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ÄLKUSÄNÄT

Ounasjoen luormontaloudellisella kehittämisellä pyritään Ounasjoen vesist&i,

siihen liittyvien elinkeinojen sekä luonnonvarojen käytön ja suojelun edis

tämiseen. Luonnontaloudellisella kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydes

sä toimintaa, jossa käytetään hyväksi vesistön antamia mahdollisuuksia sen

luonnetta oleellisesti muuttamatta. Nykyiset vesistön ja jokilaakson käyttö—

muodot ovat eräänä lähtökohtana kehittämiselle.

Vesivoiman käyttö ei kuulu suunnittelutyöhön. Vesivoiman rakentaminen ei tu

le Ounasjoen erityissuojelua koskevan lain (703/83) mukaan vesistön käytössä

muutoinkaan kysymykseen.

Luonnontaloudelliseen kehittämissuunnitelmaan kuuluvat seuraavat osaselvi—

tykset:

Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat

Ounasjoen vesiensuojeluselvitys

Qunasjoen kalataloudellinen käyttö— ja hoitosuunnitelma

ft]nasjoen uittoaluesuunnitelrna

Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunnitelmat

Ounasjoen veneily— ja vesiretkeilysuunnitelma

Ounasjokivarren matkailusuunnite]ina

Dunasjoen ranta-alueiden käyttö

Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen

Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen. Yhteenveto osa

selvityksistä ja suositukset Ounasjoen käytön kehittämiselle

Selvitykset julkaistaan osittain yhdistettyinä raportteina.

Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa maa- ja matsätalousministeriön asettama

johtoryhmä. Sen kokoonpano on seuraava:

Pj. Ylitarkastaja Terttu Malvasalo, Yrnpäristöministeriö

Ylitarkastaja Harri Dahlsträn, Maa- ja matsätalousministeriö

Luonnonsuojeluvalvoja Mtti Haapanen, Ympäristäninisteriö

Ympäristönsuojelun tarkastaja Yrjö Karjalainen, Lapin lääninhallitus

Seutukaavajohtaja Pekka Leinonen, Lapin seutukaavaliitto

Vesipiirin johtaja Martti Pyvny, Lapin vesipiirin vesitoimisto
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1pulaisprofessori Rauno Ruuhijärvi, SuorrEn luonnonsuojeluliitto

Ylijohtaja Runo Savisaari, Vesihallitus

Siht. Vanheni insinööri Simo Perkkiö, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Maa- ja matsätalousininisteriö on lisäksi kutsunut seurantaryän seuraamaan

luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman valmistelua. Sen kokoonpano on

seuraava:

Pj. Vesipiirin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Liikkeenharjoittaja Aukusti Ylitalo, Enontekiön kunta

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkki ‘Ibivola, Kittilän kunta

Elinkeinoasiamies Aaro Lahtoniemi, Povanieman maalaiskunta

‘Ibirnistopäällikkö Ahti Silvennoinen, Geologinen tutkimuslaitos

Läänineläinlääkäri Sulo Pahko, Kernijoen kalastuskuntien liitto

Matsänhoitaja Lauri Hemi, Kemijoen uittoyhdistys

‘Ibiminnanjohtaja Marjaleena Nenonen, Kemijoen vesiensuojeluyhdistys

Puheenjohtaja Tirro Heiskanen, Lapin kalantiespiiri

Kalastusbiologi Olli Tuunainen, Lapin kalastuspiirin kalastustoimisto

‘Ibimistopäällikkö Eero Svanberg, Lapin lääninhallitus

tsäinsinööri Pauli Pahtaja, Lapin luonnonsuojelupiiri

Enäntä Pnnikki Korva, Lapin läänin maatalouskeskus

Piirimatsänhoitaja Jorma Vierula, Lapin piirimatsälautakunta

‘Ibimistopäällikkö Heikki Lampela, Matkailun ediständskeskus

Ylimatsänhoitaja Hannu Vainio, ?tsäha1lfrnon Perä-Pohjolan piiri—

kuntakonttori

Intendentti Martti Linkola, Museovirasto

Tutkija Erkki Ikonen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

‘Ibimistopäällikkö Matti Raivio, Vesihallitus

‘Ibiininnanjohtaja Veikko Huttu-Hiltunen, Paliskuntain Yhdistys

Puheenjohtaja Sulo Paksuniemi, Matallityöväen liitto

Aluetoimitsija Veijo Törmänen, Valtion Työntekijäin ja Viranhaltijain

liitto

Seutukaavainsinööri Tino Laisi, Lapin seutukaavaliitto

Poromies Johan Henrik Näkkäläjärvi, Saanelaisvaltuuskunta

Maanviljelijä Tauno livonen, Ounasjokiyhdistys ry

Siht. Vanheni insinööri Sirro Perkkiö, Lapin vesipiirin vesitoiinisto

Vesihallituksen yhdyshenkilönä toimii arkkitehti Maisa Siirala.
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Ounasjoen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteis

työssä seuraavien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Retkeilysihteeri Martti Helenius, Suatn Matkailuliitto

MMK Unto Ritvanen, Vesihallitus

Diplond—insinööri Erkki Santala, Vesihallitus

Metsäte]mildco Erkki Tuovinen, Metsähallitus, Perä-Pohjolan

piirikuntakonttori

Tutkija Markku Ojala, Matkailun edistämiskeskus,

Rovaniemen aluetoimisto

Enontekiön kunta

Kittilän kunta

Rovaniemen maalaiskunta

Metsähallitus, Kittilän hoitoalue

Metsähallitus, Länsi-Lapin hoitoalue

Metsähallitus, Rovaniemen hoitoalue

Kemijoki Oy

Lapin läänin maatalouskeskus, kalatoiinisto

Ounasjokiyhdistys ry

Suortn Kanoottililtto ry

Tie- ja vesirakennuslaitos, Lapin piiri

Tekstin on kirjoittanut puhtaaksi Marjatta Juntunen Lapin vesipiirin

vesitoimistosta. Kuvat on piirtänyt: 1\nneli Penttinen Lapin vesipiirin

vesitoimistosta. Toimitustyössä on avustanut arkkitehti Maisa Siirala

vesihallituksesta.

Parhaat kiitokset kaikille edellä mainituille.

Erityiskiitokset maastotöissä avustaneelle tutkija Markku Ojalalle ja

vanhempi insinööri Simo Perkkiölle mukavasta yhteistyöstä. Kiitos myös

kaikille työssä mikana olleille Lapin vesipiiriläisille.

Antti Leskinen
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0 100km
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Pohjakartta Maarimittaushattitus
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LÄHTÖKOHDAT

1.1 OUNASJOKI KUKUIEITIN

Ennen maanteiden aikaa oli Ounasjoki satoja vuosia Pohjanlahdelta Jää—

nerelle ulottuvan reitin tärkeä osa. Ylhäältä Ounasjärveltä päästiin

Näkkäläjokea sauvoen vedenjakajalle. Veneet vedettiin vedenjakajan yli

Kautokeinojoen latvoille ja niin päästiin ntyötävirtaan Altajoen kautta

Jääneren rantaan.

Ounasj ärveltä päästiin myös Muotkajärven kautta Sotkaj ärvelle Muonio—

joen vesistöön ja sieltä joko alas Pohjanlahdelle tai Könkämäenoa ylös

ja Kölin ylitse Jyykeään Jäärrerelle.

Itäänpäin nennessä käännyttiin ennen Ounasjärveä Käkkälöjoelle ja sen

latvoilta siirryttiin vedenjakajan yli Kietsimäjoen latvoille ja edel

leen Inarijoen ja Tenojoen kautta Jäänerelle. Ivalojoelle päästiin Te

pasto- ja Vietkajokien kautta. (Maunu 1981.)

Vanhoissa kartoissa (ensirrinäinen Kemin Lapin kartta v. 1515) ja oppais

sa on kulkureittien kuvaamiseen kiinnitetty erityistä huomiota. Varsin

kin Maanselän—vedenjakajan tienoot kuvattiin tarkasti.

Vanhoista veroluetteloista aina 1500-luvun puolivälistä alkaen nähdään

Kemij oen alajuoksun asukkaiden kulkeneen hauenpyyntiretkillään ylös

Ounasta ja ltausjokea Unarinjärvelle tai muille Sodankylän ja Kitti—

län järville. lunasjokea ja sen sivujokia käyttivät tietysti myös alueen

alkuperäiset asukkaat, saanelaiset.

Kittilän ja Enontekiön suoirenkielisen asutuksen vakiinnuttua 1600—luvun

lopulla tuli lunasjoesta kauppareitti. Talvisin kuljettiin poroilla ja

hevosflla, kesäisin laskettiin koskia ja sauvottiin ylös vene lastattu—

na Povanieiren ja Kemin tuotteilla.

Ounasjokea pitkin kuljettiin Norjaan joko kauppa- tai kalastusasioissa.

Jääneren kalaa lähtivät maaliskuussa pyytämään jokseenkin kaikki kylien

nuoret miehet. Kauppamatkoilla voi, poronliha, taljat ja riista vaihdet

tiin Ältassa suolaan, sokeriin, kaloihin ja muihin taloustarvikkeisiin.
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Tervaa ja tukkeja kuljetettiin jo 1700— ja 1800—luvuilla Kemijokisuulle

myytäväksi. Sinetän saha 1782 ja fv1tauksen saha 1846 lisäsivät tukki—

ja lankkulauttoja joella. Kuitenkin vasta suurien höyrysahojen perusta

minen Kemiin käynnisti nsiimäiset mittavat savotat 1870-luvulla. Aluksi

tukit uitettiin lauttoina. Irtouitto alkoi Qunasjoella vuonna 1912 Iso-

jaon päättymisen jälkeisten suurten hakkuiden aikaan (Orava 1967).

Vuoden 1868 kultalöydön jälkeisinä vuosina jopa 400-500 venettä kesässä

kulki Rovanienltä tai Kittilästä Ounasjokea ja Syvä-Tepastojokea veden

jakajalle ja edelleen noin kuuden kilorrtrin maakannaksen ylitettyään Kor

sajärven kautta Ivalojoelle. nomatka ylävirtaan muonavaroin ja työkaluin

lastatulla veneellä vaati voimia. Paluumatkalla ei tiettävästi kukaan ai

nakaan kullan painoon uupunut.

Qunasjoella liikennöi myös matkustaja-alus 1910— ja 20—luvuilla noin 30

kilorretrin pituisella reitillä Rovaniemi - Tapionkylä. Viiri” lähti P0-

vanienn Färinrannasta iltapäivällä, yöpyi Tapionkylässä Mantereen laitu—

rissa ja lähti sieltä varhain aamulla. Laivareitin välilaitureita olivat

Nivankylä ja Sinettä. Liikenne oli lopetettava usein jo juhannuksena, kos

ka tulvan Itentyä väylä kävi liian matalaksi (Orava 1967).

1.2 JOEN VIRKISTYSKYTTö

Vesiretkeilyllä tarkoitetaan tässä nelontaa, retkisoutua ja retkeilyä

rtoottorilla varustetuilla jokiveneillä. Veneily liittyy Ounasjoella lana—

asumiseen ja kalastukseen. Heinäkuussa 1983 suoritetun laskennan mukaan

jokivarressa on noin 1 100 venettä, joista suurin osa on pieniä peränoot—

tori— ja soutuveneitä (Rovaniemen veneet eivät ole mukana luvussa). Pe—

kisteröityjä suurehkoja peränoottoriveneitä on muutamia Hetan, Povanietten

ja Kittilän laitureissa. Alueen ainoa venesatama on Povanieirellä. Kaupun

gin vesillä harrastetaan myös purjehdusta ja purjelautailua.

Hettaaxi on Lapin vesipiirissä laadittu vene- ja lentosatarnasuunnitelma,

jonka vesihallitus on hwäksynyt. Satama tulee palvelemaan pääasiassa pai

kallista anututtikäyttöä.
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Veneretkiä joelle järjestetään tilauksesta. Jokivarren yrittäjiilä on

tätä varten käytössään 20 jokivenettä ja 10 peränoottoria. Yrittäjien

yhteistyö on versonut Dunasjokisoudun vuosilta 1981 -83, jolloin kym—

rrnet venekunnat kulkivat joen Hetasta Rovaniemelle vapaan Ounaan puo

lesta.

Kultasoutu—niminen soutajille ja melojille tarkoitettu kilpailu järjes

tettiin vuosina 1980—83 vanhalla kullankaivajien reitillä Ivalojoen

Kutturasta Rovaniemelle. Kolmena ensinmäisenä vuonna kilpailussa oli

mukana kyrruteniä osanottajia, vuonna 1983 vain muutama.

Qunasjoen saama julkisuus on ollut omiaan lisäämään nelojien määrää

joella. lojalla tarkoitetaan (intiaani-)kanootilla tai (eskirto—)kaja—

kiila liikkuvaa vesiretkeiiijää. Siltahankkeita varten WL:n lossin—

kuljettajat laskivat veneliikennettä ja veneiden korkeuksia kesällä

1983. Valitettavasti kanootteja ei laskettu. Lossinkuljettajat arvioivat

kuitenkin kanoottien määräksi kaksi-kolmesataa.

Suomen Kanoottiliiton jäsenjärjestö, Vesisanoilijat ry. Lalidesta, on

vuodesta 1966 järjestänyt melontaretkiä Ounasjoelle. Ilojia on retkil—

lä ollut mukana vuosittain kyninenestä kahteenkyrrrreneen. Suomen Matkailu-

liiton ohjelmassa on ollut Ounasjoen rrelontavaellus vuodesta 1979 alkaen.

Osanottajamäärä on toistaiseksi ollut pieni, mutta rtni. melonta- ja ka

nootinrakennuskursseihin kohdistuvan kasvavan mielenkiinnon perusteella

sen odotetaan lähivuosina kasvavan huomattavasti.

Rovaniemellä toimivat “Ounasjoen kanoottiretket’t ja “Otemuovi” - nimiset

yritykset, jotka järjestävät tilauksesta eripituisia kanoottiret]dä.

Myös Lapin urheiluopisto on järjestänyt melontakursseja Ounasjoella.

