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A L K U S 1 N 1 T

Ounasjoen luonnontaloudellisella kehittämisellä pyritään Ounasjoen vesis—

tön, siihen liittyvien elinkeinojen sekä luonnonvarojen käytön ja suojelun

edistämiseen. Luonnontaloudellisella kehittämisellä tarkoitetaan tässä yh

teydessä toimixitaa. jossa käytetään hyväksi vesistön antamia mahdollisuuk

sia sen luonnetta oleellisesti muuttarnlsa. Nrkyiset vesistön ja jokilaak—

son käyttömuodot aaat eräänä lähtökohtana heli ttämiselle.

Vesivoiman käyttö ei kuulu suunnittelutyöhön. Vesivoiman rakentaminen ei

tule Ounasjoen enityissuojelua koskevan lain (fO/83) makaan vesistön käy

tössä muutoirikaan kysyntjkseen.

Luomontaloudellseen eehattamissuunnitelmaan iaiuluvat seuraavat osaselvi—

tvkset:

Qunasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat

Ounasjoen vesiensuojeluselvitys

Qunasj oen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunniteLrpa

Wnasjoen uittoaluesuunnitelma

Ounasjoen entisten uittoväylien kurinostussuunnitelmat

Dunasjoen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelma

Qunasj okivarren matkailusuunnitelma

Gunasjoen ranta-alueiden käyttö

Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen

Ounasj oen luonnontaloudellinen kehittäminen. Yhteenveto osaselvi—

tyksistä ja suositukset Qunasjoen käytön kehittämiselle

Selvitykset julkaistaan osittain yhdistettyinä raportteina.

Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa maa- ja metsätalousministeriön asettama

j ohtoryhmä, Sen kokoonpano on seuraava:

Pj. Ylitarkastaja Terttu Melvasalo, Ymoäristöministeriö

Ylitarkastaja Harri Dahlströr, Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonsuoj eluvalvoja Antti Haaranen, Ymränistöministeriö

Ympäristönsuojelun tarkastaja Yrjö Karjalainen, Lapin lääninhallitus

Seutukaavajohtaja Pekka Leinonen, Lapin seutukaavaliitto

Vesipiirin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Apulaisprofessori Rauno Ruuhijärvi, Suomen luonnonsuojeluliitto
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JOHDANTO

Canasjoki ei ole vain luonnoltaan ja maisemaltaan ainutlaatuinen Lapin

suurjoki, vaan myös eräs alueensa kuntien, Enontekiön, Kittilän ja Rova

nienen maalaiskunnan tärkeimdstä luonnonvaroista. Viime vuosikyrrmeninä

on selvitetty erityisesti sen vesivoiman käyttömahdollisuuksia ja voima-

taloudellisen rakentamisen vaikutuksia. Syyskuun 1. päivänä 1983 tuli

voimaan Cmasjoen erityissuojelua koskeva laki (705/83). Lain mukaan ve

sistöön ei saa rakentaa voimalaitoksia. Vesistön hyödyntäminen edellyt

tää siis vaihtoehtoisten käyttömuotojen kehittämistä ja vaihtoehtoinen

käyttö pemastuu ennen muuta joen luonnontalouteen.

Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen on odottanut päätöstä vesi

voiman käytöstä. Suunnittelutyö on aloitettu kuitenkin jo vuonna 1981

voimataloudefle vaihtoehtoisena suunnitteluna. Suunnittelua hidasti aluk

si resurssien puute, mutta vuonna 1985 se on voitu aloittaa jo lähes täy

dessä laajuudessaan. Suunnittelun edellyttärnien voimavarojen järjestämi

seksi ja suunnittelun organisoimiseksi asetti maa- ja metsätalousministe

riö 10.5.1985 työryhmän, joka sai tehtävänsä päätökseen 28.4.1985. rö—

ryhmän muistio (Qunasjokityöryhmän muistio) sisältää ehdotukset siitä,

miten Ounasjoen luonnontaloudeflinen kehittämissuunnitelma tulisi laatia,

jotta työ valmistuisi vuoden 1985 loppuun mennessä, Suunnittelutyö on

nyt järjestetty Qunasjokityöryhnän esittämien periaatteiden mukaisesti.

Iässä raportissa on lyhyesti tarkasteltu Ounasjoen ja jokialueen nykyisiä

oloja, aikaisempia vaiheita sekä suunnittelun tavoitteita ja suunnittelu—

työn järjestämistä. Tarkoituksena on antaa kokonaiskuva suunnittelusta

sekä sovittaa yhteen eri osasuunnitelmien tavoitteita. Raportti on lähtö

kohtana jatkosuunnittelulle. Vaikka suunnitelma keskittyykin ensisijai

sesti vesistön käyttöön, tuodaan samalla esille myös muita kehittämistar—

peita. Niitä koskeva suunnittelu olisi tarpeellista käynnistää samanai

kaisesti luonnontaloudellisen suunnittelun kanssa. Ounasjoen luonnonta

loudellinen kehittämässuunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen kuntien,

eri viranomaisten ja intressipiirien kanssa.
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tysaari. Kylä on saanut nimensä lyhyestä, mutta voimakkaasti ryöppyäväs

tä Könkäästä. Könkään kylässä on säilynyt nmsaasti vanhoja rakennuksia.

Suvantotaipaleen jälkeen tullaan vuolaalle Riikonkoskelle. Sen niskalla

tulee lisävesiä Loukisesta, joka on tärkeä uittojoki. Riikonkosken jäl

keen Qunasjokea on tultu nmsaat 100 kilometriä ja joessa on ollut pu—

tousta 115 metriä, eli yli puolet Joen koko putouksesta.

Riikonkoskelta alkaa 60 kilometrinen suvantojakso, jossa maisemaa hallit

sevat tulvaniityt ja rehevät metsät, lllä välillä sijaitsee jokivarren

suurin taajana, Kittilön kirkonkylä, jossa on noin 2 500 asukasta sekä

Kaukonen, joka on Kittilää toiseksi suurin kylä.

Alakylän Neitikoskelta alkaa jälleen koski- ja nivataival, jota jatkuu

läres 100 kilometriä. Se päättyy vasta jokisuun suvantoon. Putousta täl

lä matkalla on noin 90 metriä. Joki kulkee kapeassa laaksossa, joka vä

liin laajenee kyllaukeiksi jokirantaan ylottuvine peltoineen.

