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1 Johdanto
Tässä raportissa kuvataan, miten Iijoen alaosan voimalaitosalueille voitaisiin suunnitella kalatiet
luonnonmukaisina ohitusuomina siten, että niiden yhteyteen voitaisiin myös toteuttaa korvaavia
lisääntymisalueita vaelluskaloille voimalaitosrakentamisen hävittämien habitaattien tilalle. Samalla
tutkittiin mahdollisuuksia yhdistää voimalaitosalueiden luonnonpuroja kalateihin siten, että myös niille
tulisi uusi merkitys lohen ja taimenen lisääntymisalueina. Raportti on hankkeen ”Pienvesien tilan
kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella
(PienvesiGIS)” toinen osaraportti.
Työssä hyödynnettiin hankkeen ensimmäisessä osiossa kehitettyä ja testattua paikkatietopohjaista
menetelmää, jonka avulla voidaan arvioida pienten virtavesien muuttuneisuutta luonnontilasta
paikkatietoaineistojen ja -menetelmien avulla. Arviointimenetelmän perusteet ja kehitystyön tulokset
on raportoitu raportissa Häkkilä ym. (2015), jossa esitetään, mitkä paikkatietona saatavilla olevat
muuttujat kuvaavat parhaiten purojen muuttuneisuutta ja mitä paikkatietoaineistoja arvioinnissa
voidaan hyödyntää. Raportissa arvioidaan myös, minkälaista jatkokehitystyötä tarvitaan, jotta
arviointimenetelmästä tulisi laajasti käyttökelpoinen työkalu purojen tilan arvioinnin tueksi.
Hankkeen toisessa osatehtävässä testattiin, miten kehitettyä paikkatietomenetelmää voitaisiin käyttää
vaelluskalojen lisääntymiseen soveltuvien alueiden määrittelyssä Iijoen rakennetulla alaosalla.
Voimakkaasti muutettu Iijoki on yksi Suomen kalatiestrategian kohteista. Itämeren lohen hoitoohjelman ja kalatiestrategian tavoitteena on vaelluskalojen kuten lohen ja meritaimenen
palauttaminen voimatalouskäyttöön rakennettuihin jokivesistöihin. Tämä edellyttää, että selvitetään
kaikki mahdollisuudet alkuperäisiä koskialueita korvaavien lisääntymisalueiden toteuttamiseen.
Työssä kokeiltiin, miten hyvin GIS-tarkastelun avulla voidaan arvioida luonnontilaisuutta Iijoen
alaosalle laskeville sellaisille puroille ja pienehköille sivujoille, joihin voitaisiin johtaa lisäjuoksutusta
joen pääuomasta ja jotka siten voisivat toimia vaelluskalojen lisääntymisvesistöinä tai voimalaitosten
yhteyteen rakennettavien ohitusuomien osina. Paikkatietotarkastelun tuloksia täydennettiin
maastokäynneillä lupaavilta vaikuttaneilla purokohteilla. Kokemusten perusteella arvioitiin, minkä
verran GIS-tarkastelu vaatii täydentävän tiedon hankkimista maastossa. Kartoitustietojen perusteella
määriteltiin Iijoen alaosan sivu-uomien potentiaaliset vaelluskalojen poikastuotantoalueet. Kerättyä
tietoa voidaan hyödyntää kalatiestrategian toimeenpanossa ja Iijoen vaelluskalahankkeiden
edistämisessä.
PienvesiGIS-hankkeen toteutti Suomen ympäristökeskus vuosina 2014-15. Osarahoittajana oli
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahaston kautta.

2 Lähtökohdat lisääntymisuomien suunnittelulle
2.1 Istutuskompensaatioista lisääntymisalueiden kompensaatioon
Suomessa ollaan voimalaitosten lupaehdoissa siirtymässä kalanistutuskompensaatioista kohti
vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen turvaamista. Tästä on osoituksena valtakunnallinen
kalatiestrategia (Valtioneuvosto 2012) ja jo useiden hallitusohjelmien tavoitteet. Iijoki on yksi
kalatiestrategian kärkikohteista.
Lupaehdoissa istutuskompensaation tarkoitus on korvata täysimääräisesti alkuperäinen
vaelluskalojen,
etenkin
lohen
luonnontuotantomäärä.
Vaelluspoikasten
eli
smolttien
istutusvaatimukset on arvioitu kullekin joelle. Nykyisissä lupaehdoissa Iijoelle edellytetään istutettavan
vuosittain 310 000 lohen ja 28 000 meritaimenen smolttia. Nykytiedon valossa alkuperäiseksi
tuotantoarvioiksi katsotaan molempia lajeja yhteensä 975 200 smolttia vuodessa. Arvio perustuu
tuotantoalaan 2 300 ha ja poikastuotantoon 425 smolttia/ha. (Marttila ym. 2014). Istutuksilla on
aiemmin voitu korvata meri- ja jokisuukalastukselle voimalaitoksista aiheutuneita saalismenetyksiä,
mutta jokivarsissa lohen ja meritaimenen kalastus ei ole ollut mahdollista voimalaitosten rakentamisen
jälkeen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet istutusten heikon tuloksellisuuden
vaelluskalakantojen ylläpidossa, koska etenkin istutuspoikasten selviäminen on ollut heikkoa.

Istutuspoikasia katsotaan tarvittavan 2,5 -kertainen määrä luonnonpoikasiin verrattuna saman tuoton
aikaan saamiseksi. Iijoen istutuspoikasmääräksi arvioidaan tarvittavan lohella 1,7 - 2,0 miljoonaa
vaelluspoikasta ja meritaimenella 150 000 – 180 000 vaelluspoikasta eli moninkertaisesti nykyiseen
istutusvelvoitteeseen nähden (Marttila ym. 2014).
Luonnonlisääntymisen palauttaminen Iijoella edellyttää kalojen vapaata vaellusta lisääntymisalueille.
Iijoella alkuperäisiä lisääntymisalueita on jäljellä etenkin joen keskijuoksulla. Muinoin suurten jokien
alimmat kosket ovat olleet keskeisiä lohen lisääntymisalueita. Vaikka Iijoen alimpiin voimalaitoksiin
saataisiin aikaan toimivat kalatiet ja kalat nousemaan keskijuoksulle asti, ei silti pystyttäisi
kompensoimaan alkuperäisiä lisääntymisalueita ja poikastuotantomäärän menetystä alajuoksulla.
Iijoella voimalaitosten vaikutusalue on noin 65 km, joka on ollut lähes yhtenäistä koskialuetta.
Karkeasti arvioituna koskialuetta on ollut 1 000 ha eli lähes puolet koko Iijoen arvioidusta
poikastuotantoalueesta. Nykyisen vanhan uoman osien pinta-ala on noin 300 ha ja loput 700 ha on
voimalaitosten muodostaman padotuksen alla. Istutuskompensaatioiden muuttaminen lupaehdoissa
tulisi nähdä laajempana tavoitteena siten, että se sisältää sekä vaellusyhteydet että alkuperäisten
lisääntymisalueiden kompensoinnin kullakin voimalaitosalueella tai sen läheisyydessä.
Elinympäristöjen kompensaatio on vaatimuksena monen maan ja osittain jo myös Suomen
lainsäädännössä.
Vesipuitedirektiivi
edellyttää
voimakkaasti muutetuissa
vesistöissä
toimenpiteitä
paitsi
vaellusyhteyksien myös kutu- ja lisääntymisalueiden aikaansaamiseksi niillä alueilla, joille on
aiheutunut haitallisia muutoksia. Kalateiden suunnitteluun on järkevää liittää lisääntymisalueiden
kunnostus ja uusien toteutus. Korvaavien uusien lisääntymisalueiden aikaansaaminen tulee ottaa
huomioon tehtäessä päätöksiä kalateiden sijoituksesta ja kalatietyypin valinnasta, koska muutoin
saatetaan pilata mahdollisuudet järkeviin kokonaishankkeisiin. Kansainvälisen käytännön mukaisesti
tulisi aina valita ensisijaisesti luonnonmukainen kalatievaihtoehto, jos voimalaitosten ympäristössä on
tilaa. Luonnonmukaisista kalateistä on Suomessa jo pitkä kokemus (Suomen ympäristökeskus 1999,
Jormola ym. 2003). Loivat ohitusuomatyyppiset kalatiet voidaan tehdä lähes kokonaisuudessaan
lisääntymisalueiksi. Kalatiestrategiassa todetaan kalatalousvelvoitteiden kompensaatiovaikutuksista ja
niiden kohdentamisen parantamisesta seuraavasti: ”Esitetään tarvittaessa lupaan sisällytettäväksi
toimenpiteitä kalojen alasvaelluksen onnistumisen varmistamiseksi ja/tai menetettyjen lisääntymis- ja
poikashabitaattien rakentamiseksi ohitusuomiin” (Valtioneuvosto 2012).
Lisääntymisalueita voidaan rakentaa paitsi kalatienä toimivaan ohitusuomaan myös kalatiehen
liittyvään erilliseen, poikasalueeksi suunniteltuun haaraan. Keski-Euroopassa on runsaasti
esimerkkejä kalateiden ja lisääntymisuomien yhdistelmistä. Aare-joella Sveitsissä on Ruppoldingenin
voimalaitoksen lisääntymisuoma, johon on rakennettu yhteys voimalaitosten alta kalatiellä (kuva 1)
(Jormola 2012). Rein-joella Baselin yläpuolella on rakennettu Albruck-Doggern- ja Rheinfeldenin
voimalaitosten lisääntymisuomat (kuvat 2 ja 3) (Gebler 2012).

Kuva 1. Ruppoldingenin voimalaitoksen 1,2 km pitkä lisääntymisuoma (kuva oikealla), josta haarautuu
luonnonmukainen kalatie voimalaitoksen alle (kuva vasemmalla). Haarautumiskohta on merkitty
ilmakuvaan ympyrällä. Lisääntymisuoman virtaama on 2-5 m3/s, kalatien virtaama on 0,4 m3/s. Kuvat:
Google Maps ja J. Jormola.

Kuva 2. Rein-joelle rakennetun Albruck-Dogern -voimalaitoksen ohitusuoma, jossa on rinnakkain kalatie
suurikokoisille kaloille (etualalla) ja lisääntymisalue. Uoman virtaama on 2-5 m3/s. Kuva: J. Jormola.

Kuva 3. Albruck-Dogern -voimalaitoksen ohitusuoma haarautuu alaosassaan tekniseen kalatiehen
voimalaitoksen alle ja alemmas johtavaan luonnonmukaiseen kalatiehen (Gebler 2012).

Kanadassa lainsäädäntö edellyttää voimalaitosrakentamisessa kompensoivien lisääntymisalueiden
rakentamista siten, etteivät lisääntymiseen soveltuvat habitaatit vähenny (no-net-loss -periaate).
Newfoundlandiin on rakennettu Granite Canal -voimalaitoksen kompensaatiouoma Atlantin lohen
järvilohimuodon korvaavaksi lisääntymisalueeksi, voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä
hävinneen lisääntymisympäristön tilalle (kuvat 4 ja 5). Uoman pituus on 1,6 km, virtaama 2,5 m3/s ja
leveys 30 metriä. Rakentamisen jälkeisissä seurannoissa on uomassa todettu yli 1000 lohen
kutupesää. Lohen poikastiheydet olivat 50-150 poikasta/100 m2 eli suurempia kuin
luonnonvesistöissä. (McCarthy & Sellars 2009).

Kuva 4. Granite Canal -voimalaitoksen 1,6 km pituinen kompensaatiouoma kuvan oikeassa laidassa.
Kuva: Google Maps.

Kuva 5. Granite Canal -kompensaatiouoma talviolosuhteissa. Kuva: Nazfiger et al. 2009.

Skotlannissa Conon-jokeen on tehty lisääntymisuoma Atlantin lohelle (kuva 6). Yhden kilometrin
pituinen uoma kaivettiin jokihaarojen väliseen saareen umpeenkasvaneen sivuhaaran kohdalle.
Uoman minimivirtaama on 0,5 m3/s ja uoman leveys on noin 5 m. Vaikka uoman alapäässä ei ole
erityistä houkutusvirtaamaa, lohet löysivät uoman pian toteutuksen jälkeen. Lohen poikastiheyksiksi
todettiin 160 kpl saman kesän poikasia ja 70 kpl 1-vuotiaita eli yhteensä 230 poikasta/100 m2.
Poikastiheys vastaa hyviä taimenpurojen poikastiheyksiä Suomessa ja ylittää selvästi tiheydet
normaaleissa luonnonjoissa (Järvenpää ym. 2010).

Kuva 6. Conon-joen poikastuotantouoma. Kuva: S. McKelvey

Suomessa on tehty selvitys luonnonmukaisten ohitusuomien mahdollisuuksista lohen
poikastuotannossa mm. Oulujoen voimalaitosten yhteydessä (Järvenpää ym. 2010). Julkaisuun on
koottu laajasti tietoa luonnonmukaisista ohitusuomista ja rakennetuista poikastuotantouomista
Suomessa ja ulkomailla.