Loma-asutus on keskittynyt selvästi 50 kilaretrin etäisyydelle Rovanie

meltä sekä Sirkan, Könkään ja Tepaston kylien lähistölle. Enontekiön

kunnan puolella pieniä keskittymiä on Ketarelian ja Saarikosken tie

noilla (MDilanen 1981).

1) Intiaani- tai kanadalaiskanootista ja kajakista käytetään yleisni

mitystä kanootti.
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En. Kittilän ja Povanienen mIJc:n alueella tehdyn selvityksen mukaan huvi

loista kaksi kolmasosaa on rakennettu korkeintaan 50 rtetrin etäisyydelle

rannasta. loma-asuntokäytössä olevat entiset asuinrakennukset sijaitse

vat kauertpana (taulukko 1).

Taulukko 1. Loma-asuntojen rantasijainti (4ilanen 1981).

Etäisyys Huvilat Entiset asuinrakennukset
m n % n %

0— 10 18 8,0 1 2,3

11 — 30 63 28,1 3 6,8

31 — 50 60 26,8 8 18,2

51 — 100 45 20,1 10 22,7

101 — 38 17,0 22 50,0

Yhteensä 224 100,0 44 100,0

bilasen mukaan Ounasjoki nerkitsee loma-asukkaille ennen kaikkea kalas—

tusmahdollisuutta.

Loma-asuntoja käytetään nwös huihtolomilla. Esimarkiksi Levitunturin

(Sirkka) loma-asuntojen huippukäyttöaikaa on kevättalvi.

Virkistyskalastajat ovat pääasiassa paikallisia asukkaita tai loma—asuk

kaita. Vesiretkeilijöille ja muille matkailijoille kalastuslupien hankin

ta on vaivalloista, sillä kalastuskuntia on paljon (liite 3) ja luvan—

rnyyntipaikoista ei ole saatavana koottua tietoa.

Lähiulkoilu käyttätuotona näkyy se1vinnin alueen suurinpien taajamien

ytipäristössä. Povanieriellä kohteena ovat Ounasjoen suiston matalat hei

nikkosaaret ja Kittilässä lähirannat.

Uinapaikka on jokaisessa kylässä, mutta varsinaisia järjestettyjä ulma

rantoja varusteineen ei jokivarressa ole leirintäalueiden rantoja lu

kuun ottamatta.

Talvisen pilkinnän ja maastohiihdon lisäksi joen jäällä ajetaan rttotto—

rike]Jcoilla. Virallisia nerkittyjä noottorikelkkareittejä ei jokivarres—

sa ole, mutta reittiehdotuksia on lyhyistä (esim. Hetta - Ketaella)

aina koko joen mittaisiin.
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2 SUUNNITELMA

2.1 TÄVOIT’IEET

Maa- ja rretsätalousministeriön asettaman Ounasjokityöryhmän muistiossa
(28.4.1983) veneily— ja vesiretkeilysuurmitelman tavoitteet ovat:

1) Lep- ja leiriytymisinahdollisuuksien sekä palvelujen saatavuuden pa
rantaminen vesireittien varrella.

2) Veneilyn ja vesiretkeilyn suuntaaminen siten, ettei rantojen asukkail—
le tai omistajille aiheudu haittoja.

Ounasjoen erityissuojelua koskevan lain (703/83) mukaan voimaloiden rakenta
minen vesistö&i on kielletty. Virkistyskäyttö, uitto ja kalastus ovat si
ten joen käyttänuodot.

Intressiryhmien tavoitteita suunnitelman ja sen toteuttamisen suhteen tar
kastellaan luvussa 4.

Suunnitelmassa keskitytään Cinasjoen pääuomaan. Sivujoista ainoastaan Mel
tausjoelle esitetään toiiinpiteitä.

2.2 REITIN IlONNE

Oinasjoki on Suatien viimainen rakentamaton suurjoki rajajokia Tenoa ja
‘Ibrnion-4ionionjokea lukuun ottamatta. Siksi Ounasjoki on valtakunnalli
sesU markittävä nlonta- ja veneilyjoki. ‘Ibmion-Muonionjoella n1ovat
kokeneet harrastajat ja kilpailijat. Siellä järjestetään vaativa ja pitkä
rrelontakilpailu Arctic Canoe Race. nasjoki sen sijaan sopii tavallisel
le harrastajalle. Jopa aloitteleva n1oja voi laskea sen kosket ohjatulla
kanoottiretkellä. Palveluja on tasaisesti jokivarressa ja joelle järjes
tetään n’ös ohjattuja veneretkiä.

Ounasjoella uitetaan puuta irtouittona, mikä muualla Suorressa alkaa olla
jo historiaa. Uiton “häntä” saavuttaa Povanieman kuitenkin tavallisesti
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jo ennen juhannusta, joten uitto ei suoranaisesti haittaa vesiretkeilyä

(taulukko 2). Joen yläosa on suojanetsäalueella ja uitto alkaa yleensä

Ketorrellan—Raattaman seutuvilta.

Taulukko 2. Uiton alkamis- ja päättymispäivät vuosina 1964 - 1983

(Kemijoen Uittoyhdistyksen vuosikirjat).

Vuosi Alkoi-päättyi Vuosi Alkoi-päättyi

1964 15.05. — 16.06. 1974 18.05. — 13.06.

1965 05.05. — 14.06. 1975 16.05. — 13.06.

1966 16.05. — 21.06. 1976 12.05. — 17.06.

1967 16.05. — 04.07. 1977 25.05. — 23.06.

1968 28.05. — 06.07. 1978 24.05. — 26.07.

1969 19.05. — 25.06. 1979 17.05. — 09.06.

1970 18.05. — 17.06. 1980 19.05. — 06.06.

1971 19.05. — 23.08. 1981 23.05. — 01.07.

1972 20.05. — 15.06. 1982 16.05. — 11.06.

1973 17.05. — 20.06. 1983 09.05. — 30.05.

lontakausi joella alkaa vasta uiton päätyttyä. Yläosa on tietysti jo

Itelontakelpoinen, kun alaosalla vielä uitetaan. Aloittelijan on kuiten

kin vaarallista lähteä joelle huipputulvan aikaan.

Peittiselosteesta (liite 1.) käy ilmi, että kosket ovat eriluonteisia

eri vedenkorkeuksilla. Siksi nelojan on tiedettävä, vallitseeko tulva

vesi, keskivesi vai matalavesi.

Taulukko 3. Keskilänpötila ja korkein päivälämpötila Povanienen mlk :n

pukassa 1931 - 80 (Kuukausikatsaus Suonen ilmastoon 1981).

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

Päivän ylin lämpötila (ennätys) 30,3 30,6 29,9 25,6

Keskilänipötila 12,0 15,1 10,9 7,3

Poikkeuksellisissa sääoloissa on kesäkuukausina ollut jopa muutama aste

pakkasta, mutta tämä on harvinaista.



17

Joen yläjuoksulla 300 kiri pohjoisenpana alueen arktisuus ja mantereisuus

tulevat vielä selveimiin esiin. Jokilaakson suojaisuus ja veden läheisyys

pehmentävät ja tasaavat ilrnastoa koko alueella.

2
Ounasjoen valuma-alueen pinta-ala (F) on 13 968 km ja jarvisyys on 2,3 %

joen suussa. Alirranassa mittauspisteessä Marraskoskella on keskivirtaaina

(MQ) 155 m3/s, ylivirtaama (HQ) 1 655 m3/s, keskiylivirtaama (MHQ) 1 048

m3/s, keskialivirtaama (MNQ) 39 m3/s ja alivirtaama (NQ) 21 m3/s. Ounas

joen pituus on n. 300 km, putouskorkeus 214,2 m ja kaltevuus 0,74 0/

(Lapin vesien käytön kokonaissuunniteJna. 1980).

Kuva 2. Näkymä rtaniemestä Pallastuntureille.
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Erämaajoilla, kuten Ivalojoella ja Lätäsenolla, nlojien täytyy tulla toi—

rten omillaan ja palveluja käytetään vain reitin päissä. Ounasjoella kylät

katkovat erämaataipaleita. Jokivarressa on kauppoja, leirintäalueita, piha

leirintää, vuokrantkkejä ja —kanootteja, maatilanujoittajia ja muita pal

veluja. Palveluja ei kuitenkaan ole tähän itnnessä suunnattu vesiretkeili—

jöille.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi suunnitelmassa esitetään opastetau—

lujen (liite 2) rakentamista eräisiin jokivarren kyliin. Tällaisia kohtei

ta nimitetään o p a s t u s k o h t e i k s i . Lisäksi esitetään yksit

täisten palvelujen kohdille, toteuttamisen yhteydessä tarkerrinin määrättä

viin kohteisiin pystytettäväksi erityisiä “Ounasjokiviittoja” (s. 69).

Vesiretkeilyn luonteeseen kuuluu olennaisesti leiriytyminen luontoon aina

kin muutanun kerran retken aikana. Vesiretkeilysuunnitelman eräänä tarkoi

tuksena on luoda hyvät puitteet tällaiselle leirielämälle. Vaikka liikku

misen vapaus onkin tärkeää, arvostavat retkeilijät silti palvelujen hyvää

saatavuutta ja varustettuja rantautumispaikkoja.

R a n t a u t u m i s p a i k a 1 1 a tarkoitetaan tässä leiripaikkaa

tai taukopaikkaa. L e i r i p a i k k a on alue, jossa saa maksutta telt—

tailla ja jossa on keittokatos, käymälä ja nuotiopaikka sekä järjestetty

jäte- ja polttopuuhuolto. T a u k o p a i k k a on alue, joka ei ole

tarkoitettu yöpymiseen. Varustuksena on yleensä jäteastia, nuotiopaikka

ja käyrnälä.

Kuvan 3 karttaan cxi nerkitty suunnitelmassa esitetyt opastuskohteet,

leiripaikat ja taukopaikat.

Pantautumiseen sopivista paikoista saatiin tietoja Lapin vesipiirissä

aikaisemmin kerätystä aineistosta, Suorren Matkailuliitosta (Helenius),

jokivarren asukkailta sekä maastokäynnein.
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Paikkojen soveltuvuus selvitettiin heinäkuisen, koko joen mittaisen rrlon—

tareUen aikana sekä useilla lyhyeunnillä maastokäynneillä. Suunnitelmassa

esitetyt rantautumispaikat valittiin seuraavassa esitettyjen näkökohtien

perusteella.

Rantaan on päästävä helposti kanootilla. Pakenteet on saatava tulvan ulot

tumattomiin. Rannan on oltava riittävän avoin, jotta tuuli puhaltaa hyön

teiset pois nuotiopaikalta. Leiripaikalla on oltava teltoille riittävästi

tasaista kuivaa aluetta. Valtion maa, komeat maisemat sekä rtrkit leiriy—

tymisestä ovat myönteisiä tekijöitä leiripaikan sijoittamiselle. leiri—

paikkaa ei sijoiteta leirintäalueen läheisyyteen.

Petki Hetasta Rovaniemelle kestää noin viikon, jolloin päivämatkat ovat

25 - 50 kilometriä. Päivänmittaan tarvitaan yksi taukooaikka. Kylät sopi

vat hyvin taukopaikoiksi, sillä palvelut ovat lähellä.

Kuva 4. Tulvan vaikutusta rantatörmään. Tulvavesi ja jäät nousevat jopa

yli 3 metriä kesäveden pinnan yläpuolelle, joten kaikki raken—

teet on sijoitettava tulvarajan yläpuolelle. Pantatörmää sito—

vaa kasvillisuutta on suojeltava. Kuva Kokkosaaresta.
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2.3 SUUNNITELLUT 1OIMENPITi1’ JOEN YIÄCÄUA

2.31 Hetta, opastuskohde

Enontekiön kunnan keskus Hetta sijaitsee Ounasjärven pDhjoisrannalla (ku

va 5). Ounasjoki a]Jcaa järven itäpäästä. Hetan kautta kulkee Norjan Kau

tokeinoon ja Altaan suuntautuva mat]cailuliikenne. nien1tä alkava

linja-autoreitti päättyy tänne.

Hetassa on kaksi hotellia ja neljä leirintäaluetta sekä muita majoitus—

muotoja tältä väliltä kaikkiaan 800 vuodepaikan verran.

Hetasta voi hankkia retkieväät ja täydentää retkivarusteita. Kanootteja

vuokrataan ainakin uudelta matkailuhotellilta. MDottoriveneellä liikkuvat

voivat ostaa polttoainetta kylän huoltoasemilta.

Opastetaulun luonteva sijoituspaikka on matkailuliikenteen solmukohta.

Sellainen on pääteiden risteyksissä sijaitseva pienteollisuustalo, jossa

on ittyytävänä paikallisia käsitöitä. Talossa on myös eräoppaan toimisto.

Opastetaulun paikka sovitaan reitin toteuttamisen yhteydessä.

ouxiasjärven luusuaan olisi sijoitettava heippolukuinen vedenkorkeusas

teikico. Asteikon ja reittiselosteen avulla voidaan ennen koskien laskua

päätellä laskureitin pääpiirteet. Asteikko olisi sijoitettava siten, et

teivät jäät vie sitä rtnnessään, mutta sen olisi oltava kuitenkin ve—

siltä selvästi havaittavissa.

Varustus: opastetaulu, vedenkorkeusasteikko.

Kustannukset yhteensä: 3 000 mk.
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Lomakylal
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2.32Haarakoski,taukopaikka

Haarakoski sijaitsee Käkkälöjoen suussa 15 km:n etäisyydellä Hetasta. Aloit

televalle rrlojalle Haarakoski on ensirrinäinen jännittävä koitos. Kosken lä

heisyydessä ei ole asutusta eikä teitä, joten erämaapuhelin on turvalli

suussyistä tarpeen. Puhelinta tarvitsevat yhteydenpitoon rrlojien ohella

Näkkälän paliskunnan peromiehet sekä virkistyskalastajat.

Haarakosken alapuoliset tarinat ovat alavia tulvarantoja, joten rakenteet

nuotiokuoppaa lukuun ottamatta on sijoitettava irelko etäälle rantaviivas

ta. Taukopaikka ehdotetaan sijoitettavaksi karttaan itErkittyyn kohtaan.

