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1. Hanke 
 

Suomen Kalastusmuseoyhdistys (SKMY) käynnisti "Pohjoisen jokipyynnin tallentamisen, 

täydentämisen ja hyödyntämisen projektin" vuonna 2013. Sen ensimmäinen osa, joka koskee 

Kemijokea, valmistui tammikuussa 2016. Hankkeen pitkän tähtäyksen taustat ja yleiset lähtökohdat 

esiteltiin tuolloin. Ne on esitetty myös SKMY:n 5-vuotistoimintasuunnitelmassa (2015 - 2019).  

Kokonaishankkeen tavoitteena on ollut koota historiallista aineistoa maamme Perämereen 

laskevissa pohjoisissa joissa harjoitetusta kalastuksesta ja kalastosta sekä luonnontilamuutosten 

vaikutuksista niihin. Aineiston perusteella on voitu laatia katsaus pohjoisen jokikalastuksen 

muutoksista. Samalla selvitettiin toteutettuja toimenpiteitä kalataloudellisten menetysten 

estämiseksi ja kompensoimiseksi. 

 

Nyt on kyseessä hankkeen toinen osa eli Iijoki. Hankkeessa tehdään yhteenveto Iijoen 

voimataloudellisista rakentamisprosesseista ja niiden toteuttamisesta aiheutuneiden 

kalataloudellisten haittojen ja vahinkojen korvaus- ja kompensointimenettelyistä. Tarkastelu 

suoritetaan samalla tavalla kuin Kemijokea koskevassa em. raportissa, toisin sanoen esittämällä 

keskeisimmät oikeudelliset tapahtumat kronologisessa järjestyksessä. Tarkasteluun sisältyy katsaus 

määrättyjen kalakantojen hoitotoimenpiteiden tuloksellisuudesta sekä muista toimenpiteistä 

kalakantojen hoitotoimenpiteiden tuloksellisuuden parantamiseksi. Johdantona on katsaus Iijokeen 

luonnontilaisena lohijokena ja joen kalastushistoriaan. Osiossa 1. on jo esitetty pohjoisia 

Perämereen laskevia jokia koskeva historiallinen ja museaalinen aineisto tallennustarpeineen.   

 
 

2. Yleistä Iijoen lohikysymyksen muovautumisesta historiasta nykypäivään 

 
2.1. Iijoki luonnontilaisena lohijokena 

 

2.1.1. Luonnontilainen joki, pyyntikohteet ja saaliit 

 

Iijoki on yksi Pohjanmaan suurimmista joista ja kuudenneksi suurin jokivesistö koko Suomessa. 

Sivujokineen se virtaa Kuusamon, Posion, Ranuan, Taivalkosken Suomussalmen, Pudasjärven, Yli-

Iin ja Iin kuntien alueella. Iijoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 14 191 km
2
. Joen 

keskivirtaama on noin 174 m
3
/s. Pääuoman kokonaispituus on 340 km ja korkeusero latvaosien ja 

merenpinnan välillä 250 m. Järvisyysprosentti vesistöalueella on 5,7 %. Suurimpia sivujokia ovat 

Iijoen alajuoksulta lukien Siuruanjoki, Livojoki, Korpijoki ja Kostonjoki (Oy Vesirakentaja: 

Voimaa vedestä 2007, 31.1.2008). Alhaisen järvisyytensä vuoksi Iijoen virtaamien vaihtelut ovat 

olleet erittäin suuria ja kevättulvat voimakkaita. Kevättalvella ja loppukesällä taas vastaavasti 

virtaamat ovat jääneet hyvin pieniksi.  

 

Iijoen ja sen suualueiden tärkeimmät pyyntikohteet ovat olleet lohi, siika ja taimen. Lohen- ja 

siianpyynnissä Iijoen alue onkin ollut yksi tärkeimmistä maassamme. Meren puolella on ollut 

merkitystä silakalla ja merimuikulla eli maivalla. Kuorekin on ollut siellä ajoittain pyyntikohde. 

Sekä joessa että meressä on lisäksi pyydetty mm. madetta ja haukea.   

 

Tiedot saaliista ovat olleet hajanaisia ennen nykyaikaa. Mittakaavoihinsa lohisaalis asettuu 

viitteellisesti, kun valtakunnanneuvos Philip Schiedinghin kirjallisessa ehdotuksessa (1618) 

esitettiin, että Iijoelta tuli vuosittain suorittaa verona 45 tynnyriä suolalohta (tynnyri oli 14 leiviskää 

eli yli 100 kg). Oulujoelta vastaava määrä oli 35 tynnyriä ja tärkeimmältä lohijoelta Kemijoelta 55 

tynnyriä (Partanen 1995). Saaliit olivat suuria, mutta myös vaihtelivat vuosittain ja pyyntikausien 

aikana. Esimerkiksi hyvänä kesänä vuonna 1922 Venäjänkarin, Illin ja Raasakan lohipatojen  saalis 
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oli ollut yhtenä päivänä (3. heinäkuuta) yli 320 lohta, mutta se  tasaantui myöhemmin kesällä. 

Seuraava vuosi oli puolestaan paljon huonompi (Finlads Jakttidskrift 1922, 1923). 

 

Iin kalakellarin myymien lohimäärien perusteella kaupattu saalis oli 1950- ja 1960-lukujen 

taitteessa seuraava (Iijokilausunto 1.): 

 

1958 19 000 kg 

1959 22 500 

1960 26 600 

1961 27 200 

1962 17 700 

 

Keskimääräiseksi taimensaaliiksi noina vuosina arvioitiin selvitysten perusteella 5 000 kg/a 

Kun edellä kerrottuun lisätään kalastajien omassa käytössä käytetty lohi ja jokialueen arvio, Iijoen 

lohen saalisarvioksi saadaan 24 000 kg jokisuulta ja 16 000 kg joesta. Liedeksen mukaan Iin kunnan 

lohisaalis vuonna 1953 oli 25 tonnia ja koko joen saalis 35 tonnia. Järven tilastojen mukaan 

lohisaalis oli vuosina 1921 - 23  30, 32 ja 18 tonnia, mutta rautatietilastojen mukaan Iistä lastattiin 

lohta 83, 157 ja 69 tonnia noina vuosina. 

 

Kalataloussäätiö arvioi useiden eri perusteiden avulla jokisuun siikasaaliiksi 40 000 kg, mistä 

12 500 kg Pahkakosken yläpuolelta. Säätiö piti arviota liian alhaisena. Iijoen tuottama siian 

kokonaissaalis oli 60 - 120 tonnia. Iijoen tuottamaksi kokonaislohisaaliiksi arvioitiin seuraavat 

määrät: Merisaalis Suomen alueen ulkopuolella 92 tonnia, Suomen alueella 37 tonnia, jokisuulla 24 

tonnia ja joessa 16 tonnia, eli kokonaissaalis oli 169 000 tonnia. 

 

Kalataloussäätiö arvioi poikastuotantoalueiden pinta-alojen perusteella Iijoen lohen 

smolttituotannoksi 464 000 kappaletta. Lohisaaliiden ja palautumisarvion kautta päädyttiin arvioon 

320 000 smolttia vuodessa, mistä 224 000 Pahkakosken yläpuolelta ja 96 000 alapuolelta. 

Pahkakosken ja Kierin välissä 26 000 kpl. Taimenenpoikastuotannoksi arvioitiin 40 000 kpl 

jakautuen 35 000/5 000. Siianpoikastuotanto arvioitiin 300 000 000 ksi, mistä 80 % Pahkakosken 

alapuolelta. Nahkiaissaaliiksi vuonna 1963 laskettiin 500 000 - 600 000 kappaletta. Vuotta pidettiin 

hyvänä nahkiaisvuonna, joten keskisaaliiksi arvioitiin 450 000 - 500 000 kappaletta.     

 

Lohi- ja taimensaalis vuonna 1953 oli maassamme 347 tonnia. Vielä 1940-luvulla luonnonkanta oli 

merkittävä, mutta jo yhä enemmän istutusten varassa. Istutustarve oli Hurmeen (1967) mukaan 4,5 

miljoonaa lohenpoikasta ja Iijoen osalta 0,5 miljoonaa poikasta.   

 

1950-luvulla koettiin Iijoen lohikanta vakavasti uhatuksi runsaan pyynnin ja uiton vuoksi, ja ajan 

kysymys olikin milloin joki myös padotaan (Karvonen 1953). Tämä toteutuikin vuosikymmenen 

lopulla. Myöhemmin Seppo Hurme (1967) - joka luki Iijoen kuuden suurimman lohijoen joukkoon 

maassamme - summasi lohikantojen suurimmiksi uhiksi jokien patoamisen, jokivesien 

likaantumisen, jokijärjestelyt (perkaukset, suojapengerrykset, säännöstelytoimet), vesistöjen 

kuivattamisen, uiton, jokisuiden madaltumisen, liikapyynnin sekä pikkulohien pyynnin eteläisellä 

Itämerellä.  

 

Kiinnostus lohikalakantoja kohtaan näkyi jo aiemmin kalataloudellisessa tutkimushistoriassa. 

Suomututkimuksen alkua edusti brittiläisen H. W. Johnstonin julkaisu ”The Scales of Tay Salmon 

as Indicative of Age, Growth and Spawning Habit” vuodelta 1905. Sittemmin on tulkitsijoita ollut 

eri puolilla Eurooppaa ja Amerikkaa. T.H. Järvi (1923) käytti Suomessa pian suomuja ja 

suomukuvamateriaalia lohien ”yksilötodistuksina”. Erikoisuus lohen merkintätutkimuksissa oli 



5 

 

Järven lohen vaelluksia ja kasvua selvittävä tutkimus: hän selvitti lohen vaelluksia Itämerellä 

jokiimme 1910-30 -luvuilla nousseiden lohien suusta löydettyjen lohisiiman koukkujen perusteella - 

siimapyyntiä harjoitettiin tuolloin vain eteläisellä Itämerellä. Tutkimus edelsi kekseliäästi lohen 

myöhempiä merkintätutkimuksia. Suomukuvat, kyseiset lohikoukut, varhaiset lohen 

merkitsemisessä käytetyt merkit sekä saaliita kuvaavat patopäiväkirjat ovat SKMY:n kokoelmissa 

hyvin edustettuna.  

 

T.H. Järvi tutki myös lauttauksen ja lohen kalastuksen välisiä ristiriitoja 1920-luvulla (Järvi 1929). 

Hänen mukaansa suurimmat ongelmat uiton kanssa syntyivät itse pyynnin harjoittamisen 

estymisestä, lauttausväylien kuntoonpanosta ja rakentamisesta, pienvesien patoamisesta sekä 

erityisesti lauttauksen vesistöihin jättämästä kuorijätteestä.  

 

 

2.1.2. Iijoen kalastus menetelmineen 

 

Iijoen vuotuinen lohikalojen pyynti noudatteli pitkälti muiden Perämeren lohijokiin nousevien 

kalojen vuosirytmiä muodostaen ehjän vuotuiskokonaisuuden. Mikä pyydys oli milloinkin käytössä, 

noudatteli siis kalan käyttäytymistä -  keskeistä oli fuktionaalisuus ja tarkoituksenmukaisuus tämän 

mukaan. Käytössä lohikalojen pyyntiin oli monipuolinen arsenaali meri-, joki- ja järvipyydyksiä: 

atraimia, lippoja, patopyydyksiä, nuottia, saaruoita ja kulteita sekä verkkoja ja sulkupyydyksiä. 

(Vilkuna 1951, 1989)  

 

Lohikalojen ja nahkiaisen pyynti oli suurimittaisinta pyyntiä Iijoen alueella (Kalastuksen historiasta 

Järvi 1932, Paaso 1965, Nissilä 1990, Naskali 1993 ja 1995; Naskali, Iin Apajilla). Iijoella pyynnin 

rytmiä määräsi pitkälti näiden pyyntikohteiden vuotuinen nousu jokeen. Iin Hamina oli keskeinen 

vanha kauppapaikka Iijoen etelärannalla, minne keskittyi paljolti myös elämä saaliin ympärillä. 

Samat talot ovat pyytäneet alueella kalaa monien sukupolvien ajan. Pyyntirupeamien jälkeen tultiin 

rantaan ja saalis perattiin. Yleensä ylimääräinen saalis jaettiin kerran vuorokaudessa ja myytiin 

huutokaupalla. 

 

Lohenkalastuksella ja sittemmin myös siianpyynnillä on täällä ollut suuri merkitys. Iijoki oli 

lohenpyynnin vanhoja keskusalueita Kemi-, Oulu- ja Tornionjoen lisäksi. Lohikala on ollut tärkein 

kala jäidenlähdön jälkeen. Kesä oli lohenpyynnin sesonkiaikaa ja sen paras jakso oli heinä-elokuu. 

Siian pyynnissä ennen oli suosittu kesäsiika eli lehtisiika. Syyssiikaa, jota tulee jo elokuun 

loppupuolella, on ollut lupa pyytää syyskuun loppuun asti. Sitä pidettiin eri siikalajina, joka nousi 

vain Iin asemalle asti. Siian pääasiallinen pyynti on ollut merellä, kuten myös silakan ja muikun. 

Taimen on ollut myös merkittävä saalis, sen nousuajat eroavat lohesta: kun lohi on noussut kesä-

heinäkuun aikana, on taimen puolestaan noussut kevättulvan aikaan ja syyskesällä. 

Nahkiaisenpyynti on alkanut 15. elokuuta, ja kun joki jäätyy, pyynti hiljenee. - Viimeiset nahkiaiset 

syksyllä on tavannut usein mateenpyytäjän sumpusta. Merellä on harjoitettu siian ja mateen 

talviverkkopyyntiä, madetta on pyydetty myös joesta. Talvikauden töitä ovat sitten olleet myös 

pyydysten kunnostaminen ja uusien valmistaminen. (Naskali, Iin apajilla) 

 

Kalastus ja tukinuitto hankaloittivat kauan toisiaan ja joen valjastaminen muutti sen kalastuksellisen 

luonteen täysin. Lohen ja nahkiaisen kutuvaelluksen katkaisee noin 8 km jokisuulta oleva 

ensimmäinen voimalaitospato, ja joen kalatalous on jouduttu sovittamaan uusiin olosuhteisiin. 

Lohi, taimen ja myöhäinen siika ovat säilyneet kalanviljelyn ansiosta, mutta kesäsiika on menetetty.  

Iijoki pitää viljelyn kautta yllä koko valtakunnan lohisaalista, ja poikaskasvatuksen avulla 

siikakanta on runsastunut. Siikaa on saatu pyytää nyttemmin rauhoitusaikaan, kun mäti luovutetaan 

kalanviljelylaitoksille. Kun kalaa ei juuri ollut, huoli sai aikaan mädin talteenoton. Vuosittain on 
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lypsetty mätiä 500 - 1 000 litraa. (Naskali, Iin apajilla) 

 

Oulu-, Ii- ja Kemijoella olivat suurimmat lanapadot maassamme, ja Iijoki oli nimenomaan 

lanapatopyynnin aluetta. Oulu- ja Iijoella lanapatopyynti keskittyi muutamiin harvoihin paikkoihin. 

Patojen – lana- ja muiden patojen - olemassaolosta kertovat jo 1500-luvun tilikirjat. Valtion 

sääntölohen kalastuspaikat olivat 1600-luvun alkupuolella Venäjänkari, Haukkasuvanto, 

Uiskarinniska ja Raasakka -  ne olivat osakkaiden rakentamia ja patokunnan osakkaat saivat 

kalastaa kussakin padossa arvan mukaan. Myöhimpään säilyneet olivat Illinkari sekä Haukan- ja 

Venäjänkarin padot. Viimeisen kerran suuret padot pystytettiin vuonna 1957 ennen 

voimalarakentamista. 

 

Suurten lanapatojen lisäksi joessa oli suuri määrä yksityisiä rantapatoja eli ns. korvapatoja, joita 

alettiin pystyttää keväisin. Patojen ottavista pyydyksistä yleensä mainitaan merta ja koukkuverkko 

jo 1500-luvun alkupuolella. Padon pyydyksenä on koukkuverkko eli terävälle mutkalle 

patoseinämän päähän laskettu verkko ollut vanhastaan tavallisin, mutta merran sijasta tai rinnalle 

yleistyi keskiajan lopulla lana, jonka pituus oli tavallisesti 2,5 m, suuaukon korkeus 1,5 m ja niissä 

oli neljä vannetta joista yksi oli nieluvanne.  

 

Nykyään nämä idealtaan keskiaikaiset potkupadot ovat tehokkaita siian ja lohen pyydyksiä. 

Nykyisessä muodossaankin rantapato on pyynti-idealtaan muinaisen rantapadon lähisukulainen. 

Rakenteisiin kiinnitetty aitaverkko on kettingillä painotettu 6 m korkea karisiian pyynnissä käytetty  

verkko, virran puoleisessa päässä on terävälle mutkalle viritetty koukkuverkko eli potku. Padon 

alapuolella on ollut nyteisiin kiinnitetty johdeverkko, joka ulottuu rannasta koko potkun aisaverkon 

alkuun asti. Vanhimmissa rantapadoissa oli vain suojaisan kosteen tuova patoseinä ja potku sen 

ulkopäässä. Yhdellä potkuverkolla varustettuja patoja on yhä käytössä Iijoella, siellä on ollut myös 

keskivirrassa kostepatoja,  joiden molemmissa päissä on potku. Mm. entisen Venäjänkarin 

lohipadon seutuvilla on yhä ollut siianpyyntiin tarkoitettu rantapato. 

 

Silloin kun Iijoessa oli vielä voimakas kesäsiikakanta, sitä ryhdyttiin lippoamaan uittoruuhkilta ja 

väkevistä virtapaikoista nousun aikaan. Kyseessä oli etenkin sota-aikaan lähes jokamiehenoikeus, 

jota vieläkin harrastetaan. Lohenpyynnin päätyttyä oli vanhastaan iiläisillä oikeus vetää taimen- ja 

siikanuottaa. Iijoen vanhaa jokinuottausta ei juuri enää uiton lisäännyttyä voitu tehdä. 

Kulteenvedosta Iijoella on tietoja jo 1500-luvun tilikirjoissa. Se oli tavallista nuottaa pienempi, 

3x20 sylen kokoinen heittoverkko. Siian syysnousun vuoksi oli aina vuoteen 1920 lohinuotan 

(kulteen) veto sallittu alajuoksulla lokakuun puoliväliin, vaikka se muualla oli kielletty. Kulteen 

veto sallittiin jälleen vuonna 1958. 

 

Isorysät ovat olleet alueella käytössä jo 1800-luvun alkupuolelta saakka. Joessa on vähän paikkoja 

jonne virittää lohikaloille tarkoitetun isorysän, ja vedenpinnan vaihtelut haittaavat nykyään niitäkin.  

Virran voiman takia rysä kiinnitetään vaajoilla, työtä lisää myös rysän likaantuminen joessa 

enemmän kuin meressä – se vaatii mm. huuhtelua joka koentakerta. Merellä jokisuun lähellä ovat 

pyynnissä olleet lohirysäjuonet, kauimpana ovat olleet silakkarysien paikat. Rysä juoni on noin 350 

m pituinen, siinä on kaksi loukkua tai rysää; rysässä on ns. porstuat, sitten sivuilla siikapotkut. 

Entisajan koukkuverkkopyyntiä vastaavat meren puolella nykyiset siikapotkut. Nykyiset isorysän 

suulla olevat potkuverkot ovat hyvin kalastavia. Koukkuverkkopyynnin historia ulottuu 

kokonaisuutena ainakin 1500-luvulle. Merestä pyydettiin siikaa myös pienillä siikaverkoilla ja 

nuotallakin. 

 

Iijoki on ollut Suomen parhaita nahkiaisjokia. Nahkiaisenpyynnissä rysät ovat vallanneet yhä 

enemmän alaa nahkiaismerroilta, joita vielä paikoin toki on muutamassa paikassa jokea. Ennen 
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vedensäännöstelyä, kun rysiä ei vielä ollut käytössä, saattoi Iijoessa olla pari tuhattakin mertaa 

pyynnissä. Iijoki on myös viimeisiä paikkoja, jossa nahkiaismerrat vielä punotaan männynjuurilla. 

Punominen vaatii taitoa ja vahvoja käsivoimia, mutta tuloksena on kaunis luonnonmukainen esine 

pajuvitsoista juurilla sidottuna. Suurin osa nahkiaissaaliista paistetaan myyntiin. Nykyään 

kalastusyhtymät siirtävät noin 60 000 nahkiaista vuosittain voimalaitoksen yläpuolelle kantaa 

ylläpitämään.  

 

Madetta ja haukea pyydettiin alueella rysillä. Mateenpyydyksinä olivat myös yksittäiset 

syöttikoukut. Niissä oli ylimpänä haarallinen keppi, josta laskettiin veden syvyyden verran siimaa, 

alimpana oli paino, sitten koukku, sen yläpuolella kukku eli koho joka pitää syötin vähän irti 

pohjasta. Made syö mielellään nahkiaisen paloilla syötetyn koukun, mutta syötin pitää olla 

ehdottoman tuore. 

 

 

 2.1.3. Kalastusoikeuksien muuttumisesta 

 

Lohikalojen kalastusoikeuksien historiallista kehittymistä ovat tutkineet mm. Järvi (1932), Vilkuna 

(1974) sekä Iijoen osalta Paaso (1965), Nissilä (1990) ja Komulainen (1993). Lohella on ollut niin 

suuri taloudellinen merkitys, että sen pyyntiin on sovellettu toisenlaisia oikeus- ja 

omistusperiaatteita kuin muuhun kalastukseen. Iijoen lohenkalastuksessa käytiin vastaava 

kamppailu paikallisten asukkaiden ja valtiovallan kesken, kuten muillakin lohijoilla.  

 

Ennen vakituisen asutuksen leviämistä Perä-Pohjolaan keskiajalla olivat nämä virrat kaukopyynnin 

kohteina. Sittemmin ne asutuksen vakiintuessa vakiintuivat Ruotsi-Suomen hallintaan. Pyyntioikeus 

katsottiin alkuun uudisasukkaiden yksityiseksi omaisuudeksi, josta maksettiin veroa. Katolinen 

kirkko säilytti lisäksi lohenpyynnin kymmenysveron. Kustaa Vaasan aikana lohenpyynti siirtyi 

kuitenkin valtion omistukseen. Syntyi ns. ”jus regale” -käsite, jossa luotiin pohja tälle muutokselle. 

Lähemmin regaalioikeuksien historiaa ja vaikutuksia käsitellään raportin luvussa 4.4. Näihin 

oikeuksiin nojaten saatiin lohesta tuottoisa verotuskohde, ikään kuin vahvemman oikeudella.  

Verotuskäytäntö vaihteli alueiden ja aikojen mukaan, mutta jonkinasteinen tasapaino saavutettiin 

kaikilla verotettavilla lohijoilla. Ajan kanssa totuttiin ajatukseen, että lohenkalastuksessa siirryttiin 

hiljalleen osittaisesta omistusoikeudesta pelkkään nautintaoikeuteen. Kruunun ohella papiston 

kymmenykset aiheuttivat oman kiistansa. Iijoella kymmenykset lopetettiin vasta 1950-luvulla. 

Valtion ja paikallisten kiistoja hittitsemään syntyi vuonna 1618 ns. Schedingin sopimus, jossa 

”vanhaan sääntöön” nojaten talonpojat alkoivat maksaa kalastusoikeudestaan - pois lukien kruunun 

yksityiset kalat ja kirkonkymmenykset - kiinteää lohiveroa. Se oli Iijoella 45 tynnyriä lohta. 

Sopimuksessa maksut pysyivät voimassa toistaiseksi. Schedingin sopimus oli kauan voimassa 

sellaisenaan. Vuodesta 1737 alkaen sen saattoi maksaa rahassa, vuodesta 1766 vuosittain 

määrättyjen verohintojen perusteella. Sopimukseen perustuva maksuvelvollisuus jatkui Iijoella aina 

vuoteen 1888 saakka. Kalastusyhtiöt jaettiin tuolloin ”arentiyhtiöiksi”, jotka vuokrasivat 

kalastusoikeuden.          

Paikallisia patokuntia pidettiin eräänlaisina talollisten yhtiöinä, mitkä järjestivät kalastuksen, 

saaliinjaon ja hoitivat pakolliset maksut - sekä aina asiaan kuuluvan valittamisen ja käräjöinnin. 

Tämä käytäntö jatkui aina 1860-luvulle, jolloin elinkeinoelämän muutokset alkoivat nakertaa 

vanhoja kalastuksen rakenteita ja mursivat ne lopullisesti 1900-luvun alussa. Valtio omaksui 

vuonna 1873 kannan, että lohenkalastus kuului yksinomaan valtiolle ja vanhat patopaikkojen ym. 

vuokrasopimukset sanottiin irti vuonna 1888 kaikilla pohjoisen lohijoilla. Tästä seurasi vuosien 

käräjöinti 
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Valtion kiristettyä otettaan lohenkalastuksessa sen vastapainoksi perustettiin alueelle siis 

paikallisten talollisten arentiyhtiö, mikä vuokrasi valtion kalastuspaikat ja vuokrasi niitä edelleen 

kalastajille.  Uittoyhtiö oli kuitenkin vuokrakilpailussa ylivoimainen ja se yleensä vuokrasi 

kalastusoikeudet ja vuokrasi niitä omilla ehdoillaan eteenpäin. Näin uittajat vapautuivat 

korvausvastuusta kalastusvahingoissa. Tilanne ei olut rakenteeltaan terve, joten valtio vuokrasi 

kalastusoikeudet suoraan uittajille vuonna 1919 ja tämän seurauksena Iijoen arentiyhtiö lopetettiin 

14.5.1920. 

Valtiovalta oli selkeästi ottanut linjauksensa (1873), mikä muutaman vuosikymmenen kuluessa 

johti uuden vesistön käyttötavan – uiton voittokulkuun lohenkalastuksen kustannuksella. 1950-

luvun lopulla valtion intressit lohenkalastuksesta suuntautuivat voimatalouteen, mikä myös aiheutti 

muutoksia kalastusjärjestelyihin.  

Iijoen edustan merialueen lohenkalastuksessa käytiin mielenkiintoinen näytelmä 1920 ja -30-

luvuilla. Arentiyhtiö oli vuokrannut merialueen lohijuonet kalastajille, mutta tilanne alkoi elää, kun 

vuoden 1902 kalastussääntö astui voimaan ja kalastuskuntalaitos perustettiin seuraavien parin 

vuosikymmenen aikana, mm. Pohjois-Iin kalastuskunta vuonna 1913. Kalastuskunnat astuivat 

arentiyhtiön tilalle kalastajien vuokraisänniksi rannikon merialueella. Vuosina 1923 ja 1925 Etelä- 

ja Pohjois-Iin kalastuskunnat saivat merialueen lohenkalastuspaikat haltuunsa hyvin edullisella 

vuokrasopimuksella maataloushallitukselta (valtiolta).  

Ilmeisesti rajankäynnit olivat käymättä, varsinkin meren aavaa selkää vasten ja muutenkin tilanne 

oli epäselvä. Valtio ei kyennyt huolehtimaan eduistaan, joten vasta perustetut kalastuskunnat 

käyttivät tilannetta hyväkseen. Kalastuskunnat vuokrasivat rysäpaikkoja mereltä kalastajille, vaikka 

niiden omistussuhteet ja vuokrasopimus valtion kanssa oli avoin. Sovellettavat vuokrat olivat 

huomattavan korkeita. Kun lopulta vuona 1923 valtio teki sekä Etelä- että Pohjois-Iin 

kalastuskuntien kanssa vuokrasopimukset lohijuonien vuokraamisesta, sopimuksessa määrättiin, 

että kalastuskunnat saavat periä vuokran enintään kaksinkertaisena kalastajilta. Käytännössä 

vuokrat olivat 4 - 7-kertaisia. Valtio salli tämän käytännön jatkua käytännössä 10 vuotta. Paitsi 

ylivuokria, kalastuskunnat perivät uittajalta korvausta uittovahingoista, mitkä rahat eivät 

hyödyttäneet kalastajia, vaan jäivät manttaalimiehille. Kalastuskuntien pöytäkirjamerkinnät olivat 

epämääräisiä, mutta ainakin vuonna 1924 kalastuskunnat jakoivat rahaa osakkailleen osinkona. 

Valtion lohenkalastuksesta oli tullut tavallaan paikallisten kalavedenomistajien tulonlähde. 

Kalastuskuntalaitoksen perustamisen myötä kalastusoikeuden haltijat alkoivat harjoittaa yhteistä 

edunvalvontaa ja perustivat aluksi Oulun Läänin Kalastuskuntien Keskusliiton. Se puolusti 

terhakasti kalastuskuntien asemaa valtion kalastuspaikkojen vuokraajan, sillä merkitsihän jäsenistön 

varallisuus myös hyvinvointia järjestölle. Kalastuskuntien liitolla oli muiden tehtävien ohella 

merkitystä Iijoen salakalastuksen estämisessä ja siihen järjestö sai mm. valtionavustusta. 

Vastaavasti ammattikalastajat järjestäytyivät saadakseen vastavoiman omistajajärjestölle. Ilmeisesti 

tiedot kalastuskuntien väärinkäytöksistä ja kalastajien valitukset vuokrakiskonnasta saivat 

maataloushallituksen hereille ja vuodesta 1933 alkaen kalastuspaikat vuokrattiin suoraan 

kalastajille. Menettely paransi kalastuksen kannattavuutta, kun vuokrataso laski oleellisesti, mutta 

samalla söi Oulun läänin Kalastuskuntien Keskusliiton toimintavaroja. Sen järjestämät 

kesäjuhlatkin hiljenivät 1930-luvulla. Kalastuskuntien toimintaa kuvaa, että tarjotessaan uusia 

vuokrasopimuksia kalastuskunnille vuonna 1932, maataloushallitus määritteli kalastuskuntien 

vuokrausvoiton katoksi 25 %. Kalastuskunnat hylkäsivät sopimuksen. 

Kalastuskunnat palasivat vuokrausmarkkinoille sota-aikana. Uittoyhdistys oli vuokrannut valtiolta 

joesta olevat patopaikat ja vuokrasi ne edelleen kalastuskunnille edelleen vuokrattavaksi. Uittoyhtiö 

otti pienen voiton, mutta kalastuskuntien vuokrista ei ole dokumentteja. Etelä- ja Pohjois-Iin 
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kalastuskunnat riitelivät asiassa keskenään. Vuokrausta hoidettiin väliin yhdessä ja väliin erikseen. 

Asia sai uuden käänteen ensin vuonna 1950, kun valtio alkoi vuokrata patopaikat suoraan 

kalastajille ja 1950-luvun lopulla, kun Iijoen yläosan kalastuskunnat heräsivät jokisuulla 

harjoitettuun perinteiseen patopyyntiin. Ne järjestäytyivät omaksi Kalastuskuntien Keskusliitokseen 

ja aloittivat aktiivisen edunvalvonnan. Valtio sanoi vuonna 1956 irti kaikki kalapaikkasopimukset. 

Tällöin valtion mielessä kajasteli jo joen rakentaminen.  

 

2.2. Luonnontilamuutokset  

 

2.2.1. Uitto ja sahalaitokset 

 

Kalastus ja vesireittien käyttö olivat ensimmäiset keinot vesistöjen hyödyntämiseen 

ihmistoiminnoissa. Kalastus turvasi elannon, vaikutti asutuksen vakiintumiseen. Väylät levittivät 

asutusta ja helpottivat kaupankäyntiä. Vesiliikenne ei vaikuttanut kalakantoihin ja varsinkin 

pohjoisen suurilla lohijoilla varhaisen vesiliikenteen vuoksi toteutetut koskiperkaukset olivat 

kalojen kannalta marginaalisia. 

 

Puutavaran uitto oli ensimmäinen ihmistoiminta, mikä kalastuksen ohella vaikutti Suomen 

vaelluskalavesistöjen kalastoon ja kalastusolosuhteisiin. Puutavaraa on uitettu virroissa ja muissakin 

vesistöissä pienimuotoisesti, niin kauan kun ihmisiä on vesien rannoilla asunut. Tervakuljetukset 

olivat ensimmäinen jokien käyttömuoto, joka todella myös muutti vesiluontoa. Varsinkin 

Oulujoella tervakuljetusten vuoksi rakennettiin veneiden vetoteitä ja ruopattiin koskia. Kemijoella 

ei ollut mainittavaa merkitystä tervankuljetusreittinä (Itkonen 2001), mutta Iijoella tervankuljetus 

oli merkittävää elinkeinotoimintaa. Iijoen kautta kuljetettiin mm. Kuusamon ja Suomussalmen 

seutujen tervaa Pohjanlahdelle. Venekuljetusten osoittauduttua liian vaarallisiksi terva kuljetettiin 

pääasiassa suurilla tukkilautoilla. Tukit olivat vain kuljetusväline ja jäivät käyttämättömiksi, kunnes 

sahatoiminta käynnistyi jokisuulla 1860-luvulla (Ikonen 1988).   

 

Puunjalostusteollisuus muutti kalastusoloja mm. valjastamalla vesistöjä sahalaitosten 

energianlähteeksi. Vesisahojen merkitys Iijoella oli vähäinen. Varhaisimmat sahat perustettiin joen 

alajuoksun sivuhaaraan Martimojoelle 1743, mutta koneisto siirrettiin jo vuonna 1761 vastarannalle 

Hiastin haaraan. Senkään toiminta ei ollut kovin pitkäaikaista. Pudasjärvelle, Livojoen haaraan 

perustettiin Kynkän saha 1784 ja Taivalkoskelle saha vuonna 1837. Näiden sahojen toiminta oli 

pienimuotoista ja sahausmäärät muutamia tuhansia tukkeja vuodessa. 

 

Sahojen tuotteet toimitettiin markkinoille lauttaamalla valmis sahatavara kevättulvan aikaan suurina 

lauttoina jokisuulle. Muulloin lauttaus ei ollut mahdollista. Iijoella lohitalonpojat olivat keväällä 

vikkeliä ja aloittivat patojen asettamisen heti kevättulvan laskettua. Lauttaus aiheutti välittömästi 

närää kalastajissa, ja he valittivat Kynkän sahan lauttauksen haitoista maaherralle. Maaherra 

ymmärsi kalastajia määräämällä todella lyhyen uittoajan. Kuvernööri määräsi, että lohipatojen 

rakentamisen saa aloittaa vasta 11 päivän kuluttua jäiden lähdöstä Pudasjärvestä, eli uittajille jäi 

vain 10 päivää uittaa tavaransa merenrantaan.  Kun puutavaran lauttaus myöhästyi, uittajat joutuivat 

maksamaan korvauksia särkyneistä patorakenteista, sillä kalastajat patosivat ”hallitsijan suomin 

valtuuksin” valtaväylän jopa 12 kyynärän (7,2m) levyiseksi. 

 

Höyrysahojen perustaminen tuli luvalliseksi vuonna 1857 ja Suomen ensimmäinen höyrysaha 

perustettiin Iihin. Se aloitti toimintansa vuonna 1861. Saha perustettiin nimenomaan hyödyntämään 

tervakuljetuksissa käytettyjä tukkeja. Sahan toiminta jatkui 1900-luvun alkuun, mutta samaan 

aikaan Iijokisuulle ja osin myös jokivarteen perustettiin useita muita sahoja. Sahaustoiminnan 

laajentuminen muutti uiton volyymin aivan uuteen ulottuvuuteen aiempiin tukkilauttoihin 
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verrattuna (Ikonen 1988). 

 

Kalastus oli pitkään 1800-luvulla Iijoen tärkein käyttömuoto, ja puutavaran uitto piti sovittaa 

kalastuksen tarpeisiin. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti 1860 luvulla. 1873 annettiin asetus 

metsätuotteiden lauttaamisesta ja sen nojalla annettiin Iijoen ensimmäinen lauttaussääntö vuonna 

1877, kolme vuotta Kemijoen lauttaussäännön jälkeen. Sääntö rajoitti Pudasjärven alapuolisen 

uittoajan irtouiton osalta 7 vuorokauteen ja seuraavien 13 vuorokauden ajan valantehneet 

lauttamiehet saivat puikkelehtia lauttoineen lohipatojen välissä (Ikonen 1988).  

 

Senaatti tutkaili lohenkalastusoikeuksia keskuudessaan ja päätyi näkemykseen, ettei lohenkalastus 

ollut ranta-asukkaiden ikimuistoinen oikeus, vaan lohenkalastusoikeus kuului valtiolle. Vanhat 

sopimukset irtisanottiin 10 vuoden siirtymäajalla vuonna 1878. Uudet sopimukset tehtiin perustetun 

Iin arentiyhtiön kanssa vuonna 1888. Yhtiöön kuuluivat lähes kaikki Iin, Yli-Iin ja Pudasjärven 

tilalliset. Arentiyhtiö vuokrasi kalastusoikeuksia edelleen. Raha ratkaisi kuitenkin Iijoen 

lohenkalastuksen ja arentiyhtiö vuokrasi lohenkalastuksen uittajille vuosina 1907 -1918. Siitä 

huolimatta tilanne ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta ja arentiyhtiön aloitteesta käynnistettiin 

selvittely uuden lauttaussäännön aikaan saamisesta. Lauttaussääntö valmistui vuonna 1916 ja 

samana vuonna perustettiin Iijoen uittoyhdistys. Arentiyhtiö oli vuokrannut ”omaisuutensa” pois, 

joten yhtiö päätti toimintansa vuonna 1920 (Komulainen 1993). 

Kalastuksen suhde uittoon oli edelleen etusijalla, ja kevään vapaa uittoaika vain 20 vuorokautta. 

Korkein Hallinto-oikeus muutti kuitenkin sääntöä siten, että uitto vapautui koko vesistöalueella 

jäiden lähdöstä syyskuun loppuun. Arentiyhtiön sopimus kalastuspaikoista päättyi juonna 1918, 

jolloin Uittoyhdistys osti uiton kannalta vaikeimpien paikkojen kalastusoikeudet valtiolta, joten 

uiton toiminta helpottui. Yksityisiä rantapatoja uittaja joutui kuitenkin korvaamaan, mutta se oli 

pikkuraha kokonaisuutta ajatellen (Ikonen 1988). 

 

Uiton ja kalastuksen suhteet eivät Iijoella aiheuttaneet sellaisia ristiriitoja kuin Kemijoella, eikä joen 

uittohistoriassa mainita kalastuskorvauksista, eikä kalanviljelylaitoksista, kuten Kemijoella. 

Historiallisesti tunnustetaan uittoperkausten aiheuttaneen merkittäviä kalatalousvahinkoja, 

samentaneen vettä sekä itse uiton estäneen kalastuksen fyysisesti, mutta ilmeisesti uittosääntöön ei 

sisältynyt kalastusta koskevia määräyksiä. Uittotoiminta lopetettiin Iijoella vuonna 1988 (Ikonen 

1988). 

 

 

 2.2.2. Voimatalous 

 

Voimatalous on eniten suomalaisen vesistöjen luonnontilaa muuttanut toimiala ja valitettavasti sen 

toteuttamat toimenpiteet ovat Suomessa toistaiseksi pääsääntöisesti olleet peruuttamattomia. 

