nämä istutukset ovat 
selkeä osoitus järvilohen suuresta kysynnästä ja 
merkityksestä uusiutuvana, hyödynnettävänä luon-
nonvarana.

3.5. Järvilohiristeytykset kan-
nan elinvoimaisuuden paran-
tamiseksi
Järvilohen luontaisen kannan romahtaminen jokira-
kentamisen ja patoamisen seurauksena aiheutti ns. 
geneettisen pullonkaulailmiön. Sen seurauksena 
järvilohen perinnöllinen muuntelu on hyvin vähäistä 
ja sukusiitosriski on ilmeinen. Merkkejä elinkelpoi-
suuden alenemisesta, mm. mädin ja poikasten 
laadun heikentymisenä, tautiherkkyyden lisäänty-
misenä (mm. kaiken ikäisiä järvilohia tappava ve-
sihome), poikasten käyttäytymismuutoksina sekä 
epämuodostuneiden poikasten lisääntymisenä, on 
olemassa.  Perinnöllistä kapeutta ei voi laajentaa 
mitenkään muuten kuin tuomalla järvilohikantaan 
uusia geenimuotoja risteyttämällä.

Saimaan järvilohen hoito-ohjelmassa (Kaijomaa 
ym. 2011) on ennakoitu perinnöllisestä kapeudesta 
aiheutuvaa tilannetta ja ehdotettu arviointia kannan 
perinnöllisestä vahvistamisesta sekä suunnitelman 
laatimista toimenpiteitä varten (toimenpide #22). 
Kannan vahvistamista vieraiden kantojen perintöte-
kijöillä on tarve selvittää siltä varalta, että keino jou-
dutaan ottamaan käyttöön kannan pelastamiseksi.

Yleisesti ottaen hyvin pienten populaatioiden 
elinkyky voi parantua, jos ne risteytyvät vieraan 
kannan kanssa ja selviävät siten haitallisten perin-
nöllisten vaikutusten, kuten sisäsiitoksen, aiheutta-
milta ongelmilta. Risteyttäminen voi lisätä samal-
la geneettisen vaihtelun määrää, mikä voi auttaa 
palauttamaan kannan sopeutumiskykyä mm. luon-
taista käyttäytymismuuntelua kasvattamalla.

Toisaalta paikallisiin olosuhteisiin muodostuneet 
perinnölliset sopeumat voivat heikentyä tai hävi-
tä ja risteymien elinkyky sitä kautta laskea. Järvi-
lohen tapauksessa perinnöllisestä köyhtymisestä 

aiheutuvien haittojen voidaan olettaa olevan jo 
suurempia kuin ulkosiitoksesta (risteyttämisestä 
vierailla lohikannoilla) mahdollisesti aiheutuvat ris-
kit. Yleisesti suositeltu turvallisin strategia on tes-
tata ekologisesti ja geneettisesti samankaltaisten 
populaatioiden risteyttämistä.

Syksyllä 2017 LUKE käynnisti selvitykset järvi-
lohen geneettisen vaihtelun lisäämiseksi ja elin-
kelpoisuuden parantamiseksi risteyttämällä sitä 
maantieteellisesti läheisten merilohikantojen, Ne-
vajoen ja Torniojoen lohen, kanssa (Janhunen ym. 
2021). Kokeellisissa selvityksissä keskityttiin mä-
din haudonta- ja poikasvaiheiden vertailuun puh-
tailla järvilohilla, merilohilla ja niiden risteymillä 
(ensimmäinen risteymäsukupolvi, F1). Laitosym-
päristössä tehdyillä kokeilla on haettu vastauksia 
siihen, miten järvilohen risteyttäminen vieraiden lo-
hikantojen kanssa voi vaikuttaa syntyvän jälkeläis-
tön ominaisuuksiin (esim. mäti- ja poikasvaiheiden 
eloonjäänti, kalojen kasvu erilaisissa ympäristöis-
sä, taudinvastustuskyky, stressinsieto ja käyttäyty-
minen uudessa ympäristössä).

LUKEn Kainuun laitoksella Paltamossa yhteis-
työssä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen tutki-
joiden kanssa tehdyistä tutkimuksista on julkaistu 
jo ensimmäisiä tuloksia (Janhunen ym. 2021). Eri-
tyisesti naaraspuoleisten merilohien suhteen teh-
dyt risteytykset lisäsivät pienpoikasten eloonjään-
tiä puhtaaseen järvilohikantaan verrattuna, eikä 
merkkejä ulkosiitostaantumasta havaittu myöskään 
haudonnanaikaisessa selviytymisessä (Eronen ym. 
2021). Yksivuotiailla poikasilla tehty kasvatuskoe 
paljasti selvän heteroosivaikutuksen luonnonolo-
suhteissa (mutta ei laitosaltaissa kasvatettaessa), 
missä molemmilla merilohikannoilla tehtyjen ristey-
mien selviytyvyys oli 11 – 34 %-yksikköä korkeampi 
järviloheen nähden. Haudonta- ja poikasvaiheiden 
tulosten perusteella voidaan olettaa, että järvilohi 
voi saada elinkelpoisuusetua risteytyksestä tutkit-
tujen merilohikantojen kanssa, mikä kannustaa jat-
koselvityksiin.

Erityisen mielenkiintoisia tuloksia saatiin esike-
säisten poikasten kokeellisissa altistuksissa flavo-
bakteerille ja Diplostomum-silmäloiselle: järvilohen 
vastustuskyky bakteeritautia vastaan (eloonjäänti) 
parani risteytyksen myötä, mutta merilohikannoilla 
vaikutus oli päinvastainen. Silmäloisen vastustus-
kyvyn suhteen risteyttämisen vaikutus oli järvilo-
hella paikallissopeumaa heikentävä (so. risteymien 
korkeampi loisimisaste suhteessa puhtaan järvilo-
hen loisimisasteeseen), kun taas merilohikannat 
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saivat siitä etua (risteymien alempi loisimisaste). 
Havainnot osoittavat, että risteyttämisellä voidaan 
vaikuttaa kalojen vastustuskyvyn (tai toleranssin) 
geneettisiin tekijöihin, mutta risteyttämisestä koi-
tuvat edut tai haitat voivat riippua siitä, mikä tau-
dinaiheuttaja tai loinen on kyseessä (Klemme ym. 
2021).

Koska merkkejä nk. ulkosiitostaantumasta ei 
havaittu risteymäpoikasten eloonjäännin tai erilai-
sissa ympäristöissä tapahtuneen kasvun suhteen, 
hankkeen tulokset puoltavat käsityksiä risteytys-
ten käyttökelpoisuudesta tutkittuja merilohikantoja 
käyttäen.

Risteymien eroista ja menestymisestä tarvitaan 
tietoa koko elinkierron kestoajalta. Risteymiä ei kui-
tenkaan tässä vaiheessa istuteta Vuoksen vesistö-
alueelle lainkaan, ettei siellä elävälle järvilohikan-
nalle aiheuteta mitään riskiä. Sen vuoksi puhtaiden 
järvilohien ja niiden risteymien järvivaiheen menes-
tymistä testataan Puulan, Päijänteen ja Suonteen 
alueilla yhteistyössä paikallisten vesialueiden omis-
tajien kanssa. Kyseiset kalastusalueet ovat sitou-
tuneet lunastamaan istukkaat, kustantamaan poi-
kasten yksilömerkinnät sekä järjestämään niiden 
seurannan järvialueilla. Toistaiseksi palautustietoja 
järvialueilta on vähän (126 kpl) tarkempien vertailu-
jen tekemiseksi. Kuitenkin alustavien pyyntitietojen 
perusteella sekä Puulassa että Suonteessa myös 
risteymälohet näyttäisivät kasvavan hyvin.

Puulan, Päijänteen ja Suonteen kalastusalueet 
ja niissä toimivat henkilöt ovat perustaneet ’Elinvoi-
mainen järvilohi’- hankkeen ja -yhdistyksen, jonka 
tarkoitus on koordinoida ja rahoittaa järvivaiheen 
selvityksiä. Hankkeella on myös omat facebook-
sivustot (https://www.facebook.com/jarvilohi/), joil-
la on jo julkistettu tietoja hankkeen taustoista sekä 
käytännön toiminnasta sekä merkittyjen lohien pa-
lautuksista.

Paltamossa hankkeen aikana syntynyttä ka-
lamateriaalia testataan jatkotutkimuksissa esim. 
talvehtimiskuolleisuuden, pedonvälttämiskyvyn ja 
vaellusvalmiuden kehittymisen suhteen. Luotet-
tavien tulosten saamiseksi ennen käytännön ta-
son päätöksiä selvityksiä tarvitaan kuitenkin use-
amman, vähintään kahden sukupolven kestävältä 
ajalta. Ensimmäisellä risteymäsukupolvella (F1, 
jolloin risteymällä on puolet molempien risteytettä-
vien kantojen geenistöä) saadut tulokset mahdollis-
tavat ja kannustavat selvitysprosessin jatkamisen 
seuraavan F2- sukupolven vaiheeseen: siinä ta-
kaisinristeymiä tuotetaan F1-risteymien ja puhtaan 

järvilohikannan kesken. Vasta tuolloin sukusolu-
jen muodostuessa tapahtuu alkuperäisten ristey-
tyskantojen perintötekijöiden sekoittumista, jolloin 
myös ominaisuuksien ilmeneminen ja mahdolliset 
risteytyksen tuomat hyödyt (tai haitat) voivat poike-
ta ensimmäisen sukupolven risteymistä.

