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Aurora Hatanpää

NOUSU-vaelluskalaohjelma ja 
kunnostusvarat 

Lapin kalatalouspäivät



Kunnostusvarat

• n. 250 000 € vuosittainen määräraha

• Kolmen vuoden siirtymämääräraha

• Voidaan käyttää kalataloudellisten

kunnostusten tekemiseen

• Niiden suunnitteluun

• Tarvittaviin esiselvityksiin

• Luontoselvitykset

• Arkeologiset

• Luvanhakuun/lupamaksuun

• 50% omarahoitusosuus

2 Aurora Hatanpää24.11.2021   |   



Kunnostusvarat

• Vesien ja merenhoidon 

avustusmäärärahat 

vesistökunnostuksiin

• Avustushaku on auki vuosittain loka-

marraskuun 

• Avustushakemukset käsitellään joulu-

tammikuussa

• Hakuajan ulkopuolella olevia hankkeita

voidaan rahoittaa määrärahojen

puitteissa
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Hallitusohjelmakirjaukset: 

Käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskala-kantojen 

elvyttämiseksi

• Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin

kansallisen kalatiestrategian pohjalta.

• Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. 

Toteutetaan ohitusratkaisuja.

• Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita

päivitetään viranomaistyönä.

• Ohjelmaan linkittyviä toimia tehostetaan hallitusohjelman toimenpiteellä 

päivittää vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin 

nollavelvoite-laitoksiin.
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• Ohjelma tukee vaelluskalojen 

elinolosuhteiden parantamista yhteensä 15 

miljoonalla eurolla vuosina 2020-2023. 

• Ohjelman toimeenpanoon rekrytoitu 

asiantuntijoita ELY-keskuksiin ja ministeriöön. 

LUKE avustaa toimeenpanossa. 

• ELY-keskukset myöntävät avustukset MMM:n 

osoittamien määrärahojen puitteissa. 

Avustuksen suuruus enintään 50 % 

hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

• Lisätietoja: https://mmm.fi/vaelluskalat

NOUSU-ohjelma käynnistettiin v. 2020
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NOUSU-avustukset

• Avustusta voidaan myöntää uhanalaisten vaelluskalojen elinkiertoa parantaviin 

toimenpiteisiin eli 1. vaellusta haittaavien esteiden poistoon tai 2. ohitukseen ja 

3. esteellisyyden poiston myötä vapautuneen virtavesialueen kunnostukseen

• Hakijan tulee olla oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yritys

• Avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat 

kohtuulliset sillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna

• Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja 

hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin 

sekä säädös-ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 

• Lisätietoa: Avustukset vaelluskalaohjelma NOUSUn toimeenpanemiseksi
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https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/2bc7328b-ae15-41d3-835e-7dddd68686c5/avustukset-vaelluskalaohjelma-nousun-toimeenpanemiseksi?redirect=%2Fkalatalouden-palvelut


Valtioneuvoston asetus vesistön ja 
vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien 
hankkeiden avustamisesta
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150714
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TAVOITE: Parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita 

ja palauttaa vaelluskalojen luontainen lisääntyminen Suomen virtavesissä.

KEINO 2: Puretaan 

vaellusesteitä ja edistetään 

hankkeita, joilla poistetaan 

pienvesivoimaa käytöstä.

KEINO 1: Rakennetaan 

kalateitä ja alasvaelluksen

ratkaisuja kalan kulun 

järjestämiseksi. 

KEINO 4: Vesilain muutoksella kalatalousvelvoitteet ulotetaan koskemaan myös niitä vesivoimalaitoksia, joilla ei 

vanhan toimiluvan perusteella ole velvoitetta osallistua hyvityksiin kalakannalle aiheutuneista haitoista.

Hallitusohjelmaan liittyvät vaelluskalatavoitteet ja -keinot

Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU (maa- ja metsätalousministeriö)

Vesilain päivittäminen (oikeusministeriö)

TOIMINTAPA 1: YHTEISTYÖ

Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. 

Valtion tukea kohdennetaan hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. 

TOIMINTAPA  2: VELVOITTEIDEN AJANMUKAISTAMINEN 

Voimalaitosten kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä voimassa olevan lainsäädännön nojalla.  