Vesistöjen energian hyödyntäminen alkoi ensin yksinkertaisissa myllyissä, myöhemmin yhä 

monimutkaisempina mekaanisina rakenteina rattaiden ja siirtohihnojen avulla voimaa siirtävissä 

kutomoissa, puuhiomoissa jne. Sähkön voittokulku alkoi 1880-luvulla ja kun sähkön siirron 

hävikkiongelmat saatiin ratkaistua vaihtovirtatekniikan avulla aivan 1800-luvun lopulla, alkoi 

sähkön tuotannon ja tarpeen voimakas kasvu. 

 

Suomessa sähkö tuotettiin aluksi höyryvoimalla, mutta varsin pian siirryttiin vesivoiman käyttöön, 

sillä olihan vesivoima periaatteessa rakentamisen jälkeen ”ilmaista” energiaa ja tekniikan 

kehittyessä, laitteistot olivat todella pitkäikäisiä. Pieniä vesivoimaloita rakennettiin eri puolille 

maata, aluksi lähinnä valaistussähkön tuotantoon, mutta jo aivan 1900-luvun alussa sähköä alettiin 

käyttää myös tuotannollisiin tarkoituksiin. 
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1930-luvun loppupuoli oli vahvaa nousukautta Euroopassa ja kehittyvä Suomi oli teollistuvana 

maana innolla ottamassa osaansa kansainvälisestä kasvusta. Käytännössä tämä tarkoitti 

puunjalostusteollisuuden laajentumista ja tuotannon lisäystä. Kasvussa rajaksi alkoi tulla energian 

puute. Etelä-Suomen suuret kosket oli rakennettu jo 1920-luvulla ja viimeistään seuraavalla 

vuosikymmenellä (Suurpadot - Suomen osasto 1991). 

 

Oliko asia kiinni henkilöistä, vai alkoiko energiapula ensimmäisenä vaivata Yhtyneitä 

Paperitehtaita, mutta tämän johtohenkilöt, C. G. Björnberg ja Erkki Aalto olivat erityisen 

aloitteellisia pohjoisten suurten virtojen vesivoiman kartoittamisessa ja hankinnassa jo jatkosodan 

aikana. Aalto oli hankkinut kannuksensa rajan taakse jääneen Rouhialan voimalaitoksen 

pääsuunnittelijana ja hän kävi ”harjoittelijana” Oulujoki Oy:n työpäällikkönä Pyhäkosken 

voimalaitostyömaalla 1942. 

 

Yhtyneet Paperitehtaat osti aktiivisesti koskiosuuksia yksin ja yhdessä muiden yhtiöiden kanssa 

Etelä-Suomesta, mutta suurin ostos tapahtui vuonna 1943, yhtiön ostaessa Pirttikosken vesivoiman 

Rovaniemen ja Kemijärven väliltä. Ostos herätti Pohjois-Suomen puunjalostuksen toimijat, 

ensimmäisenä Kemi-yhtiön, ja kehitys johti kahdeksan puutavarayhtiön yhteisen Pohjolan-Voima 

OY:n perustamiseen vuona 1943. Yhtiön ensimmäisenä tehtävänä oli koskivoiman ostaminen 

Kemi- ja Iijoelta. Ostot onnistuivat sota-ajan lopulla erinomaisesti ja yhtiöllä oli halussaan 

neljännes ja sen osakasyhtiöillä lisäksi lähes puolet Kemijoen vesivoimasta. Iijoella Pohjolan -

Voima onnistui hankkimaan 75 % Iijoen vesivoimasta Taivalkosken ja meren väliltä kevääseen 

1944 mennessä. Nämä määrät riittivät yhtiölle koskien rakentamiseen. Ostot pyrittiin salaamaan, 

mutta tieto vuoti oululaiseen sanomalehteen ja julkistettiin. Toimitus vaiennettiin, eikä kaupoista 

puhuttu sen jälkeen (Hoffman 1993). 

 

Yhtiö suoritti myös vesistömittauksia sekä Kemi- että Iijoella vuonna 1944, mutta syksyllä alkanut 

Lapin sota keskeytti työt. Suunnittelu eteni pisimmälle Iijoella, missä Raasakan voimalaitokselle 

laadittiin suunnittelupiirustuksia jo kevättalvella 1944. Lapin sota muutti kuitenkin yhtiön 

suunnitelmat. Pakenevat saksalaiset räjäyttivät ainoan Kemijoen yli olevan rautatiesillan 

Isohaarassa. Kulkuyhteyden tarve Kemijoen yli ohjasi yhtiön rakennustoiminnan käynnistymisen 

Kemijoelle valtion huomattavan taloudellisen panostuksen vuoksi (asiasta yksityiskohtaisemmin 

Kemijoki-raportissa). Iijoki jäi toistaiseksi rauhaan. Ensimmäisenä suurvoimalana Iijoelle valmistui 

Pahkakosken voimala vuonna 1961. 

 

Kemijoen rakentaminen Isohaaran jälkeen sai aivan uuden käänteen. Pohjolan Voiman taloudelliset 

resurssit olivat tiukoilla ja kun yhtiön eräät osakkaat joutuivat myymään koskiosuuksiaan yhtiön 

osuus joen vesivoimasta kutistui 40 %:iin. Valtiovalta kiinnostui joen rakentamisesta, ensin 

energiayhtiönsä Imatran Voiman toimesta ja sittemmin poliittisella tasolla. Rakentamista 

kiirehdittiin jopa Kemijoki -lailla. Valtion voimayhtiö Kemijoki Oy jatkoi Kemijoen rakentamista. 

Pohjolan Voiman mielenkiinto siirtyi Jumiskon voimalan rakentamisen jälkeen muualle. 

1950- ja -60-luvuilla Imatran Voima ja Pohjolan Voima kävivät armottoman taiston Kuusamon 

vesivoimasta, mikä lopulta päättyi ratkaisemattomaan tasapeliin ja vesialueiden suojeluun. 

Pitkällisten neuvottelujen ja ostokilpailujen lopputuloksena Pohjolan Voima vetäytyi muilta 

jokialueilta ja keskitti rakentamisensa Iijoelle. Vielä 1950-luvun lopulla Kuusamon kosket olivat 

vahvasti mukana rakennuskohteina, toisena voimatalouden innovaationa oli Kuusamon suurten 

järvialtaiden veden ohjaaminen Iijokeen. Virtaussuunnan muuttaminen olisi vaatinut Neuvostoliiton 

suostumuksen ja Saimaan kokemusten vuoksi hankkeista luovuttiin. Voimayhtiöiden keskinäinen 

taistelu suojeli Kuusamon vedet, valtiovallan rakennuskehotuksista huolimatta (Hoffman 1993).   

Pohjolan Voima oli aloittanut Raasakan voimalaitoksen suunnittelun jo vuonna 1944, mutta 

muuttuneet olosuhteet lykkäsivät Iijoen rakentamisen 1950-kuvun lopulle. Tuolloin 



12 

 

rakennusjärjestys olikin jo aivan toinen. Suunnittelu keskitettiin Pudasjärven alapuoliselle, noin 100 

kilometrin pituiselle jokiosuudelle. Alueelle toteutettiin lopullisesti viisi voimalaitosta. Näistä 

ensimmäisenä rakennettiin toiseksi ylin, Pahkakoski, koska se oli rakennus- ja tuotantoteknisesti 

edullisin voimaloista. Voimala valmistui vuonna 1961. Seuraavana rakennettiin ketjun ylin 

voimalaitos, Haapakoski. Sen avulla saatiin huomattavan paljon säännöstelytilavuutta alapuolen 

voimaloille. Laitos valmistui vuonna 1963. Loput voimalat rakennettiin ylimmästä merelle päin, eli 

Kierikki valmistui 1965, Maalismaa 1967 ja Iijoen ensimmäinen vaelluskalojen nousueste, 

Raasakka vuonna 1971 (Hoffman 1993). 

 

Pohjolan Voiman historian (1943 – 1993) mukaan Iijoen rakentaminen toteutettiin aivan toisin, kuin 

Kemijoella, eli rakennustöitä ei aloitettu ennen väliaikaisen luvan saamista ja kaikista vahingoista – 

kalatalousvahingot mukaan lukien - sovittiin haitankärsijöiden kanssa etukäteen. Historiankirjoittaja 

tosin kirjoittaa, että Kierikin voimalaitosta rakennettaessa voimalaitoshankkeiden vastustus oli 

tiivistynyt ja ”lupapäätökseen tuli aiempaa enemmän valituksia, ja ne oli tehty organisoidummin”. 

Raasakan voimalaitos kohtasi erityistä vastustusta maanomistusolojensa vuoksi. 

 

  

 2.2.3. Iijoen säännöstelyaltaat ja tekoallashankkeet  

 

2.2.3.1. Säännöstelyaltaat 

 

Alhaisen järvisyytensä vuoksi Iijoen virtaamien vaihtelut ovat olleet erittäin suuria ja kevättulvat 

voimakkaita. Kevättalvella ja loppukesällä taas vastaavasti virtaamat ovat jääneet hyvin pieniksi. 

Paitsi tulvien poistamiseksi niin myös uiton helpottamiseksi Iijoelle on kaipailtu säännöstely- ja 

tekoaltaita. Vesistön yläosalla on toteutettu Irni-, Polo- ja Kerojärvien sekä Koston-, Kynsi- ja 

Tervajärvien säännöstelyt. Irnijärven ja Kostonjärven säännöstelypadot rakennettiin 1960-luvun 

puolivälissä. Toteutetut säännöstelyt eivät ole riittäneet poistamaan kokonaan suuria kevättulvia 

Iijoen keskiosalla, Pudasjärven kunnan keskustaajaman Kurenalan alueella. 

 

Irni-, Polo- ja Kerojärvien muodostaman altaan säännöstelylupa myönnettiin tie- ja 

vesirakennushallitukselle (TVH) jo 1960-luvulla, mutta kalakannan säilyttämiseen käytettävä 

maksu ja vahinkojen korvaaminen siirrettiin tuonnemmaksi kunnes riittävät selvitykset olivat 

valmistuneet. Maataloushallitus määrättiin kalataloudellisen selvityksen suorittajaksi. TVH:n tuli 

maksaa maataloushallitukselle vuosittain 8 000 markkaa kalakannan säilyttämiseksi vesistössä 

tehtävää tutkimus- ja koetoimintaa varten. Selvitys oli suoritettava kolmessa vuodessa. Näin 

yhtiölle kuuluneet kustannukset siirrettiin tuomioistuimen päätöksellä valtion hoidettaviksi. Lisäksi 

tutkimus- ja koetoimintaan käytettäväksi määrätty vuotuinen markkamäärä ja vain kolmen vuoden 

määräaika ovat selvityksen luonne huomioon ottaen riittämättömiä. Vuonna 1995 maa- ja 

metsätalousministeriö siirsi säännöstelyluvan Pohjolan Voima Oy:n (PVO) omistamalle Iijoen 

Voima Oy:lle (nykyään PVO - Vesivoima Oy). Antamansa kustannussitoumuksen perusteella PVO 

on kuitenkin alusta alkaen vastannut säännöstelyn toteutuksesta ja hoidosta. 

Kalataloussäätiö sai tehtäväkseen 1960-luvun alussa Iijoen kalataloudelliset ja limnologiset 

tutkimukset, jotka hakija maksoi. Lisäksi Kalataloussäätiö vastasi 1960-luvun alusta lähtien Iijoen 

ja sen merellisen vaikutusalueen kalakantojen hoidosta. Säätiön tehtävänä oli selvittää kaikki 

padotus- ja säännöstelytoimenpiteiden kalataloudelliset vaikutukset sekä laatia suunnitelma 

paikallisten ja vaelluskalojen hoitoa varten (Kari Kilpinen 2016). 

 

Säätiön annettua varsin pian ensimmäisen lausuntonsa tarvittavista kalanhoitovelvoitteista Pohjolan 

Voima ei suostunut enää kustantamaan uusia selvityksiä ja lopetti samalla kaiken Iijoen kalataloutta 

koskeneen tutkimustyön rahoittamisen. Tämä johtui Kalataloussäätiön pyrkimyksestä mitoittaa 
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selvitykset varsin laajoiksi ja näin ollen myös kalliiksi. Lisäksi hakijayhtiö katsoi, että 

Kalataloussäätiö suosi lausunnoissaan liiaksi haitankärsijöitä. 

 

Vaikka säätiöltä loppuivat yhtiöiden tilaustyöt, säätiö jatkoi kuitenkin tutkimuksiaan omilla 

varoillaan sekä maataloushallituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannoin. 

Kalataloussäätiö hoiti myös Iijoen luonnonravintolammikoita, joilla hoidettiin Iijoen siikakantoja. 

Kun rahat loppuivat, säätiö teki työ omalla kustannuksellaan ja laskutti niistä 

kalatalousviranomaista, joka kieltäytyi tietysti maksamasta, koska ei ollut tilannut työtä. 

 

Kun maataloushallituksen kalatalousosasto oli muuttunut maa- ja metsätalousministeriön kalastus- 

ja metsästysosastoksi, siellä säätiöön suhtauduttiin varsin varauksellisesti. Kalastus- ja 

metsästysosasto keskeytti säätiön työt kuitenkin vasta vuonna 1976 ja määräsi samalla 

kalataloudellisen selvitystyön vesihallitukselle. Tutkimustoiminta loppui täysin kun säätiö ei 

luovuttanut pyydettyä materiaalia vesihallitukselle. Tämän jälkeen ministeriö sanoi irti säätiön 

kanssa tehdyn sopimuksen. Alkoi kalastus- ja metsästysosaston sekä Kalataloussäätiön välinen 

vuosikausia kestänyt riita rahasta. Se viivytti osaltaan Iijoen korvauskysymysten hoitoa. 

Eduskunnan oikeusasiamies sai asian tiimoilta useita kirjeitä paikkakunnan kalastuskunnilta. Niissä 

syytettiin kalatalousviranomaista. Oikeusasiamies moitti päätöksessään ministeriötä siitä, ettei se 

ollut toiminut yleisen edun ja hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla. Yksityisten virkamiesten 

hän ei katsonut syyllistyneen virkavirheisiin. 

 

Kalataloussäätiön toiminnanjohtajan Tapani Sormusen kieltäydyttyä luovuttamasta em. Iijoen 

säännöstelyaltaita koskevaa tutkimusaineistoa vesihallitukselle, riita jatkui kala- ja riistaosaston 

kanssa. Sormunen halusi itse käsitellä kyseisen aineiston. Vuonna 1979 ministeriö tilasi lopulta 

Iijoen latvavesien selvitysaineiston käsittelyn kalataloussäätiöstä kiinteään hintaan. Lopullisesti 

Irni-, Polo- ja Kerojärven sekä Koston-, Kynsi- ja Tervajärven tutkimusaineisto luovutettiin Riista- 

ja kalatalouden tutkimuslaitokselle. Irni-, Polo- ja Keron säännöstelystä saatiin velvoite- ja 

korvausasiassa Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös joulukuussa 1989. Lainvoiman asia sai vasta 

vuonna 1994 Korkeimman hallinto-oikeuden annettua ratkaisunsa asiasta. 

 

 

2.2.3.2  Tekoallashankkeet 

 

Tulvien poistamiseksi sekä toisaalta vesivoiman entistä tehokkaammaksi hyödyntämiseksi 

vähentämällä tulva-aikaisia ohijuoksutuksia voimalaitoksilla Iijoella on yritetty saada aikaan jo 

1960-luvulta lähtien tekoaltaita. 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa oli vireillä hanke Iijoen alaosaan 

laskevan sivujoen Siuruanjoen latvoille rakennettavasta Siuruan tekoaltaasta. Hanke ei johtanut 

altaan rakentamiseen. 

 

Pohjolan Voima on suunnitellut jo pitkään myös Pudasjärven alueelle Kollajan tekoallasta. Sitä on 

markkinoitu ns. uuden sukupolven allashankkeena. Pohjois-Pohjanmaan Liiton suositeltua 

energiastrategiassaan altaan rakentamista ja Vanhasen kakkoshallituksen ilmoitettua 

hallitusohjelmassaan lisäävänsä tuntuvasti vesivoimaa, Pohjolan Voima käynnisti 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) keväällä 2007. 

 

Kollaja-hanke sisältää 50 km 
2
 suuruisen tekojärven, joka toimisi alapuolella olevan 

voimalaitosketjun vesivarastona. Hankkeeseen sisältyi myös järveä säännöstelevä Kollajan 

voimalaitos. Sekä tekoallas että voimalaitos sijoittuisivat kauas nykyisestä jokiuomasta. Vesistöön 

rakennettaisiin ainoastaan säännöstelypadot ja kaksi pohjakohoumaa, joilla säädettäisiin suvantojen 

vedenpinnat halutulle tasolle. 
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Kollaja oli ollut jo 1980-luvulla esillä osana Iijoen rakentamisen loppuun saattamista, mutta oli 

kariutunut koskiensuojelulakiin. Peruslähtökohdakseen Pohjolan Voima ilmoitti nyt uuteen 

hankkeeseen sisältyvässä YVA menettelyssä, että Natura-arvot eivät saa merkittävästi heikentyä. 

Uutena lähtökohtana oli koskien säilyminen koskina niin, että niissä säilyy maiseman ja 

virtakalojen kannalta riittävä virtaus. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että mahdollisuudet Iijoen ja sen 

lähivesien virkistyskäyttöön säilyvät tai paranevat ja että vesillä liikkumismahdollisuudet turvataan 

siellä missä ne ovat nykyisin mahdollisia. YVA-prosessin yhteydessä syntyi Kollaja 2008 -

suunnitelma. Siinä kaksi kolmesta vaikutusalueen Natura-alueesta on rajattu padolla suunnitelman 

ulkopuolelle. Kolmas Natura-alue, joka käsittää Iijoen monihaaraisen, suistomaisen laskukohdan 

Pudasjärveen on otettu huomioon säännöstelysuunnitelmassa siten, että Naturan perusteena olevat 

tulvaniityt säilyvät. 

 

Olennainen osa suunnitelmaa on koskiluonnon säilyttäminen. Suunnitelman mukaan kesäaikaiset 

virtaamat säilytetään luonnonuomassa likipitäen nykyisen suuruisina. Kahtena keväänä kolmesta 

luonnonuomassa säilyy myös tulva, joskin huomattavasti nykyistä pienempänä. Näin ollen Kollajan 

altaasta saadaan vesivarasto, johon ohjataan tulvan aikana voimatalouden kannalta ”ylimääräinen” 

vesi, joka voidaan hyödyntää alapuolisilla voimalaitoksilla vähävetisempänä aikana. 

 

Kollaja -suunnitelmassa voimatalous, ympäristönäkökohdat ja luonto on sovitettu yhteen hyvin. 

Kokonaan toinen asia on se, että koskiensuojelulaki nykyisellään muodostaa esteen myös tämän 

hankkeen toteuttamiselle. 

 

Allashankkeissa keskeiseksi on muodostunut myös vesilain (19.5.1961/264) 2 luvun 5 §. Siinä on 

säädetty luvan myöntämisen ehdoton este, joka on tarkoitettu toimimaan rajana sille kuinka suuria 

haitallisia vaikutuksia hankkeesta saa aiheutua. Säädös on niin joustava, että se jättää soveltavalle 

viranomaiselle kuitenkin laajan harkintavallan. Puheena olevalle lainkohdalle haettiin 

soveltamisrajaa mm. Kemijoella Vuotos-hankkeen lupakäsittelyssä. Pohjois-Suomen vesioikeus 

käsitteli hankkeen mahdollisia vaikutuksia monipuolisesti ja päätyi siihen, että ko. lainkohta ei 

muodostanut estettä hankkeen toteuttamiselle. Vaasan hallinto-oikeus päätyi kuitenkin 

päinvastaiseen lopputulokseen eli se hylkäsi lupahakemuksen vesilain 2 luvun 5 §:n nojalla. 

Korkein hallinto-oikeus (KHO 2002:86) ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Ratkaisevana 

seikkana KHO piti luontoarvojen menettämistä. 

 

Vesilain 2 luvun 5 §:n hampaattomuutta luonnonarvoiltaan tärkeiden koskien suojelussa pidettiin 

ilmeisesti yhtenä syynä siihen, että säädettiin koskiensuojelulaki. Vesilainsäädännön puolellahan on 

ollut tapana korostaa, ettei sen tehtävänä ole toteuttaa kohdesuojelua, vaan arvioida erilaisten 

käyttömuotojen sallittavuuden edellytyksiä. Myöskään vesilain 2 luvun 5 §:n tehtävänä ei ole toimia 

suojeluvälineenä (Hollo 2002). 

 

Luvan epäämispäätös ei esillä olevassa tapauksessa eikä muulloinkaan saa oikeusvoimaa, vaan 

uutta, suppeampaa tai muualle kohdentuvaa lupaa voidaan aina hakea uudelleen (Hollo 2002). 

Vuotoksen problematiikka on yhteydessä valtakunnalliseen kehittämis- ja energiapolitiikkaan. 

Vuotoksen kaltaisessa asiassa alueelliselta lupaviranomaiselta ei voida vesilain mukaan edellyttää 

kannanottoa niihin hyötyihin ja haittoihin, jotka ilmenevät aivan muualla valtakunnassa, eikä niitä 

edes saa perusteina esittääkään, koska se merkitsisi toimivallan ylitystä. Tästä syystä Vuotos-

ratkaisu onkin vesioikeudellisesti nähtävä pikemminkin alueellisena, ei valtakunnallisena 

hankkeena. Muutoksenhakuasteiden näkökulma haittoihin taas on ollut pikemminkin 

valtakunnallinen (Hollo 2002). 
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Säädösteknisesti koskiensuojelulakia pidettiin erikoisena. Lain 1 §:ssä todetaan, että ”uuden 

voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa…” Luvan 

myöntämiskielto on ehdoton. Laki ei ota kantaa ympäristövaikutuksiin. Koskiensuojelulaki ei estä 

esimerkiksi olemassa olevaan patoon voimalaitoskoneiston rakentamista eikä siinä olevan 

vesivoiman hyödyntämistä. Jos pato sijaitsee koskiensuojelulain soveltamisalueella, lupaa 

koneiston rakentamiseen ei voida kuitenkaan myöntää (Hollo 2002). 

 

Koskiensuojelulaissa (23.1.1987/35) on nimetty 53 vesistöä/vesistönosaa, joihin ei saa myöntää 

vesilainmukaista rakentamislupaa. Iijoen osalta kyseisessä laissa on maininta: ”40) Iijoen vesistön 

keski- ja yläosassa Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, 

Taivalkosken, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnissa.” Koskiensuojelulain kaltaisia ovat myös erikseen 

säädetyt laki Ounasjoen erityissuojelusta (19.8.1983/703) sekä laki Kyrönjoen erityissuojelusta 

(16.8.1991/1139). 

 

Suomen EU-jäsenyyden myötä uutena suojelumekanismina on tullut Natura-sääntely. Sen 

soveltamisessa olennaista on heikentääkö hanke merkittävästi niitä luontoarvoja, joiden 

suojaamiseksi nimetty alue on liitetty Natura-verkostoon. Natura ei siis tarkoita totaalisuojelua. 

Oman lisänsä sääntelyviidakkoon on tuonut EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja sen 

täytäntöönpano. Se on tulkinnallisuudessaan vieläkin epämääräisempi kuin edellä käsitellyt 

säädökset. 

 

 

3. Voimalaitosten rakentaminen, rakentamisluvat ja lupaprosessit 
     

3.1. Yleistä 

 

Luvussa 3. käsitellään vesistöalueen yläosan pienvoimaloiden lupaprosessit yhtenä omana 

kappaleenaan. Alaosan suuremmat voimalaitokset käydään yksilöidysti läpi 

rakentamisjärjestyksessä. Näiden voimaloiden kalataloutta koskevat kompensaatiot ja korvaukset 

kytkettiin lopulta yhdeksi prosessiksi.    

 

Pohjolan Voima Oy:n historiakirjassa kerrotaan, että ”Iijoen voimalaitosten rakentaminen poikkesi 

juuri valmisteluiltaan Pohjolan Voiman aiemmista rakennushankkeista (Isohaara ja Jumisko 

Kemijoessa). 1950-luvun lopulla ei pidetty mahdollisena voimalaitosten rakennustöiden ja 

vesistösäännöstelyjen aloittamista ennen kuin kaikkien intressipiirien kanssa oli mahdollisuuksien 

mukaan sovittu haittojen mittaamisesta ja korvaamisesta. Iijoen Uittoyhdistyksen kanssa sovittiin 

Iijoen rakentamisen uitolle aiheuttamien muutosten seurannasta. Kalastuskuntien kanssa sovittiin 

kalastukselle aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta, olihan Iijoki 1950-luvulla Torniojoen ohella 

merkittävin vapaana virtaava lohijoki. Rakennustyötä ei myöskään aloitettu ennen kuin väliaikainen 

rakennuslupa oli saatu (Hoffman 1993). 

 

 

3.2.  Pohjoisten jokien valjastaminen voimantuotantoon ja Kuusamon koskisota 

 

Moskovan välirauhassa vuonna 1944 oli menetetty rajan taakse huomattava osa maamme 

vesivoimasta - lähes neljäsosa energialähteistä. Vielä 1950 luvun alussa noin 90 % 

sähköenergiastamme tuotettiin vesivoimalla. Näin ollen oli selvää, että maamme vesivoimayhtiöt 

kiinnittivät huomionsa Pohjois-Suomen suuriin rakentamattomiin jokiin. Rakentaminen aloitettiin 

Oulu- ja Kemijoesta, mutta pian katseet kääntyivät myös Iijoen suuntaan. Iijoen rakentamisen 

alkuvaiheessa tavoitteena oli Kuusamon suurien järvien kääntäminen laskemaan Iijoen vesistöön. 
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Kuusamon vesien ja Iijoen latvojen koskiosuuksista kilpaili kaksi voimayhtiötä nimittäin Imatran 

Voima Oy ja Pohjolan Voima Oy. Yhtiöiden väliseen kilpailuun joutui mukaan pikku hiljaa myös 

Kuusamon kunnallispolitiikka. Koskikaupat saatiin tehtyä 1950 luvun alussa. Isojako oli kuitenkin 

silloin vielä kesken, joka sotki tilannetta. Kumpikaan yhtiö ei saanut kuitenkaan ehdotonta 

määräysvaltaa Kuusamon vesiin, eikä näin ollen voinut yksin päättää niiden rakentamisesta.  

 

Samaan aikaan maassamme kehitettiin myös muita energiamuotoja, jolloin vesivoiman käytön 

suhteellinen merkitys väheni. Samoihin aikoihin myös luonnonsuojelu alkoi nostaa päätään 

maassamme. Erityisesti kirjailija-päätoimittaja Reino Rinne otti asiakseen Kuusamon koskien 

suojelun. Kuusamon koskien suojelun matkailullinen merkitys nousi korostetusti esille. Alkoi 

Kuusamon koskisota, jonka seurauksena Kuusamon järvien vesiä ei käännetty Iijoen suuntaan ja 

Kuusamon kosket säästyivät. Tuskin Neuvostoliittokaan olisi suostunut näiden vesistöjen veden 

virtaussuunnan siirtämiseen länteen päin. Yhtenä tekijänä hankkeesta luopumiseen oli varmasti 

myös se, että vuonna 1956 perustettiin alueelle Oulangan kansallispuisto. 

 

 

3.3. Vanhat pienvoimalaitokset 

 

Kuten edellä on käynyt ilmi, on Iijoki yksi maamme keskeisistä vesistöalueista vesivoiman 

tuotannon kannalta. Iijoen vesistössä vesivoimaa hyödynnetään ensisijaisesti pääuoman 

alajuoksulla, jossa sijaitsee viisi suurta vesivoimalaitosta. Vesivoiman hyväksikäyttö aloitettiin 

kuitenkin vesistöalueen yläosista, sillä ensimmäiset kolme voimalaitosta rakennettiin Iijoen 

sivujokiin. Ne rakennettiin jo 1950-luvulla. Ne ovat Soilun, Taivalkosken ja Pintamon 

voimalaitokset. 

 

Soilun voimalaitos sijaitsee Soilujoessa Kuusamossa. Se valmistui vuonna 1960. Sen 

pudotuskorkeus on 27 m ja se on Koillispohjan Sähkö Oy:n rakentama voimalaitos. Nykyisin se on 

Koskienergia Oy:n omistuksessa. 

Vesistötoimikunta 26.3.1960 

Vesistötoimikunta 31.3.1962 

PS VEO 17.4.1964 

PS VEO 3.12.1964  

KHO 23.4.1965 

VYO 17.12.1985 

 

Taivalkosken voimalaitos sijaitsee Taivalkoskella. Voimalaitos rakennettiin Taivalkosken Sähkö 

Oy:n toimesta ja se otettiin käyttöön vuonna 1952.  Sen pudotuskorkeus on 5,4 m. Nykyisin se on 

Koskienergia Oy:n omistuksessa. Toisen vesistötoimikunnan 2.2.1957 päivätyssä päätöksessä (No 

3/1957), joka koskee Taivalkosken Sähkö Oy:n vireille panemaa hakemusasiaa vesilaitoksen 

rakentamisseksi Iijoen Taivalkoskeen, on mm. seuraava lupaehto: ”9.) Kalan kulun varalle on 

vesilaitoksen omistaja velvollinen rakentamaan ja kunnossapitämään tarkoituksenmukaisen kalatien 

ja luovuttamaan sille tarpeellinen vesimäärä, jos sellainen vastaisuudessa katsotaan tarpeelliseksi.” 

PS VEO 7.5.1990 41/90/I 

 

Pintamon voimalaitos sijaitsee Pudasjärvellä Pintamojoessa. Voimalaitos rakennettiin Koillis-

Pohjan Sähkö Oy:n toimesta ja se valmistui vuonna 1955. Nykyisin sen on Koskienergia Oy:n 

omistuksessa (Arola K. & Leiviskä P.: Iijoen vesistön tulvatorjunnan toimenpidesuunnitelma. 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2004). 

 

Pohjois-Suomen vesioikeuden 31 päivänä heinäkuuta 1962 antamassa Koillis-Pohjan  Sähkö Oy:n 
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vireille panemaan hakemusasiaan, joka koskee Pintamon voimalaitosta, antamassa päätöksessä (No 

6/62) on seuraava kalataloutta koskeva lupaehto: 

”17.) Kalakannan säilyttämiseksi hankkeen vaikutuspiirillä olevalla vesialueella on hakijan 

suoritettava maataloushallitukselle viisikymmentätuhatta (50.000) markkaa vuosittain käytettäväksi 

kalojen istuttamiseen maataloushallituksen määräämällä tavalla sekä ryhdyttävä muihin 

toimenpiteisiin, jotka maataloushallituksen kalatalousosasto määrää.” Korkein hallinto-oikeus 

vahvisti em. Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen 10 päivänä heinäkuuta 1964 antamallaan 

päätöksellä. Käytännössä maataloushallituksen kalatalousosasto ei voi määrätä toimenpiteitä, mutta 

asia voidaan saattaa lainsäädäntöteitse uudelleen käsiteltäväksi tarvittaessa myöhemmin.  

(PS VEO 9.8.1968) 

 

 

3.4. Pääuoman isot voimalaitokset 

 

Iijoen suuret vesivoimalaitokset - Raasakka, Maalismaa, Kierikki, Pahkakoski ja Haapakoski - 

rakennettiin Iijoen alajuoksulle noin 100 km:n osuudelle. Alun perin Pohjolan Voiman tavoitteena 

oli rakentaa ensimmäinen voimalaitos Iijoen alajuoksulle. Lapin sota muutti kuitenkin suunnitelmia 

sen jälkeen, kun saksalaiset räjäyttivät vuonna 1944 Kemijoen yli kulkevan rautatiesillan Kemijoen 

suulla. Tämän jälkeen Pohjolan Voima rakensikin Iijoen alajuoksun sijasta Kemijoen suualueelle 

Isohaaran voimalaitoksen ja sen voimalaitospadon yhteyteen sekä junille että autoille 

ylikulkumahdollisuuden. 

 

Näin Iijoen ensimmäisen suurvoimalaitoksen rakentaminen viivästyi ja samalla päätettiin aloittaa, 

Isohaarasta saatujen kokemusten perusteella, voimalaitosten rakentaminen joen yläjuoksulta päin. 

Ensimmäisenä rakennettiin Pahkakosken voimalaitos. Se on toiseksi ylin näistä voimalaitoksista, ja 

sen ensimmäinen koneisto otettiin käyttöön vuonna 1961. Seuraavana rakennettiin ylin voimalaitos 

eli Haapakosken voimalaitos. Se otettiin käyttöön vuonna 1963. Kolmantena rakennettiin Kierikin 

voimalaitos. Se on puolestaan kolmanneksi alin voimalaitos, ja sen ensimmäinen koneisto otettiin 

käyttöön vuonna 1965. Neljäntenä rakennettiin Maalismaan voimalaitos, joka on nyt toiseksi alin 

po. voimalaitoksista. Se otettiin käyttöön vuonna 1967. Viimeisenä rakennettiin Raasakan 

voimalaitos. Se on alin voimalaitos ja noin 10 km:n päässä jokisuusta. Raasakan voimalaitos otettiin 

käyttöön vuoden 1970 lopussa. Näin ollen voimalaitokset rakennettiin päinvastoin kuin Kemijoella, 

jossa alin pääuoman sulkenut voimalaitos rakennettiin ensimmäisenä. Iijoella alin voimalaitos 

rakennettiin viimeisenä, jolla oli oma merkityksensä vahinkoarvioiden kannalta. 

 

 

3.5. Pääuoman voimalaitosten lupaprosessit 

 

3.5.1. Pahkakosken voimala 

 

Jo 1940-luvulta alkaen olleista suunnitelmista poiketen Pohjolan Voima rakensi ensimmäisenä 

merestä katsoen neljäntenä olevan voimalaitoksen, Pahkakosken. Paikan valintaan oli selkeät 

taloudelliset ja tekniset syyt, mihin tässä yhteydessä ei ole syytä sen tarkemmin puuttua. Toisaalta 

hieman herättää epäilyksiä asiakirjoissa oleva maininta, että ”rakentamishankkeen 

toteuttamismahdollisuudet varmistettiin kaikkien intressiryhmien kanssa” ja korvauksista sovittiin 

(Hoffman 1993). Iijoen voimaloiden suunnittelu käynnistettiin uudelleen vuonna 1958 ja päätös 

Pahkakosken rakentamisesta tehtiin yhtiössä huhtikuussa 1959 ja laitos valmistui vuonna 1961. 

Oliko kaikki lupaukset täytetty kun Toinen vesistötoimikunta antoi yhtiölle väliaikaisen 

rakennusluvan syyskuun 10. päivänä 1959? Kalataloudelliset tutkimukset Iijoella käynnistettiin 

vasta vuonna 1960 (Seppovaara, Dahlsrtöm & Korhonen 1963). 
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- 10.9.1959 toinen vesistötoimikunta on päätöksellään (N:o 37/1959) myöntänyt Pohjolan Voima 

   Oy:lle väliaikaisen luvan Pahkakosken vesilaitoksen rakentamiseen Iijokeen Yli-Iin kunnassa 

   mm. seuraavin ehdoin: 

o 5) Hakijan on kustannuksellaan maataloushallituksen määräämällä tavalla viipymättä 

hankittava selvitys hankkeen kalataloudellisista vaikutuksista ja niiden edellyttämistä 

toimenpiteistä. Selvityksen ja maataloushallituksen lausunnon pohjalta tulee 

vesistötoimikunta ennen väylän lopullista sulkemista antamaan määräykset 

kalakannan suojaamiseksi.   

o 7) hakijan oli asetettava ulosoton haltijan haltuun miljoonan markan vakuus kaikista 

vahingoista 

- 13.3.1961 toinen vesistötoimikunta on päätöksellään (N:o 17/1961) myöntänyt (II) väliaikaisen 

   luvan Pahkakosken vesilaitoksen rakentamiseen Yli-Iin kunnassa mm. seuraavin ehdoin: 

o 9) Hakija on velvollinen kustannuksellaan toistaiseksi suorittamaan 

maataloushallituksen kalatalousosaston määräämällä, tarkoituksenmukaisella tavalla 

nousukalan ylisiirtoa vesilaitoksen alapuolelta sen yläpuolelle valtaväylän tultua 

suljetuksi. 

           Siinä tapauksessa, että mainittu ylisiirto ei osoittaudu riittäväksi toimenpiteeksi  

           vesilaitoshankkeesta kalakannalle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi, hakija on  

           velvollinen ylisiirron lisäksi maataloushallituksen kalatalousosaston hyväksymällä  

           tavalla huolehtimaan kalanistutuksesta tai muista kalakannan säilyttämistä 

           tarkoittamista toimenpiteistä, kuitenkin enintään viidensadantuhannen (500 000)  

           markan suuruisia kustannuksia vastaavalla määrällä vuosittain. 

           Mikäli edellä määrätyt toimenpiteet asiasta saatujen kokemusten perusteella eivät 

           osoittaudu tarkoituksenmukaisiksi, voidaan erikseen annettavassa päätöksessä jo  

           ennen lopullisen päätöksen antamista suoritetun tutkimuksen ja saatujen selvitysten 

           nojalla määrätä uusista kalakannan säilyttämistä tarkoittavista toimenpiteistä, jota  

           varten on muun muassa ylisiirretyistä kalamääristä ja mahdollisesti toimitetuista  

           kalanistutuksista pidettävä kirjaa.  

o 11) hakijan oli lisättävä ulosoton haltijan haltuun asetettua vakuutta kahdella 

miljoonalla markalla 

- 11.3.1968 maataloushallituksen kirje Pohjois-Suomen vesioikeudelle (1/813-68), jossa pyydettiin  

   määräämään Pohjolan Voima Oy:n maksamaan Pahkakosken voimalaitoksen rakentamisen  

   aiheuttamien kalataloudellisten haittojen kompensoimiseksi maataloushallitukselle seuraavat  

   maksut: 

o kalakantojen hoitoon kertamaksuna 487 000 markkaa 

o vuotuismaksuna kalakantojen hoitoon 81 000 markkaa ja tutkimukseen 10 000  

markkaa  

o maksut tuli sitoa elinkustannusindeksiin 

o kertamaksu on tarkoitettu Iijoen ja sen vaikutusalueen kalanviljelytilojen 

rakentamiseen velvoitteiden toteuttamista varten. Vuotuismaksu tuli suorittaa kunkin 

vuoden tammikuun kuluessa. Velvoitteet pyydettiin määrättäväksi alkamaan vuodesta 

1968 alkaen. Tarvittaessa maksut pyydettiin määräämään vesilain 16 luvun 24:n §:n 3 

momentin tarkoittamana ennakkomaksuna. 

o samalla pyydettiin käsittelemään Haapakosken voimalaitoksen rakentamislupaa 

koskeva hakemus samanaikaisesti 

- 10.12.1969 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös (D:n II/95/B-62, N:o 80/69/II) Pahkakosken  

   voimalaitoksen väliaikaisen lupapäätöksen lupaehtojen muuttamiseksi  kalatalousvelvoitteiden  

   osalta ja lopullisten kalatalousvelvoitteiden määräämiseksi: 

o vesioikeus hylkäsi hakemuksen lakiin perustumattomana ja osin aiheettoman, koska 
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lopullista lupapäätöstä ei vielä ollut annettu 

- 2.2.1970 maataloushallituksen kirje KHO:lle (N:o I 542/434-60), jossa pyydettiin kumoamaan  

PSVO:n päätös 

- 11.3.1971 KHO:n päätös (1500/47/70 N:o 1097/71/LP) 

o KHO hylkäsi maataloushallituksen hakemuksen 

 

 

3.5.2. Haapakosken voimalaitos 

 

Haapakosken voimalaitoksen rakentamispäätös tehtiin huhtikuussa 1961 puoli vuotta ennen 

Pahakosken toisen koneen käyttöönottoa. Haapakoski sijaitsi Pahkakosken yläpuolella ja valikoitui 

toiseksi rakennuskohteeksi, koska sen yläpuolelle muodostuva patoallas toimi hyvänä vesivarastona 

alapuolella olevalle ja rakennettaville voimalaitoksille. Laitos valmistui ongelmitta ja otettiin 

kokonaan käyttöön vuoden 1963 loppupuoliskolla (Hoffman 1993).  