Parhaimmillaan risteytyshankkeen myötä 
Vuoksen vesistön järvilohikannan elvyttämi-
seen voidaan saada uusi elvyttämiskeino, jota 
ei voida toteuttaa millään muulla tavalla. Toteu-
tettu hanke (2017 – 2020) kattaa kuitenkin vain en-
simmäisen risteymäsukupolven (F1) perustamisen 
ja poikasvaiheisiin painottuvan tarkastelun, ja siksi 
jatkohankkeita tarvitaan myöhempien elinkierron 
vaiheiden (sukukypsymisikä) ja erityisesti seuraa-
vien takaisinristeytyssukupolvien tutkimiseksi.

Vaikka ehdottoman tarpeellisten jatkotutkimus-
ten rahoitus ja toteutus järjestyisivät, tämän toi-
menpideohjelman aikana on tuskin mahdollista 
saavuttaa sitä tietotasoa, jonka pohjalta risteyttä-
mistä ja takaisinristeytyksiä voitaisiin soveltaa Sai-
maan järvilohikannan säilyttämiseen.
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4.1. Tavoitteet
HOITO-OHJELMAN PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEENA ON 

VARMISTAA SAIMAAN JÄRVILOHEN SÄILYMINEN PERIN-

NÖLLISESTI MONIMUOTOISENA JA ELINVOIMAISENA 

(LUONNOLLISESTI UUSIUTUVANA) KANTANA ALKUPE-

RÄISESSÄ ELINYMPÄRISTÖSSÄÄN.

Vielä nykytilanteessa valtion (Luonnonvarakes-
kuksen) säilytysviljelyn kautta tehtävien istutusten 
merkitys Vuoksen vesistön järvilohelle on elintär-
keä. Näin siitäkin huolimatta, että kutu- ja poikas-
tuotantoympäristöjä on kunnostettu laajassa mit-
takaavassa kannan alkuperäisiin lisääntymisjokiin; 
Pielisjokeen, Ala-Koitajokeen ja Lieksanjokeen. 
Vaikka valtio hoitaa emokalaviljelyn, emokalastojen 
uusimisen ja mädintuotannon istukkaiden viljelyä 
varten, ovat myös Pielisjoen ja Lieksanjoen kala-
talousvelvoitteina tehtävät istutukset sekä Pielisen-
Karjalan kalatalousalueen istutukset Lieksanjokeen 
oleellinen osa Vuoksen vesistön järvilohikannan 
säilyttämistä.

Jatkossa Saimaan järvilohen hoidossa painote-
taan luontaisen lisääntymisen järjestämistä. Sitä 
edistäviä toimenpiteitä priorisoidaan resurssien sal-
limissa puitteissa, mutta samalla on huolehdittava 
toistaiseksi kriittisen viljelysäilytyksen toimimisesta. 
Sitä mukaa, kun luonnontuotannossa edistytään, 
vähennetään hallitusti viljelyvaraisen säilytyksen 
osuutta.

Järvilohikannan hoidossa on varauduttava rea-
goimaan nopeasti havaittuihin muutoksiin ja sovel-
tamaan toteutettavia hoitotoimia järvilohikannassa 
tapahtuvien muutosten mukaisesti. Sen vuoksi lo-
hikannan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia, erityi-
sesti luonnonpoikastuotantoa ja emokalamääriä, 
tulee seurata säännöllisesti.

Järvilohen luontaisen elinkierron kattavilla alu-
eilla kannan hoidon turvaaminen on etusijalla ka-
lastukseen nähden. Se edellyttää erityisesti alu-
eellisesti ja ajallisesti toimivia kalastusjärjestelyjä, 
jotka suojaavat rasvaevällisiä järvilohia, mutta sa-
malla sallivat rasvaeväleikattujen lohien kalastuk-
sen. Järvilohen kalastus varmistetaan tuottamalla 
elinvoimaisia (rasvaeväleikattuja) istukkaita kehit-
tämällä viljelymenetelmiä ja parantamalla tuotan-
tovarmuutta. Tarkentamalla kestävän kalastuksen 

toimintamalleja alueellisesti ja ajallisesti paranne-
taan suojeltavien eli alamittaisten ja rasvaevällisten 
järvilohien selviytymistä.

Hoito-ohjelmaa on jatkettava niin kauan, että 
luontainen lisääntyminen ja elinkierto elpyvät 
siinä laajuudessa, että järvilohikannan luonnol-
linen uusiutuminen ja samalla perimän moni-
muotoisuuden säilyminen voidaan saavuttaa. 
Luontaista elinkiertoa tarvitaan tukemaan vilje-
lyvaraista säilyttämistä sekä mahdollistamaan 
elinvoimaisten emokalastojen ja istukkaiden 
tuottamisen.

4.2. Luontaisen lisääntymis-
kierron (teoreettiset) edelly-
tykset
Järvilohikannan luonnonkierron palauttamiseksi tar-
vitaan vähintään 50 hehtaaria hyviä poikastuotanto-
alueita. Niiden tuotanto (noin 300 – 400 vaelluspoi-
kasta/ha), noin 15 000 – 20 000 vaelluspoikasta/v 
voisi teoreettisesti riittää luonnonvaraisen lisäänty-
miskierron syntymiseen.

Jos mädistä selviytyy noin 1 % (5 %), tarvitaan 
15 000 vaelluspoikasen määrään noin 300 (75) jär-
vilohinaarasta (keskipaino 3,7 kg, mätiä 5 000 kpl/
naaras). Vastaavasti 20 000 vaelluspoikasta voi 
syntyä 400 (80) naaraan mädistä.

Kudulle palaaminen on lohen luonnonsmolteilla 
selvästi parempi kuin laitospoikasilla, mutta järvi-
lohilla luonnonsmoltteja koskevia tietoja ei ole ole-
massa. Olettaen, että 15 000 vaelluspoikasesta 1, 
2 tai 3 % palaisi kudulle, saataisiin 150, 300 tai 450 
kutulohta. Vastaavasti 20 000 smoltista palaisi sa-
moilla paluuasteilla 200, 400 tai 600 kutulohta.

Nämä teoreettiset laskelmat osoittavat, että 
luonnonkiertoon tarvittavat minimimäärät kutulohia 
olisivat saavutettavissa, jos mädin ja/tai vaelluspoi-
kasten (20 000 kalaa) selviytyminen olisi hieman 
käytettyjä minimiarvioita parempi. Mikäli mädin ja/
tai vaelluspoikasten selviytymisaste kudulle olisi 2 
%, saavutettaisiin luonnonkiertoon riittävä 200 ku-
tunaaraan minimimäärä. Järvilohen kutukalojen to-
dellinen sukupuolijakauma on vino naaraiden eduk-
si eli naaraita on noin kolme neljästä kutulohesta. 

4. Järvilohen hoito-ohjelma 2021 – 2030



17

Sillä perusteella tarvittava naarasmäärä ja samalla 
mätimäärä saavutetaan edellistä laskelmaa var-
memmin jo pienemmillä selviytyvyysarvoilla.

Järvilohen elinkierto on samanlainen kuin mui-
den lohien. Kutujoessa kasvaneet vaelluspoikaset 
lähtevät alavirtaan syönnösalueille, missä ne kas-
vavat kutukypsiksi ja palaavat takaisin synnyinkos-
kiinsa.  Se takia palautettavien ja kunnostettavien 
lisääntymisalueiden on sijaittava alueilla, mistä 
vaelluspoikaset pääsevät alavirtaan syönnösalueil-
leen. Lohet eivät laskeudu kutemaan syönnösalu-
eelta lähteviin virtoihin, toisin kuin osa taimenkan-
noista.

Tällä teoreettisella laskelmalla on tarkoitus ai-
noastaan osoittaa luonnonkierron syntymiselle 
tarvittavien kutulohimäärien, poikastuotantoon tar-
vittavien tuotantopinta-alojen ja vaelluspoikasten 
määrien keskinäinen riippuvuus sekä tavoiteltavat 
suuruusluokat. Laskelmia voidaan tarkentaa sitä 
mukaa, kun järvilohen luontaisesti syntyvistä poi-
kasista kunnostetuilla alueilla ja vaelluspoikasten 
selviytymisestä takaisin kudulle saadaan tarkem-
paa tietoa.

4.3. Järvilohen luonnonkier-
ron palauttamisalueet ja nyky-
tilanne
Järvilohen entiset, tunnetut lisääntymisjoet, Pielis-
joki, Ala-Koitajoki ja Lieksanjoki, ovat tärkeimmät 
kohteet luontaisen lisääntymisen palauttamisen 
kannalta (kartta, kuva 8).  Ala-Koitajoessa ja Pie-
lisjoessa syntyneet ja kasvaneet vaelluspoikaset 
ovat lähteneet alkukesällä vaellukselle alavirtaan ja 
käyttäneet Saimaan järvialtaita eteläisimpiin osiin 
saakka syönnös- ja kasvualueinaan ja palanneet 
kutuvalmiina synnyinkoskiinsa kutemaan. Nykyisin 
kutunousu pysähtyy Pielisjoen Kuurnan voimalan 
alapuolelle, reilun 20 km päähän Pielisjoen suualu-
eelta. Kuurnan padon yläpuolella on Kaltimon voi-
mala, joka sulkee kalojen kulun ylävirtaan. Ala-Koi-
tajoki on esteetön suualueeltaan Rahkeenvedestä 
aina parikymmentä kilometriä Hiiskosken säännös-
telypadolle saakka. Ala-Koitajoen vaelluspoikasten 
ja kudusta selviytyneiden emolohien olisi selviydyt-
tävä sekä Kaltimon että Kuurnan voimaloiden läpi. 
Pielisjoessa ainoastaan Kuurnan voimala- ja sään-
nöstelypatojen alapuolisilta alueilta voivat järvilohet 
vaeltaa esteettä Saimaalle.

