
  
 
  

IIJOEN VANHAN UOMAN 
KUTUPAIKKAKARTOITUS IISSÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Raportti   1 (13) 

    
    

 

 
 

 
  

Sisältö 

1 Johdanto ................................................................................................................. 2 

2 Työn toteutus .......................................................................................................... 3 

3 Tulokset.................................................................................................................. 3 

3.1 Illinkoski ......................................................................................................... 4 

3.2 Pöytäkivi ........................................................................................................ 6 

3.3 Palukankoski ................................................................................................... 7 

3.4 Raasakan pohjapato ......................................................................................... 8 

3.5 Raasakankoski ............................................................................................... 10 

4 Tulosten tarkastelu ................................................................................................. 12 

 

Työn tilaaja: Iijoen vanhan uoman hanke PVO-Vesivoima Oy, Iin kunta, Etelä- ja Pohjois Iin 
jakokunnat 

Selvityksen laatija: Janne Partanen, Ympäristöpalvelut, Latvasilmu osk 

Kuvat 3,4 ja 6: Seppo Paakkola 

Y-tunnus: 2772722-6 

Raportin päiväys: 5.2.2020 

Yhteystiedot: 

janne.partanen@latvasilmu.fi 

050 300 6268 

  



Raportti   2 (13) 

    
    

 

 
 

 
  

 

1 Johdanto 

Iijoen Raasakan voimalaitoksen rakentaminen vuosina 1968-1970 katkaisi 
lohen sekä muiden vaelluskalojen pääsyn Iijoessa sijaitseville kutupaikoille. 
Iijoen lohen lisääntyminen on perustunut siitä lähtien pääosin kalanviljelyyn. 
Velvoitteeseen perustuvat lohen poikasistutukset jokisuulle ovat ylläpitäneet 
Iijoen lohikantaa merialueella. Vuosittain velvoiteistutuksista peräisin olevia 
merivaellukselta palaavia lohia kertyy Raasakan voimalaitoksen alapuolelle 
etsimään kutumahdollisuuksia. 

Vuodesta 2017 lähtien vaelluskaloilla on ollut mahdollista nousta Ulskarin 
kalatien kautta Iijoen Raasakan padon alapuoliseen vanhaan uomaan. Kalojen 
nousun estävän padon alapuolella on vanhassa uomassa 5 virtavesialuetta, 
jotka ovat olleet vaelluskalojen saavutettavissa Ulskarin kalatien avaamisesta 
saakka. Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja 
virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja 
Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 
2021. 

Vuodesta 2017 lähtien vanhassa uomassa on tehty virtaaman lisäyskokeilua 
vaelluskalojen nousukäyttäytymisen seuraamiseksi. Vanhan uoman virtaus 
on voimayhtiön velvoitteena 1.6 – 31.8 välisenä 3 m³ ja talviaikana 1,5 m³/s, 
mutta tämä virtaus on johdettava Illinhaaran kautta Puodinkoskelle. 
Raasakan voimalaitoksen kautta vettä voidaan johtaa koneistovirtaamana 
noin 375 kuutioita, joten tämän ylittävät tulvavedet johdetaan 
ohijuoksutuspadon kautta vanhaan uomaan. 

Vuonna 2017 aloitetun vanhan uoman hankkeen avulla ylimääräistä 
juoksutusta saadaan kalan nousun aikana vanhaan uomaan, mikä 
mahdollistaa Uiskarin kalatien auki pitämisen. Hankesopimuksella PVO- 
Vesivoima Oy juoksuttaa ohijuoksutuspadolta kalatielle vettä vähintään 12 
miljoonaa kuutiota (2 kuution virtauksella 10 viikkoa). Tämän lisäksi kalatien 
auki pitämiseksi lisävettä voidaan saada hankkeen tekemillä päätöksillä.  

Vuosina 2018 ja 2019 tehdyissä sähkökoekalastuksissa Iijoen vanhan uoman 
alueelta löytyi lohenpoikasia, minkä perusteella lohi pystyy lisääntymään 
alueella. Sähkökoekalastusten tulosten perusteella tuli tarpeelliseksi selvittää 
tarkemmin vanhan uoman virtapaikkojen lohen kutualueet sekä niiden 
potentiaali lohenpoikasten tuotannossa. 
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää lohen kutupaikkojen tila sekä 
potentiaali vanhan uoman alueella. Kartoituksen teki Latvasilmu osk:n biologi 
FM Janne Partanen. 

