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E S 1 PUHE

Lapin vesipiirin vesitoimisto aloitti v. 1981 yhdessä alueen

kuntien ja seutukaavaliiton kanssa Ounasjoen voimataloudelle

vaihtoehtoisen suunnittelun. Ounasjoki rauhoitettiin vesi

voiman rakentamiselta lailla (703/83) v. 1983, jonka jälkeen

suunnittelun nimi muutettiin Ounasjoen luonnontaloudelliseksi

kehittämissuunnitteluksi. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi

suunnittelulle laajapohjaisen johtoryhmän ja eri intressipii—

rejä edustavan seurantaryhmän. Käytännön suunnittelutyö on

tehty Lapin vesipiirin vesitoimiston (nvk. Lapin vesi- ja

ympäristöpiiri) johdolla eri viranomaisten ja yhteisöjen

kanssa.

Suunnittelu jaettiin 10 osaselvitykseen, joista ovat vastan

neet Lapin vesipiirin vesitoimisto (suunnittelun tavoitera—

portti, vesiensuojeluselvitys, kalatalousselvitys, uittosuun

nitelmat, veneily- ja vesiretkeilysuunnitelma, suunnittelun

loppuraportti) , Lapin seutukaavaliitto (ranta-alueiden käyttö—

selvitys, elinkeinoselvitys) , La’in lääninhallitus (luonto—

ja luonnonvarat) sekä Matkailun edistämiskeskuksen Rovaniemen

aluetoimisto (matkailusuunnitelma)

Johtoryhmä on käsitellyt laaditut osaselvitykset ja esittänyt

kannanottonsa ja toimenpidesuosituksensa Ounasjokialueen ke

hittämiselle loppuraportissa, joka luovutettiin maa- ja metsä

talousministeriölle 30.6.1986. Tämän jälkeen maa- ja metsä

talousministeriö pyysi lausunnot johtoryhmän mietinnöstä eri

tahoilta.

Tämä julkaisu sisältää Ounasjoen suunnittelun johtoryhmän

loppuraportin ministeriölle luovutetussa muodossa valokuvilla

täydennettynä sekä tiivistelmän suunnittelusta ja sen tulok

sista englanniksi. Julkaisun laatimisesta ovat vastanneet

DI Reino Kurkela Lapin vesi- ja ympäristöniiristä ja arkki

tehti Maisa Siirala vesi— ja ympäristöhallituksesta.
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Maa- ja metsätalousministeriölle

Maa— ja metsätalousministeriö asetti kirjeellään 30.6.1983 nro

3055/04 MMM 1983 työryhmän, jonka tehtävänä oli virkatyönä toimia

Qunasjoen luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman valmistami

sen johtoryhmänä.
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Työryhmän tehtävänä oli Ounasjoen luonnontaloudellisen kehittämissuunni

telman päälinjojen laatiininen ja valtakunnallisten intressien huomioon—

otto sekä ohjelman suunnitteluun liittyvien keskeisten taloudellisten

ja käytännön kysymysten päätöksenteko. Näitä olivat muun muassa suunnit

telun tavoitteiden täsrrentäminen, toimintasuunnitelman hyväksyminen, ra

hoitussuunnitelman laatiminen, osaselvitysten vastuuhen]dlöiden nimeämi—

nen ja suunnittelutyön edistymisen valvonta, työn niveltäminen muuhun

suunnitteluun sekä toimenpide- ja kehittämissuositusten hyväksyminen.

Tavoitteena oli, että Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittämissuunni

telma valmistuu vuoden 1985 loppuun mennessä ja suunnitelman laatimises

sa noudatetaan tarkoituksenmukaisella tavalla maa- ja metsätalousminis—

teriön Ounasjokityöryhrrtän muistiossa 28.4.1983 esitettyjä tavoitteita

ja toimintaehdotuksia. Työn valmistumisen määräaikaa maa- ja metsätalous

ministeriö jatkoi myöheirmin ensin 30.4.1986 saakka ja sitten 30.6.1 986

saakka.

Työryhmän puheenjohtajaksi maa- ja metsätalousministeriö kutsui suunnit

telija Terttu Melvasalon maa- ja metsätalousministeriöstä sekä jäsenik

si ylitarkastaja Harri Dahlströmin ja luonnonsuojeluvalvoja ntti Haapa

sen maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristönsuojelun tarkastaja Yr

jö Karjalaisen Lapin lääninhallituksesta, vesipiirin johtaja Martti Pyy

nyn Lapin vesipiirin vesitoimistosta sekä ylijohtaja Runo Savisaaren ve

sihallituksesta. Työryhmän sihteeriksi maa— ja metsätalousministeriö kut

sui vanheiri insinööri Siiio Perkkiön Lapin vesipiirin vesitoimistosta.

Maa- ja metsätalousministeriö täydensi työryhrnää kutsumalla 7.7.1983 työ

ryhmän jäseniksi apulaisprofessori Rauno Ruuhij ärven Suomen Luonnonsuoj e—

luliitosta ja 27.1.1984 seutukaavajohtaja Pekka Lainosen Lapin seutukaa—

valiitosta. Ylitarkastaja Terttu Melvasalon pyydettyä vapautusta työryh

män puheenjohtajuudesta kutsui maa— ja metsätalousministeriö hänen tilal

leen 14.9.1984 työryhmän puheenjohtajaksi suunnittelija Sakari Ervolan

maa- ja metsätalousministeriöstä sekä seutukaavajohtaja Pekka Leinosen

pyydettyä vapautusta johtoryhmän jäsenyydestä kutsui maa- ja metsätalous

ministeriö hänen tilalleen 22.7.1985 vt. seutukaavajohtaja Esko Ravon La

pin seutukaavaliitosta.

Työryhmä otti nimekseen Ounasj oen suunnittelun j ohtoryhmä.
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Johtoryhmän työhön on lisäksi osallistunut vesihallituksen nimeämänä

yhdyshenkilönä arkkitehti Maisa Siirala.

Maa- ja metsätalousministeriö kutsui lisäksi seurantaryhmän seuraamaan

luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman valmistelua. Sen kokoonpano

oli seuraava:

Pj. Vesipiirin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Liikkeenharjoittaja Aukusti Ylitalo, Enontekiön kunta

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Toivola, Kittilän kunta

Elinkeinoasiamies Aaro Lehtoniend, Rovaniemen maalaiskunta

Toimistcää1likkö Ahti Silvennoinen, Geologian tutkimuskeskus

Läänineläinlääkäri Sulo Rahko, Kemijoen kalastuskuntien liitto

Metsänhoitaja Lauri Herrni, Kemijoen uittoyhdistys

Toiminnanjohtaja Marj aleena Nenonen, Kemijoen vesiensuojeluyhdistys

Puheenjohtaja Tirro Heiskanen, Lapin kalamiespiiri

Kalastusbioloqi Olli Tuunainen, Lapin kalastuspiirin kalastustoi

misto

Toimistopäällikkö Eero Svanberq, Lapin lääninhallitus

Metsäinsinööri Pauli Pahtaja, Lapin luonnonsuojelupiiri

Emäntä Annikki Korva, Lapin läänin maatalouskeskus

Piiriinetsänhoitaja Jorma Vierula, Lapin piirirnetsälautakunta

Toimistopäällikkö Heikki Lampela, Matkailun edistämiskeskus

Ylimetsänhoitaja Hannu Vainio, ?Ietsähallfrnon Perä-Pohjolan piiri

kuntakonttori

Intendentti Martti Linkola, Museovirasto

Tutkija Erkki Ikonen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Toimistopäällikkö Matti Raivio, Vesihallitus

Toiminnanjohtaja Veikko Huttu—Hiltunen, Paliskuntain Yhdistys

Puheenjohtaja Sulo Paksuniemi, Metallityöväen liitto

Äluetoirnistija Veijo Törmänen, Valtion röntekijäin ja Viranhal

tijain liitto

Seutukaavainsinööri Tii Laisi, Lapin seutukaavaliitto

(22.7.1985 saakka)

Osastopäällikkö Ossi Repo, Lapin seutukaavaliitto

(22.7.1985 alkaen)

Poromies Johan Henrik Näkkäläj ärvi, Saamelaisvaltuuskunta
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Maanviljelijä Tauno livonen, Ounasjokiyhdistys r.y.

Siht. Vanhempi insinööri Sirto Perkkiö, Lapin vesipiirin vesitoimisto

Seurantaryhmä on pitänyt kuusi kokousta.

Työryhmä on pitänyt 23 kokousta sekä kuullut suunnittelun eri vaiheissa

muun muassa Enontekiön ja Kittilän kuntien sekä Rovanienn maalaiskunnan

edustajia.