Lieksanjoessa lisääntyneet järvilohet vaelsivat 
Pielisen altaaseen syönnökselle ja palasivat kutu-
valmiina takaisin koskialueille. Vaikka vaellusyhteys 
Ahvenisenvirran kautta alavirtaan Pielisjokea pitkin 
Saimaalle oli olemassa eivät Lieksanjoen lohet sin-
ne vaeltaneet. Vielä nykyisinkin lähestulkoon kaikki 
Lieksanjokeen ja Pieliseen istutetut järvilohet käyt-
täytyvät samoin, vaikka ne ovatkin Saimaan kan-
taa. Lieksanjoessa alin voimalaitos on rakennettu 
entisen Lieksankosken viereen kuivalle maalle. En-
tiseen luonnonuomaan Lieksankoskessa on tehty 
1980-luvulla pohjapatoja (5 kpl maisemointipatoja), 
ja myöhemmin 2000-luvun alussa niiden läpi ns. 
luonnonmukainen kalatie. Lieksankoskien yläpuo-
lelle vanhaan uomaan jäävät myös Koveronkosket, 
joiden yläpuolella on säännöstelypato, jolla pääosa 
vedestä ohjataan rakennettua, osin kallioon luohit-
tua uomaa pitkin Lieksankosken voimalaan.

Lieksanjokeen nykyisin pyrkivien lohien nousu 
loppuu viimeistään tämän säännöstelypadon al-
le. Vanhan uoman minimijuoksutus on 500 l/s, ja 
uomaa käytetään myös tulvajuoksutuksiin, jotka 
voivat olla hyvin suuriakin. Lieksanjoessa Panka-
koskella on toinen voimalaitos ja säännöstelypato. 
Pankajärven yläpuolella olevilta koskialueilta syön-
nösvaellukselle lähtevien järvilohien (ja taimenten) 
on selviydyttävä sekä Pankakosken että Lieksan-
kosken voimaloiden tai säännöstelypatojen kautta 
alavirtaan Pieliselle. Keväällä 2021 Pankakosken 
voimalan kupeeseen valmistunut smolttipyyntilait-
teisto avaa ylävirrasta vaeltaville smolteille täysin 
uuden mahdollisuuden selviytyä, tosin ihmisen 
avustamana, Pieliseen.

Perinteisesti emokalapyynnin ja vaelluspoikasis-
tutusten pääpaino on ollut Pielisjoessa. Kuitenkin 
myös Lieksanjoesta saatujen kutulohien mätiä ja 
maitia on käytetty laajentamaan laitoskalastojen 
geenipohjaa jo vuodesta 1992 alkaen. Viimeisten 
vuosien aikana järvilohen hoitoa on kaikissa näissä 
joissa edistetty merkittävästi luontaisen lisääntymi-
sen käynnistämiseksi.

Luontaisen lisääntymisen edellytyksiä on selvi-
tetty 2013 – 2020 Ala-Koitajoella. Pielisjoen Laurin-
virtaan on syksyllä 2020 valmistunut kutu- ja poi-
kasalue, jonka toimivuutta päästään selvittämään 
lähivuosina.  
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Kuva 8. Saimaan järvilohen lisääntymis-, vaellus- ja syönnösalueet ja sen kalatalousalueet (kartta Mikko Pyykönen/
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2001).
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Lieksanjoella ns. vaelluskalojen kärkihankkeessa 
2016 – 2019 on kunnostettu kutu- ja poikastuotan-
toalueita, tehostettu emokalapyyntiä, siirretty ku-
tulohia ja -taimenia sekä tehty tuki-istutuksia Pan-
kajärven yläpuolisille Naarajoen ja Ruunaan reitin 
koskialueille.

Kuitenkaan millään alueella ei ole vielä olemas-
sa luonnonkiertoon tarvittavaa tuotantoalaa eikä 
vaelluspoikastuotantoa. Laurinvirran alue (noin 
5 – 7 ha) ja Ala-Koitajoen alue (5 – 6 ha kunnos-
tettuja koskia) eivät yhdessäkään vielä riitä. Ala-
Koitajoella on vielä paljon kunnostettavissa olevia 
koskialueita (noin 10 – 15 ha), mutta poikastuotan-
tomäärän lisäämiseksi tarvitaan todennäköisesi 
myös veden juoksutuksen lisäämistä. Esille onkin 
nostettu ns. ympäristövirtaaman mukaista (10 – 20 
% luonnontilaisesta virtaamasta) juoksutusta, mikä 
lisäisi Ala-Koitajoen virtaaman noin 7 – 14 m3:iin/s.

Nykyisessä tilassa (juoksutus keskim. 5 m3/s) 
Ala-Koitajoen vaelluspoikastuotanto on hyvin pieni, 
vaikka aluetta muuten kannattaakin käyttää luon-
taisena kutuympäristönä (Leinonen ym. 2020). Pie-
lisjoessa, Kuurnan alapuolisilla vapailla alueilla on 
jonkin verran kunnostusmahdollisuuksia mm. en-
tisten Utrankoskien ja ns. kaupunginkoskien alu-
eella, missä järvilohi vähäisessä määrin lisääntyy. 
Siltikään Ala-Koitajoen-Pielisjoen-systeemissä ei 
todennäköisesti voida saavuttaa riittäviä tuotanto-
alueita täydellisen, järvilohikannan uusiutumiseen 
riittävän, luonnonkierron syntymiseksi.

Lieksanjoella, Pankajärven yläpuolisilla jokialu-
eilla on arvioiden mukaan jopa 100 – 130 hehtaaria 
koski- ja virta-alueita (Turunen 1988). Kaikki nämä 
alueet eivät sovellu lohikalojen kutu- tai poikas-
tuotantoympäristöiksi. Niitä on perattu mm. jo lo-
petettua puun uittoa varten. Nykyään koskialueita 
käytetään myös koskenlaskuun ja muuhun virkis-
tystoimintaan, eikä kaikkia potentiaalisia koskialu-
eita voida kunnostaa täysin lohikalojen ehdoilla.

Jos kaikki Lieksanjoen padotun alaosan yläpuo-
lella sijaitsevat koskialueet onnistutaan kunnos-
tamaan, voidaan saavuttaa ainakin 30 hehtaaria 
lohikaloille hyvin soveltuvia tuotantoalueita. Liek-
sanjoen etuna on myös suhteellisen suuri ja luon-
nonmukainen virtaama (MQ 97 m3/s). Lieksanjoella 
on kuitenkin otettava huomioon myös uhanalaisen 
vaeltavan taimenkannan elvyttäminen, jota ei juu-
ri ole mahdollista toteuttaa muualla (Rajala toim., 
2018). Siksi osa näistä potentiaalisista tuotantoalu-
eista tarvitaan järvitaimen lisääntymisen elvyttämi-
seen.

Näiden seikkojen vuoksi järvilohikannan hoi-
toon tarvitaan näitä kaikkia entisten kutujokien 
alueita. Jatkossa järvilohikannan hoitoa on 
suunniteltava ja toteutettava koordinoimalla ja 
yhteensovittamalla toimintaa samanaikaisesti 
Pielisjoki-Ala-Koitajoki-Saimaa- ja Lieksanjoki-
Pielinen-alueilla.

4.4. Nykyisten lisääntymis-
kohteiden ulkopuolisten aluei-
den merkitys järvilohikannalle
Koska kaikki järvilohen tunnetut, entiset lisäänty-
misjoet on rakennettu, on vaihtoehtoisia, potentiaa-
lisia lisääntymisympäristöjä kartoitettu etenkin enti-
siin lisääntymisjokiin ja järvilohen syönnösalueisiin 
laskevista virtavesistä (mm. Soimakallio ja Savolai-
nen 1999, Rouvinen 2012, Valkonen ja Laakkonen 
2015). Soimakallio ja Savolainen (1999) kartoitti-
vat erityisesti Pieliseen ja Koitereeseen laskevia 
jokia, mutta tarkastelivat myös muita Vuoksen ve-
sistön pohjoisosan potentiaalisia alueita. He pää-
tyivät noin 30 hehtaarin kokonaispinta-alaan, joka 
jakautui maantieteellisesti 9 eri kohteeseen, joista 
jokaiseen arvioitiin tarvittavan myös kunnostuksia. 
Niistä suurimmat alueet sijaitsivat Kermankoskissa 
(11 ha) ja Vaikkojoessa (5,5 ha). Pielisjoen ympä-
ristössä on vain pieniä puroja, joilla ei ole merki-
tystä järvilohen lisääntymisympäristöinä (Rouvinen 
2015). Myös Pieliseen laskevat virtavedet, Lieksan-
jokea ja sen sivujokia lukuun ottamatta, ovat pieniä 
ja hajallaan eri puolilla järveä (Valkonen ja Laakko-
nen 2015), joten niidenkin potentiaalinen merkitys 
järvilohen lisääntymisessä on marginaalinen.