Oulussa on tutkittu Merikosken voimalaitoksen ohittavien Hupisaarten purojen soveltuvuutta lohen
lisääntymisuomina (Orell ym. 2010). Istutettujen lohen poikasten todettiin talvehtineen uomassa,
vaikka varsinaisia kunnostustoimenpiteitä habitaattien parantamiseksi ei ole vielä tehty.
Imatran voimalaitoksen yhteyteen on vuonna 2014 valmistunut Imatran kaupunkipuro, jonka
tavoitteena on toimia korvaavana lisääntymisalueena paikallisen taimenen mahdollisesti
heikentymässä oleville lisääntymisalueille (kuva 7). Se toimii myös maisema-aiheena. Uoman pituus
on 1 km ja virtaama 0,3 m3/s kesällä ja 0,15 m3/s talvella. Kalojen lisääntymistä seurataan purossa.

Kuva 7. Imatran kaupunkipuro, joka on toteutettu korvaavaksi lisääntymisalueeksi taimenelle ja osaksi
matkailumaisemaa. Kuva: J. Jormola

2.2 Ohitusuomien virtaamat osana ympäristövirtaamien määrittelyä
Kun voimalaitosten lupaehtoja mahdollisesti uusittaan, olisi syytä tarkastella paitsi vaellusyhteyksiä ja
kalateitä
myös
lisääntymisalueiden
aikaansaamista
siten,
että
otetaan
huomioon
säännöstelykäytännöt ja voimalaitosten ohi juoksutettavien virtaamien kokonaisuus kalatalouden,
virkistyskäytön ja matkailun kannalta. Joen eliöstön vaatimaa virtaamaa kutsutaan ekologiseksi
virtaamaksi. Kun otetaan huomioon laajemmin myös jokien virkistyskäyttö, käytetään usein nimitystä
ympäristövirtaama. EU edellyttää jäsenmaita selvittämään tarpeita ekologisen virtaaman
määrittelemiseksi (Euroopan komissio 2012). Suomessa on tehty ensimmäisiä selvityksiä
ympäristövirtaamien soveltamisesta (Olin 2012). Kalateihin ja poikastuotantouomiin johdettavien
virtaamien lisäksi on Suomessa tarpeen tarkastella mm. vanhojen uomaosuuksien poikastuotannon
parantamista johtamalla niihin lisää juoksutusta ja kunnostamalla entisiä koskia uudestaan
lisääntymisalueiksi. Ala-Koitajoen lupapäätös vuodelta 2013 on hyvä esimerkki lisätyistä virtaamista
uhanalaisen Saimaan järvilohen poikastuotannolle tärkeään, voimalaitoksen sivuun jääneeseen
vanhaan uomaan. Ensimmäiset havainnot siirrettyjen järvilohien kutemisesta ovat olleet lupaavia.
Myös Iijoella vanhat uomaosuudet voisivat toimia lisääntymisalueina, jos niihin johdettaisiin riittävä
virtaama ja tehdyt pohjapadot kunnostettaisiin uudestaan koskiksi.
Teknisiä kalateitä on joskus suosittu mm. sen takia, ettei niihin tarvitse johtaa vettä nousuajan
ulkopuolella. Kun uomassa on poikastuotantoalueita, kalatievirtaamasta saadaan hyötyä paitsi kalan
nousun myös poikastuotannon kannalta. Kalatievirtaama voi lisääntymisalueiksi suunnitelluissa
uomissa olla samalla osa ympäristövirtaamaa, joka tarvitaan lisääntymistä varten. Kutualueiden ja eriikäisten poikasten elinalueiden vaatimat virtaamat joki- ja purouomissa ja erikseen rakennettavissa
ohitus- ja lisääntymisuomissa eri vuodenaikoina ovat keskeisiä tekijöitä ympäristövirtaamien
määrittelyssä. Luonnonmukaisiin ohitusuomiin johdettavaa vesimäärää voidaan pienentää kalojen
talvehtimisen ajaksi, mikä vastaa luontaisia virtaamavaihteluja.

Tämän tarkastelun lähtökohtana on, että ohitusuomien virtaama on kesäaikaan 1 m3/s eli samaa
luokkaa kuin suunnitelluissa teknisissä kalateissä. Talviajaksi virtaama voidaan pienentää arviolta
puoleen. Rakennettavissa lisääntymisuomissa virtaaman määrä vaikuttaa siihen, miten leveistä
uomista voidaan tehdä ja millaisia habitaatteja voidaan saada aikaan eri kaltevuisilla osuuksilla.
Karkeana mitoituksena voidaan pitää sitä, että 1 m3/s kalatievirtaama mahdollistaa 10 metrin
uomaleveyden luonnonmukaisessa ohitusuomassa loivilla osuuksilla. Vastaavasti uoman leveys
suurenee tai pienenee yhdellä metrillä jokaista 0,1 m3/s kohti. Jyrkemmillä osuuksilla, jotka
suunnitellaan kalojen nousun vaatimusten mukaan, uomista tulee kapeampia. Maasto-olosuhteet,
kuten kalatien sijoittaminen poikittain rinteeseen, voivat rajoittaa uomaleveyttä. Monimuotoinen pohjan
kiveäminen mahdollistaa jyrkkienkin kalateiden toimimisen myös poikasten elinalueina.
Tämän hankkeen yhteydessä tehtiin maastokäynti muutamalle Iijoen alaosalle laskevalle purolle ja
pienehkölle sivujoelle, jotka karttatarkastelun perusteella voisivat toimia vaelluskalojen
lisääntymisvesistöinä, kun niihin tehdään yhteys voimalaitoksille suunniteltavista ohitusuomista.
Maastokäynti tehtiin 25.–27.8.2014. Tarkasteltavat uomat laskevat voimalaitosten alueelle siten, että
ne ovat vaelluskalojen kuten lohen ja meritaimenen saavutettavissa. Niihin on johdettavissa juoksutus
voimalaitosten yläaltaista, jolloin niistä muodostuu tavallaan joen uusia sivuhaaroja. Pääuomasta
johdettava vesi edistää uomien houkuttelevuutta alajuoksun suunnasta vaeltaville kaloille. Uudet
lisääntymisuomat ovat kaloille parhaiten löydettävissä silloin, kun kalat voivat nousta niihin hyvin
toimivaa kalatietä pitkin. Tällöin lisääntymisuomien yläosa on yhteinen kalatien kanssa, ja vesi
kalatiehen johdetaan sivuhaarana lisääntymisuomasta.

2.3 Arviointiperusteita lisääntymisuomien poikastuotannolle
Suunniteltavien ohitusuomien ja niihin yhdistettävien luonnonpurojen merkitystä korvaavina
lisääntymisalueina voidaan arvioida toteutettujen poikastuotantouomien ja vesistöjen luontaisten
tuotantomäärien perusteella. Joki- ja purovesistöissä virtaamat ovat riippuvaisia vaihtelevista
sadannoista ja vuodenaikaisista sääolosuhteista. Tulvavirtaamat, kuivuuskaudet ja jäätyminen
aiheuttavat kalanpoikasille ongelmia ja karsivat poikasten määrää etenkin talviaikaan. Ohitusuomat
voidaan rakentaa ihanteellisiksi kalojen elinympäristöiksi parhaan kokemuksen ja tutkimustiedon
pohjalta ja niiden virtaamat voidaan säädellä halutun suuruisiksi. Myös niiden poikastuotantomäärä
pinta-alaa kohti voidaan odottaa olevan samaa luokkaa kuin hyvillä lisääntymisalueilla
luonnonvesistöissä.
Oulujokea koskevassa ohitusuomien suunnittelussa poikastuotantoa arvioitiin mm. Skotlannissa
Conon-joella toteutetun poikastuotantouoman poikastiheyksien perusteella. Lohen poikaset lähtevät
vaellukselle keväällä joko toisen tai kolmannen kasvuvuotensa jälkeen. Voidaan olettaa, että myös
Suomeen rakennettavissa poikastuotantouomissa voitaisiin optimiolosuhteissa päästä toisen tai
kolmannen kesän lohen poikasten tiheyksiksi todettuun 70 poikaseen/100 m2. Talven jälkeen henkiin
jäävien poikasten määränä luonnonvesistöissä pidetään Pohjois-Suomessa 30 %. Tätä
säilyvyysprosenttia käytettiin Oulujoen ohitusuomien suunnittelussa, jolloin viimeisen talven jälkeen
vaellukselle lähtevien smolttien määräksi eli uomien smolttituotannoksi arvioitiin 20 smolttia/100 m2 eli
2000 smlottia/ha. Tämä vastaa hyvien eteläisempien lohijokien poikastuotantoa. Iijoen sivuvesistöissä
todetut suurimmat taimenen poikastiheydet ovat olleet paikallisesti jopa yli 300 kpl/100 m2 (Luhta
2015). Poikaset smolttiutuvat pohjoisissa joissa keskimäärin kolmen joessa vietetyn talven jälkeen ja
talvehtimisen onnistuminen on ratkaisevaa vaelluspoikasiksi selviävien poikasten määrälle.
Talvisäilyvyys voidaan ohitusuomissa saada todennäköisesti suuremmaksi kuin luonnonvesistöissä,
koska virtausolosuhteet saadaan tasaisiksi ja poikasten suojapaikkoja voidaan tehdä runsaasti
rakentamisen yhteydessä. Talviolosuhteiden vaikutuksia poikasiin on tutkittu luonnonvesistöissä
(Huusko ym. 2004 ). Rakennettujen ja luonnonuomien talvi- ja jäätymisolosuhteista on tutkimustietoa
Kanadassa (Nazfiger ym. 2009). Vuosiluokkien pienenemisen lisääntymisalueilla voidaan
kuolevuuden lisäksi olettaa johtuvan myös vanhempien ikäluokkien siirtymisestä pääuomaan tai
muualle sivuvesistöihin. Lohen- ja taimenenpoikasten on todettu liikkuvan kilometrejä pääuoman ja
sivuvesistöjen välillä. Ohitusuomien voidaan olettaa siten tukevan poikastuotantoa myös padotussa
pääuomassa, jossa lisääntymisalueiden kunnostusmahdollisuudet ovat rajoitettuja.
Iijoen alkuperäiseksi poikatuotannoksi on arvioitu 425 smolttia/ha (Marttila ym. 2014). Saimaan
järvilohen poikastuotanto reittivesistöissä on arvioitu olleen 400 smolttia/ha (Mäkinen 1972, Pohjois-

Karjalan ELY-keskus 2014). Tällainen smolttituotantomäärä otetaan tässä työssä perusteeksi
määriteltäessä tuotantomääriä suunniteltuihin ohitusuomiin yhdistettävissä olevissa luonnonpuroissa,
joihin esitetään johdettavaksi tasaista virtaamaa Iijoen pääuomasta.
On otettava huomioon, että edellä mainitut poikastuotantomäärät ovat mahdollisia Suomessa vain
hyvin optimaalisissa olosuhteissa ja ovat karkeita arvioita uomien maksimituotantomääristä. Niihin
pääsemiseksi ei pelkästään riitä, että habitaatit ovat rakenteidensa puolesta sopivia eri
vaelluskalalajeille ja -kannoille, vaan myös mm. virtausolojen, vedenlaadun ja pohjanlaadun täytyy
olla kalojen lisääntymisen ja elinolosuhteiden kannalta optimaaliset. Näihin tekijöihin vaikuttavat mm.
hydrologisten olojen vaihtelu, vesistön säännöstely, alueen maaperä sekä maankäyttö ja sen
muutokset. Lisäksi emokaloja täytyy saada houkuteltua kutualueille riittävä määrä, että
maksimipoikastuotantomääriin voitaisiin päästä. On myös muistettava, että nousukalojen määrässä ja
olosuhteissa voi olla huomattavaa vuosittaista vaihtelua, joten myös poikastuotantomäärät saattavat
vaihdella suuresti eri vuosien välillä.
Ohitusuomat, puroihin johdettavat yhdysuomat ja kunnostettavat puro-osuudet voidaan rakentaa
olosuhteiltaan optimaalisiksi käyttäen parasta tietämystä kalojen elinvaatimuksista. Virtaamat
ohitusuomiin ja yhdysuomiin voidaan myös säätää halutuiksi sekä kalan nousun että rakennettavien
lisääntymisalueiden kannalta ja niiden vesi on Iijoen vettä. Tällä perusteella voidaan odottaa suuria
poikastiheyksiä. Sen sijaan tarkasteltavien purovesistöjen uomarakenteeseen, virtaamiin ja
vedenlaatuun voidaan vaikuttaa vain osittain, koska purojen latvaosista tuleva vesi vaikuttaa niihin
ratkaisevasti. Iijoen pääuomasta johdettava vesi kuitenkin lisää purojen virtaamaa ja parantaa
vedenlaatua alajuoksulla. Vasta seurannalla voitaisiin saada selville, miten lohet ja taimenet
käyttäisivät uusia uomia nousureitteinä ja miten suuri osa nousukaloista kutisi niissä sen sijaan, että
vaeltaisi yläjuoksulle. Tähän vaikuttaa todennäköisesti mm. kalojen leimautuminen Iijoen vesistön eri
osuuksille poikasvaiheessa.