 

- 24.4.1961 toisen vesistötoimikunnan päätös (N:o 32/1961) väliaikaisen luvan myöntämisestä  

  Haapakosken vesilaitoksen rakentamiseen Yli-Iin kunnassa mm. seuraavin ehdoin:  

o 4) Hankkeen kalataloudellisista vaikutuksista suoritettavana olevan tutkimuksen 

valmistuttua vesistötoimikunta tulee sen ja maataloushallituksen lausunnon pohjalla 

antamaan määräykset kalakannan suojaamiskeksi 

o 8) hakijan oli asetettava ulosoton haltijan haltuun miljoonan markan vakuus kaikista 

 vahingoista 

- 2.10.1961 toisen vesistötoimikunnan päätös (N:o 61/1961) väliaikaisen luvan osittaisesta 

muuttamisesta Haapakosken vesilaitoksen rakentamiseen Yli-Iin kunnassa mm. seuraavin ehdoin: 

o 6) hakijan on selvitettävä työpatojen aiheuttaman padotuksen suuruus sekä 

voimalaitoksen alapuolelle rakennettavan pitkittäispadon vaikutus vedenkorkeuksiin 

mainitun padon kohdalla. 

- 27.3.1962 toisen vesistötoimikunnan päätös (N:o 32/1961) väliaikaisen luvan myöntämisestä 

   Haapakosken vesilaitoksen rakentamiseen Yli-Iin kunnassa mm. seuraavin ehdoin:  

o 11) hakija on velvollinen suorittamaan maaliskuun 13 päivänä 1961 annetun 

Pahkakosken vesilaitoksen rakentamista koskevan päätöksen 9) -kohdassa määrätyn 

nousukalan ylisiirron Pahkakoksen vesilaitoksen alapuolelta, mainitusta päätöksestä 

poiketen, Haapakosken vesilaitoksen yläpuolelle. 

- 11.3.1968 maataloushallitus kirje Pohjois-Suomen vesioikeudelle (2/813-68) missä 

pyydettiin määräämään Pohjolan Voima Oy:n maksamaan Haapakosken voimalaitoksen 

rakentamisen aiheuttamien kalataloudellisten haittojen kompensoimiseksi 

maataloushallitukselle seuraavat maksut: 

o kalakantojen hoitoon kertamaksuna 1 567 000 markkaa 

o vuotuismaksuna kalakantojen hoitoon 261 000 markkaa ja tutkimukseen 10 000 

markkaa  

o maksut tuli sitoa elinkustannusindeksiin 

o kertamaksu on tarkoitettu Iijoen ja sen vaikutusalueen kalanviljelytilojen 

rakentamiseen velvoitteiden toteuttamista varten. Vuotuismaksu tuli suorittaa kunkin 

vuoden tammikuun kuluessa. Velvoitteet pyydettiin määrättäväksi alkamaan vuodesta 

1964 alkaen. Tarvittaessa maksut pyydettiin määräämään vesilain 16 luvun 24:n §:n 3 

momentin tarkoittamana ennakkomaksuna. 

o pyydettiin käsittelemään Pahkakosken voimalaitoksen rakentamislupaa koskeva 

hakemus samanaikaisesti 

- 10.12.1969 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös (D:n II/9/B-62, N:o 81/69/II) Haapakosken  

   voimalaitoksen väliaikaisen lupapäätöksen lupaehtojen muuttamiseksi  kalatalousvelvoitteiden  
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   osalta ja lopullisten kalatalousvelvoitteiden määräämiseksi: 

o vesioikeus hylkäsi hakemuksen lakiin perustumattomana ja osin aiheettoman, koska 

lopullista lupapäätöstä ei vielä ollut annettu 

- 2.2.1970 maataloushallituksen kirje KHO:lle (N:o I 370/412-60) millä pyydettiin kumoamaan 

  PSVO:n päätös 

- 11.3.1971 KHO:n päätös (1500/47/70 N:o 1098/71/LP) 

o KHO hylkäsi maataloushallituksen hakemuksen 

 

 

3.5.3. Kierikkikosken voimalaitos 

 

Kierikkikosken voimalaitoksen ensimmäinen koneisto otetiin käyttöön vuonna 1965 ja toinen 

seuraavan vuoden alkupuolella. Laitos toteutettiin täysin ennakkosuunnitelmien mukaisesti 

(Hoffman 1993). Laitos oli ensimmäinen vesioikeuden luvittama laitos Iijoella. 

 

- 11.2.1964 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös (D:n II/45/B-62, N:o 7/64/II) Kierikkikosken  

   voimalaitoksen rakentamiseen Iijokeen Yli-Iin kunnassa. Päätöksessä määrättiin kalataloudesta  

   seuraavaa: 

o 11) Kalakannan säilyttämiseksi käytettävänä maksuna hakijan on suoritettava 

maataloushallitukselle kertakaikkisena maksuna 450 000 markkaa, joka 

maataloushallituksen on käytettävä kalanviljelylaitoksen rakentamiseen Iijoen 

vesistöön, sekä vuotuismaksuna maataloushallitukselle 75 000 markkaa. 

           Tässä määrätty vuotuismaksu on suoritettava kunkin vuoden tammikuun kuluessa 

           vuodesta 1965 alkaen. Vuoden 1964 vuotuismaksua vastaavan määrän katsotaan  

           hakijan jo käyttäneen edellä tässä päätöksessä mainitun Iijoen kalataloudellisen  

           tutkimuksen yhteydessä. Maataloushallituksella on valta vapaasti päättää mihin 

           kalalajeihin toiminta kohdistuu. 

           Näiden maksujen suuruutta voidaan muuttaa silloin, kun tulee määrättäväksi tässä 

           tarkoitettuja velvoitteita niissä lupaehdoissa, jotka vastedes annetaan toisia jo 

           Iijokeen rakennettuja tai myöhemmin rakennettavia voimalaitoksia varten, ja  

           velvoitteen jakautuminen vesivoimalaitosten kesken voidaan määrätä. 

           Siihen saakka, kunnes kalanviljely pääsee täydellä teholla toimintaan, on hakijan 

           toimitettava nousukalojen ylisiirtoa Kierikkikosken alapuolelta Haapakosken  

           voimalaitoksen yläpuolelle maataloushallituksen määräämällä, 

           tarkoituksenmukaisella tavalla. 

- 9.4.1964 maataloushallituksen vaatimukset Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

o maataloushallitus on toistanut aiemmat vaatimuksensa, eli vaatinut kalataloussäätiön 

selvityksessä Iijoen Kierikki-, Haapa- ja Pahkakoskien rakentamisen aiheuttamien 

kalataloudellisten kompensaatioiden toteuttamista seuraavasti: 

           Maataloushallitukselle kalakannan säilyttämiseen kertakaikkisena maksuna 2 500 000  

           markka ja vuotuismaksuna 597 500 markkaa. Hakijan on korvauksetta luovutettava  

           3 m
2
/s vesimäärä kalanviljelylaitoksen käyttöön.   

- 3.9.1965 KHO:n päätös (2469, 2471, 2474, 2469 a ja 2470/47/64 N:o 3256/65/EL) PSVO:n 

  päätöksestä tehtyihin valituksiin 

o maataloushallituksen vaatimus jätettiin tutkimatta, koska se saapui liian myöhään 

o 9.4. 1964 maataloushallituksen vaatimukset Vesiylioikeudessa 

o maataloushallitus vaati korvaamaan regaleoikeutensa menetyksenä 1 932 500 markkaa 

- 1.11.1966 VYO päätös PSVO:n päätöksestä tehtyihin valituksiin 

o maataloushallituksen vaatimukseen ei oteta kantaa, mutta VYO määrää 

kalatalouskorvaukset ja – kompensaatiot palautettavaksi vesioikeuteen ja samassa 
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toimituksessa tulee käsitellä kaikkien jo olemassa olevien ja mahdollisesti 

rakennettavien voimalaitosten korvaukset 

 

 

3.5.4. Maalismaan voimalaitos 

 

Maalismaan voimalaitos käynnistettiin vuonna 1967 ja saatiin täyteen tehoonsa seuraavan vuonna. 

Voimalaitos oli rakennusteknisesti aiempia laitoksia vaikeampi, sillä se rakennettiin asumattomalle 

suoalueelle ja maapohjan vuoksi rakentamien vaatii mittavia maansiirtotöitä. Yhtiön historiassa 

mainitaan, että vaikka juridiset edellytykset, maa-alueiden ja vesivoiman omistus, laitoksen 

rakentamiselle olivat hyvällä mallilla, rakennusluvan saanti kesti vuoden (Hoffman 1993). 

 

- 29.12.1966 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös (D:n II/623/A-65, N:o 38/66/II) Maalismaan  

  voimalaitoksen rakentamiseen Iijokeen Yli-Iin kunnassa. Päätöksessä määrättiin kalataloudesta 

  seuraavaa: 

o 11) Kalakannan säilyttämiseksi käytettävänä maksuna hakijan on suoritettava 

maataloushallitukselle kertakaikkisena maksuna 150 000 markkaa, joka 

maataloushallituksen on käytettävä Iijoen vesistöä varten rakennettaviin 

kalanviljelylaitoksiin, sekä vuotuismaksuna 30 000 markkaa, mikä maksu on 

suoritettava maataloushallitukselle kunkin vuoden tammikuun kuluessa alkaen 

vuodesta 1967. Maataloushallituksella, jonka on käytettävä vuotuismaksu 

kalanviljelyyn, on valta vapaasti päättää mihin kalalajeihin toiminta kohdistuu, 

kuitenkin niin, että viljely kohdistuu myös loheen ja taimeneen Iijoen suun ja sen 

merellisen vaelluskalakannan säilyttämiseksi. 

           Näiden maksujen suuruutta voidaan muuttaa, kun tulee määrättäväksi tässä    

           tarkoitettuja velvoitteita niissä päätöksissä, jotka vastedes annetaan toisia Iijokeen jo 

           rakennettuja tai myöhemmin rakennettavia voimalaitoksia varten, ja velvoitteen  

           jakautuminen vesivoimalaitosten kesken voidaan määrätä. 

- 1967 maataloushallituksen vaatimukset Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

o maataloushallitus on toistanut katselmustoimituksessa esittämänsä vaatimukset, 

perustamismaksuna 537 220 markkaa, mikä:  

- Kalakannan säilyttämiseksi käytettävänä maksuna hakijan on suoritettava maataloushallitukselle  

perustamismaksuna 537 220 markkaa, mikä maataloushallituksen on käytettävä 

kalanviljelylaitoksen rakentamiseen velvoitteiden toteuttamista varten, sekä vuotuismaksuna 

152 760 markkaa, mikä on kunakin vuonna suoritettava tammikuun aikana ja mikä on maksettava. 

siitä vuodesta lähtien, jona rakentaminen valtaväylään aloitetaan.  

- Nousukalojen ylisiirtoa jatketaan maataloushallituksen määräämällä tavalla, kunnes kalanviljely 

   saavuttaa kalanviljely saavuttaa lupapäätöksen edellyttämän tehon. 

- Hakijan tulee luovuttaa rakennettavaa velvoitelaitosta varten tarvittavan veden (1 m
3
/s) 

   korvauksetta. 

- 10.1.1969 KHO:n päätös (1961, 1974, 1963, 1971, 1972, 1970, 1969, 1966 ja 1964/4767 N:o 

  121/69/AL)  

o maataloushallituksen vaade ylisiirrosta ja viljelyyn tarkoitetusta vedestä hylätään, 

mutta lupaehto 11 muutetaan seuraavasti; 

o 11) Kalakannan säilyttämiseksi käytettävänä maksuna hakijan on suoritettava 

maataloushallitukselle kertakaikkisena maksuna 200 000 markkaa, joka 

maataloushallituksen on käytettävä Iijoen vesistöä varten rakennettaviin 

kalanviljelylaitoksiin, sekä vuotuismaksuna 40 000 markkaa, mikä maksu on 

suoritettava maataloushallitukselle kunkin vuoden tammikuun kuluessa alkaen 

vuodesta 1967. Maataloushallituksella, jonka on käytettävä vuotuismaksu 
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kalanviljelyyn, on valta vapaasti päättää mihin kalalajeihin toiminta kohdistuu, 

kuitenkin niin, että viljely kohdistuu myös loheen ja taimeneen Iijoen suun ja sen 

merellisen vaelluskalakannan säilyttämiseksi. 

- 1967 maataloushallituksen vaatimukset Vesiylioikeudessa 

o maataloushallitus vaati korvaamaan regaleoikeutensa menetyksenä 1 932 500 markkaa 

- 3.9.1971 VYO päätös PSVO:n päätöksestä tehtyihin valituksiin 

o maataloushallituksen vaatimus todetaan aiheettomaksi  

   

 

3.5.5. Raasakan voimalaitos 

 

Iijoen alin voimalaitos, Raasakka valmistui vuonna 1971. Voimalan toteutus oli aiempia 

hankalampi, mm. sen vuoksi, että se sijaitsi tiheään asutulla alueella ja voimalaitoshanke kohtasi 

myös suunniteltua systemaattista vastustusta. Myös voimalaitosalueen ja vesivoiman omistussuhteet 

olivat aiempia monimutkaisemmat. 

 

- 22.7.1969 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös (DN:n II/955/A-67, N:o 36/69/II) Raasakan 

  voimalaitoksen rakentamiseen Iijokeen Iin ja Yli-Iin kunnissa. Päätöksessä määrättiin 

  kalataloudesta seuraavaa: 

o 11) Kalakannan säilyttämiseen Raasakan voimalaitoksen voimalaitoksen 

vaikutusalueen vesistössä käytettävänä ennakkomaksuna hakijan on suoritettava 

maataloushallitukselle perustamiskustannuksia varten 260 000 markkaa, joka 

maataloushallituksen on käytettävä Iijoen vesistöä varten rakennettaviin 

kalanviljelylaitoksiin, sekä vuotuismaksuna 48 000 markkaa, joka on suoritettava 

maataloushallitukselle kunkin vuoden tammikuun kuluessa vuoden 1970 alusta 

lukien. Vuotuismaksu on käytettävä kalanviljelyyn maataloushallituksenlähemmin 

määräämällä tavalla, kuitenkin niin, että viljely kohdistetaan myös loheen ja 

taimeneen Iijoen suun ja sen merellisen vaelluskalakannan säilyttämiseksi. 

-  27.1.1971 KHO ei muuttanut vesioikeuden päätöstä 

 

 

3.5.6.  Kalatalousasiat erotetaan muusta lupakäsittelystä ja yhdistetään yhdeksi toimitukseksi 

 

-  13.5.1972 PSVO:n päätös DN:ot 9/B-62, 95/B-62, 45/B-63, 623/A-65, 955/A-67/3, N:o 22/72/II 

-    Pohjolan Voima Oy:n hakemukseen 29.2.1972, jossa pyydettiin vesioikeutta yhdistämään 

voimaloiden kalatalousvelvoitteiden käsittely yhdessä toimituksessa suoritettavaksi. 

- Vesioikeus hylkäsi hakemuksen, koska eräiden voimaloiden lupakäsittely vielä 

kesken. 

- 13.7.1976 PSVO:n päätös (DN:o II/9/B-68/3, N:o 26/76/II) Pahkakosken ja Haapakosken  

   voimalaitosten kalataloudellisista vahingoista 

Lainsäädännön muututtua Pohjois-Suomen vesioikeus katsoi 27.10.1969, että toisen 

vesistötoimikunnan jäljiltä keskeneräiseksi jääneet Pahkakosken ja Haapakosken rakentamisluvat 

siirtyivät vesioikeuden käsiteltäväksi ja oikeus päätti käsitellä asiat voimassa olevan lainsäädännön 

mukaisesti. Asialle määrättiin toimitusinsinööri 11.1.1971. Molempien voimalaitosten osalta 

toimitettiin omat katselmustoimituksensa. Toimitusinsinööri toimitti syksyllä 1973 katselmuskirjat, 

toimitusmiesten lausunnot ja muut katselmuksiin liittyvät asiakirjat vesioikeudelle 

o Kierikin voimalaitoksen kalatalouskompensaatiot olivat ratkaisematta koska 

vesiylioikeus oli palauttanut ne vesioikeuden käsiteltäväksi 1.11.1966, joten nekin 

yhdistettiin samaan toimitukseen 

o toimitusmiehet liittivät esitykseensä myös Raasakan ja Maalismaan kalataloudelliset 
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kompensaatiot 

o hakija vastusti Haapakosken, Kierikin, Maalismaan ja Raasakan mukaan ottamista 

käsiteltävään asiaan 

o vesioikeus otti kuitenkin kaikkien voimalaitosten kalatalouskysymykset 

ratkaistavakseen, ”koska asian kokonaisratkaisua on pidettävä kiireellisenä” 

o PÄÄTÖS: 

 luvansaajan on istutettava vuosittain Iijoen merelliselle vaikutusalueelle 

300 000 vaelluskokoista lohenpoikasta, 30 000 vaelluskokoista 

meritaimenenpoikasta ja 2 000 000 yksikesäistä vaellussiian poikasta ja 

siirrettävä 60 000 nahkiaista Haapakosken yläpuolelle 

 luvansaajan on istutettava Iijoen vesistöön 60 000 vaelluskokoista 

lohensukuista kalan poikasta sekä 1 000 000 yksikesäistä järvisiian poikasta 

 hoitotoimiin on ryhdyttävä välittömästi tämän päätöksen saatua lainvoiman ja 

istutusten on oltava täysimääräisiä  viiden vuoden kuluttua 

lainvoimaisuudesta. Nahkiaisen siirrot on aloitettava välittömästi   

 suoritettujen hoitotoimien vaikutuksia luvansaajan on tarkkailtava ja mikäli 

tarkkailun tulokset niin osoittavat hoitotoimia voidaan muuttaa MMM:n 

kanssa sovittavalla tavalla 

 kunnes istutukset ovat täysimääräisinä käynnissä, hakijan on maksettava 

MMM:lle kalakannan säilyttämismaksuna Raasakan osalta 48 000 mk, 

Maalismaan 40 000 mk, Kierikin 75 000 mk, Pahkakosken 50 000 mk ja 

Haapakosken osalta 40 000 mk. 

 päätöksessä määritettiin voimalaitosten kustannusvastuut vuosienergian 

mukaisiksi ja nahkiaisen ylisiirrosta vastasi yksin Raasakka   

- 1.9.1977 KHO:n päätös (4574,4569-4572/47/76 N:o 329/77/en) edellä mainitusta PSVO:n  

  päätöksestä tehtyyn valitukseen: 

o KHO kumosi ja poisti vesioikeuden päätöksen Raasakan osalta, koska a) 

voimalaitoksella oli kalatalouskompensaatioiden osalta voimassa oleva lupa ja b) 

koska lupaehtojen tarkistus oli vireillä asiaa koskevassa katselmustoimituksessa, eikä 

vesioikeus ollut sitä katkaissut, eikä varannut asianomistajille tilaisuutta tulla 

kuulluksi 

o KHO poisti vesioikeuden päätöksen Kierikin ja Maalismaan voimalaitosten osalta, 

koska niillä oli voimassa olevat velvoitepäätökset, eikä hakijan hakemukseen 

sisältynyt hakemusta velvoitteiden muuttamiseksi. KHO katsoi, että MMM on 

valituskirjassaan vaatinut istutettavaksi kalanpoikasia enemmän kun vesioikeuden 

päätöksessä on mainittu, joten valituskirjaa, siihen liitettyine selvityksineen voidaan 

pitää hakemuksen Kierikin ja Maalismaan lupamääräysten muuttamiseksi. KHO siirsi 

asian vesioikeuden käsiteltäväksi. 

o KHO kumosi valituksenalaisen päätöksen myös Haapakosken ja Pahkakosken osalta 

ja palautti asian vesioikeuden käsiteltäväksi yhdessä MMM:n Maalismaata ja 

Kierikkiä koskevan hakemuksen kanssa. Raasakan kalatalouskysymykset voidaan 

päättää samassa yhteydessä, ”mikäli vesioikeus laillisessa järjestyksessä niin päättää”. 

Samalla KHO kumosi mainittujen voimalaitosten kalakannan säilyttämistä 

tarkoittavia maksuja koskevan päätöksen ja määräsi asian käsiteltäväksi tässä 

päätöksessä käsiteltyjen istutusvelvoitteiden kanssa 

o kalakannan säilyttämisen tarkoitetuiksi maksuiksi määrättiin Haapakoskelle 50 000 

mk ja Pahkakoskelle 60 000 mk. Maksut on maksettava vuodesta 1977 alkaen. 

Ministeriön on käytettävä kalojen istuttamiseen Iijoen edustalle merialueelle. 

Maksuvelvoite on voimassa siihen asti, kunnes asia lopullisesti ratkaistaan.  

- 31.12.1979 PSVO:n päätös (D:no 128/77/B-8/I N:o 85/79/I) Pohjolan Voima Oy:n hakemuksiin, 
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  jotka koskevat lupaa Iin ja Yli-Iin kunnissa olevien Haapakosken, Pahkakosken, Kierikin,   

  Maalismaan ja Raasakan voimalaitosten rakentamiseen aiheuttamien kalataloudellisten vahinkojen 

  korvaamiseksi kalakannan säilyttämiseksi tarpeellisten velvoitteiden määräämiseksi. Samassa  

  päätöksessä käsitellään maa- ja metsätalousministeriön hakemus Haapakosken, Pahkakosken ja  

  Raasakan velvoitteiden määräämiseksi ja kierikin ja Maalismaan määräysten muuttamiseksi.  

  Päätöksessä määrätään seuraavaa; 

- 1) lupaehto; 

o Pohjolan Voima Oy:n on istutettava merialueelle vuosittain 310 000 kpl vähintään 14 

cm:n pituisia vaellusikäisiä merilohen poikasia, 28 000 kpl vähintään 18:n pituisia 

vaellusikäisiä meritaimenen poikasia ja 1,2 milj. 1-kesäisiä vaellussian poikasia 

o istutukset toteutetaan MMM:n hyväksymän ohjelman mukaisesti 

o luvan saajan on tarkkailtava toimien vaikutuksia MMM:n hyväksymällä tavalla. 

Tarkkailuun on käytettävä enintään 40 000 mk vuodessa 

o tarkkailutuloksista on annettava tieto vuosittain MMM:lle ja niille kalastuskunnille, 

joiden etua istutustoimet saattavat koskea 

- 2) lupaehto 

o Pohjolan Voima Oy:n on suoritettava maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain 

Iijoen vesistöalueen kalakannan säilyttämiseen käytettävänä maksuna 157 000 

markka, Iijoen nahkiaiskannan säilyttämiseen käytettävänä maksuna 30 000 markkaa 

ja kala- ja nahkiaiskantojen hoidon tarkkailuun käytettävänä maksuna 30 000 

markkaa 

o maksut on maksettava tammikuun kuluessa 

- 3) lupaehto 

o maksua käytetään voimalaitosten aiemmille kompensaatiomaksuilla rakennettujen 

luonnonravintolammikkojen tuotantoon ja tavoitteena on aikaansaada 650 000 

siianpoikasen ja 20 000 lohikalanpoikasen istutuksilla aikaansaatava tuotto 

o nahkiaiskannan säilyttämien tarkoitetulla maksulla on tavoite siirtää vähintään 60 000 

kpl Raasakan voimalaitoksen yläpuolella oleville kutualueille 

- 4) lupaehto; 

o lupaehdossa määrättiin voimaloiden maksuosuudet kokonaisenergian suhteessa 

- 23.10.1980 KHO:n päätös valituksiin jotka koskevat PSVO:n 31.12.1979 päätöksellään Iijoen  

  Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitoksille määräämiä 

   kalataloudellisia velvoitteita; 

- 1) lupaehto; 

o Pohjolan Voima Oy:n Iijoen merellisen kalakannan säilyttämiseksi on istutettava 

vuosittain Iijoen suualueelle mereen vuosittain kolmen vuoden keskiarvona laskettuna 

vähintään kolmesataa kymmenentuhatta (310 000) vaellusikäistä, vähintään 14 cm 

mittaista lohenpoikasta, vähintään kaksikymmentä kahdeksantuhatta (28 000) 

vaellusikäistä, vähintään 18 cm:n mittaista meritaimen oikasta sekä miljoona 

kaksisataatuhatta (1 200 000) yksikesäistä vaellussiian poikasta 

- 2)lupaehto 

o Yhtiön on vuosittain kolmen vuoden keskiarvona laskettuna istutettava sille Iijoen 

Raasakan voimalaitoksen yläpuoliselle vesistöalueen osalle, jolle Pohjois-Suomen 

31.12.1979 antamassa päätöksessä 84/79/I on katsottu voimalaitosten rakentamisen 

aiheuttaneen vaellussiian menetystä kaksikymmentä tuhatta (20 000) vaellusikäistä, 

vähintään 20 cm:n pituista sisävesiin soveltuvan lohensukuisen kalan poikasta ja 

kuusisataa viisikymmentätuhatta (650 000) yksikesäistä sisävesisiian poikasta 

- 3) lupaehto 

o Nahkiaiskannan säilyttämiseksi yhtiön tulee siirtää vuosittain kuusikymmentätuhatta  

(60 000) nahkiaista sopiville, maa- ja metsätalousministeriön hyväksymille alueille 
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Raasakan voimalaitoksen yläpuoliseen Iijokeen ja sivujokiin 

- 4) lupaehto 

o Istutustoimenpiteet on suoritettava MMM:n hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

Suunnitelmasta on ennen sen hyväksymisestä kuultava niitä kalastuskuntia, joiden 

etua tai oikeutta toimenpiteet koskevat. Mikäli istutuksiin käytetään muualla kuin 

Iijoen vesistöalueella kasvatettuja poikasia, suunnitelman tulee sisältää tarpeelliset 

toimenpiteet, joilla riittävän tehokkaasti varmennetaan toimenpiteet istukkaiden 

leimautumisesta Iijoen veteen. Istutustoimet on suoritettava täysimääräisinä 

ensimmäisen kerran vuonna 1983 alkavana kolmivuotiskautena, lohen osalta 

kuitenkin vuonna 1984 alkavana komivuotiskautena. 

- 5) lupaehto 

o Yhtiön on tarkkailtava istutustoimenpiteitä maa- ja metsätalousministeriön 

hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tarkkailuun yhtiö on velvollinen käyttämään 

yhteensä enintään sataviisikymmentä tuhatta (150 000) markkaa vuodessa. 

o Kalakannan hoito ja tarkkailusuunnitelmat on esitettävä hyvissä ajoin ennen istutusten 

aloittamista maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttäväksi. Mikäli ministeriö ei 

hyväksy suunnitelmia, yhtiö voi tältä osin saattaa asian erikseen vesioikeuden 

ratkaistavaksi.  

o Tarkkailutuloksista yhtiön on vuosittain annettava tieto maa- ja 

metsätalousministeriölle ja pyydettäessä niille kalastuskunnille, joiden etua 

istutustoimenpiteet saattavat koskea. Mikäli tarkkailun tulokset tai 

istutustoimenpiteistä muutoin saatavat kokemukset antavat aihetta, voidaan tässä 

päätöksessä määrättyjä istutusvelvoitteita ja edellä mainittua hoitosuunnitelmaa 

muuttaa istutettavien kalalajien tai niiden koon ja määrän suhteen yhtiön ja 

ministeriön keskenään sopimalla tavalla, kuitenkin niin, ettei velvoitteen rahallinen 

arvo siitä heikkene. Samoin voidaan tarkkailuvelvoitetta myöhemmin muuttaa, mikäli 

se toimenpiteiden jatkuessa osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Ennen kun 

muutoksesta sovitaan on kuultava niitä kalastuskuntia, joiden hallinnassa olevia 

vesialueita toimenpiteet koskevat. Mikäli muutoksista ei ministeriön ja yhtiön kanssa 

päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asia saattaa erikseen vesioikeuden 

ratkaistavaksi. 

o Kalakannan hoitosuunnitelman hyväksymistä tai muuttamista, sekä istutusvelvoitteen 

edellä luvattua muuttamista koskevan asia voi asianomainen kalastuskunta, milloin 

katsoo sen kalaveden hoidon kannalta tarpeelliseksi, saattaa hakemuksella 

vesioikeuden ratkaistavaksi. 

o Edellä mainittuihin hoito- ja tarkkailutoimenpiteisiin on ryhdyttävä ja niitä on  

    jatkettava ja niitä on jatkettava yhtiön laatimien tämän päätöksen lupaehtojen 5)  

    toisessa kappaleessa tarkoitettujen suunnitelmien mukaisesti siihen saakka,  

    suunnitelmille on saatu maa- ja metsätalousministeriön hyväksyminen, taikka, asia on 

    saatettu vesioikeuden käsiteltäväksi, vesioikeus on asian ratkaissut.     

- 6) lupaehto; 

o Maa- ja metsätalousministeriön on huolehdittava siitä, että yhtiö saa niin halutessaan 

käyttöönsä velvoitemaksuilla rakennetut ja rakennettavat luonnonravintolammikot tai 

poikastuotannoltaan niitä vastaavat lammikot sekä ettei yhtiölle aiheudu niiden 

käyttöoikeudesta kustannuksia 

- 7) lupaehto; 

o Kierikin, Maalismaan ja Raasakan osalta jo suoritetut perustamismaksut sekä edellä 

mainittujen kalakantojen hoitoimenpiteistä, nahkiaisen siirrosta ja 

tarkkailutoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset jaetaan eri voimalaitosten 

velvoitteiksi niiden vuosittain tuottaman energiamäärän suhteessa siten, että 
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Haapakosken voimalaitoksen osuus on 16,15 prosenttia, Pahkakosken voimalaitoksen 

20,69 prosenttia, Kierikin voimalaitoksen 18,78 prosenttia, Maalismaan 

voimalaitoksen 20,46 prosenttia ja Raasakan 23,92 prosenttia. 

- 8) lupaehto) 

o yhtiö on velvollinen suorittamaan sille Raasakan, Kierikin, Maalismaan Pahkakosken 

ja Haapakosken voimalaitosten rakennuslupapäätöksillä määrätyt, kalakannan 

säilyttämiseen käytettävät vuotuiset maksut entisen suuruisina vuoden 1982 loppuun 

saakka. 

 

 

3.5.7. Korvauskysymykset 

 

Yksityisoikeudelliset korvaukset sekä valtion vaatimukset regaaleoikeuden menetyksistä ovat aivan 

oma erityinen prosessinsa. Vanhemmissa päätöksissä kalataloutta koskevat asiat on siirretty 

tulevaisuuteen, viittaamalla myöhemmin asiasta annettaviin päätöksiin.  

 

Pahkakosken voimalan rakentamislupapäätön on annettu 13.3.1961 ja Haapakosken voimalan 

päätös 27.3.1962. Vesilain muutoksen myötä asian käsittely on siirtynyt vesioikeuden 

käsiteltäväksi, mikä on 27.10 1969 päättänyt ottaa asian käsiteltäväkseen ja antanut lopullisen luvat 

voimalaitosten rakentamiseen 13.7.1976. 

 

Vesioikeus on antanut Pohjolan Voima Oy:lle luvan (7/64/II) Kierikkikosken voimalaitoksen 

rakentamiseen 11.2.1964. Päätöksessä määrätään, että vahingonkärsijän on haettava korvausta niistä 

vahingoista, mistä vesioikeuden päätöksessä ei ole päätetty. Vesiylioikeus on kumonnut ja poistanut 

vesioikeuden päätöksen 1.11.1966 antamallaan päätöksellä ja palauttanut asian vesioikeuden 

uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Vesioikeus on 29.12.1966 antamallaan päätöksellään (38/66/II) myöntänyt Pohjolan Voima Oy:lle 

luvan Maalismaan voimalaitoksen rakentamiseen. Päätöksessään vesioikeus oli hylännyt 

voimalaitoksen rakentamisen vuoksi tarpeettomiksi käyneiden kalanpyydysten korvaamisen. 

Vesiylioikeus on kumonnut ja poistanut vesioikeuden päätöksen 9.3.1971 ja palauttanut asian 

vesioikeuden uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Vesioikeus on 22.7.1969 antamallaan päätöksellään (36/69/II) myöntänyt Pohjolan Voima Oy:lle 

luvan Raasakan voimalaitoksen rakentamiseen. Päätöksessä on määrätty korvaukset 

kalastusvälineistä ja kalastuksesta tilojen omistajille. Vesiylioikeus ei muuttanut päätöstä 7.3.1972. 

 

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös 31.12.1979 DN:o 1/45/B-62/3, N:o 84/79/I 

 

Vesioikeus on 21.10.1970 ja 2.11.1971 tekemillään päätöksillä määrännyt voimalaitosten 

rakentamisen aiheuttamien kalastukselle aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskevat asiat 

käsiteltäväksi yhdessä. Asiaan liittyvät katselmuksen alkukokoukset pidettiin vuonna 1971 ja 

varsinaiset katselmuskokoukset vuonna 1974. Toimitusmiesten lausunto annettiin 17.6. 1977. 

Toimitusinsinööri vaihtui prosessin aikana. Toimitukseen jätettiin 168 muistutusta. 

Pohjolan Voima Oy antoi selityksensä toimitusmiesten lausunnosta tehdyistä muistutuksista ja 

vaatimuksista 27.2.1978. Toimitusinsinööri antoi lausuntonsa muistutuksista ja yhtiön selityksistä 

26.4.1979. Vesioikeus suoritti vahinkoalueella tarkastuksen 19.-20.9.1978 ja toimitti suullisen 

käsittelyn 23.-25.10.1978 ja 26.-27.10.1978. 

 

Vesioikeuden päätös on pitkä ja perusteellinen. Päätöksessä selvitetään korvausperusteet hyvin 
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huolellisesti. Korvattavaksi tulivat saalismenetykset, käyttämättä jääneet pyydykset ja valtion 

regaaleoikeuteen perustuvat kalastuspaikkojen vuokratulot. Valtiolla katsottiin olleen regaleoikeus 

vain meriloheen ja -taimeneen, ei siiankalastukseen. Korvattavat regalepaikat käsittivät merialueelta 

valtion vanhalle Iin kalastusyhtiölle vuokraamat kalastuspaikat ja joesta vain erikseen mainitut neljä 

suurta patopaikkaa. Muiden kohteiden suhteen maa- ja metsätalousministeriö ei ollut esittänyt 

vaatimuksia. 

 

Saalismenetykset korvattiin pääsääntöisesti vesialueen omistajille, yksinäistaloille, jakokunnille ja 

koskitiloille, yleisvesien osalta vesihallitukselle ja muiden valtion vesien osalta Metsähallitukselle. 

Päätöksessä selvitettiin millä perusteilla koskioikeutensa myyneille ja kalastusoikeutensa 

säilyttäneille vesialueiden entisille omistajille maksettiin korvausta. Korvaus määrättiin, mikäli 

kauppakirjassa ei selkeästi luovuttu myöhemmistä korvausvaateista.  

Yksityishenkilöille saaliinmenetyksiä ei ammattikalastajia lukuun ottamatta korvattu. Korvaukset 

laskettiin erikseen merilohelle, -taimenelle ja siialle ja korvauksia saalismenetyksistä ja pyydysten 

käyttämättä jäämisestä määrättiin aivan vesistöalueen latvoille saakka 5 -tien itäpuolelle saakka. 

Korvauspäätös noudatti pitkälle toimitusmiesten esitystä, mutta välillä päätöksessä kerrottiin 

poiketun toimitusmiesten esityksestä ja tuomittiin mm. avustavan virkamiehen esityksen 

mukaisesti. Tätä kirjoitettaessa ei ole ollut käytettävissä toimitusmiesten lausuntoa.  

Korvaussummat olivat useita miljoonia markkoja ja valtaosin korvaukset maksettiin alueen 

vesialueen omistajilla. Valtion osuus korvauksista oli vaatimaton. 

 

Vesiylioikeuden päätös 6.4.1984 VYO 75/1983, VY 80/96 

 

Pohjolan Voima Oy ja mm. sadat yksityiset haitankärsijät valittivat vesioikeuden päätöksestä. 

Yhtiön valitus oli varsin yksityiskohtainen ja pieniinkin asioihin paneutuva. Korvauksia vaadittiin 

joko kokonaan poistettavaksi tai vähintäänkin alennettavaksi. Samoin yksityishenkilöiden 

vaatimukset olivat hyvin seikkaperäisiä. Ensimmäisenä asiana päätöksessään ”vesiylioikeus katsoo 

selvitetyksi, että Iijoen vesistössä ja sen edustalla merialueella lohen ja meritaimenen kalastusoikeus 

kuuluu valtiolle sen yksinoikeutena eli regaleoikeutena. Valtion yksinoikeus ei kuitenkaan koskenut 

jokialueella sijaitsevia, Iijoen Jongunhaaran ja meren välisen osan uittosäännössä lunastuksen 

ulkopuolelle jääneitä Puodinkosken patopaikkoja, Pernun patoa Merikoskessa, Illin syyspatoa ja 

Pajarin patoa eikä merialueella sijaitsevia, vesioikeuden päätöksessä kohdissa 1.7. – 1.11. mainittuja 

yksityisiä kalastuspaikkoja, joiden omistajilla on asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan näissä 

kalastuspaikoissa ollut ja on edelleen itsenäinen, valtion oikeudesta riippumaton lohen ja 

meritaimenen kalastusoikeus. Muiden pato- tai kalastuspaikkojen ja vesialueiden omistajilla tai 

haltijoilla ei ole selvitetty olevan tällaista oikeutta.”      

 

Yksityisten korvausten saajien osalta vesiylioikeus katsoi selvitetyksi, että osoitettua 

kalastusvahinkoa kärsineet olivat oikeutetut korvaukseen ”samojen perusteiden mukaan kuin 

vesioikeus on määrännyt korvausta omistusoikeuteen sisältyvän kalastusoikeuden menetyksestä”. 

”Valtio sen sijaan ei ole harjoittanut lohen ja meritaimenen kalastusta omistamillaan vesialueilla. 

Regaaleoikeutta valtio on käyttänyt ainoastaan vuokraamalla tiettyjä lohenkalastuspaikkoja.” 