Itseään uudistavan ja ylläpitävän järvilohipo-
pulaation syntyminen edellyttää samanaikaisesti 
riittävän suurta samaan aikaan ja samalla lisään-
tymisalueella elävää kutupopulaatiota. Sen tuotta-
milla poikasilla on oltava jokiympäristössä riittävästi 
sopivaa kasvu- ja tuotantoaluetta (kts. 4.2.). Siellä 
kasvavilla vaelluspoikasilla täytyy olla vaellusyhte-
ys alavirrassa oleville syönnösalueille. Syönnösvai-
heesta täytyy selviytyä riittävästi kutuvalmiita lohia, 
jotka voivat palata synnyinkoskiinsa lisääntymään. 
Ilman näitä edellytyksiä luontainen elinkierto ei voi 
muodostua.

Vuoksen eri vesistönosissa tai erillään olevilla 
pienillä, hyvilläkään virta-alueilla ei ole käytännössä 
merkitystä luontaisesti lisääntyvän järvilohikannan 
syntymisessä. Järvilohi-istutusten seurauksena 
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useissa istutusvesistöjen virtapaikoissa (esim. 
Kermankosket) tai siihen laskevissa pienissä jois-
sa on havaittu satunnaisesti luonnossa syntyneitä 
järvilohen poikasia (esim. Kuolimoon laskevassa 
Kiesilänjoessa jne.). Tämä on seurausta siitä, et-
tä laitoksissa kasvaneilla järvilohilla ei ole luontais-
ta kotivesistöä. Sen takia istutuksista selviytyneet 
kutuvalmiit lohet harhailevat ja etsiytyvät parhaiten 
kutuympäristöksi soveltuviin virtoihin ja pikkujokiin 
kutemaan. Näissä pienissä lisääntymispaikoissa 
syntyvät lohet leimautuvat synnyinalueeseensa, 
minkä vuoksi näistä mahdollisesti järvialueella sel-
viytyneet kutuvaiheiset lohet pyrkivät samoille alu-
eille. Ne eivät siis tuo lisää geenivirtaa Pielisjoen tai 
Lieksanjoen järvilohipopulaatioon.

Suurin potentiaalinen lisääntymisalue Lieksan-
joen ja Ala-Koitajoki-Pielisjoki-systeemin ulkopuo-
lella on Juojärvestä Varisveteen laskevien Palokin 
entisten koskien ympäristö (kts. Pautamo 2003, 
Pautamo ym. 2012, Piironen 2014). Varisvesi on 
yhteydessä Heinäveden reittiin ja mm. Karvion-
kosket, Kermakosket ja Pilpankosket ovat samaa 
reittiä. Mikäli kaikki entiset Palokin ympäristön kos-
kialueet palautettaisiin luonnontilaisiksi elinympä-
ristöiksi, voitaisiin saavuttaa noin 25 ha järvilohelle 
ja taimenelle soveltuvaa lisääntymisaluetta. Kun-
nostukset edellyttäisivät Palokin voimalan lunasta-
mista ja täydellistä elinympäristöjen kunnostamista 
(Pautamo ym. 2012, Piironen 2014). Alueella on 
esiintynyt poikkeuksellisen suurikokoiseksi kas-
vava vaeltava taimenkanta, joka edelleen heikosti 
lisääntyy Heinäveden reitin vapailla koskilla. En-
tisten Palokinkoskien mahdollista käyttöä arvioita-
essa on otettava huomioon myös erittäin uhanalai-
sen, vaeltavan taimenkannan vahvistaminen. Sen 
vuoksi potentiaalisia Palokin koskia ei voida vara-
ta yksinomaan järvilohen kotiuttamiseen, ja vaikka 
niin tehtäisiin, on epävarmaa riittäisivätkö kunnos-
tettavat virta-alueet ylläpitämään järvilohen luontai-
sesti lisääntyvää populaatiota (kts. 4.2).

On syytä todeta, että vaikka järvilohta ei jollakin 
alueella olisi koskaan luonnontilan aikana esiinty-
nytkään, voidaan laji, ainakin periaatteessa, saada 
siirrettyä uusille alueille juuri lohen tiukan leimautu-
misen ja vaelluskäyttäytymismallin mukaisesti esi-
merkiksi siirtämällä uuteen ympäristöön kutuvalmi-
ita emoja ja/tai istuttamalla alueelle hedelmöitettyä 
mäti tai pienpoikasia.
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5.1. Luontaisen elinkierron 
elvyttämistoimenpiteet ja seu-
ranta Ala-Koitajoella, Pielisjo-
ella ja Lieksanjoella
Järvilohikannan hoidon tärkein tavoite on luon-
taisen elinkierron elvyttäminen. Se on varmin 
tapa turvata kalakannan säilyminen ja sopeutumi-
nen alati muuttuvissa luonnonoloissa. On selvää, 
ettei tätä tavoitetta voida saavuttaa nopeasti. Elin-
ympäristökunnostusten ja kutukalasiirtojen tai istu-
tusten tuloksellisuutta ei voida havaita välittömästi 
niiden toteutumisen jälkeen. Sen vuoksi edistymistä 
on seurattava säännöllisesti noin 3 – 5 vuoden jak-
soissa kaikilla kunnostetuilla ja kunnostettavilla li-
sääntymisalueilla perustamalla poikastiheyksien 
havainnoimiseksi ns. vakiokoealoja. Tärkein mittari 
järvilohen luonnontuotannon onnistumisesta kun-
nostetuilla alueilla on kuitenkin vaellukselle selvin-
neiden smolttien määrä.

5.1.1 Ala-Koitajoki

Ala-Koitajoella tehtyjen kunnostusten, siirrettyjen 
kutulohien ja poikastuotannon seurantaa on tehty 
useiden vuosien ajan. Niiden perusteella on tie-
dossa, että joen vaelluspoikastuotanto ei riitä al-
kuunkaan järvilohen luontaisen elinkierron syntymi-
seksi. Vaikka smolttituotanto on niukkaa, kannattaa 
Ala-Koitajokea hyödyntää järvilohen luontaisena 
kutuympäristönä siirtämällä kutulohia voimalapa-
tojen yli suoraan kunnostetuille koskialueille. Ku-
teminen ja mädin hautoutuminen onnistuvat hyvin 
ja kaikille koskialueille, minne kutulohia on siirretty, 
on syntynyt villejä poikasia. Ensimmäisenä kesänä 
poikaset menestyvät hyvin ja paikallisesti niiden ti-
heys voi olla yli 50 yksilöä/aari. Luonnonkudusta 
syntyy perinnöllisesti monimuotoisia poikasia (Lei-
nonen ym. 2020), minkä takia näitä poikasia kan-
nattaa hyödyntää järvilohen hoidossa.

Luontaisesti syntyneitä poikasia voidaan jo ke-
sänvanhoina käyttää järvilohikannan säilyttämiseen 
ja perinnöllisen monimuotoisuuden tukemiseen 
mm. siirtämällä niitä emokalakasvatukseen laitos-
viljelyyn. Niitä voidaan myös siirtää kasvamaan 

smolttivaiheeseen esimerkiksi Laurinvirran kutu- ja 
poikastuotantoalueelle tai vastaaville nousuestei-
den alapuolisille virta-alueille, joista vaelluspoika-
silla on esteetön pääsy syönnösalueilleen. Villien 
jokipoikasten kasvatusta vaelluspoikasiksi viljelylai-
toksessa kannattaisi myös kokeilla. Hoitoa täyden-
tävänä toimena Ala-Koitajoen poikasalueille voi-
daan istuttaa silmäpisteelle kehittynyttä mätiä ja/tai 
vastakuoriutuneita poikasia, varsinkin jos kutulohia 
ei ole käytettävissä siirtoihin.

Pidemmällä aikajänteellä Ala-Koitajoella on sel-
vitettävä mahdollisuudet vesityksen lisäämiseen 
(ympäristövirtaama) ja vielä kunnostamattomien 
alueiden elinympäristöjen kunnostamiseen sekä 
muut mahdolliset keinot, joilla vaelluspoikastuotan-
to saadaan merkittävästi paranemaan.

5.1.2 Laurinvirta

Pielisjoella Kuurnassa Laurinvirran lisääntymis-
alueella on käynnistetty nousulohien, kutemisen 
ja poikastuotannon monitorointi ja siihen liittyvä 
koetoiminta (LUKEn ym. tutkimushankkeet). Seu-
rantatutkimuksilla selvitetään kutupesien mää-
rää ja sijaintia, poikastuotantoa sekä vaellukselle 
lähtevien smolttien määriä. Toimenpiteet kattavat 
ELY-keskuksen v. 2019 hyväksymän alueen lupa-
ehtojen mukaisen viiden vuoden seurantaohjelman 
(Laurinvirran kalataloudellinen tarkkailuohjelma, 
15.4.2019, POSELY/439/5723/2019). Laurinvirran 
lupamääräyksissä (ISAVI/2461/2017, 19.4.2018) 
on todettu, että ’kunnostetun alueen toimivuus on 
pyrittävä saamaan mahdollisimman hyväksi muok-
kaamalla lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden 
rakennetta ja virtausolosuhteita, mikäli tarkkailun 
tulokset antavat siihen aihetta’.