2 Työn toteutus 

Kutupaikkakartoitus toteutettiin 22.-23.10.2019. Maastokartoituksessa 
käytiin kaikki virtavesialueet kattavasti läpi vanhan uoman alueella. Lohen 
kutupaikaksi soveltuvia sorapohjaisia alueita etsittiin sopivan virtauksen 
alueilta ja pohjan laadun tarkkailussa käytettiin apuna vesikiikaria.  

Sorapohjaiset alueet määritettiin soraikon kunnon perusteella ja samalla 
sorapohjaisilta alueilta etsittiin lohen kutupesiä. Löytyneiden kutupesien 
pituus ja leveys mitattiin sekä muistiin kirjattiin kutupesän syvyys ja 
virtaustiedot. Kutupesän aitous varmistettiin kääntelemällä varovasti 
kutupesän kiviä, kunnes saatiin soraan hautautuneita mätijyviä esiin. 

Kartoitettavat virtavesialueet vanhassa uomassa ovat alhaalta ylöspäin 
mentäessä Illinkoski, Pöytäkiven pohjapato (Rautatiesillan alapuoli), 
Palukankoski (Rautatiesillan yläpuoli), Raasakan suvannon pohjapato ja 
Raasakankoski. 

3 Tulokset 

Lohikaloille sopivaa kutukelpoista sorapohjaa löytyi selvitysalueelta 
pienialaisesti. Paras kutukelpoinen alue sijaitsi Raasakan suvannon 
pohjapadolla. Pöytäkiven pohjapadon virtavesialueelta ei kutukelpoista soraa 
löytynyt lainkaan. Eniten sorapohjaista aluetta oli Illinkoskella, joka on pinta-
alaltaan myös selvästi suurin selvitysalueen virtavesikohteista. 
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Lohen kutupesiä löytyi kolmelta virtavesikohteelta, Iilinkoskelta, 
Palokankoskelta ja Raasakan pohjapadolta. Parhaat edellytykset lohikalojen 
kutemiselle on Raasakan pohjapadolla, sillä soraikon sijainti kosken niskalla 
on optimaalinen lohen kutupaikkana ja soraikko oli selvityshetkellä hyvässä 
kunnossa kalojen kutua ajatellen. 

3.1 Illinkoski 

Illinkoski on luonteeltaan luonnontilaisen kaltainen ja monimuotoinen 
virtavesialue. Illinkosken virtavesi pinta-ala on noin 1,3 ha ja se on Raasakan 
alapuolisen vanhan uoman laaja-alaisin virtavesialue. Illinkosken niskalla 
sijaitsee betonista tehty pohjapato ja keskellä uomaa sijaitseva saari jakaa 
niskalla virtauksen matalan veden aikaan kahteen erilliseen uomaan. 
Alempana koskessa uomat yhdistyvät ja uoma jatkuu monimuotoisena 
pienten saarien jakamana uomana aina maantiesillalle saakka. 

 

Kuva 2. Illinkosken kutualueiden ja kutupesän sijainti 

Illinkoskelta löytyi kartoituksessa yhteensä 17 m² sorapohjaista aluetta 
lohikalan kutupaikaksi soveltuvalta virtausalueelta. Tästä hyväkuntoista 
sorapohjaa oli 5 m² ja iskostunutta tai kiintoaineksen peittämää sorapohjaa 
oli 12 m². Illinkosken sorapohjaiset alueet olivat kooltaan pieniä 1-2 m² 
laikkuja kosken keskivaiheilla. 
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Kuva 3. Illinkosken ylä- ja keskiosa 

Illinkosken eteläpuolen haaran pienestä sivu-uomasta löytyi kartoituksessa 
lohen kutupesä. Kutupesän pituus oli 80 cm ja leveys 40 cm. Kutupesä oli 40 
cm:n syvyydessä noin 0,2 m/s virtausalueella. 