Valtiolle on siten aiheutunut vuokratulojen menetystä, mikä valtiolle on tuomittava korvattavaksi. 

Lisäksi valtio on pysyvästi menettänyt mahdollisuutensa käyttää regaaleoikeuttaan. Tämä menetys 

tulee korvata valtiolle. Edellä esitetyillä perusteilla vesiylioikeus muutti vesioikeuden päätöstä 

poistamalla lohen ja meritaimenen tuoton ja vuokratulojen menetyksestä määrätyt korvaukset ja 

määräsi regaleoikeuden menetyksestä kertakaikkisen korvauksen. Korvaus nousi 154 000 markasta 

500 000 markkaan. 

 

Yksityisten korvauksista mm. poistettiin kulle- ym. liikkuvien rihmapyydysten käytöstä määrätyt 
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korvaukset, koska niiden käyttöön ei Iijoen vesistöalueella ollut patoamisen aikaan vanhastaan 

saatua lupaa. Lisäksi vesiylioikeus harkitsi, että saaliita koskevat tiedot eivät edustaneet 

keskimääräistä Iijoen vaelluskalatuottoa, vaan korvauksia alennettiin harkinnanvaraisesti meri- ja 

joen suualueella lohen osalta 30 %, ylempänä jokivarressa 37 % ja siian ja meritaimenen korvauksia 

10%. Linjaus merkitsi todella tuntuvaa korvaustason alenemista yksityisille vahingonkärsijöille. 

Näin ollen Iijoen alaosan voimalaitosten lupaprosessi kesti 25 vuotta. Iijoen luontainen 

vaelluskalojen elinkierto tosin oli päättynyt jo 23 vuotta aiemmin Pahkakosken padon valmistuttua. 

  

 

4.  Huomioita Iijoen voimalaitosten lupaprosesseista sekä eräistä niihin liittyneistä  

     sivujuonteista  

  

4.1.  Päätösten viipyminen 

 

Iijoen voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen estämistä, 

kompensoimista ja korvaamista koskevien asioiden lopullinen hoitaminen kesti luvattoman kauan. 

Syitä asioiden viivästymiseen on kuitenkin useita, joista keskeisimmät tässä. 

 

Voimalaitosten rakentamisesta aiheutuvien vahinkojen laadusta ja laajuudesta ei ollut tarkkaa 

tutkimustietoa. Sama koskee Iijoen entisiä kalasaaliita, joista oli käytettävissä hajanaista, erilailla 

kerättyä tietoa - sitäkin niukasti. Iijoen lohen, taimenen ja vaellussiian poikastuotannosta ei ollut 

yksiselitteistä tietoa, vaikka asiaa oli jo ehditty selvittää Kalataloussäätiön toimesta. Tilanne oli 

tässä suhteessa kuitenkin vähän parempi kuin Kemijoella. 

 

Asian käsittelyä hidasti jatkuva riitely tutkimuksen ja kalavesien hoidon rahoituksesta 

tutkimusohjelmien sisällöstä, tutkimusten puolueettomuudesta sekä kantelut eduskunnan 

oikeusasiamiehelle jne. 

 

Hankkeen vaikutusalue oli poikkeuksellisen laaja (Iijoen latvoilta Itämeren pääaltaalle). Näin ollen 

myös asianosaisten lukumäärä nousi todella suureksi. Lisäksi toimitukset käsittivät yhteensä viiden 

voimalaitoksen rakennuslupaprosessit. 

 

Yhtiöt tekivät huomattavan määrän koskikauppoja hankkiessaan tarvittavia vesivoimaosuuksia 

voimalaitosten rakentamista varten. Suuri osa kaupoista tehtiin jo sodan aikana.  Aluksi ostajat 

lienevät puhuneet kaupanteon yhteydessä lähinnä vesien ja koskien sekä vesivoiman tai energian 

hankkimisesta. Myöhemmin kauppakirjoihin alettiin vaatia mainintaa kalastusoikeuden 

säilyttämisessä myyjällä. Vaikka kalastusoikeuden säilyttämisellä myyjällä ei yhtiöiden kannalta 

ollut sinänsä merkitystä, he halusivat kuitenkin suojautua mahdollisilta vahingonkorvauksilta 

sisällyttämällä kauppakirjoihin esim. seuraavan maininnan: ”Myyjät ovat vapaita kalastamaan 

luopumillaan vesialueilla edellyttäen, että siitä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa ostajan laitoksille. 

Kalastukselle kenties aiheutuvien vaikutuksien ja hankaluuksien johdosta ei myyjillä ollut oikeutta 

mahdollisiin korvausvaatimuksiin 

 

Kalastusregaalin eli valtion kalastusoikeuden laajuuden selvittäminen Iijoen osalta osoittautui myös 

varsin aikaa vieväksi ja oli omiaan hidastamaan toimituksen läpivientiä. 

 

 

4.2. Irni-, Polo- ja Kerojärvien säännöstelyn velvoite- ja korvauspäätöksen vaiheet 

 

Iijoella velvoite- ja korvausasioiden käsittelystä tuli riitaisa ja päätöksen antaminen kesti yhden 
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sukupolven ajan puuttuvien selvitysten takia. Tämä taas johtui siitä, että oikeus oli mennyt 

antamaan sellaisen päätöksen, jonka toteuttamiseen osoitetut varat ja aika olivat riittämättömät. 

Kaiken lisäksi päätöksessä ei otettu huomioon Pohjolan Voiman antamaa lupausta huolehtia 

kaikista säännöstelyhankkeen kustannuksista. Kolmenkymmenen vuoden aikana kalastuskunnat, 

kalatalousviranomainen ja Kalataloussäätiö (Liite 2) joutuivat moneen otteeseen kirjelmöimään ja 

kantelemaan mm. oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle. Säännöstelyjen vahinkoselvitykset ja 

vahinkojen estämiseen ja kompensointiin liittyvät tutkimukset viivästyivät ja ”koplautuivat” Iijoen 

voimalaitosten vastaaviin tutkimuksiin. 

 

Pohjolan Voima Oy teki 21.6.1959 esityksen, että valtio ryhtyisi Iijoen vesistössä toimeenpantavan 

säännöstelyn hakijaksi. Valtioneuvosto päätti 12.11.1959, että valtio ryhtyy toteuttamaan Iijoen 

vesistöalueella myös Irni-, Polo- ja Kerojärvien muodostaman altaan säännöstelyä ja että tie- ja 

vesirakennushallitus (TVH) valtuutetaan hakemaan valtiolle tarvittavat luvat säännöstelyjen 

toimenpanemiseksi. Lisäksi valtioneuvosto valtuutti TVH:n valtion puolesta huolehtimaan 

säännöstelyjen toimeenpanosta. Säännöstelyhankkeet päätettiin toteuttaa ehdolla, että Pohjolan 

Voima Oy sitoutuu vastaamaan säännöstelyhankkeiden kaikista kustannuksista mukaan luettuna 

valtion puolesta suoritettavat tutkimus- ja katselmuskustannukset. 

 

Katselmuksen jälkeen toimitusmiehet ehdottivat säännöstelyluvan myönnettäväksi. Kalatalouden 

osalta ehtona oli, että kalakannan säilyttämiseksi vesistössä tehtävää tutkimus- ja koetoimintaa 

varten hakijan on maksettava maataloushallitukselle vuosittain 10 000 mk. 

 

Vesioikeuskäsittelyssä TVH muistutuskirjeessään katsoi, ettei kalataloustutkimusta ollut tarpeen 

ollenkaan järjestää ja ainakin 5000 mk/v olisi riittävä. Maataloushallitus puolestaan katsoi 

muistutuskirjeessään, että hakijan tulisi maksaa valtiolle kalakannan säilyttämiseen käytettävää 

maksua vuosittain 24 000 mk siihen asti, kunnes kalataloudelliset korvaukset eri päätöksellä 

määrätään.  

 

Vesioikeus myönsi 14.6.1965 tie- ja vesirakennushallitukselle (TVH) luvan Iijoen vesistöön 

kuuluvien Irni-, Polo- ja Kerojärvien säännöstelyyn sekä antoi lupaehdot. Lupaehtojen mukaan 

tutkimustyö oli saatava päätökseen kolmen vuoden kuluessa sen lainvoimaisuudesta ja kalakannan 

säilyttämiseksi tehtävään oli käytettävissä 8000 mk/v.  

 

Asiasta valitettiin, mutta Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut vesioikeuden päätöstä, mikä jäi 

voimaan 23.9.1966. Lainvoimaisen päätöksen mukaan maataloushallitus on velvoitettu tekemään 

vesistössä kalakannan säilyttämiseksi sellaisia tutkimuksia ja kokeita, että vesioikeus saadun 

selvityksen avulla voi eri päätöksellä määrätä VL 2 luvun 22 §:ssä tarkoitetut velvoitteet. 

Päätöksessä edellytettiin tutkimusten kestoksi kolme vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulon 

jälkeen. Säännöstelyjen vaikutukset näkyvät kuitenkin yleensä vasta 5- 10 vuotta säännöstelyjen 

aloittamisen jälkeen. 

 

Hakijan ja maataloushallituksen välillä sovittiin v. 1960, että hakija kustannuksellaan ja 

maataloushallituksen hyväksymällä tavalla hankkii Iijoen vesistöalueen voimalaitos- ja 

säännöstelyhankkeittensa vesioikeuskäsittelyä varten tarvittavat kalataloudelliset selvitykset ja 

suunnitelmat. Maataloushallitus antoi selvitystyön Kalataloussäätiölle, joka laskutti neljältä 

vuodelta (1967-1969) 34 994,54 mk. Ylitys 2 996,54 mk maksettiin vuoden 1969 budjetin 

momentilta kalakannan hoitovelvoitteet (30.37.49). 

 

Kun säätiö antoi 1963 ensimmäisen kalanhoitovelvoitteita koskevan lausuntonsa, ei Pohjolan 

Voima Oy enää suostunut kustantamaan uusia tutkimuksia Tässä vaiheessa hakija (TVH) ei ollut 
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toimittanut vesioikeudelle kaikkia vaadittavia selvityksiä. Muun muassa VA 42 §:n selvitys 

säännöstelyhankkeen toimeenpanosta aiheutuvista, yleiseen ja yksityiseen etuun kohdistuvista 

vaikutuksista oli puutteellinen. Hakija ei ole myöskään esittänyt selostusta kalastusoloista ja 

kalastosta (VA 53 §) eikä mahdollisista vahingoista ja haittojen estämisestä tai vähentämisestä (VA 

55 §). 

 

Valtion puolelta hakijana toimivat TVH ja maataloushallitus, joka lähinnä esiintyi yleisen 

kalatalousedun valvojana. Näiden välillä oli melkoisia eroavaisuuksia kalanhoitovelvoitteiden 

suuruuden ja laadun osalta. Mm. tämän johdosta olivat vesioikeuden ja KHO:n päätökset olleet 

poikkeuksellisia kalanhoitovelvoitteiden osalta. Samasta syystä myös jatkotoimenpiteet olivat olleet 

tavanomaisesta poikkeavia. Tästä syystä kalanhoitovelvoitteiden ja kalastukselle aiheutuvien 

vahinkojen korvaaminen siirrettiin myöhemmin annattavaksi. Tarkastellessaan asiaa myöhemmin 

MMM:n kalastus- ja metsästysosasto katsoi hakijan tietoisesti laiminlyöneen tarpeellisten 

selvitysten esittämisen. Myöskään hakija ei ollut selvittänyt yleiseen ja yksityiseen etuun 

kohdistuvia vaikutuksia.  

 

Miksi sitten tutkimus- ja selvitystyötä ei ollut voitu suorittaa sille asetetussa määräajassa? 

Maataloushallitus ja MMM:n kalastus- ja metsästysosasto olivat käyttäneet VO päätöksessä 

osoitetut varat päätöksessä määrättynä aikana asian hoitamiseen sekä määräajan päätyttyä jatkanut 

muilla varoilla saman selvitystyön suorittamista. Selvitettävänä oli mm. kalastusolot luonnontilan 

aikana. Jo se olisi vaatinut runsaasti aikaa. Säännöstelystä johtuvat vahingot ja haitat oli voitu todeta 

vasta säännöstelyn alettua, eli vasta 1967. Eri tekijöiden aiheuttama täysi vaikutus oli nähtävissä 

vasta usean vuoden kuluttua säännöstelyn alkamisesta, toimitusmiesten mukaan 5-10 vuoden 

kuluttua. Tuomioistuimen asettama määräaika oli pidettävä liian lyhyenä. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi oikeuskanslerin lausuntoa 1977 siitä, onko Pohjolan Voima 

Oy:n 24.6.1959 antama sitoumus vastata kaikista tutkimuskustannuksista ja valtioneuvoston 

12.11.1959 asettama vastaava ehto katsottava edelleen velvoittavaksi siten, että keskeneräisen 

kalataloudellisen selvitystyön valmiiksi suorittamiseen olisi vaadittava rahoitusta Pohjolan Voima 

Oy:ltä. 

 

Vastauksessaan 7.9.1977 oikeuskansleri katsoo, että olisi ollut paikallaan, että TVH olisi, ennen 

kuin toimittaa hakemuksen vesistötoimikunnalle, vaatinut Pohjolan Voima Oy:ltä erityisen 

asiakirjan, jossa yhtiö olisi antanut valtiolle valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun sitoumuksen. 

Kun tuollaista sitoumusta ei ole oikeuskansleri ottaa tarkastelun lähtökohdaksisen, onko Pohjolan 

Voima Oy:n 24.6.1959 kirjelmän lausumalla sellainen oikeudellinen merkitys, että yhtiö on tullut 

vastuuseen mm. kalataloudellisen selvitystyön valmiiksi suorittamisesta aiheutuvista 

kustannuksista? Oikeuskanslerin mukaan ainakin silloin, kun yhtiö aloitti hankkeen toteuttamisen, 

oli katsottava olleen oikeudellisesti sitova velvoite vastata kalakannan säilyttämiseksi tehtävistä 

tutkimuksista valtiolle aiheutuvista kustannuksista. Se, että TVH sai säännöstelyluvan, eikä vaatinut 

erillistä sitoumusasiakirjaa, ei poista yhtiön kustannusvastuuta. On selvää, että Pohjolan Voima 

Oy:lle on aikanaan syntynyt oikeudellisesti sitova velvoite vastata valtiolle aiheutuneista 

tutkimuskustannuksista. TVH ei ole vapauttanut yhtiötä tästä vastuusta, eikä tutkimustyön 

loppuunsaattaminen ole voinut tarkoittaa yhtiön vastuun rajoittamista vain noiden kolmen vuoden 

aikana syntyneisiin enintään päätöksessä mainitun suuruisiin kustannuksiin. Viranomaiset ovat 

oikeutettuja vaatimaan noita kustannuksia Pohjolan Voima Oy:ltä. Mikäli yhtiö katsoo toisin, 

yhtiön korvausvelvollisuus on saatettava tuomioistuimen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. 

 

Lainvoimaisen vesioikeuden päätöksen mukaan vastuu tutkimuksen suorittamisesta on 

kalatalousviranomaisen, vaikka se on siirtänyt tutkimuksen suorittamisen päätöksellään 
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vesihallituksen tehtäväksi. Vesihallitus tekee selvitystä ministeriön määräämänä viranomaisena ja 

ministeriön on osoitettava sille tarvittavat varat. 

 

MMM:n kalastus- ja metsästysosasto tilasi Kalataloussäätiöltä 1972 tarjouksen 1969 

keskeytyneiden töiden loppuunsaattamiseksi. Osasto torjui säätiön tarjouksen (81 200 mk) lähinnä 

puuttuvien määrärahojen takia ja asian käsittely oli pääsääntöisesti kesken lokakuuhun 1974, jolloin 

osasto pyysi mm aikaisemman suunnitelman tarkistamista. Kuitenkaan säätiö ei toimittanut 

osastolle pyydettyä tarkistettua suunnitelmaa. Sen sijaan säätiö esitti useita kertoja, että toukokuussa 

1972 osastolle lähettämä suunnitelma hyväksyttäisiin ja säätiölle annettaisiin työmääräys. Osasto ei 

vastannut näihin esityksiin. 

 

Tässä tilanteessa MMM:n kalastus- ja metsästysosasto siirsi elokuun 25 päivänä 1976 

kalataloudellisten selvitysten laatimisen vesihallitukselle. Vesihallitus pyysi säätiöltä aineistoa, 

johon säätiö ei suostunut. Säätiö katsoi, että mm. keräämänsä kalastajien saalistiedot ovat 

luottamuksellisia ja vain säätiö voi ne käsitellä.  

 

Oikeusasiamies 26.1.1977 toteaa, ettei selvitystyötä olisi ollut mahdollista toteuttaa kolmen vuoden 

määräajan kuluessa ja maataloushallitukselle vesioikeuden päätöksellä määrätyt varat olivat olleet 

ilmeisesti riittämättömät. Tämän takia maataloushallitus haki ja sai käyttöönsä valtion varoja. 

Moitteita saa osaston toiminta säätiötä kohtaan, toiminnasta puuttui selkeys ja määrätietoisuus. 

Osasto ei kertaakaan kiirehtinyt 1974 säätiölle lähettämäänsä tilausta aikaisemman suunnitelman 

tarkistamisesta, vaikka kyseisen selvitystyön kiireellisyyttä oikeusasiamies on jo aikaisemmin 

korostanut. Osasto ei ole myöskään riittävän ripeästi selvittänyt Kalataloussäätiön sille esittämiä 

laskuja. Tältä osin menettelyä ei voida pitää hyvän hallintotavan mukaisena.  

 

Yhteenvetona oikeusasiamies toteaa, että kalatalousviranomainen ei ole huolehtinut tehtäviensä 

täyttämisestä sillä tavoin kuin yleinen etu ja hyvä hallintotapa olisivat edellyttäneet. Huomioon 

ottaen korkeimman hallinto-oikeuden poikkeavuuden muista vastaavista oikeudellisista ratkaisuista 

sekä siitä johtuneet tulkintavaikeudet ja kalatalousviranomaisen organisaatiomuutokset hän katsoi, 

etteivät osaston yksittäiset virkamiehet oleet syyllistyneet virkavirheeseen, niin että täältä käsin olisi 

heitä vastaan ryhdyttävä toimenpiteisiin. Hänen mukaansa asian käsittely on kohtuuttomasti 

viivästynyt ja siitä on ollut ilmeistä haittaa sekä kalatalouden hoidolle ja järjestelylle Irni-, Polo- ja 

Kerojärvillä että säännöstelystä kalastuksen osalta vahinkoa kärsineille ja esitti, että vesihallitus 

omalta osaltaan pyrkisi ratkaisuun mahdollisimman joutuisasti. 

 

Kansanedustaja Juhani Kortesalmi kirjelmöi oikeusasiamiehelle 23.5.1978 todeten, ettei 

oikeusasiamiehen ja apulaisoikeuskanslerin päätösten jälkeen säännöstelyjärvillä ole tapahtunut 

selväpiirteisiä toimenpiteitä, vaikka kiirehtivistä kirjelmistä on kulunut pitkälti toista vuotta. Hän 

pyytää, että oikeusasiamies vaatisi MMM:n osastoa toimimaan heti paikallisten kalastuskuntien ja 

koko paikallisen väestön toivomalla tavalla. 

Tähän MMM:n kalastus- ja metsästysosasto vastasi 28.2.1979 todeten, että vesihallitus kehotti 

10.9.1976 Kalataloussäätiötä luovuttamaan hallussaan olevan vanhemman selvitysaineiston 

vesihallitukselle. Kirjeessä luetellaan niitä vaikeuksia, mitä vesihallituksella on selvityksen 

tekemiseksi. Myös Pohjolan Voima Oy vastustaa säätiön käyttämistä selvittäjänä. MMM:n 

kalastus- ja metsästysosastossa vahvistui käsitys, että työ on tilattava Kalataloussäätiöltä valtion 

rahoituksella. Ongelmaksi on syntynyt se, että säätiön taloudellinen tilanne on heikentynyt niin, että 

epäilyttää pystyykö se työn suorittamaan. Kirjeellään 1.3.1979 Kalataloussäätiö sitoutui 

suorittamaan toimeksiannon. 

 

Kirjeellään 29.1.1982 osasto kyselee Säätiön kykyä hoitaa sille annettu tilaus käsitellä kirjalliset 
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selvitysaineistot Irni-, Polo- ja Kerojärvistä sekä eräistä muista järvistä. Silloin säätiö oli jo aivan 

lakkauttamisen partaalla. Osasto toteaa, ellei säätiö pysty saamaan tilaustyötä valmiiksi 

määräaikaan mennessä, se on velvollinen luovuttamaan käsittelemänsä keskeneräiset aineistot ja 

perusmateriaalit tilaajalle. Tähän Kalataloussäätiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Koli vastasi 

17.2.1982. Säätiön tila oli heikennyt ja se oli toistuvasti ilmoittanut osastolle, että työ olisi tilattava 

niin kauan kuin säätiöllä on riittävästi ammattihenkilökuntaa. Kun tilaus sitten tuli 27.2.1979 oli 

säätiön viimeinen tutkimusbiologi Pekka Kummu ja viimeinen kalastusmestari Matti Naarminen 

eronneet. Tämän jälkeen jäljelle jääneet työntekijät toiminnanjohtaja Tapani Sormunen ja kamreeri 

Jenny Leander käsittelivät kyseistä aineistoa. Työn valmistumista viivytti Sormusen joutuminen 

sairauslomalle. Sormunen irtisanottiin 31.1.1980, jonka jälkeen hän toimi palkattomana. Lopulta 

säännöstelyjärvien kirjoitetut käsittelemätön aineistot luovutettiin RKTL:n kalantutkimusosastolle 

10.3.1982. Säätiö lakkautettiin oikeusministeriön päätöksellä 1.4.1982. 

 

Irni-, Polo- ja Kerojärvien velvoite- ja korvausasia sai vesioikeuden päätöksen joulukuussa 1989 ja 

lainvoiman 1994. Säännöstelytöiden alkamisesta vuodesta 1965 kului tähän lähes 30 vuotta. 

 

Kalastus- ja metsästysosaston osastopäällikkö Heikki Suomus ja ylitarkastaja Gösta Bergman 

muistuttivat (28.2.1979, No 2945/61 MMM 1978) niistä ensisijaisista tekijöistä, jotka ovat 

vaikuttaneet haittaavasti mm. Irni-, Polo- ja Kerojärvien rakentamis- ja säännöstelyhanketta 

koskevan velvoitepäätöksen antamista ja täytäntöönpanoa. 

 Hyödynsaajat ovat yleensä määrätietoisesti pyrkineet kiistämään kalatalousviranomaisen 

esittämiä vaatimuksia ja hakijana toimiva valtion viranomainenkin on monesti vähätellyt 

mm. kalataloudellisten vahinkojen selvittelytarvetta. 

 Vesioikeudet ovat ottaneet käsiteltäväkseen hakemuksia, joihin on liitetty vain suppeita ja 

ylimalkaisia tietoja kalataloudesta. Näin ollen vesioikeuskäsittelyn ensimmäisen vaiheen 

yhteydessä on yleensä määrätty vain selvitysvelvoitteita. Niiden laajuus ja tarvittava 

rahoitus on myös useassa tapauksessa määritelty huolimatta siitä, että riittävien selvitysten 

teettäminen on kaikille hakijoille kuuluva perusvelvollisuus. Tällä tavalla on ko. 

lakisääteistä selvitysvelvoitetta useassa tapauksessa vesioikeuden päätöksellä rajoitettu. 

 Ajankohtaisessa tapauksessa annettu velvoitepäätös on ollut mahdoton täyttää 

asianmukaisesti riittämättömän määräajan ja rahoituksen osalta. Oikeusprosessin aikana ja 

sen jälkeenkin on kauan aikaa sivuutettu valtioneuvoston 12.11.1959 asettama ehto, että 

…”Pohjolan Voima Oy sitoutuu vastaamaan säännöstelyhankkeiden kaikista kustannuksista 

mukaan luettuna valtion puolesta suoritettavat tutkimus- ja katselmuskustannukset”. Kun 

rahaa ei ollut eikä ilmeisesti vaadittukaan yhtiöltä lisää, kalatalousviranomainen pyrki 

monen vuoden ajan kalatalousedun valvojan ominaisuudessa saamaan budjettirahaa 

kalatalousselvitysten teettämiseen. 

 

 

4.3. Kalataloussäätiön tutkimukset Iijoella 

 

Kemijoen Isohaaran voimalaitos rakennettiin aivan puhtaasti voima- ja liikennetaloudellisista 

intresseistä lähtien ja vasta, kun todettiin joen olevan suljettu vaelluskaloilta, paikallisen 

painostuksen vuoksi alettiin selvittää rakentamisen vaikutuksia vaelluskalakantoihin sekä pohtia 

vahinkojen vähentämistä ja estämistä.  

 

Iijoella kalatalous otettiin selvitettäväksi jo rakennustoiminnan aluksi, tosin vasta rakentamisen jo 

alettua. Kalataloussäätiö suoritti Iijoen vaikutusalueella kalataloudellisia tutkimuksia vuodesta 1960 

alkaen Pohjolan Voima Oy:n toimeksi annosta ja ”suurimmaksi osaksi sen kustannuksella” 

(Sormunen, Dahlström & Korhonen 1963). Sanonta yhdistettynä maataloushallituksen myöhempiin 
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vaatimuksiin kompensaatiovaroin rakennettavista kalanviljelylaitoksista valtion käyttöön viittaavat 

siihen, että osa kustannuksista katettiin valtion varoin. 

 

Kalataloussäätiö selvitti viidessä Iijokilausunnossa alueen kalastusoloja, rakennettavien 

voimalaitosten vaikutuksia kalastukseen sekä kalataloudellisten haittojen kompensointiperusteita. 

Kalataloussäätiö selvitti myös Iijoen vesistön yläosa säännösteltyjen vesistöjen kalastusoloja, 

kalataloutta ja arvioi tulevan säännöstelyn vaikutuksia alueen kalastusoloihin (Sormunen & 

Dahlström 1967).  

 

Tutkimukset ja hoitotoimien tarkkailu eivät sujuneet sulassa sovussa tarkkailujen ja tutkimusten 

tekijän ja 1970-luvun alkupuolella kalatalousviranomaiseksi tulleen maa- ja metsätalousministeriön 

kesken. Kalataloussäätiö toimi milloin virallisena, milloin omaan lukuunsa kalatalousviranomaisen 

asiantuntijana Iijokikysymyksissä.  

 

Iijoen tutkimusten rahoitus oli laajuuteensa nähden riittämätöntä. Pohjolan voima Oy:n rahoitus oli 

vähäistä ja kalatalousviranomainen hankki lisärahoitusta mm. budjettivaroin. Säätiön ja maa- ja 

metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosaston välisestä yhteistyöstä puuttui luottamus ja se 

ilmeni jatkuvana riitelynä ja epäluuloisuutena. Useassa yhteydessä toiminnanjohtaja Tapani 

Sormusen arvosteli kitkerästi ministeriön toimintaa mm niin, että kysymyksiin ei vastattu, lupauksia 

ei pidetty ja rahoitus saattoi katketa yllättäen (1980). Asioiden hoitaminen takkusi erityisesti 

maksuasioissa ja siksi, ettei osasto halunnut hyödyntää säätiön asiantuntemusta mm. Maalismaan 

voimalaitoksen lupaprosessissa (Sormunen & Dahlström 1966). 

 

Lopulta osasto sanoi yhteistyön virallisesti irti 4.1.1978. Silloin säätiö oli jo suurissa taloudellisissa 

vaikeuksissa ja joutui käytännössä lopettamaan toimintansa tammikuussa 1980. Säätiö lakkautettiin 

keväällä 1982.  

 

Kaiken kaikkiaan huomattava määrä arvokasta Iijoen tutkimusaineistoa jäi hyödyntämättä, kun 

Kalataloussäätiö ajettiin alas. Myös sellaista Iijoen aineistoa jäi käsittelemättä, joka olisi ollut 

tarpeen korvauspäätösten oikeuskäsittelyissä. Lopuksi Kalataloussäätiö/Sormunen saivat 

Keskustapuolueen joululahjarahojen turvin kirjoittaa yhteenvedon Iijoen kalanhoitovelvoitteista ja 

niiden tarpeesta ja tasosta. Tämä rahoitus kierrätettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 

kautta. 

 

 

4.3.1. Iijokilausunto 1. 1963 

 

Ensimmäisessä Iijokiraportissa Kalataloussäätiö teki esityksen Pahkakosken, Haapakosken ja 

Kierikin voimalaitosten vaikutuksista kalatalouteen sekä teki ehdotuksen kompensaatiotoimista 

(Sormunen, Dahlströn & Korhonen 1963). Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Pahkakosken 

voimala oli valmistunut tutkimusten aloittamisen aikoihin 1961, Haapakosken voimala valmistui 

tutkimuksen julkaisun aikaan ja Kierikin osalta tutkimus oli periaatteessa jo osa hakemusasiakirjoja. 

Lausunnossa käytiin läpi Iijoen vaelluskalasaaliita olemassa olevien tilastotietojen ja 

kalastustiedustelujen avulla varsin perinpohjaisesti ja hyvin perustellen. Iijoen tuottamaksi lohen 

kokonaissaaliiksi arvioitiin 169 tn, mistä Suomen osuus oli 77 tn. Jokisuun ja joen lohisaalis oli 40 

tn, taimensaalis 5 tn ja siikasaalis 40 tn. 

 

Iijoen lohen smolttituotantannoksi arvioitiin 320 000 vaellusikäistä poikasta, mistä 224 000 

Pahkakosken yläpuolelta ja 26 000 kpl Kierikin ja pahkakosken väliseltä alueelta. Taimenen 

poikastuotannoksi arvioitiin 40 000 kpl, mistä 35 000 Pahkakosken yläpuolelta. Siian 
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poikastuotannoksi arvioitiin 300 000 000, mistä 80 % Pahkakosken alapuolelta. Nahkiainen jätettiin 

käsiteltäväksi alempien voimalaitosten lupien yhteydessä. 

 

Edellä esitettyjen perusteella Kalataloussäätiö päätyi esittämään, että rakennettavien voimaloiden 

kalataloushaitat korvataan istuttamalla Iijokisuulle mereen 224 000 vaellusikäistä lohenpoikasta 

Pahkakosken ja Haapakosken voimaloiden valmistuttua ja lisää 26 000 poikasta Kierikin 

valmistuttua.  Lisäksi tuli istuttaa 35 000 taimenen vaelluspoikasta samalle alueelle ja 60 000 000 

mätijyvän edellyttämä määrä keväällisiä siianpoikasia vapaalle joenosalle ja jokisuulle. Lisäksi 

voimalaitosten yläpuoliselle, padotulle vesistönosalle tuli vuosittain suorittaa hoitotoimia 60 000 

vaellussmoltin rahallista arvoa vastaavalla summalla. 

 

Koska tarvittavat toimenpiteet olivat monimutkaisia, tarvittiin tutkimusta ja lisätietoa 

viljelymenetelmistä ja mahdollisista hoitolajeista sekä koska ”Pohjolan Voima Osakeyhtiö ei ole 

halukas hoitamaan kompensaatiotoimia” säätiö ehdottaa vesilain 2 luvun 22 ja 23 pykäliin vedoten, 

että hakijalle määrätään kalakannan säilyttämismaksu. Maksu maksetaan valtiolle 

(maataloushallitukselle) ja tämä toteuttaa velvoitteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Ehdotus piti 

sisällään mittavia kalanviljelytutkimuksia aina rehunkäytöstä Ohtaojan kalanviljelylaitoksen 

rakentamiseen. 

 

Kompensaatioehdotukset pääpiirteissään: 

- 1) määritetään vapaan ja padotun joen raja 

- 2) selvitetään/tutkitaan Iijoen padotun osan hoitoon soveltuvat kalalajit. Toiminta edellyttää 

koetoimintaa, mikä toteutettaisiin valtio keskuskalanviljelyslaitoksessa 

o tutkimuksiin luvan haltijalle määrättävä perustamismaksu  250 000 mk 

o vuotuiset kustannukset     100 000 mk 

- perustamismaksu tarkoittaisi keskuskalanviljelyslaitoksen kuluja 

- 3) luvan haltijan on rakennettava vaelluskalojen pyyntilaitteet ja säilytystilat jokisuulle 

mädinhankinnan vuoksi 

- 4) kalojen ylisiirtoa on jatkettava siihen asti, kun kalanviljelyslaitos toimii 

- 5) Kalanviljelytavoitteet: 

o Vaelluskalojen merellinen hoito 

 Iijoen alajuoksulle on rakennettava kalanviljelyslaitos (on varauduttava 

laitoksen laajentamiseen velvoitteen kasvaessa uusien voimaloiden 

rakentamisen myötä. Kustannusarvio 2 250 000 mk), mikä tuottaa vuosittain:  

 250 000 vaelluskokoista lohenpoikasta 

 35 000 vaelluskokoista taimenenpoikasta 

 20 000 000 keväällistä siianpoikasta 

 viljelylaitosta varten on korvauksetta saatava 3m
3
/s vettä  

 viljelykustannukset Pahka- ja Haapakosken osalta olisivat 418 500 mk ja 

Kierikistä lisää 39 000 mk. 

o Padottujen jokiosien kalakantojen hoito: 

 hoito tapahtuisi maataloushallituksen keskuskalanviljelylaitoksen toimintaan 

liittyvänä ohjelmana, mistä padottujen jokiosien hoito-osuuden kustantaisi 

luvan haltija. Kustannus 250 000 mk. 

 rakentaja on velvollinen maksamaan padottujen jokiosien hoidosta vuosittain 

60 000 smoltin hinnan, eli 90 000 mk. 

- 6) koska tiedot kalakantojen hoidosta lisääntyvät jatkuvasti maataloushallitukselle annetaan 

oikeus ja velvollisuus muuttaa ohjelmaa tarpeen niin vaatiessa 

 

Lopuksi esitettiin ehdotus kustannusten jakamisesta voimalaitosten kesken niiden tuotaman 
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energiamäärän suhteessa (Sormunen, Dahlström & Korhonen 1963) . 

 

 

4.3.2. Iijokilausunto 2. 1965 

 

Tässä lausunnossa käsitellään vain Maalismaan voimalaitoksen vaikutuksia. Lohen, taimenen ja 

siian osalta esitetty kompensaatio on lähinnä matematiikkaa, mutta nahkiainen tulee mukaan uutena 

lajina. Kompensaatioehdotuksessa vedotaan KHO:n päätöksessä 3.9.1965 esitettyihin 

maksuperiaatteisiin? 

 

Nahkiainen oli todellakin uusi kalalaji Iijoen velvoitteessa ja sen pyyntiä ja saaliita selvitettiin 

lausunnossa. Nahkiaissaaliiksi vuonna 1963 laskettiin 500 000 – 600 000 kappaletta. Vuotta 

pidettiin hyvänä nahkiaisvuonna, joten keskisaaliiksi arvioitiin 450 000 – 500 000 kappaletta.    

Suhteutettuna Kierikin voimalaitoksen energiantuotantoon ja kompensaatiomaksuihin lohi- ja 

taimenmenetysten osalta maksuiksi tulisi; 

- kertamaksu 487 220 markka ja vuosimaksu 81 260 markka 

Kun tähän lisätään siikavelvoitteen lisäys 40 000 000 vastakuoriutunutta poikasta se nostaa maksuja 

seuraavasti; perustamismääräraha 50 000 mk ja vuosimaksu 40 000 000 x 0,15 penniä = 60 000 mk, 

eli Maalismaan maksuvelvoite olisi: 

- kertamaksu 537 220 markka ja vuosimaksu 141 260 markkaa 

 

Nahkiaissaaliit ja poikastuotanto esitettiin kompensoitavaksi siirtämällä 50 000 nahkiaista 

voimalaitosten yläpuolisiin vesiin. 

Varsinaiset ehdotukset; 

- 1) ajoittain kuiviksi laskettavat tulvauomat on rakennettava siten, etteivät uomien 

tyhjennyksen yhteydessä siellä olevat kalat jää kuiville 

- 2) Maalismaan voimalan on annettava vettä kalanviljelyyn 1 m
2
/s korvauksetta 

- 3) voimalaitosten vaikutusten tutkintaa on jatkettava 

- 4) vaelluskalojen ylisiirtoja on jatkettava siihen asti kun kalanviljely on täydessä toiminnassa 

- 5) edellä esitetyt kompensaatiomaksu 

Uutena asiana esitettiin, että kompensaation arvon turvaamiseksi, summa on sidottava 

elinkustannusindeksiin (Sormunen, Dahlström & Korhonen 1965). 

 

 

4.3.3. Iijokilausunnot 3. ja 4. 1966 

 

Iijokilausunto 3 oli luonteeltaan kalataloustarkkailun raportti. Siinä kuvattiin olemassa oleva tilanne 

ja havaitut kalatalousvaikutukset. Lausunnossa todettiin aiheutuneet muutokset ja kerrattiin 

voimassa olevat lupapäätösten ehdot. Lohi- ja siikasaalis oli romahtanut noin viidennekseen vuoden 

1961 saaliista, Taimensaalis oli alhainen kuten aiemminkin, nahkiaissaaliiden arvioitiin olevan 80 

% aiemmasta. 

 

Kalatalouden osalta lausunto ei pidä sisällään mitään odottamatonta, mutta lausunnon loppuun 

liitetyt vesianalyysitulokset kertovat huolestuttavaa tarinaa veden laadun muutoksesta 1960-luvun 

alussa. Taivalkosken yläpuolisilla havaintoasemilla veden väri vuonna 1960 ja 1961 oli 20 – 35 

mgPt/l.  Vastaava lukuarvo vaihteli pari vuotta myöhemmin arvojen 40 - 60 välillä (Sormunen, 

Dahlströn & Korhonen 1963). Mistä muutos aiheutuu, on hyvä kysymys, sillä yläpuolisten järvien 

säännöstelyn alkoi vasta 1960-luvun puolivälissä.  

 

Iijokilausunto 4 puolestaan on asiantuntijalausunto maataloushallituksen käytettäväksi Maalismaan 
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voimalaitosluvan katselmuskirjan ja toimitusmiesten lausunnon kommentointiin. 

Asiantuntijalausunto oli maataloushallitukselle tarpeen, sillä hallituksella asiat eivät todellakaan 

olleet hallinnassa. Maataloushallituksen määräämä avustava insinööri yhtyi hankkeessa 

toimitusmiesten kantaan, vaikka työnantajansa oli eri mieltä. Yleisen kalatalousedun ajamista ei 

vielä tuolloin oltu sisäistetty kalataloushallinnossa. 

 

Lausunnossa käytiin läpi toimitusmiesten esitys hyvin huolella, kohtakohdalta ja asiat perusteltiin 

vesilain määräyksillä. Erityisen merkittävää lausunnossa on puuttuminen kalataloudelliseen 

tarkkailuun, tässä yhteydessä puhutaan tutkimuksen ja hoitovelvoitteen erosta. Iijoella vallinneen 

käytännön mukaan voimalaitoksille määrättiin kertakaikkinen maksu kalanviljelykapasiteetin 

rakentamiseksi ja vuosimaksu haittojen kompensoimiseen toimenpitein, yleensä istutuksin. Näitä 

kompensaatiovaroja maataloushallitus käytti kuitenkin tarvittavien tutkimusten kustannuksiin. 