3 Iijoen vesistöalue ja vesistöjärjestelyt
Iijoki on Suomen kuudenneksi suurin vesistöalue. Sen pinta-ala on 14 191 km2 ja järvisyys 5,7 %.
Latvajärvet ovat noin 250 metriä merenpinnan yläpuolella. Pohjolan Voima Oy aloitti
vesivoimalaitosten rakentamisen Iijoen alaosalle vuonna 1959. Pahkakosken voimalaitos valmistui
vuonna 1961 ja tämän jälkeen vuosien 1963–1971 aikana valmistuivat Haapakosken, Kierikin,
Maalismaan ja Raasakan voimalaitokset. Samalla aloitettiin Iijoen vesistön latvoilla olevien
Kostonjärven ja Irnijärven säännöstely patojen avulla. Voimalaitoksista Raasakka ja Maalismaa on
rakennettu syrjään vanhasta jokiuomasta. Vanhaa uomaa on Raasakassa jäänyt vähävetiseksi noin 7
km ja Maalismaalla noin 10 km. Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken laitoksilla voimalaitoksen
alakanavan ja tulvauoman erottaa toisistaan kapea kannas. (Laine 2010). Iijoen vesistöjärjestelyt on
esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Iijoen vesistöalueen voimalaitokset, säännöstelypadot ja säännöstellyt vesistöt (Laine 2010).

Voimalaitosten rakentaminen Iijoen alaosalle esti vaelluskalojen nousun ja myös muut virtakutuiset
kalat hävisivät patoamisen jälkeen Raasakan ja Haapakosken väliseltä alueelta. Vaelluskalakantoja
on ylläpidetty istutuksin ja joen alkuperäinen lohi on säilynyt viljelyn ansiosta (Laine 2010).
Iijoen alaosa on nimetty voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi, jonka ekologinen tila
arvioidaan suhteutettuna parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Iijoen alaosan ekologinen tila on
tyydyttävä. Muilta osin Iijoen pääuoman ekologinen tila on hyvä.

4 Aiemmat vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävät hankkeet Iijoella
Vaelluskalojen palauttamiseksi Iijokeen on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana tehty useita
erilaisia selvityksiä ja hankkeita.
Vuonna 1998 valmistui Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yleissuunnitelma kalojen
kulkumahdollisuuksien palauttamisesta Iijoella.
Vuosina 1998–1999 oli käynnissä kansalaishanke ”Lohi Iijokeen kalateiden avulla”.
Vuosina 2008–2010 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus koordinoi Vaelluskalat palaavat
Iijokeen -hanketta (rahoittajana Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR), jonka tavoitteena oli
vaelluskalakantojen palauttamisen ja vesivoimatalouden harjoittamisen yhteensovittaminen
Iijoella. Hankkeessa olivat mukana Iin, Yli-Iin, Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon
kunnat, PVO-Vesivoima Oy, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Oulun yliopisto,
Metsähallitus, Iijoen vesistön kalastusalue ja alueellinen kalatalousviranomainen.
Vuosina 2011–2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus koordinoi Iijoen kalatiet -hanketta
(rahoittajana EAKR). Hankkeessa Kostonjärvelle rakennettiin säännöstelypadon ohittava
kalatie Kostonjärvelle, laadittiin yleissuunnitelma Raasakan voimalaitoksen ja Raasakan
säännöstelypadon väliselle jokiosuudelle sekä lupahakemustasoiset kalatiesuunnitelmat
kustannusarvioineen viiteen alaosan voimalaitokseen sekä Raasakan ja Irnijärven
säännöstelypatoihin.

Vuosina 2008-2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (aiemmin ympäristökeskus) toteuttamissa
hankkeissa
Iijoen alaosan viidelle alimmalle voimalaitokselle on tehty kalatiesuunnitelmat.
Ensimmäiset kalatiesuunnitelmat valmistuivat 2008–2010 toteutetun hankkeen yhteydessä ja niissä
Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatiet oli suunniteltu rakennettavan
pääasiassa luonnonmukaisina. Vuosina 2011–2013 toteutetussa hankkeessa, kalatierakenteita ja
sijainteja muutettiin. Uusimmissa suunnitelmissa kaikki Iijoen alaosan kalatiet on suunniteltu
toteutettavan teknisinä kalateinä. Kalatiesuunnitelmat on tehnyt suunnittelutoimisto Maveplan Oy.
Päätöksiä kalateiden rakentamisesta ei ole tehty.

5 Potentiaalisten
lisääntymisuomien
tunnistaminen
luonnontilaisuuden arviointi paikkatietomenetelmillä

ja

niiden

Toisena osana PienvesiGIS-hanketta kehitettiin paikkatietopohjainen menetelmä, jolla voidaan
arvioida purojen muuttuneisuutta luonnontilasta. Menetelmässä testattiin tilastollisten analyysien
avulla erilaisia paikkatietomenetelmillä arvioituja puron fyysisiä ominaisuuksia ja valuma-aluetta
kuvaavia muuttujia. Tulosten perusteella puron fyysisiä ominaisuuksia kuvaavista muuttujista
parhaiten luonnontilaisuutta kuvasi mutkaisuusindeksi. Valuma-aluemuuttujista, jotka kuvaavat
ihmisen toimintaa valuma-alueella, parhaiksi osoittautuivat harvapuustoisten alueiden osuus (sisältää
sekä kivennäis- että turvemaalla sijaitsevat metsät) ja ojitettujen turvemaiden osuus. Valittujen
muuttujien ja luonnontilaisuusasteen riippuvuudet eivät olleet testiaineistossa (58 puroa) kovin
voimakkaita, mutta suuntaa-antavia johtopäätöksiä parhaiksi osoittautuneiden muuttujien avulla
purojen luonnontilaisuuden asteesta voidaan tehdä. (Häkkilä ym. 2015).
Iijoen alaosan voimalaitosten yhteydestä tunnistettiin kartalta silmämääräisesti puroja ja sivujokia
sekä uusia uomalinjauksia, jotka voisivat toimia potentiaalisina vaelluskalojen lisääntymisalueina tai
rakennettavien ohitusuomien osana, joihin voitaisiin johtaa lisävettä Iijoen pääuomasta kalojen
lisääntymis- ja elinolosuhteiden parantamiseksi. Näiden uomien luonnontilaisuutta arvioitiin
hankkeessa kehitetyn paikkatietopohjaisen menetelmän avulla. Paikkatietotarkasteluista jätettiin pois
ne kartalta tunnistetut uomalinjaukset, jotka olisi rakennettava kokonaan. Alla on voimalaitosalueittain
lueteltu valitut purot ja sivujoet.
Raasakan voimalaitosalue:
Huovisenoja ja Paakkolanoja
Maalismaan voimalaitosalue:
Martimojoki
Yhdysuoma Maalismaan voimalaitokselta Martimojokeen
Nauruanoja
Levälammen uoma
Jalokosken lahteen laskeva uoma
Kierikin voimalaitosalue:
Yhdysuoma Kierikin voimalaitokselta Nauruanojaan
Pahkakosken voimalaitosalue:
Pahkalan kylän läpi virtaava uoma
Pahkakosken voimalaitoksen eteläpuolinen uoma
Koutuanoja
Haapakosken voimalaitosalue:
Haapakosken voimalaitoksen eteläpuolinen uoma
Uomille määritettiin paikkatietomenetelmillä puron mutkaisuutta kuvaava indeksi, puron
keskimääräinen
kaltevuus
ja
korkeusprofiilit.
Uomien
geometriatietona
käytettiin
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasterin vesiteemaa ja Ranta10-aineistoa, koska ne kuvaavat
parhaiten uomien nykyisiä linjauksia. Keskimääräisen kaltevuuden ja korkeusprofiilin arvioinnissa
käytettiin Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia. Tarkasteluun valitut uomat,

laskennassa
käytetty
geometriatieto
sekä
paikkatietomenetelmällä
mutkaisuusindeksit ja keskimääräiset kaltevuudet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Iijoen alaosan voimalaitosten yhteydestä
mutkaisuusindeksit ja keskimääräiset kaltevuudet (%).

tunnistettujen

uomille

purojen

ja

lasketut
sivujokien

Peruskarttarasterin vedet (MML)
Peruskarttarasterin vedet (MML)
Peruskarttarasterin vedet (MML)

Mutkaisuusindeksi
1,001
1,003
1,003

Keskimääräinen
kaltevuus (%)
0,28
0,28
0,69

Peruskarttarasterin vedet (MML)
Peruskarttarasterin vedet (MML)
Peruskarttarasterin vedet (MML)
Peruskarttarasterin vedet (MML)
Peruskarttarasterin vedet (MML)
Peruskarttarasterin vedet (MML)
Ranta10-aineisto
Ranta10-aineisto
Ranta10-aineisto

1,004
1,006
1,006
1,008
1,012
1,022
1,023
1,041
1,051

0,80
0,32
0,61
0,37
0,58
0,36
0,15
0,20
0,16

Puron nimi

Geometriatieto

Jalokosken lahteen laskeva uoma
Levälammen uoma
Yhdysuoma
Maalismaan
voimalaitokselta
Martimojokeen
Haapakosken voimalaitoksen eteläpuolinen uoma
Yhdysuoma Kierikin voimalaitokselta Nauruanojaan
Pahkakosken voimalaitoksen eteläpuolen uoma
Huovisenoja
Pahkalan kylän uoma
Paakkolanoja
Martimojoki
Nauruanoja
Koutuanoja

Tarkasteltujen uomien mutkaisuusindeksit ovat 1,001-1,051 (taulukko 1). Mitä lähempänä indeksi on
arvoa yksi sitä suorempi uoma on kyseessä. Voimalaitosten alueilta tunnistettujen pienten purojen
mutkaisuusindeksit ovat pääasiassa hyvin lähellä yhtä, eli kyseiset purot ovat lähinnä suoriksi
kaivettuja kuivatusojia, joissa ei ole juurikaan luonnontilaisia mutkittelevia osuuksia jäljellä. Uomien
keskimääräinen kaltevuus vaihtelee välillä 0,15-0,80 % (taulukko 1). Voidaan todetta, ettei alueella ole
suuria korkeusvaihteluja. Tasaisilla alueilla uomat ovat yleensä luontaisesti mutkittelevia, ellei niitä ole
perattu ja suoristettu.
Paakkolanoja, joka laskee vanhaan uomaan Raasakan säännöstelypadon alapuolella, saa
tarkastelluista pienistä puroista selvästi korkeimman mutkaisuusindeksin arvon (1,022), eli uoma on
edelleen melko mutkitteleva. Kaikkia uomia tarkasteltaessa sivujoet, Martimojoki, Nauruanoja ja
Koutuanoja, saavat suurimmat mutkaisuusindeksiarvot 1,023-1,051. Kyseisissä sivujoissa saattaa siis
olla jäljellä potentiaalisia habitaatteja vaelluskaloille. Uomien muista kalojen lisääntymiseen tai
elinolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä ja ominaisuuksista (esim. veden- ja pohjan laadusta) ei tällä
paikkatietoperusteisella tarkastelulla voida sanoa mitään.
Menetelmän kehitystyössä mutkaisuusindeksiä testattiin Iijoen keskiosan 58 inventoidulle purolle
(Häkkilä ym. 2015). Näillä puroilla mutkaisuusindeksi arvot olivat 1,000-1,068. Tässä purojoukossa ne
purot, joiden mutkaisuusindeksi oli alle 1,012, olivat maastoinventoinnissa (Hyvönen ym. 2005)
saaneet luonnontilaisuusarvoksi keskimäärin 2,7. Purojen, joiden mutkaisuusindeksi oli yli 1,022,
luonnontilaisuusarvo oli keskimäärin 3,6. Tämän 58 puron testijoukon perusteella näyttäisi siltä, että
ne purot, joilla on korkeampi mutkaisuusindeksin arvo, ovat inventoinnissa saaneet myös korkeampia
luonnontilaisuusarvoja. Inventointimenetelmässä luonnontilaisuuden arviointiasteikko on 0-5, jossa 0arvon saavaa puroa on ihmistoiminta muuttanut voimakkaasti ja puroa voitaisiin kuvailla ”suoraksi
ränniksi”, kun taas arvon 5 saavaa puroa voidaan pitää luonnontilaisena.
Uoman korkeusprofiilin perusteella voidaan karkeasti arvioida virtausolosuhteita ja mahdollisia
nousuesteitä. Korkeusprofiilit laskettiin isoimmille sivujoille Koutuanojalle, Martimojoelle ja
Nauruanojalle (kuva 9).

Kuva 9. Koutuanojan, Martimojoen ja Nauruanojan korkeusprofiilit.