Rakenteiden paikat ovat viitteellisiä. Tarkka paikka on selvitettävä ra

kentamisen yhteydessä.

Varustus: nuotiopaiidca, kuivikekäymälä, kompostisäiliö, jätekuoppa,

erämaapuhelin.

Kustannukset yhteensä: 43 000 mk, josta erämaapuhelin 30 000 mk.

Maanondstus: yks ityismaata.

‘ ‘.
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Loma.
asunto Z

0 0 500m

1:20000

KUVA 6. Haatakoski, yleiskactta
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2.33 Sioskoski, leiripaikka

Sioskoskelle on Hetasta n. 23 km:n malonta. Suunniteltu leiripaikka on he

ti kosken jälkeen vasentna11a rannalla jyrkän harjanteen kohdalla. Harjan

teen päällä on tasainen kuiva mäntykangas. Ounastunturit lännessä, harjan

ne ja puronnotko tekevät paikasta eläntyksellisen. Koski ja alapuolinen

lanpolo ovat kalastajalle yövalvomisen arvoisia.

Keittokatokseksi alueen luonteeseen soveltuu puista rakennettu laavukota

(liite 2). Rinteen kulumisen estämiseksi ja nousua helpottamaan tarvitaan

kivistä rakennetut askehnat. Lähistöllä on sopivia kiviä. Törmän päällä

oleva vanhan nuotiopaikan kiviraunio on purettava matsäpalovaaran vuoksi.

Nuotiota on turvallisempi poltella rannalla. Nuotiopaikan yrtpärille sovel

tuvat istuimiksi suurehkot ylävirran puolelta viistot kivet, sillä ne ovat

tunteettomia tulvalle ja ilkivallalle.

Sioskoskelta n.6 km alavirtaan, Ketomallan lossille, ehdotetaan asetetta—

vaksi vedenkorkeusasteiJcko. Vesitilanne on näin mahdollista tarkistaa jo

ennen retkeä puhelimitse lossinkuljettajalta.

Varustus: keittokatos, kuivikekäyrnälä, kompostisäiliö, jätekuoppa, nuo—

tiopaikka, kiviaskelmat ja vedenkorkeusasteikko Keton1laan.

Kustannukset yhteensä: 29 000 mk.

r’4aanomistus: valtion maa.
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KUVA 8. Sioskoski, yleiskactta
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2.34RaattamanVähäkoski,taukopaikka

Taukopaikka on tarkoitus sijoittaa jakokunnan maalle Vähäkosken niskalle.

Kittilän kunta esittää Vähäkosken yläpuolelle ja Raattamankosken alle ra

kennettavaksi metalliset ponttoonilaiturit. Laiturit palvelisivat sekä pai

kallista kalastusta että poronhoitoa ja matkailua (koskenlasku läheisten

tunturihotellien ohjelmapalveluna ja Qunasjoen souturetket) . Laiturit ovat

tarpeen myös vesiretkeilijöille rannan loivuuden ja mutaisuuden vuoksi.

Vähäkoskelta on matkaa Raattamaan 1 , 8 km. Raattamassa on peruspalvelujen

lisäksi polttoaineen myyntipiste ja mökkimajoitusta. Lähistöllä on rtiyös

Hotelli Vuontispirtti. Vähäkosken alueelle on suunnitteilla matkailuyri

tys, “Porokylä”, erotusaitauksineen, kotineen jne. Hankkeeseen liittyy myös

vuokramökkien ja leirintäalueen rakentaminen.

Ounasjoen uittoaluesuunnitelmassa on jakokunnan maalle suunniteltu uiton

huoltoaluetta, jonka rakenteet (keittokatos, puhelin) palvelisivat myös

vesiretkeilijöitä. Huoltoalueen toteutuminen riippuu uittoyhdistyksen tar

peista.

Varustus: 2 ponttoonilaituria, opastetaulu, kuivikekäymälä, kornpostisäi

liö, jätesäkkiteline.

Kustannukset yhteensä: 40 000 nk, josta ponttoonilaiturit 30 000 nk.

Maanomistus: j akokunnan yhteismaa.
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KUVA 10. Raattama, yleiskartta
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Kuva 12. Melojia tauoiia suunniteilulla Haarakosken taukopaflcalia.

Kuva 13. Näkymä Paattanan Vähäkosken suunnitellulta taukopaflcalta.
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2.35 Kurkkio, leiripaikka

Suunniteltu leiripaikka sijaitsee Kurkkionkosken jälkeisen suvannon etelä-
rannalla n. 300 m ennen Kurkkion kylää. kannasta pistää. jokeen kapea kal
lio - hyvä luonnonlaituri. Terassimaisesti nousevalle törmälle saa teltan
paikkoja pensaita varovasti raivaamalla. Tönriän päälle on suunniteltu ra—
kennettavaksi kaksi laavua hongasta. Pallastunturien laet näkyvät rannalta
metsän yli.

Varustus: kaksi laavua tulisijoineen, kuivikekäymälä, kompostisäiliö,

jätekuoppa, nuotiopaikka.

Kustannukset yhteensä: 26 000 mk.

Maanomistus: valtion maa.
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KUVA 11,. Kurkkio, yleiskartta
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2.36 Tepasto, taukopaikka

Taukopaikaksi suunniteltu rantaniitty sijaitsee Tepaston kylässä kosken—

niskalla. Paikalle on rantautunut Ounasjokisoutu. Tepastossa on kauppa

(myös polttoaineen myynti), posti, talanajoittajia, saunomismahdolilsuus

sekä lujitemuoviveneitä valmistava veneverstas.

Varustus: opastetaulu, kuivikekäymälä, kompostisäiliö, jätesäkldteline,

vedenkorkeusastejkJ(o.

Kustannukset yhteensä: 11 000 mk.

Maanomistus: yksityismaa.
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KUVA 16. Tepasto. yleiskartta
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2.37 Köngäs, opastuskohde

Könkään niskalla pysähtyvät useintnat nlojat tarkistamaan laskureitin, jo

ten tässä on luonteva opastetaulun paikka. Kylässä on nrn. retkeilymaja,

pihaleirintää, vuokrattavia rt&kejä, sisämajoitusta, saunomismahdollisuus,

kotiseutumuseo ja posti.

Vedenkorkeusasteikko olisi asennettava suojaisaan kohtaan ennen koskea.

Varustus: opastetaulu, vedenkorkeusasteikko.

Kustannukset yhteensä: 4 000 mk.
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2.38 Hirvasniemi, leiripaikka

Hirvasniemi sijaitsee Levitunturin läheisyydessä n. 3 km ennen Hossan kylää.

Niemi on poikkeuksellisen rehevä. Kärkeä reunustavat hienot hiekkarannat.

Törrnän päällä on koivujen reunustama niittv, jossa on hyviä teltanpaikkoja.

Suunnitellulle leiripaikalle ei ole tieyhteyttä. Hossan kylässä on n]ddma—

joitusta ja taloissa on puhelinet.

Hirvasnienn kärjen välittänässä tuxitunassa ei ole loma-asuntoja. Kittilän

kunnanvaltuuston v. 1983 hyväksymässä Sirkan osayleiskaavassa Hirvasniemi

on tiiviin loma-asutuksen aluetta. Kaavanerkintä ei kuitenkaan estä yhtei

seen käyttöön tarkoitetun virkistvsalueen perustamista nienen kaakkoiskär—

keen.

Alueen niittvluonteeseen sopiva keittokatos saadaan siirtämällä sinne la—

to, josta poistetaan kaksi seinää ja nurkkaan muurataan tulisija luonnon

kivistä.

Varustus: keittokatos (lato), kuiviJcekäymälä, kaipostisäiliö, jätekuoppa,

nuotiopaikka, opastetaulu.

Kustannukset yhteensä: 27 000 mk.

Manomistus: yksityismaa.
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2.39 Kittjlän Markkinapaikka, taukopaikka

Taukopaflcka on tarkoitettu helpottamaan Kittilän kirkonkylän palvelujen

käyttöä. Yöpymistä varten kylän eteläpäässä on leirintäalue, joka rannan

raivaamisen jälkeen soveltuu rrtyös nlojien käyttöön. Kittilän majoitus

kapasiteetti on n. 150 vuodepaikkaa, joista suurin osa hotellitasoisia.

Taukopaikalle vievän lahden suulle on asetettava viltta. Lahdenpohjukka

on perinteinen veneva]Jcama.

Jäät saattavat kevättulvan aikana nousta jopa karttaan (kuva 22) rrrkityn

Urheilutalon nurkalle. Siksi jätesäkkiteline ja opastetaulu on siirrettä—

vä kauden päätyttyä suoj aan. Jätteiden poiskuljetus voitaneen hoitaa kun

nan jätehuollon yhteydessä.

Varustus: jätesäkkiteline ja siirrettävä opastetaulu.

Kustannukset yhteensä: 5 000 mk.

Maanomistus: Mannerheimin lastensuojeluliiton Kittilän osasto.
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Kuva 23. Ounasjokisoutu -83 saapumassa Könkäälle.

OOO

Kuva 24. Näkymä Kittilän Markkinapaikalta p±ijoiseen.
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2.310 S ä r e s t ö n i e m i , 1 e i r i p a i k k a

Reidar Särestönierrn galleria ja ate1j ovat matkailullisesti erittäin mie

lenkiintoinen ja erikoinen kohde jokivarressa.

Ennen Särestönieirn tilaa on joen itärannalla satoja nEtrejä pitkä tasainen

rantapenger, vanha lanssitönnä. Suunniteltu leiripaikka sijaitsee tönnällä
n. 400 m ennen Srestöä. Leiripaikan kohdalla on pieni kivikkoinen tulvan

alle jäävä niertke, joka sopii nuotiopaikaksi. Vähäisellä raivauksella tör—
mälle saa hyviä teltanpaikkoja. LeiripaiJcalta vie pelku Särestöön. Polku on

raivattava ja viitoitettava.

Alue ei häiritse Särestön tilaa ja toisaalta tien valmistumisen jälkeen

Särestöön suuntautuva automatkailijoiden virta ei häiritse vesiretkeili

jöitä.

Varustus: keittokatos, kuivikekäymälä, konipostisäiliö, jätekuoppa, nuo—

tiopaiRka, opastetaulu (nonikielinen).

Kustannukset yhteensä: 28 000 mk.

Maanomistus: valtion maa.
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KUVA 25. Säcestöniemi, yleiskactta
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2.311 Kaukonen, taukopaikka

Suunniteltu taukopaikka sijaitsee kylän phjoispäässä rantaniityllä. Pai

kalla on pysähtynyt Dunasjokisoutu. Alue on tilojen 77-83 yhteinen vene

valkama ja matonpesupaik]ca. Vieressä on rrwös kylän lasten uimapaikka, ui

ton puomivaraston kohdalla.

Asukkaat valittavat karttaan rrrkittyyn jätevedenpumppaanoon kuuluvan tar—

kastuskaivon tulvivan ajoittain ja aiheuttavan rannan saastuinista sekä haju—

haittoja. Asukkaiden ja vesiretkeilijöiden turvallisuuden ja viihtyvyyden

takaamiseksi pumppaano olisi korjattava asiannukaiseen kuntoon.

Varustus: opastetaulu, kuivflcekäymälä, kompostisäiliö, jätesäkkiteline,

vedenkorkeusastejjcko.

Kustannukset yhteensä: 11 000 mk.

Maanomistus: yhteismaa.
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KUVA 27. Kaukonen, yteiskartta
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2.4 SUUNNflELLUT TOIMENPITEET JOEN AIAOSAtL1

2.41 Älakylä, opastuskohde

Alakylä on Kittilän kolmanneksi suurin kylä. Kylässä on kaksi kauppaa ja

posti. Kylän keskuksen etäisyys jokirannasta on noin 500 m. Opastetaulun

paikka on viitteellinen.

Varustus: opastetaulu.

Kustannukset yhteensä: 2 000 mk.
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Kuva 29. Alakytä, yleiskartta
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2.42 Kokkosaari, leiripaikka

Saari sijaitsee n. 10 km Ala]cylän alapuolella Tuuliharjun kylän kohdalla.

Tuuliharjussa on kauppa ja posti.

lounaiskärjessä kanootit on helpp vetää rantaan pääväylän puolelta. Teltan

paikkoja varten on kärjen koivuvesaikkoa raivattava. Raivatessa on kuiten

kin törmän reunan katajat ja männyt jätettävä rauhaan, sillä ne estävät tör

mää luisumasta tulvan ja jäiden matkaan. Kärkeä lukuun ottamatta saarta

peittää kuusintsä.

Varustus: keittokatos, kuivikekäymälä, koiripostisäiliö, jätekuoppa,

nuotiopaikka.

Kustannukset yhteensä: 26 000 rt.

Maanomistus: valtion maa.
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KUVA 30. Kokkosaani, yleiskartta
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2.43 Lohiniva, opastuskohde

Pantautumiseen sopiva kohta on juuri ennen lossia itärannalla. lohinivassa

on kolire kauppaa, Fostipankki, huoltoasema ja baari. Baarin yhteydessä on

myös huoneita vuokrattavana.

Opastetaulun kartassa olisi oltava maininta M1kokönkään leirintäalueesta.

Vaxiastus: opastetaulu, jätesäkkiteline, vedenkorkeusasteikko.

Kustani-rukset yhteensä: 5 000 n.
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Kuva 32. Lohmiva, yleiskartto
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2.44 Ranta—Niemelä, taukopaikka

Paikka on joen itärannalla noin 4 km ennen losenky1ää. Vastarannalla on
heti joesta nouseva jyrkkä Ranta-Äij&ivaara, joka jatkuu katana pitkälle

ylävirtaan.

Taukopaikalla ei ole teltanpaildcoja. Uitto on kahvistellut alueella. Ka—

nootit saa hyvin maihin.

Varustus: nuotiopaikka, konpostisäiliö, jätekuoppa, kuivikekäymälä.

Kustannukset yhteensä: 11 000 rr.

Maanomistus: yksityismaata.
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2.45 M e 1 t a u s j o k i s u u , 1 e i r i p a ± k k a

Alueella on sijainnut vuosisadan vaihteessa 1tauksen vesisaha. 1taus-

joen vastarannalla kanistaa maisemaa 1 800-luvulta peräisin oleva peräxhja

lainen ltauspirtU.