Yhtiö katsoi, että maksut on maksettu ja sillä velvoitteet on hoidettu. Varoja käytettiin siten 

sellaisiin kustannuksiin, mitkä hakijan olisi pitänyt maksaa omasta pussistaan jo hakemuksen 

jättövaiheessa. 

 

Lausunnossa painotettiin, että maataloushallituksen on vaadittava selkeästi erillistä 

tarkkailutukimusta ja vahinkojen kompensointivarat ovat aivan eri juttu. (Sormunen & Dahlström 

1966). Voimatalous pyrki sekoittamaan tarkkailut ja kompensaatiot  vielä 1980-luvulla vireillä 

olleissa hankkeissa 

 

 

4.3.4. Iijokilausunto 5. 1973 

 

Lausunto koskee Pahkakosken voimalaitoksen rakentamislupaa ja siitä laadittua katselmuskirjaa. 

Kalataloussäätiö toimii maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijana, mutta lausunnon alkutekstejä 

lukiessa syntyy todella epäselvä kuva tutkimuksen tilaajasta ja maksajasta. Joka tapauksesta 

asiakirjasta selviää, ettei hankkeen hakija, Pohjolan Voima Oy ainakaan vastaa kustannuksista. 

Jotenkin syntyy kuva, ettei maa- ja metsätalousministeriö ole tehtäviensä tasalla. Katselmustoimitus 

on edennyt jo sille tasolle, että hankkeeseen on nimetty biologi Esko Vääriskoski avustavaksi 

virkamieheksi ja häntä avustaa biologi Kyösti Mäkinen pyytää ministeriötä hyväksymään 

Kalataloussäätiön tutkimusohjelman ja määräämään säätiön asiantuntijaksi, mutta ministeriö ei 

reagoi Mäkisen pyyntöihin. Sitä vastoin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos hyväksyy Mäkisen 

ehdotuksen ja pitää sitä perusteltuna. 

 

Lausunnossa käytiin katselmuskirja huolellisesti läpi ja ehdotettiin korjauksia ja täsmennyksiä 

katselmuskirjassa oleviin puutteisiin ja selviin ristiriitaisuuksiin. Lausunnossa myös pohdittiin 

laajasti velvoitepoikasten tuottamiseen liittyviä kysymyksiä, luonnonravintolammikkojen määrää ja 

kalanvilelylaitosta/laitoksia ja yleensäkin viljelytekniikkaa. Katselmuskirjassa mm. esitettiin 

velvoitteiden määräämistä määräaikaisina, mutta lupaehdoissa ei ollut tästä mainintaa. Samoin 

puuttui maininta kalanviljelyn tarvitseman veden toimittamisesta jne. Perusteellista työtä. 

Ehkä nykypäivään siirrettynä asian käsittely keskittyy sivujuonteena nykyisin aivan epäoleellisin 

asioihin, velvoitekalojen tuotantomenetelmiin ja yleensä toimijoiden määrittelyyn. Suomalainen 

yksityinen kalanpoikastuotanto, ei vielä 1970-luvulla pystynyt tuottamaan istukkaita suurten 

velvoitteiden tarpeisiin. Asia oli tarkoitus hoitaa siten, että luvan haltija maksaa ja valtio hoitaa 

toimenpiteet sopivaksi katsomallaan tavalla. 

 

Keskeinen viesti lausunnossa oli kuitenkin, että aiemmissa lupapäätöksissä määrätyt maksut olivat 

alimitoitettuja ja menettäneet arvonsa inflaation vaikutuksesta. Mm. vaikutusten tarkkailuun 

osoittava määräraha oli aivan liian pieni. Myös varojen käytössä oli epäselvyyksiä, sillä Kierikin 
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voimalaitoksen kertakorvaussumma oli käytetty Ohtaojan kalanviljelylaitoksen 

rakennuskustannuksiin, kun se olisi pitänyt käyttää velvoitehoitoon (Sormunen & Kummu 1973). 

 

Kalataloussäätiön ehdotukset ministeriön vaatimuksiksi lupaprosessissa: 

- Iijoen merialueen kalakantojen hoito; 

o istutettava vuosittain 320 000 lohi- ja 40 000 taimensmolttia Iijoen suulle ja läheiselle 

merialueelle, tai vastaava määrä eri määräsuhteeesa 

o perustamismääräraha istukkaiden tuottamiseen 3,6 milj. mk ja vuosikulut 540 000 mk 

o istutettava vuosittain 2 4 milj. vaellussiian 1-kesäistä poikasta jokisuulle ja läheiselle 

rannikkoalueelle. Luonnonravintolammikkojen tarve 300 ha, mistä 100 ha valmiina. 

o perustamismääräraha 500 000 mk ja vuosikulut 144 000 

o tavoitteena 100 000 nahkiaisen ylisiirto, siten vuosittain siirretään yli 60 000 

nahkiaista? Vuotuiskustannukset 40 000 mk 

- Iijoen sisävesiosuuden kalakantojen hoito; 

o sisävesien menetykset kompensoidaan parantamalla lohikalojen saaliskapasiteeetia 

alueella 50 000 kg ja sisävesisiian saaliskapasiteettia 40 000 kg 

o tähän tarvitaan 100 000 smolttikokoista lohensukuista kalanpoikasta tuottava 

kalanviljelylaitos sekä n. 225 ha luonnonravintolammikoita 

o perustamismääräraha  1,3 milj. mk ja vuotuismääräraha 400 000 mk. 

- kalanhoitotulosten tarkkailu; 

o vuotuismääräraha 60 000 mk 

- toimista on oltava yhteistyössä alueen vesialueiden omistajien kanssa 

- kustannukset yhteensä olisivat; 

o perustamiskulut 5,4 milj. mk (summasta on vähennetty velvoitevaroista Ohtaojan 

rakentamiseen käytetty 450 000mk) ja vuotuiskulut 1 184 000 mk. 

o säätiö teki myös esityksen kulujen jakamisesta voimalaitosten kesken 

- velvoite esitettiin määrättäväksi määräaikaisena. Sitä koskeva hakemus tulee uudistaa 5 

vuoden välein. 

- luvan haltijan on toimitettava kustannuksellaan 1,5,m
3
/s vettä kalatalousviranomaisen 

määräämään paikkaan kalanviljelyä varten. 

- sisävesiosuudella on määritettävä vahinkoalue 

- Ohtaojan laitoksen rakentamiseen käytetyt varat on palautettava velvoitteisiin 

  

 

4.4.  Kalastusregaali ja kalastuksen järjestäminen Iijoella 

                                    

4.4.1. Historiaa 

 

Regaalioikeudella (jus regale) tarkoitettiin alkujaan kuninkaalle pidätettyä, tuloa tuottavaa oikeutta 

(Haataja 1949). Eri regaalioikeuksien lajeista ainoastaan kalastusregaalilla on enää nykyään 

merkitystä. Kalastusregaalikäsite on kuitenkin vaikea määritellä täsmällisesti, sillä regaalikäsitys on 

muuttunut aikojen kuluessa. Lisäksi se käsittää eri alueilla tai tapauksissa vähän eri asioita, jopa eri 

kalalajeja. Yleisesti kalastusregaalin on sanottu käsittäneen valtiolle kuuluvan lohen 

kalastusoikeuden meressä ja siihen laskevissa joissa. Lohella tarkoitettiin kuitenkin ennen myös 

taimenta, joten taimenen kalastusoikeus kuului niin ikään regaalioikeuden piiriin. Joissakin 

tapauksissa jopa siian kalastusoikeuden katsottiin kuuluvan regaalin piiriin. Regaali on ollut 

voimassa myös joillakin sisävesialueilla (mm. Pohjois-Karjalassa asti). Regaaliin ei liity 

omistusoikeutta vesialueeseen, vaan se sisältää ainoastaan lohen ja taimenen kalastusoikeuden. Jos 

valtio ei vuokraa pyyntipaikkaa muille tai vuokraaja ei itse käytä ao. paikkaa, voi vesialueen 

omistaja käyttää po. paikkaa muun kalan kalastukseen. 
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Marja-Leena Honkanen toteaa kalastusregaalin syntymisestä ruotsinvallan aikana seuraavaa. 

Regaaliopin otti käyttöön Kustaa I Vaasa. Norrlantilaisille vuonna 1542 lähettämässään kirjeessä 

hän julisti asumattomien erämaiden kuuluvan jumalalle, kuninkaalle ja Ruotsin kruunulle (Haataja 

1940). Vuonna 1545 Kustaa Vaasa ulotti saman vaatimuksen merikalastukseen (Almquist 1949). 

Samaan aikaan hän rupesi käsittelemään valtaväyliä (1/3 väylän leveydestä syvimmällä kohtaa) 

kuninkaan kalavesinä vaatien itselleen joka kolmannen niistä pyydetyn kalan (Haataja 1940).  

 

Vuonna 1587 tuotiin esille kuningas Juhana III:lle vuonna 1282 tehdyksi merkitty ns. 

Helgeandsholman päätös. Sen mukaan eräät Ruotsin suuret vesistöt kuuluivat kaikkine 

oikeuksineen kruunulle ja niissä olevista myllyistä ja kalastuksista oli suoritettava veroa. Niin ikään 

määrättiin kruunun alaisiksi kaikki Norrlannin ja Suomen joet, joissa pääkalana oli lohi, ankerias, 

siika ja säynävä (von Bonsdorff 1833, Haataja 1950). Päätöstä alettiin sitten käyttää 

regaalivaatimusten perustana. Päätös osoitettiin sittemmin 1800-luvulla väärennökseksi. Sillä on 

kuitenkin ollut oma tärkeä merkityksensä kalastusoikeuksien ja kalastuksen järjestelyn kannalta. 

 

Todellisuudessa vesiregaali ei kuitenkaan milloinkaan saavuttanut em. laajuutta, vaan rajoitettiin 

kruunun yksinomaiseksi lohen ja siianpyynniksi eräissä isoimmissa joissa, muutamissa ainoastaan 

lohenpyynniksi (Lang-Haataja 1932). Yleensä regaalikalana oli lohi ja näin ollen myös taimen. 

Valtioneuvosto asetti 1900-luvun alkupuolella komitean selvittämään kuinka laaja omistusoikeus 

valtiolla on lohen ja taimenen kalastukseen Kemi-, Ii- ja Simojoen vesistöissä ja niiden edustan 

merialueella sekä Oulujoessa ja sen edustan merialueella. Komitea totesi 1922 antamassaan 

mietinnössään, että kaikki lohen ja taimenen kalastus kuuluivat mainituissa joissa ja niiden suiden 

edustalla olevassa saaristossa valtiolle. Oulujoessa ja sen edustan merialueella valtion 

regaalikalastusoikeus piti sisällään myös siianpyyntioikeuden (Hyvönen 1980 ja Lang – Haataja 

1932). 

 

Regaalioikeuden syntymisen syistä voidaankin todeta, että sitä mukaa, kun valtion rakenne lujittui 

ja valtiovalta voimistui, alkoi kruunu etsiä lisää tuloa tuottavia oikeuksia valtion rahallisten 

tarpeiden kattamiseksi. Tällöin kruunu valtasi myös arvokkaita kalastusoikeuksia ja kalastuksia 

itselleen.  

 

Valtio otti aluksi osansa ns. säädännäislohena eli tiettynä osuutena saaliista. Valtion osuus vaihteli 

näin ollen vuosittain aika ajoin. Kalastajan kannalta pahimmillaan valtio vaati joka toisen lohen 

itselleen. Kun lisäksi kirkko otti kymmenyksensä eli joka kymmenennen lohen, saattoivat kalastajat 

saada vain neljä lohta kymmenestä jaettavaksi keskenään. 

 

Talonpoikien jatkuva valitus verotuksesta johti vuonna 1618 tehtyyn ns. Schedingin sopimukseen. 

Sen mukaan päädyttiin vuotuiseen vakinaiseen säädännäisveroon lohenkalastuksessa. Iijoelle 

määrättiin vuotuiseksi lohiveroksi 45 tynnyriä (tynnyri on 119 kg). Sopimus vakautti lohenpyyntiä 

ja oli voimassa peräti 275 vuotta, sillä se onnistui poistamaan kruunun ja talonpoikain väliset 

veroriitaisuudet. Molemmat voittivat, koska talonpojat saivat haluamansa vakituisen verokiintiön ja 

kruunu vakituisen vuositulon (Vilkuna 1975).  

 

Riippumatta siitä, miten kalastusregaali on syntynyt, hyväksyivät talonpojat regaalin monilla 

alueilla sen vuoksi, että lohenkalastus aiheutti jatkuvia riitoja jokialueilla. Yläpuoliset syyttivät aina 

alapuolisia siitä, että he kalastavat liikaa, eivätkä laske tarpeeksi kaloja ylävesiin. Näin ollen valtio 

toimi paitsi rahastajana myös kalastuksen järjestäjänä. Vaikka edellä mainittu Schedingin sopimus 

selvitti ristiriidat verotuksessa valtion ja talonpoikien välillä, jäljelle jäivät vielä talonpoikien 

keskinäiset erimielisyydet kalastuksen järjestelyssä. Nämä riidat olivat yleisiä vuosien 1618-1666 
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välisenä aikana. Kalastajien keskinäisten riitaisuuksien johdosta kuningas antoi vuonna 1666 ns. 

toimeenpanokirjan, jonka laadinnan yhteydessä kysyttiin Kemijoen asukkailta, mitkä ovat kruunun 

patoja ja kalastuspaikkoja ja mitkä olivat talonpoikien yksityisessä omistuksessa. Silloin todettiin 

kuulusteltujen ilmoittaneen, että koko Kemijoki on kruunun ja kuninkaan (Vilkuna 1975). 

 

Vuoden 1666 toimeenpanokirja lopetti talonpoikien keskinäiset kalastuskiistat. Kirjaan sisältyvää 

laajaa vuorokalastussopimusta noudatettiin aina vuoteen 1894 asti. Vuoden 1666 päätösten 

perusteella muodostettiinkin vaihto- eli ruotijärjestelmään perustuvat kahdeksan kulle- eli 

pyyntikuntaa, jotka vuotuisesti vuorottelivat pyyntipaikolla. Nimitys kullekunta oli vanhaa perua, se 

tarkoitti aiemmin rajatummin tietyn pyyntitavan ympärille muodostunutta taloryhmää, joka 

muodosti pyyntiyhtiön (Vilkuna 1975).  

 

Tämän jälkeen viranomaisten käsityksen mukaan regaalinen kalastusoikeus on kuulunut kruunulle. 

Hallintovirkamiesten mielestä talonpojat olivat 1600-luvulta lukien lohenkalastuksen vuokraajia. 

He eivät maksaneet enää säädännäisveroa vaan arentia. Lohenkalastuksesta suoritettu vero oli näin 

vuosisatojen aikana muuttunut valtiolle kuuluvan kalastusoikeuden vuokraksi (Vilkuna 1975). 

 

Lohenkalastus Iijoessa oli järjestetty siten, että jokivarressa oli valtion regaalipatoja, jotka ulottuivat 

valtaväylään eli kuninkaanväylään. Lisäksi jokivarressa oli talonpojilla pieniä rantapatoja. Kalastus 

regaalipadoilla oli järjestetty pyyntikunnittain, joissa kalastus tapahtui tietyn järjestelmän 

mukaisesti – sama koski saaliin jakoa. Pyyntikunnat saattoivat harjoittaa myös kiertävää kalastusta 

siten, että eri vuosina ne kalastivat eri padoilla tietyn järjestyksen mukaan. 

 

Kalatalousviranomainen on käyttänyt ainakin 1800-luvulta lähtien regaaliin perustuvaa 

kalastusoikeuttaan lähinnä vuokraamalla jokialueella tiettyjä patopaikkoja sekä merialueella tiettyjä 

kalastuspaikkoja (rysäkalastuspaikkoja) yksityisille. Jokialueella ei vuokrausta ole harjoitettu joen 

patoamisen jälkeen. Merialueella on käytössä edelleen joitakin valtionkalastuspaikkoja, jotka on 

vuokrattu yksityisille viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtaosa rysäkalastuspaikoista on Perämeren 

alueella.  

 

Iijoessa ja sen edustan merialueella oli valtion regaalikalastuspaikkojen ohella myös yksityisiä 

lohenkalastuspaikkoja, jotka perustuivat vanhoihin asiakirjoihin.  

 

Valtion regaalioikeudella oli tärkeä rooli sekä Kemijoen että voimalaitosten rakentamisesta 

johtuneiden ja johtuvien kalataloudellisten vahinkojen vesioikeudellisen käsittelyn yhteydessä, sillä 

yleensä vesioikeuden omistaja kalastusoikeuden omistajana on oikeutettu korvauksiin 

kalataloudellisista vahingoista. Regaalin vuoksi lohen ja taimenen kalastusoikeus kuuluukin tässä 

tapauksessa valtiolle, joten se aiheutti huomattavaa viipymistä ja epäselvyyttä korvausten 

osituksessa ja kohdentamisessa. 

 

1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, jolloin metsäteollisuuden kehittymisen myötä uittotoiminta 

lisääntyi, perustettiin Iijoelle ja muille lohijoille arentiyhtiöitä, jotka vuokrasivat 

lohenkalastusoikeudet valtiolta. Ne saattoivat vuokrata nämä oikeudet edelleen yksityisille ym. 

tahoille. Uittajat erityisesti toimivat lohenkalastusoikeuden vuokraajina välttyäkseen uitosta 

aiheutuvien kalastusvahinkojen korvauksista. 

 

Juha Joona (2015) on laatinut viime vuosina varsin perusteellisen selvityksen valtion 

kalastusregaalin syntymisestä. Hän toteaa, että Ruotsissa on katsottu lohenkalastusoikeuden 

siirtyneen hallinnollisten viranomaisten päätöksillä vähitellen kruunulle, ilman että talonpojat 

olisivat kyenneet tehokkaasti estämään tällaista kehitystä. Kysymys olisi siis siitä, että alkujaan 
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paikalliselle väestölle kuulunut oikeus myös lohenkalastukseen olisi siirtynyt valtiolle ilman 

oikeudellisesti hyväksyttävää perustaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lohiregaalin syntyä 

ja sen oikeudellista perustaa eli sitä miten tämän oikeuden katsotaan syntyneen ja miten se on eri 

aikoina ymmärretty. Joonan tutkimus kohdistuu pitkälti kalastusregaaliin yleensä, siitä huolimatta, 

että lähtökohtana oli selvittää kalastusoikeustilanne Tornionjoen osalta. Tehtävän haastavuutta 

kuvastaa osaltaan raportin liitteenä oleva suora lainaus Joonan tekstistä (liite 3). 
  

 

4.4.2. Nykyinen tilanne 
 

Iijoen voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen 

korvauskysymyksiä ratkaistaessa valtion regaalikalastusoikeuden laajuuden selvittäminen 

muodostui yhdeksi keskeisistä kysymyksistä. Vesiylioikeus totesi siitä 6.4.1984 antamassa 

lainvoimaisessa tuomiossaan (VYO 75/1983) mm. seuraavaa: Vesiylioikeus katsoo selvitetyksi, että 

Iijoen vesistössä ja sen edustan merialueella lohen ja meritaimenen kalastusoikeus kuuluu valtiolle 

sen yksinoikeutena eli regaalioikeutena. Valtion yksinoikeus ei kuitenkaan koske jokialueella 

sijaitsevia, Iijoen Jongunhaaran ja meren välisen osan uittosäännön lunastuksen ulkopuolelle 

jääneitä Puodinkoskenpatopaikkoja, Pernun patoa Merikoskessa, Illin syyspatoa ja Pajarin patoa 

eikä merialueella sijaitsevia, vesioikeuden päätöksen kohdissa 1.7. – 1,11, mainittuja yksityisiä 

kalastuspaikkoja, joiden omistajilla on asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan näissä 

kalastuspaikoissa ollut ja on edelleen itsenäinen, valtion oikeudesta riippumaton lohen ja 

meritaimenen kalastusoikeus.  Muiden pato- tai kalastuspaikkojen ja vesialueiden omistajilla tai 

haltijoilla ei ole selvitetty olevan tällaista oikeutta.   

 

Vesiylioikeus katsoi selvitetyksi, että yksityisten vesialueiden omistajat ovat kuitenkin voineet 

vanhastaan harjoittaa alueella lohen ja meritaimenen kalastusta ilman, että valtio, joka on ollut 

tietoinen tästä pitkään jatkuneesta kalastuksesta, on puuttunut siihen. Näissä olosuhteissa lohen ja 

meritaimenen kalastukselle koitunut vahinko on kohdannut valtion sekä edellä mainittujen 

yksityisten pato- ja kalastuspaikkojen omistajien lisäksi myös yksityisten vesialueiden omistajia 

aiheuttaen heille vesioikeuslain 1 luvun 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetun edunmenetyksen.  

Vesiylioikeus määräsi tästä lohen ja meritaimenen kalastusetuuden menetyksestä mainituille 

yksityisille vahingonkärsijöille korvauksen samojen perusteiden mukaan kuin vesioikeus on 

määrännyt korvausta omistusoikeuteen sisältyvän kalastusoikeuden tuoton menetyksestä, ottaen 

kuitenkin huomioon päätöksessä selostetut vähennykset. 

 

Valtio sen sijaan ei ole harjoittanut lohen ja meritaimenen kalastusta omistamillaan vesialueilla. 

Regaalioikeuttaan valtio on käyttänyt ainoastaan vuokraamalla tiettyjä lohenkalastuspaikkoja, 

Valtiolle on lohen ja meritaimenen kalakannan vähenemisestä siten aiheutunut taloudellista 

vahinkoa vuokratulojen menetyksestä, mistä menetyksestä sille on tuomittava korvausta. Lisäksi 

valtio on menettänyt pysyvästi mahdollisuutensa käyttää regaalioikeuttaan taloudellisesti hyväkseen 

jokialueella, mistä menetyksestä valtiolla on edellä mainitun lainkohdan nojalla oikeus saada 

korvausta. Sen vuoksi vesiylioikeus harkitsee oikeaksi siten muuttaa vesioikeuden päätöstä, että 

valtiolle vesialueiden omistajana lohen ja meritaimenen tuoton ja vuokratulojen menetyksestä 

tuomitut korvaukset poistetaan ja valtiolle niiden asemesta määrätään maksettavaksi 

kalastusregaalin käyttömahdollisuuden menetyksestä korvausluettelon kohdasta A ilmenevä 

kertakaikkinen korvaus, mikä sisältää myös vesioikeuden päätöksen kohdissa 1.12. ja 2.10. 

määrätyt korvaukset vuokratulojen menetyksestä. 

 

 

5. Toimenpiteistä vahinkojen estämiseksi ja kompensoimiseksi sekä hoidon  
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     tuloksellisuuden parantamiseksi 
 

5.1. Ennen nykyisin voimassa olevaa kompensaatiopäätöstä 

 

Iijoella pidettiin keväällä 1961 Iijoen kalatalousyhteisöjen neuvottelukunnan kokous. Paikalla oli 

edustajia kalastuskunnista ja järjestöistä. Lisäksi paikalla oli virkamiehiä ym. asiasta kiinnostuneita. 

Kokouksessa sovittiin Kemijoelta saatujen kokemusten perusteella, että Iijoelle ei rakenneta 

kalaportaita. Siellä asetuttiin tukemaan Kalataloussäätiön esitystä, jonka mukaa Iijoen kalakantojen 

hoito-ohjelma perustui kalanviljelyyn. 

 

Voimalaitosten rakentamislupiin otettiin kuitenkin aluksi määräykset nousukalojen ylisiirroista siitä 

huolimatta, että maataloushallitus esitti kalanviljelylaitoksen rakentamista. Ylisiirtoja tehtiinkin 

ainakin 1960-luvulla. 

 

Kalataloussäätiö, joka vastasi vuodesta 1961 lähtien Iijoen ja sen merellisen vaellusalueen 

kalakantojen hoidosta, alkoi kehitellä kalanviljelymenetelmiä. Säätiö kehitti erityisesti siian viljelyä 

luonnon ravinnolla lammikoissa (luonnonravintoviljelyä). Iijoen vesistöalueelle rakennettiinkin 

lukuisia luonnonravintolammikoita, joilla hoidettiin siikakantoja velvoitevaroin sekä 

Kalataloussäätiön, kalastuskuntien ym. tahojen varoin. Poikaset istutettiin syksyllä kesänvanhoina 

vesistöön. Aiemmin istutukset oli suoritettu pääasiassa vastakuoriutuneilla poikasilla keväällä. 

 

Kalataloussäätiön pyrkimyksenä oli myös kehittää menetelmiä lohen ja taimenen istukaspoikasten 

kasvattamiseksi laitoksissa entistä isommiksi. Niin ikään säätiö kehitti mädinhankintaa ja –

haudontaa. Tätä toimintaa varten Ohtaojan kalanviljelylaitos alun perin perustettiin Taivalkoskelle. 

Sittemmin siitä tehtiin Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitos. 

 

 

5.2. Voimassa olevan kompensaatiopäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen 

                   

5.2.1 Siian istutusvelvoitteen toteuttamisesta 

 

Vesioikeuskäsittelyn tultua suoritetuksi loppuun ja päätösten saatua lainvoiman alkoi velvoitteiden 

toteuttamisvaihe. Se ei kuitenkaan mennyt kivuttomasti, vaan erityisesti siikaistutusten osalta 

haitankärsijät ilmaisivat eri yhteyksissä tyytymättömyytensä sekä velvoitteiden toteuttamisen että 

velvoiteistutusten tuloksellisuuden osalta. Aluksi haitankärsijät vaativat, että maa- ja ministeriön 

olisi tullut nostaa velvoiteistukkaiksi hyväksyttävien siikaistukkaiden minimikokoa ja keskikokoa. 

Kun istukkaiden kokoa ei nostettu haitankärsijöiden vaatimusten mukaisesti, he laativat 

kantelukirjoituksen Valtioneuvoston oikeuskanslerille ministeriön menettelystä.  

 

Asiasta tehtiin kantelu oikeuskanslerille vuonna 2001 ja jatkokantelu 2004 sekä valitettiin 

ministeriön velvoiteohjelman hyväksymispäätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kantelut ja 

valitus olivat biologisessa mielessä hyvin perusteltuja, mutta Korkein hallinto-oikeus otti 

ratkaisussaan 2005 selkeän juridisen kannan. Ministeriön ohjelman vahvistamispäätös ei 

ensinnäkään ollut valituskelpoinen päätös, koska sillä vain täsmennettiin luvassa määrättyjä ehtoja, 

eikä vaikutettu päätöksen sisältöön. Maa- ja metsätalousministeriöllä eikä TE-keskuksella ole 

oikeutta muuttaa päätöksen sisältöä riitatapauksissa, vaan lupaehtojen sisällön mahdollinen 

muuttaminen on tällöin ympäristölupaviraston päätettävissä. Asia sai siten lopullisen ratkaisunsa.  

 

Sekä vaellussiian että sisävesisiian istutusvelvoitteet on toteutettu valtaosaltaan 1-kesäisillä 

siianpoikasilla, jotka on kasvatettu pääasiassa Iijoen vesistöalueelle rakennetuissa 
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luonnonravintolammikoissa. Voimalaitosten velvoitteiden toteuttamisen alkuajoista lähtien on 

kiistelty siitä, minkä kokoisia poikasia velvoitteen toteuttamiseen tulisi hyväksyä. Asiaa selviteltiin 

useissa tutkimuksissa ja työryhmissä. Asian tiimoilta on lisäksi tehty valituksia, kanteluja ja pidetty 

lukuisia kokouksia. Liitteessä 4 on kuvaus toimenpiteistä, joita kalatalousviranomaisen toimesta on 

jouduttu tekemään siikavelvoitteiden toteuttamisen hyväksymiseksi sekä hyväksymispäätösten 

perustelemiseksi ja luotettavan tutkimustiedon saamiseksi. 

 

 

5.2.2. Muiden kalakantojen hoitovelvoitteiden toteuttaminen 

 

Kun vuoden 1979 vesioikeuden velvoitepäätöksellä vastuu kalakantojen hoitotoimenpiteiden 

toteuttamisesta Iijoella siirrettiin Pohjolan Voima Oy:lle, hankki se aluksi merilohi- ja 

taimenistukkaita mm. Keski-Suomen kalanviljelylaitoksilta. Tätä vahingonkärsijät eivät kuitenkaan 

hyväksyneet, vaan vaativat, että istukkaat tulee kasvattaa Iijoen vesistöalueella. Pohjolan Voima 

rakensikin pian kalanviljelylaitoksen Raasakan voimalan yhteyteen.  

 

Ennen Iijoella ja Kemijoella aloitettua laajamittaista velvoitehoitoa voimayhtiöt tekivät 

viljelykokeita Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Siellä kasvatettiin merilohen poikasia 

ydinvoimalaitoksen jäähdytysvedessä. Vahingonkärsijät vastustivat näiden ns. ”atomilohien” 

tuomista velvoiteistukkaiksi. Siitä huolimatta yhtiöt suorittivat istutuksia, joita he esittivät 

ministeriölle hyväksyttäviksi velvoiteistutuksiksi. Ministeriö ei kuitenkaan hyväksynyt niitä. 

 

Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima Oy perustivat heinäkuussa 1987 Voimalohi Oy:n, joka huolehti po. 

yhtiöiden puolesta vesioikeuden määräämien kalanhoitovelvoitteiden toteuttamisesta sekä Kemi- 

että Iijoen voimalaitosten osalta. Kemijoen ja Iijoen istutusvelvoitteet ovat: 

 

    Kemijoki        Iijoki 

Istutettava vuosittain mereen: 

 

Merilohen vaelluspoikasia      615 000     310 000 

Meritaimenen vaelluspoikasia       90 000       28 000 

Siian 1-kesäisiä poikasia   3 100 000  1 200 000 

Nahkiaisen ylisiirto kpl      100 000       60 000 

 

Istutettava vuosittain jokialueelle: 

 

Järvitaimenen vaelluspoikasia       60 000       41 650 

Siian 1-kesäisiä poikasia   2 100 000     813 500 

Siian/harjuksen 1-kesäisiä poikasia     200 000 

 

Kyseessä olivat varsin mittavat velvoitteet, joten niiden toteuttamiseen liittyi myös paljon 

koetoimintaa velvoitteiden toteuttamisen ja takaisinsaannin sekä istukkaiden laadun parantamiseksi. 

Yhtiöt mm. selvittivät istukkaiden vaellusvalmiutta niiden fysiologisen tilan perusteella. Oman 

lukunsa muodostaa myös se varsin mittava fysiologinen seurantatyö, jota toteutettiin 

istukaspoikasten laadun parantamiseksi ja seuraamiseksi sekä istutusten tuloksellisuuden 

kohottamiseksi. Tähän liittyi myös merkittävä koetoiminta istukkaiden ravinnon koostumuksen 

kehittämiseksi. Voimayhtiöiden on katsottu toteuttaneen niille määrätyt velvoitteet asianmukaisesti 

vuodesta 1983 alkaen - merilohen osalta vuodesta 1984 alkaen. Nahkiaisen ylisiirrossa on ollut aika 

ajoin vaikeuksia saada vuosittain lupaehtojen mukainen määrä siirrettyä voimalaitosten yläpuolelle, 

mutta pitemmän ajan keskiarvona sekin on onnistunut. 
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5.2.3. Velvoitehoidon tuloksellisuus 

 

Julkisuudessa on valiteltu aika ajoin velvoiteistutusten huonosta takaisinsaannista. On kuitenkin 

muistettava, että erityisesti lohi- ja taimensaaliit ovat aina vaihdelleet voimakkaasti muutaman 

vuoden jaksoissa. Vaihtelut kuvastavat näiden lajien kantojen voimakkuutta. Itämeren piirissä 

lohikantojen vaihtelut ovat noudatelleet pitkälti jotakuinkin samanlaista rytmiä eri joissa.    

Velvoiteistukkaita merkitään jatkuvasti. Merkkipalautusten määrä on laskenut viime vuosina siinä 

määrin, ettei niistä ole mahdollista tehdä tällä hetkellä luotettavia johtopäätöksiä. 

 

Yhtenä selittävänä tekijänä saalisvaihteluihin on edellä mainittujen luontaisten kannanvaihteluiden 

ja istutusmäärien sekä niiden tuloksellisuuden lisäksi ollut mm. M74-tauti, joka ilmeni 

voimakkaasti kohonneena lohen poikaskuolleisuutena. Erityisesti luonnonpoikaset kärsivät M74:n 

aiheuttamasta kuolleisuuden lisääntymisestä varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla sekä vielä 1990-luvun 

alussa. Etenkin luonnonpoikaset kärsivät M74:n aiheuttamasta kuolleisuuden lisääntymisestä.  

 

Turskakantoihin kohdistunut voimakas kalastus lisäsi kilohailin eloonjäämistä, sillä se on turskan 

pääasiallinen ravintokohde. Kilohailikannan voimakkaan kasvun seurauksena lohet alkoivat käyttää 

kilohailia enenevässä määrin ravintonaan silakan sijasta. Kilohaili on huomattavasti rasvaisempi 

kala kuin silakka. Kun lohi syö runsaasti kilohailia, se saa liikaa rasvaa, joka puolestaan kuluttaa 

tiamiinia (B1 vitamiinia), jota lohet eivät saa lisää pitkän kutuvaelluksen aikana, koska ne eivät 

silloin juurikaan syö. Kun lohi selviää kutualueelleen asti sillä on jäljellä tiamiinia enää niin 

niukasti, että se loppuu ennen kuin ruskuaispussivaiheen poikaset muuttuvat uiviksi poikasiksi. 

Pahimmillaan tauti tappoi yli 80 % luonnonpoikasista. Viljelyolosuhteissa B-vitamiinin lisäys alensi 

tuntuvasti poikaskuolleisuutta. 

 

Saalisvaihteluihin ovat vaikuttaneet osaltaan myös alituiseen muuttuneet lohenkalastusta koskeneet 

rajoitukset. Lisäksi on huomattava, että Kemijoen, Iijoen ja Simojoen suualueelle muodostettiin ns. 

terminaalikalastusalue. Näillä alueilla lohenkalastusta koskevat rajoitukset olivat lievempiä kuin 

muualla, sillä sinne saapuvat lähinnä velvoitekaloina istutetut lohet, jotka eivät pääse kotijokeensa 

sukua jatkamaan. Terminaalikalastusalueet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet ”normaalin” 

saalisjakauman vaihteluihin eri vuosien välillä. 

 

Vaelluskalojen parissa on tehty viime vuosikymmeninä runsaasti tutkimustoimintaa mm. 

lisääntymismahdollisuuksien parantamiseksi, istutustoiminnan kehittämiseksi, luontaisen 

poikastuotannon suuruuden määrittämiseksi, jne.. Koska Itämeren lohikannat olivat varsin heikot 

1970-luvulla, jolloin tehtyjen tutkimusten perusteella nykyiset suuret voimataloudelliset velvoitteet 

suureksi osaksi määrättiin, on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL nykyinen 

Luonnonvarakeskus LUKE) tehnyt uudet arviot nykyisin käytettävissä olevien tutkimustietojen 

perusteella Iijoen ja muiden isojen lohijokiemme luonnontilaisesta poikastuotannosta sekä 

tarvittavista toimenpiteistä vuosittain menetettävää luonnontilaista poikastuotantoa vastaavan tuoton 

kompensoimiseksi (Maare Marttila, Panu Orell, Jaakko Erkinaro, Atso Romakkaniemi, Ari Huusko, 

Erkki Jokikokko, Teppo Vehanen, Jorma Piiroinen, Alpo Huhmarniemi, Tapio Sutela, Ari Saura ja 

Aki Mäki-Petäys 2014: Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja 

kalatalousvelvoitteet). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen työraportteja 6/2014). 

Parin viime vuosikymmenen aikana Itämeren lohen luonnonkannoissa on tapahtunut selvää 

elpymistä, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että paineet nykyisin voimassa olevien velvoitteiden 

ajanmukaistamiseen ovat kasvaneet. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö asetti RKTL:lle 

tulostavoitteeksi tarkastella nykyisin voimassa olevien lohivelvoitteiden tarkoituksenmukaisuutta 
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viimeaikaisen tutkimustiedon valossa.  Yhteenvetona RKTL esitti arviot lohen, meritaimenen ja 

vaellussiian velvoitteiden tasoksi Kemijoen, Iijoen ja Oulujoen merialueiden osalta. Iijoen 

merialueen arviot olivat seuraavat: 

 

 LOHI (smolttia) MERITAIMEN (smolttia) VAELLUSSIIKA (1-kes.) 

 nykyisin uusi nykyisin uusi nykyisin uusi 

Iijoki 310 000 1 400 000- 28 000 120 000- 1 200 000 3 000 000 

  2 000 000  180 000 

 

Vaikka RKTL esitti em. uudet arviot tarvittavista istutuksista meripuolen osalta, se korosti 

kuitenkin, että mahdollisia uusia velvoitteita harkittaessa otettaisiin huomioon  kansallisessa ja 

kansainvälisessä päätöksenteossa  ja strategioissa tunnustettu tarve  siirtää painopistettä 

kalakantojen hoidossa luonnonpoikastuotantoa tukeviin toimenpiteisiin ja vaelluskalakanojen 

palauttamiseen. 

 

 

5.2.4. Maisemointihankkeet 

 

Pohjolan Voima Oy on toteuttanut vapaaehtoisesti ilman velvoitteita vesiympäristön 

kunnostamishankkeita. Ne on kirjattu aktiivisen ympäristönhoitopolitiikan tuloksiksi. Kysymys on 

ollut omaehtoisesta ympäristönhoito yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Niiden toteuttamiseen 

osallistuivat useat tahot, yhtiön lisäksi useimmiten ympäristökeskukset ja kunnat. Suurin yksittäinen 

kunnostushanke oli Iijoen kuivuneiden jokiuomien maisemointi - kaikkiaan kymmenen kilometriä 

ja 26 pohjakynnystä. 

 

 

5.2.5. Kalatiet 

 

Erityisesti 2000-luvulla ovat eri yhteyksissä nousseet esille vaatimukset kalateiden rakentamiseksi 

Iijoelle mm. Kemijoen ja Oulujoen esimerkkien innoittamina. Iijoen keskijuoksulla lohen ja 

taimenen kutualueet ovat vielä kunnossa. 
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      LIITE 1  

 

Pohjois-Suomen vesioikeuden 31.12.1979 päivätty päätös (Nro= 85/79/1) Iijoen 

voimalaitosten kalanhoitovelvoitteista 

 

Hakemus 

 
Korkein hallinto-oikeus palautti 1.9.1977 Pohjolan Voima Oy:n vireille panemat hakemusasiat 

Iijoen voimalaitosten kalatalouskysymysten ratkaisemiseksi vesioikeudelle uudelleen käsiteltäviksi. 

Samalla KHO totesi, että MMM on valituskirjassaan vaatinut istutettavaksi kalanpoikasia enemmän 

kuin vesioikeuden päätöksessä on mainittu, joten valituskirjaa, siihen liitettyine selvityksineen 

voidaan pitää KHO:n mukaan hakemuksena Kierikin ja Maalismaan lupamääräysten 

muuttamiseksi. KHO siirsi asian vesioikeuden käsiteltäväksi. 