Rovaniemen maalaiskuntaan tultaessa on ensirrniäinen kylä Lohirdva. Ja pian

ollaan Molkokönkäällä, joka on uittajille ja vesiretkeilijöille OLmasjoen

vaarallisin koski. Siinä virta useana kuohuvana portaana ahtautuu korkei

den graniittikallioiden välitse. Koskitaipaleen varrella ovat seuraavat

kylät jokivarrella Jääskö ja Meltaus, jossa Ounasjokeen yhtyy Meltausjoki.

Se tuo mukanaan laajalta alueelta kerääntyvät Unarin vedet. Meltausjoki on
erömaajoki, joka on paitsi suosittu virkistyskalastusalue myös tärkeä uit—
tojoki. Ennen muita koskia on joelta mainittava Unarinköngäs, jonka ynpä

ristö on säilytetty luonnonhoitometsänä.

Vielä alajuoksullakin tulee Ounasjokeen useita jokia ja puroja. Sivuvesis

töt ovat täällä järvisempiä kuin yläjuoksulla. Alaosan suurin koski on Mar
raskoski ja viimeinen varsinainen koski on Aapiskoski, noin 30 kilometriä

ennen jokisuuta. Sen ympärille on kehittynyt elinvoimainen maatalouskylä,

Tapionkylä (kuva 10).

Suuosallaan Ounasjoki virtaa vaarojen reunustamassa laaksossa. Rannalla

ovat Sinettä, Nivankylä ja Ylikylä. Joen juoksu on täällä rauhoittunut ja

rannat ovat alavaa suistomaata. Näillä alueilla on asuttu kivikaudesta

asti. Ylitettyään napapilrin yhtyy Ounasjoki Kemijokeen. YhtymKaohdassa

sijaitsee Lapin vuosisatainen kauppakeskus, Roniemi, joka on nyt myös

Lapin hallinnollinen keskus. Ounasjoen jälkeen Kendjoella on matkaa merel
le vielä yli 100 kilometriä ja putousta 75 metriä.
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Kaikkiaan Ounasj sa on 06 koskea ja putousta 210 mkkriä. Siok;a

on yhtensä 6, joiata suurunnt ovat Loukinen ja Meltausjoki, Ounas

joen hydrogrnfia a velen laatu iauiatuttavat entistä Keniijokea, Kuvas

sa 2 on havainnollis ette Ounasjokea ja sur sivujokia keskivirtaamien

ja järvialojen avulla.

2 VALkk5 JA 11 ETlOkklPl7

Ounaajokialueella on noir 10 0 0 asukasta, Pääosa asutuksesta on sijoit

ut j viv’vr i aijvn j l1in. Väcsthi aien mautokket alueen

kunnia a on kuvattu taulukossa 1.

Taulukko 1. Oanaaoen kunticn vieathmäärien kehitys.

1)7 17 k) (1%

19$ i8c 6kk

‘6,198 8 6 75

Vuosi Ravanien n ukk Kittilä kuontekiö

1850 2 035

136 089

910 2 55C

285

2 286

2 516

Alu en väeat kk7Vä aaav 1 *-iuaulla poikkeuk lliscn ripeJsti. 1960-

avuil eritya i k n tu in n f 1 i sua— a rnctsätkkoudcr työvoi—

ratanak a. ei py yr et työllistä

aänkk a ii ku u vk tö i an ii oo;ruuto ja

karak v 0 en vin it i r n. ei i- a ne ta touJ n työpaikkojen asiin’ä v i

perii yli pial ilm hei eii tyo Jkeiji ar vrlvnit cnitn pilvel

ilinmnnmoi sa Iv i y” il vdt jo n marRr ihra saI kui i maa— ja metsäta—

loi ( iul kk
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Taulukko 2, Arynriatissa toimivan väestön jakautuminen (%) elinkeinoittain.

Raontekiö Kittilä Rovaniemen mlk

1979 1980 1970 1980 1970 1980

kaa-, metsä-, poro- ja kala—

talous, metsästys 28 15 50 52 50 21

Teollisuus ja tekuinen huolto 2 7 5 0 9 11

Rakennusala 16 15 12 12 15 11

Kauppa-, ravitsemus- ja

majoitusala 12 16 12 12 12 11

Kuljetus, varastoiriti ja

tietoliikenne 8 6 6 8 7 8

Rahoitus-, vakuutus-, kiin

teistö— ja liike—elömää

palvelevat alat 1 1 1 2 1 5

Yhteiskunnalliset ja henkilö

kohtaiset palvelut 21 29 15 20 19 52

Elinkeino tuntematon 15 10 1 6 5 0

Yhteensä 100 100 100 100 100 100

Alueella on työttömiä suhteellisesti enerrunän kuin missään muualla Lapissa

tai muualla Suomessa. Erityisen heikko työllisyystilanne on ollut Raonte

kiöllä. nIyöttömyysaste näyttää siellä nousseen pysyvästi lähelle 50 pro

senttia työvoiman määrästä. Kittilässä on työttömiä viime vuosina ollut

noin 20 prosenttia ja Rovaniemen maalaiskunnassa runsaat 10 prosenttia

työvoimasta (taulukko 2).

Taulukko 5. Työttömyysaste alueen kunnissa ja Lapissa.

Vuosi Rovaniemen Kittilä Raontekiö Lapin lääni
maalaiskunta

1975 6,5 10,1 20,9 5,5

1980 12,7 20,7 26,1 12,5

1921 10,8 19,1 29,8 12,0



Valtakunnallinen t ättömysaste on viime vuosina ollut vajaa puolet La—

min läänin työttömyysasteesta.

Elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi nnrös kuntien sisäinen muuttoliike on

ollut huomattava. Taajamaväestöä on Rovaniemen maalaiskunnassa ja Kitti

iässä noin 30 prosenttia ja Enontekiöllä lähes 30 prosenttia asukkajsta.

Runkokaavan (1975) mukaan taajamaväestön osuus ennen vuotta 2000 nousisi

Rovaniemen maalaiskunnassa yli 50 prosenttiin, Kittiiässä yli 50 prosent—

niin a Enonvekiöllä vähän eli orosenttiin koko väestömäurästä. Seutu—

kaavaliiton eivöhesniin selv.kvksen (Q%:5) hain amaväestön kasvu on

ol loI ennuat ettua nnpeamoaa.