Laurinvirran kutu- ja poikasalueelle tarvitaan 
noin 30 – 40 kutuparia. Sen vuoksi Pielisjokeen 
kudulle nousevien emojen kokonaismäärästä tar-
vitaan pelkkään pyyntiin tai 2 – 4 vuotta edeltäviin 
istutusmääriin perustuvaa arviota tarkempia tieto-
ja. Jokeen nousevien lohien ja niistä Laurinvirran 
alueelle suuntavien lohien määrää tulisi arvioida 
esimerkiksi kaikuluotain- ja telemetriatutkimuksilla. 
Jos kutulohia on käytettävissä Laurinvirran tarvetta 

5. Toimenpiteet ja perustelut
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enemmän, on harkittava, kuinka paljon niitä (niiden 
mätiä ja maitia) käytetään emokalastojen perusta-
miseen ja kuinka paljon voidaan siirtää kutemaan 
Ala-Koitajokeen ja Lieksanjokeen. Lisäksi on myös 
varauduttava siihen, että kudulle palaavien lohien 
mätiä ja maitia tarvitaan myös välttämättömien säi-
lytysistukkaiden kasvattamiseen.

5.1.3 Lieksanjoki

Lieksanjoen yläosissa Naarajoella ja Ruunaan rei-
tin koskialueilla tarvitaan vastaavasti suunnitelmal-
lista monitorointia, jolla elinympäristökunnostuk-
sista, kutulohien käyttäytymisestä, kutemisesta ja 
poikastuotannosta saadaan selvyys. Poikastuotan-
toa (kalatiheyksiä) ja siten myös kutulohien siirtojen 
ja elinympäristökunnostusten onnistumista voidaan 
arvioida säännöllisillä syyskesän aikana tehtävillä 
sähkökoekalastuksilla. Vertailtavuuden takia ne on 
paras tehdä vakiokoealueilla noin 3 – 5 vuoden jak-
soissa. Seurantajakson tulosten perusteella hyviä 
ja huonompia alueita voidaan verrata mm. kunnos-
tusten täydentämistarpeiden arvioimiseksi ja koh-
dentamiseksi.

Sähkökalastamalla saadut tiedot eivät yksin riitä 
luotettavien poikastuotantoarvioiden perusteeksi.  
Niillä saadaan kuitenkin hyvä kuva alueiden mini-
mikalatiheyksistä ja vuotuisista muutoksista. Kui-
tenkin luonnontuotannon arvioinnin kannalta tiedot 
vaelluspoikasten määristä ovat ratkaisevan tärkei-
tä. Pankakosken voimalan yhteyteen vuonna 2021 
valmistunut vaelluspoikasten kiinniottoratkaisu on 
tässä seurannassa erittäin tärkeä. Sen avulla voi-
daan selvittää yläpuolisten poikasalueiden toteutu-
nut tuotanto ja varmistaa vaelluspoikasten turvalli-
nen siirto syönnösalueille Pieliseen. Selvittämällä 
esimerkiksi merkittyjen smolttien avulla pyyntilait-
teen toiminnan teho, voidaan päästä melko tarkkoi-
hin vaelluspoikastuotannon määräarvioihin.

Keräämällä DNA-analyyseihin tarvittavat näyt-
teet (esim. pieni pala evää) kaikista siirretyistä 
kutukaloista sekä vaellukselle lähteneistä smoltis-
ta, voidaan muita menetelmiä tarkemmin selvittää 
vaelluspoikasten vanhemmat ja siten kutemisen 
onnistuminen jopa yksilöiden tarkkuudella. Vas-
taava tutkimus on myös mahdollista sähkökalasta-
malla saatujen poikasten evänäytteiden analyysi-
en avulla. Vaelluspoikasten selviytymistä takaisin 
kudulle voidaan selvittää smolttien DNA-analyy-
sien perusteella analysoimalla kudulle palaavien 

lohien DNA-näytteet (yksilötunnistus). Se on mah-
dollista myös esimerkiksi siruttamalla (yksilöllinen 
PIT-merkki) kaikki vaelluspoikaset ennen siirtoa ja 
vapauttamista Pieliseen. Siruttaminen voi olla hal-
vempi ja toimivampi ratkaisu (PIT-merkin nopea 
kontrollointi elävästä kalasta) kudulle palaamisen 
selvittämiseksi. Joka tapauksessa joku menetelmä 
luonnonsmolttien ja istukkaiden erottelemiseksi ku-
dulle palaavissa lohissa on tarpeen.

Lisäksi Lieksanjoella olisi jo tämän ohjelman voi-
massaoloaikana edistettävä kalateiden suunnitte-
lua ja mahdollista rakentamista sekä ajanmukais-
tettava Lieksanjoen kalataloudelliset velvoitteet.

5.1.4 Kutulohien pyynti ja siirrot

Laurinvirran kutu- ja poikastuotantoaluetta lukuun 
ottamatta, ovat Ala-Koitajoen sekä Lieksanjoen 
kunnostetut ja vielä kunnostettavissa olevat lisään-
tymisympäristöt nousuesteiden eli voimalapatojen 
takana. Sen vuoksi kutulohien siirrot nousuestei-
den yläpuolisille kunnostetuille kutualueille muo-
dostavat perustan luontaisen elinkierron elvyttä-
misessä. Toistaiseksi kutulohien pyynti alimpien 
nousuesteiden alapuolelta sekä kuljetukset pato-
jen yläpuolella sijaitseville lisääntymisalueille ovat 
osoittautuneet toimiviksi, etenkin kun kutukalamää-
rät ovat olleet verrattain pieniä. Itsensä ylläpitävän 
järvilohikannan syntymiseksi tarvitaan kuitenkin vä-
hintään satoja kutukaloja ja siinä tilanteessa tulisi 
olla myös kalojen vapaan liikkumisen mahdollista-
via ratkaisuja ja toimintamalleja.

Pielisjoessa, Kuurnan voimalan alapuolella on 
pyyntilaite, joka ei ole käyttökelpoinen nykytilas-
saan. Parhaimmillaan ko. pyyntilaite on toiminut 
kohtuullisen hyvin.  Kun joen veden pinta on ollut 
hyvin korkealla esimerkiksi v. 2004, saatiin puolet 
ko. vuoden emokaloista pyyntilaitteella. Pyynti-
laitetta tulisikin korjata siten, että se toimisi myös 
erityisesti alhaisissa Pielisjoen vedenpinnan kor-
keuksissa. Myös Lieksanjoella on vastaava tarve 
emolohien pyyntiin, ja sinne soveltuvan pyyntilait-
teen suunnittelu ja rakentaminen tulisi aloittaa.

Kutulohien siirroissa tarvitaan selkeää koordi-
naatiota Pielisjoen ja Lieksanjoen välillä. Ennen 
siirtoja on otettava huomioon välttämättömien emo-
kalastojen perustamisen tarpeet. Molempien joki-
en kutulohien sukutuotteita tarvitaan perinnöllisesti 
mahdollisimman laajojen emoparvien perustami-
seen. Yksityiskohtaisista menettelytavoista pitää 
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sopia eri toimijoiden kesken hyvissä ajoin, ennen 
kutupyynnin ja ylisiirtojen käynnistämistä.

5.2. Elinympäristökunnostuk-
set

Ala-Koitajoella on vielä paljon kunnostettavissa ole-
via koskialueita (noin 10 – 15 ha). Niiden kunnosta-
minen on tarpeen, mutta käytännössä niiden tarve 
kytkeytyy myös mahdollisen lisävesityksen järjes-
tymiseen. Lieksanjoella, Naarajoen kunnostukset 
on pääosin jo tehty, mutta seurantatulosten perus-
teella alueiden hienosäätöön tulee varautua. Sama 
koskee Ruunaan reitin koskialueita, kun vielä kun-
nostamattomatkin koskialueet saadaan valmiiksi. 
Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueen luonnonmu-
kaisen kalatien ja alimman maisemointipadon ala-
puolella kutusoraikkojen kunnostamisella voidaan 
jossain määrin lisätä luontaista kutumahdollisuutta 
sekä järvilohelle että taimenelle.

Pielisjoessa ns. kaupunginkoskien ja Utrankos-
kien alueilla sekä Kaltimon voimalan alapuolisella 
alueella on tehtävä tarkempi arviointi, jonka pohjal-
ta elinympäristökunnostuksien kohdealueet ja niil-
lä tarvittavat kunnostustoimet voidaan täsmentää. 
Entisten Utrankoskien alueella on koskien perkaa-
misen jäljiltä kuivilleen jäänyt Putaan sivu-uoma, 
jonka vesitys- ja kunnostusmahdollisuudet tulee 
selvittää.