Pohjois-Suomen vesioikeus (PS VEO) varasi MMM:lle tilaisuuden hakemuksen yksilöimiseen ja 

täydentämiseen esittämällä sen hetkiseen hintatasoon perustuva laskelma niistä kustannuksista, 

jotka se katsoo aiheutuvan yhtiölle asetettaviksi vaatimistaan toimenpidevelvoitteista ja selvityksen 

siitä, miten yhtiön voimassa olevien lupapäätösten perusteella jo suorittamat kalakannan 

säilyttämiseen käytettäväksi määrätyt maksut on mainittuun tarkoitukseen käytetty tai suunniteltu 

käytettäväksi. 

Ministeriö ilmoitti PS VEO:lle mm. laajentavansa hakemustaan siten, että se koskee Kierikin ja 

Maalismaan voimalaitosten lisäksi myös Pahkakosken, Haapakosken ja Raasakan voimalaitosta. 

Ministeriö haki ensisijaisesti maksuvelvoitteiden sijaan toimenpidevelvoitteita. 

Kalakantojen hoitoon käytettävistä maksuista ministeriö totesi, että niitä oli käytetty myös Ohtaojan 

kalanviljelylaitoksen 

 

Vesioikeuden perustelut määräämilleen kalanhoitotoimenpiteille 

 
Vaikka Pohjolan Voima Oy vastusti toimenpidevelvoitteen määräämistä, pitäen sitä jopa 

lainvastaisena, vesioikeus määräsi kuitenkin yhtiölle ministeriön hakemuksen mukaisesti 

toimenpidevelvoitteen merialueen osalta. Raasakan voimalaitoksen yläpuolisen jokialueen osalta 

vesioikeus sitä vastoin katsoi, että velvoite tulee määrätä maksuvelvoitteena, sillä rakennettujen 

vesistöjen kalakantojen hoitotoiminnasta on vielä sen verran vähän tietoa, että hoitotoiminnan 

kehittäminen vaatii vielä tutkimus- ja koetoimintaa sekä uusien hoitomenetelmien ja istukkaiden 

hakemista, mikä puolestaan edellyttää yhteistoimintaa myös paikallisten kalastuskuntien kanssa. 

Lisäksi vesioikeus katsoi, että Iijoen velvoitevaroilla rakennettujen luonnonravintolammikoiden 

käyttö jatkossa velvoitehoitoon edellyttää maa- ja metsätalousministeriön toimenpiteitä. 

Vesioikeus totesi, että senhetkisellä hoidolla voitiin katsoa merialueella säilytetyn noin 10 % 

luonnontilaisesta meritaimenkannasta ja noin 50 % luonnontilaisesta vaellussiikakannasta sekä 

jokialueen rakentamattomalla osalla noin 70 % siikakannasta ja rakennetulla osalla noin 20 % 

siikakannasta. Lisäksi paikalliskalakannat ja nahkiainen voidaan nykyisin toimenpitein pitää entisen 

veroisena. 

 

Merilohi  

 
Luonnontilaista merilohen tuottoa vastaavaa tuottoa ei voida nykyään ylläpitää hoitotoimenpitein 

jokialueella. 

Menetetyn lohi- ja meritaimenkannan palauttamista vastaava istutustarve voidaan vesioikeuden 

käsityksen mukaan määrätä Iijoen luonnontilaisen poikastuotannon perusteella. Poikastuotanto on 

puolestaan luotettavimmin arvioitavissa tuotantopinta-alojen (1 900 ha) ja tuotantoalueelta 
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vuosittain vaellusikään kehittyneiden poikasten (smolttien) mukaan. Simojoen ja erityisesti 

Kalixjoen tutkimusten mukaan (Östen Karlström) poikastuotantoalueilta vaelsi mereen vuosittain 

(10 %:n vaellustappio huomioon ottaen) keskimäärin 135 smolttia/ha. On kuitenkin huomattava, 

että tutkimukset suoritettiin aikana, jolloin Itämeren lohikannat olivat aallonpohjassa. Kun 

uittoperkausten ym. osuutena pidettiin niin ikään 10 %, päädyttiin seuraavaan laskelmaan 

vaellukselle lähtevistä smolteista vuosittain (merilohet ja meritaimenet yhteensä). 

1 900 x 135 = 256 500 smolttia vuodessa lähti vaellukselle. 

Uittoperkausten ym. vaikutus oli 10 % eli 25 650 smolttia vuodessa. 

Näin ollen mereen laskeutuvien smolttien määrä oli seuraava: 

256 500 – 25 650 = 230 850 smolttia vuodessa. 

Meritaimenen osuus oli 10 %, joten mereen laskeutuneet smoltit jakautuivat seuraavasti: 

Merilohi 208 000 kpl 

Meritaimen   23 000 kpl 

Yhteensä 231 000 kpl 

Merilohen jokisaalis oli 14 400 kg vuodessa. Se vastaa 16 000 luonnonpoikasta vuodessa. Tämä 

vähennetään em. merilohen määrästä, koska jokialueen merilohen saalista ei voida kompensoida. 

Näin päädytään merilohen osalta 192 000 luonnon smoltin kompensoimiseen. 

Luonnonpoikasen ja kasvatetun poikasen välisenä kertoimena pidettiin tutkimusten mukaan 1,6:tta. 

Toisin sanoen kasvatettuja poikasia tulee istuttaa 1,6 kertaa niin paljon kun luonnonpoikasia, jotta 

saadaan sama saalistulos. Kun tämä otettiin huomioon, niin päädyttiin merilohen osalta 310 000 

smoltin istuttamiseen vuosittain mereen Iijoen edustalle 

. 

Meritaimen 

 
Meritaimenkannan tuotosta on ollut pyydettävissä Iijoen jokialueelta noin 25 %, joka vähennetään 

niin ikään merialueen kompensaatiosta: 

23 000 – 5 750 = 17 250 smolttia vuodessa  

Näin ollen Iijoen edustan merialueelle on istutettava vuosittain 17 250 luonnonsmolttia vastaava 

meritaimensmolttimäärä. Kun otettiin lisäksi huomioon, että luonnonpoikasen ja kasvatetun 

poikasen välinen kerroin takaisinsaannissa on em. 1,6. Näin päädyttiin meritaimenen osalta 28 000 

smolttin istuttamiseen vuosittain mereen.  

Järvitaimen 
Vaikka meritaimenen saalisosuutta joessa ei katsottu voitavan kompensoida, katsottiin, että 

meritaimenen saalisosuus voidaan kompensoida järvitaimenella. Edellä esitettyä vastaavan 

laskelman mukaan järvitaimenen osuudeksi tulee 9 000 smolttia vuodessa. 

5 750 x 1,6 = 9 200 eli pyöristettynä 9 000 järvitaimenen smolttia vuodessa 

 Koska saalis järvitaimenilla on pienempi kuin joesta pyydetyillä meritaimenilla, kerrottiin niiden 

istutusmäärä näiltä osin kahdella ja päädyttiin noin 20 000 lohensukuisen kalanpoikasen 

istuttamiseen vuosittain Iijoen jokialueelle. 

 

Siika 

 
Merellisen vaellussiian istutustoimenpiteiden vesioikeus katsoi olevan luotettavimmin 

määrättävissä Iijoesta ja sen edusta merialueelta ennen rakentamista saatujen tai saatavissa olleiden 

saalismäärien ja istutustoimenpiteistä saatujen tulosten perusteella: 

Iijoen siikasaalis 30 000 kg vuodessa 

Merialueen siikasaalis 14 000 kg vuodessa 

Yhteensä  44 000 kg vuodessa   

Tämän katsottiin vastaavan noin 45 % Iijoen luonnontilaisen vaellussiikakannan tuotosta vuosittain. 
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Näin ollen Iijoen luonnontilaisen siikakannan vuotuinen tuotto olisi ollut noin 98 000 kg.  

Kun siikaistutusten tuottona pidettiin 50 kg/1 000 kpl 1-kesäistä istukasta ja Iijoen luonnontilaisesta 

siikakannan tuotosta (98 000 kg/v) vähennetään Iijoen jokialueen tuotto 30 000 kg/v, saadaan 

merialueella kompensoitava saalismenetys: 

98 000 kg/v – 30 000 kg/v = 68 000 kg/v 

68 000  / 50 = 1 360 x 1000 = 1 360 000 

Kun tästä määrästä vähennetään uiton ym. osuutena 10 % 

1 360 000 – 136 000 = 1 224 000 

Saadaan merialueen vaellussiian istutusvelvoitteeksi pyöristettynä 1 200 00 yksikesäistä 

vaellussiikaa vuodessa. 

Jokialueen siianistutusvelvoitteeksi saatiin vastaavasti seuraavan laskelman mukaan: 

Jokisaalis 30 000 kg/v 

Istutusten tuotto 50 kg/1 000 yksikesäistä istukasta 

30 000 / 50 = 600 x 1 000 = 600 000  

Kun tästä vähennetään uiton ym. osuutena 10 %  

600 000 – 60 000 = 540 000  

Saadaan jokialueen vaellussiian istutusvelvoitteen 540 000 kpl yksikesäisiä poikasia vuodessa. 

Koska sisävesiin soveltuvat siiat ovat huonompituottoisia kuin vaellussiiat, vesioikeus korotti 

jokialueen istutusmäärää seuraavasti: 

Jokialueelle tulee istuttaa 590 000 kpl yksikesäistä sisävesisiikaa vuosittain. 

Lisäksi vesioikeus katsoi, että rakenteiden alle, kauneusaltaisiin ym. jääneiden alueiden 

paikalliskalakannat eivät ole palautettavissa, eikä niitä voida ottaa huomioon kalanhoitovelvoitteita 

määrättäessä. Kutumahdollisuudet ovat heikentyneet ja kalakantojen koostumus on huonontunut. 

Enempien selvitysten puutteessa vesioikeus korottaa 10 %:lla sisävesien siikavelvoitetta. 

590 000 + 59 000 = 659 000 eli pyöristettynä 650 000 kpl yksikesäistä sisävesisiian poikasta 

vuodessa. 

 

Nahkiainen 

 
Nahkiaisen ylisiirto velvoite on 60 000 nahkiaista vuodessa Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle 

Iijokeen ja sen sivujokiin. 

 

Kalakantojen hoitotoimenpiteiden kustannukset 

 
Vesioikeus katsoi, että istutustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat luotettavimmin 

arvioitavissa vuotuiskustannuksina käyttäen Kalatalouden Keskusliiton asettaman kalanpoikasten 

hintatoimikunnan hintasuositusta. Kun kalanhoitotoimenpiteiden tarkkailusta (enintään 70 000 

mk/v) ja nahkiaisen ylisiirrosta aiheutuvat kustannukset (30 000 mk/v) otetaan huomioon, niin 

hoitotoimenpiteistä vuosittain aiheutuvien kustannusten enimmäismääräksi, mikäli istutustoiminta 

tapahtuisi kokonaan muiden tuottamilla istukkailla, on katsottava noin 1 820 000 mk vuodessa. 

Vesioikeus katsoi lisäksi, että em. lohenpoikasten istutuksilla on saatavissa aluksi pyydettävissä 

olevaa kalaa 500 kg/1 000 istukasta, taimenilla 400 kg/ 1 000 istukasta ja muilla lohensukuisten 

kalojen poikasilla 150 kg/1 000 istukasta sekä siianpoikasilla 50 kg/1 000 istukasta. Istutusten 

tuottama kalamäärä on siten vuodessa lohta vähintään 155 000 kg, taimenta ja muita lohensukuisia 

kaloja 14 200 kg ja siikaa 91 000 kg. Rahaksi arvioituna po. tuotto on vesioikeuden Iijoen 

kalastuskorvauksia koskevassa päätöksessä arvioituja saaliin nettohintoja käyttäen yhteensä noin 

3 660 000. Kustannusten on siten katsottava saatavaan hyötyyn nähden olevan kohtuulliset. 
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Vesioikeuden lupaehdot ja määräykset 

 
1.) Pohjolan Voima Oy:n on Iijoen merellisen vaikutusalueen kalakannan säilyttämiseksi 

istutettava mereen Iijoen suualueelle vuosittain kolmen vuoden keskiarvona laskettuna 

kolmesataakymmenentuhatta (310 000) vaellusikäistä, vähintään 14 cm:n pituista lohen 

poikasta ja kaksikymmentäkahdeksantuhatta (28 000) vaellusikäistä, vähintään 18 cm:n 

pituista meritaimenen poikasta sekä miljoonakaksisataatuhatta (1 200 000) yksikesäistä 

vaellussiian poikasta.  

Istutustoimenpiteet on suoritettava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän 

suunnitelman mukaisesti. Mikäli istutuksiin käytetään muualla kuin Iijoen vesistöalueella 

kasvatettuja poikasia, suunnitelman tulee sisältää tarpeelliset toimenpiteet, joilla 

varmistetaan istukkaiden leimautuminen Iijoen veteen. Istutustoimenpiteet on suoritettava 

täysimääräisinä ensimmäisen kerran kolmivuotiskautena, joka alkaa viimeistään kolmantena 

vuotena sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jolloin tämä päätös on saanut lainvoiman. 

Pohjolan Voima Oy:n on tarkkailtava istutustoimenpiteitä maa- ja metsätalousministeriön 

hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tarkkailuun yhtiö on velvollinen käyttämään 

enintään neljäkymmentätuhatta (40 000) markkaa vuodessa. 

Kalakannan hoito- ja tarkkailusuunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin ennen istutusten 

aloittamista maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttäväksi. Mikäli ministeriö ei hyväksy 

suunnitelmia, yhtiön on saatettava asia tältä osin erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi. 

Toimenpiteisiin on tällöin kuitenkin ryhdyttävä edellä sanotussa ajassa ja niitä jatkettava 

yhtiön laatiman suunnitelman mukaisesti siksi, kunnes vesioikeus on asian ratkaissut. 

Tarkkailutuloksista yhtiön on annettava vuosittain tieto maa- ja metsätalousministeriölle ja 

pyydettäessä niille kalastuskunnille, joiden etua istutustoimenpiteet saattavat koskea. Mikäli 

tarkkailun tulokset tai istutustoimenpiteistä muutoin saatavat kokemukset antavat siihen 

aihetta, voidaan tässä päätöksessä määrättyä istutusvelvoitetta ja edellä mainittua 

hoitosuunnitelmaa muuttaa istutettavien kalalajien tai niiden koon ja määrän suhteen yhtiön 

ja ministeriön keskenään sopimalla tavalla, kuitenkin niin ettei velvoitteiden rahallinen arvo 

siitä heikkene. Samoin voidaan tarkkailusuunnitelmaa myöhemmin muuttaa, mikäli se 

toimenpiteiden jatkuessa osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Ennen kuin muutoksista 

sovitaan, niistä on kuultava niitä kalastuskuntia, joiden hallinnassa olevia vesialueita 

hoitotoimenpiteet koskevat. Mikäli muutoksista ei yhtiön ja ministeriön kesken päästä 

yksimielisyyteen, voidaan asia saattaa erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi. 

2.) Pohjolan Voima Oy:n on suoritettava maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain Iijoen 

vesistöalueen kalakannan säilyttämiseen käytettävänä maksuna 

sataviisikymmentäseitsemäntuhatta (157 000) markkaa, Iijoen nahkiaiskannan 

säilyttämiseen käytettävänä maksuna kolmekymmentätuhatta (30 000) markkaa ja kala- ja 

nahkiaiskantojen hoidon tarkkailuun käytettävänä maksuna kolmekymmentätuhatta (30 000) 

markkaa. 

Maksut on suoritettava vuosittain tammikuun kuluessa, ensimmäisen kerran tämän 

päätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavalta kalenterivuodelta. 

3.) Maa- ja metsätalousministeriön on käytettävä kalakannan säilyttämiseen määrätty maksu 

kalanpoikasten istuttamiseen sille Iijoen vesistöalueen osalle, jolle vesioikeuden päätöksessä 

n:o 84/79/I on katsottu voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneen vaellussiian menetystä. 

Istukkaat on mahdollisimman suurelta osin hankittava Pohjolan Voima Oy:n suorittamilla 

kalakannan hoitoon käytettäviksi määrätyillä kertakaikkisilla maksuilla rakennettuja tai 
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rakennettavia luonnonravintolammikoita hyväksi käyttäen. Istutustoimenpiteet on aloitettava 

tämän päätöksen tämän päätöksen lainvoimaiseksituloa seuraavana kalenterivuonna ja 

niiden tavoitteena on pidettävä sellaisen poikasmäärän istuttamista, joka saalisarvoltaan 

vastaa kuudensadanviidenkymmenentuhannen (650 000) yksikeväisen sisävesisiian 

poikasen ja kahdenkymmenentuhannen (20 000) vähintään 18 cm:n pituisen sisävesiin 

soveltuvan lohensukuisen kalanpoikasen vuosittaista istuttamista. 

Nahkiaiskannan hoitoon käytettäväksi määrätty maksu on käytettävä nahkiaisten siirtoon 

sopiville kutualueille Raasakan voimalaitoksen yläpuoliseen Iijokeen ja sen sivujokiin. 

Ylisiirto on aloitettava tämän päätöksen lainvoimaiseksituloa seuraavana kalenterivuonan ja 

sen tavoitteena on pidettävä kuudenkymmenentuhannen (60 000) nahkiaisen ylisiirtoa 

vuodessa. 

Kala- ja nahkiaiskantojen hoidon tarkkailua varten määrätty maksu on käytettävä etukäteen 

laaditun suunnitelman mukaiseen tarkkailuun. Hoitotoimenpiteistä ja tarkkailuntuloksista on 

pyydettäessä annettava tieto niille kalastuskunnille, joiden hallinnassa olevia alueita 

hoitotoimenpiteet koskevat. 

4.) Kierikin, Maalismaan ja Raasakan voimalaitosten osalta jo suoritetut perustamismaksut, 

edellä 1 kohdassa mainituista kalakannan hoito- ja tarkkailutoimenpiteistä aiheutuvat 

kustannukset sekä edellä 2 kohdassa mainitut kalakannan hoitoon ja tarkkailun sekä 

nahkiaisten ylisiirtoon käytettävät maksut jaetaan eri voimalaitosten velvoitteiksi niiden 

vuosittain tuotaman energiamäärän suhteessa siten, että Haapakosken voimalaitoksen osuus 

on 16,15 %, Pahkakosken voimalaitoksen osuus on 20,69 %, Kierikin voimalaitoksen osuus 

on 18,78 %, Maalismaan voimalaitoksen osuus on 20,46 prosenttia ja Raasakan 

voimalaitoksen osuus on 23,92 %. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden 23.10.1980 päivätty ratkaisu (N:o 5203) Pohjois-

Suomen vesioikeuden 31.12.1979 antamaan päätökseen (N:o 85/79/I) Iijoen 

kalanhoitovelvoitteista 

 
Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa edellä mainitusta Pohjois-Suomen vesioikeuden 

päätöksistä tehtyihin valituksiin 23.10.1980. Ratkaisu erosi vesioikeuden päätöksestä erityisesti 

Raasakan voimalaitoksen yläpuolisen Iijoen velvoitteiden muodon osalta. Kun vesioikeus esitti 

sanotulle alueelle maksuvelvoitetta, niin korkein hallinto-oikeus muutti sen 

toimenpidevelvoitteeksi. Esittelijä jätti eriävän mielipiteen, jossa hän katsoi, ettei maksuvelvoitetta 

olisi tullut muuttaa toimenpidevelvoitteeksi. 

Korkein hallinto-oikeus muutti vesioikeuden päätökseen sisältyvät lupaehdot ja määräykset näin 

kuuluviksi (muutokset lihavoituina): 

1.) Pohjolan Voima Oy:n on Iijoen merellisen vaikutusalueen kalakannan säilyttämiseksi 

istutettava mereen Iijoen suualueelle vuosittain kolmen vuoden keskiarvona laskettuna 

kolmesataakymmenentuhatta (310 000) vaellusikäistä, vähintään 14 cm:n pituista lohen 

poikasta ja kaksikymmentäkahdeksantuhatta (28 000) vaellusikäistä, vähintään 18 cm:n 

pituista meritaimenen poikasta sekä miljoonakaksisataatuhatta (1 200 000) yksikesäistä 

vaellussiian poikasta.  

2.) Yhtiön on vuosittain kolmen vuoden keskiarvona laskettuna istutettava sille Iijoen 

Raasakan voimalaitoksen yläpuoliselle vesistöalueen osalle, jolle Pohjois-Suomen 

vesioikeuden 31.12.1979 antamassa päätöksessä n:o 84/79/I on katsottu voimalaitosten 

rakentamisesta aiheutuneen vaellussiian menetystä, kaksikymmentätuhatta (20 000) 
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vaellusikäistä, vähintään 20 cm:n pituista sisävesiin soveltuvan lohensukuisen kalan 

poikasta ja kuusisataaviisikymmentätuhatta (650 000) yksikesäisen sisävesisiian 

poikasta. 

3.) Nahkiaiskannan säilyttämiseksi tulee yhtiön siirtää vuosittain kuusikymmentätuhatta 

(60 000) nahkiaista sopiville, maa- ja metsätalousministeriön hyväksymille alueille 

Raasakan voimalaitoksen yläpuoliseen Iijokeen ja sen sivujokiin. 

4.) Istutustoimenpiteet on suoritettava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän 

suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta on ennen sen hyväksymistä kuultava niitä 

kalastuskuntia, joiden etua tai oikeutta toimenpiteet koskevat. Mikäli istutuksiin 

käytetään muualla kuin Iijoen vesistöalueella kasvatettuja poikasia, suunnitelman tulee 

sisältää tarpeelliset toimenpiteet, joilla riittävän tehokkaasti varmistetaan istukkaiden 

leimautuminen Iijoen veteen. Istutustoimenpiteet on suoritettava täysimääräisinä 

ensimmäisen kerran vuonna 1983 alkavana kolmivuotiskautena, lohen osalta kuitenkin 

vuonna 1984 alkavana kolmivuotiskautena. 

5.) Yhtiön on tarkkailtava istutustoimenpiteitä maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän 

suunnitelman mukaisesti. Tarkkailuun yhtiö on velvollinen käyttämään yhteensä enintään 

sataviisikymmentätuhatta (150 000) markkaa vuodessa. 

Kalakannan hoito- ja tarkkailusuunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin ennen istutusten 

aloittamista maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttäväksi. Mikäli ministeriö ei hyväksy 

suunnitelmia, yhtiön on saatettava asia tältä osin erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi.  

Tarkkailutuloksista yhtiön on annettava vuosittain tieto maa- ja metsätalousministeriölle ja 

pyydettäessä niille kalastuskunnille, joiden etua istutustoimenpiteet saattavat koskea. Mikäli 

tarkkailun tulokset tai istutustoimenpiteistä muutoin saatavat kokemukset antavat siihen 

aihetta, voidaan tässä päätöksessä määrättyä istutusvelvoitetta ja edellä mainittua 

hoitosuunnitelmaa muuttaa istutettavien kalalajien tai niiden koon ja määrän suhteen yhtiön 

ja ministeriön keskenään sopimalla tavalla, kuitenkin niin ettei velvoitteiden rahallinen arvo 

siitä heikkene. Samoin voidaan tarkkailusuunnitelmaa myöhemmin muuttaa, mikäli se 

toimenpiteiden jatkuessa osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Ennen kuin muutoksista 

sovitaan, niistä on kuultava niitä kalastuskuntia, joiden hallinnassa olevia vesialueita 

hoitotoimenpiteet koskevat. Mikäli muutoksista ei yhtiön ja ministeriön kesken päästä 

yksimielisyyteen, voidaan asia saattaa erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi. 

Kalakannan hoitosuunnitelman hyväksymistä tai muuttamista sekä istutusvelvoitteen 

edellä tarkoitettua muuttamista koskevan asian voi asianomainen kalastuskunta, 

milloin katsoo sen kalavesien hoidon kannalta tarpeelliseksi, saattaa hakemuksella 

vesioikeuden ratkaistavaksi. 

Edellä mainittuihin hoito- ja tarkkailutoimenpiteisiin on ryhdyttävä ja niitä on 

jatkettava yhtiön laatimien tämän lupaehtojen 5) kohdan toisessa kappaleessa 

tarkoitettujen suunnitelmien mukaisesti siihen saakka, kunnes suunnitelmille on saatu 

maa- ja metsätalousministeriön hyväksyminen, taikka, jos asia on saatettu 

vesioikeuden ratkaistavaksi, vesioikeus on asian ratkaissut. 

6.) Maa- ja metsätalousministeriö tulee huolehtia siitä, että yhtiö saa niin halutessaan  

7.) käyttöönsä velvoitevaroilla rakennetut ja rakennettavat luonnonravintolammikot tai 

poikastuotannoltaan niitä vastaavat lammikot sekä ettei yhtiöille aiheudu niiden 

käyttöoikeuden saamisesta kustannuksia. 



54 

 

8.) Kierikin, Maalismaan ja Raasakan voimalaitosten osalta jo suoritetut perustamismaksut 

sekä edellä mainituista kalakantojen hoitotoimenpiteistä, nahkiaisen ylisiirrosta ja 

tarkkailutoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset jaetaan eri voimalaitosten velvoitteiksi 

niiden vuosittain tuotaman energiamäärän suhteessa siten, että Haapakosken voimalaitoksen 

osuus on 16,15 %, Pahkakosken voimalaitoksen osuus on 20,69 %, Kierikin voimalaitoksen 

osuus on 18,78 %, Maalismaan voimalaitoksen osuus on 20,46 prosenttia ja Raasakan 

voimalaitoksen osuus on 23,92 %. 

9.) Yhtiö on velvollinen suorittamaan sille Raasakan, Kierikin, Maalismaan, Pahkakosken 

ja Haapakosken voimalaitosten rakentamispäätöksillä määrätyt, kalakannan 

säilyttämiseen käytettävät vuotuiset maksut entisen suuruisina vuoden 1982 loppuun 

saakka. 

Kohdassa 8) mainitut maksut olivat yhteensä 273 000 markkaa vuodessa. 
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      LIITE 2 

Kalataloussäätiö: Kari Kilpinen 2.12.2016 
 

Rauhan palattua 1940-luvun lopulla valtion kalataloudellisen tutkimustoimiston uudeksi johtajaksi 

nimitettiin yliopistomaailmasta tuleva filosofian tohtori Erkki Halme. Kun tutkimustoimiston 

toimintaresurssit olivat lähes olemattomat, heräsi ajatus, että kalantutkimustoimintaa pitäisi elvyttää 

säätiön pohjalta. Valmistelutyön jälkeen perustava kokous pidettiin 30.1.1948 ja siihen osallistui 60 

henkilöä kalatalouden eri aloilta. Perustajajäseninä (39) olivat yliopiston, kalataloushallinnon sekä 

huomattavien kalastuselinkeinon kehittämistä harrastavien teollisuusmiesten ja liike-elämän 

edustajia. Kannatusyhdistykseen valittiin 30 perustajajäsentä.  

 

Sääntöjen mukaan Kalataloussäätiön (Fiskeritiftelsen) tarkoituksena on edistää ja tukea 

käytännöllisiin ja teoreettisiin tulokasiin tähtäävää kalataloudellista ja sitä edistävää vesitutkimusta. 

Tämän toteuttamiseksi kirjattiin tutkimustoiminnan lisäksi mm. viranomaisten ym. muiden 

kalatalousorganisaatioiden tukeminen ja avustaminen sekä kalatalouden opetuksen edistäminen ja 

kalataloustutkijoiden kasvattaminen. Ohjelma kattoi lähes kaiken kalatalouden alaan kuuluvat 

toimet, siihen sisältyi yleishyödyllisiä periaatteita ja enne kaikkea sen tarkoituksena oli nostaa 

Suomen laiminlyöty kalatalous samalla tarmolla kuin muutakin Suomea rakennettiin sodan 

jälkeisinä aikoina.  

 

Toiminta organisoitiin niin, että kannatusyhdistys hankki varoja, hallintoneuvosto katsoi suuret 

linjat ja hallitus pani ne täytäntöön. Toiminnanjohtajaksi tuli professori Erkki Halme, joka samalla 

oli valtion kalataloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja. Hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana 

toimi Ralph Erik Serlachius. 

 

Kalataloussäätiön tarkoituksena oli perustaa kalataloudellinen tutkimuslaitos ja sen yhteydessä 

toimiva merikalastuskoeasema sekä sisävesikalastuskoeasema kalanviljelylaitoksineen. Niinpä 

Verkkosaareen perustettiin Kalatalouden Tutkimuslaitos, jonne sijoittui myös kalataloudellinen 

tutkimustoimisto. Laitoksen vihki käyttöön puheenjohtaja Serlachius 30.11.1950 Kummankin 

tutkimuslaitoksen johtajaksi tuli professori Erkki Halme. Säätiön hallituksen päätöksellä myös 

Porlan kalanviljelylaitos yhdistettiin Kalatalouden tutkimuslaitoksen alaiseksi ja näin Halmeesta tuli 

myös Porlan koeaseman johtaja. Muiden tutkimusyksiköiden perustamista valmisteltiin, mutta ne 

eivät toteutuneet. Verkkosaaressakaan säätiön toiminta ei oikein koskaan käynnistynyt ja toimipiste 

jäi yksinomaan maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston käyttöön. 

 

Suomen Vesivoimayhdistys kääntyi maatalousministeriön puoleen esittäen, että ministeriö asettaisi 

toimikunnan selvittämään teollisuuden ja kalastuksen välisiä vastakkaisuuksia yhteistoiminnassa 

muiden Pohjoismaitten vastaavanlaisten toimikuntien kanssa. Ministeriö asettikin 21.9.1949 

toimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin esityksen laatiminen kalojen kulkumahdollisuuksista 

vesivoimalaitosten patoamissa ja vastedes padottavissa vesistöissämme, ja jonka tuli samalla 

selvittää ja tutkia, mitä mahdollisuuksia näissä vesistöissä on kalakannan säilymiselle. 

Toimikunta asetettiin sillä ehdolla, ettei valtio joudu korvaamaan sen työstä aiheutuneita 

kustannuksia. Sen puheenjohtajaksi kutsuttiin vuorineuvos R. E. Serlachius ja sihteerinä toimi 

Pekka Brofeldt. Aluksi toimikuntaa sanottiin ”lohikomiteaksi”, mutta se otti vuoden 1950 alusta 

nimekseen ”Vaelluskalatoimikunta” Toimikunta julkaisi lähinnä Brofeldtin laatimia erillisiä 

selvityksiä, mutta varsinaista raporttia se ei antanut. 

 

Säätiö vuokrasi Porlan kalanviljelylaitoksen Kokemäenjoen Uittoyhdistykseltä vuonna 1949. Porlan 

koeasemalla oli tarkoitus pitää edullisesti yliopistollisia kesäkursseja kalastustieteen ja sovelletun 
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limnologian alalta sekä eläintieteen vesieläinkursseja. Päätettiin tehdä esitys maataloushallitukselle 

Valtion kalastuskoulun sijoittamisesta Porlaan. Porlassa tehtiin ahkerasti kokeita vierailla lajeilla. 

Sterlettikokeilu epäonnistui, mutta harmaanieriän ja peledsiian kasvatus onnistui. Kokeiltiin myös 

viljellyllä jalokarpilla, risteytyskarpilla (Amurin villikarpin ja neuvostoliittolaisen viljellyn karpin 

risteytymä), galitsialaisella suutarirodulla ja pikkubassilla. Porlassa tehtiin pääosa Suomessa 

tehdyistä istutuskalojen ensimmäisistä viljelytutkimuksista. Sen lisäksi laitos tuotti mätiä, 

emokaloja ja istukkaita tuon ajan mitassa huomattavia määriä. Porlassa kehitettiin menetelmät, 

joilla hankalien lajien mädinhankinta ratkaistiin kasvattamalla altaissa emokalat. 1950-luvun 

puolessa välissä Porla tuotti järvitaimenen mätiä enemmän kuin luonnosta saatiin koko maasta. 

Laitoksessa lypsettiin mätiä myös purotaimenesta, meritaimenesta, merilohesta, harmaanieriästä, 

isonieriästä, harjuksesta ja siiasta. Säätiössä vahvistui käsitys, että tuolloin ja aikaisemminkin 

vallinnut istutusmenetelmä – esim. taimenten istuttaminen vastakuoriutuneina – voitaisiin korvata 

parempaa tulosta antavalla vaelluskokoisten istuttamisella. Nämä tulokset selkenivät jo 1950-luvun 

alkupuolella. 

 

Porlan ongelma oli veden ja allasalueen riittämättömyys ja siksi säätiö etsi paikkaa toiseksi 

kalanviljelylaitokseksi. Vuonna 1963 Osuuskassojen Keskus Oy osti Hollolasta Hatsinasta 

lammikkoalueen ja antoi sen säätiön käyttöön. Siellä säätiö aloitti kalanviljelylaitoksen 

rakentamisen. Sittemmin säätiö esitti kalatalousviranomaiselle, että maahamme tulisi rakentaa 

kolme keskuskalanviljelylaitosta, ja että Hatsina voisi olla sellainen Etelä-Suomessa. Aluksi valtio 

tuki Hatsinan rakentamista, mutta sitten rahoitus loppui 1968. Syynä lienee valtiontalouden 

tarkastusviraston tarkastukset. Hatsina ei koskaan täysin valmistunut, eikä siitä tullut 

keskuskalanviljelylaitosta. 

 

Hatsinassa on kasvatettu emokaloiksi merilohta (Iijoen kantaa), järvilohta, meritaimenta (Iijoen ja 

Isojoen kantaa), järvitaimenta (Rautalammin reitin kantaa), purotaimenta (Vihdinvirran kanta), 

risteytystaimen (järvi ja purotaimen), kirjolohta (kanta A 13), harmaanieriää (Superior-järvi), 

puronieriää (Pohjois-Amerikka), spleiknieriää (harmaanieriän ja puronieriän risteytys), peledsiikaa 

sekä nieriän risteytys (isonieriä ja harmaanieriä). Viimeksi mainittu ei koskaan varttunut 

tuotantokokoiseksi, vaan se jouduttiin teurastamaan 

 

Alkuvuosina säätiö sai hyvin varojan jäsen- ja kannatusmaksuina sekä lahjoituksia. Pian kävi 

kuitenkin selväksi, ettei säätiön rahoitus toiminut tältä pohjalta. Kannatusyhdistystoiminta hiipui, ja 

jo vuonna 1951 päätettiin, että säätiön hallitus toimii samalla kannatusyhdistyksen johtokuntana. 

Kannatusyhdistyksen merkitys väheni edelleen ja vuonna 1952 sen hankkima tulo säätiölle oli lähes 

olematon Tällöin pääosa säätiön rahavirrasta tuli valtionapuna, jonka piiriin säätiö pääsi jo 1949. 

Myös omasta toiminnasta saatu tulo alkoi suhteellisesti kasvaa. Kannatusyhdistys oli käytännössä 

lopettanut toimintansa 1960-luvun alussa. Jo vuonna 1953 säätiö oli vaikeassa rahoituskriisissä ja se 

oli lähellä lakkauttamista. Säätiö selvisi kriisistä ottamalla toimeksiantoja konsulttiyrityksen tapaan. 

 

1950-luvun puolessa välissä säätiön toiminta oli päässyt uudelleen hyvään vauhtiin. Vuodesta 1959 

Tapani Sormunen oli ollut vt. toiminnanjohtaja ja myöhemmin hänet vakinaistettiin. 1960-luku oli 

säätiön toiminnassa vilkkainta aikaa. Samalla säätiön työskentelyn painopiste siirtyi 

toiminnanjohtaja Sormusen johdolla muuttuneiden vesien kalataloudellisen hoidon tutkimiseen ja 

hoitamiseen. Muutoksia seurattiin kemiallis-fysikaalisilla menetelmillä, planktonin, pohjaeläinten, 

vesikasvien ja vesimikrobien rutiininomaisella seurannalla. Tulosten tulkintaperiaatteita kehitettiin. 

Myös uusia lajeja etsittiin, jotta voitaisiin korvata mm. säännöstelyvesissä alkuperäisten kantojen 

väheneminen tai väistyminen. Säätiö toi maahamme mm. harmaanieriän ja käynnisti sen 

kasvattamistoiminnan sekä istutustutkimukset kalamerkintöineen. Säätiöllä oli laaja harmaanieriän 

kotiuttamisohjelma.  
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Sormunen paneutui kalastusarvon määrittämiseen. Hän mm. esitti saaliskapasiteettikäsitteen, jonka 

piti olla vesioikeudellisissa prosesseissa työkalu, jolla korvaukset voitaisiin määrätä tai jolla 

intressivertailussa kalastus voitaisiin paremmin ottaa huomioon. Kehitettiin myös kalojen 

ruokintamenetelmä, emokalakasvatus mädinsaannin turvaamiseksi ja luonnonravintoviljely (1957), 

jotka sittemmin tulivat maassamme laajalti käyttöön. Kesti tosin kymmenen vuotta, ennen kuin 

menetelmän vastustus laantui ja se hyväksyttiin hoitovelvoitevaroilla rahoitettavaksi menetelmäksi. 

Vastustajia olivat yksityiset kalanviljelijät, ja yllättävää kyllä, maataloushallituksen 

kalataloudellinen tutkimustoimisto. 

 

Säätiöllä oli eri puolilla maata useita tilaustöitä, joiden hoitamiseksi palkattiin tilapäistä työvoimaa. 

Moni vesi- ja kala-alan ylioppilas sai töitä ja kokemusta kalataloussäätiöstä. Mahdollisuuksien 

mukaan pyrittiin suorittamaan ensin maataloushallitukselta saadut työt, jolloin jouduttiin jopa 

kieltäytymään uusien työkohteiden ottamista. Varsinkin 1960-luvun alussa säätiö sai kaikki 

laajemmat tutkimustehtävät maataloushallituksen kalatalousosaston välityksellä. Vuonna 1962 

säätiöllä oli käynnissä 60 järven, joen tai merialueen tutkimukset, joiden tilaajia oli yhteensä 20. 

Tässä oli oleellisena linkkinä säätiön hallintoneuvostossa ja kalatalousosastolla toimiva Tauno 

Kaartotie. Vuonna 1967 säätiön palkkalistoilla oli kaikkiaan 69 henkilöä. 

 

Kun vuonna 1962 astui voimaan uusi vesilaki, oletti säätiö töidensä entisestään kasvavan. Tätä 

varten se perusti Kalataloussäätiön Tutkimuslaitoksen, Tutkimuslaitoksen johtajaksi määrättiin 

Tapani Sormunen, limnologisen osaston johtajaksi MMK Rauno Kostiainen (9.10.1962 – 1.8.1971) 

ja kalataloudellisen osaston johtajaksi MMK Harri Dahlström (9.10.1962 –30.9.1968). 

Maataloushallitus hyväksyi vuonna 1962 Kalataloussäätiön julkisen valvonnan alaiseksi 

vesitutkimuslaitokseksi. 