Kärjessä on hiekkaranta ja kanootti on helppe vetää maihin. Törmä on ta

sainen ja kuiva. Leiripaikan takana on noin 10 m leveä vesijohtolinja.

Leiripaikka palvelee sekä Ounasjoen että !vltausjoen vesiretkeilijöitä.

Ounasjoen vastarannalla on kauppa, baari, pestipankki, puhelin sekä linja

autopysäkki. Povanierreltä pääsee 1tauksen kautta päivittäin linja-autol

la Unarin suuntaan, josta voi aloittaa kanoottiretken ltausjoelle.

Varustus: keittokatos, kuivikekäymälä, ka-ripostisäiliö, jätekuoppa,

opastetaulu, vedenkorkeusasteikko.

Kustannukset yhteensä: 29 000 nk.

Maanomistus: Kemi Oy.
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Kuva 37. ?ltausjokisuun leiripaikka. Taustalla Dunasjoki ja Meltauksen

kylän taloja.
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Kuva 38. Meltausjcn Unarinköngäs. Joen yli pääsee kävelysiltaa pitkin.
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2.46 Tapionkylä, opastuskohde

Tapionkylässä on kauppa ja posti. Koulussa on kesäisin taidenäyttelyjä.

Mantereen talon rantaan on 20- ja 30-luvuilla pysähtynyt jokilaiva.

Varustus: opastetaulu.

Kustamiu]cset yhteensä: 1 500 n.
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2.47 Sinettä, opastuskohde

Sinetän palveluja ovat kauppa, baari, posti ja parturi. Suunniteltu vene-

väylä ja vesibussireitti Povanieneltä päättyy tänne. Sinetästä voi jatkaa

linja-autolla ylös jokivartta tai pistäytyä Pohtinolanunen’ matkailukeskuk

sessa. Opastetaulun paikka on viitteellinen.

Varustus: opastetaulu, jätesäkkiteline.

Kustannukset yhteensä: 2 500 n&.
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Kuva 60. Sinettä, yleiskartta
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2.5 SINE’ITÄ - RJVÄNIEMI VEEVYL

Jokiosuudelle ehdotetaan merkittäväksi 1 ,5 metrin syvyinen veneväylä mat

kailuliikennettä harjoittavien jokialusten sekä paikallisen veneilyn tar

peisiin.

Veneväylän yleiskartta (liite 5) on piirretty Kdjoki C>j:n vuonna 1955

laatimien peilaus— eli poikkileikkauskarttojen perusteella. Näissä kar—

toissa syvyydet on mitattu 50 — 500 metrin välein, joten väleillä ole

vista kareista tai muista esteistä ei ole mittauksia. Karttojen laatimi—

sen jälkeen Kemijokeen on valmistunut Valajaskosken voimala, jonka allas

on nostanut vedenpintaa Sinetän tienoille saakka. Vedenpinnan nykytasoksi

on oletettu 74,0 metriä merenpinnan yläpuolella. Voimalaitosaltaan aiheut

tamista virtausten muutoksista ja niiden seurauksena syntyneistä matali

koista ei veneväylän yleiskarttaa piirrettäessä ollut tietoja.

Ennen väylän merkitsemistä tai käyttöä osuus on huolellisesti kaikuluodat—

tava ja poistettava mahdolliset esteet tai muutettava väylän kulkua.

Väylä ehdotetaan merkittäväksi ns. turvavesiviitoin. Turvallinen reitti

kulkee suoraan viitalta toiselle ja viitta voidaan ohittaa läheltä rrolem—

milta puolilta.

Väylän merkitsemisessä on kaksi päävaihtoehtoa:

1) rkitään vain vaarallisinurat kohdat (kustannusarvio 50 000 mk).

2) Irkitään koko väylä tasaisesti siten, että viitalta näkyy aina seu

raava viitta nonnaalioloissa.

Viitat on poistettava aina kauden päätyttyä syksyllä ja asetettava uiton

päätyttyä kesällä paikoilleen. Veneväylän kunnossapidosta voisivat vas

tata Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdessä.

Sinettä - Rovaniemi veneväylästä on laadittava erillinen hankesuunnitelma.
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2.6 SIVUJOET

2.61 Meltausjoenvesistö

Meltausjoki lähtee Unarinjärvestä ja laskee Ounasjokeen. Joen suuriitinat

latvahaarat ovat Riipijoki, jonka vedet laskevat pitkän Kukasjärven ja

f’bulusjoen kautta Unariin sekä Ulinkasjoki, joka laskee suoraan Unariin

(kuva 41). Sodankylän kunta ja alueen kalastuskunnat esittävät vesiret—

keilysuunnitelinan laatimista Riipijoelle. Melontaretki Riipin kylästä

Sodankylän tien varrelta Ounasjoelle on yli 100 km:n mittainen. Peitille

pääsee helposti maantieltä. Rovaniemi - Meltaus - Sodankylä välillä on

säännöllinen linja-autoliikenne. Meltausjoelle järjestetään Povaniert1tä

opastettuja kanoottiretkiä. Joki on myös suosittu virkistyskalastajien

kohde. Osa joesta on netsähallituksen virkistyskalastusaluetta. -

Unarinkönkään taukopaikka

Unarinköngäs on Meltausjoen suurin koski. Joki puristuu könkään kohdalla

pystysuorien kallioseinämien väliin. Kosken voi laskea kanootilla, mutta

aukkopeite ja koskenlaskutaito ovat tarpeen. Unarinkönkään itärannalla

on noin 400 m pitkä kosken ohittava pDlku, joka nousee rannasta harjan—

teelle. Lyhyenpi po]Jcu on mahdollista raivata kuvan 42 mukaiseen kohtaan

kanootin tai veneen kantoa varten. Alue on luonnonhoitonetsää, mikä on

raivauksessa otettava huomioon.

Suunniteltu taukopaikka sijaitsee uiton kämpän kohdalla. Taukopaikan pe—

mstaminen vähentää nuotioiden pltte1ua ja roskaantumista kosken ynipä—

ristössä. Nuotionpohjia on alueella jo irelko paljon.

Varustus: keittokatos, kuivikekäymälä, kortpostisäiliö, jätekuoppa, polku.

Kustannukset yhteensä: 35 000 mk.

Maanomistus: valtion maa.
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2.62Muutsivujoet

Useiiiuat Ounasjoen sivujoet ovat n’elontakelpoisia keväällä ja alkukesällä.

Suurirntrat sivujoet ovat nelontakelpoisia koko kesän. Joet ovat poikkileik

kaukseltaan leveitä ja matalia, “paistinpannun muotoisia” ja kivisiä. Sik

si kuivina kesinä reitti on valittava huolella, vaikka kanootti ei paljon

vettä alleen pyydäkään. Tulva-aikaan eräät joet, kuten Pöyrisjoki, ovat

vaarallisia rtEloj ille.

Joki- ja puroreittien rt1ontakelpoisuus voitaisiin selvittää esinerkiksi

Lapin vesipiirin, nelontaseurojen ja kuntien yhteistyönä.

Entiset uittoväylät kunnostetaan lähinnä kalataloudellisin perustein. Ve

ne- ja kanoottireitti olisi kunnostuksessa otettava huomioon etenkin, jos

reitti on tarpeen paiJcalliselle veneilylle tai on nelojien kannalta mie—

lenkiintoinen.

Liitteessä 7 on esitetty Ounasjoen suurinint sivujoet ja niiden hydrolo—

gisia tietoja. Vesistöalueiden pinta—aloja ja järvisyyttä lukuun ottamatta

tiedot ovat alustavia arvioita. Vesihallituksen hydrologian toimiston tar

kastariut arviot julkaistaan Dunasjoen vesiensuojelusuunnitelman yhteydes

sä vesihallituksian tiedotuksia —sarjassa.
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3 KUSTANNUKSET

3.1

Ounasjoen veneily- ja vesiretkeilyreitin toteuttamiskustannukset ovat yh

teensä 500 000 mk. Rantautumispaikkojen rakenteiden osuus on 212 000 mk,

lisäksi opastetaulut 19 500 mk, vedenkorkeusasteikot 12 000 rrilc, Ounasjoki—

viitat ja muut opastekilvet 30 000 mk, erämaapuhelin 30 000 mk, ponttooni—

laiturit yhteensä 30 000 mk, tarvikkeiden kuljetuskustannukset 36 500 mk

sekä työrnaan yhteiskustannukset 80 000 mk. Sinettä - Rovaniemi veneväylän

nrkitseinisen kustannusarvio on 50 000 mk. Kustannusarvio on eritelty

alueittain ja rakenteittain (taulukko 4).

Taulukko 4. Ounasjoen veneily- ja vesiretkeilyreitin kustannusarvio.
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— 4000 1500 1000

13 000 4 000 1 500 1 500
— —

— 1 000

15 000 4 000 1 500 1 500

— 4000 1500 1000

15 000 4 000 1 500 1 500
—

— 1000 —

— 4000 1500 1500

15 000 4 000 1 500 1 500

— —
— 1 000

15 000 4 000 1 500 1 500

suut opastekilvetCinasjokiviitat (50 kpl) sekä

Sinettä - Ryvsniid veneväylä

TyäTenn yhteiskustannukset

Rakentamiskustannukset yhteensä

1) erärnaapuIlin
2) kiviaskehriat ( 4 000 mk)
3) kaksi pDnttconilaiturla t 15 000 mk)
4) vedenkorkeusasteikko
5) polku ohi Unarixikönkään veneen tai kartin vetoa varten
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3.2 YLLPflOKUSTANNUKSET

Saarijärven koskireitiltä saatujen kokemusten mukaan rantautumispaikkojen

huolto voidaan järjestää siten, että lähitalojen isännät vastaavat huollos—

ta kunnan maksaniaa korvausta vastaan. Saarijärven koskireitillä huoltoon

on kuulunut kevätkunnostus, kaksi käyntiä kauden aikana ja syyskunnostus.

Ounasjoen vesiretkeilyreitin jätehuollon pääperiaatteena olisi oltava mah—

dollisimtnan pitkälle retkeilijöiden onatoimisuus. Reitillä liikkuvat poit

tavat palavat jätteet, vievät mätänevät jätteet (ruoantähteet) komposti

säiliöihin ja tuovat muut jätteet kyliin sijoitettuihin jäteastioihin kun

nallisen jätehuollon ulottuviin tai jättävät ne jätekuoppiin. Jotta jär

jestelmä toimisi, se vaatii tehokasta valistusta opastekilvissä ja Ounas—

jokioppaissa sekä matkailuyrityksissä. Myös kalastusluvissa voidaan va—

listaa asiasta.

Maanomistajille ei Suomessa ole yleensä maksettu korvauksia vesiretkeily

reittien rantautumispaikoista tai korvaukset ovat olleet 50 - 100 rrtk/v.

Maanomistajat hyötyvät retkeilyn järjestämisestä, koska roskaantuminen se

kä puuston ja maaston kuluminen vähenevät. Maa- ja metsätalousministeriö

voi liakemuksesta vapauttaa kunnat maksamasta korvausta valtion maille pe—

rustettavista rantautumispaikoista. Siksi näiden alueiden osalta korvaus

ta ei ole laskettu mukaan. Laskelmassa on oletettu, että ylläpidosta mak—

settavat korvaukset ovat seuraavat:

Korvaus jätehuollosta ja käymälän hoidosta 500 mk/v

Korvaus polttopuuhuollosta 500 mk/v

Korvaus maanomistajille 100 mk/v

Huollon tarve riippuu rantautumispaikan varustuksesta. Kylissä sijaitse

villa taukopaikoilla ei ole nuotiopaikkaa, joten polttopuuhuoltoa ei tar

vitse järjestää.

Korvaukset ovat kuitenkin riippuvaisia kuntien ja maanomistajien sekä huol

losta vastaavien henkilöiden välisistä neuvotteluista, joten taulukossa 5

esitetty laskelma on ainoastaan suuntaa-antava. Valtakunnallisesti merkit

tävän tai tunturialueella sijaitsevan retkeilyreitin jätehuoltoon on mah

dollista saada valtionapua yrnpäristäninisteriöltä.
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Taulukko 5. Rantautumispaikkojen arvioidut ylläpitokustannukset kunnittain.

Kunta Pantautumispaikka Kustannus (mk/a)

Enontekiö Haarakoski 1 100

Sioskoski 1 000 yht. 2 100

Kittilä Raattaina 600

Kurkkio 1 000

Tepasto 600

Hirvasniemi 1 100

Kittilä 100

Särestöniemi 1 000

Kaukonen 600

Kokkosaari 1 000 yht. 6 000 -

Povanierrn m]Jc Ranta-Niertlä 1 100

1tausjokisuu 1 100

Unarinköngäs 1 000 yht. 3 200

Ylläpitokustannukset kaikkiaan vucessa 11 300 mk

4 EDULLISUUSTÄRKÄSTELU

Vesiretkeilysuunnitelman eräänä tarkoituksena on tehdä Dunasjoesta hou

kutteleva kohde kanoottiretkeilijälle. Varustettu reitti kiinnostaa rttyös

perheretkeilijöitä, jotka käyttävät paljon kauppa- ja mnatkailupalveluja

ja pitävät järjestettyjä rantautumispaikkoja tärkeinä.

lontaretkeilyn suosion nopean lisääntymisen myötä on varustettujen reit

tien kysyntä kasvamassa. Esirrerkiksi Saarijärven koskireitin laskee kau—

dessa noin 600 ja Vaikkojoen 1 500 kanoottikuntaa.