Kunnostusten ajallinen prioriteetti on seuraava:
1. Lieksanjoella ja Ruunaalla vielä kunnostamatto-

mat alueet
2. Pielisjoessa Utran ja kaupunginkosken alueet 
3. Pielisjoen muut potentiaaliset alueet ja Ala-

Koitajoen potentiaaliset alueet

5.3. Emokalaviljely ja istuk-
kaat

Siitä huolimatta, että järvilohen luontaista lisään-
tymistä edistetään entisissä lisääntymisjoissa, 
tarvitaan emokalaviljelyä vielä pitkään varmenta-
maan kannan säilymistä ja istukastuotantoa. Se 
on toistaiseksi tärkein tapa järjestää hoitotoimien 
jatkuvuus. Tarkastelujakson aikana säännölli-
set (vuosittaiset) istutukset ovat välttämättö-
miä luontaisen elinkierron elvyttämisen tar-
peisiin tarvittavien kutukalojen saatavuuden ja 

hoitotoimien jatkuvuuden varmistamiseksi. Sitä 
mukaa kun luontainen lisääntyminen ja vaelluspoi-
kastuotanto vahvistuu, voidaan viljelytuotannon 
osuutta järvilohikannan säilyttämisessä vähentää. 
Luonnonvarakeskus vastaa emokalaparvien pe-
rustamisesta, kasvattamisesta sekä mädintuotan-
nosta säilytysistutuksia varten. Emokalaviljelyn 
onnistuminen on kriittistä koko hoito-ohjelman 
toteuttamisessa, siksi emoviljelyyn ja istukas-
poikastuotantoon liittyvät ongelmat on kyettävä 
nopeasti ratkaisemaan.

Järvilohikannan perinnöllisen monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi emokalastoja on perustettava 
vuosittain, jotta laitoksissa on kattavasti edustettu-
na vielä jäljellä olevan järvilohikannan geenistöä. 
Emokalastojen perustamisessa käytetään sekä 
Pielisjoesta että Lieksanjoesta saatavia kutulohia. 
Perustajayksilöiden määrällisenä tavoitteena voi-
daan pitää vähintään 50 kutuparia. Emokalastoja 
täydennetään pyytämällä luonnossa syntyneitä jo-
kipoikasia. Useiden emoikäluokkien kasvatuksella 
voidaan varmistaa mahdollisimman laajan perin-
nöllisen materiaalin suunnitelmallinen käyttö mo-
nimuotoisen jälkeläistön tuottamisessa viljelylai-
toksissa. Järvilohikannan säilyttämiseen tarkoitetut 
istukkaat on tuotettava näistä emokalastoista.

Emoparvien perustamisvaiheessa on tärkeää 
varautua käyttämään sekä Pielisjoesta että Liek-
sanjoesta saatavien kutulohien sukutuotteita. Alu-
eet ovat erilaisia ja on perusteltua olettaa, että 
kudulle Pielisjokeen ja Lieksanjokeen palaavien 
emojen perinnölliset ominaisuudet voivat poiketa 
toisistaan. Sen vuoksi, koko kannan monimuotoi-
suutta ajatellen, molempien jokien kutukalojen (ja 
luonnonpoikasten) käyttö on perusteltua ja tarpeel-
lista. Emoparven perustamiseen tarvittavan pienen 
mäti- tai maitimäärän lypsäminen ei estä kutulohien 
siirtoa ja kutemista kunnostetuilla alueilla. Käytet-
tävien kutukalojen määrä on sovitettava kokonais-
tilanteen mukaisesti tarkemmin vuosittain. Yleislin-
jauksena voidaan kuitenkin pitää sitä, että pääosa 
emoista (70 – 80 %) pyritään ottamaan Pielisjoen 
kutupyynneistä.

Nykytilanteessa kudulle palaavien emolohien 
määrä on suoraan verrannollinen 2 – 4 vuotta aiem-
min tehtyihin istutuksiin. Järvilohistrategiassa 2003 
asetettiin 100 000 vaelluspoikasen istutustavoite, 
jolla kudulle palaavien emojen määrä ja siten vilje-
lyyn perustuva säilytyskierto voidaan varmistaa. Pit-
källä aikajänteellä tarkasteltuna valtion osuus istuk-
kaista on ollut 70 – 80 % loppujen ollessa Pielisjoen 
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kalatalousvelvoitteilla lunastettuja poikasia. Kun 
näiden velvoitteiden määrät nousivat merkittävästi 
v. 2013, on syytä tarkentaa maksuosuuksien suh-
detta. Samalla tulee ottaa huomioon, että Lieksan-
joella ei ole mahdollisuutta lisätä järvilohi-istutuksia 
nykyisten kalastalousvelvoitteiden eikä kalatalous-
alueen varoilla. Lieksanjoella voimaloiden velvoi-
temaksujen tai istutusvelvoitteiden tarkistusta ei 
ole toistaiseksi tehty, vaikka tarve on ilmeinen. Ny-
kytilanteessa ainoa keino tukea Lieksanjoella 
järvilohi-istutuksia kannan elinkierron elvyttä-
mistoimien tehostamiseksi on suunnata sinne 
valtion sopimusviljelyistutuksia.

Kun valtion sopimusviljelyssäkään ei juuri ole 
saatavissa lisäresursseja järvilohi-istutuksiin, on 
toimittava niin, että Pielisjoen tavoiteistutusmää-
rään käytetään noin 60 % valtion sopimusviljelys-
sä kasvatettuja lohia (noin 60 000 kpl/v) ja loput 
(40 000 kpl/v) maksetaan Pielisjoen velvoitemak-
suilla. Koska Pielisjoen velvoitteilla korvataan myös 
kalastukselle aiheutuneita vahinkoja, merkitään 
istukkaista noin puolet (20 000 kpl) rasvaeväleik-
kauksella. Valtion sopimusviljelystä vapautuva istu-
kasmäärä suunnataan Lieksanjokeen.

Se voisi käytännössä tarkoittaa noin 
30 000 – 40 000 vaelluspoikasta vuosittain Liek-
sanjoen alajuoksulle ja noin 20 000 – 30 000 1-vuo-
tiasta jokipoikasta kunnostetuille koskille joen ylä-
juoksulle. Kun samoilla jokialueilla vielä selvitetään 
luontaisen poikastuotannon laajuutta, tulee 1-vuo-
tiaat sopimusviljelyllä tuotetut lohet merkitä ennen 
istutuksia. Kyseeseen tulee esim. rasvaeväleikka-
us (siitä huolimatta, että se altistaa Pieliseen sel-
viävien kalojen pyynnin vähintään 60-senttisenä) 
tai jollakin muulla merkintätavalla, joka ei haittaa 
muita luonnonpoikastuotannon selvityksiä.

Vastakuoriutuneiden poikasten istutuksia Naara-
joen ja Ruunaan reitin kunnostetuille alueille voi-
daan käyttää, mikäli niiden istutuksista ei aiheudu 
haittaa luontaisen lisääntymisen selvittämiselle. 
Päätökset jokipoikasten ja vastakuoriutuneiden 
käytöstä, määristä, mahdollisista merkinnöistä se-
kä paikoista olisi tehtävä Saimaan järvilohityöryh-
mässä.

Smolttien merkintätutkimusten perusteella alle 
20 cm mittaisten viljeltyjen vaelluspoikasten selviy-
tymismahdollisuudet ovat erittäin heikot. Sen takia 
säilytysistutuksissa käytettävien 2-vuotiaiden istuk-
kaiden kokoa tulisi nostaa vähintään 22 cm:iin. Osa 
molemmissa joissa alimpien voimaloiden alapuolel-
le vapautettavista istukkaista voi olla myös 3-vuo-
tiaita.

5.4. Järvilohen kestävän ka-
lastuksen järjestäminen
Kalastuslain uudistus toi nopeasti vaikuttavia pa-
rannuksia ja selkeyttä uhanalaisten kalojen suo-
jeluun ja kalastuksen rajoituksiin. Rasvaevällisen 
järvilohen rauhoitus ja muut suojelua tehostavat 
säädökset lisäsivät kudulle palaavien emolohien 
määrää erittäin selkeästi. On todennäköistä, että 
rasvaevällisten järvilohien rauhoituksesta tu-
lee pysyvä käytäntö Vuoksen vesistöalueella 
siitä huolimatta, että luontaista lisääntymistä on-
nistutaan palauttamaan. Näköpiirissä olevilta ja 
vielä palautettavissa olevilta poikastuotantoalueilta 
ei synny parhaassakaan tapauksessa niin paljoa 
vaelluspoikasia, että niiden rajoitettukaan pyynti 
olisi mahdollista.

Tämän vuoksi kalastettavia järvilohia, jotka on 
merkitty rasvaeväleikkauksella, on tuotettava vilje-
lemällä. Viljelymateriaalin saatavuuteen ja poikas-
ten tuotantovarmuuteen tarvitaan uudistuksia. Bio-
logisesti paras vaihtoehto olisi tuottaa kalastettavat 
istukkaat samoista, perinnöllisesti mahdollisimman 
monimuotoisista emokalastoista, joita käytetään 
järvilohikannan säilyttämiseen.

Hiljattain toimintansa aloittaneiden kalatalous-
alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksymis-
vaihe on menossa, ja on odotettavissa, että niissä 
otetaan entistä selkeämmin ja johdonmukaisem-
min huomioon vaelluskalakantojen hoidon erityis-
tarpeet. Siitä huolimatta alueellisesti ja ajallisesti 
tarkennetuilla kalastuksen säätelykeinoilla voidaan 
edelleen vähentää järvilohen kalastuskuolevuutta 
ja siten edistää kannan elvyttämistä.

