
Vaelluskalat palaavat Iijokeen

Iijoen kalatiet 2011-13
Valtakunnallisen rakennettujen jokien Vaelluskalafoorumin 
perustaminen vuonna 2010 ja sen vuorovaikutteisen toimin-
nan yläpito on sisältynyt hanketoimintaan. Tähän epäviralli-
seen 16 hengen työryhmään ovat kuuluneet alusta alkaen 
vesivoimayhtiöiden (Fortum Power and Heat Oy, Kemijoki 
Oy, PVO-Vesivoima Oy ja Vattenfall Oy), Energiateollisuus 
ry:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, ELY-keskus-
ten ympäristö- ja kalatalousviranomaisten, Maa- ja metsäta-

lousministeriön sekä Suomen ympäristökeskuksen edustajat. 
Vuoden 2013 syksyllä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen Iijoen kalatie 2011-13 -EAKR-hanke ja Vaelluskalafoo-
rumi järjestivät Lapin ELY-keskuksen Askel Ounasjoelle III 
-EAKR-hankkeen kanssa  Pohjolan vaelluskala- ja kala-
tiesymposion 8.-9.10.2013 Rovaniemellä. Avauspuheen piti 
ympäristöministeri Ville Niinistö ja kutsutilaisuuteen osallistui 
yli 125 henkilöä.

Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposio  2013  

’Vesivoimatalouden ja merilohen luonnonvaraisen lisääntymisen yhteensovittaminen’ -paneelikeskusteluun osallistuivat vasem-
malta lukien puheenjohtajana, Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen, ympäristöpäällikkö Jukka Muotka Fortum Power and 
Heat Oy:stä, sähköntuotannon johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä, ylijohtaja Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeri-
östä, kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen Helsingin yliopistosta, toiminnanjohtaja Jyrki Oikarinen Perämeren kalatalous-
yhteisöjen Liitto ry:stä ja tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta.

A. Mäki-Petäys, P. Orell, O. van der Meer, A. Huusko, M. Jauk-
kuri ja J. Erkinaro 2014: Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen (RKTL) suositukset kalateiden sisäänkäyntien 
sijoittamiselle ja houkutusvirtaamien määrälle Iijoen Kie-
rikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitoksilla. – 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Muistio 28.2.2014, 15 s.

A. Mäki-Petäys, P. Orell, O. van der Meer, A. Huusko, M. 
Jaukkuri ja J. Erkinaro 2013: Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen (RKTL) suositukset kalateiden sisään-
käyntien sijoittamiselle ja houkutusvirtaamien määrälle 
Iijoen Raasakan ja Maalismaan alakanavissa. – Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos, Muistio 25.9.2013, 4 s. 

M. Lahti1, O. van der Meer2, A. Huusko2, P. Orell2, A. Mä-
ki-Petäys2, A. Laine3 & A. Hirvonen3 2013: Raasakan ja 
Maalismaan voimalaitosten kalatiesimulaatiot kolmiulot-
teisella virtausmallilla, Osa I. –  1 Fortum Power and Heat 
Oy, Renewables,  ² Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 
3  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Työraportti, 61 s.

O. van der Meer1, A. Huusko1, M. Lahti2, P. Orell1, A. Mä-
ki-Petäys1, A. Laine3 & A. Hirvonen3 2013: Raasakan ja 
Maalismaan voimalaitosten kalatiesimulaatiot kolmiulot-
teisella virtausmallilla Osa II. –  1 Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos, ² Fortum Power and Heat Oy, Renewables,
³ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Työraportti, 106 s.

R. Huusko, P. Orell, M. Jaukkuri, O. van der Meer ja A. Mä-
ki-Petäys 2012: Nousulohien radiotelemetriaseurannat 
Iijoen vesivoimalaitosten alakanavissa vuosina 2011-12. 
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Loppuraportti Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle maksullisesta ’Kalateiden 
suunnittelua ohjaavat lohien käyttäytymistutkimukset Iijoella 
vuosina 2011-12’ -tutkimuspalvelusta, 42 s. www.rktl.fi

M. Jaukkuri, P. Orell, O. van der Meer, P. Rivinoja, R. Huusko 
ja A. Mäki-Petäys 2013: Nousulohien käyttäytyminen voi-
malaitosten alakanavissa ja kalatiehen hakeutumiseen 
vaikuttavat tekijät: kirjallisuuskatsaus. – Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitos, Työraportteja, 20/2013, 31 s. www.rktl.fi