 

Vuonna 1960 Kalataloussäätiö sai työtehtäväkseen Iijoen kalataloudelliset ja limnologiset 

tutkimukset, jotka Pohjolan Voima Oy maksoi. Lisäksi säätiö vastasi vuodesta 1961 lähtien Iijoen ja 

sen merellisen vaikutusalueen kalakantojen hoidosta. Säätiön tehtävänä oli selvittää kaikki padotus- 

ja säännöstelytoimenpiteiden kalataloudelliset vaikutukset sekä laatia suunnitelma paikallisten ja 

vaelluskalojen hoitoa varten. Säätiössä iloittiin saadusta työstä, jonka arvioitiin koko laajuudessaan 

kestävän ainakin 15 vuotta. Se piti olla myös säätiön talouden kulmakivi.  

Säätiö piti välttämättömänä Iijoen lohikalojen pelastamiseen tähtäävää tutkimusta ja tähän liittyivät 

kaavailut Iijoen lohen mädinhankinnasta ja emokalaston kasvattamisesta. Säätiö myös kaavaili 

uuden limnologisen ja kalataloudellisen koeaseman aikaansaamista (keskuskalanviljelylaitos), jossa 

voitaisiin antaa alan opetusta. 

 

Säätiön kannalta ensimmäinen käänne huonompaan tapahtui syksyllä 1961, jolloin säätiön ja 

maataloushallituksen välillä oli tapahtunut muutoksia ”hallinnollisista syistä”. Maataloushallitus 

omaksui kannan, ettei se ole tekemisissä kustannusasioiden kanssa. Kun Kalataloussäätiö oli 

vuonna 1963 antanut ensimmäisen Iijokilausunnon tarvittavista kalanhoitovelvoitteista, 

rakentajayhtiö ei enää suostunut kustantaman uusia selvityksiä siitäkään huolimatta, että 

valtioneuvosto oli päättänyt (12.11.1959), että valtio ryhtyy toteuttamaan Iijoen vesistöalueella 

myös Irni-, Polo- ja Kerojärvien muodostaman altaan säännöstelyä ja Pohjolan Voima Oy sitoutuu 

vastaamaan hankkeiden kaikista kustannuksista, myös valtion puolesta suoritettavat tutkimus- ja 

katselmuskustannukset (MMM kirje 28.8.1976 vesihallitukselle, kansliapäällikkö Pauli Lehtosalo 

jaa osastopäällikkö Heikki Suomus). 

 

Samalla Pohjolan Voima Oy lopetti kaiken Iijoen kalataloutta koskeneen tutkimustyön 

kustantamisen. Säätiön 15. toimintasuunnitelmassa todetaan, että säätiöllä oli nyt joukko 

tutkimuksia, joiden kustannusten suorittamista ei kukaan valvonut. Toisin sanoen säätiön 
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rahaliikenne oli mennyt vahvasti viranomaisen kautta. Säätiö katsoi toiminnan muutoksessa 

menettäneensä kalatalousviranomaisen aikaisempaa sitä kohtaan tuntemaa luottamusta. 

 

Aikaisemmin toimittiin ”maataloushallituksen määräämällä tavalla”, mikä tarkoitti, että säätiö oli 

kehittänyt kalataloutta hyödyntävän ”yleishyödyllisen” työkohteen, sitten esittänyt 

maataloushallitukselle ohjelman sen tekemiseksi ja sen rahoituksen ja lopuksi, ohjelman täytäntöön 

panijaksi itsensä. Työ sitten tehtiin kalatalousviranomaisen hyväksymän työohjelman mukaisesti, 

joka seurasi tutkimuksen kulkua ja valvoi, että velvoitteen tilaaja on maksanut sille määrätyt 

maksut. Se oli kalatalousviranomaisen ja säätiön välistä kiinteää yhteistyötä, jossa saattoi riittää 

pelkkä suusanallinen sopimus. On kuitenkin huomattava, että aivan alkuaikoina säätiö oli ainoa 

laitos tekemään näitä töitä, mutta aika muuttui. 

 

Aikanaan tutkimussopimukset tehtiin niin, että valtionapu peitti tietyn osan tutkimusten menoista. 

Maataloushallitus muutti aikaisempaa toimintaperiaatetta kirjeellään 27.2.1962. Tästedes 

valtionapua ei saanut lainkaan käyttää niin, että tilaajan työkustannukset pienenivät. Tämä koski 

erityisesti velvoitetutkimuksia. Valtionapua ei myöskään saanut käyttää puhtaisiin 

vesiensuojelututkimuksiin. Avustusvarat oli tarkoitettu pelkästään kalatalouden edistämiseen. 

 

Tämän lisäksi kalastuslain 101 §:n muutos aiheutti sen, että 1.7.1962 lähtien valtionapua ei voitu 

käyttää vakinaisen henkilöstön palkkauksiin. Muutos merkitsi sitä, että ns. yleishyödyllisiin töihin 

säätiö ei saanut valtion varoja, mikä kavensi sen toimialaa. Toisaalta näiden töiden tarve oli aina 

ollut olemassa ja niitä säätiön luonteenkin takia tehtiin.  

 

Säätiön alamäki syveni siitä kun Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoimisto IX teki säätiön 

toiminnasta tarkastuksen ja antoi siitä kertomuksen 18.9 ja 8.11.1968. Toiminnanjohtaja Tapani 

Sormunen on vakuuttunut, että kaikki alkoi Hymy-lehdessä ilmestyneestä artikkelista, jonka takana 

olivat eräät yksityiset kalankasvattajat. Myös maataloushallituksen toimesta laadittiin 

Kalataloussäätiössä suoritetusta tarkastuksesta kamreeri Arvo Alkun laatima kertomus 19.6.1969. 

Se kosketti säätiön toimihenkilöiden palkkausta sekä Ohtaojan kalanviljelylaitoksen 

suunnittelukustannuksia. Siinä oli tarkalleen laskettu summat, joita säätiö oli maksanut enemmän 

kuin valtionapu edellytti toimihenkilöilleen ja työntekijöilleen myös Ohtaojahankkeessa. Siinä 

kehotettiin säätiötä perimään ensi tilassa ja viimeistään 28.2.1969 liikaa maksetut palkat.  

 

Luottamusta vähensi myös se, että Ohtaojan työt oli aloitettu ilman sopimusta. Sellaisen 

kalanviljelylaitoksen suunnittelusta maataloushallitus oli tehnyt säätiön kanssa 28.5.1968, yli kuusi 

vuotta töiden aloittamisen jälkeen. Tähän kalastusneuvos Kaartotie vastasi, että sopimus säätiön 

kanssa on ollut alusta alkaen, mutta kirjalliseen muotoon se on saatettu vasta 1968. Toinen 

valvontaan liittyvä epäselvyys liittyi em. sopimukseen, jonka mukaan säätiö oli velvollinen 

antamaan toiminnastaan maataloushallituksen määräämät tiedot. Kaartotie ilmoitti, ettei mitään 

kirjallisia tietoja ollut pyydetty, vaan tiedot laitoksen suunnittelun edistymisestä oli esitetty 

kalatalous- ja insinööriosastolle piirustuksia selostaen. Ilmeni myös, että maataloushallitus ja säätiö 

olivat hoitaneet keskenään maksuja suorittamisia epämääräisillä ”lappujen vaihdolla”. 

 

Tarkastuksen johdosta maataloushallituksen pääjohtaja Hans Perttula lähetti säätiölle kirjeen 

3.12.1968, jossa viitattiin, että valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittamassaan tarkastuksessa 

todennut, että säätiö on maksanut tutkimuslaitoksen johtajille, Sormuselle, Kostiaiselle ja 

Dahlströmille huomattavasti suurempaa palkkaa kuin valtionapu edellyttäisi. Maataloushallitus 

kehotti Kalataloussäätiötä ensi tilassa perimään takaisin liikaa maksetut palkat sekä välittömästi 

ryhtymään noudattamaan valtionavustuksen ehtoja. 
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Tarkastuskertomuksia käsiteltiin säätiön hallituksen kokouksissa. Aikaisemmin mainitut 

toimihenkilöt ilmoittivat kieltäytyvänsä palauttamasta saamaansa liikapalkkaa, koska he katsoivat 

palkkojen olleen hallituksen vahvistamat. Hallitus myös totesi, ettei sillä ole laillisia edellytyksiä 

palkkojen takaisinperintään. Hallituksen kokouksessa 18.12.1969 toiminnanjohtaja Sormunen esitti 

hallitukselle kiistan ratkaisemiseksi, että hän kuittaa säätiön hänelle maksamattomilla 

ylityösaatavilla mainitun summan itsensä ja kahden muun toimihenkilön puolesta. 

 

Kalatalousviranomainen tuli säätiön suhteen entistä varovaisemmaksi, eikä säätiö saanut samalla 

tavalla sen kautta töitä kuin aikaisemmin. Säätiö riiteli valtiovallan kanssa 1970-luvulla töiden 

maksatuksesta sillä valtion maksatukset viivästyivät ja vanhoja työsopimuksia irtisanottiin ja 

muutettiin säätiölle epäedullisimmiksi. Tämä johtui siitä, että aikaisemmin 1960 kalatalousosasto 

tilasi säätiöltä töitä varsin runsaasti, jopa niin, ettei läheskään aina ollut edes töiden rahoituksesta 

tietoa. Kun kalataloushallinto siirtyi maataloushallitukselta maa- ja metsätalousministeriölle 1971, 

otteet säätiötä vastaan kovenivat.  

 

Myös aikaisemmat toimeksiannot olivat olleet epämääräisiä. Tämän takia ministeriö ei voinut 

maksaa kaikkia laskuja ennen kuin se oli selvittänyt taannehtivasti toimeksiantojen sitovuudet. 

Tarkastukset olivat muuttuneet lähes pikkutarkoiksi. Säätiö menetti lähes kaikki vapaiden 

markkinoiden työt ja sai liian vähän kalatalousviranomaiselta toimeksiantoja. Rahat yksinkertaisesti 

loppuivat ja säätiö oli jatkuvan taloudellisen supistuksen kierteessä. 

 

Säätiö määritteli itsensä puolueettomaksi vesistötieteelliseksi tutkimuslaitokseksi. Se ei toiminut 

liiketaloudellisin perustein ja sen töiden hinnoittelu oli moneen vastaavaan yritykseen verrattavissa 

alhainen. Kun säätiö ei kartuttanut pääomia, sen rahatilanne ei koskaan ollut vakavarainen. Säätiöllä 

ei ollut mitään merkittävää omaisuutta. Sen peruspääoma 100 000 mk oli riittämätön, eikä sen 

korottamiseen ollut mitään mahdollisuuksia. Hyvänä aikana sen ”kädestä suuhun” toimintaa ei aina 

huomannut, mutta kun ajat huononivat, säätiön ainainen ongelma oli rahavarojen riittävyys.  

 

Jälkeenpäin voidaan sanoa, että säätiö ei sopeuttanut toimintaansa säädöksen edellyttämälle tasolle. 

Varsinkin vuoden 1971 jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosastosta 

tuli kalatalousviranomainen, jyrkät erimielisyydet säätiön ja eritoten sen toiminnanjohtajan sekä 

osaston kanssa lisääntyivät. Tällaisia olivat kalakantojen velvoitehoidon toteuttamistapa, valtion 

kalatalousmäärärahojen käyttö, säätiön tehtävät maan kalataloudessa ja kalatalouden 

valtiojohtoisuuden purkaminen. Sormunen kun oli leppymätön sosialismin, byrokratian ja 

virkavaltaisuuden vastustaja. Myös maksuasioista riideltiin maataloushallituksen ja sittemmin maa- 

ja metsätalousministeriön metsästys- ja kalastusosaston kanssa. 

 

Heti alusta pitäen kalastus- ja metsästysosaston henki oli säätiön vastainen, josta oli aistittavissa 

jopa säätiön hädänalaisen tilan hyödyntämistä ja haluttomuutta joustaa asioiden hoitamisessa. Tämä 

asetelma mm. pitkitti Iijoella selvitysten tekemistä ja korvauspäätösten saamista. Säätiö joutui 

irtisanomaan henkilökuntaa, myymään Hatsinan kalanviljelylaitoksen kaloineen lukuun ottamatta 

niitä emokaloja, jotka siirrettiin Ohtaohalle ja myymään tutkimusvälineitään. Lopulta se 

lakkautettiin. 

 

Säätiön hallitus piti viimeisen kokouksensa 3.11.1982 Helsingin yliopiston Eläintieteellisessä 

laitoksessa. Siihen osallistuivat L. Koli puheenjohtajana, Erkki Siltamaan varapuheenjohtajana, 

jäsenet Mauri Hirvonen, ja Uuno Paaso sekä T. Sormunen sihteerinä. Puheenjohtaja ilmoitti, että 

oikeusministeriö oli päätöksellään lakkauttanut säätiön 1.4.1982. 
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Lainaus Juha Joonan (2015) teoksesta Valtion lohiregaali kohdasta 

kokoavia näkökohtia ja johtopäätöksiä (s. 200 – 210) 
 

 

Kun Tornionjoen lohenkalastus vuokrattiin kruunun lukuun vuonna 1786, jokivarren kuntien 

talonpojat esittivät, että he voisivat suorittaa vastavan summan kruunulle. Tätä hakemusta koskeva, 

kuninkaan 2.10.1786 antama päätös on erityisen merkittävä, koska siinä tuodaan esille ne perusteet, 

joihin kruunun lohiregaalia koskevan päätöksen katsottiin oikeudellisesti perustuvan. Asiassa käy 

myös selville, että sitä varten oli pyydetty Kamarikollegion lausunto. 

 

Nämä perustelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

 

Ensimmäisen ryhmän muodostavat vuoden 1282 Helgeandsholman päätös ja vuoden 1655 

valtiopäivien päätös eli nykykielellä ilmaistuna ne lainsäädännölliset aktit, joiden nojalla 

lohenkalastusoikeuden voidaan katsoa siirtyneen kruunulle. Toisen ryhmän muodostavat ne tiedot, 

jotka viittaavat siihen, että tämä oikeus on kuulunut kruunulle. Kolmanneksi kiistetään ne 

perustelut, joita talonpojat ovat kantansa tueksi esittäneet. 

 

Ensimmäinen peruste on vuoden 1282 päätös. Ilmeisesti juuri Helgeandsholman päätös oli se 

keskeinen argumentti, jolla kruunun oikeutta Kamarikollegiossa perusteltiin. Tähän viittasi mm. se, 

että kollegion vuoden 1800 lausunnossa todetaan, kalastukset ovat ilmeisesti alkujaan kuluneet 

talonpojille, mutta ”myöhemmin hallitus selitti kaikki suuremmat joet ja niissä löytyvät kalastukset 

kruunun etuudeksi”. Kysymys ei voi olla muusta kuin Helgeandsholman päätöksestä, vaikka tätä ei 

erikseen mainitakaan. Mitään muuta perustetta lohenkalastusoikeuden siirtymisestä kruunulle ei 

tässä lausunnossa esitetä. 

 

Vaikka Helgeandsholman päätöstä pidettiin väärennöksenä jo silloin kun se tuotiin julkisuuteen 

1587, vasta vuonna 1864 Styffe kykeni osoittamaan, että tällaista päätöstä ei ole todellisuudessa 

tehty. Nykyään tämä on sekä Ruotsin korkeimman oikeuden että Kamarikollegion kanta tähän 

asiaan. Vaikka Helgeandsholman päätöksellä onkin oma oikeushistoriallinen merkityksensä, sillä ei 

voida kuitenkaan enää nykyaikana perustella lohenkalastusoikeuden kuulumista valtiolle. 

 

Toinen peruste, jonka nojalla kruunun katsotaan saaneen omistusoikeuden lohenkalastuksiin, oli 

25.6.1655 tehty valtiopäivien päätös. Tässä päätöksessä oli kysymys reduktiosta, joka kohdistui 

aateliin ja jonka tarkoituksena oli palauttaa kruunulle aikaisemmin kuuluneita kuninkaankartanoita 

ja muita kuninkaalle kuuluneita etuja, esimerkiksi aatelille lahjoitettuja verotalojen veroja. Tätä 

päätöstä täydensivät Kaarle XI holhoojahallituksen 29.10.1666, sekä Kaarlen itsensä 21.101678 

tekemät päätökset. 

 

Tässä päätöksessä todetaan, että ”luovuttamattomilla aloilla, jotka oikeastaan ovat kuninkaalle 

tulevat, eivätkä ole sopivat rälssin alle jättää” käsitetään myös ”kruunun ylimuistoiset 

pääkalastukset Ruotsin, Suomen ja Inkerinmaan suurissa virroissa, sekä myös se oikeus, joka 

vanhastaan on kulunut kruunulle saariston ja ulkokarien tai yleisten kalastamoiden suurissa 

nuotanvetopaikoissa ja kalastuksissa”. Kysymys oli siis ensisijaisesti aatelisille päätyneistä, 

kruunulle kuuluvia kalastuksia. 

 

Ilmauksella ”huvudfiske” tarkoitettiin aina 1500-luvun jälkipuoliskolta lähtien kruunun tärkeimpiä 

kalastuksia, joihin talonpojilla oli rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus. Myös tämä ilmaus 

viittaa siihen, että myös kalastuksen osalta kysymys oli reduktiosta eli kruunulle aiemmin 
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kuuluneista oikeuksista, jotka olivat päätyneet muiden käyttöön, mutta jotka nyt tuli palauttaa 

takaisin kruunulle. 

 

Tällä tavalla asia ymmärrettiin myös käytännössä. Maaherra Graanin vuonna 1671 toteuttaman 

tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko, ja missä määrin, löydettävissä kruunulle kuuluvaa 

omaisuutta. Asia liittyi edellä mainittuun Kaarle XI holhoojahallituksen reduktioprosessiin. Tässä 

tutkimuksessa Ala- ja Ylitornion pitäjien lautamiehet ilmoittivat, että näiden pitäjien suurissa joissa 

ei ole mitään kruunulle kuuluvia pääkalastuksia vaan ne kalastukset, jotka alueella ovat, on 

rakennettu kylänmiesten maan ja rannan viereen. Näistä kylän miehet ovat vanhastaan maksaneet 

kruunulle määrättyä taksaa. 

 

Kemi- ja Oulujoella, ja mahdollisesti muissakin Pohjanmaan virroissa tällaisia kalastuksia saattoi 

sen sijaan olla. Tältä osin voidaan viitata vuoden 1617 veroluetteloon, jonka mukaan Kemijoen oli 

12 ja Oulujoessa 6 kruununpatoa. Tästä huolimatta voidaan kuitenkin kyseenalaistaa olisiko vuoden 

1655 päätös voinut koskea näitäkään lohijokia, koska kruunulle kuluvien kalastusten tuli olla 

ylimuistoisia. Ensimmäiset lohipadot Kemijokeen rakennettiin kruunun lukuun ilmeisesti vasta 

1600-luvun alussa. 

 

Regaalioikeuden kannalta oleellista on kuitenkin ennen kaikkea se, että vuoden 1655 päätöksessä 

oli kysymys kruunulle kuuluneen omaisuuden palauttamisesta. Asiaa ei voida ymmärtää niin, että 

kruunulle olisi ollut tarkoitus siirtää jotain sellaista omaisuutta, mikä sille ei kuulunut. Kysymys ei 

siis ollut siitä, että talonpojille aikaisemmin kulunut lohenkalastusoikeus olisi ollut tarkoitus siirtää 

kruunulle. 

 

Vuoden 1786 kuninkaan päätöksessä todetaan myös että kruunu on jo 130 vuotta aikaisemmin 

antanut tämän kalastuksen vuokralle ja se on verovähennyksiä myönnettäessä katsottu kruunun 

omaisuudeksi ja sitä on pidetty kruunulle kuuluvana silloin kun kruunu on myöntänyt siihen 

läänityksiä ja antanut siihen lahjoituksia. 

 

Nämä perustelut ovat kuitenkin siinä mielessä toissijaisia, että niissä ei ole kysymys 

lohenkalastusoikeuden siirtämisestä kruunulle, vaan siitä että sitä on pidetty kruunulle kuuluvana. 

Kyseisessä kohdassa ei tarkemmin yksilöidä, mitä päätöksiä tässä yhteydessä tarkoitetaan, muta 

siinä kuitenkin todetaan, että kalastus on annettu vuokralle jo 130 vuotta aikaisemmin. Tällöin 

tullaan 1650-luvulle. Kysymys saattoi olla esimerkiksi 27.10.1653 annetusta kuninkaallisesta 

määräyksestä, jolla Yli- ja Alatornion pitäjät, pysyvine ja ylimääräisine veroineen ja maksuineen 

sekä päivätöineen ja lohenkalastuksineen luovutettiin Köngäksen ruukin perustajalle Arent Grapelle 

sekä Abraham ja Jacob Mommale ”vuokraluontoisesti (Arrende wjs) saada käyttää ja pitää 

hallussaan”.  

 

Tästä luovutuksesta on esitetty erilaisia käsityksiä. Toisaalta on katsottu, että toisin kuin 1620-

luvulla tapahtuneessa verojen vuokrauksessa, vuoden 1653 päätös olisi tarkoittanut vapaata 

määräysvaltaa kalastuksen suhteen. Toisaalta on katsottu, että Köngäsen ruukin haltijoille ei olisi 

luovutettu muuta kuin oikeus kantaa lohitaksaa. Jälkimmäisen käsityksen oikeellisuuteen viittasi se, 

että Vitsaniemen oikeudenkäynnissä sekä HD:n enemmistö että päinvastaiseen lopputulokseen 

päätynyt vähemmistö katsoivat, että kysymys oli ainoastaan verojen vuokrauksesta ilman, että tällä 

asialla olisi ollut yhteyttä varsinaiseen kalastusoikeuteen. 

 

Kolmanneksi vuoden 1786 päätöksessä viitattiin siihen, että kruunu on antanut kiinnekirjoja 

määrättyihin joessa oleviin kalastuspaikkoihin, minkä katsottiin osoittavan, että kruunu on pitänyt 

kalastusoikeutta omanaan ja myynyt siihen kohdistuvia omistusoikeuksia. Ne kuninkaalliset kirjeet 
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ja päätökset, joihin rahvaan toimesta oli vaatimusten perusteena viitattu, tarkoittivat päätöksen 

mukaan ainoastaan sitä, että Tornion pitäjien asukkailla on ollut hyvin pitkän aikaa, veronmaksua 

vastaan, oikeus harjoittaa tätä kalastusta. Vuoden 1640 kuninkaan päätöksen katsottiin taas 

osoittavan vain sitä, miten veroa tulee suorittaa sekä kruunun omasta että rahvaan vero- ja 

perintökalastuksesta, mikä koskee Länsipohjan rahvasta jo ylipäätään, eikä siis todista mistään 

erityisestä omistusoikeudesta Tornion lohenkalastukseen. 

 

Lainhuudon ja kiinnekirjan saaminen kiinteään omaisuuteen ymmärrettiin myös kyseisenä aikana 

siten, että henkilö omisti kyseessä olevan omaisuuden. Tässä päätöksessä tämä tulkitaan kuitenkin 

osoitukseksi kruunun omistusoikeuden puolesta. Lisäksi, vaikka päätöksessä ei kiistetäkään sitä, 

etteivätkö talonpojat olisi suorittaneet kalastuksesta veroa, tämän ei kuitenkaan katsota olevan 

osoitus siitä, että kalastus olisi kuulunut talonpojille. Normaalisti lähtökohtana oli kuitenkin se, että 

henkilön katsotaan omistaneen sen mistä hän suorittaa veroa. 

 

Tällaiset lähtökohdat voivat viitata oppiin, jonka mukaan kruunu oli kaiken maan alkuperäinen 

omistaja ja talonpojilla katsottiin olevan ainoastaan perinnöllinen käyttöoikeus käyttämäänsä 

maahan. Toisaalta ne voivat viitata jaettua omistusoikeutta koskevaan oppiin, joka lähti 

säätykohtaisesta omistusoikeuskäsityksestä. Talonpojan omistusoikeus maahan ei ollut tämän opin 

mukaan omistusoikeus samassa merkityksessä kuin kruunun tai aatelismiehen omistusoikeus. 

 

Mannermaalla tämän opin mukaan kuninkaalle ja vasalleille kuului varsinainen omistusoikeus 

(dominium direktum) kun taas talonpojilla oli käyttöoikeus (dominium uile) eli oikeus käyttää 

maata veronmaksua vastaan. Käsitteet oli haettu roomalaisesta oikeudesta. Myös ruotsalaisessa 

tutkimuksessa otettiin 1600-luvulla käyttöön tämä feodaaliselta pohjalta lähtevä dominium-oppi ja 

myös Ruotsissa kehitys eteni siihen, että omistusoikeuden katsottiin olleen jaettu veronsaajan ja 

veronmaksajan välillä. Ruotsalaiselle dokriinille oli kuitenkin tyypillistä, että sitä ei erityisesti 

sidottu läänityslaitokseen. 

 

Vanhemmassa dominium-opissa, jota edustivat mm. Loccenius, Stiernhöök, Rålamb ja Ehrenstein 

lähdettiin vielä siitä, että dominium tarkoitti yläkäsitettä, herravaltaa. Almquist on katsonut, että 

ensimmäinen joka sovelsi jaettua omistusoikeutta veromaahan, oli Lundin yliopiston opettaja 1720-

luvulla työskennellyt David Nehrman. Ensimmäisen kerranuusi tulkinta tuodaan esille hänen 

vuonna 1729 julkaistussa teoksessaan ”inledning til then swenska juristprudentiam civilem”. Tässä 

teoksessa Nehrman katsoo, että dominiumin ja propertiasin välillä ei ole mitään käsitteellistä eroa, 

vaan että nämä molemmat tarkoittavat omistusoikeutta. Hänen mukaansa verotalonpojallaoli 

ainoastaan dominium utile eli varsinainen käyttöoikeus. Tällainen tulkinta oli kuitenkin Almquistin 

mukaan ristiriidassa tätä oppia koskevan vanhan saksalais-roomalaisen oikeusteorian kanssa. 

 

Tällä uudella opilla oli myös oma vaikutuksensa oikeuselämään. Esimerkkinä tästä voidaan mainita 

vuoden 1734 lain valmistelun yhteydessä käyty metsästysoikeutta koskeva keskustelu. Kun 

talonpojat totesivat, että metsästysoikeus on vanhastaan kuulunut maanomistajalle, aateliston 

puolelta todettiin, että tämä pitää paikkansa, mutta maanomistusoikeus talonpoikaismaahan kuuluu 

kruunulle, toisaalta aatelille. Se seikka, että talonpoika maksoi maasta veroa, tulkittiin ilmaukseksi 

siitä, että veronmaksaja hyväksyi veronsaajan omistusoikeuden. 

 

Ainakin teoriassa on mahdollista, että dominium-oppia koskevalla tulkinnan muutoksella ja 

kalastusregaalin käytännön toteuttamisella olisi ollut ajallinen yhteys. Tältä osin voidaan viitata 

edellä mainittuun vuoden 1729 kuninkaalliseen päätökseen, jossa vielä todetaan, että Iijoen 

asukkaat ovat ikimuistoisista ajoista omistaneet lohenkalastuksen ja suorittaneet siitä veroa. Sen 

sijaan vuoden 1736  Kamarikollegion kirjelmän mukaan mm. Iijoen kalastukset ovat regale ja 
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kruunulle yksityisesti kuuluvia. 

 

Toisaalta on otettava huomioon, että Ångermanlandin alueella, jossa lohenkalastukset pyrittiin 

siirtämään kruunulle, tämä kehitys oli alkanut jo 1600-luvulla. Lisäksi voidaan viitata siihen, että 

keskushallinnon viranomaisilla oli tendenssi nähdä veroluontoinen maa vain eräänlaisena 

kruununluontoisen maan alalajina jo 1600-luvun loppupuolella ja tämä näkyi myös maakirjoihin 

tehdyissä merkinnöissä Gästriglandista aina Ångermanlandiin asti. Länsipohjan silloisen läänin 

alueella ei vielä tuolloin kuitenkaan käytetty ilmaisua, joka olisi viitannut kruunulle kuluvaan 

kalastuksen (kronotitel), vaan käytössä oli neutraalimpi ilmaus ”verotetut kalastukset” (taxerade 

fisken). 

 

Jaettua omistusoikeutta koskevalla opilla ei kuitenkaan ollut mitään selvää perustaa Ruotsin 

lainsäädännössä. Zittingin mukaan tämä oppi oli vierasperäinen eikä se koskaan pysyvästi 

kotiutunut oikeuselämäämme vaan lainsäädännöllisen tuen puuttuessa menetti pääasiallisen 

merkityksensä jo 1800-luvun alkuun tultaessa. Paaston mukaan oppi hylättiin juridisessa 

doktriinissa yleisesti 1800-luvun alkupuolella. Myöskään niissä 1800-luvun ja 1900-luvun 

oikeuskäynneissä, jotka koskivat valtion lohiregaalia, kruunun oikeutta ei perusteltu sellaisilla 

argumenteilla, jotka olisivat viitanneet jaettua omistusoikeutta koskevaan oppiin.   

 

Pohjanmaan lohijokia koskevista, 1800-luvun lopun oikeudenkäynneistä voidaan todeta, että niissä 

ei juurikaan käsitellä kruunun regaalioikeuden syntyä. Alioikeuden päätöksessä ainoastaan 

todetaan, että 1600-luvun luetteloissa sääntönäislohi oli otettu vuokranmaksujen joukkoon. Lisäksi 

viitataan edellä mainittuihin vuosien 1655 valtiopäivien päätöksiin sekä vuoden 1664 selvitykseen 

ja  sitä seuranneisiin vuosien 1665 ja 1666 kuninkaanpäätökseen ja täytäntöönpanoaktiin. 

 

Senaatin oikeusosaston päätös on vieläkin pelkistetympi. Siinä ei tuoda esille mitään varsinaista 

oikeusperustetta, jollei tällaiseksi olisi tulkittavissa maininta siitä, että vuoden 1800 valtiopäivillä 

päätettiin, että kruunun lohenkalastusta saadaan tämän jälkeenkin harjoittaa sitä maksua vastaan, 

mitä tästä kalastuksesta oli siihen astikin suoritettu. 
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     LIITE 4 

 

 

Iijoen voimalaitosten voimassa olevien siian istutusvelvoitteiden 

toteuttamisesta 
 

1. Yleistä 

2. Kantelu oikeuskanslerille 20.12.2001 ja sen edellyttämät toimenpiteet 

3. Oikeuskanslerin päätös 23.1.2003 ja sen edellyttämät toimenpiteet 

4. Haitankärsijöiden valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ministeriön 11.5.2004 tekemästä 

päätöksestä ja siitä aiheutuneet toimenpiteet 

5. Jatkokantelu oikeuskanslerille 31.5.2004 ja sen edellyttämät toimenpiteet  

6. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.2.2005 

7. Iijoen voimalaitosten velvoiteistutukset vuosina 2007 – 2011 

 

 

1. Yleistä 

 

Vesioikeuskäsittelyn tultua suoritetuksi loppuun ja päätösten saatua lainvoiman alkoi velvoitteiden 

toteuttamisvaihe. Se ei kuitenkaan mennyt kivuttomasti, vaan erityisesti siikaistutusten osalta 

haitankärsijät ilmaisivat eri yhteyksissä tyytymättömyytensä sekä velvoitteiden toteuttamisen että 

velvoiteistutusten tuloksellisuuden osalta. Aluksi haitankärsijät vaativat, että maa- ja ministeriön 

olisi tullut nostaa velvoiteistukkaiksi hyväksyttävien siikaistukkaiden minimikokoa ja keskikokoa. 

Kun istukkaiden kokoa ei nostettu haitankärsijöiden vaatimusta mukaisesti, he laativat 

kantelukirjoituksen Valtioneuvoston oikeuskanslerille ministeriön menettelystä.  

 

 

2. Kantelu oikeuskanslerille 20.12.2001 ja sen edellyttämät toimenpiteet 

 

Oikeuskansleri pyysi maa- ja metsätalousministeriöltä selvityksen kansanedustaja Erkki Pulliainen 

allekirjoittamasta, 20.12.2001 päivätystä kirjoituksesta.  

 

Ministeriö totesi 28.2.2002 päivätyssä vastineessaan, että erikokoisten siikaistukkaiden ja –

istutusten tuloksellisuudesta käytettävät tiedot ovat vielä puutteelliset. Perustelunaan ministeriö 

viittasi kolmeen asettamaansa asiantuntijatyöryhmään ja niiden toimeksiantoon: 

 

1.) Maa- ja metsätalousministeriön 30.9.1997 asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella 

viljelytaloudellisesti tärkeimmille istukaslajeille mahdolliset istukaspoikasten laatukriteerit. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi erikoistutkija Perttu Koski eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselta 

Oulusta. 

Työryhmä jätti mietintönsä 26.3.1999. Työryhmän esitykset sisälsivät mm. joukon 

jatkotoimenpiteitä kuten: 

Velvoiteistutuksissa on aika ajoin tarvetta vaihtaa istukkaiden kokoa ja/tai kalalajia. Jotta muutokset 

voitaisiin tehdä perustellusti, meillä tulisi olla käytettävässä tiedot siitä, mikä on istutusten 

tuloksellisuus käytettäessä erikokoisia istukkaita ja mitkä ovat erikokoisten poikasten 

istutuskustannukset. Näitä tietoja tarvittiin erityisesti suurten siianistutusvelvoitteiden 

tuloksellisuuden parantamiseen. 

 

2.) Maa- ja metsätalousministeriö asetti 5.12.2001 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin edellä 
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mainitun työryhmän esitysten jalostaminen edelleen eli istukaspoikasten laatukriteerien 

tarkistaminen käytettävissä olevien tietojen avulla sekä esityksen tekeminen kalanpoikasten laadun 

ja istutusten kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Työryhmän tuli myös koordinoida 

kalanpoikasten muuntokerrointen määrittämiseen tähtäävää tutkimustoimintaa sekä laatia 

käytettävässä olevan tiedon perusteella erikokoisille siianpoikasille väliaikaiset kertoimet. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi kalastusneuvos Pentti Munne maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Tämän työryhmän, jonka asettamista kantelukirjoitus koski, tuli jättää mietintönsä vuoden 2003 

toukokuun loppuun mennessä, väliaikaisten siian muuntokerrointen osalta kuitenkin jo vuoden 2002 

toukokuun loppuun mennessä. Työryhmän jäsenistä projektitutkija Kyllikki Korhonen ilmoitti jo 

2.1.2002 päivätyllä kirjeellä, että sellaisen työryhmän toimintaan, jonka kokoonpano ja tavoitteet 

ovat hänen käsittääkseen jopa lainvastaiset, hän ei halua osallistua. 

 

3.) Koska kalaistukkaiden laadun parantaminen ja istutusten tuloksellisuuden parantaminen 

muodostavat varsin laajan tehtäväkentän, maa- ja metsätalousministeriö asetti 5.12.2001 myös 

toisen työryhmän, joka sai tehtäväkseen pohtia kalataloudellisten istutus- ja maksuvelvoitteiden 

toimeenpanon menettelytapoja sekä laatia suosituksia velvoitteiden käytännön toteuttamiseen mm. 

seuraavista asioista; istutusten toteuttamisesta, menettelystä istukaserien hylkäämistapauksissa, 

hylkäämisperusteista, kalatalousmaksuvarojen käyttöön liittyvää ohjeistusta jne.. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi kalatalousjohtaja Jukka Muhosen Hämeen työvoima- ja 

elinkeinokeskuksesta. Työryhmän edellytettiin saavan työnsä päätökseen vuoden 2002 loppuun 

mennessä. 

 

Kaikki em. työryhmät olivat valtakunnallisia asiantuntijatyöryhmiä, joilla pyrittiin parantamaan 

yleisesti istukkaiden laatua ja istutusten tuloksellisuutta. 

 

Yhtenä syynä työryhmien perustamiseen oli myös se, että ministeriöllä ei ollut normiin perustuvaa 

valtuutusta antaa määräyksiä, jotka koskevat kaikkea istutustoimintaa ja jotka kohdistuvat poikasten 

laatuun, kokoon, istutusajankohtaan, kuljetukseen, mittaukseen, istutuspaikkoihin, jne. 

 

Kansanedustaja Erkki Pulliaisen kantelukirjoituksessa on viitattu hänen ja FL Kyllikki Korhosen 

”Perämeren vaellussiikaistukkaiden laadusta ja siikasaaliiden kehityksestä”-nimiseen 

kirjallisuusselvitykseen. Ministeriöllä ei ollut huomauttamista siihen kootun siikatietouden osalta. 

Kokonaan toinen asia oli kuitenkin se, miten näitä tietoja käytetään hyväksi Perämeren 

siikavelvoitteiden toteuttamisessa ja mitkä ovat ministeriön valtuudet ja mahdollisuudet toimia 

istutusohjelmia hyväksyttäessä. 

 

On selvää, että suuret istukkaat antavat yleensä paremman takaisinsaannin kuin pienet istukkaat. 

Suurten istukkaiden tuottaminen on kuitenkin luonnollisesti kalliimpia kuin pienten istukkaiden.  

 

Iijoen osalta Pohjois-Suomen vesioikeuden 31.12.19 79 antaman päätöksen mukaan luvanhaltijan 

tulee istuttaa vuosittain mereen Iijoen edustalle 1,2 miljoonaa yksikesäistä vaellussiian poikasta ja 

Iijoen vesistöalueelle 0,65 miljoonaa yksikesäistä sisävesisiian poikasta. 

 

Vastaavat istutukset Kemijoen osalta olivat Pohjois-Suomen vesioikeuden 28.12.1979 antaman 

päätöksen mukaan 3,1 miljoonaa yksikesäistä vaellussiian poikasta Kemijoen edustan merialueelle 

ja Kemijoen vesistöön 2,1 miljoonaa yksikesäistä sisävesisiian poikasta sekä 0,2 miljoonaa 

yksikesäistä siian- tai harjuksen poikasta.  

 

Sekä Kemijoen että Iijoen voimalaitoksia koskevissa em. päätöksissä on perusteluosassa laskelma 

istutusten mitoituksen perusteista. Laskelmassa todetaan, että mitä tulee istutustoimenpiteiden 
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kustannuksiin, vesioikeus katsoo, että ne ovat luotettavimmin arvioitavissa vuotuiskustannuksina 

käyttäen Kalatalouden Keskusliiton asettaman kalanpoikasten hintatoimikunnan hintasuositusta. 

Tämän hintasuosituksen perusteella voidaan katsoa, että tässä päätöksessä lohen, taimenen ja 

muiden lohensukuisten kalojen hankinta- ja istutuskustannukset ovat päätöksen antohetken 

hintatason mukaan enintään 3 mk/kpl ja yksikesäisten siianpoikasten vastaavat kustannukset 0,35 

mk/kpl. 

 

Kalatalouden Keskusliiton kalanpoikasten hintatoimikunnan vuoden 1979 hintasuosituksissa 8-10 

cm:n pituisten siianpoikasten hinnaksi on merkitty edellä mainittu 0.35 mk/kpl. Puheena olevien 

velvoitteiden toteuttamiseen käytettyjen siikojen keskipituus oli kantelun laatimisen aikoihin 9,2 -

9,5 cm. 