Järvilohen vaellusalueella Vuoksen vesistössä 
pitäisi luopua kokonaan lohikalojen pintaverkko-
pyynnistä. Verkkoon joutuneet lohet todennäköi-
sesti kuolevat, vaikka silmäkokoa olisikin säädelty 
60 cm mittaisen lohen pyyntiä ajatellen (80 mm sil-
mäharvuus). Verkon silmäkoko ei pysty kuitenkaan 
erottelemaan rasvaevällistä lohta evättömästä. Li-
säksi kalastuksen hienosäätöön voidaan tarvita 
erityisesti järvialueilla kudulle nousevien lohien rei-
teillä ajallisia, alueellisia ja paikallisia tarkennuksia. 
Myös rasvaeväleikatun taimenen alamitan nosto 
60 cm:iin helpottaisi mm. verkkojen silmäharvuuk-
sien määrittämistä ja samalla suojelisi rasvaeväl-
lisiä taimenia joutumasta liian pieninä, ennen ku-
tukypsyyden saavuttamista (naaraat yli 60 cm) 
verkkoihin. Koska taimenen ja järvilohen tunnis-
taminen tuottaa vaikeuksia joillekin kalastajille, 
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estäisi rasvaeväleikatun järvilohen ja taimenen yh-
tenäinen alamitta välttämään turhia sekaannuksia 
ja mahdollisia sanktioita.

Vapakalastusta koskevaa tiedotusta rasvaeväl-
listen lohien (ja taimenten) käsittelystä ja vapaut-
tamisesta tulisi lisätä. Kalastajille esimerkiksi lu-
vanmyynnin yhteydessä, nettisivustoilla sekä alan 
lehdissä jaettava informaatio, voisi lisätä ’oikeaop-
pisen’ vapautustekniikan käyttöä ja siten edistää 
vapautettavien kalojen selviämistä. Myös koukku-
jen lukumäärän vähentämistä sekä väkäsettömien 
koukkujen käyttöä erilaisissa lohenkalastukseen 
käytettävissä vieheissä tulisi edistää. Ne vahin-
goittavat kaloja väkäsellisiä koukkuja vähemmän ja 
helpottavat siksi myös suojeltavien rasvaevällisten 
sekä alamittaisten lohien vapauttamista.

Järvilohisaaliista ja myös rasvaevällisten (va-
pautettujen) järvilohien esiintymisestä tarvitaan en-
tistä vankempaa tietoa eri järvialueilta. Sen vuoksi 
erityisesti kalatalousalueiden ja järvilohta aktiivi-
sesti kalastavien tulisi kehittää yhdessä tutkijoiden 
ja kalatalousviranomaisten kanssa tiedonkeruujär-
jestelmiä nykyistä parempien saalistietojen kerää-
miseksi.

5.5. Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvontaa tarvitaan jatkuvasti järvilo-
hen kutujokien ohella myös vaellus- ja syönnös-
alueilla. Uuden kalastuslain mukaan valvonnan 
järjestäminen kuuluu kalatalousalueille. Järvilohen 
tapauksessa lisäresursseja olisi osoitettava erityi-
sesti Pielis-, Ala-Koita- ja Lieksanjoen alueille, joilla 
luontaisen lisääntymisen elvyttämisen päätoimet 
kohdistuvat.  Rasvaevällisen järvilohen rauhoitus 
sekä luvattomasti kalastetun järvilohen menettä-
misseuraamusmaksu (7510 €), joka koskee kutu-
aikana myös rasvaeväleikattua sekä alamittaista 
järvilohta (1750 €), ovat omiaan hillitsemään aivan 
viime vuosiin saakka havaittua luvatonta kalastusta 
kutunousun aikana ja kunnostetuilla kutukoskilla.

5.6. Tutkimus ja seuranta

Järvilohitutkimuksessa on tärkeää jatkaa risteytys-
tutkimuksia ainakin toisen sukupolven risteymien 
ominaisuuksien selvittämiseksi. Takaisinristeytyk-
set (risteymä x puhdas järvilohi) ja niiden seuranta 
ei onnistu ilman erikseen myönnettävää tutkimus-
rahoitusta. Se on kuitenkin välttämätöntä, jotta voi-
daan varmistaa tutkittu tieto risteytysten käytännön 
soveltamismahdollisuuksia varten. Ilman riittäviä 
perustietoja risteytyksiä ei voida käyttää järvilohi-
kannan hoidossa.

Tärkeitä tutkimuskohteita ovat myös yksilöllisiin 
perinnöllisiin tietoihin perustuvien, tehokkaasti mo-
nimuotoisuutta ylläpitävien pariuttamisjärjestelyjen 
kehittäminen ja soveltaminen järvilohen emovilje-
lyssä. Akuutteja tarpeita ovat myös vesihome- ym. 
kalatautiongelmien hoidon ja hallinnan tutkiminen. 
Myös istukaspoikasviljelymenetelmien kehittämi-
nen istukkaiden elinkelpoisuuden lisäämiseksi ovat 
tarpeen.

Lisääntymiskyvyttömien kalojen tuottamisella 
kalastusta varten voitaisiin ratkaista useampia on-
gelmia. Perinnöllistä sekoittumista alkuperäisen 
järvilohen kanssa ei tapahtuisi, ja toisaalta lisään-
tymiskyvyttömien lohien kasvu eikä lihan laatu hei-
kentyisi lisääntymisvaiheen puuttuessa kokonaan. 
Yksi mahdollisuus on jo kokeiluasteella oleva kro-
mosomistoltaan kolminkertaisten eli triploidien lohi-
en tuottaminen.

Järvilohikannan luontaiseen lisääntymiseen, ku-
tukaloihin, vaelluspoikasiin ja istukkaiden selviyty-
miseen liittyvän seuranta-aineiston kerääminen ja 
käsittely on hoidettava koordinoidusti ja luotettavilla 
menetelmillä, jotta varmistetaan vertailukelpoisten 
aineistojen laatu.
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Hoito-ohjelman toteutetaan vesialueiden omista-
jien, kalatalousalueiden, tutkimuksen, neuvontajär-
jestöjen ja viranomaisten sekä vesivoimayhtiöiden 
yhteistyönä.
• Kokonaisvastuu on maa- ja metsätalousministe-

riöllä käsittäen tulosohjauksen ja rahoituksen.
• Alueellinen tulosohjaukseen perustuva vastuu 

ja kalatalouden edunvalvonta mukaan lukien 
järvilohen hoidon koordinaatio on Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksella.

• Järvilohityöryhmään kuuluvat ainakin vesialuei-
den omistajien, kalatalousalueiden, tutkimuksen 
ja viranomaisten edustajat.

• LUKE (Luonnonvarakeskus) vastaa perinnölli-
sesti monimuotoisen emokalaston ylläpidosta 
ja mädintuotannosta sekä säilytysistukkaiden 
kasvatuksesta valtion sopimusviljelykäytännön 
mukaisesti yksityisten kasvattajien kanssa.

• Yksityiset kalanviljelijät tuottavat kalastettavat 
istukkaat.

• Kalastuksen järjestämisestä vastaavat maa- 
ja metsätalousministeriö, kalatalousalueet, 
vesialueiden omistajat, Metsähallitus ja ELY-
keskukset.

• Tutkimuksesta ja seurannasta vastaavat LUKE, 
tutkimuslaitokset, yliopistot, kalatalousalueet 
sekä ELY-keskus.

• Tiedottamisesta, neuvonnasta ja kalastajien 
valistuksesta vastaavat Etelä-Karjalan, Pohjois-
Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kalata-
louskeskukset, Vapaa-ajan kalastajien keskus-
järjestö SVK, kalatalousalueet, ELY-keskus, 
ammattikalastajien järjestöt ja Metsähallitus.

6.1. Toiminnan koordinaatio, 
tiedotus ja viestintä
Hoito-ohjelman menestyksellisen toteuttamisen 
kannalta hyvä koordinaatio ja yhteisesti hyväk-
sytty operatiivinen toiminta on välttämätöntä eten-
kin, kun toiminta-alue ja käytännön keinovalikoi-
man kirjo on laaja. Koordinaatioryhmässä tulee 
käsitellä vuositasolla kulloiseenkin tilanteeseen 
parhaiten sopivat käytännön toimet ja etsiä niihin 
tarvittavat rahoitusmahdollisuudet. Koordinaation 
vahvistamiseksi Pohjois-Savon ELY:n johdolla on 
’virallistettava’ laajapohjaisen järvilohityöryhmän 
kokoonpano sekä säännölliset, 2 kertaa vuodessa 
pidettävät, kokoukset, joissa sovitaan tarkemmin 
vuositason toimenpiteistä sekä yhtenäisestä, ker-
ran vuodessa kutukauden jälkeen toteutettavasta 
tiedottamisesta.

Järvilohikantaa, sen suojelua ja kalastusta kos-
kevaa tiedotusta on lisättävä. Tiedotuksessa ja 
viestinnässä noudatetaan yhdessä sovittuja peri-
aatteita ja kanavia. Päävastuu viestinnästä on Poh-
jois-Savon ELY-keskuksella, joka ylläpitää myös 
laajempia tiedotuskokonaisuuksia kattavia materi-
aaleja mm. järvilohisivustoilla (www.jarvilohi.fi).

6. Hoito-ohjelman toimeenpano ja 
toteuttajat
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HOITO-OHJELMAN PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEENA ON 

VARMISTAA SAIMAAN JÄRVILOHEN SÄILYMINEN PERIN-

NÖLLISESTI MONIMUOTOISENA JA ELINVOIMAISENA 

(LUONNOLLISESTI UUSIUTUVANA) KANTANA ALKUPE-

RÄISESSÄ ELINYMPÄRISTÖSSÄÄN.