R. Huusko, P. Orell, O. van der Meer, M. Jaukkuri ja A. Mä-
ki-Petäys 2012: Lohen vaelluspoikasten radiotelemetria-
seuranta Iijoella vuosina 2010-2011. – Riista- ja kalatalou-
den tutkimuslaitos, Työraportteja, 22/2012, 30 s. www.rktl.fi

T. P. Karjalainen, A.-M. Rytkönen, M. Marttunen, A. Mäki-Pe-
täys ja O. Autti 2011: Monitavoitearviointi Iijoen vaellus-
kalakantojen palauttamisen tukena. – Suomen ympäristö 
11/2011. Suomen ympäristökeskus. 93 s.

P. Kauppila, T. P. Karjalainen, K. Harju ja A. Arvio 2011: Ka-
lastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerk-
kinä Iijoen valuma-alueen kunnat. – Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos.Tutkimuksia ja selvityksiä, 12/2011, 36 s. 

TV1 Ylen Aamu-tv esitteli kalateiden rakentamiseen Iijoelle 
tähtäävää hanketoimintaa syys- ja lokakuussa 2012 Luonto 
lähellä -ohjelmasarjassa:

● 17.9.2012 Pyydystettiin merilohia tutkimustöitä varten 
(Nähtävissä Yle Areenassa 17.9.2014 asti)

● 1.10.2012 Kalatiet Iijoelle, suunnannäyttäjinä toimivat me-
rilohet. (Nähtävissä 1.10.2014 asti)

● 15.10.2012 Esiteltiin kalateiden rakentamiseen tähtäävää 
hanketta (Nähtävissä 15.10.2014 asti)

Vaelluskalat palaavat Iijokeen – Iijoen kalatiet -DVD 2013: 
Osa 1 Tutkimuslohia pyytämässä, Osa 2 Lohet suunnannäyt-
täjinä ja Osa 3 Iijoen uudet kalatiet. Kesto 3 x 6 min.

Esitteen teksti ja taittosuunnitelma: Arto Hirvonen

Iijoen kalatiesuunnitelmat
Iijoen kalatiet 2011-13 -hankkeessa valmistuvat seuraavat suunnitelmat: Yleissuunnitelma Raasakan voimalaitoksen ja Raasa-
kan säännöstelypadon välisellä jokiosuudella ns. vanhassa uomassa tehokkaasti toimivasta kalojen vaellusreitistä sekä tekniset 
kalatiesuunnitelmat seuraaviin kohteisiin: 1) Raasakan säännöstelypato 2) Raasakan voimalaitos 3) Maalismaan voimalaitos 4) 
Kierikin voimalaitos 5) Pahkakosken voimalaitos 6) Haapakosken voimalaitos ja 7) Irnijärven säännöstelypato.
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Iijoen alajuoksulle rakennettiin vuosina 1961-71 viisi vesivoi-
malaitosta ja samalla aloitettiin Iijoen vesistön latvaosissa 
olevien Kostonjärven ja Irnijärven säännöstely patojen avulla. 
Merilohen ja muiden kalojen kutuvaelluksen esteenä oleviin 
Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapa-
kosken voimalaitospatoihin rakennettavista kalateistä tehtiin 
selvityksiä ja aloitteita jo 1990-luvulla: Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksen johdolla laadittu Kalojen kulkumahdol-
lisuuksien palauttaminen Iijoella -yleissuunnitelma vuonna 
1998 ja vuosina 1998-99 toteutettu Lohi Iijokeen kalateiden 
avulla -kansalaishanke. Kymmenen vuotta noitten jälkeen, 
vuosina 2008-10 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 
koordinoimassa monitahoisessa Vaelluskalat palaavat Iijo-
keen -yhteistyöhankkeessa (706 000 €) aloitettiin Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), viiden kunnan (Ii, Yli-Ii, Pu-
dasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo) ja PVO-Vesivoima Oy:n 
rahoituksen avulla vaelluskalakantojen palauttamisen ja 
vesivoimatalouden harjoittamisen yhteensovittaminen Iijoel-
la. Yhteistyön tuloksena valmistuivat mm. Iijoen kalateiden 
yleissuunnitelmat vesivoimalaitoksille ja säännöstelypadolle, 
jotka sijaitsevat joen alajuoksulla 60 km:n matkalla. Sukukyp-
sien merilohien ylisiirto Iijokisuulta joen keskijuoksulla oleville 
lisääntymisalueille aloitettiin vuonna 2009 ja hankkeen aika-
na tehtiin myös laaja-alaisia sekä runsaslukuisia lohen ja me-
ritaimenen kotiutusistutuksia.