Tällä hetkellä kuntien tärkeimpiä tavoitteita ovat elinkeinoelämän kehit

täminen ja väestömäärän säilyttäminen nykyisellään, I3ankimyksenä on myös

pysyttää väestö ja palvelut haja-asutusalueilla, etenkin kylissä. Tärkein

tä on maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saavien määrän säilyminen

entisellään. Maa- ja metsätaioutta pyritään edistänään mm. tilakohtaisil

la kehittärriissuunniteLmilla. Onseimia ovat rra, maatilojen pieni koko ja

hajanaisuus, alhainen tuottoisuus sekä enävarmuus tilanpidon jatkuvuudes—

ta. Keskeinen määrällinen tavoite on tilojen oeitoninta—aloj en nostaminen.

Enontekiöilä tilan keskimääräinen eltoala on 3,3 hehtaaria (v. 1979),

Yättilässä 3
, hehtaaria (ne. 1.7179) 3a Rovan.iemen maal.aiskurnassa 5 , 3 heh

taaria (v, 1981). Runkokaavassa asetettiin tavoitteeksi peltoalan suaren—

taminen Lpissa keskimäärin 19 hehtaaniin vuoteen 1985 mennessä. Ounasjo—

kialueella peltopinta—ala ei nähtävästi kasva edes puoleen tästä määräl—

iän vaatmmattomasta tavoit. teosta. Alueen kuntien pnltoalat olivat vuoden

1579 ioeussa (Lapin läänin naatalouskeslouksen vuosikirja 1981.) seuraavat:

10 iontekiöilä 371 hehtaaria, Kittilässä 5 801 hehtaaria ja Rovaniemen maa

laiskunnassa 7506 hehtaaria. Peitoala on siten kulki saa kunnissa alle 1

orosenttia kunnan maapinta—alasta. Jbki laakson ala— 3a reskiosissa on met

sää kaksi koLmasosaa mauri uta—alasta, 3 osIa kasvulli saa motsämaata on

kuitenkin vain hieman yli r let. Huomattava osa koko Ounasjokialueen ta—

lousmutsistä on vaj aatuottoisia.

Jokilaakson latva—alueet kuuluvat suoj runot säyyöhyldreeseen, jossa mutsäta—

loutta saa hari o.ittaa vain oaj oit tunti,

lkt.sätaioutta kehitetään mm. ronodostamal Iri rrntsäyhteistyöalueita ja laa—

ne 11 1 0 t ‘-‘i’ mnel’ j
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Palveluelinkeinojen kehitys riippuu lähinnä matkailun kasvusta, joka tois

taiseksi on jäänyt odotettua vähäiserrnäksi. Alueen kunnat pitävät matkai—

lun kehittämistä tärkeänä. Kehittämiskelpoisina elinkeinoelämän aloina

on tuotu esille myös perinteinen kotiteollisuus, kalankasvatus, turkis

tarhaus, kala- ja turkistuotteiden ja rakennusmateriaalin valmistus, kivi

tuotteiden valmistus, puun energiakäytön lisääminen, turveuotanto, kas

viliuonetuotayito sekä marjojen ja muiden luonnontuotteiden jalostus. Osa

näistä soveltuisi myös maatilatalouden sivuelinkeinoiksi.

2.3 WNASJOJ KäYTöN HISTöRIAA

lunasjoen varrella oli asutusta jo varhaisella kivikaudella, noin 5 500

vuotta eKr. Tältä aikakaudelta on tehty asuinpaikkalöytöjä Sinetän Lain

minvaarasta, Vielä vanhemmalta ajalta on Sinetän Lehtojärveltä löydetty

puinen hirvenpääveistos. Se on vanhimpia ja taidokkaimipia esineitä, mitä

Suomen kivikautisesta taiteesta on löydetty. Veistos lienee ollut niuhen

keulakoriste.

lunasjokilaaksosta tunnetaan yhteensä yli 60 esihistoriallista kohdetta,

useinnat kivikautisia asuinpaikkoja. Asutut paikat ovat vuosituhansien ku

luessa vaihdelleet, mihin lienevät vaikuttaneet mm. ilmaston muutokset,

riista- ja kalasaaliiden vaihtelut, vainoajat ja erityisesti joen suuosal

la joen vedenpinnan aleneminen. Esinelöytöjä on tehty erityisesti lähellä

Rovaniemeä, Kittiläxi kirkonkylän läheisyydessä sekä Enontekiön Pöyrisjär

ven ympäristössä. Esihistorialliset löydöt osoittavat Ounasjokivarren tar—

jonneen asutukselle suotuisat edellytykset jo varhain. Ne viittaavat myös

siihen, että Ounasjoki oli tärkeä kulkuväylä.

lunasjoki onkin rruihin Lapin jokin verrattuna soveltanut harvinaisen hy

vin veneväyläksi. Vain Könkään kohdalla on veneitä tarvinnut vetää maitse.

Muista koskista on päästy joko sauvoen tai rannalta venettä vetäen. Lii

kenne on myös talviaikaan seurannut paljolti jokiväyliä. Ounaicsen “reikää”

on kuljettu alaspäin Kendjoelle ja ylöspäin mm. Kautokeinonjoelle ja edel

leen Altajoelle ja Jääneren rantaan. &unasjärven kautta, samoin kuin Kul

kujoen kautta on päästy Muonionjoelle sekä Tepastonjoen kautta Ivalojoel—

le. Alueen ulkopuoliset yhteydet lienevät kuitenkin olleet verrattain vä

häiset aina 800-luvulle saakka, jolloin Euroopan kaupassa alkanut nousu-



.m sr - crkit nflslapin

ro 1
,. 6

O_ taatryrtaapchjoi.anlcsi.

9 ‘D k 3 44
1 V arL 4a reova aavlDytö.

i a 1. u1 ‘t,’zaluotjanja—

a y r irj] O O

ailephidcalalset.

3. t ‘-— fl-’ , a’ alr. .tt N vgorodista

a p rkc ai 1 t
O tamuhtata..

.‘n,jy j -‘ - t 1 s d4lLceaeen, mitta
jt aks ‘uaa—

a’. a o1ul i P bstnkyflän ja

1 sioialam n uudL3abu-

$ 1 Ui £1. jJJ a I. 14 1.1: t 1än r1qrisiin

1

1 sO t3.r,11t30åwr Ytnunlapin—

ky t x c u . Vaidia suomlsd

t r ‘ak.]Lou ‘il-’tänytstelflvah—

E en,r.

