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Asukaskysely

• Iijoen arvoja ja kehittämiskohteita kartoittava 
karttapohjainen kysely järjestettiin 2016 lokakuussa 
(Mapita Oy)

• Vastaajia 805, joista ulkopaikkakuntalaisia 225
• 2713 karttapaikannusta





Yhteenveto karttapaikannusten määristä (n=2713)
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Harrastukset ja virkistyminen
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Tässä paikassa

Kohtaamisten paikkoja:

”Kevätalvella mökkiläisten yhteinen pilkkitapahtuma (mahtavaa).”

”Osallistun Iijokisoutuun ja huimaan koskenlaskuun”

”Veneilyväen tärkeä rantautumis- ja kokoontumispaikka”



Luontoarvoiltaan arvokas paikka
Eniten luontoarvoiltaan arvokkaita paikkoja merkittiin järvi-, suisto-, ja 
koskialueille. Luontoarvoina vastauksissa toistuivat maisema-arvot, veden 
puhtaus, erämaisuus sekä kalakantojen runsaus.

”Suistoalue Pudasjärven 
itäpäässä. Tulvaniittyjä. Runsas 
linnusto. Hirvet laiduntavat. 
Todella ainutlaatuinen paikka.”

”Maisemat ja saaret 
sivuhaaroineen tekee paikasta 
ainutlaatuisen. Yhdessäkään 
Perämeren jokisuistossa ei ole 
vastaavaa.”



Taloudelliset mahdollisuudet

Iijoella nähdään olevan suuri 
potentiaali erityisesti kalastus-
ja matkailutoiminnan 
näkökulmasta. Alueelle 
ehdotettiin mm. erilaisten 
keskusten perustamista sekä 
virkistystoiminnan ja 
majoitustoiminnan 
kehittämistä.

”Merkittävä koskimelonta ja urheilukalastuspaikka, 
jonka potentiaalin käyttö vielä ideointivaiheessa.”



Vesistössä havaitsemani ongelmat
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Veden laadun on koettu heikentyvän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ongelmien taustalla nähdään 
ulkoiset lähteet, kuten turvetuotanto, maatalous, metsäojitukset, kalanviljelylaitokset sekä voimalaitosten 
sääntely. Lisääntyneet sateet voivat selittää joiltain osin vedenlaadussa havaittuja muutoksia.



Yleinen viesti: Kalat, vaelluskalat ja hyvä vedenlaatu 
luovat pohjan matkailuelinkeinolle ja virkistysarvoille

• Vaelluskalojen palauttamista edistetään Otvan kautta
– Kalatiet, alasvaellus, poikasistutukset jne.

• Tunnistettiin myös lukuisia vesistökunnostuskohteita, joita 
osaltaan tullaan edistämään mm. Otvan ja Vyyhti-hankkeen 
kautta
– Vanhat uomat, virtaamat, järvien kunnostukset ja kuormitusten vähentäminen 

jne.

• Entä matkailuelinkeinojen ja vetovoiman edistäminen?



Iijoen vetovoima ja matkailu

• Mistä vetovoima koostuu? Kyselyssä ja paikallistilaisuuksissa 
korostuivat:

– Luontoelämykset: puhdas luonto ja puhdas vesi, jokivarren maisemat, 
kulttuuri ja perinnemaisemat, luonnonrauha, kansallispuistot

– Harrastukset: kalastus, melonta, marjastus, mökkeily, pyöräily, 
metsästys, hiihto, valokuvaus

– Myös porot, huskyt, pohjoinen ruoka, revontulet ja valoisat yöt ovat 
osa Iijokea joiden varaan vetovoimaa voidaan rakentaa eri 
vuodenaikoina, varsinkin ulkomailta tulevien matkailijoiden osalta



Matkailun ja virkistyksen 
kehittämisideat



Pudasjärven matkailun kehittäminen

Pudasjärven matkailun toimiva ja helppokäyttöinen 
”kokonaispaketti”, merkitty reitistö, kartta, älypuhelimen 
sovellus tms.
Kalastus, veneily sekä luontoelämykset jokivarressa ja luonnossa
Kipinänkosken koskikalastus/melonta/matkailukeskuksen 
kehittäminen
Muu monipuolinen tekeminen ympärivuotisesti Syötteen ja 
kansallispuiston rinnalle: mökkeily, metsästys, marjastus, 
veneily, melonta, pyöräily, hiihto, kelkkailu, pilkkiminen, 
suomatkailu
Digitaalinen markkinointi?



Karhusaaren siltahanke ja merellisen Iin 
kehittäminen virkistykseen ja matkailuun

Sillan rakentamiseen liittyy moninaisia virkistys-, maankäyttö- ja 
asuinkäyttömahdollisuuksia, se ei ole vain mökkiläisiä varten 
(jotka ovat valmiita myös rahoittamaan hanketta). Suunnitelmia 
on ollut aiemmin, mm. golf-kenttä
Silta helpottaa merellisen vapaa-ajan toimintaa ja 
virkistysarvoja, seurakunnan leirikeskuksen toiminnan sekä 
hiekkavarantojen hyödyntämisen ja kulkuväylien parantamisen



Taivalkoski–Kuusamo – Järvet, kosket 
ja Hossan kansallispuisto
Kasvava matkailun potentiaali Iijoen latvavesillä Hossan
kansallispuiston myötä
Tarvitaan infraa (esim. reitistöjä), kohteiden kartoitusta, 
investointeja, vesistöjen kunnostuksia, kalatie (Irni)
Pienimuotoisia suunnitelmia olemassa joissain kohteissa, esim. 
Kurjenjoki
Tyräjärven ja sen valuma-alueen kunnostukset osana 
suurempaa kokonaisuutta? Suunnittelurahaa? Yhteistyö 
muiden hankkeiden kanssa?
Naturpolis aloittamassa kehittämistyötä



Hankeidea: ”Portti Iijoelle”

Pysäytetään 4-tien virta Raasakan kalaportaille

”Maailman paras kalatie”

Iijoen matkailukohteiden infopiste

Voimalaitoksen/padon taideinstallaatio / ulkoasun muokkaus?

Kalaravintola, jossa voi katsella vaelluskalojen nousua?



Wild Iijoki River brändi -hanke

Kansainväliseen matkailuun soveltuvan brändin kehittäminen

Iijoen matkailu-, ruoka- ja kulttuurituotteiden jalostaminen, 
yrittäjien verkostoituminen ja yhteismarkkinointi

Perustetaan Iijoelle matkailuyhdistys

Jatkuvuutta Iijoen Otvassa aloitetulle yhteistyölle?



Ideapankki

Ideapankkiin on koottu edellä esitettyjen aihioiden lisäksi 
lukuisia ideoita vaelluskaloista, kalastuksesta ja vesistöjen 
kunnostuksista

Moni ideoista tukee toisiaan ja voidaan yhdistää suurempiin 
kokonaisuuksiin

Seuraava toimenpide: Ideapankin kommentointi, luokittelu, 
jatkokehittäminen ja rahoituslähteiden pohdinta



Jatkotoimenpiteet

• Paikalliset tapaamiset hankeideoiden jatkotyöstämisessä 
kesällä

• Kyselyn raportti kokonaisuudessaan:
http://akordi.fi/wp-content/uploads/Iijoki_arvokartoitus_raportti_291116.pdf
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