Koutuanojan korkeusero latvoilta alajuoksulle on noin 20 m, Martimojoen noin 65 m ja Nauruanojan
hieman suurempi, noin 75 m. Koutuanoja on yläosaltaan hyvin loivaa, jonka jälkeen kaltevuus kasvaa.
Martimojoen keskiosa on profiililtaan melko loivaa, mutta latvoilla ja alaosalla uoman kaltevuus on
suurempi. Kaltevuudessa ei ole suuria äkillisiä hyppäyksiä. Nauruanoja on tasaisen kaltevaa
käytännössä koko matkalla. Martimojoen latvoilla on profiilissa yksi ja Nauruanojan alaosalla kaksi
piikkiä ylöspäin. Ne lienevät tierumpuja tai -siltoja ja Nauruanojan alaosassa näkyy todennäköisesti
Maalismaan voimalaitoksen yläkanavan yläpuolella oleva pohjapato. Osa profiileissa näkyvistä
piikeistä voi olla nousuesteitä. Korkeusprofiilitarkastelun perusteella ei voida tehdä suoraan
johtopäätöksiä ilman tarkempia maastoinventointeja, onko uomissa mahdollisesti vaelluskalojen
lisääntymisalueiksi soveltuvia habitaatteja jäljellä.
Kartta- ja paikkatietotarkasteluja täydennettiin maastokäynneillä. Maastossa tarkasteltiin
silmämääräisesti olemassa olevien uomien ominaisuuksia, mm. uoman pituusprofiilia ja
poikkileikkausta, uoman ja rantavyöhykkeen kasvillisuutta, rantojen maankäyttöä, vedenlaatua,
nousuesteitä ja virtausolosuhteiden vaihtelua. Tarkastelut antoivat lisätietoa uomien
kunnostustarpeesta
ja
tarvittavien
kunnostustoimien
laajuudesta
ja
lisäveden
johtamismahdollisuuksista uomiin Iijoen pääuomasta. Voimalaitosten läheisyydessä arvioitiin
luonnonmukaisten ohitusuomien mahdollisia sijaintipaikkoja, mittasuhteita ja rakenneratkaisuja.

6 Raasakan voimalaitos ja säännöstelypato
6.1 Alueen yleiskuvaus
Iijoen alin voimalaitos on Raasakan voimalaitos, joka on rakennettu syrjään vanhasta jokiuomasta.
Voimalaitoksen yläkanava on kaivettu kuivalle maalle ja vanhaa Iijoen uomaa on jäänyt vähävetiseksi
noin 7 km. Vanhaan uomaan on johdettava velvoitteen mukaisesti aina vähintään 1 m3/s virtaama.
Vanhan uoman vesipintaa pidetään yllä massiivisilla pohjapadoilla, joissa on kalannousureitit
(Laine 2010). Yläkanavan juoksutusta säädellään Iijoen vanhaan uomaan rakennetulla
säännöstelypadolla (kuva 10).

Kuva 10. Raasakan voimalaitoksen uomajärjestelyt. Pohjoisempi uoma on voimalaitoksen yläkanava,
joka on kaivettu kuivalle maalle. Yläkanavan juoksutusta säädellään Iijoen vanhaan uomaan
rakennetulla säännöstelypadolla.

6.2 Kalatiesuunnitelmat
Raasakan voimalaitokselle ja säännöstelypadolle on tehty kalatiesuunnitelmat. Voimalaitoksen kalatie
on suunniteltu toteutettavaksi niin, että kalatien sisäänkäynti on alavirtaan katsottuna vasemmalla
rannalla (kuva 11). Kalatie on suunniteltu toteutettavaksi pystyrakokalatienä (kuva 12). Myös
säännöstelypadon pystyrakokalatie on suunniteltu padon vasemmalle rannalle (kuvat 13 ja 14).

Kuvat 11. Raasakan voimalaitokselle suunnitellun kalatien sijainti.

Kuva 12. Raasakan voimalaitospadon kalatiesuunnitelma vuodelta 2014.

Kuva 13. Raasakan säännöstelypadolle suunnitellun kalatien sijainti.

Kuva 14. Raasakan säännöstelypadon kalatiesuunnitelma vuodelta 2014.

6.3 Maastotarkastelut
6.3.1

Huovisenoja

Huovisenoja laskee Iijoen vanhaan uomaan noin 2,7 kilometriä Raasakan voimalaitoksen yläpuolella
(kuva 15). Ojan pituus suulta padolle on noin 2,2 km ja sen valuma-alue on noin 266 ha.
Voimalaitoksen yläkanavan rakentaminen on katkaissut Huovisenojan luontaisen valuma-alueen.
Ojassa on yksi 20-40 m leveä ja noin 450 m pitkä lampimainen osuus. Raasakan yläkanavan
eteläpuolisen padon suoto-oja laskee vetensä Huovisenojaan.

Kuva 15. Huovisenoja. Maastossa otettujen valokuvien paikat on merkitty karttaan numeroilla (1-4,
taustakartta MML peruskartta).

Huovisenoja virtaa pääosin metsäalueiden läpi.
Oja rajautuu peltoihin alle 100 metrin matkalta
ja aivan alajuoksulla muutamien asuttujen
talojen pihat ulottuvat ojaan saakka. Oja on
kaivettu kauttaaltaan kuivatusojaksi, sen
poikkileikkaus on likimain sama koko matkalla
eikä siinä ole leveysvaihteluja eikä loivaa
kaartelua lukuun ottamatta mutkaisia osuuksia.
Ojassa ei ole mitään luonnonmukaisia osuuksia
jäljellä. Virtaus on hyvin hidasta lukuun
ottamatta maantien 851 alapuolista, noin 50
metriä
pitkää
nopeasti
virtaavaa,
pituuskaltevuudeltaan melko jyrkkää osuutta.
Ojan pohjalla on monin paikoin 20-30 cm
upottavaa liejua ja oja on kasvittunut
voimakkaasti lähes koko pituudeltaan (valokuva
1).
Vesistötyöt-tietojärjestelmän
mukaan
Huovisenoja on perattu jo ennen Iijoen
voimalaitosrakentamista vuosina 1945–1950.
Huovisenojaan
laskee
noin
kymmenen
metsäojaa. Niiden kaivuajankohdista ei ole
tietoa.
Ojan
etelälaidalle
on
läjitetty
kaivumassoja lähes koko ojan matkalle.
1) Huovisenojan virtaus on erittäin hidasta ja oja on täysin Kaivumassojen läjitysalueella on useita metrejä
kasvittunut.
leveä puuton alue, joka kasvaa lähinnä
horsmaa ja pajua eikä kasvillisuus varjosta
puroa. Ojan pohjoispuolella kasvaa pääosin
tiheää sekametsää (valokuvat 2 ja 3).

Huovisenojan ylittää neljä metsäautotietä. Noin
kilometri
ylävirtaan
mentäessä
junarata
katkaisee Huovisenojan. Ratapenkan jälkeen
ojan varressa havaittiin pätkä vanhaa kuivaksi
jäänyttä ja umpeenkasvanutta uomaa, jonka
pohja oli noin metrin nykyisen ojan vesipintaa
korkeammalla. Vanhaa uomaa on mahdoton
vesittää uudelleen aiheuttamatta suurta haittaa
maankuivatukselle.

2) Huovisenojan eteläpuoli kasvaa lähes koko matkalta
maitohorsmaa
ja
pajua.
Pohjoispuolella
kasvava
sekametsä varjostaa ojaa jonkin verran.

3)
Huovisenojan
yläosa
Raasakan
eteläpuoleiselta
padolta
kuvattuna.
Huovisenojaan tulee vesiä padon suoto-ojasta.

yläaltaan
Yläosalla

Huovisenojan vedenlaadusta ei ole mitattua
tietoa. Silmämääräisesti arvioituna vedenlaatu
on huono, vesi on sameaa ja ruskeaa ja sen
pinnalla kellui monin paikoin ruostemaisia
lauttoja (valokuva 4).

4)
Silmämääräisesti
arvioituna
Huovisenojan
vedenlaatu on huono ja paikoitellen ojassa kellui
ruostemaisia lauttoja.

6.3.2

Paakkolanoja

Paakkolanoja laskee Iijoen vanhaan uomaan
noin 5,3 kilometriä Raasakan voimalaitoksen
yläpuolella (kuva 16). Paakkolanojan latvat
ulottuvat Raasakan yläkanavan eteläpuoliselle
padolle saakka. Ojan pituus suulta padolle on
noin 2 km ja sen valuma-alue on noin 162 ha.
Voimalaitoksen yläkanavan rakentaminen on
katkaissut Paakkolanojan luontaisen valumaalueen. Ojassa on viisi lampimaista osuutta
pituudeltaan 50-200 m. Paakkolanojaan on
johdettava vettä voimalaitoksen yläkanavasta
50 l/s silloin, kun jäätymisvaaraa ei ole
olemassa (valokuva 1, Iijoen vesistön
tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 2004).
1) Paakkolanojaan johdetaan putkella vettä Raasakan
voimalaitoksen yläkanavasta.

Kuva 16. Paakkolanoja. Maastossa otettujen valokuvien paikat on merkitty karttaan numeroilla (1-3,
taustakartta MML peruskartta).

Paakkolanoja virtaa pääosin metsäalueiden läpi. Oja rajautuu suoraan peltoihin vain alle 100 metrin
matkalta, muiden peltojen kohdalla ojan ja viljelysmaan välillä on suojavyöhykkeenä metsää.
Alajuoksulla maantien 851 alapuolella oja kulkee syvässä kurussa. Alimman lammen vesisyvyys
pidetään vähintään yhdessä metrissä maantien 851 yläpuolella olevan puurakenteinen pohjapadon
avulla. Oja on kaivettu suurimmaksi osaksi kuivatusojaksi, sen poikkileikkaus on likimain sama koko
matkalla. Ojassa on muutamia lampimaisia osia ja jonkin verran mutkittelua. Veden virtaus on hyvin
hidasta. Oja on kasvittunut voimakkaasti lähes koko pituudeltaan (valokuvat 2 ja 3).
Vesistötyöt-tietojärjestelmän
mukaan
Paakkolanoja
on
perattu
jo
ennen
Iijoen
voimalaitosrakentamista 1940–1950-luvuilla. Ojaan laskee noin kymmenen metsäojaa, joiden
kaivuajankohdista ei ole tietoa. Maantie 851 ja Kivimaantie ylittävät Paakkolanojan. Paakkolanojan
vedenlaatua on tarkkailtu vuosina 1983–1987. Näytteet on otettu ojan latvalta ylimmän lampimaisen

osuuden yläpuolelta. Vedessä on ollut paljon rautaa (ka.1300 µg/l) ja väriluku on ollut korkea (ka.100
mg/l). Sen sijaan ravinnepitoisuudet eivät ole olleet kovinkaan korkeita. Uudempaa vedenlaatutietoa
ojasta ei ole, mutta silmämääräisesti arvioituna vesi on väriltään ruskeaa.

2) Maantien 851 alapuolella Paakkolanoja kulkee
syvässä kurussa. Uoman kasvillisuus on todella
runsasta.

3) Paakkolanoja on perattu kauttaaltaan. Oja ja sen
varret ovat kasvittuneet.

6.4 Ehdotukset toimenpiteiksi
6.4.1

Toimenpiteet Raasakan voimalaitoksen alueella

Kuvassa 17 on esitetty Raasakan voimalaitoksen yhteyteen ehdotettavan luonnonmukaisen
ohitusuoman linjaus, jolle olisi hyvin tilaa voimalaitoksen ympäristössä, minkä takia se olisi
suositeltavampi kuin esitetty tekninen kalatie (kuva 12). Ohitusuomaan saataisiin lisääntymisalueita ja
lisäksi ohitusuomasta voitaisiin rakentaa lisääntymisalueena toimiva yhdysuoma Huovisenojaan.
Periaatteessa yhdysuomasta voitaisiin johtaa haara myös tekniseen kalatiehen. Ohitusuoman
pituudeksi voimalaitoksen alta saadaan 940 m ja keskikaltevuudeksi 2,3 %. Arviolta 500 metriä
uomasta voidaan tehdä loivana, jolloin uoman leveys voi olla 10 m. Loppuosan 440 metrille voidaan
saada habitaatteja 4 metrin leveydelle, jolloin ohitusuomaan saadaan poikastuotantopinta-alaa
yhteensä 0,67 ha.
Ohitusuoman alaosa alakanavan luiskassa voidaan haluttaessa tehdä teknisenä kalatierakenteena,
mutta muutoin koko uoma voi olla luonnonmukainen. Loiva maasto mahdollistaa kutusoraikkojen
tekemisen kalatienä toimivan ohitusuomahaaran yläosaan. Yläaltaasta lähtevä alkupää tehdään
yhteiseksi kalatielle ja Huovisenojan yhdysuomalle. Virtaamien jakautumissuhteet kalatieuomaan ja
Huovisenojan yhdysuomaan määritellään kynnysten muotoilulla lisääntymis- ja kalatiehaarojen
erkanemiskohdassa. Yhteinen muutaman kymmenen metrin pituinen yläosa esitetään tehtäväksi
loivana ja 15 metrin levyisenä siten, että siinä on ensisijaisesti kutemiseen soveltuvaa soraikkoa.
Yhdysuoma Huovisenojan suuntaan tehdään edelleen loivana siten, että kutemishaluiset kalat ja eriikäiset poikaset voivat laskeutua sitä pitkin myös Huovisenojaan. Voimalaitoksen yläaltaan sivua
kulkevan yhdysuoman pituus on 860 m. Kun uomaleveys on 5 m, tälle osuudelle saadaan
poikastuotantoalaa 0,43 ha. Ohitusuoman ja Huovisenojaan johtavan yhdysuoman alaksi saadaan

yhteensä 1,1 ha. Jos maksimipoikastuotantona pidetään 2000 smolttia/ha, saadaan tuotannoksi
enintään 2200 smolttia vuodessa.