Dunasjoen rtlontaretkeilyn rahataloudellisesta rrerkityksestä antaa kuvan

seuraava arvio. Jaotelm3t kuvaavat nykytilaa ja tilannetta vuonna 1990

vesireUceilysuunnite1nn toteuttamisen jälkeen (inflaation vaikutusta ei

arviossa ole otettu hucnioon).
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Arvio meloj ien synnyttändstä matkailutuloista Ounasjokivarressa:

Tilanne vuonna 7983

Kanoottikunta Kesällä 1983 joen Tuloja jokivar—
(2 henkilöä) laskeneiden ka- teen kesälläl983
kuluttaa viikossa: ncottien määrä:

500 mk X 200 100 000 mk

Tilanne vucnna 1990

Kanoottikunta Kesällä 1990 joen Tuloja jokivar—
(2 henkilöä) laskeneiden ka- teen kesällä 1990
kuluttaa viikossa: noottien määrä:

1 500 mk X 600 900 000 mk

Arvio antaa kuvan todennäköisistä matkailutulojen suuruusluokista vuosit

tain. Vaikka kysymys onkin bmttotuloista, on lähes miljoonaan markkaan

yltävä rahamäärä rrerkittävä lisä alueen matkailutuloihin. On lisäksi huo

mattava, että tulot tulevat jokivarren kylien kauppaihin ja pieniin mat

kailuyrityksiin jääden siten välittanaitmin hyödyntämään aluetta kuin au

tomatkailijoiden usein suuriin keskuksiin jättäinät matkailumarkat. lo—

jien määrän lisääntyessä ylläpitokustannukset eivät juuri kasva toisin

kuin matkailutulot.

Kunnat ovat yleensä pyytäneet vesipiirejä laatimaan veneily- ja vesiretkei

lysuunnitelmia joki— ja järvireiteille. Kunnat ovat toteuttaneet suunni

telinat ja ovat osallistuneet reittioppaiden kustannuksiin sekä vastaavat

ylläpitokustannuksista. Vesiretkeilyreitti nähdään tärkeänä rratkailuvalt—

tina, jonka yrtäril1e voidaan kehittää nonipuolisia tapahtumia ja ohjelma-

palveluja.

loistava esirrerkki aktiivisten ja ennakkoluulottomien henkilöiden sekä

kuntien, yritysten ja asukkaiden ai]caansaamasta tapahtumasta on ‘Ibrnion

Muonionjoen kanoottiralli, Arctic Canoe Race. Sillä on edellytykset mit

tavaksi kansainväliseksi nelontatapahtumaksi.
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Kanoottiralli tekee kaikkia Lapin rtlontajokia tunnetuksi. Ulkomaisten

rrlojien houkutteleminen esiirrkiksi Ounasjoelle on kuitenkin mahdollis

ta vasta, kun reitti on varustettu, sillä rtlojat ovat tottuneet hyviin

palveluihin. Varustanattomalla joella keskieurooppalainen tuntee olevan

sa täydessä eräiraassa. Jos jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet eivät

ole selvillä, eikä opasteita ja järjestettyjä rantautumispaikkoja ole,

aiheutuu jokivarren asukkaille helpasti haittoja, kuten Ounasjoellaicin

on jo tapahtunut.

Varustamattomalle reitille hakeutuvat kotimaisistakin rrelojista toden

näköisesti karua eräelämää kaihtamattorrt retkeilijät (ks. tilanne v.

1983: Kanoottikunta kuluttaa viikossa 500 mk).

Varustetulle reitille tulevat sen sijaan myös perheretkeilijät, jotka

osallistuvat ohjatuille vene- ja kanoottiretkille, yöpyvät mielellään

sisäniajoituksessa sekä käyttävät muutenkin väljenimin rahaa matkailu—

ja kauppapalveluihin kuin edellä mainitut retkeilijät (ks. tilanne v.

1990: Kanoottikunta kuluttaa viikossa 1 500 mk).

Seuraavassa tarkastellaan veneily— ja vesiretkeilysuunnitelman toteutta

mista eri intressiryhrnien näkökulmista. Tarkastelussa sovelletaan tilan

neanalyysi -nirniseen yhteiskuntataloudelliseen vertailumanetelmään kuu

luvaa intressivertailua (Söderhaum 1978, s. 150 ja Leskinen 1983, s. 48).

netelmällä ei kuvata ihmisten mielipiteitä tai kokonaisnäkemystä. Täl

laisen analyysin tekeminen vaatisi perusteellisen ja laajan kyselytutki—

muksen, jonka hyöty tässä ei vastaa rahallisia kustannuksia ja vaivan—

näköä.

Intressiryhmä —käsitteellä ei tarkoiteta todellista henkilöryhmää, vaan

intressiryhmät muodostetaan ihmisten eri toimintojen perusteella. Tarkoi

tuksena on tuoda esiin suunnitteluun vaikuttavat erilaiset toiminnot ja

tahot ja niistä johdetut tavoitteet. Vaihtoehdot (tässä Ä, B ja C) asete

taan edullisuusjärjestykseen tavoitteiden suhteen. (Ykkönen markitsee

parasta vaihtoehtoa, kakkonen toiseksi parasta ja kolironen huonointa.

Viiva tarkoittaa ei-hyväksyttävää vaihtoehtoa. Jos vaihtoehdot ovat ta

voitteen kannalta sainanarvoiset, annetaan niille sana edullisuutta kuvaa

va luku.)
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Intressiryhrnät, tavoitteet ja vaihtoehtojen edullisuuden määrittää tut

kija oman kokemuksensa ja näkemyksensä perusteella käyttäen tarvittaes

sa asiantuntija-apua. Menetelmä on siis subjektiivinen. Kun tuloksista

esitetään erilaisia näkökohtia, analyysi on täyttänyt tarkoituksensa

keskustelun pohjana ja päätöksenteon apuvälineenä (taulukko 6).

Intressivertailun perusteella Ounasjoen veneily— ja vesiretkeilysuunni—

telman toteuttaminen tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla (vaihtoeh

to C) näyttäisi saavan laajan kannatuksen.

Kuntien tavoitteesta voidaan todeta, että budjetin käyttökustannusten

nousu olisi erittäin vähäistä saavutettuihin matkailutuloihin verrattu

na, etenkin, kun j ätehuoltokustannuksiin voidaan saada ympäristäniniste

riön avustus.

Pitkällä aikavälillä hyvät reitit kasvattavat melonnan harrastajien

määrää Suomessa. Reitit tuovat myös ulkomaisia melojia Suomeen, joten

kaikkiin alan kohteisiin riittää tulijoita.

Joillakin jokivarren maanomistajilla on etenkin yläjuoksulla ollut huo

noja kokemuksia ulkomaisista melojista. Maanomistajien edun mukaista on

ehdottomasti vesiretkeilyn järjestäminen asiallisesti. Haitat vähenevät

muilta vesireiteiltä ja vaellusreiteiltä saatujen kokemusten mukaan.

Kalastuskunnat hyötyvät lisääntyneistä nElojamääristä, jos kalastuslu

pien myynti järjestetään huomattavasti nykyistä tehokkaanimin ja saadaan

aikaan sopimukset lyhytaikaisesta (viikko tai vuorokausi) alueluvasta

tai koko joen kattavasta luvasta vapakalastajille. Tällaisten lupien

saantimahdollisuus tekisi joesta virkistyskalastajalle vetovoimaisen

kohteen.
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Taulukko 6. Veneily- ja vesiretkeilysuunnitelman toteuttamisvaihtoehdot

eri intressiryhmien näkökulmasta.

Vaihtoehdot

Ä. Ei toinnpiteitä. Vesiretkeilijät, kalastajat ja noottorikelkkailijat
rantautuvat jokamiehenoikeudella. Ei järjestettyä jätehuoltoa eikä
palveluopasteita. Polttopuu kerätään maastosta.

3. Kuten Ä, mutta rakennetaan valtion varoin palveluopasteet kyliin sekä
“Ounasjokiviltta” leirintäalueiden, vuokramökkien ja muiden yksittäis
ten palvelujen kohdille.

C. Opasteet ja “Ounasjokiviitat”, kuten vaihtoehdossa B. Lisäksi rakenne
taan valtion varoin tauko— ja leiripaikkoja päivämatkan (30 - 55 km)
välein. Jäte- ja p1ttopuuhuol1osta sekä reitin kunnossapidosta huo
lehtivat kunnat.

Intressiryfimä päätavoite Cxlnasjoen veneily- ja vesiretkeilysuunniteinian suhteen Vaihtoehtojen ullisuus
(tutkijan näkemyksen mukaan), järjestys

A B C

Valtio Suan rnahdollisimnan hyvä netkailullinen vetovolm mal1olli- -

sininan pienin kustannuksin (bijettirajoitus). 3 2 1 ‘

Maakunta Lapin netkailullisen vetovojinan parantaminen. 3 2 1

Kunnat Kylien palvelujen rnahdo11isixnan tuntuva tukeminen naolli—
siirtnan vähin kustannuksin (budjettirajoitus). 3 2 1

Kunnat (Jätehuolto- ajsloflisjimren te1kas roskaantumisen ennalta ehköiseminen - — 1
laki 32 ja 334 §)

Jokivarren leirintä
ja maatilamatkailu—
yrittäjät MahdoUisinznan paljon matkallijoita ainasjoeue. 3 2 1

Alueen muut matkailu-
yrittäjät a1ollisintnan paljon inatkailijoita nasjoki—alueelle. 3 2 1

Matkailuyrittäjät
muualla Ma1ollisinnen vähän kilpailevia matkaflukditeita. 1

Onasjoen kamaDtti—
ja veneretkien jär
jestäjät Riittävästi leväMys— ja leiripaikkoja jokivarteen. 2 1

Karxttiretkien jär
jestäjät muualla Mahdolllsimnan paljon hyviä reittejä ja sitä kautta uusia relonnan

harrastajia - 2 1

Jokivarren muut yrit
täjät (esim. kauppa MahdolUsinuen suuri palvelujen käyttö. 3 2 1

ym. palvelut)

Jokivarren maarxynista— Ei roskaantundsta eikä haittaa paustolle tai rakenteille. — 1
jat

Kalastuskunnat Mahdollisinrnan suuret lupamaksutulot vesiretkeilijöiltä. 3 2 1

ruonnonsuojelijat
x) Vesiluonnon tunteiaiksen lisääminen ja sitä kautta lisääntynyt 3 2 1

ynmärrys jirnisestä osana luontoa.

Luonnonsuojelijat Y) Jokivarren luonnon kulumisen ja roskaantumisen vähentäminen
järjestettyjen rantautumispaikkojen avulla. 3 2 1

Malojat Riittävästi tauko— ja leiripaikkoja ja palveluopasteita. 3 2 1

Veneretkeilijät Riittävästi taukopaikku» ja palveluopasteita. 3 2 1

Paikalliset kalastajat Riittävästi taukopalkkoja. 3 2 1

Mttorika1kkail;jat Riittävästi talvikä2’ttLi sopivia rantautumispaikkoja. 3 2 1

Uitto Mahdollisinman paljon uiton huoltoalueiksi soveltuvia rantautu
mispaikkoja. 3 2 1

1) tarkoittaa ihmisten eri toimintoja
ei henkilöryhmiä (ks. rsääritelinä)
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5 TIIVISTELMY JA SUOSITUKSET

Veneily— ja vesiretkeilysuunnitelma on osa Ounasjoen luonnontaloudellises—

ta kehittämissuunnitelmasta. Maa— ja nEtsätalousministeriön asettaman (Xi—

nasjokityöryhmän muistiossa (28.4.1983) osasuunnite]inan tavoitteet ovat

seuraavat:

1) Lepo- ja leiriytymismahdollisuuksien sekä palvelujen saatavuuden pa

rantaminen vesireittien varrella.

2) Veneilyn ja vesiretkeilyn suuntaaminen siten, ettei rantojen asukkail

le tai omistajille aiheudu haittoja.

Ounasjoen erityissuojelua koskevan lain f 703/83) mukaan voimaloiden raken

taminen vesistöön on kielletty. Virkistyskäyttö, uitto ja kalastus ovat

siten joen käyttämiodot.

Ounasjokivarteen esitetään rakennettavaksi 12 rantautumispaikkaa, joista

puolet yöpymiseen soveltuvia leiripaikkoja ja puolet taukopaikkoja. Lisäk

si esitetään yhden rantauturnispaikan rakentamista ltausjoen Unarinkön—

käälle. Kyliin ja eräisiin muihin kohteisiin esitetään pystytettäväksi kaik

kiaan 13 opastetaulua ja rantautumispaikkojen sekä palveluiden kohdille

rantaan lisäksi 50 kappaletta erityisiä “C)iinasjokiviittoja”. Haarakoskelle

tarvitaan erämaapuhelin turvallisuussyistä sekä paliskuntien, nElojien ja

virkistyskalastaj ien yhteyskäyttöön. Paattamankosken sekä ylä- että ala

puolelle esitetään rakennettavaksi ponttoonilaiturit matkailun, kalastuksen

ja poronhoidon tarpeisiin. Lisäksi ehdotetaan asennettavaksi kahdeksan ve

denkorkeusasteikkoa, jotka yhdessä reittiselosteen kanssa helpottavat oikean

laskureitin valintaa koskissa.

Ounasjoki on Suorren viineinen rakentamaton suurjoki, rajajokia Tenoa ja

TkDmion-Muonionjokea lukuun ottamatta. Rajaväylällä nelovat kokeneet har

rastajat ja kilpailijat. Ounasjoki sen sijaan sopii tavalliselle harrasta

jalle. Jopa aloitteleva rteloja voi laskea sen kosket ohjatulla kanootti—

retkellä. Vesiretkeilyreitin toteuttaminen tekee Ounasjoesta houkuttelevan

kohteen myös perheretkeilijöille, jotka käyttävät paljon kauppa- ja mat—

kailupalveluja ja pitävät järjestettyjä rantautumispaikkoja tärkeinä. Oh

jattuja vene ja kanoottiretkiä järjestävät yrittäjät tulevat myös käyttä

mään reitin palveluja.
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1ontaretkei1yn lisääntymisen njötä on varustettujen reittien kysyntä kas

vamassa. Esinrkiksi Saarijärven koskireitin laskee kaudessa noin 600 ja

Vaikkoj oen 1 500 kanoottikuntaa.

Ounasjoen n1ontaretkei1yn rahataloudellisesta rtrkityksestä jokivarren kun

nille antaa kuvan seuraava arvio. Jaotelma kuvaa nykytilaa ja tilannetta

hankkeen toteuttamisen jälkeen.