Hoito-ohjelmaa on jatkettava niin kauan, että 
luontainen lisääntyminen ja elinkierto elpyvät 
siinä laajuudessa, että järvilohikannan luonnol-
linen uusiutuminen ja samalla perimän moni-
muotoisuuden säilyminen voidaan saavuttaa. 
Luontaista elinkiertoa tarvitaan tukemaan vilje-
lyvaraista säilyttämistä sekä mahdollistamaan 
elinvoimaisten emokalastojen ja istukkaiden 
tuottamisen.

Järvilohikannan hoitoon tarvitaan kaikkia 
entisten kutujokien alueita. Jatkossa järvilohi-
kannan hoitoa on suunniteltava ja toteutettava 
koordinoimalla ja yhteensovittamalla toimintaa 
samanaikaisesti Pielisjoki-Ala-Koitajoki-Sai-
maa- ja Lieksanjoki-Pielinen-alueilla.

7.1. Luontaisen elinkierron 
elvyttäminen ja elinympäristö-
kunnostusten seuranta
• Ala-Koitajoki ja Lieksanjoki: kutulohien siirto 

kunnostetuille koskille voimalapatojen ohi.
• Mädin ja/tai vastakuoriutuneiden ja 1-vuotiaiden 

tuki-istutukset tarvittaessa.
• Ala-Koitajoen jokipoikasten käyttö emokalasto-

jen monimuotoisuuden lisäämiseen ja siirtoon 
esim. Laurinvirran alueelle smolttituotannon 
tukemiseksi.

• Säännölliset elo-syyskuussa tehtävät sähkö-
koekalastukset kunnostetuilla vakiokoealoilla, 
joita perustetaan sitä mukaa kun kunnostukset 
etenevät kesänvanhojen (luonnonkudusta) ja 
vanhempien (>1+) lohikalojen poikastiheyksien 
arvioimiseksi.

• Kunnostusalueiden vertailu kolmen-viiden 
vuoden poikastiheyksien pohjalta lisäkunnos-
tusten tai hienosäädön tarpeen arvioimiseksi ja 
toteuttamiseksi.

• Smolttimäärä on tärkein mittari luonnonli-
sääntymisen onnistumisesta. Lieksanjoella 
säännölliset vaelluspoikaspyynnit ja poikasten 
siirto voimalapatojen alapuolelle. Smolttien 
kokonaismäärä, luonnonkudusta ja eri istuka-
seristä olevien smolttien määrän kontrollointi. 
Tarvittaessa smolttien siruttamien (PIT-merkit) 
ja/tai DNA-näytteiden kerääminen ja analysointi 
siirrettyjen kutulohien lisääntymismenestyksen 
arvoimiseksi ja smolttien kudulle palaamisen 
selvittämiseksi.

• Luonnonpoikastuotannon arviointi siirrettyjen 
kutulohien perusteella (kutulohien kokoon 
perustuva mätimäärän arviointi, kutulohien 
DNA-näytteisiin perustuva tarkempi jälkeläisten 
analysointi tutkimushankkeena).

• Laurinvirran seurannassa noudatetaan v. 2019 
hyväksyttyä kalataloudellista tarkkailuohjelmaa 
ja LUKEn tutkimussuunnitelmia.

• Lisäalueiden kunnostukset Lieksanjoella Ruu-
naan reitillä.

• Pielisjoen potentiaalisten kunnostusalueiden 
toimenpiteiden kartoitus ja toteutus.

• Jatkossa myös Ala-Koitajoen lisäkunnostusten 
toteuttaminen, lisävesitysmahdollisuuksien 
(ympäristövirtaaman) ja vaelluspoikastuotannon 
parantamismahdollisuuksien selvittäminen.

7.2. Säilytysviljely ja istutuk-
set

• Hoito-ohjelman kannalta kriittisen emokalavilje-
lyn ja istukastuotannon ongelmat ja tuotantovar-
muus on kyettävä ratkaisemaan nopeasti.

• Emokalastoja perustetaan vuosittain LUKEn 
Enonkosken laitokselle ja tuotannon varmis-
tamiseksi varaparvet viljellään toisella LUKEn 
laitoksella.

• Perustamisessa käytetään noin 70 – 80 % Pie-
lisjoesta ja noin 20 – 30% Lieksanjoesta saatuja 
kutulohia (niiden sukutuotteita).

• Emoparven perustajayksilöiden minimitavoite 
on 50 kutuparia.

7. Yhteenveto - tavoitteet ja toimenpiteet 
vuosille 2021 – 2030
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• Emokaloiksi kasvatetaan myös Ala-Koitajoesta 
luonnonkudusta syntyneitä jokipoikasia.

• Emokalastojen käytössä painotetaan yksilöllisiin 
DNA-analyyseihin pohjautuvia perinnöllisesti 
tehokkaita hedelmöityskäytäntöjä erityisesti 
säilytysistukkaita tuotettaessa.

• Emokalastot mitoitetaan siten, että vuosittainen 
säilytysistukastuotanto (noin 100 000 – 200 000 
poikasta) saadaan turvattua. Laitosmätiä 
tuotetaan yksityisille kasvattajille kalastettavien 
istukkaiden kasvattamiseen.

• Järvilohikannan säilyttämistä palvelevat smoltti-
istutukset tehdään vuosittain Pielisjokeen 
Kuurnan alapuolelle (tavoite 100 000 kpl) ja 
Lieksanjokeen Lieksankosken voimalan alapuo-
lelle (tavoite 60 000 kpl).

• Lisäksi luonnosta pyydettävien lohien mädistä 
kasvatetaan vähintään 15 000 – 20 000 vaellus-
poikasta säilytysistutuksia varten. Nämä smoltit 
istutetaan puoliksi Pielisjokeen ja Lieksanjo-
keen.

• Jokipoikasistutukset (noin 30 000 kpl 1-v ryhmä-
merkittyä esim. rasvaeväleikkaus) suunnataan 
Lieksanjokeen kunnostetuille alueille Naarajo-
keen ja Ruunaan reitin koskille.

• Vastakuoriutuneita poikasia istutetaan vain Ala-
Koitajokeen, mikäli sinne ei ole siirretty edellise-
nä syksynä kutulohia. Lieksanjokeen voidaan 
istuttaa vastakuoriutuneita poikasia järvilohityö-
ryhmän harkinnan mukaisesti ottaen huomioon 
luonnonpoikastuotannon selvittämisen tarpeet.

7.3. Risteytysten tarve ja mer-
kitys järvilohikannan säilyttä-
misessä
• Risteytystutkimus on tärkeä, sillä lähisukuisten 

lohikantojen risteytyksellä ja takaisinristeytyk-
sellä järvilohikannan elvyttämiseen voidaan 
saada uusi elvyttämiskeino, jota ei voida toteut-
taa millään muulla tavalla.

• Nykytilanteessa ollaan vasta ensimmäisen 
sukupolven risteytysten vaiheessa. Tietoa 
tarvitaan ainakin toisen sukupolven risteymistä 
(takaisinristeytyksistä) ennen kuin risteytyksiä 
voidaan lähteä soveltamaan järvilohikannan 
elvyttämiseen.

• Tämän toimenpideohjelman aikana voidaan 
parhaassakin tapauksessa saavuttaa vasta 
välttämätöntä perustietoa risteytyksien mahdol-
liselle soveltamiselle järvilohen säilyttämiseen.

7.4. Kestävän kalastuksen 
järjestäminen ja valvonta
• Kalastuslain uudistusten ja rajoitusten valvonta 

säännölliseksi sekä syönnösalueilla että kutujo-
kien alueella.

• Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin 
alueellisesti ja ajallisesti tarkennettuja kalas-
tuksen säätelykeinoja, joilla voidaan edelleen 
vähentää järvilohen kalastuskuolevuutta ja siten 
edistää kannan elvyttämistä.

• Pintaverkkopyynnin lopettaminen järvilohen 
vaellusalueella.

• Tiedotuksen lisääminen alamittaisten ja ras-
vaevällisten eli rauhoitettujen järvilohien oikea-
oppisesta vapauttamisesta etenkin viehekalas-
tuksessa.

• Tiedotuksen lisääminen vaelluslohien liikkeistä 
ja ajoittumisesta eri alueilla tarpeettomien pyy-
dyskuolemien välttämiseksi.

• Väkäsettömien koukkujen käytön edistäminen 
ja koukkumäärän vähentäminen viehekalastuk-
sessa, jolla erityisesti tavoitellaan järvilohta.

• Nykyistä tarkempien saalistietojen ja mm. 
rasvaevällisten järvilohien esiintymistietojen 
keräämisjärjestelmän kehittäminen.

• Rasvaeväleikatun taimenen alamitan nosto 
60 cm:iin, samaksi kuin järvilohella edistäisi 
mm. verkkokalastuksen silmäharvuussäätelyä 
ja vähentäisi lajien tunnistuksen hankaluuksista 
aiheutuvia sekaannuksia.

7.5. Tutkimus ja seuranta
• Perinnöllisesti tehokkaiden, yksilöllisiin perinnöl-

lisiin tietoihin pohjautuvien pariuttamisjärjestel-
mien soveltaminen järvilohen säilytysviljelyssä.

• Lisääntymiskyvyttömien järvilohien tuottamis-
menetelmät kalastettavien järvilohien kasvatta-
miseksi.

• Istukastuotannon menetelmien ja tuotantovar-
muuden kehittäminen.

• Akuutin vesihomeongelman ratkaiseminen ei 
onnistu ilman laajaa ja monipuolista tutkimusta.
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