Kuva 17. Raasakan voimalaitoksen yhteyteen esitettävän luonnonmukaisen ohitusuoman linjaus ja
yhdysuoma ohitusuomasta Huovisenojaan.

6.4.2

Toimenpiteet Huovisenojalle

Huovisenoja voidaan kunnostaa loivasti mutkittelevaksi poikastuotantoalueeksi. Lisääntyvä virtaama
mahdollistaa poikasille riittävän virrannopeuden, vaikka uoma on yläosaltaan loiva. Loivassa uomassa
habitaattialaa saadaan 5-6 metrin uomaleveydelle virtaamalla 0,5 m3/s. Lampimaisella osuudella
voidaan harkita uoman osittaista täyttämistä virtavesialueeksi muun uoman kaivamisesta saatavilla
massoilla. Huovisenojassa virtavesihabitaatteja sisältävä pituus on 1750 m, kun lampimaista osuutta
ei lasketa mukaan. Viiden metrin uomaleveydellä Huovisenojan poikastuotantoalaksi saadaan 0,88
ha. Jos Huovisenojan maksimi smolttituotantona pidetään 400 smolttia/ha, saadaan tuotannoksi 350
smolttia vuodessa.
Virtaamaksi kesäaikaan esitetään ohitusuomaan 1 m3/s ja Huovisenojaan 0,5 m3/s eli yhteensä 1,5
m3/s. Talviajaksi virtaamaa pienennetään poikasia varten talvehtimiseen sopivaksi eli ohitusuomaan
0,5 m3/s. Huovisenojaan tarvitaan talvella arviolta 0,25 m3/s virtaama eli koko uomastoon yhteensä
0,75 m3/s. Lisäksi kalatienä toimivan ohitusuoman suulle voidaan tarvita houkutusvirtaama
nousuaikaan sivuturbiinilla, pumppaamalla tai johtamalla houkutusvirtaama itse kalatieuoman kautta.
Luonnonmukainen kalatie voidaan suunnitella siten, että se toimii sekä nousureittinä että
lisääntymisalueena vaihtelevilla virtaamilla.
6.4.3

Toimenpiteet Paakkolanojalle

Paakkolanoja on mutkaisuusindeksin perusteella uomalinjaukseltaan edelleen melko mutkitteleva.
Paakkolanojasta voitaisiin saada uusi lisääntymisalue ainakin paikalliselle taimenelle. Nykyisen

putken sijaan uomaan tulisi johtaa enemmän virtaamaa ohitusuoman kautta penkereen yli. Jotta lohi
ja merivaelteinen taimen löytäisivät uomat lisääntymisalueeksi, niiden tulisi ensiksi nousta vanhaan
uomaan, mikä edellyttää siihen riittävää juoksutusta. Paakkolanojasta vanhaan uomaan laskevan
virtaaman taas tulisi olla riittävän suuri, jotta se houkuttelisi kaloja uomaan. Virtaama nousuaikaan
voisi olla muuta aikaa isompi houkutuksen kannalta. Lähtökohtana virtaamille voisi olla esimerkiksi
0,2 m3/s kesäaikaan, 0,5 m3/s nousuaikaan ja 0,1 m3/s talviaikaan. Uoman profiilia tulisi muokata ja
uomaa sorastaa ja kivetä lisääntymisalueeksi siten, että habitaatit saadaan eri virtaamilla
mahdollisimman laaja-alaisiksi ja laadultaan hyviksi. Paakkolanojanojan poikastuotantopinta-alaksi
arvioidaan 2 km:n matkalla ja 3 m:n uomaleveydellä 0,6 ha. Määrällä 400 smolttia/ha puron
poikastuotanto olisi 240 smolttia vuodessa.
6.4.4

Toimenpiteet Raasakan säännöstelypadon alueella

Raasakan säännöstelypadolla on tilaa luonnonmukaiselle ohitusuomalle, jonka pituudeksi saadaan
noin 500 m ja kaltevuudeksi 1,7 %. Kolmen metrin uomaleveydellä sen poikastuotantopinta-alaksi
saadaan 0,15 ha. Uoman linjaus on syytä tehdä niin, että lampi ohitetaan (kuva 18). Raasakan
vanhaa uomaa olisi kuitenkin suositeltavaa kehittää laajemminkin poikastuotantoalueeksi
kunnostamalla entisiä koskialueita ja johtamalla uomaan lisää virtaamaa ohitusuoman yläpäästä.
Tällöin ohitusuoma voitaisiin suunnitella toimimaan myös isommilla virtaamilla. Lammen kohdalla on
todennäköisesti ollut koski, joka voitaisiin kunnostaa siten, että se purkautuisi kohti säännöstelypatoa.
Säännöstelypadon ohitusuoman smolttituotannoksi arvioidaan 300 smolttia vuodessa.

Kuva 18. Raasakan säännöstelypadolle esitettävän ohitusuoman linjaus

7 Maalismaan voimalaitos ja säännöstelypato
7.1 Alueen yleiskuvaus
Myös Maalismaan voimalaitos on rakennettu syrjään vanhasta jokiuomasta ja vanhaa Iijoen uomaa
on jäänyt vähävetiseksi noin 10 km. Voimalaitoksen yläkanava on rakennettu kuivalle maalle.
Yläkanavan rakentaminen on mm. muuttanut Iijokeen laskevaa Nauruanojaa, sillä voimalaitoksen
yläkanava on rakennettu Nauruanojan poikki ja Nauruanoja alittaa yläkanavan betonisessa
tunnelissa. Nauruanoja laskee kuivaan uomaan Puusaaren kohdalla. Yläkanavan juoksutusta
säädellään Iijoen vanhaan uomaan rakennetulla Maalismaan säännöstelypadolla (kuva 19).

Kuva 19. Maalismaan voimalaitoksen uomajärjestelyt.

7.2 Kalatiesuunnitelmat
Maalismaan voimalaitospadon kalatie on suunniteltu toteutettavaksi niin, että kalatien sisäänkäynti on
alavirtaan katsottuna voimalaitoksen vasemmalla rannalla (kuva 20). Voimalaitoksen yhteyteen on
sekä vuonna 2010 ja vuonna 2014 laadittu suunnitelmat pystyrakokalatielle (kuvat 21 ja 22).
Maalismaan säännöstelypatoon, joka sijaitsee Iijoen vanhassa uomassa noin 10 kilometriä
voimalaitospadolta ylävirtaan, ei ole kalatiesuunnitelmaa.

Kuva 20. Maalismaan voimalaitos sekä voimalaitokselle suunnitellun kalatien sijainti.

Kuva 21. Maalismaan voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2010.

Kuva 22. Maalismaan voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2014.

7.3 Maastotarkastelut
Maalismaan voimalaitoksen ja säännöstelypadon ympäristössä maastokäynti tehtiin Martimojoelle,
joka laskee Iijokeen ennen kohtaa, jossa Maalismaan voimalaitoksen alakanava erkanee jokiuomasta
sekä säännöstelypadon alapuolelle Iijoen vanhaan uomaan laskeville Nauruanojalle sekä
Levälammelle (kuva 23). Lisäksi tarkasteltiin yhteyttä Maalismaan voimalaitoksen yläkanavasta peltoojien kautta Martimojokeen.

Levälammen alue

Nauruanojan alaosa

Martimojoen alaosa

Kuva 23. Maalismaan voimalaitospadon ja säännöstelypadon ympäristössä tarkastellut uomat ja
sivujoet.

7.3.1

Martimojoki

Martimojoki laskee Iijokeen noin 1,5 kilometriä Maalismaan voimalaitoksen alakanavan ja vanhan
jokiuoman erkanemiskohdan alapuolelle (kuva 24). Martimojoen pituus on noin 30 km ja valumaalueen koko 260 km2. Martimojokeen laskee joen alaosalla Kylmäoja ja noin 4 kilometriä jokea
ylävirtaan Poika-Martimo. Maalismaan voimalaitoksen yläkanavan rakentaminen ei juuri ole muuttanut
Martimojoen valuma-alueen kokoa.
Martimojoki on mutkitteleva joki, jossa koski- ja suvantopaikat vuorottelevat. Karttatarkastelun
perusteella näyttäisi siltä, ettei jokiuomaa ole laajasti suoristettu tai perattu. Martimojoen valuma-alue
on pääasiassa turvemaametsää ja avosoita. Aivan jokisuulla on jonkin verran asutusta ja jokeen
laskee pelto-ojia. Metsäojitukset keskittyvät joen alaosille. Martimojoen ylittää useampi metsäautotie.
Suurimmat Martimojoen ylittävät tiet ovat valtatie nro 20 Oulusta Pudasjärvelle sekä seututie 849
Kiimingistä Yli-Iihin.
Martimojoki on keskisuuri turvemaiden joki. Joen ekologinen tila on hyvä. Joen alaosalta on vain
kolme vedenlaatumittausta vuosilta 2006–2012. Hienon kiintoaineen korkea keskipitoisuus 16 mg/l
viittaa ainakin ajoittaisiin samennusesiintymiin (elo- ja lokakuussa 2010 20 mg/l ja 22 mg/).
Martimojoki on sähkökalastettu yhdeltä koealalta. Koekalastuksen perusteella tila on arvioitu hyväksi.
Koekalastuksen saaliissa esiintyi kivennuoliaista, kivisimppua ja mutua.
Maastossa tarkasteltiin kolmea joen alaosan koskea: Sahakoskea, Karkukoskea ja Kokkokoskea
(kuva 24). Martimojoesta löytyy periaatteessa tarvittavia vaelluskalojen elin- ja lisääntymisalueita.
Myös vedenlaatu joessa on todennäköisesti kalojen kannalta riittävän hyvä, vaikkakin joesta on
vedenlaatutietoa hyvin vähän.

Kuva 24. Martimojoki. Maastossa tarkastellut koskipaikat on esitetty valokuvissa 1-3) ja yhteys
yläkanavasta Martimojokeen valokuvassa 4 (taustakartta MML peruskartta).

1) Martimojoen Sahakoski joen ylittävältä sillalta alavirtaan kuvattuna.

2) Martimojoen Karkukoski

3) Martimojoen Kokkokoski

4) Martimojokeen laskeva pelto-oja Maalismaan voimalaitoksen yläkanavan eteläpuolella.

7.3.2

Nauruanoja

Nauruanoja laskee Iijoen vanhaan uomaan Puusaaren eteläpuolelle noin kuusi kilometriä Maalismaan
voimalaitoksen yläpuolella (kuva 25). Maalismaan voimalaitoksen yläkanavan rakentaminen on
muuttanut Nauruanojan luonnontilaa merkittävästi, sillä yläkanava on rakennettu Nauruanojan poikki
ja Nauruanoja alittaa Maalismaan voimalaitoksen yläkanavan betonisessa tunnelissa. Tunnelin
yläpuolella Nauruanojassa on betonirakenteinen pohjapato, jonka kynnyskorkeus on noin 0,5 m ja
joka estää vesieliöiden liikkumisen todennäköisesti kokonaan (valokuvat 1 ja 2). Nauruanojan pituus
on noin 40 kilometriä ja sen latvat yltävät Yli-Iin Nauruan kylälle. Valuma-alue on noin 100 km2.

Kuva 25. Nauruanoja laskee Iijoen vanhaan uomaan. Oja alittaa Maalismaan voimalaitoksen yläkanavan
tunnelissa. Maastossa otettujen valokuvien paikat on merkitty karttaan numeroilla 1-3 (taustakartta MML
peruskartta).

1) Nauruanoja alittaa Maalismaan voimalaitoksen yläkanavan tunnelissa.
2) Tunnelin yläpuolella on pohjapato, joka on todennäköisesti täydellinen vaelluseste.

Joen virtausolojen ja rakenteellisten ominaisuuksien muuttuneisuus on arvioitu tyydyttäväksi. Jokea ei
ole luokiteltu voimakkaasti muutetuksi. Joen alaosalla tehtyjä järjestelyjä lukuun ottamatta
karttatarkastelun perusteella näyttäisi siltä, ettei jokiuomaa ole suoristettu eikä perattu kuin
paikoitellen. Nauruanojan alaosalla on muutamia peltoja. Yläosalla on avosoita, mutta pääasiassa
valuma-alue on tehokkaasti ojitettua metsämaata.
Nauruanoja on keskisuuri turvemaiden joki. Joen ekologinen tila on välttävä. Joen piileviä on tutkittu
BioTar-hankkeen yhteydessä vuonna 2012 ja niiden perusteella joki voidaan luokitella välttävään
tilaan (Karjalainen ym. 2014). Silmämääräisesti arvioituna joen vesi oli ruskeaa ja sameaa elokuussa
2014.

