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Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 

julkaisemisajankohdasta, eli 7.9.2021. 

 

Hakija Kainuun Kalatalouskeskus ry, Kauppakatu 34 A 3 87100 Kajaani, puh. 044 0946 557 

 
Asia Jormasjoen kalataloudellinen kunnostus, Sotkamo 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
 

Kainuun kalatalouskeskus ry hakee lupaa Jormasjoen kalataloudelliseen kunnostamiseen 
Sotkamon kunnassa. Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on luoda virtakutuisille kalala-
jeille lisääntymis- ja poikasalueita. Hankkeelle on vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. 
Koneiden kulkureiteistä ranta-alueella tehdään sopimukset maanomistajien kanssa. 
 
Jormasjoen kosket on aikoinaan perattu uiton tarpeisiin. Koskijaksoa on entisöity vuonna 
1988, mutta kunnostuksen kohteena olivat lähinnä pyyntikokoisten lohikalojen elinympäristöt. 
Alueelta puuttuvat taimenen lisääntymiseen soveltuvat soraikot ja pienpoikasten elinalueiksi 
soveltuvat matalat pohjakivikot lähes kokonaan. Joen tämänhetkinen taimenkanta on koko-
naan istutusten varassa. 
 
Kunnostettavat alueet sijaitsevat sivu- ja tulvauomissa sekä pääuoman rantamatalikoissa. 
Esitetyt toimenpiteet kohdistuvat joen mataliin tai kuivillaan oleviin osiin, joten kalastettavien 
yksilöiden elinalueet jäävät pääosin ennalleen. Työt tehdään pääosin kaivinkoneella muotoi-
lemalla koskenpohjille kaiken ikäisille taimenille soveltuvia elinalueita. Lisäksi joenpohjalle 
tuodaan seulanperäkiviä ja kutusoraa. Kunnostuksessa käytettävä kiviaines kuljetetaan pai-
kalle traktoreilla. Kunnostuksen myötä Jormasjokeen muodostuu noin 160 m2 lisääntymis-
soraikkoja sekä noin 0,6 ha poikasalaa. Kunnostustoimenpiteisiin tarvitaan yhteensä 80 m3 
seulottua soraa (20–60 mm) ja 670 m3 seulanperäkiviä (20–200 mm). Työn aikana rantakas-
villisuus pyritään säilyttämään koskemattomana. Työkoneiden siirto ja kivien kuljetus toteu-
tetaan mahdollisuuksien mukaan valmiita koneuria pitkin. Hankkeen työaikaisia vaikutuksia 
seurataan silmämääräisesti. Mikäli samentumaa esiintyy vielä työn päätyttyä, suoritetaan tar-
kempi vedenlaatuanalyysi. 
 
Hankkeen seurauksena alueelle odotetaan muodostuvan luontaisesti lisääntyvä taimenpo-
pulaatio. Lisäksi uoman rakenne ja virtausolot koskissa monimuotoistuvat. Hankkeella on 
positiivisia vaikutuksia myös alueen pohjaeliöstöön ja kasvillisuuteen.  
 
Hankkeella ei ole vaikutusta kunnostettavien alueiden ylä- ja alapuolisten vesistöjen veden-
korkeuksiin tai virtaamiin. Hanke ei myöskään lisää tulvariskiä. Työn aikana voi esiintyä me-
lua ja tilapäistä veden samentumista hankealueiden ympäristössä. Hankkeesta aiheutuvat 
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haitat ovat kuitenkin väliaikaisia ja rajoittuvan kosken välittömään läheisyyteen. Hankkeella 
ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristö- ja kulttuuriarvoihin eikä suojelualueisiin.  
 
Hankkeesta ei aiheudu hakijan mukaan korvattavaa vahinkoa maa- tai vesialueiden omista-
jille.  
 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 31.8.–7.10.2021 aluehallintovirasto-
jen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.  
 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 

koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuk-

sen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2262/2021 

- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-

kylä ja kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia-

miehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 7.10.2021 ensisijaisesti säh-
köistä muistutuslomaketta käyttäen avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostilla (kir-
jaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristö-
luvat, PL 6, 13035 AVI). Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tul-
laan lähettämään sähköpostitse niille muistutuksen/mielipiteen tehneille, joiden muistutuk-
sesta/mielipiteestä ilmenee sähköpostiosoite.  
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 
 

Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Haurinen Taija, puh. 0295 017 691 

Ympäristöneuvos Kiviniemi Marko, puh. 0295 017 694 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 

 
 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1963072
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi

