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MKUSANAT

Tämä raportti liittyy Dunasjoen luonnontaloudelliseen kehittämissuunnitel—
maan, jolla pyritään Ounasjoen vesistön, siihen lilttwien elinkeinojen
sekä luonnonvarojen käytön ja suojelun edistämiseen. Luonnontaloudellisel

la kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, jossa käytetään
hyväksi vesistön antamia mahdollisuuksia sen luonnetta oleellisesti muut
tamatta. Nykyiset vesistön ja jokilaakson käyttöntuodot ovat eräänä lähtö
kohtana kehittämiselle.
Vesivoiman käyttö ei kuulu suunnittelutyöhön. Vesivoiman rakentaminen ei
tule Dunasjoen erityissuojelua koskevan lain (703/83) mukaan vesistön käy
tössä muutoinkaan kysymykseen.
Luonnontaloudelliseen kehittämissuunnitelmaan kuuluvat seuraavat osasel
vitykset:
Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
(Vesihallitus. Tiedotus 245)
Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat
Dunasjoen vesiensuoj eluselvitys
Ounasjoen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnite]ina

Ounasj oen uittoalue suunnitelma
Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunnitelmat
Ounasjoen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelma
(Vesihallitus. Tiedotus 246)
Ounasjokivarren matkailu
(Vesihallitus. Tiedotus 264)
Ounasjcen ranta-alueiden käyttö
(Vesihallitus. Tiedotus 263)
Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen
Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen. Yhteenveto
osaselvityksistä ja suositukset Ounasjoen käytön kehittämiselle
Lisäksi julkaistaan vesihallituksen rrnistesarjassa selvitys jääpatojen
aiheuttamista tulvista Qunasjoella (Vesihallituksen munistesarja nro 309).
Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa maa— ja metsätalousministeriön asettama
johtoryhmä. Sen kokoonpano on seuraava:
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Pj.

Ylitarkastaja Terttu Melvasalo, Ympäristöministeriö (14.9.1984 saakka)
Suunnittelija Sakari Ervola, Maa— ja metsätalousministeriö (14.9.1984
alkaen)
Ylitarkastaja Harri Dahlström, Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonsuojeluvalvoja Antti Haapanen, Ympäristöministeriö
Ympäristönsuojelun tarkastaja Yrjö Karjalainen, Lapin lääninhallitus
Seutukaavajolitaja Pekka Leinonen, Lapin seutukaavaliitto (22.7.1985
saakka)
Suunnittelupäällikkö Esko Repo, Lapin seutukaavaliitto (22.7.1985
alkaen)
Vesipiirin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesipiirin vesitoimisto
Apulaisprofessori Rauno Ruuhijärvi, Suomen luonnonsuojeluliitto
Ylijohtaja Runo Savisaari, Vesihallitus

Siht. Vanhempi insinööri Sii Perkkiö, Laoin vesipiirin vesitoimisto

Maa- ja metsätalousministeriö on lisäksi kutsunut seurantaryhrnän seuraa
maan luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelinan valniistelua. Sen kokn
pano on seuraava:

Pj.

Vesipiirin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesioiirin vesitoimisto
Liikkeenharjoittaja Aukusti Ylitalo, Enontekiön kunta
Kunnanhallituksen uheenjohtaja Erkki Toivola, Kittilän kunta
Elinkeinoasiamies Aaro Lehtoniemi, Rovaniemen maalaiskunta
Toimistopäällikkö Ahti Silvennoinen, Geologian tutkimuskeskus
Läänineläinlääkäri Sulo Rahko, Kemijoen kalastuskuntien liitto
Metsänhoitaja Lauri Herrmi, Kemijoen uittoyhdistys
Toiminnanjohtaja Marj aleena Nenonen, Kemijoen vesiensuojeluyhdistys
Puheenjohtaja Time Heiskanen, Lapin kalamiespiiri
Kalastushioloqi Olli Tuunainen, Lapin kalastusniirin kalastustoi
misto
Toimistopäällikkö Eero Svanberg, Lapin lääninhallitus
Metsäinsinööri Pauli Pahtaja, Lapin luonnonsuojelupiiri
Emäntä Annikki Korva, Lanin läänin maatalouskeskus
Piirimetsänhoitaja Jorma Viemia, Lapin piirimetsälautakunta
Toim±stoäällikkö Heikki Lamnela, Matkailun edistämiskeskus
Ylimetsänhoitaja Hannu Vainio, Metsähailinnon Perä—Pohjolan piiri
kuntakonttori
Intendentti Martti Linkola, Museovirasto
Tutkija Erkki Ikonen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lopphag

Ounasjoen Luonnontaloudellinen
kehittämissuunnitelma Kuva 1
100km

0

1

Ounasjoen vesistoatue
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Pohja ka
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1

JOHDÄNIO

Ounasjoki on vesistöllisesti ja uitollisesti oma kokonaisuutensa Kemijoen
vesistöstä. Ounasjoen uitto on ollut noin neljäsosa koko Kemijoen uittomäärästä. Viiitie vuosina on Ounasjoessa uitettu puuta noin 300 000

—

400 000

m3/vuosi. Uiton ohella vesistö on merkittävä kotitarve- ja virkistyskalas
tusalue sekä alueen maUcailutoiininnan keskeinen vetovoiinatekijä. Vesistön
laadullinen käyttökelpeisuus sijoittuu vesihallituksen yleisluokituksen
mukaan luokkaan “hyvä11.

Äutokuljetusten kehittyminen 1950

-

1960-luvulla johti suureen muutokseen

uitossa. Tiestön parantuessa ja metsähakkuiden

siirtyessä uittoväy]Aen

varsilta kauemmaksi jouduttiin eniten työvoimaa vaativat sekä kustannuk—
siltaan kalleimmat purouittoväylät hylkäämään. Uitto loppui useiitmilta
Ounasjoen huonosti uittoon soveltuvilta latva- ja sivujoilta. Puutavaraa
on ajettu entistä enerrnän suoraan Ounasjoen varteen. Kehitys on jatkunut
samansuuntaisena ja lisäksi alueen rantojen ja vesistön muu käyttö on rrc
nipuolistunut ja lisääntynyt:. Käytöstä poisjääneiden uittoväylien kunnos
tus ja koko jokea koskevan uittoaluesuunnitelman teko on tullut tarpeelli
seksi.

Irtouitto on edullisin tapa Ounasjokialueen puutavaran kuljetusmuotona.
Mahdollinen nippu-uittoon siirtyminen Kemijoella ei olennaisesti vaikuta
Ounasjoen uitto-oloihin, koska rakentamattomena jokena Ounasjoki ilmeises
ti pysyy edelleen irtouittojokena.
Uitosta ja uittoalueiden rakentamisesta aiheutuva ensisijainen hyöty syn
tyy paikallisille asukkaille puun kantohintatason kohoamisen myötä. Muita
hyötyjä ovat esimerkiksi työllistävä vaikutus ja paikoin tieverkon parane
minen uittoon tulevan puutavaran alkukulj etuksen

j ärj estärni sen

seurauksena.

Entisten uittoväylien kunnostuksella tarkoitetaan erilaisten uittoraken
teiden ja —laitteiden poistamista tai muuttamista sellaisiksi, ettei niis
tä aiheudu vaaraa tai haittaa vesistön muille käyttömuodoille. Hylättyjen
uittoväylien rakenteet käsittävät muun muassa uittopatoja, uittokouruja,
suisteita, perkauksia ja erilaisia kiinnikkeitä. Uiton lakattua vesistössä
jäävät nämä rakenteet ja laitteet vaille kunnossapitoa. Uittosääntöjen voi
massaolo rajoittaa kuitenkin haittaa ja vaaraa aiheuttavien uittolaittei
den ja -rakenteiden poistamista ja muuttamista. Jotta voitaisiin tehdä tar
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peelliset väylien entisöintityöt, tulee uittosäännöt ensin kumota tai muut
taa. Nämä tehtävät vesilaki määrää vesihallinnolle. Entisten uittoväylien
kunnostuksissa on pyritty ottamaan huomioon uiton lisäksi vesistön muut
kävttömuodot ja niiden tarpeet.
Uittoaluesuunnitelman tarkoituksena on tehdä Ounasjoki vieläkin pareimin
puun kuljetukseen soveltuvaksi ja sopeuttaa uiton tarpeet samalla entistä
pareirnin vesistön ja rantojen muihin käyttömuotoihin. Kokonaisvaltaisen
uittoalueselvityksen tekemistä on esittänyt muun muassa maa- ja matsäta
lousministeriö Lapin lääninhallitukselle talvella 1981/82 antamassaan lau
sunnossa, joka koski Marraskosken törmävarastopaikkaa. Samanlaisen kannan—
oton on esittänyt Lapin seutukaavaliitto, ja selvityksen tekemistä on kan
nattanut muun muassa Kemijoen Uittoyhdistys.
Uittoaluesuunnitelmassa on pyritty selvittämään uiton aluetarpeet ja uittoalueisiin kohdistuvat muut tavoitteet sekä laatimaan suunniteima puutava
ran vesistöön siirtämis— ja huoltoalueiden järjestämiseksi. Törmävarastot
ja pudotuspaiJcat pyritään kunnostamaan ja sijoittamaan sekä uiton että ve
sistön muun käytön tarpeiden mukaisesti. Uittoaluesuunnittelutyön yhteydes
sä on kuultu paikallista väestöä ja alueen kuntia.
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2

YLEISKUVÄUS OUNASJOEN UITItYTOIMINNASTA

2.1

Oikeudelliset perusteet
Uittaminen vesistössä perustuu vesilain säännöksiin. Uitto-oikeus on vesi-

lain mukaan yksi vesistön peruskäyttöoikeuksista. Uittoa koskevat säännök
set on keskitetty vesilain viidenteen lukuun.

Puutavaraa saadaan uittaa yleisessä uittoväylässä ja muuallakin vesistössä,

missä se on vapaana (VL 5:1). Uittoa toimitettaessa on meneteltävä siten,
ettei liikennettä ja vesistön muuta käyttämistä tarpeettomasti vaikeuteta,
kalan kulkua estetä eikä toisten omaisuudelle aiheuteta vältettävissä ole
vaa vahinkoa taikka yleistä tai yksityistä etua muutoin loukata enempää
kuin uiton tarkoituksenlm]kainen toimittaminen välttämättäitästi vaatii
(VL 5:2).
Jos vesistössä on muutakin huomattavaa toimintaa kuin uittoa, on uiton toi
mittaminen järjestettävä uittosäännöllä. Käytännössä uitto perustuu kaiku
la uittoväylillä uittosääntöön. Uittosäännössä määritellään uittaj alle tu
levat oikeudet ja velvollisuudet, kuten määräykset uittoa varten ja myös
toisten etujen suojaamiseksi tarvittavista uittolaitteista, oikeudesta nii
den pitämiseen toisten omistamilla alueilla sekä oikeudesta suorittaa ve
sistössä uittotoirninnan vaatimia nuutostöitä. Uittosäännön vahvistamista,
muuttamista tai kuiroamista on haettava vesioikeudelta.
Vesistössä tai vesistön osassa, jossa ei ole valtaväylää tai yleistä kulku—
väylää ja jossa toimitettavaa uittoa ei ole uittosäännöllä järjestetty, on
uittajalla oikeus tilapäisellä padolla tai muulla rakennelmalla väliaikai
sesti nostaa vettä toisen maalle taikka muutoin tilapäisesti muuttaa veden—
juoksua tai vedenkorkeutta. Patoamista varten tehty rakennelma on sen käy
tön lakattua uittajan toimesta viivytyksettä avattava niin, ettei siitä jää
veden vapaata

juoksua haittaavia tai vesistön mataloitumista aiheuttavia

esteitä (VL 5:5).
Laitteita tai rakennelmia, jotka uittosäännössä on vesistön kuntoonpanoa
varten määrätty tehtäväksi, ei saa poistaa ilman siihen oikeuttavaa, uitto
sääntöön otettua määräystä. Kun uitto vesistössä lakkaa, tulee tähän tar
koitukseen asetetun toimitsijan tai vesihallituksen ryhtyä toimenpiteisiin
sellaisten laitteiden ja rakennelmien poistamiseksi tai muuttamiseksi, jotka
voivat olla vaaraksi tai haitaksi vesistöä käytettäessä (VL 5:30).
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Vesistön käytön suhteen ovat uittosääntöjen normit yksityiskohtaisia, mut
ta rantojen käyttöä ne eivät yleensä säätele. Uittajalla on oikeus käyttää
rantoja tilapäiseen puutavaran varastointiin, uittoon ja siihen liittyvään
huoltotoiitiintaan paitsi milloin on kysymyksessä erityiseen käyttöön otettu
ranta. Puutavaran vesistöön siirtämiseen käytettävien alueiden, tömävaras—
tot ja pudotuspaikat, käyttö perustuu joko alueiden omistukseen tai niistä
tehtyihin vuokrasopirrtuksiin. Vuoden 1976 vesilain muutoksen mukaan on myös
irtouittoväylillä mahdollista järjestää puutavaran vesistöön siirtämistä
varten tarvittavat alueet uitto säännöllä.
Puutavaraa saadaan uittaa kuorimattomana, jos uitto varmuudella saatetaan
loppuun vuoden kuluessa siitä, kun puut on kaadettu. Ylivuotista kuoriina
tonta puutavaraa voidaan kuitenkin uittaa vesioikeuden luvalla, jos erit
täin tärkeät syyt sitä vaativat (VL 5:96).

2.2

Ounasjoen uiton aikaiserranat vaiheet ja uittosäännöstö
Uittotoiminta Ounasjoella aI]coi jo 1700- luvulla, jolloin perustettiin
vuonna 1780 ensinanäinen vesisaha Sinettään Sinettäjoen varteen (Itkonen
1976). 1800—luvun puolivälissä perustettiin Kemijoen vesistöalueelle li
sää vesisahoja. Vuonna 1846 sai Dunasjoen vesistö toisen vesisahan, jol
loin Meltausjoen suuhun perustetulle Meltauksen vesisahalle annettiin
toimilupa. Vesisahojen puutavaran hankinta-alueet saattoivat sij aita kym
pit
menien kilometrien päässä, jolloin tukkien kuljetus tapahtui kesällä
kin jokia kiinteinä lauttoina ja talvella hevosilla. Osa vesisahoillasa—
hatusta puutavarasta toimitettiin ostajalle pitkin jokea lauttoina.
Laajarnittaisernpi uittotoiininta Ounasjoella alkoi vuonna 1874, jolloinKe
min Karihaaraan perustetulle suursahalle hankittiin puutavaraa Kittiläs
tä saakka. Aluksi tukit uitettiin lauttoina, mikä kävi päinsä ainoastaan
kevättulvalla. Ensirtinäiset Ounasjoen uittoa koskevat säännökset ovat vuo
delta 1876, jolloin senaatti antoi määräykset Ounasjoen uitosta. Isonjaon päättyminen Kittilässä lisäsi hakkuita ja samalla tarvetta siirtyä
irtouittoon. Kemijoen Uittoyhdistys perustettiin vuonna 1901 ja tämä mer
kitsi sitä, että uitto tapahtui yhteisuittona. Aluksi Kemijoen Uittoyh
distyksen toiminta ulottui vain Ounasjoen Nivasta jokisuulle. Vuonna 1909
uittoyhdistyksen toiminta—alue ulotettiin lisinkisuvannolle asti ja vuon
na 1912 Loukisen suulle asti. Yhteisuittoon siirtyminen merkitsi myös
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siirtymistä irtouittoon ja siihen tarvittavien uittoväylätöiden suoritta—

mista. Uitto laajeni myös Ounasjoen sivuvesistöihin, missä uitto on ylei
sesti tapahtunut yksityisuittona.

Perustana uittoa koskeville säännöksille oli vuoden 1902 vesioikeuslaki,
jonka määräysten mukaisesti laadittiin lauttaussäännöt. Pitkän valmiste
lun jälkeen uusittiin vuonna 1923 Ounasjoen vuodelta 1876 oleva lauttaus
sääntö. Samana vuonna saivat myös Ounasjoen sivuvesistöt oman lauttaus
säännön. Lauttaussäännöissä olivat tarkat suunnitelmat väylien kunnosta—
misesta uittokelpoisiksi. Uittosäännöstöön on tullut jälkeenpäin useita
muutoksia ja lisäyksiä (liite 1).
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen uittomäärät kasvoivat vähitellen Poh
jois-Suoman puunjalostusteollisuuden elpymisen johdosta. Suuriittmillaan
Ounasjoen uittomäärät olivat 1960-luvun alkupuoliskolla. Äutokuljetusten
kasvu johti uiton loppumiseen useilta Dunasjoen sivuväyliltä 1960—luvul
la ja 1970-luvulla. Tämän vuoksi on Ounasjoen vesistön käytöstä poisjää
neille uittoväylille vireillä useita uittosääntöjen kunoamisliankkeita
(taulukko 1).
Nykyinen Ounasjoen pääväylän uittosääntö on järjestetty 14.4.1976 uusitulla uittosäännöllä, jonka mukaan uitto on sallittu kaikkina vuoden— ja
vuorokauden aikoina ja uitto toimitetaan irtouittona Kemijoen Uittoyh—
distyksen toimesta. Sivuvesistöjä koskeva uittosäännöstö perustuu vielä
monelta osin vuoden 1923 Ounasjoen sivuvesistöjen lauttaussääntöön. Mar
rasjoen uittosääntö on uusittu vuonna 1974 ja Loukisenjoen vesistön uit
tosääntö vuonna 1976. Meltausjoen osalta on uittosäännön uusimnissuunni—
telma laadittu ja hakemus lähetetty vesioikeuteen.
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Taulukko 1. Ounasjoen vesistön uittosännön kunoamishankkeita.

N:o

Uittosäännön

kurnoamishanke
(ks. kuva 10)

Hankkeen
vaiheet

1.

Ounasjoen latva—
osan uittosään
nön kunoaminen

Aloitevaiheessa

2.

Pallas-, Tepas—
to-, Levi- ja
Äakenusj oen ve—
sistön uitto—
sännön kumoa
minen

Vesioikeu—
den päätös

3.

Loukisenjoen lat Vesioikeu
vaosan eräiden
den päätös
vesistöjen uit
KHO:n päätös
tosäännön ku
WO:n päätös

Hakemus
vesioi—
keudelle

Päätös
pvm

13.09.1982

16.01.1984

Velvoitteet

Purettava uitto
patoja, kunnos—
tettava koskia
ja puhdistettava
j okea

24.02.1976
21.04.1977
27.05.1980

noaminen
4.

5.

Kapsa- ja Seuru

Aloite-

joen uittosään—
nön kumcaminen

vaiheessa

Ala- ja Ylä—Kuu—
sa—, Vene—, Lai—
nio-, Ylä-Ker
pua-, Pahta—,
Ala-Kerpua- ja
Tainiojoen ve
sistöjen uitto—
säännön kumoa

Vesioikeu—
den Däätös

17.12.1982

20.09.1983

Purettava uittopa
toja ja kunnostet
tava jokien suu—
alueiden koskia

15.03.1984

15.05.1984

Poistettava uittopato ja kunnostet
tava koskia

04.02.1980

27.10.1980

Kesällä 1983 poistet
tu uittopatoja ja
uittoruuhi sekä kunnostettu koskia

16.12.1975

Kesällä 1977 poistet

minen
6.

Maunujoen vesis—
tön uittosään
nön kunoaminen

Vesioikeu
den päätös

7.

Räväsjoen vesis—

Asiakirjat

tön ja Meltaus
joen sivuvesis—
töjen uittosään
nön kunoaminen

vesihaili—
tukselle
22.03.1982

8.

Laisentia—, Kät
kä-, Kuoksa—,
Norva— ja Luo—
nuajoen vesistö—
jen uittosään
nön kurtoaminen

Asiakirjat
vesioikeus—
käsittelys
sä 11.3.1985

9.

Marrasjoen ve
sistön yläosan
ja Kontojoenve—
sistön uitto—
säännön kunoa

Vesioikeu—
den päätös

minen
10.

Sinettäjoen ve—
Ves ioikeu
sistön uittosään— den päätös

nön kuiroaminen

tu uittopatoja ja
kunnostettu koskia
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2.3

Uittanäärät

Ounasjoen uiton vaikutuspiiriin kuuluu rtietsäalueita Enontekiöstä, Kittiläs
tä, Sodankylästä ja Rovaniemen maalaiskunnasta sekä länsi-Inarin alueelta.
Optimipuumäärät Ounasjoen uitossa noudattavat viime vuosien käytäntöä eli
300 000

-

400 000 m3/vuosi, mikä on noin neljännes koko Kernijoen vesistön

uitosta (kuva 3). Vuonna 1982 tuli Loukisenjoelta huomattava osa puutava
rasta eli 70 000 m3. Muutoin puutavaraa kertyy jokivarresta varsin tasai
sesti, joskin merkittävimpiä paikkoja ovat Tepasto, Levijoki, Kittilä,
Kaukonen ja Kellosuvanto. Alaosan sivujoista eniten puuta tulee Meltaus—
joelta. Suurirrunillaan Ounasjoen uiton puumäärä oli 1960-luvun alkupuolis
kolla, jolloin Ounasjoella uitettiin yli 500 000 m3 kesässä (kuva 2).
1 970-luvulla uitettava puumäärä pieneni jopa alle 300 000 m3/vuosi. Rea—
listiseksi uittomääräksi Ounasjoella tulevina vuosina on arvioitu keski—
määrin 300 000 m3 ja huippuvuosina 350 000 m3.

Vesioikeuden luvalla ylivuotista kuorellista puutavaraa on Dunasjoella ui—
tettu viime vuosina seuraavan jaotelillan mukaisesti:
vuosi

määrä

vuosi

määrä

1980

68 859

1983

29 768

1981

62 594

1984

45 094

1982

70 906

1985

25 450

600 000

m3
500000
:10
1•
:10
.10

5

400000

0
4.4-

t
(0
L
(0
>
(0

4-

D

300000

200 000

0.

100000

0

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

Kuva 2. Dunasjoen puutavaran uittomäärät vuosilta 1964

1980
-

1982

1984.

1986
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2.4

Uittokustannukset

Ounasjoen uitto on nykyisin keskittynyt edullisirranille väylille ja uittomäärät ovat vakiintuneet niin suuriksi, että uiton toimittaminen näyttää
pitkälläkin aikavälillä kannattavalta. Vireillä olevan uittoaluesuunnitel
tty
rrn toteuduttua on myös puutavaran varastointi ja veteenpano järjeste
tarkoituksenmukaisesti.
Uittokustannukset Ounasjoella vuonna 1982 olivat kuvan 4 mukaiset. Pää
väylällä aiheutui Enontekiön kunnan rajalta Povaniemelle noin 17 rnk/m3 uy
kustannus ja Remijokisuulle 28,5 mk/m3 uy. Keskimääräinen puutavaran uit
tomatka Ounasjoen pääväylällä oli 126 kilometriä. Älkukuljetus autolla

vesistöön oli jokivarrella keskimäärin noin 20 kilometriä, mutta länsi
Inarin alueelta jopa 150 kilometriä. Kohdassa 3.1 on tarkasteltu laajem
min uiton alkukuljetusmatkoja.
Kuvasta 5 havaitaan, miten paljon aiheutui kustannuksia vuonna 1964 ny
kyisin jo uiton käytöstä poisjääneillä väylillä, kuten Sinettäjoella,
Ulingasjoella ja Riipijoella sekä Loukisenjoen latvaosilla. Pienillä si—
vujoilla kustannuksia nostaa uitettavan puutavaran vähyys, suuri työvoi
man tarve ja väylien huono soveltuvuus uittoon.
65 % aiheuttavat perän—
Uittokustannuksista jokivarsilla pääosan eli 50
ajokustannukset. Jokivarsien uittokustannukset muodostuvat pääosin seuraa
-

vasti:

(Lähde: Kemijokikomitean mietintö 1984)

Uittokustannusten

j akaantuminen

Osuus

Väylien kuntnlaitto uittoa varten

10

Uitto

15

Peränajo

50

Väylien purku uittolaitteista
Yhteensä

-

—

—

15 %
25 %
65 %

10

%

100

%

ee
Kustannuksia aiheutuu myös liukkupuiden osalta. Hukkupuuprosentti vaihtel
2 %:iin. Puun uintikyky riippuu rronesta tekijästä, muun
irtouitossa 1
-

muassa sydänpuuprosentista, läpimitasta, kuivumistilasta, veden lämpöti—
lasta jne.

(Lairanassaari 1985).
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2.5

Uiton

työllistävyys

Uiton kehittyessä on työvoiman tarve

jatkuvasti

vähentynyt. Ounasjoen ui

ton pääasiallinen työvoiman tarve ajoittuu uiton toimittamisen aikaan.
300 henkeä kestäen
Työvoiman huippuvahvuus on viime vuosina ollut 210
-

noin pari viikkoa touko-kesäkuussa (kuva 6). Työvoiman tarve riippuu oleel
lisesti uitettavan puutavaran määrästä, uitettavan väylän pituudesta ja
vesimääristä. Iatvajokien uittojen loppuessa 1960-luvun loppupuolella vä
henivät

uittojen

miesvahvuudet

peränajossa käyttää
ta

ja

puhdistavat

huomattavasti.

jotka

apuna metsätraktoreita,

rantoja.

Peränajon

1970-luvulla

alettiin
puut

irrottavat

koneellistaminen

ruuhkis

vähentänyt

on

uiton

työn

tekijämääriä ja nopeuttanut peränajoa.

Uiton

kausiluonteisuudesta

johtuen

tilapäisen

työvoiman

tarve

on

suuri.

Talviaikoina Ounasjoen uitossa on ollut jatkuvassa työsuhteessa vain kaksi
työvoiman tarvetta.
Puutavaran alkukuljetus lisää ympärivuotisen
henkilöä.
Uiton työllisyysvaikutukset keskittyvät alkukesään ja puutavaran alkukul
aikaan.
jetus vesistöön tapahtuu talven, kevään ja alkukesän

Uitossa

käytettävä

työvoima

on

paikallista

Ounasjokivarren väestöä.

400

1I

>

300

>

0•
D

c
rØ
E

200

0

>
.0
>‘

.4—

100

0

Kuva

6.

—-.4
-—————

1968

1970

Ounasjoen

1972

uiton

1974

työvoiman

1976

1978

1960

huippuvahvuus

1982

vuosina

1984

1968

-

1984.
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2.6

Uiton tointittaminen

Uitto aloitetaan Ounasjoella heti jäidenlähdön jälkeen, kun uittoväylien

laitteet on saatu kuntoon ja tulvavesi on kääntynyt laskuun. Vuosina
1964

-

1984 aikaisin uiton alkaminen on ollut 5.5. ja myöhäisin 28.5.

(taulukko 2). Ounasjoen uitto päättyy yleensä kesäkuun puoleen väliin rnen
nssä, mutta joinakin erittäin kuivina kesinä on uittoa kestänyt jopa hei
näkuun loppupuolelle asti.
Taulukko 2. Ounasjoen uiton alkaminen ja päättyminen eri vuosina (Kemi
joen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset vuosilta 1964

Vuosi

Vuosi

Uitto

-

1984).

Uitto
alkoi

päättyi

1975

16.5.

13.6.

14.6.

1976

12.5.

17.6.

16.5.

21.6.

1977

25.5.

23.6.

1967

16.5.

4.7.

1978

24.5.

26.7.

1968

28.5.

26.7.

1979

17.5.

9.6.

1969

19.5.

15.6.

1980

19.5.

6.6.

1970

18.5.

17.6.

1981

23.5.

1.7.

1971

19.5.

23.8.

1982

16.5.

11.6.

1972

20.5.

15.6.

1983

9.5.

30.5.

1973

17.5.

20.6.

1984

16.5.

20.6.

1974

18.5.

13.6.

1985

27.5.

18.6.

alkoi

päättyi

1964

15.5.

16.6.

1965

5.5.

1966

Puutavaran varastoinnissa on tapahtunut aikojen kuluessa muutoksia. Alku

peräinen käytäntö on varastoida puut pääasiassa rannoille, mistä ne sitten
vyörytetään uiton alkaessa väylään. Jonkin verran puutavaraa on ajettu myös
jäälle suojaisiin järvien lahtiin, joista tulva ei vienyt puita mennessään.
Jäällevarastointia oli aikaisempina vuosina muun muassa Marrasjärvellä, fl—
kojärvellä ja Unarijärvellä. Tönnävarastoilta puiden veteensiirtäminen ta
pahtui vielä 1950-luvulla käsin. 1950-luvun loppupuolelta lähtien niitä alet

tiin suorittaa puskutraktorilla. Puskutraktorivyörytyksessä rakentamattomil—
ta tönnävarastoilta joutuu veteen kuitenkin hyvin paljon maa-aineksia ja sen
tähden puskutraktorit on nykyisin korvattu lähes kokonaan suurilla kourako
neilla (kuva 7).
Jäällevarastointi oli edullinen varastointitapa. Jäällevarastointi aiheuttaa
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kuitenkin suuren määrin uppopuita ja siitä onkin nykyisin Ounasjoella koko
naan luovuttu samalla, kun rakennettujen törrnävarastoj en ja veteenpudotus—
paikkojen määrä on kasvanut. Nykyisin Ounasjoella pystytään puutavaraa siir
ja tör
tämään vesist5ön rakennettujen pudotuspaikkojen kautta noin 40 000
mävarastojen kautta rin 345 000 m3.
Puutavaran veteensiirtäminen pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti,
jotta puutavara elidittäisiin uittaa kevättulvan aikana. Ounasjoen latvaosien

2 viikkoa. Tämän
törmävarastoilta puutavaran veteensiirtäminen kestää 1
jälkeen aloitetaan uiton peränajo, jossa nykyisin käytetään apuna metsätrak
-

toreita.
Ounasjoen vesistö on vähäj ärvinen ja sen veden varastointikyky on pieni.
Järvisyysprosentti on vain 2,7 %, mistä johtuen keväällä luman sulamisesta
aiheutuva tulva on korkea kestäen suhteellisen lyhyen ajan. Tämän vuoksi
virtaamien säätelyyn tarvitaan eräillä sivuväylillä vielä nykyisinkin uitto
patoja. Kohdassa 3.2 on käsitelty tarkerrnin Ounasjoen vesistöön rakennettuja
uittopatoj a.
Puutavara lasketaan mahdollisirtnian nopeasti sivujoilta niiden suulla tai
pääväylällä oleviin vastuisiin. Uoman poikki vedetyillä vastuupuoiti1la
säädellään väylässä olevia puuinääriä ruuhkautumisen estämiseksi, lossien
kulun tähden tai muista syistä. Puiden ohjaarniseen jokiväylillä käytetään
ohj epuomituksia.
Kun puutavara on saatu uitettua Ounasjoesta Kemijokeen, aloitetaan välittö
3 viikkoa kestävä uittoväylien laitteiden purku. Väylillä olevat
mästi 2
-

puomistot sijoitetaan rannoilla oleville niille varatuille säilytyspaikoille
(kuva 10).
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Kuva 7.

Puiden veteensiirtärnistä Porokarissa.

Kuva 8.

Tönnävarasto Marijyrhämässä Meltausjoelia.
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1

Kuva 9.

Kuva 10.

Veteenpudotuspaikka Meltauksessa.

Uittopuomien säi].ytyspaikka Marrasjärvellä.
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3

OUNÄSJOEN urrIOVÄYLsTö

3.1

Uittoväylät
Ounasjoen vesistössä on yhteensä noin 1 200 kilometriä väyliä, joissa on
uitettu puutavaraa (kuva 11). Tästä Kemijoen Uittoyhdistyksen hallinnassa
olevaa yhteisuittoväylää on ollut laajirtuidllaan 537 kilometriä 1960—luvun
alussa. Kernijoen Uittoyhdistyksen käyttämän uittoväylästön pituus vuosil
1983 selviää taulukosta 3. Väylästö on supistunut ellä mainit
tuna aikana noin 200 kilometriä. Yksityisuittoon käytetyistä väylistä ei
ole pidetty yhtenäistä tilastoa, joten niiden varhaisiiranista uitoista ei
ta 1964

-

ole tarkkaa tietoa. Nämä väylät ovat yleensä pieniä, eikä uitto ole ollut
kaikilla väylillä säännöllisesti toistuvaa.
Puutavaran kuljetuksessa tapahtuneet muutokset 1960-luvulta alkaen lyhen
sivät uittoväylästöä huomattavasti. Vielä 1950-luvulle saakka puutavaran
6 kilometrin matkalla. Sit
ajo uittoväylien varsin tapahtui hevosilla 0
-

ten tulivat käyttöön maataloustraktorit, joilla ajettiin puutavaraa 20 30
kilometrin etäisyydeltä asti. Kuljetuskaluston kehittyessä ja metsäauto—
—

teiden lisääntyessä 1960

-

1970-luvulla alettiin puita siirtää metsätrakto—

reilla ja yhä enenevässä määrin autoilla. Tästä johtuen 1960-luvulla lak
kautettiin uitto kustannussyistä useista latva- ja sivujoista. 1970-luvulla
käytännössä kaikki puutavara tuli uittoon autoilla. Kuljetusmatkat ovat ol
leet noin 40 kilometrin saakka, Inarin länsialueen puutavaran kuljetuicses—
sa jopa 150 kilometriä.
Nykyisin Ounasj Den vesistössä on käytössä olevien uittoväylien pituus noin
350 kilometriä (kuva 11). Uittoväylästön rungon muodostaa Dunasjoki Enonte—
kiön kunnan rajalle saakka. Sivuväylistä viime vuosina on uitettu Loukisen
joella 35 kilometriä, MDlkojoella 20 kilometriä, Meltausjoella 34 kilomet
riä ja Marrasjoella 25 kilometriä. Lisäksi on Levi-, Aakenus-, Maunu- ja
1 , 0 kilometrin päässä
Laisentiajoen sekä Somerojan suualueilla noin 0,5
—

Ounasjoesta sijaitsevilta varastoalueilta uitettu puutavaraa. Muilla yksi—
tyisuittoväylillä ei ole toimitettu uittoa viime vuosina.
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Taulukko 3. Kernijoen Uittoyhdistyksen käyttämän Ounasjoen vesistön uitto
väylästön pituus vuosina

Vuosi

3.2

Uittoväylän
pituus 1cm

Vuosi

1964

Uittoväylän
pituus 3cm

-

84.

Vuosi

Uittoväylän
pituus 1cm

1964

537

1971

417

1978

374

1965

537

1972

417

1979

346

1966

537

1973

411

1980

334

1967

516

1974

408

1981

369

1968

439

1975

408

1982

369

1969

430

1976

392

1983

369

1970

424

1977

382

1984

369

Uittoväylätyöt
Ounasjoen pääväylälle ensimmäisiä väylän kunnostuksia tehtiin jo vuonna
1910, jolioin Patokoskesta poistettiin kiviä. Vuodelta 1923 olevaan Du
nasj oen lauttaussääntöön liittyvien suunnitelmien nuikaisesti perattiin
ja poistettiin kiviä pahimmdsta koskista. Vuosina 1950 51 suoritettiin
-

Ounasjoella perkauksia käsityönä joko kiviä ampumalla kallioporakoneita
ja ko]ittijalkoja hyväksi käyttäen tai sitten rakentamalla pahimripiin koskipaikkoihin hirsiarkkusuisteita. Koneellisesti Ounasjoen pääväylää perat
tim vuosina 1958 66 yhteensä 197 500 k-m3 (kuva 14). Suurinpia perkauk
-

sia olivat vuonna 1963 tehty Raattaman koskien perkaus (17 000 k-m3),
Raattarna-Tepasto välin perkaus vuonna 1964 (38 000 k-m3) sekä joen ala
juoksulla Aapiskoskella, Marraskoskella ja Patokoskella vuonna 1964 suo
ritetyt perkaukset (yhteensä 23 000 k—m3). Vuoden tauon jäikeen vuonna
1966 perattiin joen yläosalla Käkkälöjoen suun ja Ketomellan välistä jokiosaa 85 000 k-m3. Liitteenä 2 on luetteloitu Ounasjoen pääväylän perkauk
sia. Perkaukset on suorittanut vuoteen 1963 asti Kenijoen Uittoyhdistys
ja tämän jälkeen tie— ja vesirakennuslaitos.
Ounasjoen sivuväylilläon perkauksia tehty käsityönä 1920

-

1950-luvulla. Ko

neellisia perkauksia on tehnyt yksityisuittoväylillä metsähali.itus ja yhteis—
uittoväylillä Kemijoen Uittoyhdistys ja tie- ja vesirakennuslaitos. Sivujoilla vuosina 1955—61 koneellisesti perattiin, Sinettäjoella 1 210 k-m31Mel—
tausjoen vesistössä yhteensä 50 350 k—m3, Marrasjoella 27 $00 k—m ja Molkojoella

II

Valtakunnanraja
—‘--

Kunnanraja

Pomovar

Ounasjokialueen raja
Peura

0
Mk 1:1 miIj•

kaytöstä poisjaanyt
uittovdyld
—

käytössä oLeva
uittoväytd VUOflflQ 198

Ounasjoen entisten uittoväy[ien
k u n no s t u s suun n i te [m at
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10 600 k-m3. Myöhemmin 1960—luvun puolivälissä tehtiin Meltausjoella lisää
perkauksia. Loukisenjoen vesistössä on tehty perkauksia vuosina 1958
ja 1968

-

-

1959

1969. Uiton käytöstä jo poisjäneillä sivuväylillä eniten perkauk

sia on tehty Norvajoella, Niesijoella, Ulingasjoella, Laisentiajoella ja
Taapajoella (kuva 14). Liltteessä 3 on lueteltu sivuvesistöjen huomattavimpia

perkauskohteita.
Uittopatoja Ounasjoen vesistöön on rakennettu 92 kappaletta (kuva 15). Suurin
osa uittopadoista on käytöstä poisjääneillä uittoväylillä. Osa näistä on la—
honnut olemattomiin ja osa on purettu uittosääntöjen kunoamisten yhteydessä.

Uiton käytössä näistä ovat vain Marrasjärven, Unarijärven ja Kinisjärven
uittopadot. Liitteenä 4 on luettelo lunasjoen vesistöön rakennetuista uittoja säännöstelypadoista. Uittokouruj a on rakennettu 2 kappaletta, toinen Kie
najajokeen (200 m) ja toinen Kätkäjokeen (50 m).
1970- ja 1980—luvulla Ounasjoen vesistöalueella ei ole tehty lisää perkauk—
sia. Viime vuosina suoritetut väylätyöt ovat olleet etupäässä jo tehtyjen
väylätöiden kunnostuksia. Metsähallitus on rakentanut Ounasjoen vesistöön
muun muassa puupollareita, kiinnikerenkaita, betonimuuria, puomeja, riippa
pollareita ja erilaisia kiinniidceitä. Pakennettuja törmävarastoja ja veteen
pudotuspaikkoja alettiin rakentaa 1950— ja 1960-luvulla autokuljetusten ii—
sääntymisen myötä.
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4

ENTISIEN Ufl’IOVÄYLIEN KUNNOSTUSStJIJNNITELMåT

4.1

Suunnitteluperusteet käyttärniodoittain

4.11

Uitto

Uitto on lakannut Ounasjoen sivujoilla noin 850 kilometrin pituudelta
(kuva 3). Viimeiset uitot näillä väylillä on toimitettu pääasiassa 1960—
luvulla, osalla peräti 1930

—

1940—luvulla (taulukko 4).

Nykyinen uittotoiminta ei mahdollista taloudellisesti kannattavaa uittoa
Ounasjoen käytöstä poisjääneillä uittoväylillä. Näiden väylien uittaininen
edellyttää muun muassa huomattavaa työvoiman lisäystä ja pidentäisi myös
Ounasjoen pääuomalla tapahtuvan uiton kestoa.

Toisaalta muuhun käyttöön kunnostetut väylät voidaan tarvittaessa ns. krii
siaikoina perata nopeastikin uittoväyliksi. Kunnostamisen yhteydessä ei ve
sistöihin tehdä mitään vaikeasti purettavia rakenteita tai laitteita.

4.12

Kalatalous

Kalatalouden kannalta käytöstä poisjääneillä uittoväylillä on merkitystä
paikalliseen käyttöön virkistys- ja kotitarvekalastusvesinä sekä lisäämään
Ounasjoen pääväylän arvokalakantojen poikastuotantoalueita.
Koskien perkausten tuhoisat vaikutukset virtakalojen poikastuotannolle on
osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Perattujen koskien kunnostus mahdolli

sirtunan luonnonniukaisiksi poikastuotantoalueiksi sekä pyyntikokoisten ikä—
ryhmien asuinalueiksi on entisten uittoväylien kalatalouden kehittämistyös—

sä olennainen osa, johon sijoitettujen taloudellisten panosten kannattavuus
voidaan perustella usealta kannalta.
Eniten sivujoissa on perkausten takia vähentynyt taimenkanta. Eri uitto—
joista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että peratuissa väylissä on
yleensä jäljellä 12

-

20 % luonnontilaisesta taimentuotannosta (Tuunainen

1978). Perkauksilla on hävitetty muun muassa kostekiviä ja koskien syvän—
nekuoppia, jotka ovat tärkeitä taimenelle etenkin poikasvaiheessa. Suis—
teiden rakentamisella ja perkauksilla on jokien koskipinta-ala pienentynyt
ja näin ollen kalanpoikasten kasvualueet vähentyneet.
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Taulukko 4. Viimeiset uitot Ounasjoen vesistössä.

Joki

Viimeinen
uitto

Ounasjoki
Ounasjoki
Dunasjoki
Ounasjoki
Pallasjoki
Tepastojoki
Kulkujoki
Levijoki
loukinen
Loukinen
Loukinen
Loukinen
Seurujoki
Kapsajoki
Rourajoki
Aakenusjoki
Ylä-Kuusanjoki
Äla-Kuusanjoki
Venejoki
Maunujoki
Lainiojoki
Ylä-Kerpuanjoki
Pahtajoki
Ala-Kerpuanjoki
Tainiojoki
Molkojoki
Molkojoki
Räväsjoki
Meltausjoki
Meltausjoki
Meltausjoki

1)
1970
1969
1968
1968
1972
1 940-luvulla
1968
1)
1968
1967
1972
1972
1976
1967
1960-luvun al.
1960
1954
1967
1967
n. 1969-70
1962
1939
1962
1962
1)
1975
1950-luvun al.
1)
1979
1977

Meltausjoki

1976

Perttausjoki
Niesijoki
Ulingasjoki
Riipijoki
Laisentiajoki
Marrasjoki
Taapajoki
Kienajajoki
Kätkäjoki
Kuoksajoki
Luonuajoki
Norvajoki
Sinettäjoki

1940—luvulla
1974
1967
1967
1952
1)
1969
1963
1965
1960-luvulla
1940-luvulla
1963
1966

1) Uitettu jatkuvasti

Huomautuksia
Enontekiön kunnan rajalta asti
Enontekiön
Väli Telaojan suu
kunnan raja
Telaojan suu
Väli Ketomella
Ketanella
Väli Vanhajoen suu
-

—

-

Suuosalla nykyisin törmävarasto
Autiomukasta asti
Seurujoen suu
Väli RDurajoen suu
Rourajoen suu
Väli Leppävasan pato
Äutiomukka
Väli Seurujoen suu
-

-

—

Suuosalla nykyisin tönnävarasto

Suuosalla nykyisin törmävarasto

Kinisjoen suusta asti
Kinisjoen suu
Väli MDlkojäxvi
-

Mikkelinlanimilta asti
Mikkelinlarnpi
Väli Niesijoen suu
Niesi
Väli Unarijärven alapää
joen suu
Unari
Väli Unarijärven yläpää
järven alapää
—

—

-

Suuosalla nykyisin tönnävarasto
Marrasjärven yläpäästä asti
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Koskikalastusta ja kalojen liikkumista haittaavat patojen ja uittokourujen
jäännökset sekä katkenneet ja veden alle sortuneet kiinnikkeet. Järvi— ja
suvantoalueiden apajapaikoilla rikkovat uppopuut ja erilaiset kiinniidceet
kalastajien pyydyksiä ja ovat vaarana veneellä liikkuessa. Uppopuita ja
roskaantumista on erityisesti vanhoilla jäävarastoalueilla sekä lanssipaik—
kojen läheisyydessä.

Kalatalouden, krilsiajan uiton sekä veneilyn ja vesiretkeilyn tarpeet uit
toväylien entisöinnissä eivät sovi yhteen kalatalouden kärsimättä huomat
tavasti. Muun muassa Lapin kalatalouden seurantaryhinä maa— ja metsätalous
ministeriölle osoitetussa kirjeessään on huolissaan siitä toteutustavasta,
jolla kunnostettavat väylät on lähes poikkeuksetta käsitelty. Vaatimukset
koskiin jätettävistä veneväylistä ja ns. kriisiajan uittomahdollisuudesta
on otettu kunnostustyössä huomioon liian dominoivana, jolloin kalatalouden
kannalta työlle asetettavia vaaUntuksia ei ole saavutettu (Lapin kalatalou
den seurantaryhmä 1984). Näin ollen on harkittava tarkoin, kannattaako kos
kun jättää kulkuväyliä uittoa ja veneilyä varten.

Kalatalouden kannalta Ounasjoen vesistössä erityisen tärkeitä jokia ja ve
sistöalueita ovat muun muassa Dunasjoen pääuana ja latvaosat, Meltausjoen
vesistö, Loukisen vesistö, Levijoki ja Syvä-Tepastojoki (Lapin vesien käy
tön kokonaissuunnite]iita 1984).

4.13

Veneily ja vesiretkeily

VesireUceily, etenkin melonta, on lisääntynyt voimakkaasti viirr vuosina.
Useat entiset uittoväylät ovat veneille ja kanooteille suhteellisen hyvin
kulkukelpoisia, koska koskista on perattu pahimat karikot. Pienimät joet
voivat soveltua vaativiksi ja mielenkiintoisiksi melontareiteiksi. Isamiat
joet sekä suvannot ja järvialueet soveltuvat jopa rtottorivenei11e.
Käytöstä poisjääneillä uittoväylillä vesiretkeilyä haittaavat patojen ja
uittokourujen jäännökset sekä katkenneet ja veden alle joutuneet kiinnik
keet.

Yleisesti ottaen kaikki jokiosuudet, joissa keskivirtaama on yli 2 m3/s,
soveltuvat virtaamiensa puolesta melontaan ainakin alkukesällä ja keski
virtaamiltaan yli 10 m3/s olevat joet koko kesän (Lapin vesien käytön ko
konaissuunniteima 1980). Keskivirtaamaltaan alle 2 m3/s olevia jokia ei
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ole mielekästä kunnostaa vene- ja vesireUceilyn tarpeita varten. Perattujen
koskien kiveämiset eivät estä sanottavasti kyseessä olevan vesistön käyttöä
veneilyyn ja vesiretkeilyyn, sillä koskiin jää luonnostaan jonkinlainen väy
lä veneiden ja kanoottien kulkua varten. Läheskään kaikki joet eivät ole al
kujaankaan olleet koko kesän veneilykelpoisia. Myöskin nykyisin esimerkiksi
kanoottiretkeilyssä ja -urheilussa suositaan yhä vaativiiia koskireittejä.
Tällöin luonnonmukaiset ja vaikeastikin laskettavat joet ovat alan harras
tajien kesken entistä arvostetumpia. Erityisen tärkeitä vene- ja kanootti—
reittejä Ounasjoen vesistössä ovat kuitenkin Ounasjoen pä&aoma sekä suuriin—
mat sivujoet Meltausjoki ja Loukinen, joiden koskien kiveämisessä tulisi
kiinnittää huomiota veneiden ja kanoottien kulkumahdollisuuteen.

4.14

Muita käyttötarpeita
Hyväkuntoiset uittopadot voivat toimia kyläteille ja poluille joen ylitys—
paikkoina. Joillakin uittorakenteilla, kuten vanhoilla uittopadoilla ja
-kouruilla, saattaa olla myös historiallista arvoa. Uittorakenteiden kun
nossapidosta tulee kuitenkin huolehtia onnettomuuksien välttämiseksi. Kun
nossapidosta voivat huolehtia esimerkiksi kunnat.
Maisemallisesti entiset ulttoväylät ovat hyvin paljon luonnonmukaistuneet.
Ränsistyneet uittopadot ja —kourut sekä koskien perkaukset ja suisteet saat
tavat pilata kuitenkin maisemaa.

4.2

Kunnostussuunnitelmat
Kunnostussuunnitelmat on laadittu uittosääntöjen kunoamisliankkeisiin liit
tyen Lapin vesipiirin vesitoimistossa. Vesioikeuskäsittelyä varten laadi—
tut asiakirjat sisältävät seuraavat pääkohdat:

—

—

—

—

yleiskuvaus vesistöstä
vesistön käyttötarpeet
viimeiset uitot ja vesistöä koskevat uittosäännöt
selvitys uittorakenteista ja —laitteista ja niille suunnitellut
toimenpiteet

-

-

alue- ja omistusselvitykset
kustannusarvio entisöintitöistä
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—

-

kalatalousselvitys
ehdotus uitto säännön kurroamiseksi tai muuttamiseksi

Suunnitelma—asiakirjat lähetetään vesipiirin vesitoimistosta vesihallituk
sen uittotoimistoon tarkastettavaksi, josta sitten tehdään anomus asian
omaiselle vesioikeudelle uittosäännön kurtoamiseksi tai muuttamiseksi.
Uittosääntöjen kuiroamishankkeiden läpivienti kestää suhteellisen pitkän
ajan. Uiton lakattua vesistössä voidaan noin 5

-

10 vuoden kuluttua laatia

suunnitelmat haittaa ja vaaraa aiheuttavien uittorakennelmien ja -laittei
den poistamiseksi. Suunnitelmien käsittely vesioikeudessa kestää parista
kuukaudesta jopa 2

-

3 vuoteen riippuen hankkeen laajuudesta.

Vesioiiceuden päätöksissä on velvoitettu vesipiirin vesitoimisto suoritta
maan kunnostustyöt yleensä 3 vuoden kuluessa vesioikeuden päätöspäivamaä

-

rästä. Kunnostustöitä voidaan suorittaa jo ennen vesioikeuden päätöstä,
mikäli ei aiheuteta vesilain 1 luvun 12

-

15 §:ssä tai 19 §:ssä tarkoitet

tuja muutoksia.
Ounasjoen sivuvesistöjen uittosääntöjen kunoamishankkeet selviävät taulu—
kosta 1

(ks. s. 16). Loukisenjoen eräiden latvajokien, Sinettäjoen, Mar

rasjoen vesistön yläosan sekä Kontojoen osalta uittosääntöjen kunoamis
hankkeet on saatu päätökseen. Vesioikeuden päätöksen edellyttämiä velvoit—
teita on suorittamatta vielä nonen Ounasjoen keski- ja yläosan sivujoen
osalta. Lähivuosina on tarkoitus suorittaa Kittilän kunnan alueella ole
vien entisten uittoväylien kunnostus. Kunnostussuunnitelmat on laadittu
jo lähes kaikille Ounasjoen vesistön uittoväylille, joilta uitto on lakan—
nut. Kuvasta 16 ja taulukosta 1 havaitaan, missä vaiheessa on Ounasjoen
entisten uittoväylien kunnostukset.
Laadittujen kunnostussuunnitelmien mukaan kustannukset ja laaditut toinen
piteet ovat taulukon 5 mukaiset. Vielä toteutumattomien kunnostustöiden
kustannukset ovat 1 133 000 markkaa. Perattujen koskien kiveämistä on yh
teensä noin 10 930 metriä ja poistettavia tai muutettavia patoja yhteensä
32 kappaletta. Kunnostustyöt on parasta tehdä kesäaikaan. Vähäisempien
perkauksien kunnostus voidaan tehdä miestyönä. Uittopatoj en poistaminen
ja vaativimpien koskien kunnostus tehdään yleensä konetyönä.

1985

1) Kustannukset muutettu rakennuskustannusindeksillä vuoden 1985 maaliskuun kustannustasoon.
2) Kuuluvat kesän 1985 vesipiirin vesitoimiston työohjelmaan.
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Taulukko 5. Uittoväylien kunnostussuunnite]inien mukaisia kustannuksia hankkeittain.
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4.3

Kunnostustöiden suorittaminen

Laadituissa suunnitelmissa käytännön töinä entisille uittoväylille tulee
kysyrrtykseen uittokourujen puusuisteiden ja erilaisten kiinni]ckeiden pois
taminen kokonaan. Puiset padot voidaan poistaa kokonaan, sen sijaan beto—
nipadoille riittää niiden muuttaminen siten, että niistä muulle vesistön
käytölle aiheutuva haitta poistuu. Poistettujen patojen ja muhien puuosat
pinotaan rannoille rnetsästäjien ja kalastajien sekä retkeilijöiden käyt
töön polttopuina.
Kalatalouden kannalta tärkeimpiä kunnostustöitä ovat perattujen koskien
muuttaminen luonnonmukaisiksi. Luonnontilaisessa koskessa on kaikenkokoi—
sille arvokaloille viihtyisiä olinpaikkoja: reunakivikoita niickupoikasii—
le, suojapaikkoja ja syvänteitä vanhemmille oikasikäryhmille ja pyynti—
kokoisille kaloille sekä kutupaiJckoja ja -alustoja sukukypsille kaloille.
Koskien entisöinti kiveämäilä suoritetaan tavallisimmin syyskesällä. Kosket
kunnostetaan rakentamalla niihin eri kokoisista kivistä kynnyksiä ja kaiva
maila niiden sekä yksittäisten

kostekivien alapuolelle sinne tänne 40

an syviä kuoppia. Kynnyksen väliin muodostuu 5

-

-

80

20 metriä pitkiä altaita,

joissa veden virtausnopeus alenee. Rannan tuntumaan ja ]cynnysten yhteyteen
voidaan tehdä taimenen pikkupoikasille matalia virtakarikkoj a. Virta laj it
telee vuosi vuodelta taimenen kutemiseen soveltuvia soraikkoj a. Rantaviivaa
muutetaan riickonaiseirmaksi ja luonnonmukaisemmaksi. Koskipinta-alaa lisätään

poistamalla tai aukaisemalla uittoa varten rakennettuja ohjeseiniä ja suis
teita. Koskien kunnostamisessa väitetään kaavamaista ja maisemalle vierasta
jälkeä. Koskien alapuolella olevia perkausten johdosta mahdollisesti liet
tyneitä suvantoja on tarvittaessa syvennettävä kalojen talvehtimispaikkojen
järjestämiseksi (Kännö 1984).
Tomionjoen sivujokien kunnostuksissa on riista— ja kalatalouden tutkimus
laitos havainnut eräänä merkittävänä puutteena, että järvien, lampien ja
jokilaajentumien luusuat on jätetty kiveämättä länes kokonaan (Jutila 1985).
Koska järvien ja lampien luusuat ovat yleensä jokien tuottoisimpia aluei
ta, on niiden kunnostaminen erityisen tärkeää.
Koskien kunnostus on aina tehtävä “räätälintyönä” koskikohtaisesti, joten
tarkkoja kiveämissuunnitelmia ei pystytä laatimaan etukäteen. Tämän vuoksi
tulee työnsuorittajilla olla riittävä tietämys virtakalojen elinyrrpäristöfl
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vaatimuksista. Kunnostustyötä tulisi olla ohjaamassa kalatalouden asiantun
tija. Hyvin suoritetulla kunnostustyöllä voidaan koskien poikastuotanto saa
da alkuperäistä pareirmaksi. Näin on käynyt Tuunaisen (1978) mukaan Skellefteå
joella. Kuvassa 17 on esitetty koln malliesiirierkkiä koskien kiveärnisestä.
Ylimmässä kuvassa on huonoin lopputulos ja alirtmassa paras.
Perattujen kokien kunnostuksessa tulisi jatkohoitona olla tehokkaat taime
nen kalanpoikasten istutukset. Harjuksen istutukset eivät ole niinkään väit—
tämättömiä, koska harjuksen on todettu vaeltaneen kudulle pienille joille ja
näin leviävän jo parissa vuodessa kunnostetuille alueille. Istutukset eivät
kuulu kuitenkaan vesilain mukaisiin kunnostussuunnitelmiin. KuhitDssa suon
tetuista jokitutkimuksista voidaan todeta, että pelkästäänmekaanisillaki
vien siirtelyillä ei arvokalakantoja saada koskiin palautettua, vaan tarvi
taan myös useita vuosia kestäviä ja säännöllisiä istutuksia (Myllylä, M.
1985). Ärvokalojen istuttainisella on myös kiire, sillä ne pitää saada kun—
nostettuun koskeen heti kiveärnistä seuraavana keväänä. MuUssa tapauksessa
mateen poikaset miehittävät kiveämisten ansiosta syntyneet uudet suoj apai
kat. Harjuksen poikastuotannon lisäys sivujoilla vaikuttaa myös Ounasjoen
pääuoman saaliskapasiteettiin.
Veneilyn ja vesiretkeilvn kannalta tärkeirtiä entisöintitöitä ovat kulkua
estävien uittopatojen ja erilaisten kiinnikkeiden poistaminen. Peratut kos
ket soveltuvat yleensä varsin hyvin veneilylle ja vesiretkeilylle. Tärkeim
mille vene- ja kanoottireiteille jätetään koskien kiveäinisen yhteydessäka
pea väylä (ks. s. 39).
Entisöintityöt tehdään niin, ettei rantakasvillisuutta ja luontoa tarpeet
tomasti tuhota. Koskien kiveämiset tehdään tukeviksi, etteivät jäät pääse
niitä rikkomaan. Rakennelmien poistamis- ja iniuttamistyöt ja perattujen
alueiden kunnostaminen suoritetaan siten, että nykyinen joenpohja mahdol
lisiinnan vähän rikkoutuu.
Ounasjoen vesistön entisillä uittoväylillä jätettäviksi tarkoitettuja ra
kenteita jo tehtyjen suunnitelmien mukaan ovat Norvajärven uittopato, Sas
salinjärven uittopato ja Äla-Kerpuajoessa Suukosken uittopato.

4.4

Kunnostuksen jälkiseuranta
Käytöstä poisjääneiden uittoväylien kunnostustöiden vaikutusta tulisi seu
rata jälkikäteen. Tarkastuksia voitaisiin tehdä esimerkiksi 2

-

5 vuoden
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Kuva 17. Ma1liesiirrkkejä koskien kiveämisestä (Kännö 1984).
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päästä kunnostustöiden tekemisestä. Mahdolliset virheet voitaisiin korjata
ja ottaa huomioon tulevissa kunnostustöissä.
Seurannassa tulisi selvittää kunnostetun uornan luonnoriinkaistuminen ja kun—
nostustöiden onnistuminen. Peratuissa koskissa on tarkastettava, ovatko jäät
sllrtäneet koskiin asetettuja kiviä ja onko aiheutunut vedenpinnan muutok
sia. Myöskin on havaittava, miten hienojakoiset maalajit ovat kulkeutuneet
ja onko joen pohjakasvillisuus ja -eläimistö levinnyt: kunnostetuille alueil
le.
Koekalastuksin voitaisiin selvittää kalaston kehittyminen, kuten eri lajien
poikastuotanto

ja kalanistutusten onnistuminen. Koekalastusten yhteydessä

todettaisiin, onko sopivia kutusoraikkoja ja poikaskalojen asuinalueita
muodostunut. Kalastajien määrä- ja saalismä&rätietoja saadaan haastatteluin
ja alueille myönnettyjen kalastuslupien perusteella.
Kunnostetuilta jokialueilta voitaisiin selvittää myös veneilijöiden ja ka
noottiretkeilij öiden määrän ym. alueen virkistyskäytön lisääntyminen.

4.5

Uusien kunnostustaroeiden i]ineneminen
Metsänhakkuiden muuttuessa ja metsäautoteiden kehittyessä saatetaan uitto
lakkauttaa kustannussyistä vielä nykyisin käytössä olevilta uittoväyliltä.
Myöskin vesistöihin kohdistuvat muut käyttömuodot aiheuttavat paineita ui
ton lakkauttamiseen Ounasjoen vesistön uittoväylillä.
Ounasjoen vesistössä on tällä hetkellä eräitä väyliä, joilla uittoa ei ole
viime vuosina harjoitettu eikä uittosäännön kurtoamissuunnitelmia ole laa
dittu. Ounasjoen latvaosilla Enontekiön kunnan rajan yläpuoliselta alueelta
on uitettu viimeksi 1960-luvun lopulla (taulukko 4). Tällä vesistöosuudella
ei ole uittopatoja, mutta koskia on perattu jossain määrin (kuva 14).
kisen Kapsa— ja Seurujoelia ei ole uitettu vuoden 1976 jälkeen. Molemmissa
joissa on kaksi uittopatoa ja useita oikaisuja sekä perkauksia (liite 3).
Mo]Jcojoessa Kinisjärven yläpuolisella osalla ei ole uitettu vuoden 1975
jälkeen. Kyseessä olevalla alueella on. kaksi uittopatoa, joita ei ole vii
me aikoina käytetty. Lisäksi on Molkojoen koskia perattu. Meltausjoella
Niesijoen yläpuoleita ei ole uitettu vuoden 1977 jälkeen, mutta Välikos
ken uittopatoa käytetään vielä nykyisinkin. Meitausjoen koskia on perattu
Niesijoan suun viäpuoliselta vesistöalueelta.
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Kuva 18. Rännimiseksi perattu Marrasjoen Suukoski.

Kuva 19. Kalatalouden kannalta hyvin kunnostettu koski. Koskessa on
erikokoisista kivistä muodostettu kvnnyksiä, joiden väliin
on jäänyt myös syvinnekohtia.
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5

UP1OÄLUESUUNNTTEfJ

5.1

Suunnitteluperusteet
Suunnitelmassa käsitellään Ounasjoen uittoon tulevan puutavaran törmä- ja
vesivarastoja sekä pudotuspaikkoja. Lisäksi tarkastellaan huoltoalueita.
Puutavaran varastointiin ja vesistöön siirtoon tarvittavien alueiden valin
taan vaikuttavat nonet seikat, kuten väylä, veden syvyys, maaston topoqrafi

set ja geotekniset edellytykset, tiet, maananistussuhteet, asutus, hyönteis—
tuhojen merkitys yms.

(Salminen ym. 1979).

Puutavaran varastointi- ja pudotuspaikat aiheuttavat erilaisia haittoja naa
purikiinteistöille sekä kalastukselle ja muille vesien käyttömijodoille. Eri
tyisesti pudotuspaikkatoiininnan aiheuttamia haittoja ovat meluhaitta ja ka
lataloudelle aiheutuvat haitat. Myös pölyäininen ja rantojen roskaantuminen
sekä maisemalliset haitat saattavat vaikuttaa lähialueen maanarvoa alenta
vasti. Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ovat kutualueiden nenetykset sekä
kalastusta vaikeuttava pyydysten roskaantuminen.

Äsutukselle aiheutuvien haittojen miniitoimiseksi tulee alueiden olla riit
tävän etäällä lähirnndstä taloista. Asutuksen lähellä olevien pudotuspaikko
jen meluhaittaa voidaan vähentää rajoittamalla pudotuspaikan käyttöä eri
vuorokauden aikoina. Hyönteistuhojen ehkäisemiseksi varasto— ja pudotus
paikka-alueet on syytä perustaa mieluuninin lehtipuumetsää kasvaville ran

noille ja välttää varastointia kesän yli.
Puutavaran varasto- tai veteenpudotusalueen tulee olla lähellä yleistä
tietä, jolloin muun muassa talviauraus jää vähäiseksi. Joen suuntaisen au
tokuljetuksen tulisi jäädä mahdollisimman lyhyeksi, joten alueen tulisi
sij aita jokivarteen sivulta tulevien teiden läheisyydessä. Lisäksi alueiden
keskitt.9misellä voidaan vähentää kustannuksia ja valvontaa.
Rannalta edellytetään, että sille kohtuullisin kustannuksin voidaan raken
taa puutavaran varastointi- tai pudotuspaikka, jolla voidaan liikennöidä
22 metrin pituisilla ja kokonaispainoltaan 42 tonnin täysperävaunuyksiköil
lä. Veteeripudotuspaikan vaatimia rakenteita ovat lähinnä pudotuslaituri ja

ajoyrnpyrä. Pudotuslaiturit ovat joko teräsbetoni- tai ratakiskorakenteisia.
Kestävyytensä ansiosta teräsbetonilaatta on käytössä osoittautunut parertttnaksi.
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Törmävarastoille asetettavia rakenteellisia vaatimuksia ovat lähinnä riit
tävän jyrkkä ja kestävä luiska, kantava maapohja sekä tarvittava vesisyvyys.
Tönnävarastot olisi voitava rakentaa 30.. .50 matrin levyisiksi. Törmän luis
ka on rnuotoiltava sekä rantaa ruopattava sellaiseksi, että puutavaran vyö—
rytys on mahdollista myös vedenkorkeuden laskettua.
Jäälleajopaikoista on pyritty kokonaan luopumaan, koska ne aiheuttavat pal
jon hukkupuita vettymisen vuoksi. Kustannussyistä ei kuitenkaan ole voitu
luopua kaikista paikoista.
Huoltoalueille asetettavat vaatimukset ovat erilaiset riippuen halutusta
varustelutasosta. Uittoa varten jo rakennettujen huolto- ja majoitustilo
jen lisäksi tarvittaisiin seuraavan tyyppisiä huoltoalueita:

1

taso:

-

-

-

—

-

-

II taso:

-

—

-

-

majoitusalue teltoille
keittokatos
käyrnälä
jäteastiat
autojen pitopai]cka
puhelin

majoitusalue
tulisija
käymälä

j äteastiat/roskapönttö

Huoltoalueen sijainnin suhteen olisi eduksi aukea paikka. Tarpeiden ajoittu
misen puolesta sopivat uittaj alle ja muille käyttäjille samat huoltoalueet
uiton tapahtuessa aikaisin keväällä ja veneretkeilyyn ym. matkailuun liitty
vän huoltoalueiden tarpeen ajoittuessa keskikesään.

5.2

Alue- ja rakentamistarpeen selvitys

5.21

Tehdyt kyselyt ja maastotutkimukset

Alue- ja rakentamistarpeita on selvitetty uittoyhdistykselle, sen jäseninä
oleville yhtiöille sekä alueen metsänomistajia edustaville yhdistyksille
tehdyillä kyselyillä. Kyselyn pohjana on uittoyhdistyksen ja vesitoimiston
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Kuva 20.

Puutavaran varastointia kesän yli Kellosuvannossa.

Kuva 21.

Kittilän pudotuspai]dca sijaitsee lähellä asutusta.
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edustajien 1.

-

9.12.1982 suorittainasta maastotarkastuksesta laadittu se—

lostus. Asiasta on pyydetty kannanottoja myös Enontekiön ja Kittilän kun

nilta sekä Povaniemen maalaiskunnalta. Povaniertn maalaiskunnan asukkai
den mielipiteitä on kuultu muun muassa jokivarressa pidetyissä kyläkokouk
sis sa.
Maastotutkimukset alueilla on suoritettu Lapin vesipiirin vesitoimiston
toimesta vuosina 1983 ja 1984.

5.22

Alueiden kokonai starve
Dunasjoen uittomäärä on viime vuosina ollut noin 400 000 m3/vuosi, mutta
Kemijoen Uittoyhdistvksen arvion mukaan tulevaisuudessa Dunasjoen uitto—
määrät jäävät pienerrmiksi. Tässä suunnitelmassa on varastotarpeen perus

tana pidetty 300 000

-

350 000 m3:n uittomäärää.

Rakennettujen pudotuspaikkojen (10 kpl) kautta pystytään uittoon siirtä
mään noin 40 000 m3 (JO %) puuta, pääosan 260 000

—

310 000 m3 tullessa

törmävarastojen ja jäälleajopaikkojen kautta.

Törmävarastojen keskimääräistä kapasiteettia rantarnetriä kohden voidaan
arvioida seuraavasti:

-

-

-

rakennettu (20.. .30 m leveä) alue

30 m3/m

luonnontönnäinen alue

20 m3/m

pieni alue

10 m3/m

Ounasjoella tarvittaisiin siten luonnontöimäistä rantaa 13 000 metriä
tai rakennettua törmävarastoa 8 700 metriä.

Kemijoen Uittoyhdistyksen mukaan noin 20 %:n ylitys teoreettiseen varasto
kapasiteettiin verrattuna on tarpeen vaihtelevien painopistesuuntien ja yhä
lisääntyvän ylivuotisen varastointitarpeen johdosta. Nykyisin käytössä ole
vien törmävarastojen kokonaiskapasiteetti on noin 345 000 m3, josta Loukisen

54

törmävaraston osuus on noin

ioo

000 m3. Näin ollen itse Ounasjoella on ole

massa tarvetta alueiden lisäämiseen ja käytön tehostamiseen.

Uitolla on huoltoa varten käytössä muun muassa vastikään uusitulla uit
tosäännöllä varattuja alueita ja toisaalta taukopaikkojen tarve vaihtelee
vuosittain. Joskus uiton perä menee noin 1 kin/h nopeudella, kuivana vuote
na taas saatetaan taukopaikkoj a tarvita lähes näkömatkan päässä toisistaan.
Vesilaki antaa mahdollisuuden rantautua tilapäisesti uittotarkoituksia var
ten.

Ounasjoen yläosille on esitetty uiton ja muidenkin tarpeita palvelevia
huoltoaluejta. Varustetasoltaan nämä on luokiteltu 1-tasoon ja 11-tasoon.
Alerripana Qunasjoen varressa ovat uittopirtit, varastopaikat ja puutavaran
veteenpudotus- ja törmävarastopaikat uiton tarpeisiin riittäviä huoltoalueita ja uittoyhdistys huolehtii niiden varusteista.

5.23

Bakentamis- ja parantamistarve
Puutavaran veteen siirtämistä varten tarvittavien alueiden rakentamistar
vetta ja parantamistarvetta on koko Ounasjoen yhteisuittoalueella. Koko
naan uusia törmävarastoja tulisi rakentaa sekä nykyisin käytössä olevia
alueita tulisi parantaa ja laajentaa. Pudotusoaikoiila tulisi uusia joi
takin pudotuslaitureita.

Tärkeirtpiä kohteita ovat Aakenusjoen suun varastoalueen korvaaminen muilla
alueilla sekä Molkojoen ja Marrasjoen alueiden siirtäminen. Eniten törmäva—
rastojen rakentamis- ja parantamistarvetta on Ounasjoen 8., 7., 6. ja 4.
uittopiirissä, Marrasjoellajalvblkojoella sekä Levijoen suussa Hossassa.
Huoltoalueilla tarvitaan varustetason edellyttämät rakentamisto:innpiteet.

5.24

Uittoalueisiin kohdistuvat muut tavoitteet
Pääosin puutavaravarastot sijaitsevat niin syrjäisillä seuduilla, että
niihin ei suoranaisesti kohdistu muiden käyttäjien tarpeita. Muiden käyt

täjien tarpeita uittoalueita kohtaan esiintyy sitä vastoin taajamien
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.Om:.

...

.

Kuva 22.

Äakenusjoen suun varastoalue.

Kuva 23.

Tepaston varastoalue sijaitsee kaukana asutuksesta.
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läheisyydessä sijaitsevilla alueilla, joista tärkeimmät ovat Kittilän kir
konkylän seutu ja Tolonen

-

Nivankylä alue.

Huomattava osa alueista on valtion tai uittoyhdistyksen jäsenten mailla.
Yksityisten mailta alueiden käyttöön hankkiminen voidaan toteuttaa vuokratai kauppasopimuksin niin kuin tähänkin saakka. Vesilain mukaista pakko—
lunastusta ei ole käytetty. Vuokrasopiinusten jatkamisen yhteydessä on tul
lut esille aluejärjestelvjen tarvetta. Joitakin vuokrasopimuksia muun
muassa pudotuspaikkojen osalta on päättymässä jo parin vuoden kuluttua,
eikä niiden jatkamisesta ole vielä sovittu.

5.3

Puutavaran varasto- ja pudotusnaikat sekä uittoa varten tarvittavat huol
toalueet
Lapin vesipiirin vesitoimisto on laatinut alustavan uittosäännön muutossuunnitelman puutavaran varasto- ja pudotuspaikoista sekä uittoa varten
tarvittavista huoltoalueista. Siinä on esitetty uittosääntöön otettavak—
si niitä alueita, jotka ovat välttämättömiä uiton kannalta. Vaikka vaki
naiset uiton toimintapaikat määrätään, on puutavaran veteenoano mahdollis
ta lain estämättä myös muualta vesistön rannoilta.
Älustavassa uittosäännön muutossuunnitelmassa on esitetty uittosääntöön
otettavaksi niitä törmävarastooaikkoja, jotka on tarkoitettu ympärivuo
tista käyttöä varten sekä kaikki pudotuspaikat. Yhteensä näitä alueita
on 33 kappaletta. Alueiden kuntoonpanijaksi esitetään valtiota. Varastoalueita, joiden käyttö on satunnaista tai joiden vuokrasopinus on vielä
voimassa, on 18 kappaletta. Viiden varastoalueen käytöstä uittotoimintaan
voidaan luopua ja ne esitetään jätettäväksi muuhun käyttöön.
Kaikki selvityksessä mukana olleet alueet on esitetty yleiskartalla
1

500 000 liitteenä 5. Seuraavassa on esitetty uittoalueita yksityis

kohtaisesti:
-

-

törmävarastot ja pudotuspaikat ts. 57-73)
huoltoalueet (s. 73—74)
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Tönnävarastot ja pudotuspaikat
numerot viittaavat liitekarttaan 5.

1. KETOMELLA, luonnontönnäinen varastoalue (ei tutkittu)

Alue sijaitsee valtion maalla.
Tältä kohdalta on uitettu viimeksi vuonna 1969. Alue on ollut esillä ylimpä
nä mahdollisena törrnävarastoalueena. Enontekiön yhteismetsä on pitänyt aluet

ta tarpeellisena.
Alueen käyttö varastoalueena on käytännössä loppunut.

2. ROUTMOENSUU, 500 metriä pitkä luonnontörmäinen varastoalue

Alue on Enontekiön yhteismetsän maalla.
Alueen kohdalta on uitettu viimeksi vuonna 1969. Osa alueesta on luonnon—
törmää ja muun muassa puita veteen vyöryttäessä tasoittunutta aluetta.
Alueen käyttö varastoalueena on käytännössä loppunut.

3. NIKINMUTKA, 450 metriä pitkä luonnontörmäinen varastoalue

Alueen omistaa Enontekiön yhteismetsä.

Alueen kohdalta on uitettu viimeksi vuonna 1969.
Alueen käyttö varastoal.ueena on käytännössä loppunut.

4. TTiAQJANSUU,

(20.

.

.30) 320 m3 kokoinen luonnontönnäinen varastoalue

Alueen omistaa Enontekiön yhteismetsä.
Alueen kohdalta on uitettu viimeksi vuonna 1970. Alueen käyttö varasto
alueena on käytännössä loppunut.
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5. YLDCYRö, kaksi noin 200 rretrin pituista luonnontörmäistä varastoaluetta
Ylempi alue sijaitsee yksityisellä maalla ja alemDi alue yhteisnetsän alueel
la.
Ylempi ja ensittynyt alue ei ole ollut käytössä enää pitkiin aikoihin. Aiem
paa aivan Kittilän ja Enontekiön kunnan rajalla sijaitsevaa aluetta on käy
tetty melkein joka vuosi.
Alemman alueen käyttömahdollisuus törmävarastona tulee säilyttää.

6. VHKOSKEN NISKA, 20 x 250 m2:n kokoinen luonnontönnäinen varastoalue
Alue sijaitsee yksityisellä maalla.
Mahdollisuuksista parantaa alueen käyttökelpoisuutta on tutkittu, mutta vält
tämätöntä tarvetta alueen rakentamiseksi ei kuitenkaan ole. Alueen jatkuva
käyttömahdollisuus tulevaisuudessakin olisi livä jollakin tavalla varmistaa.

7. SÄIVO-QJANSUU, ko1rr luonnontörmäistä varastoaluetta
Ylin alueista sijaitsee yksityisellä maalla ja kaksi alempaa valtion maalla.
Valtion omistamalle osuudelle voitaisiin rakentaa noin 500 rrtriä pitkä ve
teenpanopaikka. Välttämätöntä rakentamistarvetta ei nykyisin kuitenkaan ole.

8. MERTAXOSKFN YLPUOLI, 15 x (150. .200) m2 n kokoinen luonnontörmäinen
.

varastoalue (ei tutkittu)
Alue sijaitsee valtion maalla.
Alue on joskus ollut käytössä ja alueen jatkuva käyttö tulevaisuudessa ei
ole välttämätöntä.

9. SAA.LNv11\SELK,

(20.. .25) x 250 m2:n kokoinen rakennettu talvikäyttöinen

varastoalue
Alue sijaitsee valtion maalla. Alueen kunnostamista ynpärivuotiseen käyttöön
ei pidetä tarpeellisena.
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10. HUHTASAAPI, tutkittu uusi varastoalue
Alue sijaitsee yksityisellä maalla.
Huhtasaaren kohdalle vanhan tien paikalle voitaisiin rakentaa varastoalue.
Alue korvaisi lohiojansuun törmävaraston. Alueen käytöstä on alustavasti so
vittu maanomistajien kanssa.

11. LOHIQJ7\NStJtJ,

2
(20. .40) x 200 m :n kokoinen luonnontormainen varastoalue
.

.

Alue sijaitsee yksityisellä maalla. Alueen käyttö päättyy vuokrasopimuksen
loppuessa ja se voi jäädä muuhun käyttöön.

12. TEPAS’IO, 40 x 980 m2:n kokoinen rakennettu varastoalue
Alueen ja sille johtavan tiealueen käytöstä on tehty maanomistajien ja Kemijoen Uittoyhdistyksen kanssa vuokrasopimus, joka päättyy 9.12.1985.
Alue ja sille johtava tie ovat hyväkuntoiset.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutos
suunniteirnas sa.

13. SIKKOLA,

(20.. .25) x 260 m2:n kokoinen tasattu varastoalue

Alue sijaitsee Veitsiluoto Oy:n omistamalla maalla.
Alue on talvikäyttöön soveltuva, mutta kesäkäyttöä varten varastoalue ja sil
le johtava noin 1 500 metrin pituinen tie tulisi sorastaa ja sopia tien käy
töstä.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

14. HOSSA, noin 660 metrin pituinen varastoalue
Alue sijaitsee Kemijoen Uittovhdistyksen maalla ja alueelle johtava tie yk
sityisellä maalla.
Alueesta on rakennettu ja sorastettu noin 450 metriä ja käytössä olevaa luon—
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nontörmää noin 150 metriä. Aluetta on mahdollisuus jatkaa noin 60 metriä.

Alueen leveys on 30. .40 metriä. Alueelle tuleva tie on hyväkuntoinen. Käy
.

tössä oleva luonnontönnä ja siihen liittyvä laajennusosa tulisi rakentaa
alueen käytön tehostamiseksi.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutos
suunnite)inassa.

15. LOUKISE ÄUTIOMUKK1\, (25.. .35) x 3 540 m2:n kokoinen rakennettu varastoalue
Alueesta ja sille johtavista teistä on maanomistajien ja metsähallinnon sekä
Kemijoen Uittoyhdistyksen kanssa tehty vuokrasopimukset, jotka päättyvät vuo
sina 1987

—

1991.

Alue ja sille johtava tie ovat hyväkuntoiset. Uittoyhdistyksen mukaan uitto
loukisella tulee jatkumaan vielä lähivuosina.

16. KOIRASUVAN’IO 1, (20.

.

25) x 660 m2 n kokoinen rakennettu varastoalue

Alueen omistaa Veitsiluoto Oy. Nykyisessä uittosäännössä on rantakaista ja
vesialue koko varastoalueen pituudelta varattu uittajan käyttöön.
Varastopaikka ei ole sorastettu ja sen jatkaminen on vaikeaa. Tiet varasto—
paikalle ovat hyvät Vanhalta Kiistalan tieltä. Kapasiteetin lisäämisellä
osittain korvattaisiin poistettavaksi esitettyä Aakenusjoen suun aluetta.
Aluetta tulisi leventää ja kesäkäyttöä ajatellen Vanhaa Kiistalan tietä tu
lisi paikoin vahvistaa ja sopia sen käytöstä.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

17. KOIRAStJVAN’IO 2, noin 1 000 metriä pitkä tutkittu uusi varastoalue
Tutkittu alue ja sille johtava tie on yksityisten ja seurakunnan omistamalla
maa-alueella. Nykyisessä uittosäännössä on rantakaista ja vesialue koko va
rastoalueen pituudelta varattu uittajan käyttöön.
Alue osittain korvaisi poistettavaksi esitettyä Aakenusjoen suun aluetta.
Alueen rannalla on nykyisin paaluja ja puorneja. Alueen käytöstä on jo so
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vittu seurakunnan kanssa. Alueelle joudutaan rakentamaan tie Vanhalta Kiista
lan tieltä yksityisten omistamien maiden kautta.

Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutos—
suunnitelmassa.

18. AAKENUSJOEN SUU, varastoalue (ei tutkittu)
Alueen käytöstä on tehty vuokrasopimus, joka päättyy 15.6.1987.

Uiton kannalta alue on erittäin tarpeellinen. Alueen käytöstä luopumisesta on
muun muassa Kittilän kunta tehnyt esityksen. Kittilän kirkonkylän kohdalla
on vireillä rantojen kunnostamiseen liittyvä katselmustoimitus. Alueen kor—
vaamiseksi tarvittaisiin noin 1 000 metrin pituisesti uutta törmävarastoaluet—
ta. Korvaavina alueina tulisivat kyseeseen Koirasuvanto ja Mustaimatka.
Alue voi siirtyä muuhun käyttöön vuokrasopimuksen päätyttyä.
19. KTITILN PUDCXLUSPAIKKA

Alueen käytöstä on sopimus omistajan tie— ja vesirakennuslaitoksen kanssa.
Pudotusalue ja betonista rakennettu pudotuslaituri ovat hyvässä kunnossa.
Pudotuspaikan käyttö on uitolle erittäin tärkeä. Koska pudotuspaikka sijait
see lähellä asutusta, tulisi sen käyttö rajoittaa klo 06.00 ja klo 21 .00 vä—
liseksi ajaksi.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutos—
suunnitelmassa.

20. MUSTANUTKA, 1 040 metriä pitkä tutkittu uusi varastoalue
Alueen omistus kuuluu viidelle eri tilalle.
Alue osittain korvaisi poLstettavaksi esitettyä Äakenusjoen suun aluetta.
Alueelle olisi tarpeen tehdä pensaiden raivaus, niskaojitus ja sorastus sekä
rakentaa alueelle noin 1 400 metrin tieyhteys nykyisen talvitien paikalle
Kittilä Sodankylä maantieltä. Alueen käytöstä on alustavasti sovittu eräiden
-
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maanomistajien kanssa. Tiealueen käytöstä ei ole sovittu.
Alue on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuun
niteirnassa.

21. PILOV1APA, 700 x 40 m2 :n ja 900 x 35 m2 :n kokoiset rakennetut varastoalueet

Alueet omistaa valtio lukuunottamatta

lerrraällä osalla, olevaa Kemijoen

Uittoyhdistyksen aluetta.
Alueet ja niille johtavat tiet ovat hyväkuntoisia. Alueen tasauksessa on luis
kun j ääriyt kiviä virran huuhtoessa hienorrunan aineksen pois. Alue korvaa myös
jonkin verran Aakenusjoen suun poistettavaksi ehdotettua varastoaluetta. Met—
sähallitus laatu suunnitelmaa varastopaikan jatkamiseksi alueen yläosalle.

22. KAUKOSEN PUDCYrUSPAIKKÄ
Alueen käytöstä on vuokrasopimus, joka päättyy vuonna 1987.

Ratakiskorakenteinen pudotuslaituri on tarpeen kunnostaa. Tie alueelle on
hyvä. Aluetta käytetään myös tönnävarastopaikkana. Koska alue sijaitsee kes

kellä asutusta, tulisi sen käyttö rajoittaa klo 06.00 ja 21 .00 väliseksi
ajaksi.
Alue on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

23. MAUNUJOKISUU, 800 x 15 m2:n kokoinen rakennettu varastoalue

Alue sijaitsee yksityisellä maalla.
Alue olisi tarpeen levittää noin 25 metrin leveyteen ja korottaa 600 metrin
matkalta. Korotuksesta ja levityksestä on alustavasti sovittu eräiden maan
omistajien kanssa. Alueelle johtava tie on hyväkuntoinen. Korotukseen tar
vittava sora olisi saatavissa melko läheltä.
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Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittOsäännä muutossuunnitelmassa.

24. SG4ERO3ANSUU, 150 x 15 m2:n ja 100 x 10 m2:n kokoiset luonnontönnäiset
varastoalueet
tie yksityisellä maalla. Alue voisi siir
tyä muuhun käyttöör, varsinkin, os Saihonrannan alueen käyttöä tehostettai

Alue sijaitsee jakokunnan maalla

j

sun aluetta parantamalla.

25. SICIANTA, (15. .20) x 170 m2:n kokoinen luonnontönnäinen varastoalue
.

Alueen omistaa Kemi Oy.

Aluetta pitäisi pengertää ja sorastaa 75 metrin matkalta ja 95 metrin matkalla
pitäisi levittää ja sorastaa sekä kaivaa koko alueelle niskaoja.

26. PIKKtJJÄNx, 25 x 240 m2:n kokoinen rakennettu varastoalue ja pudotuspaikka
Alue sijaitsee yksityisellä maalla.
Noin 50 metriä alueesta olisi sorastettava. Varastoalueen luiskaa on verhoiltu
kiviheitokkeella. Alueella oleva pudotuslaituri on hyväkuntoinen. Alueelle joh
tava tie on hyvä. Alueen omistajat vastustavat varastoalueen jatkamista.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutos—
suunnitelmassa.

27. KOKKOVÄARA,

(30.. .50) x 855 m2:n kokoinen varastoalue

Alueen omistaa Veitsiluoto Oy.
Alue on niskaoj itettu. Tasoitettua aluetta on 550 metriä alapäästä lukien.
Yläosa, noin 300 metriä, on raivattu suolle, mutta se on vielä pengertämättä.
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28. TAINIOJOKISUU,

(30.

. .

40) x 220 m2 :n kokoinen rakennettu varastoalue ja

pudotuspaiRka

Alue sijaitsee valtion maalla.
Sekä pudotuslaituri että varastoalue ovat hyväkuntoiset. Alueelle johtava tie
on kohtalaisessa kunnossa, kesäkäyttöä varten olisi tietä vahvistettava. Alue
on nykyisessä uittosä&inössä nimellä kesäpurkupaikka Tainiossa.

29. METrISKOSKI, rakennettu pudotuspaikka
Alue sijaitsee yhteismaalla ja sen vuokrasopimus päättyy vuonna 1990.

Aluetta on käytetty myös tönnävarastoalueena. Betonista rakennettu pudotusiai
turi on hyvässä kunnossa. Lapin seutuitaavassa (ns. VIRSU—kaava) pudotuspai—
kan ympäristö on varattu loma-asutusalueeksi. Paikalliset asukkaat vastusta
vat alueen laajentamista törmävarastoksi. 1ovanienn maalaiskunta on lausun
nossaan katsonut, että mikäli aluetta käytettäisiin vain purkupaikkana ja
puhdistettaisiin, niin haitta olisi vähäinen. Varastointiaika tulisi kunnan
lausunnon mukaan rajoittaa esimerkiksi siten, että varastointi sallittaisiin
1.10. lukien.
Pudotuspaikkaa on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön
muutossuunnitelmassa.

30. PIRTINVAAPA, 15 x 210 m2:n kokoinen varastoalue

Alue sijaitsee valtion maalla.
Aluetta olisi mahdollisuus paikoin levittää suorittamalla tasausta ja niska
ojitusta. Alueella olevat isot kivet tulisi räjäyttää ja alue tulisi kesäkäyttöä varten sorastaa. Alueelle tuleva rrtsätie on kohtalaisessa kunnossa.
Uittoyhdistys on esittänyt aluetta yhteiseksi törrnävarastoalueeksi.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.
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31. HIPI’ANEN, noin 740 metriä pitkä varastoalue
Alue sijaitsee valtion maalla.
Alue sijaitsee noin 250 metriä Pirtinvaarasta alaspäin. Aluetta on jonkin ver
ran raivattu ja sitä on käytetty aika ajoin, kun Pirtinvaaran alue ei ole
riittänyt. Aluetta voitaisiin leventää 25.. .30 metriä leveä varastoalue ta
soittamalla, sorastamalla ja kaivamalla tarvittava niskaoja. Alueelle johtaa
Pirtinvaaraan tulevalta metsätieltä jonkinlainen tienpohja, jota olisi paran
nettava. Uittoyhdistys on esittänyt aluetta yhteiseksi tönnävarastoalueeksi.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön nuutos—
suunnitelmassa.

32. pQRQi@pI, (30.

.

.40) x 190 m2:n kokoinen varastoalue

Alue sijaitsee valtion maalla.
Kesäkäyttöä varten alue ja tie vaatisivat oj ituksia ja sorastuksia. Alue on
Veitsiluoto Oy:n käytössä. Sitä esitetään yhteiseksi varastoalueeksi.

33. MDLKQJOEN TNvJrvIENALUS, noin 720 metriä pitkä tutkittu uusi varastoalue

Alue sijaitsee yksityisellä maalla.

Alue korvaisi 1’4olkojoen uittopadon yläpuolisen varastoalueen, jonka vuok
rasopimus päättyi vuonna 1984. Tutkitun törmävarastoalueen rakentamisesta
on alustavasti sovittu maanomistajien kanssa. Alueelle pitäisi rakentaa
uutta tietä noin 2 200 metriä, josta on nwös maanomistajien nenimisiin
kanssa alustavasti sovittu. Lisäksi olisi myös sovittava kylätien käytös
tä ja vahvistamisesta (noin 900 metriä).
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittnsnnän rtuutos
suunnitelmassa.
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34. JL1KQJOEN PIPXONMNNIKK5, (5.

.

.10) x 500 m2:n kokoinen luonnontönnäinen

varastoalue
Alue sijaitsee valtion maalla.
Sekä metsähallinto että Uittoyhdistys ovat pitäneet tarpeellisen rakentaa
alueelle noin 800 metriä ja noin 25. . .30 metriä leveä törmävarasto alueen
raivauksella, tasauksella, josta osaksi pencrerrystä sekä niskaojituksella.
Lisäksi alue pitäisi sorastaa. Alueelle johtaa hyvä tie.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

35. TPLJASUVZNTO,

(10.. .15) x (200.. .250)

: n kokoinen luonnontörmäinen

varastoalue

Alue sijaitsee yksityisellä maalla.
Paikalle voitaisiin rakentaa (20.. .30) x 300 m2:n suuruinen törmävarasto—
paikka. Alueelle olisi kaivettava niskaoja, tehtävä mnpu ja sorastettava.
Varastoalueen rakentamisesta on alustavasti sovittu maanomistajan kanssa.
Tien käytöstä olisi sovittava muiden maanomistajien kanssa.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

36. YLIRINNE, noin 30 x 700 m2:n kokoinen tutkittu uusi varastoalue
Alue sijaitsee Veitsiluoto Oy:n ja valtion maalla.
Paikalliset asukkaat ovat esittäneet, että tällä varastopaikalla korvattai—
sun kiistelty Korinteen lossin tönnävarastopaikka. Rantatörmä on kuitenkin
melko jyrkkä, joten alueen rakentaminen törmävarastoksi vaatisi melko pal
jon maansiirtotöitä. Myös alueelle johtavasta tiestä tulisi melko jyrkkä.

37. KORINTEEN LOSSI, 30 x 435 m2:n kokoinen varastoalue ja pudotuspaikka
Alue sijaitsee valtion maalla.
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Netsähallitus on jo rakentanut alueelle noin 300 m pitkän varastoalueen pur—
kaen samalla alueella sijaitsevan vanhan rakennuksen. Suunnitelmiin kuuluu
alueen jatkaminen ja olemassa olevan pudotuslaiturin purkaminen. Rovaniemen
maalaiskunta on vastustanut lausunnossaan varastopaikan sijoittamista alueel—
le. Tolosenkylän asukkaat ovat vastustaneet hanketta, koska Korinteen lossin
kohdalla on kylän ainoa jäänylityspaikka, varastoalueen tieltä jouduttaisiin
purkamaan edellä mainittu Tolosen vanhin rakennus, alueella on uimaranta ja
lisäksi turistit käyttävät aluetta telttailupaik]cana sekä noin 200 ntrin
päässä on turkistarha, jota varastoalue häiritsee. Alueen lähistöltä ei ole

löydetty sopivaa korvaavaa aluetta.
Olemassa olevaa pudotuspaikkaa on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön
uittosäännön muutossuunnitelmassa. Lähistöltä olisi löydettävä korvaava paik
ka varastoalueen sijainnille.

38. TOLONEN 1, (20. . .30) x 500 m2 :n kokoinen varastoalue
Alue on nykyisin ollut vain talvikäytössä. Alue voitaisiin rakentaa ympäri
vuotiseen käyttöön kaivamalla niskaoja ja alueen tasauksella sekä sorastuk
sella. Alueelle tuleva tie on yksityismaalla ja sen käytöstä olisi sovittava
erikseen. Tie olisi kunnostettava tekemällä sivuojitus ja sorastus.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

39. 1IOLONE 2,

(70.. .20) x 790 m2:n rakennettu varastoalue

Alue sijaitsee suurinrnaksi osaksi valtion maalla (695 m) ja osaksi (95 m)
yksityisellä maalla. Vuokra-aika päättyy vuonna 2003. Alueelle johtava tie
on yksityisellä maalla.
Aluetta pitäisi levittää ja kaivaa niskaoja. Alueen leventämisestä ei ole
sovittu maanomistajan kanssa. Alueelle johtava tie on muutoin hyväkuntoinen,
mutta sen kallistusta pitäisi korjata.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

40. MELTAUKSEN PUDOIUSPAfl(KA

Alue sijaitsee valtion maalla. Uittoyhdistyksen vuokrasopimus metsähallituk—
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selta päättyy 31.12.1987.
Ratakiskorakenteinen pudotuslaituri ja pudotusalue sekä sinne johtava tie
ovat hyvässä kunnossa. Koska pudotuspaiJdca sijaitsee keskellä asutusta, tu
lisi sen käyttö rajoittaa klo 06.00 ja 21.00 väliseksi ajaksi. Kyläkokouk—
sessa vastustettiin alueen käyttöä varastoalueena.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

41. NIESIKARI,

(25.. .30) x 375 m2:n kokoinen tutkittu uusi varastoalue

Alue sijaitsee valtion maalla.
Alue voidaan rakentaa raivauksella, tasau)csella ja niskaojituksella. Alueel
le johtaa raivattu talvitien pohja.

42. PIR’rTIsuvmIo, noin 350 metriä pitkä rakennettu varastoalue

Alue sijaitsee valtion maalla ja osittain uittosäännön käyttöoikeusalueella.

Alueelle voidaan rakentaa 850 metriä pitkä ja noin 25.

.

.30 metriä leveä va—

rastopaikka niskaojittamalla sekä osittain pengertämällä. Koko alueelle oli
si tarpeen sorastus. Alueelle johtaa riittävä ja hyvä tieverkosto.

Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

43. MARIJPH2Iv1,

(15.. .20) x 300 m2:n kokoinen rakennettu varastoalue

Alue sijaitsee suurirrmaksi osaksi valtion maalla ja pieneltä osin yksityi
sellä maalla.

Alueella olevat puiset lavasillat tulisi uusia betoniputkiruniTtuiksi. Lisäksi
alue olisi sorastettava. Alueelle johtaa hyväkuntoinen metsäautotie.
Alue on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuun
nite]inassa.
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44. KERIUNSÄARI 1,

(20. . .25) x 640 m2 :n kokoinen raivattu ja tasoitettu

varastoalue
Aluetta voidaan käyttää talvella, sillä alueelle johtaa Pirttisuvannosta tal—
vitiepohja.

45. SUOPPJ1RVEN IDSSIN PtJDOIUSPÄIKKA

Alue sijaitsee yksityisellä maalla ja alueen vuokrasopiimis päättyy vuonna 1990.
Pudotuspaikka on hyvässä kunnossa ja pudotuslaituri on ratakiskorakenteinen.
Pudotuspaikka-aluetta käytetään myös törmävarastona. Vanhan Suopaj ärven tien
käyttö edellyttää sopimista tien käytöstä. Tie on tällä hetkellä kohtalaisen
hyvässä kunnossa.
Pudotuspaikkaa on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön
muutos suunnitelmassa.

46. IISmKI, (25.. .30) x 300 m2:n suuruinen luonnontörmäinen varastoalue

Alue on metsähallituksen omistama.
Vaikka alue on luonnontörmää, on se silti käyttökelpoinen. Aluetta käytetään
myös pudotuspaikkana, vaikka erillisiä rakenteita ei ole. Maanvierymien es
tämiseksi tulisi harkita tonnän suojausta. Kesäkäyttöä ajatellen varastopaik—
ka olisi sorastettava parertinan kantavuuden saavuttamiseksi.

47. MARPASJ2RVI, 15 x 750 m2:n kokoinen luonnontönnäinen varastoalue (ei
tutkittu)
käyt
Alueen kohdalla on käytetty myös jäävarastopaikkaa. Alue voi jäädä muuhun
tör—
töön, mikäli Marrasjoen varteen uittopadon alapuolelle saadaan korvaavia
mävarastoalueita (esimerkiksi alueet 48 ja 49).

alue
48. MARRI\SJQEN T41vIENALUS 1, 30 x 500 m2:n kokoinen tutkittu uusi varasto
.
Alue sijaitsee valtion maalla ja alueelle johtava tie tulisi yksityiselle maalle
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Alueen rakentamista on esittänyt Rovaniemen hoitoalue. Tie alueelle pitäisi
rakentaa lisinki

—

Marrasjärvi paiicallistieltä, yhteensä 2 150 metrin pituu—

delta. Älkuosa (1 000 m) on jo rakennettu ja sitä pitäisi vahvistaa. Seuraa
vat 750 metriä voitaisiin rakentaa vanhan talvitien paikalle ja loput 400
metriä olisi rakennettava kokonaan uuteen paikkaan. Tien rakentamisesta ei

ole sovittu maanomistajien kanssa. Alue tulisi osittain korvaamaan Marrasj är—
ven

j äävarastopaikkaa.

Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutos—
suunnitelmassa.

?1ARPASJOEJ TAMMENALUS II, noin 650 metrin pituinen tutkittu uusi varastoalue

Alue ja sinne johtava tie tulisi yksityiselle maalle.
Alue on alavaa, tulvan alla käyvää maata, joten se pitäisi pengertää, soras—
taa ja niskaoj ittaa. Tieyhteys voidaan tehdä alueen mDlerrlpiin päihin, yläpää
hän noin 100 metrin ja alapäähän noin 350 metrin pituiset. Tönnävarastopaikan

ja teiden rakentamisesta on alustavasti sovittu maanomistajien kanssa. Alue
tulisi osittain korvaamaan Marrasj ärven

j äävarastopaikkaa.

49. MAPPASJOE7J LNSIRANTÄ, noin 460 metrin pituinen tutkittu uusi varastoalue
Alue sijaitsee valtion maalla ja alueelle johtava tie yksityisellä maalla.
Alue on raivattava, niskaojitettava ja sorastettava. Alueelle tulevan tien
pituus tulisi olemaan 520 metriä. Tien rakentamisesta ei ole sovittu maanomis
tajien kanssa. Aluetta on esittänyt Rovaniemen hoitoalue Narrasjoen länsipuo
lelta tulevan puutavaran uittoonpanoa varten. Alue tulisi osittain korvaamaan
Marrasj ärven

j äävarastopaikkaa.

Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutos-

suunnitelmassa.

50. MAPPASKOSKI, (20.. .30) x 230 m2:n kokoinen rakennettu varastoalue
Alue sijaitsee valtion maalla.
Alue on raivattu, maapohja tasattu ja niskaoja kaivettu. Parannustoiitenpiteenä

71

olisi alueen sorastus. Alueelle johtaa hyvässä kunnossa oleva tie. Metsähalli
tus on suunnitellut alueen laajentamista, mutta kyläläiset ja Povaniemen maa

laiskunta ovat vastustaneet alueen laajentamista. Alueen välittömään läheisyy
teen sijoittuvan leirintäalueen vuoksi tulisi törmävarastopaikan siirtomahdol
lisuudet tutkia.
Nykyisin käytössä olevaa ja rakennettua osuutta on tarkoitus esittää otetta
vaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

51. I<E[JOStJVANTIO, (20.. .30) x 480 m2 :n kokoinen rakennettu varastoalue
Alue sijaitsee yksityisiltä vuokratulla maalla.
Alue on niskaojitettu. Kesäkäyttöä ajatellen koko alue pitäisi vahvistaa so
rastuksella. Alueen tietä ja rumpua olisi korjattava. Alueen käytöstä jatkos
sa olisi sovittava maanomistajien kanssa.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

52. KET1DSUVZNNON L7NSIPUOLEN PUDUSPÄflKA
Alue sijaitsee yksityiseltä vuokratulla maalla. Vuokrasopinius päättyy 1 .1 1997.
.

Pudotuslaituri on ratakiskorakenteinen pukkirakennelmien varassa. Pudotuspaik
kaa ja pudotuspaikan tienvarsia käytetään myös törmävarastopaikkana. Olisi
harkittava, voitaisiinko teiden välistä aluetta käyttää töimävarastopaikkana
rakentamalla se ja sopimalla sen käytöstä maanomistajien kanssa.
Pudotuspaikkaa on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön
muutossuunnitelmassa.

53. KEItIDSUVANNON ITPUOLEN PUDOIUSPAIKKÄ
Alue sijaitsee yksityiseltä vuokratulla maalla. Vuokrasopimus päättyy
16.10.1985.
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Pukkirakenteinen, ratakiskoista tehty laituri on kohtalaisessa kunnossa.
Aluetta käytetään myös törmävarastona. Tie ja ajoynlpyrä ovat hyvässä kunnossa.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

54. TAPIONKYIÄ, 30 x 190 m2 :n kokoinen rakennettu varastoalue

Alue sijaitsee valtion maalla.
Alue on raivattu, tasoitettu ja niskaojitettu. Se on tarpeellinen jokavuoti—
sessa käytössä oleva varastopaiidca. Toimenpiteenä tulee kysymykseen alueen
sorastus.
Aluetta on tarkoitus esittää otettavaksi uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa.

55. NIWNKYIÄ 1, luonnontönnäinen varastoalue

Alue sijaitsee yksityisellä maalla.
Alustavan selvityksen mukaan olisi mahdollista rakentaa alueelle noin 150

metriä pitkä ja noin 25 metriä leveä törmävarastopaikka. Käyttötarve ei ehkä
olisi kuitenkaan jokavuotista. Maananistaja ja kyläläiset vastustavat alueen
käyttöä törmävarastona.
Lapin seutukaavan 1. osassa (ns. VIRSU—kaava) kohdalla on loma-asutukseen va

rattua aluetta.

56. NDJZ\J’1KYL 2, tutkittu varastoalue

Alue on Kemijoen Uittoyhdistyksen omistuksessa.
Alue on rakentamaton ja suhteellisen kapea, pituus 173 metriä ja leveys noin
20 metriä. Rannalla on betonikiinnikkeitä. Aluetta ei kuitenkaan kannattane
rakentaa tönnävarastoksi, sillä asuintaloja on liian lähellä ja rakentaminen
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ei ole sopirttuspohjaisesti mahdollista. Kyläläiset vastustavat alueen käyttöä

tönnävarastona.

Huoltoalueet

Seuraavia Ounasjoen yläosalla olevia huoltoalueita on suunniteltu rakennet—
taviksi uittajan tarpeita varten. Ne eivät rajoita uittajan yleistä rantau
tumisoikeutta. Alueiden läheisyyteen on odotettavissa niin paljon muuta toi
mintaa, että niiden rakentaminen ja varaaminen uittajan käyttöön on tarpeel
lista. Huoltoalueita on uittokauden päätyttyä, tai irdJcäli uitto lakkaa kysees
sä olevalla jokiosuudella,mahdollista käyttää muunkin vesienkäyeön tarpeisiin.
Ounasjoen alaosalle on jo voimassa olevalla uittosäännöllä varattu uittajan
käyttöön riittävästi tukikohta-alueita.

VHKOSKEN HUOL’R)ALUE

Vähäkosken niskaan joen länsirannalle yhteismaalle on mahdollista rakentaa
1—tason huoltoalue vähäisellä alueen tasoituksella. Alueelle voitaisiin si
joittaa majoittunisalue teltoille, keittokatos, käyrnälä, jäteastiat, auto
jen pitopaikat ja puhe1in
Lapin seutukaavan 1. osassa (ns. VIPSU-kaava, vahv. 28.11.1980) kyseessä

oleva ranta—alue on varattu loma—asutuskäyttöön, mikä tukee alueen käyttä
mistä huoltoalueena. Ympärillä olevalle yksityismaalle suunnitellaan poro—
kylän luonteista turistikeskusta.
Alueen käytöstä on sovittava yhteismaan omistajien kanssa.

MERTAKOS}CEN YLPUOLEN HUOL’IOÄLtJE

Mertakosken yläpuolelle joen länsirannalle voidaan rakentaa 11-tason huol
topaikka valtion maalle vähäiseliä alueen tasoituke1ia. Alueelle voitai
siin sijoittaa majoittumisalue teltoille, tulisija, käymälä ja roskapönttö.
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IEPP2NIEIE HUOLTOALUE

Joen oikealla rannalla Leppäniemessä oleva yliteismaan alue on yksinään liian

pieni huoltoalueeksi. Maantien ja joen välistä yksityisaluetta on mahdollis
ta saada lisäksi käyttöön. Tästä on alustavasti neuvoteltu maanomistajien
kanssa. Tämäkin alue on suurimmaksi osaksi alavaa, josta osa jää tulvan alle.
yhteisen alueen käytöstä ei ole sovittu.

ZIt

%)_

Kuva 24. Huoltopaiican keittokatos palvelee sekä uittajia että
vesiretkeilijöitä.
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6

YHTEENVE’IO JA 9DINENPIDE-EHDOflJICSET

6.1

Yleistä
Ounasjoella on harjoitettu uittotoimintaa jo yli sadan vuoden ajan. Ensimrnäi
set uittosäännöt vahvistettiin vuonna 1923. Puutavaran uitto tapahtui aluksi
sidotuissa lautoissa, n&itta jo noin 70 vuoden ajan on puutavara uitettu ko

konaan irrallaan. Uitto Ounasjoen vesistössä on nykyisin suurirtmaksi osaksi
järjestetty uusituilla uittosäännöillä ja se on määrätty tapahtuvaksi yhteis
uittona, joka on Kemijoen Uittoyhdistyksen tehtävänä.
Kemijoen ja sen sivujoen Ounasjoen merkitys puutavaran kuljetusmuotona on
ollut tärkeä Lapin metsäteollisuuden kehitykselle. Vuonna 1981 tehtaille tu
levista puumääristä Lapissa tuli 33 % uittaen ja 56 % autoilla (Laajalahti
ja Pennanen 1981). Uiton osuus oli vielä 1960—luvun alussa 80 % (Lapin ve
sien käytön Kokonaissuunniteirna 1980). Uittaminen on kuitenkin edullista
pitkillä kuljetusmatkoilla ja samalla järjestyy helposti puutavaran varas
tointi vedessä kesän yli.
Uitossa on tapahtunut vuosien kuluessa muutoksia. Uittoväylästöä parannet
tiin Ounasjoen vesistössä erityisesti 1950

—

1960—luvulla tehdyillä koskien

perkauksilla. 1960-luvulla lakkasi uitto useista sivuväylistä ja puutavaraa
siirryttiin kuljettamaan autoilla suoraan pääuoman varteen. Nykyisin Dunas—
joen uitto on keskittynyt edullisimmille väylille ja uittomäärät ovat va

kiintuneet niin suuriksi, että uiton toimittaminen näyttää pitkälläkin ai
kavälillä kannattavalta.
Vesistön käyttö on monipuolistunut. Erityisesti virkistyskäyttö on lisään
tynyt ja aiheuttaa paineita muun muassa entisten uittoväylien kunnostami
seen ja käytössä olevien uittoalueiden tarkoituksenmukaiseen järjesteiyyn.

Entisten uittoväylien kunnostaminen tehdään uittosääntöjen kumoamiseen
liittyen. Kunnostuksessa poistetaan tai muutetaan haittaa ja vaaraa ai
heuttavat uittorakenteet ja —laitteet. Kunnostussuunniteimissa kiinnite
tään huomiota erityisesti jokien kalatalouden parantamiseen.
Uittoaluesuunnitelmassa puutavaran varastointi— ja veteensiirtoalueet sekä
huoltopaikat pyritään sopeuttamaan vesistön muun käytön kanssa mahdollisim
man hyvin. Puutavaran varastointi ja veteensiirto tulee tapahtua kokonaan
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kestävästi rakennetuilta alueilta. Huoltoalueet soveltuvat myös veneilyn ja
vesiretkeilyn käyttöön.

6.2

Entisten uittoväylien kunnostussuunnitelmat
Ounasjoen vesistön käytöstä poisjääneille uittoväylille on lähes kaikille

laadittu kunnostussuunnite]jnat. Kunnostustyöt on jo suoritettu Marrasjoen
latvaosien sekä Sinettäjoen osalta (taulukko 6). Kittilän kunnan alueella
sijaitsevien entisten uittoväylien kunnostustyöt on tarkoitus suorittaa lä
hivuosina. Seuraavina ovat vuorossa Rovaniemen maalaiskunnan ja Sodankylän
kunnan alueilla olevien Ounasjoen sivuväylien kunnostustyöt (taulukko 7).
Edellä mainittujen tulevien kunnostustöiden kustannukset ovat laadittujen
suunnitelmien mukaan noin 1 , 2 miljoonaa markkaa.
Aloitevaiheessa oleviin Ounasjoen yläosan sekä Kapsajoen ja Seurujoen uitto—
sääntöjen kumoamishankkeisiin liittyvät kunnostussuunniteinat on tarkoitus
laatia Lapin vesipiirin vesitoimistossa lähivuosina. Ounasjoen yläosalla ei
ole uittopatoja, sen sijaan koskia on perattu paikoin voimakkaasti. Kapsa—
ja Seurujoessa on yhteensä neljä uittopatoa ja lisäksi koskia on perattu se
kä tehty useita oikaisuja.
Tarvetta on myös laatia kunnostussuunnitelma Molkojoelle välille Molkojärvi

-

Kinisjärvi, jota ei ole uitettu vuoden 1975 jälkeen. Mahdollisesti myös Mel
tausjoki välillä Unarijärvi-Niesijoen suu tulee myöhennin ajankohtaiseksi.
Kalatalouden kannalta jonkin verran perusteellisemmalla suunnittelulla ja
hieman runsaarrmalla varojen käytöllä voitaisiin tulevissa kunnostustöissä
nostaa poikastuotanto ehkä 2

—

3—kertaisiksi tähänastisiin tuloksiin verrat

tuna. Mikäli uittorakenteiden poistamisiin yhdistettäisiin varsinainen ka
lataloudellinen kunnostus, voitaisiin päästä kalataloudellisesti jopa joen
alkuperäistä tasoa parenpaan lopputulokseen (Lapin kalatalouden seuranta
xyhmä 1984). Jokainen kunnostettava koski on erilainen, joten mitään yleis—
pätevää työn suorittamistapaa ei voida antaa. Jotta kalataloudellisesti
saadaan rrtahdolllsiirrnan hyvä tulos, tulisi kunnostamistöitä olla ohjaamassa
kalatalouden asiantuntija ja työn suorittajalla tulisi olla riittävä tietä
mys virtakalojen elinolosuhteista.
Erityisen tärkeitä vesiretkeilyreittejä Ounasjoen vesistössä ovat Ounasjoen
pääuoma, Meltausjoki ja Txukinen. Näiden jokien koskien kiveämisissä tulisi
kiinnittää huomiota veneiden ja kanoottien kulkumahdollisuuteen.
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Taulukko 6.

Luettelo Ounasjoen vesistön entisistä uittojoista, joille on
kunnostustyöt suoritettu kesään 1985 mennessä.
Sijainti

Joki
Sinettä joki

PDvanienn maalaiskunta

Taapajoki

Rovaniemen maalaiskunta, Marrasjoen vesistö

Kienajajoki

Rovaniemen maalaiskunta, Marrasjoen vesistö

Törrnänki joki

Rovaniemen maalaiskunta, Marrasjoen vesistö

Kontojoki

Rovaniemen maalaiskunta, Marrasjoen vesistö

Taulukko 7.

Luettelo Dunasjoen vesistön entisistä uittojoista, joille on

laadittu kunnostussuunnitelmat kesään 1985 mennessä.

Joki

Sijainti

Pallasjoki

Kittilän kunta

Tepastojoki

Kittilän kunta

Levijoki

Kittilän kunta

Aakenus joki

Kittilän kunta

Ylä-Kuusajoki

Kittilän kunta

Ala-Kuusajoki

Kittilän kunta

Vene joki

Kittilän kunta

Maunujoki

Kittilän kunta

‘Lainiojoki

Kittilän kunta

Ylä-Kerpuanjoki

Kittilän kunta

Pahtajoki

Kittilän kunta

Ala-Kerpuanjoki

Kittilän kunta

Tainiojoki

Kittilän kunta

Räväs joki

Rovaniemen maalaiskunta

Riipijoki

Sodankylän kunta, Meltausjoen vesistö

Ulingasjoki

Sodankylän kunta, Meltausjoen vesistö

Niesijoki

Rovaniemen maalaiskunta, Meltausjoen vesistö

Perttausjoki

Rovaniemen maalaiskunta, Meltausjoen vesistö

Laisentiajoki

Rovaniemen maalaiskunta

Kätkäj oki

Rovaniemen maalaiskunta

Kuoksajoki

Rovaniemen maalaiskunta

Noxvaj oki

Rovaniemen maalaiskunta

Luonuaoki

Rovaniemen maalaiskunta
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Lisätoiinenpiteinä kalataloudellisesti kunnostetuilla sivujoilla tulee suo
rittaa tehokkaat kalanpoikasten istutukset. Istutukset tulisi suorittaa he
ti kunnostustyön jälkeen eri kokoisilla poikasilla, jotta vältettäisiin vä
herttpiarvoisten kalalaj ien tunkeutuminen kunnostetuille alueille.
Kunnostetuilla väylillä tulisi järjestää jäi]dseurantaa, koska jäät ja tul
vat saattavat liikutella kiviä kunnostetuissa koskissa ja kunnostusrat]cai
suja saatetaan muutenkin joutua tarkistamaan. Seuranta olisi sopiva suorit
5 vuoden kuluttua kunnostamisesta. Silmämääräisen tarkastelun avul
taa 2
-

la pystytään lähinnä tutkimaan tulvan ja jäiden aiheuttamat mekaaniset vai
kutukset sekä kunnostetun alueen luonnonmukaistuminen. Koekalastuksilla voi
daan päätellä koskien kalakantojen elpyminen. Lisäksi voisivat paikalliset
kalastuskunnat pitää saaliskirjanpitoa, josta tulisi sopia ennen kunnostami
seen ryhtymistä.

6.3

Uittoaluesuunnitelma
Puutavaran vesistöön siirtämistä varten tarvittavien alueiden kokonaistarve
on selvitetty kyselyjen ja kapasiteettilaskelmien perusteella. Tulevat uit
tomäärät ovat Ounasjoella keskimäärin 300 000 m3 vuodessa ja huippuvuosina
350 000 m3. Tämän puumäärän veteenpanoa varten tarvitaan luonnontönnäistä
rantaa 13 000 metriä tai rakennettua tönnävarastoa 8 700 metriä. Nykyisin
käytössä olevien tönnävarastojen kapasiteetti lukuunottamatta Loukisen tör
mävarastoa on noin 245 000 m3, joten tarvetta alueiden lisäämiseen tai käy
tön tehostaniiseen itse Qunasjoella on olemassa.
Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto selvitetyistä törmävarastoalueista ja
pudotuspaikoista. Uittosääntöön uittosäännön muutossuunnitelmassa otettavak
si ehdotettujen alueiden kapasiteetti on yhteensä noin 400 000 m3. Näihin
alueisiin kuuluu 23 kappaletta töxniävarastoj a ja 10 kappaletta pudotuspaik
koja. uhun käyttöön jääviä varastoalueita on taulukossa esitetty 5 kappa
letta. Varastoalueiden ja niille johtavien teiden rakentamis- ja parantarnis
kustannukset ovat arviolta noin 1 100 000 markkaa.
Tarvetta tutkia lisää puutavaran varastoalueita on Nivankylän itärannalla
ja Tolosenkylässä Korinteen alueella sekä Marraskoskella. Paikalliset asuk
kaat ja Rovaniemen maalaiskunta pitävät näillä alueilla sijaitsevia törmä
varastopaikkoja huonoina tai vastustavat näillä alueilla käytettyjen va
rastoalueiden käyttöä, koska ne sijaitsevat lähellä asutusta.
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Uittoalueiden käyttöä voitaisiin rajoittaa melun vuoksi asutuksen lähellä
sijaitsevilla alueilla. Tällaisia alueita ovat Ounasjoella muun muassa Kit—
tilän, Kaukosen, Korinteen ja Meltauksen pudotuspaikat. Myöskin puutavaran
varastofrxtia kesän yli hyönteistuhoille aroilla alueilla tulisi välttää.

Dunasjoen yläosalle on esitetty uittosäännöllä varattavaksi huoltoalueiksi
Vähäkosken ja Mertakosken viäpuolen huoltoalueet. Joen alaosalla on jo voi
massa olevalla uittosäännöllä varattu uittajan käyttöön riittävästi tuki
kohta-alueita. Rakennettuj a huoltoalueita on uittokauden päätyttyä, tai mikä

li uitto lakkaa kyseessä olevalla jokiosuudella, mahdollista käyttää esi
merkiksi vesireUceilyn tarneisiin.

PIKKUJÄN6ÄN TÖRMÄVARASTO JA PUDOTUSPAIKKA
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Kuva 25. Suunnite]jr eräästä Dunasjoen uittoalueesta.

Ketcssella
Ruotajoen suu
Nikirssutka
lelaojansuu
Ylikyrö

1O.-12. up.

i..

Ounasjoki 8. 4.
Yhteensä

18. Aakeraisjoen suu

16. Koirssuvanto 1
17. Koirasuvanto 2

lunssjoki 8. up.

Loukinen 3.
Yhteensa

Loukinen 3. .
15. Loukisen Aotjoesjkks

Levijoki 1. up.
Yhteensä

16. Hossa

Levijoki 1. c.

Yhteensa

660

3560

600

880
260

Ounssjoki 9. ijp.

190

12. Tepasto
13. Sikkola

250
500
n.200)
250

(200)

320

(450)

(500)

(ei)

20000

100000

100000

18 000

18 000

36 000

26 000
8 000

2 000

26 000

6000

72 000

20 000

22000

660
500

(3560)

660

880
260

250

5 000

35000

20000
15 000

(100 000)

(100 000)

20 000

20000

34 000

8000

26 000

26 000

5 000

5000
10 000

6 000

(mi)

(m)

320

Kepasi—
teetti

50000
140 000

10000

20000

(mk)

set

Rokennu9kustannuk

Suunniteltu käyttö
Pituus

250
500

25 000

Cv. 1981 ja —82 ks.)

Cm3)

Puuta uittoon

10 000

5 000

6 000

Kapasiteetti
(.3)

Nykyisin käytössä

Pituus

11. L&iojansuu

Ounasjoki 9. up.
10. Kuhtasaari

Yhteensa

Ounasjoki

Ounasjoki 10. up.

Ounasjoki 11. up.
6. Vahäkosken niska
7. Soivo—ojan suo
8. Mertakosken yläpuoli
9. Saalamaselka

4.
5.

3.

1.
2.

Ounasjoki 12. up.

Tutkitut alueet
Uittopiiri
Alue

YHITEENVE’IO SELVIrYISTÄ TöRMVARASTO- JA PUJXYIUSPMKOISTÄ:

seurakunta

Veit.iluoto Oy
Yksityinen ja

Yksityinen

Uittoyhdistys

Yksityinen
Veitailuoto Oy

Yksityinen
Yksityinen

Valtio
Valtio
Valtio

Yksityinen

Valtio
Yhtejametsä
Yhtelametsä
Yhteiametaä
Yhtejametsö

Alueen
oejataja

on käytorYo sali loppunut.
on käytännössä loppunut.
on käytännössä loppunut.
on käyt
asä loppunut.

Alue jää .u&iun käyttöön.

Levennetään ja tie pararsietsan. Eaiteti cdtttm
Rakennetaan. Esitetään uittosääntöön.

Rakennettu. Vuokrasopiaaja.

Jatketaan ja pararvietaan. Esitetään oittosääntöön.

Korvaisi LohfojOns4Fii alueen.
Käyttö päättyy vuokrazopiai.kaen loppueasa.
Rakennettu. Vuokresopimus. Esitetään uittosääntöön.
Tie paremetaan. Esitetään uittosääntöön.

Varestokäyttö
Varastokäyttö
Varustokäyttö
Varastokayttö

Huomautuket/
tarvittavat toimenpiteet

TAULUKKO 6

39. Tolonen 2

Oijnaajoki 4.
Yhteensä

60. Heltaiksen pp.

43 000

4 000

24000

790

39000

1

4 000

300

800

720

3000

190

790

56000

24000
4 000

4 000
15 000

(13 000)

9000

36 000

21 000
15 000

65 000

22000

210
760

6000

66 000

5 000
7000
6 000
25 000

4000
21000

83 000

48000

31 000

4 000
4 000
6 000

220

500

7000

350

6 000

21 000

15 000

63 000

850

260

170

Korinteen lossin pp.
38. Tolonen 1

4000

35 000

6000
4 000
4000
4000
16 000
3000

67 000

2000
7000
4 000
16 000

800

(435)

250

(500)

(600)

210
740
190

220

550

240

170

75 000

700.
900

1060

37. Korjnteen lossi

36. Ylirinne

Ounasjoki 4. op.
35. Taljasuvanto

Holkojoki 1. up.
Yhteensä

Molkojoki 1 .up.
33. Holkojoen Kinisjarvi
Holkojoen tamanalus
36. Holkojoen Pirkoneännikkä

Ounasjoki 5. up.
Yhteensä

31. Hietanen
32. Porokeri

Ounasjoki 5. up.
28. Tainiojokisuu
Tainiojokisuun pp.
29. Hettiskosken pp.
30. Pirtinvaara

Ounasjoki 6. up.
Yhteensä

25. Saihonranta
26. Pikkujäokä
Pikkujangön pp.
27. Kokkovaara

5000

150,

24. Scsnerojansuu

100

4 000
16000

800

60 000

Ounasjokl 6.
22. Kaukosen pp.
23. Haunujokisuu

+

52 000

700
900

6 000

Ounaajoki 7. up.
Yhteensä

21. Palovaara

19. Kittilan pp.
20. Hjst.itku

Ounasjoki 7. up.

20000

40 000

20000

110 000
120 000

10 000
50000

2000

6000

40000
50000

120 000

TVt

Valtio

“

Valtio Ja yk—
sityinen

ja Valtio
Valtio (metsä—
hallitus)

Vuokrasopiu.. t.evftetään. Esitetään uittoaääntööa.
Käyttörajoitu.. Esitetään uitto.ääntöön.

Käyttörajoitu.. Esitetään uittosääntöön.
Psrannetaan. Esitetään uitto.ääntöön.

Rakennetaan. Esitetään uittosääntödn.

Rakennetaan. Esitetään uittosääntöön.
Rakennetaan. Esitetään uittosääntöön.

Yksityinen
Veitsiluoto Oy

Alue vof jäädä muuhun käyttöön.

Yksityinen

Rakennetaan. Esitetään uittosääntöön.
Veitailuoto Oy:n käytössä.

Yksi tyinen
Valtio

Valtio
Valtio
Valtio

lien vahvistaminen. On nykyisin uittosäämossä.
Esitetäan uittoaämntöon.
Parannetaan Ja levemetään. C.itetää, uittcänii.

Yhteitsä

Jatko rakenteilla.

Osalle sorastus. Esitetään uittosääntöön.

Alue oi jäädä muuhun käyttöön.

sääntöön.

Korjataan. Vuokrasopimua. Esitetään uittosääntöön.
Osittanen levennys ja korotus. Esitetään uitto—

Vuokrasopimus. Keyttörajoitus. Esitet.i uitttmi
Rakennetaan. Esitetään uittosaantöon.

Valtio
Valtio

Veitailuoto Oy

Yksityinen

Kemi Oy

jakokunta
Jakokunte

Yksityinen ja

3akokLats

Veitaijuoto Oy
Valtio ja
Ui t toyhdi atya

Yksityinen ja

Ounasjoki 1.
Yhteensä

(6 000)

(170)

4 000
4 000
4 000

Ounasjoki 1. up.
55. Nivsnkylä 1.
56. Nivsnkylä 2.

190

52. Kellosuvsmon länsipuolen pp.
53. Kellosuvamon itäpuolen pp.
54. Tapionkylä

15 000

33 000

480

51. Kellosuvanto

6 000

(15 000)

Ounasjoki 2. up.
Yhteensä

230

0,jnasjokj 2. L4.
50. Marraakoski

Yhteensä

Harrasjoki 3.up. ja 2. up.

(750)

(15 000)

Marrasjoki 2. up.
48. I4arrssjoen tegeenajua
Maarresjoen tamenalus 2
49. Marrasjoen länsirants

Marrasjoki 3. up.
4?. Harrssjärvi

4 000
5 000

9 000

300

10 000
21 000

Qunasjoki 3. up.
Yhteensä

45. Suopajörven lossin pp.
46. lisinki

Ounasjokj 3. i4.

Ileltausjoki 1. up. ja 2. up.
Yhteensä

640

44. Kert*.sissarj

up.

350
700

O

42. Pirttisuvanto
43. Harijyrhaas

F#eltausjoki

61. Njesikarj

Heltausjoki 2. up.

2 000

15 000

16 000

6 000

(51 000)

(30 000)

(150)

190

680

230

500
650
460

250

850
700

(375)

33 000

4 000
4 000
4 000

15 000

6 000

28 000

15 000
19 000
13 000

9 000

4 000
5 000

66 000

25 000
21 000

70 000

20 000

10 000

80 000

80 000

60 000
30 000

Yksityinen
Uittoyhdistys

Valtio
(tsähallitus)
Yksityinen ja
.aatalouspiiri
Yksityinen
Yksityinen
Valtio

yksityinen

Valtio
Yksityinen
Valtio ja

Yksityinen

Yksityinen
Valtio
(.etsätallitue)

Valtio
VsltIo.ja
yksityinen
V.ltio

Valtio

—

Vaatustetaan. Ei rakersieta.
Kapea. Ei rakeonet..

Psrametaan. Esitetään uittosääntöön.

—

Vuakr.sopimus. Esitetään uittoeääntöön.

sääntöön.

Vuokrasopi.us. Parametaan. Esitetään uitto—

Pararvetaan. Esitetään uittoaääntöön.

Rakemetaan. Esitetään ulttosääntöön.

Rskernetaan. Esitetään ulttosaantöön.

Alue voi jäädä muuhsi käyttöön.

Vuokrasopimus. Esitetään uittosääntöön.

Issjennetssn. Esitetäan uittosäntöön.
Parametaan. Leitetsan uittosääntöön.
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LIITE 1
OUNSJOEN VESISTN U19’IOÄ KOSKEVIA PT5KSIÄ

Pä ivämäärä
14.04.1923
01.12.1923
24.03.1937

13.05.1937
11.10.1937

01.04.1938
26.09.1939
22.11.1939

24.01.1942
22.12.1942
29.03.1944
12.08.1944

17.10.1945
08.07.1958
25.07.1959
03.05.1961
08.05.1961
04.01.1962
09.03.1962
28.12.1973
18.06.1974
25.10.1974
07.11.1974
16.12.1975
15.01.1976
24.02.1976

15.04.1977
21.04.1977
27.05.1980
27.10.1980

12.03.1981
01.02.1982
12.01.1983
20.09.1983

16.01.1984
20.02.1984
15.05.1984

a Ounas—
Oulun läänin maaherran päätös asiassa, joka koskee lauttaussäännön vahvistamist
jokea varten
Ounas—
Oulun läänin maaherran päätös asiassa, joka koskee lauttaussäännön vahvistamiata
joen sivuvesistöille
suun
Vesistötofmfkunnan päätös asiassa, joka koskee Ounasjoen uittoväylän Tepaatojoen
a
ja Xemijoen välisen osan kuntoonpanotöiddn lopputarkastusta sekä lisäyksen vaiwistamist
vuoden 1923 Ounasjoen lauttaussääntöön
Ounagjoen si—
Vesistötoimikunnan päätös, joka on Meltausjokea koskeva lisäys vuoden 1923
vuvesistöjen lauttaussääntöön
täyden—
Vesistötoimikunnan päätös asiassa, joka koskee Riipi— ja ulingasjoen uittov&ylän
tävää lauttauskatselmusta ja lisäyksen vahvistamista vuoden 1923 Ounasjoen sivuvesistö—
jen lauttaussääntöön
XHO:n vahvistaina lisäys vuoden 1923 lunasjoen lauttaussääntöön
Vesistötoimikunnan päätös, joka koskee muutoksen vahvistamista vuoden 9123 Oonasjoen si—
vuvesistöjen lauttaussäännön 2. §:ään
Vesistötoimikunnan päätös asiassa, joka koskee uuden sanamuodon vahvistamista Ounasjoen
sivuvesistöjen lauttaussäännön Rifpi— ja Ulingasjokea koskevan 11.10.1937 vahvistetun
lisäyksen 12 b §:lle
Ounas—
Vesistötoimikunnan päätös, joka on Pahtajoen vesistöä koskeva lisäys vuoden 1923
joen sivuvesistöjen lauttaussääntöön
Vesistötoimikunnan päätös, joka on yhteisuittoa koskeva muutos Ounasjoen lauttaussään—
töön
Vesistötoimikunnan päätös, joka on Pahtajokea koskeva muutos Ounasjoen sivuvesistöjen
lauttaussääntöön
Vesfstötoimikunnan päätös, joka koskee uittoväylätöiden lopputarkastusta ja täydentävää
lauttauskatselmusta Taapa—, Ylikienaja— ja Harrasjoella ynnä lisäykset vuoden 1923 vah
vistetun lauttaussäännön 2., 8., 10., 11., 12. ja 13. §:iin
KilO:n päätös valituksiin vesistötoimikunnan 12.8.1944 antamaan päätökseen, joka koskee
Marrasjoen vesistöä
Vesistötoimikunnan päätös asiassa, joka koskee Aakenusjoen ulttoväylän lopputarkastusta
ja lisäyksen vahvistamista vuoden 1923 Ounasjoen sivuvesistöjen lauttaussääntöön
ja täy—
Vesistötoimikunnan päätös asiassa, joka koskee uittoväylätöiden lopputarkastusta
dentävää uittoväyläkatselmusta Norvajoen ulttoväylällä sekä muutoksen tekemistä vuoden
1923 Ounasjoen sivuvesistöjen lauttaussääntöön
sta ja
Vesistötoimikunnan päätös asiassa, joka koskee Seurujoen uittoväylän lopputarkastu
lisäyksen vahvistaxnista vuoden 1923 Ounasjoen sivuvesistöjen lauttaussflntöön
Lapin lääninhallituksen päätös, joka on Taljasuvannon vastuun uittopirtille johtavaa
tietä tarvittavan alueen lunastamista koskeva lisäys Ounasjoen uittosääntöön
Molko—
Vesistötoimikunnan päätös asiassa, joka koskee täydentävää uittoväyl&katselmUsta
öön
joen vesistössä sekä muutosta vuoden 1923 Ounasjoen sivuvesistöjen lauttaussäänt
Lapin lääninhallituksen päätös, joka on yhteisuittoalueen laajentamista koskeva muutos
Ounasjoen lauttaussääntöön
PS VEO:n päätös, joka koskee uuden uittosäännön vahvistamista Ala—Kerpuajoen vesistöä
varten
PS VEO:n päätös metsähallituksen hakemukseen, joka koskee muutosten vahvistamista Riipi—
ja Ulingasjokea koskeviin uittosääntöihin
P5 VEO:n päätös, joka koskee uuden uittosäännön vahvistamista Marrasjoen vesiatölle
KilO:n päätös valituksiin PS VEO:n 28.12.1973 antamasta päätöksestä
P5 VEO:n päätös, joka koskee Sinettäjoen ulttoväylätöiden lopputarkastusta ja täydentä—
vää uittoväyläkatselmusta ja vesistön uittosäännön kwuoamista
KilO:n päätös valituksiin P5 VEO:n 25.10.1974 antamasta päätöksestä
P5 VEO:n päätös asiassa, joka koskee uuden uittosäännön vahviatamista Loukisenjoen ve—
sistöä varten sekä voimassa olevan ulttosäännön kumoamista eräillä Loukfsenjoen vesis—
tön sivuväylillä ja latvaosilla
KilO:n päätös valituksiin P5 VEO:n 25.10.1974 antamasta päätöksestä
KilO:n päätös valituksiin PS VEO:n 24.2.1976 antamasta päätöksestä
VY0:n päätös valituksiin PS VEO:n 24.2.1976 antamasta päätöksestä
Marrasjoen vesistöön
PS VEO:n päätös Ounasjoen sivuvesistöjen uittosäännön kumoamiseksi
uitto—
kuuluvien Kontojoen ja Törmänkijoen vesistöjen osalta sekä Marrasjoen vesistön
välistä Marras—
säännön kumoamiseksi lukuun ottamatta Marrasjärven yläpään ja Ounasjoen
joen osaa
vahvistami—
Vyl:n päätös valituksfin PS VEO:n 14.4.1976 antamaan päätökseen ulttosäännön
sesta
asiassa toimi—
PS VEO:n päätös Marrasjoen vesistön uittosäännön vahvistamista koskevassa
tettuun lopputarkastukseen
KilO:n päätös valituksiin P5 VEO:n päätöksestä 1.2.1982
kumoamista Tainisjoen,
PS VEO:n päätös, joka koskee Ounasjoen sivuvesistöjen uittosäännön
Ylä—Kuusajoen
Ylä—Kerpuajoen, Lafniojoen, Venejoen, Pahtajoen ja Ala—Kuusajoen sekä
osalta ja Ala—Kerpuajoen ulttosäännön kumoamista
Tepasto—,
PS VEO:n päätös Ounasjoen sivuvesistöjen uittosäännön kumoamiseksi Pallas—,
Aakenus— ja Levi joen osalta
1.2.1982
P5 VEO:n päätös Marrasjoen uittosäännön lopputarkastusta koskevan päätöksen
määräysten muuttamiseksi
Maunujoen vesistön
PS VEO:n päätös Ounasjoen sfvuvesfstöjen uittosäännön kumoamiseksi
osalta Suukosken ja Ounasjoen välistä vesistön osaa lukuun ottamatta
Pohjois—Suomen vesioikeus
Korkein hallinto—Oikeus
Vesiyliofkeus

=

PS VEO
KHO
VYO
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LIITE 2
Luettelo Dunasjoen pääuoman perkauksista vuoden 1950 jälkeen.