Tilanne vuonna 1983

Tilanne vuonna 1990

x

x

Tuloja jokivar
teen kesälläl 983

100 000 mk

Tuloja jokivar—
teen kesällä 1990

900 000 mk

Ounasj oen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelman toteuttamiskustannukset ovat
yhteensä 500 000 mk. Rantautumispaikkojen rakenteiden osuus on 212 000 mk,

lisäksi opastetaulut 19 500 mk, vedenkorkeusasteikot 12 000 mk, Ounasjoki—
viitat ja muut opastekilvet 30 000 mk, erämaapuhelin 30 000 mk, ponttooni
laiturit yhteensä 30 000 mk, tarvflckeiden kuljetuskustannukset 36 500 mk,
tyänaan yhteiskustannukset 80 000 mk sekä Sinettä - Rovaniemi veneväylän rrEr—
kitseminen 50 000 mk.

Rakenteiden valmistuttua ne luovutetaan alueen kunnille, jotka vastaavat

ylläpidosta. Rantautumispaikkojen ylläoitokustannukset on kunnittain

Kanoottikunta
(2 henkilöä)
kuluttaa viikossa:

500 mk

Kesällä 1983 joen
laskeneiden ka
ncottien määrä:

200

Kanoot±ikun ta
(2 henkilöä)
kuluttaa viikossa:

1 500 mk

Kesällä 1990 joen
laskeneiden ka—
noottien määrä:

600
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alustavasti arvioitu seuraaviksi:

Enontekiö 2 100 mk vuodessa

Kittilä 6 100 nk vuodessa

Rovaniemen rtiaalaiskunta 3 200 nk vuodessa

Kunnat voivat saada ynpäristöministeriöltä avustusta reitin jätehuoltoon.

Vesiretkeily Ounasjoelle on pääasiassa rt1ontaa. RetkeilyrtElonnan luontee

seen kuuluu leiriytyminen luontoon ainakin muutaman kerran retken aikana.

Eräitaajoilla, kuten Ivalojoella ja Lätäsenolla, rtlojan täytyy tulla toi

rren omillaan ja palveluja käytetään vain reitin päissä. Ounasjoella kylät

katkovat erämaataipaleita. Etelän kanoottiretkeilijät eivät kuitenkaan vie

lä tiedä, että jokivarressa on kauppoja, leirintäalueita, vuokram5kkejä ja

—kanootteja, pihaleirintää, maatilamajoittajia, baareja, hotelleja ja mui

ta palveluja. Siksi nx)net varustautuvat turhaan kuten erämaajoelle.

Pktiivisella tiedottamisella Ounasjoesta olisi annettava oikea kuva ja toi—

votettava rrelojat tervetulleiksi. Tärkeintä olisi laatia edusta Ounasjoki

opas. Muita tiedotuskanavia ovat matkailu- ja harrastelehdet.

Hyvä keino juikisuuden hankkimiseksi saattaisi olla kilpailu erityisen Ounas

jokiviitan” suunnittelemiseksi (järjestäjinä alueen kunnat tai Ounasjoki

yhdistys r.y.). Tällainen viitta tai liikennenerkki pystytettäisiin palve—

luiden ja rantautumispaikkojen kohdalle rantaan. Merkkiä voitaisiin myös

käyttää tunnuksena tiedottamisessa.

Korkeatasoisen reitin tunnuksena ja yhtenäisen ilireen antajana Ounasjoki—

viitan olisi oltava tyylikäs ja vaakunaopillisesti oikein laadittu. Väreil—

tään ja muodoltaan luontoon sointuva, mutta kuitenkin vesilläliikkujan sil

miin hyvin osuva.

Kuntien kanssa tehdyt huoltosopimukset voitaisiin toiminnan päästyä vauh

tiin siirtää Ounasjokiyhdistys r.y:lle. Vastaava järjestely toimii hyvin

saaristossaime. Pidä saaristo siistinä r.y. vastaa rteren saariston jäte—

huoltoverkosta. Siellä jätehuollon hoitavat pääasiassa paikalliset kalas

tajat yhdistykseltä saanaansa korvausta vastaan. Ounasjokiyhdistys voisi

rahoittaa toimintaa myymällä reitistä laadittavaa “Ounasjoki—opasta”.
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Myös ytäristäidnisteriön jätehuoltoavustusta on mahdollista saada. Jos

reitti hoidetaan talkootöinä, jäisivät rahat käytettäväksi muuhun toimin

taan.

Suosituksia huollon yksityiskohdista

Polttopuiksi sopivat hyvin koivunranqat. Syksyllä tai kevättalvella kaadet
tuina ne ehtivät sopivasti kuivua kesän käyttöä varten.

Jätekuoppa on tarkoitettu ainoastaan metalli-, lasi- ja muovi- yms. jät

teelle. Kuoppa on peitettävä tukevalla kannella, jotta eläimet eivät pääse

kaivamaan ja levittelemään jätteitä (Seppänen & Ässmuth 1984, s. 23 ja 92).
Pantautumispaikoille olisi asennettava yksinkertainen vipumallinen pelti

purkkipuristin Käsivarren autiotupien tapaan.

Kuivikekäymälä on kehitetty tavallisesti “puuseestä”. Käymälässä käytetään

“kuivikkeena” esimerkiksi “Bio-Life” -kauppanimellä myytävää hevosenlan

nasta ja sahanpurusta vaimistettua rouhetta. Kuivikkeen tehtävänä on toi

mia ennen kaikkea kompostimikrobien energialähteenä ja kuohkeuttaa jäte

massaa, jotta mikrobit saavat happea. Tällainen käymälä on niin hajuton

ja hygieeninen, että niitä on sijoitettu asuinrakennuksiin. Jäteastian täy

tyttyä huollosta vastaava henkilö tyhjentää käymäläjätteen erilliseen,
noin 2 m3 :n kokoiseen lujitemuoviseen kompostisäiliöön, jossa jäte maatuu

hygieenisesti mullaksi muutamassa kuukaudessa (Salkinoja—Salonen 1980).
Multaa voidaan rantautumispaikoilla käyttää maahan sekoitettuna rrni. kulu

neiden maastokohtien kunnostukseen.

Käymälään on kiinnitettävä käyttohjeet ja huolehdittava kuivikkeen riit

tävyydestä.

Jätehuollon pääperiaatteena olisi oltava retkeilijöiden omatoimisuus. Oli

jeena on: Polta palavat jätteet, vie mätänevä jäte kompostisäiliöön ja
muu jäte kylien jäteastioihin tai jätekuoppaan. Tämän periaatteen toteut

taminen vaatii tehokasta valistusta Ounasjokioppaassa, matkailuesitteissä
ja opasteissa.
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LIITE 1 Ä/1

LIflE1Ä OUNÄSJOEN REITTIKUVAUS

(perustuu Heleniuksen (1983) laatimaan reittiselosteeseen ja
koskien luokitukseen)

Kuvauksessa käytetyt merkinnät

Kosken nimen jälkeinen lukusarja, esimerkiksi 1500/5,6 m, ilmaisee kosken

koko pituuden (1500 m) ja putouskorkeuden (5,6 m) koskineen, välisuvantoi

neen ja nivoineen. Joissakin tapauksissa saman kosken eri osille on lisäk

si annettu omat lukunsa. Seuraava lukusarja on melojalle tärkeä, se ilmai

see kosken kaltevuuden. Esimerkiksi 1 : 222 merkitsee, että joki laskee 1

metrin 222 metrin matkalla. Roomalainen numaro tarkoittaa kansainvälisen

luokituksen rtiukaista kosken vaikeusastetta (ks. Kansainvälinen koskiluoki

tus, liite 1 b). Suvantokohdilla suluissa oleva + merkillä varustettu luku

ilnoittaa paikan korkeuden merenpinnasta.

Reitin alkuosan nimistö Raattamaan saakka on Hetta-Outakka ulkoilukartan

mukainen (suluissa oleva kosken tai suvannon nimi on pituusleikkauksesta).

Välillä Hetta-Ketomella ei kartassa ole koskien nimiä, joten paikantaminen

perustuu etäisyyksiin sivujoista tai muista kanootista havaittavista maasto

merkeistä. Kuvauksessa seurataan pituusleikkausta, jolloin melonnan aikana

erillisiksi havainnoidut kosket on yhdistetty pituusleikkausta vastaavaksi,

saman kosken ylä-, keski- ja alaosaksi.

Kuvauksessa käytetty nimistö ja muu karttatiedosto perustuu Raattamasta Le

ville topoqrafikarttoihin 1 50 000, lehdet 2742 1, 2742 2 ja 2741 2. Levil—

tä Rovaniemelle on käytetty topegrafikarttoja 1 100 000, lehdet 2743, 2732,

2734, 2731, 2642, 2644, 2643, 2634 ja 3612.

Ounas joki melontareittinä

Ounasjoki sopii retkimelontaan erittäin hyvin. Se on tavallisen harrastajan

joki. Jopa aloitteleva meloja voi laskea sen kosket koskenlaskua harrasta—

neiden melojien mukana. Joessa ei ole vaikeita koskia. Qunasjokea voi luon

nehtia miellyttäväksi retkimelontajoeksi.
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Huomattavirrtnat kosket ovat suuruusjärjestyksessä: Iblkokönqäs, Köngäs ja

Kurkkio. Ennen näiden laskua on laskureitti käytävä katsomassa rannalta.

Pitkiä ja vaativia, mutta tasaisesti laskevia ovat Raattamankoski ja Mar

raskoski. Luonteenomaista Ounasjoen koskille ovat pyöreähköt veden ja

jään hiaiiat kivet, jotka ovat ylävirran suunnasta vaikeahkot havaita. Täl

lainen kivi muodostaa vedestä päälleen ns. “lehmänselän”, ja vaahto jää

selän katveeseen. Varsinkin joen yläosassa, Könkään yläpuolisissa koskissa,

kiviä on tasaisesti pitkin koskia ja selvää ajolinjaa on vaikea määritellä.

Kivet ovat kuitenkin sen verran harvassa, että ne kohtuullisella tarkkaa—

vaisuudella ja taidolla on helppo väistää. Kuvauksessa ovat melojille tär

keirrinät tiedot eli aloituskohta, päävirran kulku ja kosken erityispiirteet.

Reitti on melottu kesäkuun puolivälissä 1982 keskiveden aikana ja on muis

tettava, että matalan veden ja tulvan aikana kosket ja nivat ovat täysin

erimuotoisia. Reittikuvaus on tarkistettu kesällä 1983.

Ounasjäxven korkeus merenpinnasta on 286,69 metriä ja etäisyys Rovaniemeltä

Dunasjokea pitkin 300 kilometriä. Tämä reittikuvaus alkaa Hetan matkailuho

tellin rannasta, mutta retken voi tietysti aloittaa mistä kohtaa Ounasjär

veä tahansa. Hetan mat]cailuhotellista voi vuokrata kanoottej a.

Hetan matkailuhotellilta on noin 3 kilometrin nelonta itään, jonka jälkeen

on noin kilometrin pituinen jokiosuus. Jokiosuudella on luusuasta noin 600

m päässä Perilänkoski.

Perilänkoski 400/2,8 m, 1 : 143 (luokka 1)

Matala ja kivikkoinen. Äjolinja lähellä oikeaa rantaa. Alhaalla pieni kynnys,

josta ajo keskeltä. Lyhyen suvannon jälkeen on saareke. Ajo nivasta saarek—

keen oikealta puolelta.

Perilänjärven (+ 283,86 m) itäpäässä Ounasjokeen yhtyy pohjoisesta Näkkäläjoki.

Perilänjärvestä Ounasjoki jatkaa itään noin kolitn kilometrin matkan, missä

olevaan suvantoon (Joentekijäisensuvanto) liittyy idästä Vanhajoki. Ounasjoki

ottaa samalla suunnan etelään. Suvannon jälkeen on kaksi pientä koskea.
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Nuutinniva 700/1 m, 1 : 700 (helpompi kuin luokka 1)

Yläosa: 200/0,8 m, 1 : 250

Aloitus keskeltä, josta oikeaan reunaan.

Välisuvannon pituus noin 450 m (+ 282,56 m)

Alaosa: 50/0,2 m, 1 : 250

Aloitus keskiviivan vaserrrnalta puolelta, mistä reiluninin vasertriafle sivulle.

Joki jatkuu “sileänä” (Markkasuvanto + 282,53) n. 1 750 m. Noin 1 000 m:n

kohdalla amasjokeen yhtyy idästä Vuontisjoki.

Kuivakoski 900/2,3 m, 1: 390. Kaxtassa koskimerkki (1)

Kuivakoskeen kuuluu keskiveden aikana kolme erillistä koskea.

Yläosa: Aloitus keskeltä. Isoja kiviä. Ei selvää ajolinjaa.

Keskiosa: Aloitus keskeltä mistä oikealle. Ei selvää ajolinjaa.

Zlaosa: Aloitus keskeltä, mistä vaseimalle. Ei selvää ajolinjaa.

Pielisensuvanto (+ 280/15 m). Seuraava koski alkaa runsaan puolen kilometrin

päässä edellisistä ja noin puoli kilometriä ennen Käkkälöjoen yhtymistä Ounas

jokeen.

Haarakoski 1 500/6,4 m, 1 : 234 (1—11)

Haarakoski on selvästi kaksiosainen. Käkkälöjoki yhtyy vasertnialta yläkosken

loppuvaiheessa. Käkkälöjokihaaraan on Hetasta matkaa 14,5 km. Ylä- ja alakos

ken väliä on n. puoli kilometriä.

Yläosa: Aloitus keskiviivan oikealta puolelta. Selvää ajolinjaa ei ole.

Alaosa: Koski on lyhyt:, mutta vauhdikas. Aloitus ja ajo keskiviivan vasenta

puolta. Isoja kiviä. Suurinuat kuohut alhaalla keskellä.

Polasuvanto pituus 1 250 m, (+ 272,40 m)

Rovakoski 1 400/3,68 m, 1 : 380. Kolme pientä koskea (1)

Äjoväylä epäselvä. Isoja kiviä. Rovakoskeen kuuluu kartassa olevat kaksi kos

kinierkkiä, joista y1eii on n. 2,5 km ja alempi n. 3,5 km Käkkälöjoen suusta.
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Onnaskoski 700/2,8 m 1 : 250 (1)

Kolme pientä koskea. Äjolinja ensimmäisessä koskessa saarekkeen oikealla

puolella. Ei selvää ajolinjaa. Isoja kiviä.