3) Nauruanojan vesi on silmämääräisesti arvioituna ruskeaa.

7.3.3

Levälampi

Levälampi sijaitsee Maalismaan säännöstelypadon pohjoispuolella Yli-Iin Keskikylällä (kuva 26).
Lampeen laskee vesiä ympäröiviltä pelloilta sekä kaivettua ojaa pitkin että Maalismaan
säännöstelypadon suoto-ojasta, johon laskee vesiä pohjoisesta metsäojitusalueelta. Levälammesta
vedet laskevat pientä ojaa pitkin Iijoen vanhaan uomaan noin 600 metriä Maalismaan
säännöstelypadon alapuolelle. Valuma-alueen koko on noin 3,3 km2. Levälammen alapuolella
laskuojassa on toinen lampimainen osuus. Laskuojan ylittää sekä autotie että kävelypolku. Polun
alitse vesi on johdettu rumpua pitkin. Ojan pituus Maalismaan säännöstelypadon suoto-ojasta Iijoen
vanhan uoman laskukohtaan mitattuna on 1,2 km.

Kuva 26. Levälammen alueelta maastossa otettujen valokuvien paikat on merkitty karttaan numeroilla 12 (taustakartta MML peruskartta).

1) Levälampi ja lammen tulouoma Maalismaan säännöstelypadolle johtavalta tieltä kuvattuna.

2) Kävelypolun alitse laskuoja kulkee ojarummussa.

7.4 Ehdotukset toimenpiteiksi
7.4.1

Toimenpiteet Maalismaan voimalaitoksen alueella

Maalismaan voimalaitoksen ympäristössä on hyvin tilaa, joten kalatieyhteys voidaan rakentaa
luonnonmukaisena ohitusuomana, jonka pituudeksi saadaan 1,6 km ja keskikaltevuudeksi 1,2 %
(kuva 27). Ohitusuoman keskiosaan, joka on hyvin loivaa, voidaan tehdä haarautuma ja yhdysuoma
Martimojokeen pelto-ojan linjauksen kohdalle (kuva 27). Yhdysuoman pituudeksi tulee noin 1 km.
Ohitusuomaan voidaan tehdä lisääntymisaluetta 1,5 kilometrin matkalle. Ohitusuoman 1 km:n
pituiseen alaosaan haarautumiskohdasta alaspäin saadaan 600 m:n pituudelta 10 m leveää ja 400
m:n pituudelta 4 m leveää uomaa, jolloin habitaattien pinta-alaksi saadaan 0,76 ha. Molemmille
uomille yhteinen 0,5 km pituinen yläosa voi olla 15 m:n levyinen ja habitaattialaksi saadaan 0,75 ha.
Yhdysuoman leveys Martimonjokeen voi olla 5 m ja pinta-ala 0,5 ha. Uomaan saadaan uutta
poikastuotantoalaa yhteensä 2 ha, joka voi tuottaa 4000 smolttia/v. Virtaamiksi suositellaan samoja
kuin Raasakkaan eli ohitusuomaan kesäaikaan 1 m3/s ja yhdysuomaan 0,5 m3/s, jolloin ohitusuoman
yläosan virtaamaksi tulee 1,5 m3/s. Lisäksi voidaan tarvita houkutusvirtaama voimalaitoksen alle
sivuturbiinilla, pumppaamalla tai johtamalla houkutusvesi ohitusuoman kautta.

Kuva 27. Maalismaan voimalaitoksen ohitusuoma ja uusi poikastuotantoon soveltuva yhdysuoma
ohitusuomasta Martimojokeen.

7.4.2

Toimenpiteet Martimojoelle

Martimojoki on varsin luonnontilainen, mutta koskialueilla voidaan tarvita vähäisiä
kunnostustoimenpiteitä poikastuotannon lisäämiseksi. Toimenpiteitä ovat kivien lisääminen
suojapaikoiksi ja kutusoraikkojen teko. Iijoen pääuomasta yhdysuoman kautta Martimojokeen
johdettava lisävirtaama todennäköisesti parantaa joen veden laatua ja voi mahdollistaa lohen
lisääntymisen joen alaosalla taimenen lisäksi. Pääuoman vedellä vesitettävän alaosan pituus on 1,35
km ja 10 m:n uomaleveydellä laskettuna pinta-ala 1,35 ha, mistä tulee todennäköisesti lohen uutta
poikastuotantoalaa. Jos alaosan smolttituotantona pidetään 400 smolttia/ha, saadan tuotannoksi 540
smolttia/v. Joen yläosa soveltuu todennäköisesti jo nykyisellään hyvin taimenen lisääntymisalueeksi.
Pääuoman vesi voi houkutella sekä lohia että taimenia nousemaan suoraan Martimojokeen ja
yhdysuoman kautta kohti pääuomaa, mutta mahdollisesti myös haarautumiskohdan yläpuolelle
Martimojoen päähaaraan.
7.4.3

Toimenpiteet Nauruanojalle

Nauruanoja soveltuu todennäköisesti hyvin osaksi Iijoen voimalaitosten poikastuotannon
elvyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Yläkanavan tunnelin yläpuolella olevat pato tulisi purkaa tai
muuttaa luonnonmukaiseksi pohjapadoksi, joka mahdollistaa kalojen esteettömän kulun.
Nauruanojaan esitettäviä yhdysuomia ja lisävirtaamia Iijoen pääuomasta tarkastellaan lähemmin
Kierikin ja Pahkakosken yhteydessä.
7.4.4

Toimenpiteet Levälammelle

Levälammen ja siihen liittyvien uomien kautta voitaisiin johtaa virtaus yläkanavasta vanhaan uomaan
(kuva 28). Uoman pituudeksi tulee 1,5 km, josta lammen osuus on 500 m, eli virtavesihabitaattia
saataisiin yhden kilometrin pituiselle osuudelle. Neljän metrin uomaleveydellä, joka muodostuisi

virtaamalla 0,3 m3/s, saataisiin 0,4 ha virtavesialuetta. Määrällä 2000 smolttia/ha sen poikastuotanto
voisi olla 800 smolttia/v.
7.4.5

Toimenpiteet Jalokosken lahteen laskevalle uomalle

Maalismaan voimalaitoksen entisen Jalokosken kohdalla on vanhan jokiuoman muodostama lahti.
Siihen laskee kuivatusojia yläkanavan suunnasta. Lahden pohjaan olisi suositeltavaa johtaa virtaus,
jolla voisi olla merkitystä ainakin taimenen lisääntymisalueena (kuva 28). Uoman pituudeksi tulee 2,5
km. Neljän metrin uomaleveydellä, joka saataisiin aikaan virtaamalla 0,3 m3/s, saataisiin 1 ha uutta
virtavesihabitaattia. Poikastuotanto voisi olla 2000 smolttia/v. Jos virtaama olisi suurempi, habitaattia
saataisiin enemmän.

Kuva 28. Levälammen kautta laskeva uusi uoma ja Jalokosken lahteen laskeva uusi uoma.

8 Kierikin voimalaitos
Kierikin voimalaitos sijaitsee 14 kilometriä ylävirtaan Maalismaan voimalaitokselta. Kierikin
voimalaitos on rakennettu jokiuomaan ja voimalaitoksen alakanavan ja tulvauoman erottaa toisistaan
kapea kannas (kuva 29).

Kuva 29. Kierikin voimalaitosalue.

8.1 Kalatiesuunnitelmat
Kierikin voimalaitokselle on laadittu kaksi toisistaan poikkeavaa kalatiesuunnitelmaa. Vuoden 2010
suunnitelmassa voimalaitoksen kalatie oli suunniteltu sijoitettavaksi niin, että kalatien sisäänkäynti on
alavirtaan katsottuna voimalaitoksen vasemmalla rannalla. Suunniteltu kalatie sisälsi pystyrakoosuuksien lisäksi myös luonnonmukaisia osuuksia (kuva 30). Uudessa vuoden 2014 suunnitelmassa
kalatie on suunniteltu toteutettavan pystyrakokalatienä ja sijoitettavan alakanavan ja tulvauoman
väliselle kapealle kannakselle niin, että kalatien sisäänkäynti on oikealla rannalla (kuva 31).

Kuva 30. Kierikin voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2010.

Kuva 31. Kierikin voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2014.

8.2 Maastotarkastelut
Kierikin voimalaitoksen lähiympäristössä tarkasteltiin yhteyttä Kierikin yläaltaasta suoto-ojaa ja
metsäojituksia pitkin Nauruanojaan. Karttatarkastelun ja korkeusmallin perusteella alavin yhteys
suoto-ojasta Nauruanojaan kulkee Rahkasuon läpi menevää kaivettu metsäojaa pitkin (kuva 32). Ojan
pituus on noin 1,5 kilometriä. Yläaltaan padon suoto-ojalta katsottuna ojan rannat ja pohja ovat pahoin
kasvittuneet (kuva 33). Nauruanoja laskee Iijoen vanhaan uomaan Maalismaan säännöstelypadon
alapuolella ja tarkasteltu oja laskee Nauruanojaan reilu 10 kilometriä laskukohdasta ylävirtaan.
Nauruanojan alaosalla on pohjapato, joka estää vesieliöiden liikkumisen.

Kuva 32. Kaivettu oja Kierikin yläaltaasta Nauruanojaan.

Kuva 33. Oja kuvattuna voimalaitoksen yläaltaan padolta etelään.

8.3 Ehdotukset toimenpiteiksi
8.3.1

Toimenpiteet Kierikin voimalaitoksen alueella

Kierikin voimalaitoksen yhteyteen etelärannalle suositellaan tehtäväksi ohitusuoma ja siitä yhdysuoma
Nauruanojaan (kuva 34). Ohitusuoman alaosa louhitaan jyrkkään alakanavan rinteeseen kaltevuuteen
5 %. Pohja tehdään louhimalla ja kiveämällä ja sorastamalla monimuotoiseksi, jolloin uoma voi toimia
lisääntymisalueena. Uoma kynnystetään rakomaisesti suoraan kalliopohjaa louhimalla, jos riittävän
tarkka louhiminen on mahdollista tai pohjan kiinnitetyillä louhoskivillä tai betonikynnyksin. Alapäässä
pyritään tilan puutteen takia suoraan linjaukseen, mutta uoman kääntäminen rinteessä on myös
mahdollista käyttäen betoniseiniä tai teknistä rakokalatierakennetta. Tällöin alapään rakenne vastaisi
vuoden 2010 kalatiesuunnitelmaa (kuva 30). Vuoden 2014 kalatiesuunnitelma alakanavan ja vanhan
luonnonuoman välissä (kuva 31) ei mahdollistaisi mitään korvaavia lisääntymisalueita eikä yhteyttä
alueen puroihin. Kuvassa 34 esitetty ohitusuoma linjattaisiin yksityistonttien välistä ja yläosastaan
yläaltaan padon vierestä. Ohitusuoman kokonaispituudeksi tulee 1,4 km.
Loivasti vietävällä osuudella ohitusuomasta tehdään haara kohti Nauruanojaa. Seitsemänsadan
metrin pituinen yläosa tehdään molemmille uomille yhteisenä noin 15 m leveänä uomana.
Haarautumiskohdasta alaspäin molemmat uomat ovat leveydeltään 5 metriä. Yhdysuoman pituudeksi
tulee haarautumiskohdasta Nauruanojaan 1,6 km ja korkeuseroa voimalaitoksen yläaltaan ja
yhdysuoman alaosan välillä on noin 18 m. Nauruanojaan johdettava Iijoen pääuoman vesi parantaa
Nauruanojan veden laatua ja tekee siitä todennäköisesti hyvän taimenen ja mahdollisesti myös lohen
lisääntymisvesistön. Nauruanojan pituus Kierikin yhdysuomasta pääuomaan on 11,5 km. Laskettuna
5 metrin keskileveydellä uoman vesipinta-ala on 5,75 ha, josta suurin osa saadaan todennäköisesti
lisääntymisalueeksi.

Kuva 34. Kierikin voimalaitoksen eteläpuolisen ohitusuoman linjaus. Alapää louhitaan alakanavan
rinteeseen. Tonttimaiden välistä on myös muita linjausmahdollisuuksia. Ohitusuomasta voidaan tehdä
yhdysuoma Nauruanojaan.