0 rn1t

1

1 ‘ U ‘ja tir kida,

1’ t cl

1.. h-i- saper

1 aao

18 r0. .1’ r &‘ iylau—

&1 p aa .J’ u aa ...
. “ ..aJ t trntat11vati

ii.. ‘ • • ii ic , 1 i eo0I r Peli—

4 .
. s r 1 1 lii

1’ lait 1—

) .1- cnlwl

tI- lo ‘uil izajaa

8, ui’ r kitys

atdd .‘ • c
pjjjqjrIfay€3fli

Qina’ p
,•• swtv • ial& .9’ tt jtnt°”ircr1cktiKit-

tilin u



15

Niitty— ja peitopinta—alaa lisättiin varsinkin 1800—luvulla järvenlas—

kuin, Ensimmäisenä lienee Ounasjokialueella suoritettu Kittilmn Mana—

järven lasku v. 180’4. Vuosisadan uo1.ivälissä laskettiin Kittilässä

ainakin Aattasenjärveä, Hanhij ärveä, Jorvanneränjärveä, Kolerkaj ärveä,

Kuivajärveä ja Rireinjärveä. Enontekiön Vuontisjärven lasku tapahtui

v. 1861.

Kun Karinaaran suursaba aloitti Kemissä toimintansa vuonna i87, ulotet

tim puutavaran hankinta Kittilään saakka, Se merkitsi uiton alkamista

Ounasjoella. Aluksi tukit uitettiin lauttoina, mikä kävi päinsä ainoas
taan kevättulvalla. Suotuisalla tuulella ja virtaamalla saattoi tukki—

lautta ehtiä Kittilän Kaukosesta Kemin 2
- 5 vuorokaudessa, mutta mat

kalla saattoin mennä 2
— 5 viikkoakin. Paluuisatkan tekivät uittaja omil

la veneillään tuoden mukanaan me. elintarvikkeita. Ensimmäiset Ounasj oen

uittoa koskevat säännökset ovat vuodelta 1876, jolloin senaatti antoi

määräykset innasjoen uitosta. Isonjaon päättyminen Kittilässä lisäsi hak

Muita ja saniaila tarvetta siirtyä irtouittoon Uittoväylätyöt alkoivat

Ounasjoella vuonna 1910. Ensimmäisenä perattiin Patokoskea, Kemijoen Uit—

toyhdistys aloitti irtouiton vuonna 1912. Uitto laajeni myös lunasjoen

sivuj oille. nkmesj een uittosöäntö uusitLiin vuonna 1925, jolloin sivuve—

sistöt saivat omat uittosääntönsä. SiVL0 tuen uitolle oli tyypillistä ve

den patoanimnen latvaj ärville ja suvannoille ns. säästöpadoilla, j oita

lunasjoen vesistöalueelle on rakennettu yli 70 kappaletta. Uitto suori

tettiin tulvaa ja padottua vettä hyväksikäyttäen. Myös sivuväyliä perat

tiin, mutta pääasiassa vasta toisen maailmunsodan jälkeen.

Osa Ounasj okivarren kylistä säästyi Lapin sodassa j ärj este]mälliseltä

hävitykseltä, mutta rakennusperinteen kannalta merkittävimmät rakennuk

set tuhoutuivat.

Sodan jälkeen peltoa raivattiin lisää ja metsien hakkuita lisättiin.

innasjoen uittomäärät olivat 1960-luvulla suurmnnillaan. Suurin uitto

lieneee11ut vuonna 1965, jolloin uitettiin 550 000 m. keskimääräinen

uittomäärä on viime vuosina ollut 500 000 re, mille tasolle se näyttää

vakiintuneen. Crunasjoen uitto on noin neljäsosa kemi.j een koko uittomää—

rästä.

Uiton kasvua edelsivät huomattavat perkaukset. 1950-luvun alussa perat

tim Tepastonjokea, Könyästä ja Riikonkoskea sekä alajuoksulla Helpin ja
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5 OUNASJOEN KKYTN JA SUOJELUN SUUNNITTELU

5.1 SUUNNHELMAT OUNA&TOEN VESIVOIMAN RAKEtJTA1’4ISEXSI JA (IJNASJOIM VAN-fiO
1ElOIMEN KNYTIt)

Sodan jälkeen tarvittiin SUorassa voimaa ja toteutettIIn huomattavia
vesivoimahankkeita. Vesivoiman ostotoimet rakentamista varten käynnistyi
vät Onasjoe1la jo 1900-luvun alussa. Tällöin ei Joen rakentamisesta ol
tu laadittu vielä suunnitelmia. Ensijmaäinen suunnitelma tuli julkisuuteen
1950-luvun lopulla Vaikka suurinitelaat ovat vuosien kuluessa jonkin vei’
ran muuttuneetkin, pysyi Gunasjoen rakennussutuinitelma suunnilleen alku
peräisessä muodossa, Ounasjoki olisi vahjastettu yhdeksäön portaaseen ja
Meltausjoki yhteen. Tekoaltaita on suunniteltu Tepastoon ja Meltaukseen
sekä allwvaineessa myös Loukiseen ja Kurkkioon. Rakentaminen ei: 1950-lu
vulla ollut vielä ajankohtaista.

Ounasj oen voimataloudellinen rakentaminen tuli hai’kittavaksi varsinai
sesti vasta 1970—luvun alussa. Hankkeen toteuttamisen kannalta keskei
set etupiirit katsoivat kuitenkin, että Ounasjoen rakentaminen ei ole
kannattavaa. 1970—luvun puolivälissä, ns. energiakkiisin Jälkeen tilan
ne muuttui oleellisesti.

Rakentamisen vaikutukset selvitettiin Kemijoki Oy:n toimeksiannosta,
lOtkinuksia seurasi työryhmä, jossa oli edustajia Kemijoki Oy:stä, ve—
sinallituksesta, Imatran Voima Oy:stä ja Helsingin Yliopistosta. Selvi
tyksien kohteena olivat alueen väestö, rakentamisen sosiaalis—taloudelli—
set vaikutukset, luonto, rikstatalous, uitto, muinaismuistot, altaiden
turvevarat ja laitos- ja patopaikkojen geologia sekä Tepaston altaan ve
denlaatu-, kalatalous-, porotalous- ja raivauskysymykset.