Onnaskosken sUvanto pituus n. 1 500 m, (÷ 266,00)

Sioskoski 600/3,21 m, 1 ; 187 (1)

Kaksi pientä koskea, jotka seuraavat toisiaan jokseenkin vä1itttnästi. Aloi—

tus keskeltä. Väylä vasemmalla sivulla. Isoja kiviä. Alemman kosken alapääs—

sä kivikko.

Ketosuvanto tästä eteenpäin Ketomellan lossille ja hieman ylikin joki jatkuu

suvantomaisena. Ketomellan lossi. Hettaan 26 km. Rovaniemelle 276 km (+ 261 ,40 m).

Ketokoski 1 200/5,31 m, 1 : 226 (1—11)

Ketokoski ja Ylisenniva ovat yhtä ja samaa koskea. Koski on pitkä ja “lehmän

selkäinen”. Aloitus keskeltä ja ajo keskilinjan vieressä, sen vasemmalla puo

lella. Vähän puolen välin jälkeen kosken kaarteessa tiukahkosti oikealle, on

oikealla sivulla kivimatalikko. lopetus keskeltä tai aivan oikeasta reunasta.

Ennen Kaalamankoskea olevat saarekkeet ohitetaan vasenta väylää.

Kaalamankoski 300/1 ,0 m, 1 : 300 (1)

Vasen väylä keskeltä. Oikea väylä hyvin kivikkoinen.

Kaalamansuvanto pituus n. 5 km f+ 251 ,00 m)

Suaskoski 250/0,8 m, 1 : 312 (1)

Keskiviivan oikea puoli. Helppo ja lyhyt. Normaalin kivikkoinen.

Saarikoski 100/0,4 m, 1 : 250 (1)

Oikea väylä: Keskeltä, josta oikeaan reunaan.
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Vasen väylä: Vasen reuna.

Saarikosken jälkeen on n. 5 Jan pitkä Lassinsuvanto, joka päättyy Vähäkos

keen. Vähäkosken niskan rantautumispailcasta on helppD käydä Raattamassa

tai Pallaksella. Hettaan 45 km ja Rovanierr1le 257 km. Lassinsuvanto

f+ 249,20 m)

Vähäkoski 300/1 m, 1 : 300 (1)

Yläosa keskeltä, josta vasempaan reunaan. Lopussa on keskellä kivikko.

Raattainankoski 1 800/9,6 m, 1 : 187 (1—11)

Aloitus keskeltä, ajo joen keskilinjan ulkokaarteen puoleista osaa. N.

0,5 Jan kosken alusta on vaserrrnalla puolella peruskallio, joka jatkuu oi

kealle ohi keskilinjan. Peruskallion kohdalla ajo aivan oikean rannan, n.

5 - 10 m, tuntumassa. Heti peruskallion ohituksen jälkeen siirtyminen joen

vasemafle puoliskolle. Noin 100 m ennen joen ylittävää voimalinjaa on oi

kealta rannalta keskelle ulottuva kivimatalikko. Voimalinjan kohdalla ajo

keskeltä. Voimalinjan jälkeen ei esteitä. lopetus, viiniset 100 m vasen

ta puoliskoa.

Salankikoski ja —niva 1 300/3,4 m, 1 : 382 (1)

Salankikoski muodostuu kolrrsta osasta, jotka ovat kivisiä ja matalia.

Yläosa: Aloitus ja väylä keskeltä.

Keskiosa: Oikea puolisko.

Alaosa: Aloitus vasenitialta puolelta. Peruskallio pistää jokeen oikealta

puolelta ja se ulottuu joen keskelle. Peruskallion jälkeen ajo oikeaa sivua.

Nivoja n. 7 km:n matkalla.

rtakoski 1 500/3,6 m, 1 : 416 (1)

Vasen eli suora väylä.

rtakoskesta n. 1,5 km alaspäin on nivoja, joissa isoja kiviä.
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Kurkkio 1 200/3,6 m, 1 333 Yläosa (1) Älaosa (1—11)

Kurkkiossa on kaksi koskea. Yläkoski, joka on totutun kivinen ja varsinai

nen Kurkkio.

Yläkoski: Ei selvää reittiä. Keskeltä.

Alaosa: Matalaa koko leveydeltä.

Kosken loppuessa on keskellä 3 - 4 suurertinasta kivestä muodostunut matalikko.

Kurkkio 500/3 m, (1 : 166 tämä luku sisältyy Kurkkion kokonaislukuun).

Itse Kurkkio on lyhyt, n. 50 m pitkä osuus Kurkidon ninellä olevasta koskesta.

Ix)ppuosa, n. 450 m Kurkkiosta on nivamaista virtaa. Kurkkion hankaluus on oi

kean aloituskohdan valinta. Matalan veden aikana aloituskohta on keskellä ja -

keskiveden aikana joen keskilinjan oikealla puolella. Huari. Kurkkio on erit

täin arka vedenkorkeuden vaihteluille. Veden ahtautuiriinen Kurkkioon aiheuttaa

kosken alkuun kynnysmäisiä viistolaineita, joista ensiinnäinen ja suurin alkaa

vasenmalta rannalta. Kurkkion syvin kohta on keskiviivan vaseninalla puolella,

mutta syvin kohta on käyttökelpoinen vain matalan veden aikana. Muulloin sil

lä kohdin on voimakasta ristiaallokkoa.

Kurkkion alaosa (joki levenee): Korkealla ja keskivedellä alaosaa ei hevin

koskeksi tunnista. Matalan veden aikana väylä löytyy keskiviivan oikealta

(ulkokaarteen) puolelta.

Kosken alapuolella + 223,02 m.

Kurkkiosta n. 1 km alaspäin alkaa koskisarja, joka kulkee Puksukosken ninel

lä. Koskisarjaan kuuluu useita koskia, mutta koskien ollessa paljolti saman-

kaltaisia, ei niiden korkeutta, pituutta tai kaltevuutta ole erikseen ilnDi

tettu.

Puksukoski 4 300/15,8 m, 1 : 272 (1)

Ylirinne: Äloitus keskeltä. Isoja kiviä.

Lauttajyräinä: Aloitus keskeltä. Isoja kiviä.

Patajyrämä: Lähinnä niva.

Niittyjyrämä: Aloitus keskeltä. Isoja kiviä.
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Alarinne: (Lehtiniemen talon lähellä) Aloitus keskiviivan oikealta puolel

ta. Äjoväylä oikeassa reunassa. Alhaalla on riutta.

Puksukoski (Alarinne) laajenee leveäksi suvannoksi ja n. 2 km:n päässä Leh

tiniemestä Ounasjokeen yhtyy koillisesta Syvä-Tepasto. Yhtymäkohdasta läh

tien Ounasjoki saa valtaväylän ilmeen. Yhtymäicohdasta on n. 4 1cm sileää vet

tä, jonka jälkeen tavoitetaan Tepaston kylä koskineen.

Tepastonsuvanto Hettaan 72 km, Rovaniemelle 230 km (+ 207,20 m)

Tepastokoski 700/2,6 m, 1 : 269 (1)

Koski on tasaisesti laskeva ja kivikkoinen. Aloitus keskeltä, mistä siirry

tään vaseninalle puolelle. Alhaalla oikealla pieni kynnys.

Tepastonkoskea seuraa leveähkö suvanto ja mutka oikealle. I4itkan takana on

Tepaston lossi. lossilta valtaväylä jatkuu sileänä n. 4 km.

TuaTiisuvanto Hettaan 80 , Rovaniemelle 222 km (+ 204,40 m).

Tumikoski (Leppaniemestä Kontinniemeen) 4 000/8,8 m, 1 : 454 (1)

Yläosa: Koski on hidas, joten laskiessa on aikaa seurata päävirran kulkua.

Ei selvää ajolinjaa.

Älaosa: (Kontiniemi) Aloitus keskeltä,jonka jälkeen oikea reuna. Kosken lop

puosassa olevan saaren voi laskea kurrralta puolen tahansa. Saaren alapuolel

la on tavallista runsaaimaa kivikkoa, mutta vhtaus ei ole kovin nopea.

Kuortanonkoski 700/2,6 m, 1 : 269 (1)

Aloitus keskeltä. Ajolinja keskiviivan oikealla puolella. Isoja kiviä.

Nivoja n. 3 km.

Pierkhukoski 1 700/4,2 m, 1 : 404 (1)

Aloitus keskeltä, sitten oikea reuna. Loppuosa vasertinalta puolelta.



80
LIITE 1 Ä/8

Pierkhukosken jälkeen on edessä Ketinsaari. Leveäiripi Ounasjoki kiertää

saaren länsipuolitse. Vasemmalle johtava väylä alkaa kapeana ja matala—

na. Matalin kohta on väylän alussa. Muuten väylä on täysin melontakel

poinen.

Kirnuniva: Könkään kohdalla oleva pieni niva (helpompi kuin luokka 1)

Aloitus keskeltä. Äjoväylä vasentnassa reunassa.

Könkään lossi ei ole käytössä, vaan on korvattu sillalla, joka on Könkään

kohdalla. Rantautuminen hieman ennen siltaa vaseimialle rannalle.

Köngäs 400/2,0 m, 1 : 200 (II)

Köngäs on Ounasjoen toiseksi vaativin koski ja sen ennakkotarkastus on erit

täin suositeltavaa. Könkään ajolinjat ovat hieman mutkaisia ja kapeita. Kön

kään yläosassa on erityispiirteitä, jotka on hyvä muistaa reittiä suunnitel

taessa. Yleensä Köngäs lasketaan vasenta puolta, mutta eräillä vedenkorkek

sula oikea reuna on parempi.

Vaseimiassa reunassa ajetaan vaseninan siltapilarin vasemmalta puolelta. Vasen—

ta väylää käytettäessä on huomioitava, että päävirta hakeutuu keskiuomaan ja

vaarana on kanctin ajautuminen oikea kylki edellä vasempaan pilariin. Oikeaa

väylää käytettäessä on kiinnitettävä huaniota sillan jälkeen (n. 10 m) ole

vaan vedenalaiseen rantakiveen, joka on muista rantakivistä hieman ulortpana.

Könkään päättyessä on suistossa riutta, mistä ei ole aivan selvää laskuväylää.

Paras lopetuskohta todennäköisesti keskellä.

Könkään jälkeen Ounasjoki jatkaa rauhallisena n. 15 km:n matkan. Välille mah

tuu nm. Hirvasniemen mutka, jossa niemen eteläsivulla on kaunis hiekkaranta

sekä Hossan kylä, mistä on lyhyin tieyhteys Sirkan kylään ja Leville. Noin 3

km Hossai-i jälkeen yhtyy Ounasjokeen pohjoisesta loukinen ja Loukisesta n.

2,5 km alkaa pienten koskien ja nivojen sarja, joka huipentuu Riikonkoskeen.

Torajaisennivat Aloitus keskeltä (—)

Riekonmuotkanniva Oikea reuna (—)



81
LIITE 1 A/9

Lonnakonkorva Oikea reuna (helpompi kuin luokka 1)

Lonnakonsuvanto (+ 179,23 m)

Riikonkoski 2 600/7,0 m, 1 : 371 (1)

Oikea reuna.

Riikonkoskesta alkaa pitkä kosketon osuus. Seuraava merkittävä koski on l

koköngäs, Ounasjoen vaativin koski. Kittilään saavuttaessa joudutaan melanaan

mm. 4 Jg pitkä Kittilänsuvanto. Päävirta kulkee suvarmon oikeassa reunassa.

Kittilästä on Ivblkokönkäälle matkaa 90 km ja tällä matkalla on korkeuseroa

72 m. Kaltevuuskulma on keskimäärin 1 : 1 250. Joki ei luonnollisestikaan ole

aivan sileä, vaan siinä on nivoja ja jopa pieniä koskiakin. Näissä välikoskis

sa ja nivoissa ei tarvita reittiselostetta ja seloste jatkuu Molkokönkäältä

(n. kilometri Könkään yläpuolelta).

Kittilä Hettaan 132 km, Rovaniemelle 170 km (÷ 171,57 m)

Kaukonen Hettaan 159 km, Rovaniemelle 143 km (+ 165,01 m)

Kittilästä lunasjoki jatkuu tasaisena, osittain nivamaisena ohi Kaukosen.

Välille mahtuu muutama nivamainen koski, mm. Särestöniemen kohdalla, joi

hin ei reittiselostetta tarvita.

Kaukosesta n. 16 km alavirtaan on lyhyt:, matala ja terhakka Someroköngäs (ajo

oikeaa puoliskoa). Alakylän nivoissa yleisesti käytetään vasenta reunaa. Ala-

kylästä 4 km alavfrtaan on n. 1 km pitkä Neitikoski, josta noin 2 km:n päässä

alkaa 2 km pitkä Pahtakoski. Pahtakoskea seuraa n. 2 km:n “sileän” jälkeen

n. 7 km pitkä Mouluskoski (sisältää myös Kimppukosken). Neitikoski, Pahtakos—

ki ja Mouluskoski ovat tasaisesti laskevia, yllätyksettömiä, pieniä koskia,

joissa ajolinjat löytyvät vaivattaja joissa on runsaasti aikaa katsella ympä

rilleen.

Kiurisuvanto Hettaan 221 km, Rovaniemelle 81 km (+ 119,85 m)
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I’b1koköngäs

Paikan ohittamiseen on kaksi mahdollisuutta - joko laskea itse Mlkoköngäs

tai kiertää se oikealta, helppoa ns. “Rosvoväylää” pitkin.

MDlkokängäs 200/2,7 m, 1 : 74 (11—111)

?blkoköngäs on kaksiosainen ja laskureitti on aina ennakkoon tarkastettava.

Yleensä MDlkokönkään laskeminen aloitetaan yläosan vasentnasta reunasta. Ylä-

ja alaosan välisellä lyhyellä tasanteella pyritään akanvirtojen avulla siir

tymään keskelle, jolloin alaosan laskeminen aloitettaisiin keskiviivan tun

tumasta, sen vaseninalta puolelta.