Ohitusuoman habitaattialaksi saadaan yläosassa 1 ha, haaraumasta jyrkkään alapäähän asti 500 m:n
matkalla 0,25 ha ja louhittavassa 200 m:n pituisessa alapäässä 0,05 ha, kun uoman leveydeksi tulisi
sillä osuudella 3 m. Ohitusuoman kokonaisala olisi 1,3 ha. Nauruanojan yhdysuoman habitaattialaksi
saadaan 5 m uomaleveydellä 0,8 ha. Uomien yhteisalaksi tulee 2,1 ha. Uomaston poikastuotannoksi
voidaan laskea aikaisemmin esitetyllä perusteella 4200 smolttia vuodessa. Jos Nauruanojan alaosa
muodostuu lohen lisääntymisalueeksi vastaavalla poikastiheydellä, tuotantoa voi sen pinta-alalla 5,75
ha olla määrällä 400 smolttia/ha 2300 smolttia vuodessa.

9 Pahkakosken voimalaitos
Pahkakosken voimalaitos sijaitsee noin kuusi kilometriä ylävirtaan Kierikin voimalaitoksesta. Myös
Pahkakosken voimalaitos on rakennettu jokiuomaan ja voimalaitoksen alakanavan ja tulvauoman
erottaa toisistaan kapea kannas (kuva 35).

.
Kuva 35. Kartta Pahkakosken voimalaitosalueesta.

9.1 Kalatiesuunnitelmat
Pahkakosken voimalaitokselle on laadittu kaksi toisistaan poikkeavaa kalatiesuunnitelmaa.
Vanhemmassa, vuoden 2010, suunnitelmassa voimalaitoksen kalatie oli suunniteltu sijoitettavaksi
niin, että kalatien sisäänkäynti on alavirtaan katsottuna voimalaitoksen vasemmalla rannalla.
Kyseisessä suunnitelmassa pystyrako-osuuden jälkeen kalatie oli suunniteltu luonnonmukaisena
(kuva 36). Uudessa suunnitelmassa kalatie on suunniteltu toteutettavaksi pystyrakokalatienä ja
sijoitettavan alakanavan ja tulvauoman väliselle kapealle kannakselle niin, että kalatien sisäänkäynti
on alavirtaan katsottuna oikealla rannalla (kuva 37).

Kuva 36. Pahkakosken voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2010.

Kuva 37. Pahkakosken voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2014.

9.2 Maastotarkastelut
Pahkakosken voimalaitoksen lähiympäristössä tarkasteltiin kahta uomaa, voimalaitoksen
pohjoisrannalla Pahkalan kylän läpi virtaava ojaa sekä voimalaitoksen eteläpuolella virtaavaa ojaa,
jossa on kaksi pientä lampimaista laajentumaa (kuva 38).

Kuva 38. Pahkakosken voimalaitoksen läheisyydessä tarkasteltiin joen. pohjoispuolella Pahkalan kylän
läpi virtaavaa uomaa ja joen eteläpuolista uomaa. Joen eteläpuolella läntisimmän lammen vedenpinnan
korkeutta säädellään voimalaitoskanavan padon läpi menevässä putkessa olevalla settipadolla (sijainti
merkitty kartalle sinisellä pallolla).

Pahkalan kylän uoma laskee voimalaitoksen tulvauomaan vajaa kolme kilometriä säännöstelypadon
alapuolelle. Oja kulkee Pahkakosken kylän läpi osan matkaa aivan maantien vartta. Maastokäynnin
perusteella oja oli täysin pensoittunut (kuva 39). Eteläpuolen uoma saa alkunsa Pahkakosken
voimalaitoksen eteläpuoliselta suoalueelta. Uomassa on kaksi lampimaista laajentumaa, jotka
ilmeisesti ovat voimalaitoksen alakanavan padon taakse jääneitä vanhan jokiuoman jäänteitä (kuva
40). Uoman yläpäähän johdetaan vettä säännöstelyaltaasta. Alemman lammen länsipäässä on padon
läpi putki, jossa on settipato, jonka avulla lammen vedenpinnankorkeutta voidaan säätää.

Kuva 39. Joen pohjoispuolella Pahkalan kylän läpi kulkeva oja on täysin pensoittunut.

Kuva 40. Pahkakosken eteläpuolen lampi ja lammen länsipäässä oleva pato.

9.2.1

Koutuanoja

Koutuanoja laskee Iijokeen noin 2 kilometriä Pahkakosken voimalaitokselta ylävirtaan. Koutuanoja
saa alkunsa Ylä-Koutuanjärvestä. Ojan pituus on noin 10 kilometriä ja valuma-alue noin 38 km2.
Koutuanojaa käytiin tarkastelemassa Mastomaantien kohdalta (kuva 41). Karttatarkastelun ja
silmämääräisen arvion perusteella näyttäisi siltä, ettei ojaa ole laajasti suoristettu eikä perattu, vaikka
valuma-alue on hyvin tehokkaasti ojitettu. Koutuanojasta ei ole vedenlaatutietoa. Silmämääräisesti
arvioituna vesi on ruskeaa ja humusvaikutteista.

Kuva 41. Koutuanojalla maastokäynti tehtiin Mastomaantien kohdalle (valokuvat 1 ja 2).

1) Mastomaantien alittavat tierummut.
2)
Silmämääräisesti
Koutuanojan
vesi
näyttää
humusvaikutteiselta. Valuma-alue on turvemaata ja se on
tehokkaasti ojitettu.

9.3 Ehdotukset toimenpiteiksi
9.3.1

Toimenpiteet säännöstelypadon alueella

Pahkalan kylän läpi virtaavaan uomaan esitetään johdettavaksi virtaus voimalaitoksen yläpuolelta
(kuva 42). Tällöin saadaan 3 km uutta virtavesihabitaattia, jolla on samalla maisemallista merkitystä.
Virtaamalla 0,4 m3/s saadaan 5 m:n levyinen uoma, johon muodostuu uutta vitavesihabitaattia 1,5 ha.
Se olisi ainakin taimenten käytettävissä. Uoman poikastuotanto voisi olla 3000 smolttia vuodessa. Jos
vanhaan uomaan määriteltäisiin ympäristövirtaama säännöstelypadon kautta ja pohjapatoja
kunnostettaisiin lisääntymisalueiksi, säännöstelypato houkuttelisi todennäköisesti myös lohia,
esimerkiksi kuvan mukaisessa ohijuoksutustilanteessa (kuva 43). Tällöin säännöstelypadolle
kannattaisi tehdä ohitusuoma, jonka yläpää olisi sama kuin Pahkalan kylän puroon johdettava
yhdysuoma.

Kuva 42. Pahkalan kylän puroon johdettava virtaus ja ehdotus säännöstelypadon ohitusuomaksi.

Kuva 43. Ehdotus Pahkalan säännöstelypadon ohitusuomaksi, jos vanhaa uoma kunnostetaan ja siihen
johdetaan ympäristövirtaama. Säännöstelypato voi houkutella lohia samaan tapaan kuin ilmakuvan
ohijuoksutuksessa.

9.3.2

Toimenpiteet Pahkakosken voimalaitoksen alueella

Pahkakoskelle esitetään tehtäväksi ohitusuoma joen etelärannalle (kuva 44). Alaosa louhitaan
alakanavan reunassa olevaan korkeaan kallioseinämään kaltevuuteen 5 %. Suunnitelma vastaa
vuoden 2010 kalatiesuunnitelmaa (kuva 36), mutta linjaus on esitetty pitempänä ja loivempana. Sen
sijaan vuoden 2014 kalatiesuunnitelma (kuva 37) ei mahdollista lisääntymisalueita eikä yhteyttä
puroihin. Uoman pohja louhitaan ja verhoillaan vaihtelevaksi. Jyrkkään uomaosuuteen louhitaan
altaita ja se kynnystetään rakokalatieksi. Tarvittaessa voidaan käyttää betonisia kynnyksiä. Keskiosa
uomasta voidaan tehdä loivana ja sen leveys voi olla 10 metriä. Uoman yläosa kaivetaan voimalan
suuntaan noin 3 metrin syvyisenä, vesileveydeltään 5 metriä leveänä kaivantona, joka muotoillaan
osaksi piha-aluetta. Ohitusuoman pituudeksi tulee 1 km. 250 m pituisen yläosan pinta-alaksi saadaan
0,125 ha, 450 m pituisen keskiosan 0,45 ha ja 300 m pituisen ja 3 m leveän alaosan pinta-alaksi 0,09
ha. Ohitusuoman kokonaisalaksi saadaan 0,7 ha.

Kuva 44. Pahkakosken voimalaitoksen ohitusuoman linjaus.

Pahkakosken yläpuolelta voidaan tehdä yhdysuoma Nauruanojaan helposti kaivettavien,
suoperäisten alueiden kautta (kuva 45). Uoman pituudeksi tulee 4,2 kilometriä. Korkeusero tällä
matkalla on noin 8,5 m, jolloin uoman keskikaltevuudeksi muodostuu 0,2 %. Samalla Nauruanojan
merkitys ainakin taimenen ja mahdollisesti myös lohen lisääntymisvesistön paranee oleellisesti.
Yhdysuoman pinta-alaksi saadaan 5 m:n leveydellä 2,1 ha. Iijoen pääuoman vedellä vesitettävää
osuutta muodostuu Nauruanojaan Pahkakosken ja Kierikin yhdysuomien liittymäkohtien välille 10 km.
Myös hyvin mutkaisen Nauruanojan kaltevuus tällä matkalla on 0,2 %. Laskettuna 5 m leveydellä
osuuden vesialueen ala on 5 ha, josta saattaa muodostua hyvää lisääntymisaluetta. Nauruanojan
vesitettävän osuuden kokonaispituudeksi tulee 21,5 km ja pinta-alaksi 5 m leveydellä 10,75 ha.
Pahkakosken voimalaitoksen ohitusuoman poikastuotannoksi voidaan saada aiemmin esitetyillä
laskuperusteilla 1400 smolttia vuodessa ja yhdysuoma Nauruanojaan voi tuottaa 4200 smolttia
vuodessa, yhteensä 5600 smolttia vuodessa. Jos Nauruanojan tuotannoksi 10 km matkalla Kierikin
yhdysuoman liittymäkohtaan asti arvioidaan 400 smolttia hehtaarille vuodessa, uomaosuuden

tuotanto olisi 2000 smolttia vuodessa. Koko Nauruanojan alaosan tuotanto 21,5 km matkalla voisi olla
4300 smolttia vuodessa.
Pahkakoskelle esitettävästä ohitusuomasta voidaan johtaa virtaus myös nykyiseen eteläpuoliseen
uomaan (kuva 45). Haarauma olisi heti ohitusuoman jyrkän osuuden yläpuolella osuudella, johon
tehtäisiin alhaalta katsottuna ensimmäiset kutualueet. Myös tähän eteläiseen uomaan heti haarauman
alapuoliselle loivalle osuudelle tehtäisiin kutualueita. Uusi uoma kulkisi nykyisten lampien kautta ja
juoksutus korvaisi lampiin johdettavan vesityksen. Läntisimmästä lammesta kaivettaisiin uomayhteys
edelleen länteen tien varressa. Maaston korkeussuhteiden perusteella kaivusyvyydeksi tulee parin
sadan metrin matkalla noin kaksi metriä. Loppupää kaivettaisiin maaston korkeuden mukaisesti
loivasti kaarteilevana. Uoman kokonaispituudeksi ohitusuoman haarasta tulee 2,4 km. Nykyisten
lampien osuus kokonaispituudesta on tällöin 600 m ja virtavesiosuuden pituus 1800 m. Sopiva
virtaama uomaan voisi olla 0,3 m3/s kesällä ja 0,1 m3/s talvella. Uoman leveydellä 3 m uoman
virtavesiosuuden alaksi tulisi 0,5 ha. Uoman smolttituotanto voisi olla 1000 smolttia vuodessa
edellyttäen, että lohet löytäisivät kutualueikseen myös lampien alapuolisen uomaosuuden. Alaosa
voisi toimia ainakin paikallisten taimenten lisääntymisalueena.

Kuva 45. Ehdotus yhdysuomasta Pahkakosken voimalaitoksen ohitusuomasta Nauruanojaan ja
alakanavan padon eteläpuoliseen uomaan.

9.3.3

Toimenpiteet Koutuanojalle

Koutuanoja on uomarakenteeltaan varsin luonnontilainen ja se voisi soveltua ainakin taimenen
elinympäristöksi. Kunnostustoimenpiteiden, kuten kutusoraikkojen lisäämisen, tarve tulisi selvittää.
Veden laadusta ei ole tarkempia tietoja. Koska uomaan ei voida johtaa pääuoman vettä, tulisi
selvittää mahdollisuuksia valuma-alueelta tulevien kuivatusvesien puhdistamiseksi.

10 Haapakosken voimalaitos
Haapakosken voimalaitos sijaitsee noin yhdeksän kilometriä ylävirtaan Pahkakosken
voimalaitoksesta. Haapakosken voimalaitos on rakennettu jokiuomaan ja voimalaitoksen alakanavan
ja tulvauoman erottaa toisistaan kapea kannas (kuva 46).

Kuva 46. Haapakosken voimalaitosalue. Voimalaitoksen alapuolella eteläisempi uoma on laitoksen
alakanava ja pohjoisempi tulvauoma.