Rakentamisesta luopuminen tuli vaihtoehdoksi maa- ja metsätalousminis
teriön suoj eluvesityöryhrrän ehdotettua sitä vuonna 1977 utietinnössään
“Erityistä suojelua vaativat vedet” (Komiteanmietintö 1977:09). Raken
tamisesta luopumista ryhtyi ajamaan seuraavana vuonna Kittilässä pe
nistettu Ounasj okitoirnikunta. Qunasj okitoimikunnat penistettiin niyöhem
min myös alueen muissa kunnissa. Vastaavasti muodostettiin “Ounasjoki
elinkelpoiseksi” -toimikunta, joka suhtautui myönteisesti joen voima—
taloudelliseen rakentamiseen. Wnasjoen rakentamisesta ja siitä luopu—
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tässä yhteydessä tulisi sulkea pois kotimaista energiavaihtoehtoa. Toi

mikunnan väheranistö katsoi, että Ounasjoen rakentamatta jättämisen pe—

nisteiksi esille tulleet seikat, kuten väestön tuntema epävanauus tule—

vaisuudestaan, edellyttäisivät pysyvää rauhcitusta. Tästä syystä Ounas

joki tulisi rauhoittaa pysyvästi erityislailla. Vähermiistö katsoi myös

paikallisen väestön eneranistön kannattavan pysyvää rauhoitusta (koskien

suojelutoimikurii-ian mietintö 1982).

Tanrilksussa 1985 hallitus antoi eduskunnalle esityksen Osnasj oen eri—

tyissuojelusta. Sen mukaan voimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa,

siihen laskevissa sivu,joissa sekä Ounasjärveen laskevissa joissa ei

saa myöntää vesilaissa (26)1/61) tarkoitettua lupaa. Eduskunta hyväk

syi lain toukokuussa 1985. Se vahvistettiin 19.8.1985 (7 05/85) ja tuli

voimaan 1.9.1985.

5.2 OUNASJOEN LUONNOHTALOUDELLISEN KENITIIDVffSSLTUNNflELMAN LAATWENEN

Voimataloudelle vaihtoehtoista Qunasjoen käytön suunnittelua aloitettaes—

sa kävi jo ilmi, että vaihtoehtoinen käyttö merkitsee Qunasjoella luonnon—

talouteen permutuvaa suunnittelua.

Luonnontaloudellisen suunnittelun edellyttämää aineistoa oli Ounasjoelta

käytettävissä niukasti. Määrärahoja järjestyi aluksi vain käytöstä pois-

jääneiden uittoväylien entisöinnin suunnitteluun sekä jossain määrin ka

latalousselvitykseen. Vuoden 1985 aikana on voitu aloittaa useita uusia

kehittämissuunnitelmaan kuuluvia osaselvityksiä.

Suunnittelun koordinoimiseksi ja tarvittavien resurssien järjestämiseksi

asetti maa— ja metsätalousministeriö 10,5.1985 työryhmän. Tämä esitti

muistiossaan (Ounasjokityöryhmän muistio) 28.0,1985 ehdotuksen suunnit

telun organisoinnista, tavoitteista ja rahoituksesta.

Miistiossa on pidetty tavoitteena Osnasjoen ja sen slmsvesistöjen käytön

ja suojelun kehittämistä luonnontalouden sallimissa puitteissa muun kuin

voimatalouden osalta. Luonnontaloudelliseen kehittämiseen sisältyvät toi

minnat, joissa käytetään hyväksi vesistön antamia mahdollisuuksia sen

luonnetta oleellisesti muuttamatta. Luonnontaloudellinen kehittämissuun

nitelma on siten vain osa Ounasjokilankson kokonaisvaltaisesta kehittä—
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Osaselvitykset ovat seuraavat:

- Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet.

- Qunasjoen alueen luonto ja luonnonvarat.

— Ounasjoen vesiensuojeluselvitys.

- Ounasjoen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

- Ounasjoen uittoaluesuunnitelma.

— Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunnitelrnat.

— Ounasjoen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelma.

- Ounasjokivarren matkailusuunnitelma.

- Ounasjoen ranta—alueiden käyttö.

- Onnasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen.

- lunasjoen luonnontaloudeliinen kehittäminen. Yhteenveto osaselvityksistä

ja suositukset Dunasjoen käytön kehittämiselle.

Seuraavissa luvuissa osaselvityksiä ja niiden tavoitteita esitellään lä—

hemmin,

0.1 OUNASJOEN SUUNNIITEUEI LÄHTOKORUAT JA TAVOLUTEET

Tama selvitys esittelee lunasjokialueen aikaisempia vaiheita, nykyisiä

oloja ja ongelmia sekä luonnontaloudellisen suunnittelun alkamista ja

mahdollisuuksia. Selvitys kavailee myös eri osaselvityksien merkitystä

Ounasjoen luonnontaloudellisessa kehittämisessä ja on tarkoitettu edis—

tanaän jatkotyöskentelyä.

.2 OUNASJOEN ALUEEN LUONTO JA LUONNONVARAT

Selvityksestä vastaava yksikkö: Lapin lääninhallitus

Muut osallistuvat yksiköt: Lapin vesipiirin vesitoimisto

Selvityksen valmistuminen: Heinäkuu 1980

Ounasjoen vesistö ulottuu napapiiriltä yli 500 kilometriä pohjoiseen,
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Selvityksen tarkoitus on lyhyesti:

— luoda yleiskuva Ounasjoen vesistön ny1itilasta ja käyttökelpoisuudesta,

- selvittää vesistöön tulevan kuonnituksen sijainti, laatu ja määrä,

— asettaa Ounasjoen vesistölle tavoitetila,

— tutkia tietokoneella ratkaistavan vedenlaaturnallin avulla erilaisten

käyttömuoto4 en aiheuttaman kuormituksen vaikutusta Ounasjoen vesistön

tilaan sekä selvittää vesistöri tavoitetilan asettamia rajoituksia eri

käyttömuodoille. Vedenlamtumallissa käyttörruotoja ovat eri. kalanvilje—

ly, kalankasvatus ja matkailu.

