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Perustietoja projektista

• Kesto: 15.10.2015-14.10.2018

• Budjetti: 917 332 e

• Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

• Projektipäällikkö: Mirko Laakkonen

• Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus (LUKE)

• Vesistövisio-osuus: Pöyry Finland Oy, Akordi Oy, Mapita Oy

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella hanketta tukevia toimia
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Rahoitus

Organisaatio Kontribuutio (Eur)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus (EU-EAKR)

709 200

PVO-Vesivoima Oy 90 000

Pohjois-Pohjanmaan liitto 20 000

Iin kunta 18 000

Pudasjärven kaupunki 18 000

Taivalkosken kunta 18 000

Oulun kaupunki 18 000

Kuusamon kaupunki 9 000

Luonnonvarakeskus (LUKE) 17132

Total    917 332



Otva – ei sumia!
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Projektin päätavoitteet 1/3

1. Iijoen vesistövision laadinta

• Vesienhoidon, kalatalouden, vesitalouden, alueiden käytön ja 

elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen 

Iijoen vesistöalueella

• Neuvottelukunta kokoontunut viidesti (kokoukset tärkeä keskustelufoorumi) 

• Visiotyön pelisäännöt laadittu

• Viiden veen visio hyväksytty (1. vedenlaatu, 2. vaelluskalat, 3. virkistys, 4. 

vetovoima ja elinkeinot, 5. vuorovaikutus ja viestintä)

• Paikkatietopohjainen kysely toteutettu
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Projektin päätavoitteet 2/3

2. Vaelluskalakantojen palauttamisen edistäminen
a) Kalateiden toteutusjärjestelyjen sekä vaelluskalojen palauttamisen edellyttämien 

kalastusjärjestelyjen edistäminen (jokityöryhmä) 

• Jokityöryhmä kokoontunut 5 kertaa, valmisteilla katsaus kalastusjärjestelyistä, neuvottelut 

kalateiden luvanhausta

b) Älykalatieteknologian ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittäminen (tutkimus-, osaamis- ja 

innovaatioryhmä)

• Toi-ryhmä kokoontunut 4 kertaa, älykalatiesuunnittelu vuoden 2017 aikana

c) Iijoelle soveltuvan vaelluskalojen alasvaellusreitin yleissuunnittelu (LUKE, tutkimus-, osaamis- ja 

innovaatioryhmä)

• Voimalaitosten yläkanavien virtausmittaukset syksyllä 2016, mallinnus keväällä 2017, testit 

lohismolteilla touko-kesäkuussa 2017

d) Raasakan voimalaitospadon ja Raasakan säännöstelypadon kalateiden lupahakemustasoisten 

suunnitelmien täydentäminen urakkatarjouskilpailukelpoisiksi rakennussuunnitelmiksi

• Tehdään loppuvuodesta 2017 (elokuu-joulukuu)

e) Esiselvitystasoinen tarkastelu Raasakan vanhan uoman kalataloudellisen ja virkistyksellisen 

arvon nostamisesta, samalla ympäristövirtaaman pilotointi

• Toimenpide täsmentyy vielä
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Projektin päätavoitteet 3/3

3. Iijoen arvoa nostavien pienempien toimenpiteiden edistäminen

• Edistetään joen arvoa nostavien pienempien kehittämistoimenpiteiden toteutumista jo 

hankkeen aikana 

• Toimenpideideoita kerätään hankkeen edetessä 

• Valmisteltu Iijoen vaelluskalakärkihanketta ja Raasakan vanhan uoman 

yhteistyöhanketta > molemmat käynnistyvät > Otva kertaantuu viidellä 
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Kokonaisvaltainen ajattelu

Lohikalat keskiössä



feawkfoewakfo

23.5.2017Etunimi Sukunimi9

Kuva: Mirko Laakkonen

Yhdessä Iijoen hyväksi