Projektiyhteistyö on nyt edennyt Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen koordinoimalla Iijoen kalatiet 2011-13 
-EAKR-hankkeella (1 010 000 €) vaiheeseen, jossa vastaval-
mistuneiden kalatiesuunnitelmien avulla haetaan kalateiden 
rakentamiseen tarvittavaa lupaa. Hankkeessa valmistuivat 
säännöstelypadon ohittava kalatie Kostonjärvelle sekä lu-
pahakemustasoiset suunnitelmat kalateistä alajuoksulla ole-
ville viidelle voimalaitospadoille sekä Raasakan ja Irnijärven 
säännöstelypadoille.  Kesäkuun lopussa 2014 päättyneen Ii-
joen kalatiet 2011-13 -hankkeen rahoittivat EAKR ja Suomen 
valtio (76.5 %), Taivalkosken kunta (9 %), PVO-Vesivoima Oy 
(5 %), Pudasjärven kaupunki (3 %), Iin kunta (2.5 %), Kuusa-

mon kaupunki (2.5 %), Yli-Iin kunta / Oulun kaupunki (1 %) ja 
Metsähallitus (0.5 %). Kalateiden rakentamiseksi Iijoen ala-
juoksulle haetaan vesilain mukaista lupaa Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolle jätettävällä vesitalouslupahakemuksel-
la, kun sen edellytyksenä olevat päätökset on tehty.  Vuoden 
2014 tavoitteisiin sisältyvät myös kalateiden rakentamiseen 
tarvittavan rahoituksen neuvottelu ja valmistelutyöt.
 
Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä ’Kansallisessa 
kalatiestrategiassa’ on nimetty kalatierakentamisen kärki-
kohteiksi suurten jokien sarjassa Iijoki, Kemijoki ja Kymijoki. 
Valintaperusteena on vaelluskalakantojen ja niiden lisäänty-
misen palauttamisen kustannustehokkuus. Jo vuonna 2011 
maamme hallituksen ohjelmaan sisällytettiin kalatiestrategi-
an mukainen vaelluskalakantojen luonnonvaraisen lisäänty-
misen turvaaminen kalateiden avulla. Tätä tukee Euroopan 
komission tekemä ja hyväksyttävänä oleva ehdotus Itämeren 
lohen uudeksi hoito-ohjelmaksi. Kalatiestrategian toteuttami-
sen tärkeys on todettu myös  Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen toimintastrategiassa vuosiksi 2012-15. Kalateiden 
rakentamisen aloittaminen lähivuosien aikana on otettu ta-
voitteeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassakin.             
 
Iijoen alajuoksulla olevien voimalaitosten kalateiden raken-
nuskustannukset ovat yhteensä 15-20 M€. Raasakan vesi-
voimalaitoksen alueelle rakennettavan kalatien kustannus-
arvio on matkailu- sekä tutkimusrakenteet ja -varustukset 
mukaan lukien 3-4 M€. Sen rakentaminen voidaan aloittaa 
aikaisintaan vuonna 2016. Kalateiden rakentaminen tarjoaisi 
maa- ja vesirakennusalan töitä Oulun seudulle 50-100 henki-
lötyövuotta. Pääosa kalateiden rakentamisessa tarvittavasta 
rahoituksesta pyritään saamaan Euroopan unionin ja valtion 
varoista. Näiden saamiseksi on paikallinen rahoitusosuus 
välttämätöntä. Siitä vastaavien kuntien (Iin kunta, Oulun kau-
punki, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta ja Kuusa-
mon kaupunki) sekä PVO-Vesivoima Oy:n rahoitusosuus on 
edelleen neuvoteltavana. Päätökset niistä odotetaan saata-
van vuoden 2015 aikana.