Selvityksen pohjalta laaditaan myös pitkän aikavälin tarkkailuohjelma,

jolla seurataan vesiensuojelun tavoitteiden toteutumista,

0. JJNASJOHJ 1MTALOUDELfLT’I’J KAYTinI- JA HOIänS’JIlMA

Selvityksestä vastva yksikkö: Lapin vesiniirin vesitoJsto

Pniut osallistuvat yksiköt: Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lapin läänin kalatoimisto

Lapin kalastusniiri

Selvityksen valmistuminen: Huhtikuu 1985

Dunasjoen merkittävimmät saaliskalat ovat silka, tainen ja harjus, joi

den osuus saaliista on 03 % sekä hanki, jonka osuus on 27 %. Ounasjoen

kokonaissaalis oli vuonna 1981 vajaat 70 000 kg. Kuvassa 5 on esitetty

kalansaalilt Ounasjoen eri jokijaksoilla sekä vertailutietoja Kemijoen

muilta päähaaroilta. Onasjoen sivuvesien kalastosta ei ole tehty vas

taavaa arviota.

Selvityksen laatimisesta on maa— ja metsätalousministeriö antanut vesi—

hallitukselle erillisen määräyksen kirjeellään uno 0950/67 MM 1982;

20.10.1982.

Koska Wnasjocsta ei ole olemassa riittävästi kalataloudellista aineis

toa, suunnittelutyö on jouduttu käynnistämään perusselvitysvaiheella,

jossa kerätään tietoa kalastuksesta ja kalakannoista vuosilta 1982—1980.

Varsinainen suunnittelu käynnistyy perusselvitysvaiheen kuluessa.
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Perusselvitysvaiheessa selvitetään:

- Ialakanta-arvio ja saaliskäyrä harjuksesta ja nehdouisuuksien nukaan
siioista ja taimenista,

- kalastajien määrä,

- kotitarve- ja virkistyskalastuksen osuudet saali i sta sekä myydyn ka
lan määrä,

— pyyntivälineet ja —kalusto sekä pyyntikustannukset (saalistieduste—
lun yhteydessä vuosittainen seuranta kaluston uusiutwnisesta, jmls

tusnatkoista, luvista yms.),

- kalastuksen nerkitys natkailulle ym. jokivarren palveluelinkeinoifle
(liittyy lapin kalatotdston laajemtpaan selvitykseen),

- tutkitaan sähkökalastuksin mi. uittoperkausten vafloitus Qinasjoen ja
sen sivujokien poilcastuotantoon.

Selvitystyössä on keskitytty jokialueisiin lukuun ottamatta &tntekiön
latvavesiä. Vesistön sivujokien ja järvien kalastuksesta tetdään yleis—
luontoisenpi selvitys vuosien 1983 ja 1984 pyynnistä. Valmistuvat sel
vitykset antavat käyttö- ja hoitosuunnitekan perustaksi luotettavan
nwieerisen pohjan, jonka perusteella voidaan mateinattisesti ennustaa
erilaisten pyynti- ja istutustoinenpiteiden vaflwtuksia.

Kalavesien hoitoa ja käyttöä kehitetään koko Qinasjoen vesistöalueella
nukaan lukien siis myös sivujoet. Kalanviijelyä kehitetään kalatalou
den yhtenä osa-alueena. Tavoitteena on kalantuotanmn ja 1m1istuksen

sekä kalanvinnon hyväksikäytön kehittäminen. Kalatalouden kehittämi
sessä on lähtökohtana vesistölle luontainen kalantuotanto. Kalanvilje
lyssä pyritään nBhdouisirmen pitkälle luonnonvesien omien edellytys
ten hyväksikäyttöön. Kalanviljelystä aiheutuvat luonnontilan ja nerk
kinatilanteen nuutokset eivät kuitenkaan saa vaikeuttaa vesistöalueen
kalantuotantokyvyn uukaisen kalastuksen edellytyksiä.

4.5 OUNA&JO1 UITIOåtLJFSUUNNP&11å

Selvityksestä vastaava yksikkÖ: lapin vesipiirin vesitoindsto
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f’Fut osallistuvat yksiköt: Vesihallitus

Kemijoen Uittoyhdistys

Enontekiön kunta

Kittilön kunta

Rovaniemen maalaiskunta

Selvityksen vaLmistuminen: Lokakuu l981

nasjoessa uitetaan osittain noin 000 000 m5 puuta, mikä on neljäs

osa Kemijoen koko uittomäärästä. Uittonatka ylimaiItä törmävarastoilta

jokisuulle on 250 kilometriä. Törmävarastoja on noin 50 kappaletta ja
ne peittävät ranta-alueita lähes 20 kilometriä. Varasto- ja pudotus

paikat on esitetty kuvassa 6.

Uiton lakattua useLrnrista Cunasjoen sivujoista, on puutavara ajettu

entistä enemaäh suoraan Ounasjoen varteen. Myös rantojen ja vesistöjen

muu käyttö on monipuolistunut ja lisäähtynyt. Siksi tarvitaan eri ran

tojen käyttömuodot huomioon ottava suunniteLma uittoalueiden sijoitta

misesta. Suunnittelun tarvetta lisäävät uittotekuiikan myötä muuttu

neet uiton taroeet.

Selvityksen tekemistä ovat aikaisemmin esittäheet mm. saa— ja metsäta
lousministeriö ja Lapin seutukaavaliitto yksittäisestä rantavarasto—

alueesta antamissaan lausunnoissa,

Uiton tarpeet pyritääh sopeuttamaan vesistön ja rantojen muihin käyttö—

muotoihin. Uiton varastoalueet on tarkoitus kunnostaa ja sijoittaa sekä

uiton että vesistön muun käytön tarpeiden mukaisesti. Puutavara sijoi

tetaan pääosin kestävästi rakennettuihin törmävarastoihin. Jäävarastoin

ti jäisi vain poikkeuksellisesti käyttöön. LaLeltä asutusta ja virkis—

tyskäytön kannalta erityisen tärkeiltä alueilta pyritään varastointi

siirtämään pois.

Osa uiton huoltoalueista voitaneen järjestää niin, että ne palvelevat

rriös matkailua ja kalastusta. Suunnitelmaan kuuluvat Ounasjoen uitto—

alueiden ohella myös siihen laskevien jokien suuosat ja eräät ylempänä

sivujoissa sijaitsevat puutavaran varastoalueet. Lisäksi on käynnissä

Meltausjoen uittosäännön uusiminen ja siinä yhteydessä mm. kalatalou

den edellytysten parantaminen.
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Muut osallistuvat yksiköt: Vesihallitus

Suomen Matkailuliitto

Matkailun edistämiskeskus,

Rovaniemen aluetoirnisto

Selvityksen valmistuminen: Helmikuu 198L1

Vesiretkeilyn, etenkin melonnan lisääntymisen myötä on Lapin jokireit—

tien virkistyskäyttö kasvamassa. Ounasjoen saama julkisuus on ollut

omiaan lisäämään melojien määrää joella.