 

Kuva 4. Illinkosken kutupesän sijainti 
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3.2 Pöytäkivi 

Pöytäkiven virtavesialue sijaitsee rautatiesillan alapuolella. Pöytäkiven 
virtavesialue muodostuu pohjapadosta ja matalan veden aikaan virran 
kahdeksi erilliseksi uomaksi jakavasta saaresta. Virtavesialue on muodostettu 
keinotekoisesti rakentamalla ja sen alkuperäinen tarkoitus on ollut vesipinnan 
ja maiseman säilyttäminen luonnontilaisen kaltaisena. 

 

Kuva 5. Pöytäkiven alue 

Pöytäkiven virtavesialueet ovat suoraviivaisia koskia. Niskalla sijaitseva 
betonista tehty pohjapato säätelee vedenpinnan korkeutta ja kumpikin 
nykyinen matalan veden uoma sijoittuu entisen säännöstelemättömän 
jokiuoman reunalle. Pöytäkiven pohjoinen uoma on pinta-alaltaan noin 0,18 
ha ja eteläisen uoman pinta-ala on noin 0,16 ha. Koskien pohjamateriaali 
koostuu erikokoisista lohkareista. Lohikalojen kutupaikaksi sopivaa 
sorapohjaista aluetta ei Pöytäkivellä ole lainkaan. 
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Kuva 6. Pöytäkiven pohjoinen uoma 

3.3 Palukankoski 

Palukankoski sijaitsee rautatiesillan yläpuolella ja on luonteeltaan Pöytäkiven 
virtavesialueen kaltainen. Rakennettu pohjapato keskisaarekkeineen jakaa 
matalan veden aikaan virran kahteen erilliseen uomaan. 

 

Kuva 7. Palukankosken kutupesän ja kutualueen sijainti 

Palukankosken pohjoisen uoman pinta-ala on noin 0,13 ha ja eteläisen uoman 
pinta-ala on noin 0,16 ha. Matalanveden koskiuomien pohjamateriaali 
koostuu pääasiassa lohkareista. 
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Kuva 8. Palukankosken eteläinen uoma 

Palukankosken pohjoisen haaran alapäästä löytyi kartoituksessa 4 m² 
hyvälaatuista sorapohjaista aluetta. Paikalla oli myös yksi lohen kutupesä, 
vaikka soraikon sijainti kosken alapäässä ei lohen lisääntymisen kannalta ole 
optimaalinen. Melko symmetrisen kutupesän pituus sekä leveys oli 50 cm ja 
se oli 30-40 cm syvyisessä vedessä. Veden virtaus kutupesän kohdalla oli noin 
0,2-0,3 m/s. 

3.4 Raasakan pohjapato 

Raasakan pohjapadon virtavesialue on rakennettu vastaavalla tavalla kuin 
Pöytäkiven ja Palukankosken virtavesialueet. Betoninen pohjapato 
säännöstelee veden korkeutta ja vanhan uoman keskellä sijaitseva tekosaari 
jakaa alivirtaamakaudella veden virtauksen kahteen erilliseen uomaan. 
Pohjoisen uoman pinta-ala on noin 0,1 ha ja eteläisen uoman pinta-ala on 
noin 0,11 ha. 
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Kuva 9. Raasakan pohjapadon kutupesän ja kutualueiden sijainti 

Raasakan pohjapadon pohjoisen uoman niskalla on selvitysalueen paras lohen 
kutupaikka. Niskalla on pääasiassa hyväkuntoista sorapohjaista aluetta 
yhteensä 8 m². Niskalla oli myös hyväkuntoinen lohen kutupesä, jonka pituus 
oli 120 cm ja leveys 60 cm. Kutupesän kohdalla veden syvyys oli 40 cm ja 
virtaus noin 0,2 m/s. 

 

Kuva 10. Raasakan pohjapadon lohenkutualuetta 

Raasakan pohjapadon eteläisen uoman alapäässä oli osittain kiintoaineksen 
peittämää sorapohjaista aluetta yhteensä 7 m². Muuten molempien uomien 
pohja koostuu eri kokoisista lohkareista. 
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Kuva 11. Raasakan pohjoinen uoma 

3.5 Raasakankoski 

Raasakankoski on ylin virtavesialue selvitysalueella. Raasakankosken jälkeen 
kalojen nousumahdollisuus loppuu säännöstelypatoon (ohijuoksutuspato). 