 

Ministeriö on ottanut huomioon hyväksyessään velvoitteiden toteuttamissuunnitelmat sekä 

suoritetut istutukset hintatason yleisen nousun, edellyttämällä kuitenkin, että istukkaiden 

keskimääräinen koko pysyy entisellään tai nousee jonkin verran siitä, mitä se oli alun perin. Näin 

velvoitteiden toteuttamissuunnitelmissa edellytettyjen istukkaiden tuotantokustannukset ovat 

nousseet vähitellen ainakin hintatason yleistä nousua vastaavasti. 

Kemijoen ja Iijoen voimalaitoksia koskevissa vesioikeuden päätöksissä todetaan lisäksi, että mikäli 

tarkkailun tulokset tai istutustoimenpiteistä muutoin saatavat kokemukset antavat siihen aihetta, 

voidaan näissä päätöksissä määrättyä istutusvelvoitetta ja hoitosuunnitelmaa muuttaa istutettavien 

kalalajien osalta tai niiden koon ja määrän suhteen yhtiöiden sekä maa- ja metsätalousministeriön 

keskenään sopimalla tavalla, huolehtien kuitenkin siitä, ettei velvoitteiden rahallinen arvo siitä 

heikkene. Samoin voidaan tarkkailusuunnitelmaa myöhemmin muuttaa, mikäli se toimenpiteiden 

jatkuessa osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Ennen kuin muutoksista sovitaan, niistä on kuultava 

ao. jako- ja kalastuskuntia. Mikäli muutoksista ei yhtiöiden ja ministeriön kesken päästä 

yksimielisyyteen, asia voidaan saattaa erikseen vesioikeuden ratkaistavaksi. Päätöksissä todetaan 

niin ikään, että edellä tarkoitettujen suunnitelmien hyväksymistä tai muuttamista sekä 

istutusvelvoitteen muuttamista koskevan asian voi ao. jakokunta tai kalastuskunta, milloin katsoo 

sen kalavesien hoidon kannalta tarpeelliseksi, saattaa hakemuksella vesioikeuden ratkaistavaksi. 

 

Velvoitteet antavat mahdollisuuden edellä esitetyillä tavoilla muuttaa hoitosuunnitelmaa 

istutettavien kalalajien tai niiden koon ja määrän suhteen. Hallintoviranomainen ei voi kuitenkaan 

asettaa lisävelvoitteita (esimerkiksi nostaa tuntuvasti istukkaan kokoa vähentämättä samalla 

kappalemääriä) siten, että velvoitteiden toteuttamisen euromääräinen arvo kasvaa enemmän kuin 

päätöksissä määrättyjen velvoitteiden toteuttamisen euromääräinen arvo ilman, että velvoitteiden 

haltijat hyväksyvät muutokset. Tämä päätäntävalta kuuluu ao. ympäristölupavirastolle. Toisaalta 

vaikka vesituomioistuimen päätöksessä on annettu maa- ja metsätalousministeriölle valta muuttaa 

velvoitteita kalalajien istukkaiden koon suhteen, siinä on myös ”varmistettu” se, että ministeriö ei 

voi pienentää velvoitteen toteuttamisen euromääräistä arvoa. 

 

Ajan myötä siikaistukkaiden keskikokoa on kuitenkin nostettu asettamalla hoitosuunnitelmissa 

tavoitteeksi isompien istukkaiden käyttäminen. Toisaalta on asetettu myös alamittoja velvoitteisiin 

hyväksyttäville istukkaille. 

 

Siikaistutusten tuloksellisuutta on tutkittu kauan ja useissa eri tutkimuksissa. On tutkittu viljelyä, 

istutuksia ja istukkaan laatua (kuntoa).  Tästä huolimatta siikaistutusten tuloksellisuuden 

parantamiseen suoraan sovellettavaa yksiselitteistä tietoa kertyi kuitenkin varsin hitaasti. 

Haitankärsijäpuolelta tulleiden jatkuvien siikaistukkaiden istutuskoon nostamisvaatimusten vuoksi 

yritettiin hakea perusteltavissa olevia laskelmia siikaistukkaiden muuntokerrointen määräämiseksi 

(=siian istukasyksiköintiä varten). Haettaessa istukkaiden kuntokertoimeen ja/tai kokoon perustuvia 
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muuntokertoimia tulee kuitenkin muistaa, että istukkaan koko on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa 

istutusten tuloksellisuuteen. 

 

3. Oikeuskanslerin päätös 23.1.2003 ja sen edellyttämät toimenpiteet 

 

Valtioneuvoston oikeuskansleri edellytti 23.1.2003 antamassaan päätöksessä, kansanedustaja Erkki 

Pulliaisen 20.12.2001 päiväämään kanteluun, että maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa 

oikeuskanslerille 31.12.2003 mennessä, millaisiin toimenpiteisiin se on asiassa ryhtynyt tai aikoo 

ryhtyä. 

 

Ministeriö ilmoitti 22.12.2003 päivätyllä kirjeellään oikeuskanslerille asettaneensa 5.12.2001 

työryhmän, jonka tehtävänä on mm. istukaspoikasten laatukriteerien tarkistaminen käytettävissä 

olevien tietojen avulla sekä esityksen tekeminen kalanpoikasten laadun ja istutusten kehittämiseksi 

tarvittavista toimenpiteistä. Työryhmän oli määrä toimittaa ehdotuksensa ministeriöön vuoden 2003 

toukokuun loppuun mennessä. Ministeriö on sittemmin pidentänyt työryhmälle asetettua 

määräaikaa siten, että työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi tammikuun 2004 loppuun mennessä. 

Työryhmän työssä siialla on ollut keskeinen asema. 

 

Maa-ja metsätalousministeriö ilmoitti samalla hyväksyvänsä Kemi- ja Iijoen voimalaitosten 

kalatalousvelvoitteiden toteuttamista koskevat suunnitelmat kolmivuotisjaksoittain. Silloin 

voimassa oleva jakso päättyi vuoden 2003 lopussa. Kalatalousvelvoitteiden toteuttamisohjelmat on 

valmisteltu yleensä talven ja kevään mittaan, jolloin on pidetty myös luvanhaltijoiden toimesta 

kuulemiskierros maakunnissa. 

 

Puheena olevien kalatalousvelvoitteiden vuosien 2004-2006 toteuttamisohjelmien valmistelun 

ministeriö ilmoitti vasta käynnistyneen. 18.12.2003 pidettiin luvanhaltijoiden, velvoitteiden 

toteuttajien sekä kalatalousviranomaisten kesken neuvottelu ohjelmien suuntaviivoista. 

Kuulemiskierrokset maakunnassa oli tarkoitus aloittaa helmikuussa. Ohjelmien hyväksyminen 

tapahtunee loppukeväästä tai alkukesästä 2004.  

 

Ministeriö totesi tulevansa ilmoittamaan oikeuskanslerille sen jälkeen, kun se on hyväksynyt 

velvoitteiden toteuttamisohjelman vuosille 2004-2006, mihin toimenpiteisiin ministeriö on ryhtynyt 

tai aikoo ryhtyä siian istutusvelvoitteiden tuloksellisuuden parantamiseksi.  

 

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti lisäksi hyväksyneensä päätöksellään 11.5.2004 Iijoen 

voimalaitosten kalanistutusvelvoitteiden toteuttamissuunnitelman vuosille 2004-2006. Siian osalta 

ministeriö hyväksyi velvoitteen toteutettavaksi kuitenkin vain vuoden 2004 osalta ja edellytti 

samalla, että vuosien 2005 ja 2006 siianistutusvelvoitteiden toteuttamissuunnitelma otetaan 

erillistarkasteluun ja valmistellaan vuoden 2004 aikana yhteistyössä asianosaisten kesken. 

Ministeriö hyväksyi sittemmin vuosien 2005 ja 2006 siikaistutuksia koskevan istutussuunnitelman 

saman sisältöisenä kuin vuoden 2004 suunnitelma. Ministeriö edellytti kuitenkin mm., että 1-

kesäisten siikaistukkaiden kokotavoitteena on keskimitaltaan vähintään 10 cm:n pituinen istukas.   

 

 

4. Haitankärsijöiden valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ministeriön 11.5.2004 

tekemästä päätöksestä ja siitä aiheutuvat toimenpiteet 

 

Keski-Perämeren kalastusalue, Etelä-Iin kalastuskunta sekä Pohjois-Iin kalastuskunta valittivat 

yhteisellä kirjelmällä korkeimmalle hallinto-oikeudelle maa- ja metsätalousministeriön em. 

päätöksestä. 
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Korkeimman hallinto-oikeuden pyydettyä maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntoa em. 

valituksesta, joka koskee maa- ja metsätalousministeriön päätöstä Iijoen voimalaitosten 

kalanistutusvelvoitteiden toteuttamissuunnitelman hyväksymistä vuosille 2004 - 2006, maa- ja 

metsätalousministeriö esitti lausuntonaan seuraavaa: 

 

Valituksessa on ensisijaisesti vaadittu sitä, että "maa- ja metsätalousministeriön valituksenalainen 

päätös kumotaan ja poistetaan asiassa tapahtuneiden menettelyvirheiden takia ja että asia 

palautetaan maa- ja metsätalousministeriöön asian laillista käsittelyä varten." 

 

Perusteluna vaatimukselle valittajat esittävät mm., että hakija on tarkentanut suunnitelmaa 

26.3.2004 päivätyllä kirjeellä ja että Kainuun TE-keskus on esittänyt 5.5.2004 päivätyssä 

lausunnossaan suunnitelmaa muutettavaksi tietyiltä osin siianpoikasten koon, kannan (kesäsiika), 

istutuspaikkojen ja istutusajankohdan suhteen sekä kirjolohi-istutusten osalta. 

Valittajien mukaan molemmat asiakirjat ovat sellaisia, että ne ovat vaikuttaneet asian ratkaisuun, ja 

täysin ilmeistä heidän mukaan ainakin on, että ne hallintomenettelylain 34 §:n tavalla ovat 

saattaneet vaikuttaa asian ratkaisuun. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa 26.3.2004 päivätystä, kalanhoitosuunnitelman täydentämistä 

koskevasta Voimalohi Oy:n kirjeestä, että osin samoja asioita on käsitelty myös ministeriöön 

toimitetuissa lausunnoissa. Lisäksi hoitosuunnitelman täydennyskirjeessä todetaan, että 

kalanhoitokokouksessa käydyn keskustelun ja myöhemmin käytyjen puhelinkeskustelujen 

perusteella Voimalohi Oy on päätynyt esittämään PVO-Vesivoima Oy:n puolesta tarkennuksia 

hoitosuunnitelmaan. TE-keskuksen 5.5.2004 päivätty lausunto on puolestaan lähinnä yhteenveto 

TE-keskuksen kirjeellään asianosaisilta pyytämistä lausunnoista, johon sisältyy TE-keskuksen 

näkemys hoitosuunnitelman sisällöstä. TE-keskuksen lausunto on asiallisesti kalataloushallinnon 

sisäinen lausunto, joka yleensä pyydetään ennen asian ratkaisemista ministeriössä. Se ei juurikaan 

sisällä asian käsittelyn kannalta uusia elementtejä. 

 

Valituksessa on käsitelty lähinnä siian istutusvelvoitteita. Siian osalta on kuitenkin huomattava, että 

ministeriö hyväksyi esitetyn, vuosille 2004 - 2006 tarkoitetun suunnitelman vain vuoden 2004 

osalta ja edellytti, että vuosien 2005 ja 2006 siianistutusvelvoitteiden toteuttamissuunnitelma 

otetaan erillistarkasteluun ja valmistellaan kuluvan vuoden aikana yhteistyössä asianosaisten 

kesken. Syynä tähän menettelyyn oli se, että kalaistutusten kehittämistyöryhmän mietinnön 

viivästymisen johdosta siikavelvoitteen mahdollisesta muuttamisesta ym. ei olisi ehditty neuvotella 

ja sopia menettelytavoista asianosaisten kesken vuoden 2004 osalta.  

 

Toissijaisesti valittajat ovat vaatineet mm., että 

"- maa- ja metsätalousministeriön päätöstä muutetaan siikaistukkaita koskevilta osin siten, että 

siikaistutuksiin tulee käyttää keskimäärin 12 senttimetriä pitkiä ja keskimäärin 11 grammaa 

painavia istukkaita siten, että vähintään puolet istukkaista tulee istuttaa ennen syyskuun 15. päivää 

ja loppuosa istutuksista syyskuun loppuun mennessä.” 

 

Valittajat ovat valituksessaan vedonneet pitkälti kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien 

velvoittavuuteen. Ministeriön ja TE-keskusten toimesta on korostettu eri yhteyksissä käyttö- ja 

hoitosuunnitelmien merkitystä ja hyväksikäyttöä. Valittajat ovat kuitenkin pyrkineet käyttämään 

käyttö- ja hoitosuunnitelmia hyväksi tavalla, joka ei ole ollut kalatalousviranomaisen tarkoitus. 

Kalastusalueen tulee hyväksyä käyttö- ja hoitosuunnitelma määräenemmistöllä. Jollei käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaa saada näin hyväksytyksi tulee suunnitelma toimittaa asianomaisen TE-keskuksen 

vahvistettavaksi. Yleensä käyttö- ja hoitosuunnitelmat eivät ole TE-keskusten vahvistamia. Näin on 
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asianlaita myös puheena olevassa tapauksessa. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on ohjeena kalastusalueen kalakantojen hoidossa ja kalastuksen 

järjestämisessä. Valituksen tekoaikana voimassa olleen kalastuslain 82 §:n kolmannen momentin 

mukaan viranomaisten ja kalastusalueen vesialueella toimivien kalastuskuntien tai jaetun vesialueen 

omistajien on tarpeen mukaan otettava huomioon kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 

kalavarojen hoitoa ja käyttöä koskevat yleiset suuntaviivat. Näin ollen käyttö- ja hoitosuunnitelmien 

ehdotonta noudattamista ei voida suinkaan pitää kalatalousviranomaista sitovana. 

Puheena olevassa tapauksessa Iijoen voimalaitosten kalataloudelliset velvoitteet ja se, miten niitä 

käytännössä toteutettiin, oli kalastusalueen tiedossa silloin, kun käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 

valmisteltiin. Sikäli kun kalastusalue ei ollut tyytyväinen siihen tapaan, miten velvoitteet 

toteutettiin, kalastusalue olisi voinut asettaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tavoitteet, joihin jatkossa 

pyritään ja mahdollisesti miten. Ministeriön näkemyksen mukaan ei ole sinänsä lainvastaista kirjata 

ohjeellisiin käyttö- ja hoitosuunnitelmiin, ettei kalastusalue pidä suotavana tai tule hyväksymään 

vesialueilleen keskimäärin alle 12 senttimetrin mittaisten vaellussiianpoikasten istuttamista 

velvoitteina. Koska tämä puheena olevassa tapauksessa koskee nimenomaan velvoiteistutuksia, olisi 

samalla tullut kuitenkin varautua tinkimään kappalemääristä, sillä ei kalastusalue voi yksipuolisesti 

päätöksellään nostaa velvoitteen toteuttamiskustannuksia.  

 

Valituksessa on viitattu siihen, että isompi istukas antaa paremman takaisinsaannin. Näin voidaan 

yleisesti ottaen sanoa, mutta on muistettava, että isompi istukas on myös kalliimpi. Näin ollen tulee 

yleensä tarkkaan harkita velvoitteen toteuttamiskustannusten ja takaisinsaantitietojen valossa, 

minkä kokoisiin poikasiin on tarkoituksenmukaista satsata. Maa- ja metsätalousministeriö on 

ilmoittanut useassa eri yhteydessä, ettei sillä ole mitään sitä vastaan, että puheen olevaa 

siianistutusvelvoitetta muutetaan istukkaiden koon ja kappalemäärän osalta lupapäätöksen 

sallimissa puitteissa. Siikaistukkaiden kappalemäärien muuttaminen kalatalousviranomaisen 

päätöksellä on osoittautunut kuitenkin käytännössä vaikeaksi. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole katsonut voivansa velvoitteiden toimeenpanoa valvovana 

viranomaisena edellyttää, että velvoiteistutuksiin käytettävien vaellussiikaistukkaiden keskikoko on 

vähintään 12 senttimetriä kuten valittajat ovat edellyttäneet. Siikaistukkaan keskikoon nostaminen 

vuodelle 2004 hyväksytyn kalanistutussuunnitelman mukaisesta 10 senttimetristä 12 senttimetriin 

tarkoittaa käytännössä siian istutusvelvoitteen toteuttamiskustannusten lisääntymistä kalaistutusten 

kehittämistyöryhmän laatiman, erikokoisten siianpoikasten hintatietoihin perustavan siianpoikasten 

tilapäisen muuntokerrointaulukon kerrointen perusteella 1,6 kertaisiksi. 

 

Pohjois-Suomen vesioikeuden 31.12.1979 antamaan, korkeimman hallinto-oikeuden 23.10.1980 

(Nro 2325-2331/47/80) vahvistamaan päätökseen (Nro 85/79/I) sisältyy laskelma istutusten 

mitoittamisen perustelemiseksi kuten edellä on todettu. Laskelmassa todetaan, että yksikesäisten 

siianpoikasten hankinta- ja istutuskustannukset ovat päätöksen antamishetken hintatasossa enintään  

0,35 mk/kpl." 

 

Kalatalouden Keskusliiton kalanpoikasten hintatoimikunnan vuoden 1979 hintasuosituksissa 8 - 10 

senttimetrin pituisten siikojen hinnaksi on merkitty em. 0,35 mk/kpl. Puheena olevan velvoitteen 

vuosina 1983 - 2003 toteuttamiseen käytettyjen vaellussiikojen vuosittaisten keskipituuksien 

keskiarvo on ollut 9,2 senttimetriä. Vuodelle 2004 ministeriön hyväksymässä suunnitelmassa 

siikaistukkaiden kokotavoitteena on keskimitaltaan vähintään 10 senttimetrin pituinen istukas. 

 

Velvoitepäätös antaa mahdollisuuden edellä esitetyillä tavoilla muuttaa hoitosuunnitelmaa 

istutettavien kalalajien tai niiden koon ja määrän suhteen. Ministeriössä on kuitenkin katsottu, että 
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hallintoviranomainen ei voi asettaa lisävelvoitteita (esimerkiksi nostaa tuntuvasti istukkaiden kokoa 

vähentämättä samalla kappalemääriä) siten, että hoitosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden 

toteuttamisen euromääräinen arvo kasvaa selvästi suuremmaksi kuin päätöksissä määrättyjen 

(tarkoitettujen) velvoitteiden toteuttamisen euromääräinen arvo ilman, että velvoitteen haltijat 

hyväksyvät muutoksen. Ministeriö katsoo, että tämä päätäntävalta kuuluu ao. 

ympäristölupavirastolle. Yleisen hintatason noususta aiheutuva velvoitteiden toteuttamisen 

kallistuminen on kokonaan toinen asia.  

 

 

5. Jatkokantelu oikeuskanslerille 31.5.2004 ja sen edellyttämät toimenpiteet 

 

Kansanedustaja Erkki Pulliainen toimitti valtioneuvoston oikeuskanslerille toisen, 31.5.2004 

päiväämänsä kantelun. Se oli itse asiassa jatkokantelu edelliseen ja koski Perämeren alueen 

siianistutusvelvoitteiden toteuttamista. 

 

Oikeuskanslerin pyydettyä maa- ja metsätalousministeriötä toimittamaan selvityksen edellä 

mainitun kantelun tutkimista varten ja samalla ilmoittamaan, mikä on asiantila ministeriön 

11.5.2004 ja 24.5.2004 tekemien istutussuunnitelmien hyväksymistä koskevien päätösten (dnrot 

2285/717/2004 ja 2472/717/2004) jälkeen sekä vuosien 2005 ja 2006 siianistutusvelvoitteiden 

toteuttamisohjelmien osalta.  

 

Ministeriö esitti selvityksenään mm. seuraavaa: 

Ministeriö hyväksyi edellä mainituilla kirjeillään Iijoen ja Kemijoen voimalaitosten 

kalanistutusvelvoitteiden toteuttamisohjelmat vuosille 2004 - 2006 tietyin ehdoin. Siian kohdalla 

ohjelma hyväksyttiin kuitenkin vain vuoden 2004 osalta. Ministeriö edellytti samalla, että vuosien 

2005 ja 2006 siianistutusvelvoitteiden toteuttamisohjelma otetaan erillistarkasteluun ja 

valmistellaan vuoden 2004 aikana yhteistyössä asianosaisten kesken. 

 

Haitankärsijät eivät kuitenkaan tyytyneet ministeriön päätöksiin, vaan valittivat niistä korkeimmalle 

hallinto-oikeudelle. Korkeimman hallinto-oikeuden pyydettyä ministeriön lausunnon, ministeriö 

antoi 23.8.2004 päivätyn lausunnon sekä Kemijoen että Iijoen osalta. 

 

Vaikka em. päätöksistä oli valitettu käynnistettiin kuitenkin yhtiöiden toimesta neuvottelut vuosien 

2005 ja 2006 siianistutusvelvoitteiden hoitamisesta. Asiasta järjestettiin neuvottelut asianosaisten 

kesken 3.9.2004 ja 26.11.2004 sekä Kemissä että Iissä. Tämän jälkeen PVO-Vesivoima Oy 

(4.1.2005) sekä Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy (5.1.2005) jättivät esityksensä maa- ja 

metsätalousministeriölle siianistutusvelvoitteen toteuttamiseksi. Suunnitelmat sisälsivät myös 

ehdotuksen mahdollisen merkintätutkimuksen käynnistämiseksi Kemi- ja Iijoen velvoiteistukkailla.  

Lapin ja Kainuun TE-keskukset pyysivät asianosaisilta lausunnot suunnitelmista ja antoivat myös 

oman lausuntonsa. Lausunnoissa esitettiin muutoksia mm. siikaistukkaiden koon, vaihtokertoimien, 

tutkimusalueen sekä mädinhankinnan osalta. 

 

Tämän jälkeen ministeriö päätti (6.4.2005) hyväksyä Iijoen ja Kemijoen voimalaitosten 

kalanistutusvelvoitteiden toteuttamissuunnitelmat siian istutusvelvoitteen osalta vuosille 2005 ja 

2006 samansisältöisinä kuin vuodelle 2004 hyväksytyissä ohjelmissa (11.5.2004 ja 24.5.2004). 

Siikaistukkaiden merkintätutkimushankkeeseen ministeriö ei katsonut voivansa sitoutua, sillä 

kysymyksessä oli varsin laaja ja pitkäkestoinen tutkimus, jonka suhteen asianosaisten kesken ei 

päästy tutkimuksen toteuttamisen yksityiskohdista yksimielisyyteen, mikä oli asetettu tutkimuksen 

käynnistämisen edellytykseksi. 
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Kantelukirjoituksessa todetaan, että käydyissä neuvotteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen siitä, 

onko Kemi- ja Iijoella mereen istutettavien vaellussiianpoikasten arvo tasolla, joka vuonna 1979 

vesioikeuden päätöksellä on määrätty ja voidaanko velvoitteen haltijaa määrätä istuttamaan 

luonnonpoikasen kokoisia poikasia. 

 

Pohjois-Suomen vesioikeus asetti Kemijoen ja Iijoen voimalaitosten omistajille istutusvelvoitteet, 

joiden suorittamisella se katsoi voitavan kompensoida mainittujen jokien patoamisesta ja 

voimalaitosten rakentamisesta aiheutuva kalataloudellinen vahinko. Päätöksessä ei ole määräystä 

istutettavien vaellussiianpoikasten arvosta. Velvoitteen toteuttamisen valvonnassa on lähdetty siitä, 

että sikäli kun istutettavien kalanpoikasten kokoa ja/tai lajia on ollut tarpeen muuttaa, muutokset on 

tehty käyttämällä istukkaiden senhetkistä arvoa, ei suinkaan päätöksen antohetken arvoa korjattuna 

elinkustannusindeksillä. Mitä tulee velvoitteen haltijoiden velvoittamiseen käyttämään 

luonnonpoikasenkokoisia istukkaita, sen osalta voidaan todeta, ettei ministeriöllä velvoitteen 

valvojana ole ollut mitään sitä vastaa, että istutukset tai osa niistä suoritettaisiin 

luonnonpoikasenkokoisilla istukkailla. Käytännössä se tarkoittaisi kuitenkin, sikäli kun on 

kysymyksessä valvontaviranomaisen päätös, jonkinasteista istutusmäärän pienentämisen 

hyväksymistä, elleivät velvoitteiden haltijat vapaaehtoisesti suostuisi lisävelvoitteisiin. 

Asianosaisten kesken ei ole päästy yhteisymmärrykseen istukasmäärien muuttamisesta. 

Ympäristölupavirasto voi sitä vastoin tarvittaessa antaa hakemuksesta määräyksen siikaistukkaiden 

koon kasvattamisesta nykyisestä, sikäli kun se katsoo istukaskoon kasvattamisen aiheelliseksi ja 

perustelluksi. 

 

Kantelukirjoituksessa viitataan 20.12.2001 oikeuskanslerille tehtyyn kanteluun ja todetaan, että 

tilanne ei ole sittemmin hitustakaan parantunut (siianistutusvelvoitteiden toteuttamisen osalta).  

Kemijoen ja Iijoen voimalaitosvelvoitteisiin käytettiin siikoja, joiden koko vuonna 2004 oli 

tuntuvasti suurempi kuin aiemmissa velvoiteistutuksissa. Kemijoen velvoiteistukkaiden keskikoko 

oli 11,1 cm ja poikasten paino 8,1 g. Iijoen velvoiteistukkaiden keskikoko oli vastaavasti 10,2 cm ja 

poikasten paino 6,3g. Keskikoon kasvu vuonna 2004 johtui osaksi suuresta poikaskuolleisuudesta. 

Tarkasteltaessa istukaskoon kehitystä viime vuosina, ministeriö ei voi yhtyä näkemykseen, että 

tilanne ei olisi hitustakaan parantunut, sillä Kemijoen ja Iijoen siikaistukkaiden painotetut 

keskipituudet olivat vuosina 1983 - 2003 9,6 ja 9,2. Vuonna 2001 keskipituudet olivat 10,3 ja 8,6 

cm ja vuosina 2002 - 2004 keskipituudet (painottamattomat) olivat 10,4 ja 9,7 cm. 

 

Kantelukirjoituksessa toteaa edelleen, että Pohjoisella Perämerellä vahingonkärsijätahot ovat 

toistuvasti todenneet tarkkailutulosten osoittavan, ettei velvoiteistutuksilla ole saavutettu oikeuden 

päätöksissä määrättyä tulosta. Suoritetut seurantatutkimukset osoittavat niin ikään, että Perämerellä 

istukkaina on käytetty pienikokoisempaa poikasmateriaalia kuin missään muualla Suomessa. 

Istukkaat ovat olleet 3-4-cm lyhyempiä kuin merellisen vaellussiian samanikäiset luonnonpoikaset. 

Ministeriö korostaa, että vesioikeuden päätöksissä ei ole määrätty istutusten tulosta. Vesioikeus on 

päätöksen perusteluosassa esittänyt laskelman, jossa on tarkasteltu määrättyjen 

istutustoimenpiteiden kohtuullisuutta. Velvoitteen haltijalle ei voi asettaa velvoitetta tietyn 

istutustuloksen saavuttamisesta, sillä tulos riippuu mm. kalastuksen kehittymisestä. Velvoitteen 

haltijat eivät voi po. tapauksessa juurikaan vaikuttaa kalastuksen järjestelyyn. Toisaalta 

vesituomioistuinten päätöksellä ei voida sitoa kalastusta ja kalastusjärjestelyjä johonkin tiettynä 

ajankohtana vallinneeseen tilanteeseen, sillä kalastus muuttuu koko ajan kannattavuuden, 

kalastustekniikan ja välinen muuttumisen, kansainvälisten sopimusten ym. syiden vuoksi.  

 

Siianistutusvelvoitteen mitoitusperusteena Pohjois-Suomen vesioikeus käytti 50 kg kalaa tuhatta 

istukasta kohti. Takaisinsaanti vaihtelee tuntuvasti vuodesta ja istutuserästä toiseen. Istukkaan 

koolla on merkitystä takaisinsaannin kannalta, mutta se ei missään tapauksessa ole ainut selittävä 
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tekijä eroihin takaisinsaannissa. Pohjanlahdella merkittiin vuosina 1995 - 1998 n. 6 miljoonaa 

yksikesäistä siianpoikasta velvoiteistutusten tuloksellisuuden selvittämiseksi (Kalaistutusten 

kehittämistyöryhmä muistio MMM:2004:6, s. 29). Vaikka koejärjestely ei sallinut poikasten 

ulkoisen laadun ja istutustuloksen välisten suhteiden tutkimista, pyrittiin merkinnöillä saamaan 

myös tietoa istukkaan koon vaikutuksesta istutustulokseen. Värimerkintäkokeessa eteläisellä 

Perämerellä eri värikoodeilla merkittyjen poikasryhmien keskipituudet vaihtelivat välillä 9,9 - 10,7 

cm. Vuonna 1995 ja 1996 eteläiselle Perämerelle istutettujen poikaserien tuottama saalis on tähän 

mennessä (kesä 2005) 60 - 115 kg/ 1 000 istukasta istutuserästä riippuen (Leskelä, A. suullinen 

tieto). Poikaserän keskipituudella eikä kuntokertoimella po. aineiston perusteella voinut päätellä 

olevan suoraa yhteyttä sen tuottamaan saaliiseen. Tosin poikasryhmien väliset erot olivat 

istutushetkellä suhteellisen pieniä.  

 

Kemijoen suulle vuosina 1996 - 1998 istutetut värimerkityt siianpoikaset ovat kasvaneet hitaammin 

ja niistä saatu saalistuotto on ollut tuntuvasti pienempi kuin eteläisellä Perämerellä. Kemijoelle 

istutettujen värimerkittyjen siianpoikasten keskipituus oli 8,9 - 10,1 cm eli selvästi pienempi kuin 

eteläisellä Perämerellä. Po. istutusten saalistuotto on ollut tähän mennessä (kesä 2005) vuoden 1996 

istutuksista 52 kg /1 000 istukasta (aineistosta lähes 1/4 istutettiin eteläiselle Perämerelle), vuoden 

1997 istutuksista 29 kg/1 000 istukasta ja vuoden 1998 istutuksista 26 kg/1 000 istukasta (Leskelä, 

A. suullinen tieto). Kemijoen istutuksista on huomattava, että osa saaliista erityisesti vuosien 1997 

ja 1998 osalta on vielä saamatta, mutta selvää on, että saalistulos näistä istutuksista jää varsin 

alhaiseksi 

 

Ministeriö ei voi yhtyä kantelukirjoituksessa esitettyyn näkemykseen, että Perämerellä olisi käytetty 

istukkaina pienempää poikasmateriaalia kuin missään muualla Suomessa. Istukkaat ovat kuitenkin 

olleet ilmeisesti valtakunnallisesti keskimääräistä pienempiä. Tilastoja asiasta ei liene kerätty. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuottamista ja istutuksiin menneistä siianpoikasista löytyy 

tilastot vuosilta 1971 - 1997 (Kala- ja riistaraportti nro 159):  

 

alue keskiarvo  min  max 

 pituus mm paino g pituus mm paino g pituus mm paino g 

Muonio 104   8,3 65 1,7 148 28,9 

Kuusamo   93   5,8 59 1,0 160 35,0 

Taivalkoski 101   7,7 63 1,3 177 45,0 

Kajaani 102   8,1 76 2,6 160 33,2 

Laukaa 109   9,0 70 1,3 175 37,0 

Evo 121 14,2 92 4,7 196 60,0 

 

Taulukkoon on ensisijaisesti valittu vaellussiian tuotantotietoja, kuitenkin niillä alueilla joilla 

vaellussiikaa on tuotettu vain vähän, mukaan otettu myös muita siikamuotoja (ei kuitenkaan 

pelediä). Mikäli alueella on ollut käytössä paljon lammikoita, mukaan on otettu vain suurimmat 

lammikot. Inarin kalanviljelylaitoksen alueen tiedot puuttuvat, koska siellä ei kasvateta 

vaellussiikaa, vaan pohjasiikaa. Poikaset siellä ovat olleet samaa suuruusluokkaa kuin Kuusamossa. 

Tilastosta käy ilmi jokseenkin odotetun mukaisesti, että pohjoisessa ja idässä kasvatetut poikaset 

ovat pienempiä kuin etelään päin tultaessa.   

 

Oulujoen vesistön alueella Fortum Power and Heat Oy:n suorittamissa mittavissa 

velvoiteistutuksissa viime vuosina siianpoikasten koko on ollut keskimäärin vähän yli 10 cm eli 

samaa suuruusluokkaa kuin Kemi- ja Iijoen voimalaitosten velvoiteistutuksissa viime aikoina. 

Lupapäätöksissä määrätyissä kalataloudellisissa istutusvelvoitteissa on viime aikoina edellytetty 

yleisesti, että siikaistukkaiden koko on keskimäärin vähintään 10 cm. Hyväksyessään Kemi- ja 
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Iijoen voimatalousvelvoitteiden istutussuunnitelmia ministeriö on edellyttänyt, että siikaistukkaiden 

kokotavoitteena on keskimitaltaan vähintään 10 cm:n pituinen istukas.   

 

Kantelukirjoituksessa mainitaan edelleen, että maa- ja metsätalousministeriön asettaman 

kalaistukkaiden laatutyöryhmän (1999) mukaan erikokoisille siikaistukkaille on tarpeen määritellä 

erityiset muuntokertoimet mm. velvoiteistutuksissa käytettäväksi. Perämeren koillisrannikolle 

sovellettuna tämä merkitsisi sitä, että siellä riittää, että mereen istutetaan elinkyvyttömiä, 

pienikokoisia poikasia.  

 

Ministeriö on toistuvasti esittänyt, että muuntokertoimia ei ole suinkaan tarkoitus käyttää siten, että 

niiden avulla hyväksyttäisiin minkälaiset poikaset tahansa. Muuntokertoimet on tarkoitus kehittää 

nimenomaan siksi, että tällöin voitaisiin tarvittaessa istutukset tai osa niistä suorittaa nykyistä 

suuremmilla poikasilla. Tällä hetkellä asianosaisten keskuudessa ei ole ilmennyt riittävästi 

halukkuutta muuntokertoimien käytölle edes koetoiminnan osalta.  

 

Lopuksi todettakoon, että toimenpidevelvoitteina suoritettavissa istutuksissa tulisi tarkastella 

nykyistä suuremmassa määrin sitä, minkä kokoisilla istukkailla saavutetaan paras tulos. Kun 

istukkaan hinta kasvaa koon myötä, saattaa usein olla edullisempaa, ainakin sisävesialueilla, istuttaa 

suurempi määrä pienempikokoisia poikasia kuin pienempi määrä hyvin suuria poikasia. 

Maksuvelvoitteissa tällainen tarkastelu suoritetaan automaattisesti. Niin ikään todettakoon, että nyt 

puheena olevien suurien toimenpidevelvoitteiden kohdalla ministeriö pitää erittäin tärkeänä sitä 

pitkäjännitteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, mitä velvoitteiden haltijoiden toimesta on tehty 

istukkaiden laadun, viljelyn ja istutusten kehittämiseksi ei pelkästään siian vaan koko 

istutusvelvoitteen osalta. 

 

 

6. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.2.2005 

 

Korkein hallinto-oikeus totesi 17.2.2005 päivätyssä päätöksessään (KHO:2005:16; taltionumero 

298), että maa- ja metsätalousministeriön päätökseen liitetty valitusosoitus poistetaan ja valitus 

jätetään tutkimatta. 

 

Perustelunaan korkein hallinto-oikeus esitti mm. seuraavaa: Maa- ja metsätalousministeriön tai 

työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousviranomaisena tekemä päätös vesilain mukaisen luvan 

lupamääräyksessä vesilain 2 luvun 22 §:n tai sitä vastaavan aikaisemman säädöksen nojalla asetetun 

kalatalousvelvoitteen toteuttamisen tarkemmasta sisällöstä tulee kysymykseen vain, jos 

lupamääräyksessä näin on määrätty, ja vain siltä osin kuin näin on määrätty. Velvoite on 

tällaisessakin tapauksessa kokonaisuudessaan osa itse lupaa. Kalatalousviranomaisen päätös, joka 

merkitsee luvan täsmentämistä lupamääräyksessä avoimeksi jätetyiltä osin lupamääräyksen 

kulloinkin voimassa olevaa sisältöä noudattaen, ei siten ole sellainen luvasta erillinen, itsenäinen 

hallintopäätös, johon voitaisiin hakea muutosta hallintolainkäyttölain mukaisesti.. 

Ratkaisussa todettiin edelleen, että kalatalousvelvoitteen lopullinen sisältö ei erimielisyyksien 

ilmetessä näin ollen kuulu kalatalousviranomaisen päätettäväksi, vaan velvoitetta koskevat 

erimielisyydet on lupaehdon sanamuodosta riippumatta tarvittaessa mahdollista saattaa 

hakemuksella ympäristölupaviraston käsiteltäväksi vesilain mukaisessa järjestyksessä. Sama koskee 

itse istutusvelvoitteen muuttamista siinäkin tapauksessa, että lupaehdossa olisi annettu 

luvanhakijalle ja kalatalousviranomaiselle mahdollisuus sopia muutoksista. Edellä mainitun 

perusteella ei Kemijoen eikä Iijoen voimalaitosten kalanistutusvelvoitteiden 

toteuttamissuunnitelman sisältö eikä itse velvoitteen muuttaminen kuulu maa- ja 

metsätalousministeriön lopullisesti päätettäväksi, vaan velvoitetta koskevat erimielisyydet tulee 
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saattaa hakemuksella Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston käsiteltäväksi vesilain mukaisesti. 

 

 

7. Iijoen voimalaitosten velvoiteistutukset vuosina 2007-2011 

 

Velvoitteen haltija esitti 14.3.2007 päivätyssä kirjeessään mm- ja metsätalousministeriölle 

hyväksyttäväksi Iijoen voimalaitosten kalanistutusvelvoitteiden toteuttamissuunnitelman vuosille 

2007-2011. 

 

Ministeriö on päättänyt hyväksyä em. velvoitteiden toteuttamissuunnitelman mm. seuraavin ehdoin: 

Siikaistukkaiden kokotavoitteena on keskimäärin vähintään 10 cm:n pituinen istukas ja 

vaellussiikaistutuksista noin puolet tulee toteuttaa ns. kesäsiikana edellyttäen, että 

vastakuoriutuneita poikasia saadaan riittävästi. Vaellussikaistutukset tulee tehdä mahdollisuuksien 

mukaan syyskuun loppuun mennessä. Kesänvanhoista vaellussiikaistukkaista voidaan vaihtaa 

enintään 10 % niiden rahallista arvoa vastaavaksi eräksi vastakuoriutuneita poikasia. 

Vastakuoriutuneilla poikasilla tehtävien istutusten tuloksellisuutta on tarpeen selvittää ainakin 

ennen velvoitteen enempää muuttamista. Ministeriö edellyttää lisäksi, että emokalastoja uusitaan 

riittävästi luonnosta pyydetyillä emokaloilla. 
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