Ounasjoki soveltuu hyvin retkeilymelontaan. Vaikeita koskia ei ole,

joten reitti sopii hyvin tavalliselle harrastajalle, jopa aloittele—

valle melojalle. Suomen Matkailuliitto ja paikalliset yrittäjät järjes

tävät eripituisia melontaretkiä joelle.

Veneily joella liittyy pääasiassa virkistyskalastukseen ja loma—asun—

tokäyttöön. Jokivarren yrittäjät järjestävät kesästä 198-I alkaen vene-

retkiä ja koskenlaskua jokiveneillä.

Kasvavan käytön vuoksi on reitille varauduttava järjestamaan rantautu

mispaikkoja varusteineen. Tavoitteena on ohjata vesiretkeilyä siten,

että siitä ei aiheudu haittoja luonnolle tai nnanomistajille (kuva 12).

Suunnittelun avulla tuetaan myös jokivarren kylien kauppa- ja matkailu-

palveluja.

Suunnitelmassa ehdotetaan perustettavaksi toistakymmentä rantautumis—

paikkaa, joista osa soveltuu myös yöpymiseen. Joen yläosan pitkälle

erämaaosuudelle esitetään asennettavaksi erämaapuhelin. Kylien kohdalle

on suunniteltu rakennettavaksi kunkin kylän palveluista kertova opaste.

Joen alajuoksulle, välille Sinettä—Rovaniemi, esitetään viitoitetta—

vaksi 1,5 metrin syvyinen väylä jokialuksia ja veneilyä varten.

Qunasjoesta on valmistunut reittiseloste yhteistyössä Suomen Matkailu—

liiton kanssa. Seloste liitetään suunnitelmaan.

Sivujoet esitellään lyhyesti. Meltausjoelle esitetään rakennettavaksi
rantautuinispaikka Unarinkönkäälle ja polku ohi könkään veneen tai ka- -

nootin kuljetusta varten.
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.8 OUNASJOKIVARREN MATKAUUSUUNNITELMA

Selvityksestä vastaava yksikkö: Matkailun edistämiskeskus,

Rovaniemen aluetoimisto

fbiut osallistuvat yksiköt: Lapin vesipiirin vesitoimisto

Selvityksen valmistuminen: Toukokuu 198

Tutkimuksen tarkoituksena on olemassa olevien matkailukohteiden luet

telointi ja uusien nähtävyyksien etsiminen, matkailijoiden kokonais

määrien ja niiden kehittymisen selvittäminen, majoitusyritysten kapa

siteetin ja sen käytön selvitys, uusien ideoiden etsiminen matkailun

edelleen kehittämiseksi ja konkreettisten toimenpide—ehdotusten esil

le tuominen. Tarkoituksena on laatia toimenpidesuositukset sisältävä

matkailun kehittämisohjelma. Tavoitteena on lisäksi matkailun alue-

rakenteen selvittäminen ja saada matkailusuunnitelmasta mahdollisirn

man käytännönläheinen ja käytännössä sovellettava.

Keskeistä Ounasjoen matkailun kehittämisessä on alueen vesistön elin

ehtojen ja toimeentulon oarantaminen tuottamalla sellaisia matkailu-

palveluja, jotka työllistävät paikkakunnan asukkaita ja lisäävät alueen

tuloja. Matkailuelinkeinoa on kehitettävä yhteistyössä ja sopusoinnus

sa penselinkeinojen, maa- ja metsätalouden kanssa. Alueen matkailu pe

nstuu suurelta osin luontoon. Taman vuoksi matkailun luontoon aiheut

tamien haittavaikutusten ehkäiseminen on erittäin tärkeää. Alueen pal

velut on pyrittävä säilyttämään ja matkailukysynnän kasvaessa myös ko

hottamaan palvelutarjontaa ja varustetasoa.

Kehittämisessä on otettava huomioon seuraavia näkökohtia:

- majoituspaikkojen kannattavuutta tulee parantaa nostamalla käyttö-

astetta sekä tasoittamalla matkailukysynnän vaihteluja tehostamalla

markkinointia ja porrastamalla hintoja,

- matkailukoliteiden vetovoimaa on lisättävä ohjelmapalveluja kehittä

mällä, manipuolistamalla niitä ja kiinnittamaliä erityistä huomiota

niiden sisältöön,

- matkailupalvelujen saavutettavuutta on parannettava kehittämällä

tieverkkoa, joukkoliikennettä ja opastusta,

— lähivuosien investoinnit olisi ohjattava valtakunnallisten suositus—

ten mukaisesti muihin kuin hotellitasoisiin majoituskohteisiin,
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- olisi pyrittävä yhteistoimintaan markkinoinnissa. Ounasjokitie käsit

teenä helpottaisi markkinointia ja yhdistäisi yrityksiä,

- melontaretkeily Lapin joilla on kasvanut. Ounasjokivarren matkailu-

yritykset ovat tähän asti jättäneet vesiretkeilijät vähälle huomiol—

le. Reitistä olisi valmistuvan veneily- ja vesiretkeilysuunnitelman

pohjalta laadittava edustava Ounasjoki—opas, jossa reittiselosteen

lisäksi olisi esitelty jokivarren luontoa ja palveluja,

- maatilamatkailua tulisi kehittää matkailukeskusten rinnalla maata

louden sivuansiomahdollisuuksien turvaamiseksi,

- kyläläisille olisi annettava tietoa matkailun tuomista mahdollisuuk

sista esimerkiksi järjestämällä matkailusta kiinnostuneille tai yrit—

täj ille matkailukursseja,

- alueen matkailun kehittämisessä olisi otettava huomioon myös paikal

lisen väestön virkistystarpeet.

.9 OUNASJOEN RANTA-ALUEIDEN KYI

Selvityksestä vastaava yksikkö: Lapin seutukaavaliitto

P&iut osallistuvat yksiköt: Enontekiön kunta

Kittilän kunta

Rovaniemen maalaiskunta

Vesihallitus

Lapin vesipiirin vesitoimisto

Selvityksen valmistuminen: Joulukuu 198

Ounasjoen ranta-alueiden yhteispituus on noin 600 kilometriä. Rantoja

on perinteisesti käytetty nun. laiduntamiseen, niitty- ja peltomaina

sekä asutukseen. Ranta-alueella sijaitsee tällä hetkellä noin 950 asuin

rakennusta ja 2 1100 muuta rakennusta. Pelloksi tai piha-aluetta varten

raivattua rantaa on runsaat 150 kilometriä. Viimeisen viiden vuoden ai

kana on loma-asuntojen määrä kasvanut nopeasti. Myös peltojen ja niit

tyjen metsittyminen on muuttanut maisemakuvaa. Jokivarren tiestö on

kasvanut.