10.1 Kalatiesuunnitelmat
Haapakosken voimalaitokselle on laadittu kaksi toisistaan poikkeavaa kalatiesuunnitelmaa.
Vanhemmassa, vuoden 2010, suunnitelmassa voimalaitoksen kalatie on suunniteltu sijoitettavaksi
niin, että kalatien sisäänkäynti on alavirtaan katsottuna vasemmalla rannalla. Kyseisessä
suunnitelmassa pystyrako-osuuden jälkeen kalatie on suunniteltu luonnonmukaisena (kuva 47).
Uudemmassa, vuoden 2014, suunnitelmassa kalatie on suunniteltu toteutettavan pystyrakokalatienä
ja sijoitettavan alakanavan ja tulvauoman väliselle kapealle kannakselle niin, että kalatien
sisäänkäynti on oikealla rannalla (kuva 48).

Kuva 47. Haapakosken voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2010.

Kuva 48. Haapakosken voimalaitoksen kalatiesuunnitelma vuodelta 2014.

10.2 Maastotarkastelut
Haapakosken voimalaitoksen lähiympäristössä tarkasteltiin joen eteläpuolella voimalaitoksen ja
Haapalan tilan välistä ojaa, jossa on myös lampimaisia laajentumia (kuva 49 ja 50). Voimalaitoksen
yläaltaan vieressä kulkeva oja laskee suurempaan lampeen. Sen eteläpuolella oleva pienempään
lampeen laskee toinen uoma, joka saa alkunsa suoalueelta. Lammesta lähtevän uomasta on padon
läpi putki, jonka avulla lammen vedenpinnankorkeutta voidaan säätää.

Kuva 49. Haapakosken voimalaitoksen alueella tarkasteltu uoma. Eteläpuolisen uoman lammen
vedenpinnan korkeutta säädellään voimalaitoskanavan padon läpi menevässä putkessa olevalla
settipadolla (sijainti merkitty kartalle sinisellä pallolla).

Kuva 50. Haapakosken voimalaitoksen yläaltaan vieressä kulkeva oja.

10.3 Ehdotukset toimenpiteiksi
10.3.1 Toimenpiteet Haapakosken voimalaitoksen alueella
Haapakoskelle esitetään tehtäväksi luonnonmukainen ohitusuoma etelärannalle. Uoma louhitaan
alakanavan reunaan ja johdetaan lampien kautta nykyisiä ojalinjoja pitkin yläaltaaseen (kuva 51).
Uoman kokonaispituudeksi tulee 2 km. Koska alakanava rantaluiska on jyrkkä, saatetaan tarvita
teknistä kalatierakennetta. Lyhyempi linjausmahdollisuus olisi täyttömaavallin poikki lampeen (kuva
52). Rantaluiskaan tehtävän alapään pituudeksi tulee tällöin 300 m ja kokonaispituudeksi 1,5 km.
Uoma alapään linjauksena voitaisiin käyttää myös vuoden 2010 kalatiesuunnitelmaa, mutta yläpää
penkereen sivussa voidaan tehdä huomattavasti pitemmäksi lisääntymisuomaksi. Vuoden 2014
kalatiesuunnitelma ei mahdollista lisääntymisalueita.
Jyrkän alaosan ja lammen takia habitaattiosuudeksi lasketaan tässä yhteydessä vain ohitusuoman
yläosa, joka on pituudeltaan 1 km. Virtaamalla 1 m3/s siihen saadaan 1 ha lisääntymisaluetta. Se voi
tuottaa aiemmin esitetyillä perusteilla 2000 smolttia vuodessa.

Kuva 51. Ehdotus Haapakosken voimalaitoksen ohitusuomasta.

Kuva 52. Ehdotus Haapakosken voimalaitoksen lyhyemmästä ohitusuomasta.

11 Yhteenveto ja suositukset
Tässä raportissa on arvioitu mahdollisuuksia korvata Iijoen rakentamisen myötä hävinneitä lohien ja
taimenten lisääntymisalueita osana voimalaitosten kalatieratkaisuja joen alaosalla. Selvityksessä
tarkastellaan kalateiden toteuttamista luonnonmukaisina ohitusuomina, mikä vastaa pääosin vuonna
2010 valmistunutta Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeessa laadittua kalateiden
yleissuunnitelmaa. Näin toteutettuina jo itse kalateihin voitaisiin rakentaa vaelluskaloille sopivia
lisääntymisalueita. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuuksia tehdä ohitusuomista sivuhaaroja joen
sivupuroihin ja -jokiin, jotka voisivat myös toimia lisääntymisalueina. Raportissa esitellyt uomat valittiin
alustavasti kohteiksi karttatarkastelun perusteella. Kohdepuroilla testattiin PienvesiGIS-hankkeen
toisessa osiossa kehitettyä paikkatietopohjaista purojen arviointimenetelmää, jolla pyrittiin arvioimaan
eräiden joen alaosalla olevien sivupurojen ja -jokien muuttuneisuutta luonnontilasta. Tuloksia
hyödynnettiin, kun kartoitettiin alustavasti, onko rakennetulla Iijoen alaosalla sivu-uomia, joihin olisi
mahdollista johtaa kalojen lisääntymis- ja elinolosuhteiden kannalta riittävästi lisävettä joen
pääuomasta ja jotka olisi mahdollista kunnostaa tai rakentaa vaelluskaloille sopiviksi
lisääntymishabitaateiksi.
Paikkatietopohjaisen tarkastelun perusteella vähiten luonnontilasta muuttuneita sivu-uomia olisivat
Martimojoki, Nauruanoja ja Koutuanoja. Arvio perustuu niille laskettuun mutkaisuusindeksiin.
Hankkeen ensimmäisessä osassa tehdyssä selvityksessä todettiin, että mitä mutkaisempi uoma on,
sitä vähemmän se on todennäköisesti luonnontilasta muuttunut. Voidaan olettaa, että tällaisista
puroista voi myös löytyä jo ilman kunnostustoimia morfologian puolesta sopivia lisääntymisalueita
vaelluskaloille, jos muut olosuhteet ovat niiden lisääntymiselle suosiollisia. Maastokäynnit vahvistivat
paikkatietotarkastelujen tuloksia. Martimojoki, Nauruanoja ja Koutuanoja ovat myös
maastotarkastelujen perusteella lähimpänä luonnontilaisia puroja, joissa uoman profiili, muoto ja
virtausolosuhteet vaihtelevat. Muista sivu-uomista korkein mutkaisuusindeksi oli Paakkolanojalla,
jossa indeksi oli em. sivupurojen luokkaa, vaikka se on kaivettu kuivatusojaksi. Muut tarkastellut

uomat ovat hyvin suoria ja niitä voi luonnehtia Paakkolanojan tavoin kaivetuiksi kuivatusojiksi.
Maastokäynnit vahvistivat, että paikkatietomenetelmällä on mahdollista karkeasti arvioida purojen
muuttuneisuutta luonnontilasta. Maastotyötä sillä ei kuitenkaan voi korvata, vaan esille nousseet
mielenkiintoiset kohteet on joka tapauksessa käytävä arvioimassa paikan päällä.
Paikkatietomenetelmän avulla voidaan kuitenkin priorisoida kohteita, joilla maastokäynnit ovat
tarpeellisia. Siten menetelmää käyttämällä voidaan säästää paljon työaikaa vievää ja kallista
maastotyötä.
Jos kaikki tässä raportissa käsitellyt ohitusuomat toteutettaisiin ja purot kunnostettaisiin,
optimaalisissa olosuhteissa poikastuotantomääräksi kaikilla edellä esitetyillä toimenpiteillä arvioidaan
enintään 32 000 smolttia vuodessa. Tämä olisi noin 10 % Iijoen nykyisistä istutusmääristä. Määrä
vastaisi kuitenkin elinvoimaisuudeltaan istutuspoikasia 2,5-kertaisesti. Alaosan voimalaitosalueen
alkuperäisestä tuotannosta ei ole käytettävissä valmista arviota. Iijoen alaosa voimalaitosten
vaikutusalueella on ollut lähes yhtenäistä koskialuetta ja lohikalojen poikastuotantoalaa, joka on ollut
suuruusluokkaa 1 000 ha, kun Iijoen koko tuotantoalaksi on arvioitu 2 300 ha. Tämä alaosaa koskeva
arvio perustuu padotetun, ruopatun ja osittain täytetyn jokiosuuden pituuteen 65 km ja jokiuomalle ja
sen sivuhaaroille yhteensä arvioituun tuotantoalan keskimääräiseen leveyteen 150 m. Arviota tulisi
tarkentaa varsinaisilla pinta-alamittauksilla. Alaosan tuotannoksi voidaan edellisen perustella arvioida
yli 400 000 smolttia, kun Iijoen tuotannoksi on arvioitu 425 smolttia hehtaarilla (Marttila ym. 2014).
Mikäli Iijoen alaosan luonnonuomaosuuksiin, joiden pinta-ala on noin 300 ha, nykyisiä minimivirtaamia
lisättäisiin poikastuotannon mahdollistaviksi ympäristövirtaamiksi ja uomat kunnostettaisiin
lisääntymisalueiksi, voisi poikastuotanto olla niissä noin 120 000 smolttia, jos tuotannoksi saataisiin
400 smolttia hehtaarilla. Lisäksi voimalaitosten padotusalueiden alle jääneen noin 700 hehtaarin
tuotannon voidaan arvioida olleen noin 300 000 smolttia vuodessa. Mahdollisuudet tämän
padotusalueen kunnostukseksi poikastuotantoon ovat rajoitettuja. Ohitusuomiin ja alueen
sivuvesistöihin arvioitu maksimituotantomäärä 32 000 smolttia vuodessa vastaa noin 10 %
alkuperäisestä poikastuotannosta Iijoen alaosan hävinneellä koskialueella ja sitä voidaan pitää
tavoittelemisen arvoisena kompensaationa voimalaitosten aiheuttamalle poikastuotannon
vähenemiselle.
Purojen ja muiden uomien soveltuvuudessa vaelluskalojen lisääntymisalueiksi voi olla huomattavia
eroja. Haasteita niiden toimivuudelle on paljon. Emokalojen tulisi ensinnäkin löytää uomat niistä
tulevan virtauksen perusteella ja purojen morfologian tulisi olla sellainen, että siellä on kudulle ja
poikasille sopivat elinolosuhteet. Rakennetuissa voimalaitosvesistössä vaelluskalat nousevat
useimmiten voimalaitoksen kautta tulevan voimakkaimman virran suuntaan. Tällöin esimerkiksi
kalojen houkutteleminen Iijoen vanhoihin vähävetisiin uomiin ja niiden sivu-uomiin voi olla vaikeaa
ilman riittäviä ohijuoksutuksia vanhoihin uomanosiin nousuaikaan. Suurimmilla puroilla (Martimojoki,
Nauruanoja ja Koutuanoja) on niin suuret valuma-alueet, että virtausolosuhteet voisivat olla kaloille
sopivat nykytilanteessa, mutta niissä vedenlaatu ei sellaisenaan ole ilmeisesti riittävän hyvä edes
taimenelle. Lohi ei todennäköisesti nousisi sivujokiin ilman juoksutuksia pääuomasta. Suurimmalle
osalle tarkastelluista uomista esitetään johdettavaksi lisävettä Iijoen pääuomasta, mikä olisi teknisesti
lähes kaikkien purojen osalta mahdollista. Kriittisin ajanjakso mädin ja poikasten selviytymisen
kannalta on talvi, jolloin vettä tulee virrata riittävästi. Pääuoman puhtaampi vesi mahdollistaa purojen
virtaaman lisäämisen niiden alajuoksulla. Kalateinä toimivat luonnonmukaiset ohitusuomat ja puroihin
johdettavat yhdysuomat voidaan rakentaa todennäköisesti hyviksi lisääntymisalueiksi ja uomiin
johdettava virtaama tarjoaa todennäköisesti hyvät edellytykset poikasille.
Osa tarkastelluista puroista vaatisi paljon ennallistamis- tai rakennustoimenpiteitä, että niistä voitaisiin
rakenteellisesti saada sopivia lisääntymisalueita. Tässä hankkeessa ei kuitenkaan ollut mahdollista
arvioida kunnostustoimenpiteiden tarvetta eikä niiden toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten
nykyisiä virtausolosuhteita ja vedenlaatua, maaperän laatua, vaikutuksia maankuivatukseen tai maaja vesialueiden omistusoloja. Tästä syystä myöskään toimenpiteiden kustannuksia ei voida
luotettavasti arvioida. Ennen lopullisia johtopäätöksiä vaihtoehdoista tarvitaan vielä lisäselvityksiä.
Tässä raportissa esitettyjä vaihtoehtoja olisi kuitenkin syytä tarkastella tarkemmin, koska ne voisivat
tukea vaelluskalojen palauttamista Iijokeen ja vastaisivat erittäin hyvin sekä vesipuitedirektiivin että
kalatiestrategian tavoitteisiin.
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