Aina ei virran voimakkuus anna siirtymiseen mahdollisuutta, vaan joudutaan

laskemaan alakosken vasenta reunaa. Se merkitsee taiteilemista rannan aiheut

tamien suurten viistolaineiden kanssa.

Rosvoväylä 800/2,7 m, 1 296 (1)

Posvoväylä on matala, kivikkoinen, loiva ja kaksiosainen. Väylä aikaa ‘b1ko-

könkään oikealta ja yläpuolelta. Päävirtaus on ?ikokönkääseen, joten oikean

rannan tuntumaan kannattaa siirtyä n. 100 m ikokönkään yläpuolella.

Yläkoski: Aloitus keskeltä. Ajo oikeaa puoliskoa.

Alakoski: Aloitus keskilinjan oikealta puolelta. Ajo sanoin. lopetus keskel

tä. Loppuosassa osittain vedenalainen peruskallio työntyy oikealta rannalta

koskeen.

Jalkakoski (Yli—Pehkonen) (helponi kuin luokka 1)

Koski on pieni ja matala. Äjolinja keskellä.

Pouvastenkoski (Yli-Jääskö) (helpompi kuin luokka 1)

Pienehkö koski. Aloitus keskillnjan oikealta puolelta. Ajolinja ja lopetus

keskeltä.
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Katikoski (Äla—Jääskö) (helpompi kuin luokka 1)

Äjolinja joko oikean väylän oikea reuna tai vasen väylä keskeltä.

Jääsköstä noin 5 km alaspäin on Ranta-)ijävaaran kohdalta Tolosen kylän al

kuun yhtämittaista nivaa 3 000 m ja 4 m pudotusta. (÷ 108,86 m).

Niva (Marila, talon mmi) (helpompi kuin luokka 1)

Pienehkö koski, joka ajetaan keskeltä.

Varpuniva 300/0,7 m, 1 428 (helpompi kuin luokka 1)

Maltaus Kylän kohdalla kolmiosainen koski, joka alkaa n. kiloitri sillasta

alaspäin.

Petäjäiskoski 3 700/6,0 m, 1 : 616 (1)

Yläosa: (Pistilä) Aloitus oikeassa reunassa. Lopetus keskiviivan vaseninalta

puolelta.

Keskiosa: (Latvakari) Oikea reuna.

Alaosa: (Hannula) Oikea reuna. lopetus keskeltä.

Patosuvanto Hettaan 250 km, Povanienlle 52 km. (÷ 93,27 m).

Patokoski 1 300/3,3 m, 1 : 393 (1)

Kaksiosainen. rblenrnat ajetaan keskeltä, koskea jälkeinen saari oikealta.

Uurtarronkoski (Peuratalo ja Uusi-Ojala) (1)

Kaksiosainen koski, ajetaan keskeltä.

Marraskoski 1 500/5,2 m, 1 : 288 (1—11)

Pitkä, vauhdikas ja tasaisesti laskeva. Koski alkaa kynnyksellä vasemasta

rannasta yli keskiviivan. Aloitus aivan kynnyksettänästä oikeasta reunasta ja

ajolinja oikeaa rantaa myötäillen. Keskiosa ajokelpoinen, mutta ristiaaltoinen.

Seuraavat kosket ovat Marraskoskesta 7 km alaspäin olevat Aapiskoski ja Tapion

kylän pienet kosket, joista ajetaan keskeltä. Tapionkylän jälkeen ei ole kos

kia.
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LII’IElB KÄNSÄINVLINEN KOSKILUOKITUS

Luokka 1

jinja: Selvä, kurssimuutokset tarpoettomat.

Aallot, putoukset: Pienet aallot, ei putouksia.

Voima: Heikko, veden paineella ei vaikutusta.

Yleisarvio: Helppo.

Luokka II

Ajolinja: Äjolinjalla pysyminen voi vaatia kurssimuutoksia. Peitti aina selvä.

Aallot, putoukset: Aaltojen koko kasvanut, muoto joskus epäsäännöllinen. Mah

dollisesti stoppareita, joissa on heikko takaisinveto ja osittainen pidätys—

voima. Pieniä putouksia.

Voima: Kohtalaisen voimakas tietyillä alueilla, rrryös veden paine tuntuu.

Yleisarvio: Helpohko.

Luokka III

Äjolinja: Vaatii ainakin yhden suunnan ja kuissin muutoksen. Äjolinja paljon

epäselvenipi kuin luokissa 1 ja II, ainakin ensinäkeinältä.

Aallot, putoukset: Usein yli rretrisiä aaltoja. Stoppareita, jotka voivat

pysäyttää kanootin. Putouksia ja mahdollisesti paljon muita esteitä. Aalto

jen muoto usein epäsäännöllinen.

Voima: Voimakas ja paineikas tietyissä kohdissa. Joskus kuohuja ja suuria

pyörteitä.

Yleisarvio: Vaikeahko ja jonkin verran vaarallinen.

Luokka IV

Ajolinja: Vaikeasti löydettävissä, ajolinjalla pysyminen edellyttää hyvää

teknistä osaamista. Äjolinjalta luisuminen normaalia, koski edellyttää täs

mällistä ja tehokasta kanootinkäsittelytaitoa. Etukäteistutkimus tarpeelli

nen.

Aallot, putoukset: Suuria epäsäännöllisiä aaltoja ja stoppareita, jotka

voivat pysäyttää, ja joihin kanootti voi jäädä kiinni. Murtuvia aaltoja,

voimakkaita pyörteitä, kaatoaaltoja. Putoukset usein korkeita.

Voima: Erittäin voimakas, useita painealueita.

Yleisarvio: Vaikea, usein vaarallinen.
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Luokka V

Äjolinja: Kuten IV, mutta olosuhteet vielä vaikeanunat. Etukäteistutkimus

aina välttämätön.

Aallot ja putoukset: Kuten IV, mutta olosuhteet vielä vaikeanniat.

Voima: Erittäin voimakas, nelkein jatkuvaa painealuetta.

Yleisarvio: Vaarallinen, usein hengenvaarallinen.

Luokka VI

Äjolinja: lkein mahdoton. Yleensä löytyy vain yksi ainoa mahdollinen

ajolinja.

Aallot, putoukset: Erittäin suuria ja voimakkaita aaltoja, vaarallisia

stoppareita. Usein hyvin isoja putouksia.

Voima: äniirunäinen ja jatkuva.

Yleisarvio: Hengenvaarallinen.

Vaikeusluokka tarkoittaa, että koskessa on ainakin yksi kohta (vaikkapa

kierrettävissäkin), joka on luokituksen mukainen. Koskien luonteen ynanär—

tämiseksi voidaan merkitä useita vaikeusluokkia. Jokaisessa leveässä kos—

kessa on rtDnia erilaisia ajolinjoja, joista neloja valitsee taitonsa ja

mieltymystensä mukaisen.

lontareittien kosket luokitellaan yleensä tämän kansainvälisen koski

luokituksen mukaan. Tässä tekstissä on pohjana ollut Bowlesin (1983) laa

tiina ÄCR-nelontakilpailun Artic Canoe Race-opas Tornion-Muonionjoelle.
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Luokitusjärjestelmä perustuu neljään päätekijään:

1 AJOLINJÄ KOSKESSÄ (suora, selvä, mutkikas, vaikea...)

2 ALOJEN KORKEUS JA LU(NE, PtJIOUKSET

Arvostelussa otetaan huomioon aaltojen korkeanvedenaikainen korkeus.

Äaltojen luonnetta tarkasteltaessa otetaan huomioon nin. “stopparit”.

Arvosteluun vaikuttavat lisäksi putousten korkeus ja tiheys sekä

putoavan veden synnyttämät vaahtoavat “kuopat”.

3 VEDEN VOIMÄ JA M7R

Veden virtaarna (m3/s) on ratkaiseva axviointiperuste. Lisäksi otetaan

huomioon virtaavan veden nopeus ja se kuinka veden ahtautuminen ka—

peaan uomaan vaikuttaa kosken luonteeseen.

4 YLEISARVIO

Yleisarviolla määritellään kosken vaarallisuus. Veden varaan joutuneen

nlojan mahdollisuudet päästä rantaan tai tyveneen veteen sekä louk

kaantumisriski ja hengenvaara vaikuttavat arvioon. Tärkeä arviointi-

peruste on myös, miten helposti meloja voi vasten tahtoaan ajautua al

kuperäiseltä ajolinjaltaan vaikeampiin koskipaikkoihin. Yleisarvioon

vaikuttavat lisäksi veden lämpötila, kosken pituus sekä sijainti asu

tukseen ja teihin nähden.
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LIfl2. KUVIA RÄNTÄUTUMISPAIKKOJEN RÄKENTEISTA

(tsäha11ituksen ja sisäasiainministeriön yuaristönsuojeluosaston
mukaan sovellettuna)
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K otettu j äte kuoppa
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LIITE6a. OUNÄSJOEN PITUUSLEIKKAUS VÄLILLÄ

ROVANIEMI-KÄUKONEN

korkeus merenpinnosto ilm välein

1
vedenpinnon korkeus m merenpinnasto 1955

777a

OUNASJOEN SUU
ROVANIEMI7295

.73.21

73.56

.73.56 - — — — SINETIAJOKI

76 33
HURHAKORVA

\z

— NO VAJOKI
PISKOSKI

. 79.12

61,16 KU KSAJOKI

•iATKAJOK
MAR RASJOKI

.87.

6856

8961
PAIDK SKl

ÄJÄSKOSKI.96
—— •MftTAUSJOKI

MELTAUS
.101,69

106,55
RÄVÄS OKI

.108.65

-K

1 82

.117,06 KÖNGAS

• ......HOLKOJOKI122.68

.126

\ET TISKOSKI

136%
LOHINIVA

i68.69

PAHTAJOKL,,.
PAHTAKOSKI154.92

NEITIKOSKI.162,1S
YUKERPUA OKI.•

l

AL KYLÄ
.16406

LAIN OJOKI...,...
1666

MAU UJOKL..........16S,a7

161.

VENEJOKI,..... —

169S7

KAUKONEN

etäisyys km Rovaniemettö



95 LIITE 65.

LIITE6S. OUNÄSJOEN PITUUSLEIKKAUS VÄLILLÄ

KÄUKONEN-QUNÄSJÄRVI

(11
0

0

rJ
0
0

c)
0

e..J

0

0

korkeus merenpinnasto lOm välein

16qs,

0

0

: \ KAUK
‘CAKUUSANJOKI

.17171.

171.

.17166
— — — AA)ENUSJOXI K

ms

.175.1.1 RIIKO KOSKI

1&62 \
•182j1

— •....LOUKINEN

182.1.6

i
KONGÄS

18470 \
191.26

‘L......P1ERKI1UKOSKI

19Sf,1.
\...KiRTANOKO

2058

2fim L1TE ASTONKOSKI

.207.36 L TEF STO

220.62
PUKSUKOSKI

PACCASJOKI

2Sa — •SAIVOJOKI

21.495 RAATTAMAK ISKI RAAT AMA
N,VÄHÄKOsK

2S0P5

ZSI.20
I.5ASKcE 1(1 SUASJOKI

25S2 KAA AHAKOSKI
\..•..... KUOKOSKI

5IOSKOSX0
\ ONNASKOSKI

\ROVAKOSKI

K KKÄLÖJOKI KAA AKOSKI
VUONTIS.KI. 1 ‘IVAKOSKI

VANHAJOKI....

NAKKÄCÄJOKI....

PERILÄNKOSKI

p.J

.26677

272.53

.283.03

3 286.16

r
L etäisyys km Rovaniemeltä

vedenpinnan korkeus m merenpinnosto
OUNASJÄJWI



96

LIITE7. OUNÄSJOEN SUURIMPIEN SIVUJOKIEN

HYDROLOGISIÄ TIETOJA

Arviot perustuvat järvisyyteen ja vesistöalueen pinta-alaan. Muita valu.maan

vaikuttavia tekijöitä ei ole voitu ottaa huomioon. Tiedot kuvaavat tilannet
ta jokien suissa. Taulukon on laatinut limnologi Juhani Itkonen Lapin vesi-
piirin vesitoimistosta.

. F Virtaamat m3sJoki
MHQ MNQ MNQ

0

1.6.— 1.10.—
30.9. 31.5.

Loukinen 1 732 1,0 20 200 8,5 3,6
ltausjoki 1 719 4,0 16 170 8,6 4,1
Käkkälöjoki 1 207 2,4 13 140 6,2 2,8
Tepastojoki 820 1,3 8,0 140 3,8 1,8
Marrasjoki 731 3,0 8,4 130 3,1 1,4
Pöyris—Vuontisjoki 659 5,0 7,2 100 3,6 7,8

Lovijoki 500 1,4 5,9 110 2,2 1,1
Kuusajoki 390 0,8 4,6 90 1,2 0,5
r’1kojoki 374 1,$ 3,4 80 1,4 0,6
Näkkälä—Vaikkojoki 356 4 , 0 3,9 60 1 , 8 0,9
Aakenusjoki 355 1,9 4,2 80 1,5 0,7
Sinettäjoki 327 7,3 3,9 28 1,1 2,7

Lainiojoki 290 0,9 2,6 70 0,9 0,3
Maunujoki 288 0,2 2,6 70 0,8 0,3
Pallasjoki 225 8,9 2,2 18 1,4 0,8
Laisentiajoki 208 2,6 1,9 40 0,8 0,4
Kätkäjoki 165 5,5 1,5 20 0,9 0,4
Venejoki 160 0,4 1,9 40 0,5 0,18
Ala—Kerpuajoki 142 0,4 1,3 40 0,4 0,16

Norvajoki 140 72,0 1,6 10 1,0 0,6
Tainiojoki 124 0,7 1,1 30 0,35 0,72
Luonuajoki 110 1,7 1,3 20 0,4 0,17
Yli—Kerpuajoki 705 0,2 1 ,0 25 0,3 0, 1 1
Kuortanojoki 97 1 , 3 1 , 0 25 0,4 0 , 1 9
Pahtajoki 85 0,5 0,8 20 0,26 0,09
Ketojoki 80 8,2 0,8 7 0,4 0,24