Ranta-alueiden käytön muutos on ollut yleensä ohjaamatonta, mikä on

vaikuttanut haitallisesti jopa perinteisten elinkeinojen, kuten poro—
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talouden ja kalastuksen harjoittamiseen. Monet luontaisesti vene- ja

uimarannoiksi tai muuhun yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun käytetyt

ranta-alueet ovat siirtyneet loma-asutukseen tai muuhun käyttöön.

Lapin seutukaavan vahvistetussa 1 osassa (Virkistys ja suoalueet) jäi

Ounasjoki erityisselvitysalueeksi. Ounasjoelle ei ole laadittu muita—

kaari ranta-alueiden käytön yleissuunnitelmia. Alueen kunnat ovat eri

yhteyksissä pitäneet rantojen käytön suunnittelua tarpeellisena.

Tavoitteena on erityisesti taajamien ja kylien sekä loma-asutuksen

rantojen yleissuunnittelu. Rantarakentamista pyritään ohjaamaan si

ten, että se sopeutuu sekä maisemaan että yhdyskuntarakenteeseen. Lo

ma-asutuksen ja matkailutoirnintojen tulisi sijoittua jo olemassa ole

van ranta-asutuksen yhteyteen. Rakennetusta ympäristöstä olisi kehi

tettävä tasapainoisia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia. Rakentamisessa

on otettava huomioon myös kulttuurihistoriallisesti merkittävät koh

teet.

Paikalliselle väestölle pyritään turvaamaan perinteiset rantojen käyt—

tömuodot ja kehitetään niitä edelleen. Suunnitelmassa tulee turvata

vesistölle pääsy sekä suunnitella ranta-alueiden käyttöä ja niiden

kunnostamista paikallisen väestön tarpeisiin, kuten vene- ja uimaran

noiksi.

Vesistön ja rantojen käytön haitalliset ympäristövaikutukset pyritään

poistamaan.

.10 OUIJASJOEN ALUEEN E]L1INKEINOT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

Selvityksestä vastaava yksikkö: Lapin lääninhallitus

Muut osallistuvat yksiköt: Enontekiön kunta

Kittilän kunta

Rovaniemen maalaiskunta

Lapin vesipiirin vesitoimisto

Selvityksen valmistuminen: Toukokuu 1985
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Alueella on noin 10 000 asukasta. Pääosa ihmisistä asuu jokivarren ky

lissä ja taajamissa. Peruselinkeinojen osuus elinkeinoista on nykyisin

jo pienempi kuin palvelun ja kaupan osuus. Teollisia työpaikkoja on

vain muutama prosentti työpaikkojen kokonaismäärästä. röllisyystilan—

ne on alueella ollut jatkuvasti heikko.

Elinkeinoelämästä ei ole aikaisemmin laadittu alueellista selvitystä.

Alueen elinkeinojen edistämistä on pidetty tärkeänä mm. Ounasjokilain

käsittelyn eri vaiheissa eduskunnassa ja alueen kunnissa. Keskeisimmät

kehitettävistä elinkeinoista ovat luonnonvarojen ja luonnontalouden

hyväksikäyttöön nojaavat elinkeinot, kuten maa- ja metsätalous, poro

talous, kalatalous ja matkailu. Kehittämiskelpoisia aloja ovat lisäksi

mm. kalankasvatus, perinteinen kotiteollisuus ja erilaisten luonnon-

tuotteiden ja materiaalien jalostus. Pitkien etäisyyksien aiheuttamat

markkinointivaikeudet haittaavat tuntuvasti lähes kaikkien elinkeino

jen kehittämistä.

Elinkeinojen kehittäminen kuuluu luonnontaloudellisten edellytysten ja

vaikutusten osalta tähän kehittämissuunnitelmaan. Suunnittelussa enna

koidaan elinkeinojen kehitystä, sopeutetaan kehitystä vesistön luonnon—

taloudelliseen kehittämiseen ja luodaan puitteita uusienkin elinkeino

elämän alojen kehittämiselle.

Selvityksessä on lisäksi tarkoitus arvioida Ounasjoen luonnontaloudel

lisen kehittämisen yksityis— ja yhteiskuntataloudellisia edellytyksiä

ja vaikutuksia.

Elinkeinoelämää voitaisiin kehittää esimerkiksi lojnnittaisilla suunni

telmilla. Näiden aloittaminen ja toteuttaminen kuuluu asianomaisille

viranomaisille. Tällaisina erillissuunnitelmina olisivat tarpeellisia

muun muassa

- energiahuoltosuunnitelma, jossa selvitettäisiin mm. turpeen käyttöä,

— suunnitelma yrittäjäkoulutuksesta jo toimiville ja uusille yrittä

j ille,

- elinkeinokolitaiset suunnitelmat maataloudesta, metsätaloudesta jne.
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.11 OUNASJOF LUONNONTALOUDELLINEN KEHITLIVITNEN

YHTEENVE9\D OSASELVI9YKSIST1D. JA SUOSITUKSEV OUNASJOEN LUONNONTALOUDELLISEN

KYTiN KEN IT]32MISELLE

Selvityksestä vastaava yksikkD: Lapin vesipiirin vesitoimisto

Muut osallistuvat yksiköt: Osaselvityksistä vastaavat yksiköt

Selvityksen valmistuminen: Marraskuu 1985

Tähän raporttiin on tarkoitus laatia yhteenveto osaselvityksistä, koota

toimenpidesuositukset yhtenäiseksi esitykseksi ja laatia esitys jatko

toimenpiteiksi.
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Kuva 9. Gunasjoen latvavesien luontoa. Latvajoissa on
vaikeitakin koskia.

melojille joskus
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Kuva 11. Peratiua Norvaj okea. Koskien perkaaminen on välientnyt kaloj en
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Kuva 12. Lonotauko meiontaretke].lä. Vr’siretkei1yi pyritän ohjaamasu
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