KEINO 3: Kunnostetaan 

virtavesiä ja rakennetaan uusia 

lisääntymis- ja 

poikastuotantoalueita. 
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- Lieksanjoen Pankakosken voimalaitoksen kiinniottolaite

- Mustionjoen Billnäsin alasvaellusrakenne, Peltokosken ja 

Mustionkosken kalateiden suunnittelu

- Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022,  mm. Haapakosken 

voimalaitoksen alasvaellusväylä

- Selvitys- ja suunnitteluvaiheessa: Tainionvirta (Päijänne), Sahakoski 

(Eteläjoki-Noormarkunjoki) 

NOUSU-ohjelman hankekorit

I   Kalojen kulun parantaminen rakennetuissa vesissä

(Kalatiestrategian kärkikohteet)   
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- Saramojoen Louhikosken voimalaitoksen purku (P-Karjalan Sähkö)

- Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen käytöstä poisto (aiesopimus, 

Koskienergia)

- Sipoonjoen Brobölen padon purku-/ohitushanke

Vesivoimalaitoksen toiminnan lakkauttaminen, selvityksessä:

- Inarin Kirakkakönkään voimalaitos (Inergia)

- Autiojoen Puuppolan voimalaitos (Koskienergia) 

- muutaman muun pienvesivoimalaitoksen mahdollinen lunastus

NOUSU-ohjelman hankekorit

II  Padon poisto tai muuttaminen, kunnostukset   
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Kuva 1. Kalatiestrategian

kärkikohdevesistöt 
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Kuva 1. NOUSU-

ohjelmakaudella 

suunnittelussa ja 

toteutuksessa olevia 

kalan kulkua estävien 

rakenteiden  

poistohankkeita 

jokiluokan vesistöissä. 
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- Ounasjoen istutusten tuloksellisuus (monivuotinen tutkimusohjelma)

- Smolttisydän-alasvaellusratkaisun rakennus ja testaus Kemijoen 

Taivalkoskella

- Lohien PIT- ja radiotelemetriaseuranta välillä lsohaara-TaivaIkoski

- Kemi-Ounasjoen mäti- ja pienpoikasistutushanke

- Vaelluskalojen ylisiirto/ Isohaaran kalateiden kunnostus ja testaus

- Sateenvarjo III. Vesivoimayhtiöiden, Luken ja MMM:n yhteisrahoitteinen 

tutkimusohjelma

- Lohien ylisiirtojen tautiriskit Perämeren joissa –selvitys

- Vantaanjoen nousuvaellusselvitys 

NOUSU-ohjelman hankekorit

III  Tutkimus- ja kehittämishankkeet   
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Muun muassa: 
- Vaajakosken luonnonmukainen kalatie (Päijänne) 

- Varkauden Ämmä- ja Kämärikosken ympäristövirtaamahanke

- Joroisvirran reitti, Kolkonjoki (Rantasalmi) 

- Kiskonjoen patojen purku, Kosken voimalaitoksen alasvaellusrakenne

- Kirkkonummen Kvarnbyån

- Mustijoki, Vehkajoki, Vaalimaanjoki

- Mikkelin kaupunkipurot

- Vuoksen Tainionkosken kaupunkipuro?

- Tengeliönjoen Portimokoski (Triwa)

- Autiojoen Puuppolan voimalaitos (Koskienergia)

NOUSU-ohjelman hankkeita

Selvitys- ja suunnitteluvaiheessa   
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Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen 

toiminnan lakkauttaminen

Kuusamon Kuusinkijoki

vapautetaan vesivoimasta –

Uhanalaisella järvitaimenella 

edessään valoisa tulevaisuus
Maa- ja metsätalousministeriö 4.3.2021
TIEDOTE

Hannu Ruotsalainen, Jari Leppä ja Matti Aikio iloitsivat 

hankkeen etenemisestä Helsingissä, 

Vanhankaupunginlahdella.



Kuusinkijoki

• Myllykoski, padottu 1957 

• Omistaja Koskienergia

• Putouskorkeus n. 10,5m

• Koskienergian kanssa 

allekirjoitettu aisopimus

→ ostosopimus
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Kuva: Kuusinkijoki

vapaaksi RY
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Kirakkaköngäs

• 1953 rakennettu

• Pudotuskorkeus n. 14 m

• Omistaja Inergia Oy

• Esisuunnitelma tehty 

• Seuraavana vesiluvanmuutos, 

kunnanvaltuustoon menossa
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Kuva: Jouni Porsanger, 

Lapinkansa
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Yhteenveto 

- 15 milj. euron rahoituksesta kohdennettu reilu puolet.

- Avustusta voi hakea vuoden 2023 loppuun saakka tai kunnes määräraha 
on käytetty.

- Ensimmäiset hankkeet valmistuneet vuoden 2021 aikana 

- Usean hankkeen luvanhaku käynnissä tai käynnistymässä

- Pääosa hankkeista käynnistyy 2022-2023
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Kiitos!

aurora.hatanpaa@ely-keskus.fi24.11.2021

Aurora Hatanpää