Vaelluskalat palaavat Iijokeen -yhteistyöhankkeeseen sisäl-
tyneillä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ra-
diotelemetriatutkimuksilla ja sähkökalastuksilla todennettiin 
ylisiirrettyjen lohien luonnonvaraisen lisääntymisen onnistu-
minen Iijoessa. Vuosina 2009-2014 on kalastajien Iijokisuulta 
pyydystämiä elinvoimaisia, lisääntymisikäisiä lohia ylisiirretty 
voimalaitospatojen ohitse keskijuoksulla oleville kutu- ja poi-
kastuotantoalueille yhteensä yli 800 yksilöä. Vuoteen 2016 
voimassa olevalla kalatalousviranomaisen myöntämällä lu-
valla saadaan siirtää vuosittain 300 sukukypsää merilohta 
voimalaitospatojen ohitse lisääntymisalueilleen, jotta lohikan-
nan kotiutuminen Iijokeen saataisiin varmistettua.
 
Iijoen vesistöalueella toteutettiin vuosina 2006-2014 pääosin 
Metsähallituksen yhteistyöosuutena mittava lohen ja meritai-
menen poikasten istutusohjelma. Metsähallituksen hallinnas-
sahan on noin 1/3-osa vesialueista. Iijokeen ja sen sivu-uo-
miin istutettiin lohia lähes 90 koskialueelle yhteensä 1 265 
000 vastakuoriutuneina ja 332 000 yksivuotiaina poikasina. 
Meritaimenia istutettiin vain vastakuoriutuneina 25 virtavesi-
alueelle yhteensä 721 000 poikasta. Nämä kotiutusistutukset 
olivat mahdollisia RKTL:n poikaslahjoitusten avulla, Metsä-
hallituksen uittovelvoitteina sekä muutamien osakaskuntien 
ja yhdistysten varoilla. Lisäksi hankevaroilla istutettiin vuonna 
2012 yhteensä 60 000 lohen vuoden vanhaa ja meritaimenen 
vastakuoriutunutta poikasta kohdennetusti Etelä-Kuusamos-
sa sijaitseviin Iijoen latvauomiin.

Vaelluskalakantojen paluuta tukevat toimenpiteet aloitettiin 
Iijokisuulla jatkamalla viuhkanmuotoista 3 kilometrin pituista 
kalaväylää merelle 5 kilometrin päähän ulottuvaksi. Kalaväy-  
lätoimitus toteutettiin Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntien 
aloitteesta ja Kainuun ELY-keskuksen kalatalousviranomai-
sen  johdolla. Kalaväylällä on kalastuslainsäädännön mukai-
nen kalastuskielto. Lisäksi kalastuksen valvontaa on Iijoella 
tehostettu suunnitelmallisesti vuodesta 2012 alkaen lisäänty-
misalueilleen siirrettyjen lohien kudun turvaamiseksi.

Kostonjärven säännöstelypadon ohittava 385 metriä pitkä 
kalatie valmistui Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen raken-
nuttamana 5.12.2012, jolloin se luovutettiin ylläpidettäväksi 
luvanhaltijalle, Metsähallitukselle. Rakennustyöt kestivät vain 
kolme ja puoli kuukautta. Kalatien lähes 400 000 euron koko-
naiskustannuksista Euroopan aluekehitysrahaston osuus oli 
65 % ja Taivalkosken kunnan sekä paikallisten kalastuskun-
tien yhteensä noin 20 %. Loppuosan (15 %) jakoivat osuuk-
siensa suuruusjärjestyksessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus, PVO-Vesivoima Oy, Pudasjärven kaupunki, Iin kunta, 
Kuusamon kaupunki, Yli-Iin kunta ja Metsähallitus.

Lupahakemustasoiset suunnitelmat kalateistä Raasakan, 
Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voima-
laitosten yhteyteen sekä Raasakan säännöstelypadolle val-
mistuivat kesäkuussa 2014. Suunnitelmat perustuvat vuosi-
na 2011-12 RKTL:lta hankittuihin kalatietutkimuksiin Iijoella. 
Näiden tutkimusten tulosten sekä olosuhteita voimalaitosten 
alakanavissa selventäneiden kolmiulotteisten virtausmal-
linnusten ja kalatiesimulaatioiden avulla RKTL antoi suosi-
tuksensa kalateiden sijoittamisesta ja houkutusvirtauksen 
suuruudesta. Suunnitelma kalatiestä Irnijärven säännöstely-
padolle valmistui myös vuonna 2014.

Sukukypsien lohien ylisiirto,  
kotiutusistutukset ja kalastuk-
sen uudelleen järjestäminen

Kostonjärven kalatie ja Iijoen kalatiesuunnitelmat

Valokuvasovitus kalatiestä Raasakan voimalaitosalueella

Kostonjärven kalatie valmistui vuonna 2012
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