Vuosi

Perkauskohteet

Kemijoen Uittoyhdistyksen suorittamat perkaukset:
1950

Perattiin arrpumafla Könkäänkoski, Riikonkoski, Pahtakari, Someron
köngäs, Mouluskoski, Porokari, Jääskönkari, ‘blkokönqäs, Marraskos
ki ja Äapiskoski, yhteensä noin 4 500 m3 kiviä ja 2 200 m3 kalliota

1951

Perattiin aiumalla Riikonkoski, Tepastokoski, Leppäkoski ja Kön
käänkosket, yhteensä noin 100 m3

1954

Perattiin anpumalla Ylä—Ounasjoella yhteensä noin 200 m3

1955

Perattiin ampumalla Tepasto-Riikonkoski välillä ja koneellisesti
Meltaus- ja Marrasjokisuulla, yhteensä 1 500 m3

1956

Perattiin koneeliisesti Taljasuvannon vastuuaiuetta noin 1 200
ja artpumalia Riikonkoski noin 230 m3
Perattiin koneeliisesti Riikonkosken alusta noin 1 200 m3 ja arnpu—
maila tblkokönqäs ja Petäjäskoski noin 100 m3

1958
1959
1960
1963

Perattiin koneellisesti Tuomikoski, Tepastokoski, Puksukoski, Kurk
kiokoski, Mertakoski ja Telanivat, yhteensä noin 17 500 m3
Perattiin koneellisesti Tuomijcoski, Pierkhukoski, Turpannivat ja
väli Köngäs-Riikonkoski, yhteensä noin 16 000 m3
Perattiin koneellisesti väli Riikonkoski—Hossa, Kuusankorva ja
Va]inarinkarit sekä Jääskönkarit, yhteensä noin 5 500 m3

Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta tehdyt perkaukset:
1963

Perattiin koneellisesti Pajukari, Vähäkoski, Tiukarinniskan sivut
saaret ja Salankinivat, yhteensä noin 17 100 m3

1964

Perattiin koneellisesti Aapiskoski, Marraskoski, Patokoski, Tuomi—
koski, Puksukoski, Kurkkiokoski, Pallasjokisuu, Pietinniva, Iso
Telaniva, Telaniva, Mertakoski, Mertanivat, Kiilonivat ja Vuonnis
nivat, yhteensä 60 625 m3

1966

Perattiin koneellisesti Raattamakoski, Kaalamakoski, Ketokoski,
Sioskoski, Onnaskoski, Rovakoski ja Sintoskoski, yhteensä noin
8 500 m3
3
Perattiin koneellisesti Marraskoski yhteensa noin 1 230 m

1967

+
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LIITE 3

LuE’rI’ELo Qt]NASJQEN SIVUVESISTJEN HUfTTÄVISTÄ UI1’IOPEPKÄUKSISTÄ

Joki

(vesistö)

Sfnettäjoki
Norvajoki
Kätkäjoki
Laisentiajoki

Marrasjoki

Kosket

(kohteet)

Suukoski, Myllykoski, Sonkakoski
Pitkäkoski, Porraskoski, koski 1,5 km edellisen yläpuolella, Väli—
koski, Norvaköngäs, Norvajärven luusua
Luusuankoski
Uomisköngäs
Kotajoessa Mustaniva, Pieni Konttiniva, Konttiköngäs, Pitkäkoski,
Luusuakoski
Suopajoessa Tukevanniva, Niinikoski, Purnukoski, Kuivarimankoski,
Kannonkoski, Luusuakoski
Niinijoen kosket
Suukoski, Tammikoski, Luusuankoski, Näveriönniva, Syväniva, Piiriniva,
Isoniva, Majavaniva, Pikkuniva, Rannanniemi, Keihässalmi
Taapajoessa Baarainkoski, Vasikkanivat, Kahlotteennivat, Otuskoski,
Koivukosket, Saarikosket
Suuniva
Kienajajoessa Kienajakoski, Majavaköngäs, Pitkäkoski

Meltausjoki

Välikoski, Melakoski, Unarinköngäs, Heinäjängänsaaret, Niesikari,
Mikkelinniva, Käpylinnunleuka, Kaitaojan alapuoli, Saarenkorva,
Niittyvuopaja, Puukhollarin korvasto, Suroniva, Saittapenger, Saitta—
mukka, Saittamukan alapuoli, Suolanheittäjä, Iso—Pahtakoski, Vaap—
siaiskari, Vaapsiaiskarin alapuoli, Ahvenkari, Louesaari, Pirtti—
saaret, Honkasaari, Masijyrhämä, Kertunsaari, Oravasaaret, Turvakko—
köngäs, Kattilakari, Hirmukoski, Kivisaarenkarit, Pikku—Pahtakoski,
Koiraniva, Patokoskf, Suukoski
Niesijoessa Pitkäkoski, Niesiköngäs, koski noin 500 m Pitkäkosken
yläpuolella, koski noin 1 km Pitkäkosken yläpuolella, koski noin
200 m Niesijärven säästöpadon alapuolella
Ulingasjoessa Ulingasköngäs, Kortekoski, Huotarinkoski, Hanhikoski,
Rumakoskj, Pitkäkoski, Ellinkoski, Niippakoski, Patokoski ja Mylly—
koski sekä niiden välillä olevat nivat
Moulus— ja Riipijoessa Kukaskoski, Köngäs, Parhakoski, Raatelammin—
niva, Kurttakoski

Maunujoki

Saarikoski

Ala-Kerpuajoki

Suistoalue

Lainiojoki

Suistoalue

Pahtajoki

Välikoski, oikaisu n.

Aakenusjoki

Nillkoski

Levijoki

Levijoen suiston oikaisu
Suukoski Pallasjärven alapuolella
Kivijoessa Suukoski

Pallasjoki

1 5 00 m jokisuusta

Loukinen

putaanperänniva, Kehtokoski, Tölppämukan oikaisu, Alaköngäs, Ylä—
köngäs, Soukesneeranniva, Kairosenniva, Pullineeranniva, Maurukan
mutka, oikaisu noin 300 m Nunosojan alapuolella, 8 kpl oikaisuja
Nunosojan ja Suoromanojan välillä, 7 kpl oikaisuja Niliojan ja
Loukisen uittopadon välillä
Kapsajoessa Surkuniemen oikaisu, Vetovuopajanniemen oikaisu, Keula—
kansaan, Nyssäsaani, Luosmutkan saari ja niva, Palorannan saaret
ja Vuokinaihki, Peurasaari, Suvasmutkan saaret, Pirttiniva, Kopra—
saaret, Syvämutka, Suoskon saaret, Karannut saari, Paavinsaaret,
Suksettomanniemi
Seurujoessa Kolvakoski, Surmanmukan oikaisu, Rouranivan oikaisu,
oikaisu noin 200 m Nuutijoen suun alapuolella, 9 kpl oikaisuja
Nuutijoen suun ja Seurujoen uittopadon välillä
Rourajoessa 17 kpl oikaisuja Loukisen ja uittopadon välillä, koskia
ja nivoja Loukisen ja uittopadon välillä

Molkojoki

Perattu koskia
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LIEE 4

LUETIELO SSTö-1 JA UITIOPADOISTA OUN1S3OEN VESISTÖSS (OSA PADOISTÄ ON
LAHONNTE TAI PUPETTU UITOSNNiN KUMDAIvIISEN YHTEYDESSÄ).

Vesist

Uitto—
pato jen
määrä
kpl
Alatyppyräjärven pato, Morajärven pato, Jouttijärven pato,
Nuoraiammjn pato, Viikajärven pato
Norvajärven säästöpato, Poikajärven säästöpato, Pienen Toramo—
järven säästöpato

Sinettäjoki

5

Norvajoki

3

Kuoksajoki

1

Kuoksajärven säästöpato

Kätkäjoki

1

Nookajärven säästöpato

Laisentiajoki

5

Alajärven säästöpato, Suopajärven säästäpato, Kiristäjäjärven
säästöpato, Pitkäkosken säästöpato, Saittajärven säästöpato
Tuhnajajärven säästöpato
Marrasjärven uittopato, Kontojärven säästöpato, Mukkajärven
säästöpato, Lauttusjoen säästöpato, Lauttusjärven säästöpato,
Heinihaaran säästäpato, Iso-Törmänkijärven säästöpato, Pikku
Törmänkijärven säästöpato, Otuskosken säästöpato, Mustikosken
säästöpato Taapajärven säästöpato Iso—Taapalompolon saästopato
Kienajajärven säästopato

Luonuajoki

1

Marrasjoki

13

Meltausjoki

14

Välikosken uittopato, Lautamaankosken säästöpato, Perttausjärven
säästöpato, Niesijärven säästöpato, Saarijärven säästöpato, Poi—
kajärven säästäpato, Sassalinjärven säästöpato, Syväjärven säästä—
pato, Ulommaisen Vuontisjärven säästöpato, Raatelammen säästöpato,
Riipijärven säästöpato, Tuulusjärven säästöpato, Kurttakosken
säästöpato, Sotkajärven säästäpato
Räväslammen säästöpato, Räväsjärven säästöpato

Räväsjoki

2

Maunujoki

1

Saarikosken säästöpato

Tainis joki

1

Metsonivan säästöpato

Ala—Kerpuajoki

3

Suukosken säästöpato, Hukkavuoman säästöpato, Kortelehdonojan
säästöpato

Yli—Kerpuajoki

2

Kiimavaaran säästöpato, Haisujupakan säästöpato

Lainiojoki

5

Ruuhikosken säästöpato, Äijäkän säästöpato, Pahtakosken säästä—
pato, lisakkikosken säästöpato, Myllykosken säästöpato

Venejoki

2

Juurivalankosken säästöpato, Sarviojan säästöpato

Pahtajoki

1

Aihikonpään säätöpato

Ala—Kuusajoki

1

Viinamännikön säästöpato

Y1—Kuusajoki

2

Siitosen säästöpato, Viehnäkosken säästöpato

Aakenusjoki

3

Levi joki

4

Poikkisuvannon säästöpato, Aakenusjärven säästöpato, Kukasjärven
säästöpato
Mustakosken säästöpato, Heinosenkosken säästöpato, Harrilompolon
säästöpato, Pyhäjärven säästöpato

Tepastojoki

1

Tepastolompolon säästöpato

Pallasjoki

1

Kurkkionkosken säästöpato
Loukisenjoen uittopato, Seurujoen uittopato, Kapsajoen säästä—
pato, Rourajoen uittopato, Loukisen kossapato, Seurujärven säästö—
pato, Rourajoen ylisunäinen säästöpato, Rourajoen keskiminäinen
säästöpato, Myllykönkään säästöpato, Hanhimaannivan myllypato,
Tammelan myllypato, Vielmäkosken säästöpato, Sammalojan säästä
pato, Sotkajoen säästöpato, Rastinjoen säästäpato, Nuutijoen
säästöpato, Nilijärven säästöpato

Loukinen

Molkojoki
yhteensä

1)

17

3

Molkojärven säästöpato, Kapustakosken säästöpato, Saarijärven
säästöpato

92 kpl

Vanhoissa uittosäännöissä käytetään uittopadoista nimitystä säästöpato

—

_

_

1

;‘;

jSk\

T;

_

Y

r

Z;z

:TdI

f)

Ow,k

lft
-

-

‘

fl’

krr

79

‘°

0
JaJO

h

O

-

“‘

‘‘::‘, :°

54o

KI

••

•

OO1S,,kI
1

ii

k

tk

.

R

:

JO

Vähäkosken
. .f huotfoatue
— h

Kk

H’
a,

ko

PiIIa u tui

a nki
4

.

oo,o”

\TW kro

1

kg
‘‘4

,

—

\

/

‘‘ ,,fl,

On

e

lo t o n e n 2

F

L•9i

Mettauksen
N ie s k a c i

N

o

‘s•—-•

N:E’

(I

\P

pma

h,

443

“
‘

tOI

J’

\

Pov

0

%‘

uonIo

•

0

Lgppaniernen
,k.r

‘flmILurj

OO

e

•

1

—

•

.I—;-..••’)\

KIk:

Lh

,.,,

:
‘

k,

•

,

>

c:

r•N

\•)

.,,-

,

©

au

va h akos k enn s k a
s aivo—ojansuu
..

,

\

Lohiojansuu

•-

.

Sik kota

2”

,

Ho ss a

,

1
1

—

.

Koicasuvanto 1

-

N

-

ukuvaa
Vlk

\

:—

,

•t

\7\
u

:

\

Tapionkyta
Nivankytä 1
Nivankyta 2 (uusi)
“

Aok’rn

13

ffidNhp

\\
\.

t

\

‘

1

)\U

L

.

1

‘

er

,

u

.
T,mkko\

•k

(

.

tsi

J

‘

lp k.

‘

‘

\

tww
304

..

5

‘

-

\»

O

‘

Wl

:

%\\

Jud otuspa i k ka

3 sjarT/

.

k
..

•-

1

N

T

—--4

-

t

Pikkujangan pudotuspaikka

‘-

/ 1

:-c-----

O

.uIg

Kokkovaara

Iaija

‘-

“

•M Ii’

(O1

‘

K

A-P
N 1

varastoalue

“

)K

•7

3

II

Porokati

.
>

OS

\
1

(

—
..

T

, —‘•l

‘v

‘

‘

‘

1

‘•

f

‘

K

‘ —

g

‘

4

‘N•

orvala

ø

— J

6”

—

0

y

t

•

1.,

.

1

ldi

—

%

“

u

I

UtteIk

O
1

.

r

..

-.

°

3Je.;i$18

.

11,0
‘II

1
Mk

15

kylä

.

.

nipadrv,

Ali
‘

an
0

till

,

1 aio

‘

“°

a

—

•

jlllfl
O:::ll

•

‘llTffl,

.

‘

b

.

i,1tffrvI
V

yI\

Ka:iosa

.tIt,, tir’
,-

T,to.ot0

..

.

,J

‘ ‘liii ktI p1
mli

L7
Navaaa

Koskenkyla

v

a(vt.

o

K

.

NIE L
im

Li.k
IOØI

.

.

1 500 000

.

0

1

•Q.

iri

.

kOti

rI

SIO.

\••

\ =

--

HII
1•

2? km

— ••.••••••it

M

O

‘

N

.

P.ockj,,ri

t*Idw.k

O

S

0

‘(

‘°

.
,,

.

q

.

a

uusi)

P uu ta va ra n va ca s t oatu eet ja
pudotuspaikat seka uiton
tarvitsemat huottoatueet

,

•ALi!:••J

“

‘

\

.

.

in

.:

Ounasjoen uittoa[ue—
suunnitetma
L te 5

k

/

\ ‘

.

...

\

J

1 t1

, •
010m90rw

\

,

\.
.

“

42

1

•

;.
t

,

.

‘Sudp&VIl

Sk

Tatjasuvanto
Ytirinne

.

/

J

.

.

Xo

s

( u us t )

‘

Nl
N

.

t

1

\

.

Mokojoen Pitkonmannikko

0

1

1

Motkojoenuittopadon
uo[ine
a t us

‘

Ik

\>

\J

‘

‘N

‘

..

Toi n

1

\

o

O

p it t i nvaa c a
‘\

—

,

pI

,,

[O

‘

1

NOO

/‘

H i etane n

-

s

1

.

,,

..

esi
.

.

-‘

.

.

.

°

‘
,

1
—

I

‘

l

i’..

.

\

)

ksIk

8

“

“ ‘

°

‘<%
Wk

AfV

1

•••\

Mettiskosken pudofuspakka

:l

O%

,

lko

l

—

Tainiojokisuun pudotuspaikka

:

/

2

Pikkujängän vatastoalue

IlMdtI

“

.

->

.
O

\

“
anlerniL,O

Kuk

‘
—

k

p

<

‘

‘

1
.

\

\

,

-

«‘

lhio

)

ii—

.
varastoatue joka
voi jaada muuhun
kayttoon

t

a

.

T

Saihoncanta

a

varastoaLue jota on tac koitus esittää
otettavaksi ulttosääntöön uitftsäännön

•-.--J”••\/1

•

1aw

:

‘

\

ja

)

.—

UO•

Mol

Y1

j

.

/ 7N
\‘

Sorllkd

6

\\:1

O

m e r oj a n s u u

:

Q

k

Io

,

vacastoaWe, jota ei. ote tarkoitus
esittää otettavaksi uittosäantöön
uittosännön muutossuunnitetmassa

(••N
‘•••)

•,

. 1

‘,,“

\

\

1’

u

.

5pI

\\

M au n u j o k i s u u

(,)

\>

1

Maa.n ur

,

Kau kosen pudotu spai k ka

0

—

Ketiosuvannon itapuolen
p u cl o t u s p a k k a

‘

u

:

/

,

$FL1ISoKeIh\j

L2J

lUpaa

SIp

‘\

1

Tainiojokisuun

Jar

1

‘\

»

Ilva

o

lama.’

K

Ahom

,.

Palovaara

r—i
1
1

in
ilkak

OflI oku

Mustamutka (uusi)

E1

1

j

a

‘%

A.

(uusi)

L

kump

O

1

Aakenusjoensuu

Kettosuvannon tänsipuoten
p u dotu s pa i k ka
‘

I.

P

aI5eka,

,.

Koirasuvanto 2

K e II. o s u v a n t o

Ior

u

u

oII,å&

‘

\\

k

‘- 1

.

j’1iId

••O

‘

Vi

18

tL•c_

,‘

\

.

-

.

4

,

7

‘

,_

Tepasto

Ika

Sok t

: •
:= ::
Ak

To,no,,

Lc,19otun ri

urasuv

Mattaskoski

©

Ru

°

\

T

tUflt

H u htas aa r i (uus 1 )

Maccasjoen länsiranta (uusi)

°

,

,

-

—

I

i

Orr,

k
‘

Kittitän pudotuspaikka

®

e

‘TS’
—

Katktuntur

.
hqeunturi

0

—

Marcasjoen Tammenatus (uusi)

©

,

•

\

M e rt a kos ken y1 a pu o t i

I

0

kaa’

,kjtiet%

ajarv

‘‘

—

22

.

Marrasjarvi

yIa

frkk

4 °

\—,

8)

“‘1%

\
/

L o u k i 5 e n Au t i o mu k k a

‘Q9

4
“‘

o

•

tp

-—--

Ytikyrö

—

@
©
®

ki

aa

.
1

,—‘

(

anh

KhI

I

Ker fu n saa ri
Suopajarven tossin pudotuspaikka

L

Saatamaselkä

(i2.)

:)

‘

...

Veitsera

Tetaojansuu

Ik

—----

!
;(

VereIa

,

,,

Macijyrhama

Sss
‘

O

,,

\

‘k

)
‘

1

Nikinmutka

c::

o,

‘

huottoat

Ruotajoensuu

)

..‘

•

•;s%

Ketometta

0

0

t uu si )

Pirttisuvanto

Lapienhuottoatue

e

p

R p

k

,4

b0

L

v a r a s t 0 a (ii e

ToLonen 1

_

,

\

s

n-,
••

?

-

-

‘

,tj

‘

HoIti

Vfko

K o t n t e e n lo s s i n

k

sj
jk

4

.,

b

n te e n 1 o s s n p u d ot u s paikka
—

4in.d

.

,,

\•.
MIm,

)

‘

—

•
I

y,

;

4

v

:

Ik

2

“

ujii

••:- ,.

Ik

,

\
a:JL1U

rz

]/

1

c

2H

,.

Ik

5OT4\xi

onk

Ko

,

\

Ruaori

0

No,kom,.p

Pul tunt

•1

.
‘
,l

Vk.

1

.

1i

0J0tVI
•Jil001’

•
n»

karttaplo Helsinki 1006