 

Kuva 12. Raasakkakosken kutualueen sijainti 

Raasakankoski on alempien virtapaikkojen tapaan suurelta osin rakennettu 
virtavesiympäristö. Matalan veden aikaan uoman keskellä sijaitseva 
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rakennettu saari jakaa virtauksen kahteen uomaan. Pohjoisen uoman 
yläpäässä vesi valuu pohjapadon yli ja muodostaa noin 1 metrin korkuisen 
leveän vesiputouksen. Pohjapadon alapuolella virtaus jatkuu osittain 
luonnontilaisessa uomassa, missä pohjakallio on näkyvissä. Pohjoisen uoman 
pinta-ala on noin 0,44 ha. 

 

Kuva 13. Raasakkakosken pohjoisen uoman pohjapato 

Eteläinen uoma on lohkareista rakennettu kapea ja melko jyrkkä uoma. 
Eteläisen uoman alapäästä löytyi kartoituksessa 3 m² hyvälaatuista soraa. 
Soraikon sijainti kosken alapäässä ei kuitenkaan ole optimaalinen lohen 
lisääntymistä ajatellen. Eteläisen uoman pinta-ala on noin 0,12 ha. 
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Kuva 14. Raasakkakosken eteläinen uoma 

4 Tulosten tarkastelu 

Kutupaikkakartoituksen perusteella Raasakan ohijuoksutuspadon 
alapuolisessa vanhassa uomassa tapahtuu lohen lisääntymistä. Lohen 
poikastuottopotentiaalin kannalta uomassa on nykytilassa kuitenkin liian 
vähän lohikalojen kutupaikaksi soveltuvaa sorapohjaista virtavesialuetta.  

Lohen poikastuotannon kannalta optimaalinen kutukelpoisen sorapohjan 
pinta-ala on noin 2-5 % virtavesialueen pinta-alasta. Raasakan alapuolisessa 
vanhassa uomassa kutukelpoista sorapohjaa on kaikissa virtavesikohteissa 
alle 1 %. Poikastuotannon maksimoimiseksi alueella tarvitsisi kunnostaa ja 
rakentaa soraikkoja, jolloin alueen kalataloudellinen potentiaali voisi kasvaa 
huomattavasti nykyisestä (taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Raasakan alapuolisen vanhan uoman virtavesialueiden pinta-alat, 
sorapohjaisten alueiden pinta-alat sekä lisäystarve 2 % pinta-ala tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

 Koski PA Sora PA Lisäys PA 

Illinkoski 1,3 Ha 17 m² 243 m² 

Merikoski 0,34 Ha - 68 m² 

Palukka 0,29 Ha 4 m² 54 m² 

Raasakkalampi 0,21 Ha 15 m² 27 m² 

Raasakkakoski 0,56 Ha 3 m² 109 m² 

Alueen virtavedet on alkuperäisesti suunniteltu maisemallisista syistä, kun on 
haluttu säilyttää maisema samankaltaisena kuin se on ollut ennen 
voimalaitosrakentamista. Tällöin ajatuksena on ollut säilyttää veden pinta 
uomassa alkuperäisessä tasossaan ja sen vuoksi on olut tarpeellista rakentaa 
pohjapatoja säännöstelemään veden korkeutta. 

Nykyiset virtavesialueet ovat luonteeltaan suoraviivaisia ja suhteellisen 
jyrkkiä. Lohkareista koostuva virtavesialue ei tarjoa lohikaloille riittävästi 
kutupaikkoja. Suurista lohkareista koostuva virtavesialue ei myöskään ole 
lohikalojen poikasille parasta mahdollista ympäristöä, vaan suosii enemmän 
suurempien kalojen elinolosuhteita. Virtavesiuomien monipuolistaminen 
lisäämällä virtauksen vaihtelevuutta sekä pienempää kiviainesta uomaan voisi 
parantaa merkittävästi kutupaikka kunnostuksen ohella lohikalojen 
lisääntymismahdollisuuksia selvitysalueella. 

 