Luonnontaloudellista kehittämissuunnitelmaa varten on tehty seuraavat

osaselvitykset:

- Dunasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

(Vesihallitus. Tiedotus 245, 1984)

— Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat

(Vesihallitus. Tiedotus 272 1986)

- Ounasjoen vesistön nykytila sekä Ounasjoen kokonaisfosforipitoisuus

eri kuormitus- ja virtaamatilanteissa

(Vesihallitus. Tiedotus 273, 1986)

- Ounasjoen kalataloudellinen käyttö— ja hoitosuunnitelma

(Vesihallitus. Tiedotus 274, 1986)

- Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunnite]inat ja Ounasjoen

uittoaluesuunnitelma

(Vesihallitus. Tiedotus 268, 1985)

- Dunasjoen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelma

(Vesihallitus. Tiedotus 246, 1984)

- Dunasjokivarren matkailu

(Vesihallitus. Tiedotus 264, 1985)

- Ounasjoen ranta-alueiden käyttö

(Vesihallitus. Tiedotus 263, 1985)

- Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen

(Vesihallitus. Tiedotus 265, 1986)

- Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen.

Yhteenveto osaselvityksistä ja suositukset Ounasjoen

luonnontaloudellisen käytön kehittämiselle

(Vesihallitus. Tiedotus 275, f986)

Lisäksi on julkaistu vesihallituksen rtonistesarjassa selvitys jääpatojen
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aiheuttamista tulvista Ounasjoella (Vesihallituksen nnistesarj a

nro 309, 1985).

Julkaisujen toimittamisesta ovat huolehtineet lähinnä arkkitehti Maisa

Siirala vesihallituksesta ja dipiomi-insinööri Reino Kurkela Lapin ve

sipilrin vesitoirnistosta.

Alueen kuntien ja Ounasjoen suunnittelun seurantaryhmän tekemien aloit

teiden johdosta johtorylimä teki lisäksi 13.2.1984 maa- ja metsätalous

ministeriölle esityksen Ounasjokialueen peruselinkeinojen kehittämisestä.

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä kunnioittavasti jättää maa- ja met—

sätalousministeriölle hyväksänsä yhteenvetoraportin, joka sisältää Ou—

nasjoen luonnontaloudellisen kehittäntissuunnitelman toimenpide- ja kehit

tämissuositukset.

Helsingissä 30. päivänä kesäkuuta 1986

Sakari Ervola

Harri Dahlström Antti Haapanen

Yrjö Karjalainen Martti Pyyny

Esko Repo Rauno Rauhijärvi

Runo Savisaari

Simo Perkkiö
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1 JOHDÄNTO

Ounasj oen luonnontaloudellisen kehittämissuunniteinian laatimisen lähtö

kohtana on ollut toisaalta voimataloudelliselle rakentamiselle vaihto

ehtoisten käyttahdollisuuksien tutkiminen, minkä teki ajankohtaiseksi

Ounasjokilain hyväksyminen vuonna 1983 ja toisaalta Ounasjokialueen

elinolojen ja elinkeinoelämän jälkeenjääneisyys. Tämä on ilmennyt muun

muassa muuta Lappia korkeampana työttömyytenä, suurena väestökatona ja

teollisten työpaikkojen vähäisyytenä. Ounasjokialueella on koettu kehi

tystä jarruttavaksi tekijäksi myös epävarmuus Dunasjoen voimataloudelli

sen käytön toteutumisesta. Edelleen kehityksen esteenä on ollut väestön

mielipiteiden jyrkkä kahtiajako Ounasjoen käytöstä ja suojelusta, mikä

on vaikeuttanut alueen muutakin kehittämistä.

Luonnontaloudellisen kehittämistyön tavoitteena on ollut Ounasjoen ja

siihen liittyvien toimintojen ja elinkeinojen kehittämiahdollisuuksien

kartoittaminen. Tällä tavoin on pyritty tuomaan objektiivista, tutkittua

tietoa alueen väestölle, yrittäjille ja kunnille niistä mahdollisuuksis

ta, jotka liittyvät luonnontalouteen. Samalla on laadittu valtiovallalle

ja poliittisille päätöksentekijöille tarkoitettu tiivistetty ohjelma toi—

menpide-esityksiksi ja niiden rahoittamiseksi. Luonnontaloudellinen ke

hittäminen on kuitenkin vain osa Dunasjokialueen kokonaisvaltaisesta ke

hittämisestä ja myös vain osa alueen taloudellisesta kehittämisestä.

Suunnittelutyön informatiivista, tiedottavaa luonnetta on pyritty toteut

tamaan muun muassa sillä, että työn aikana laaditut selvitykset on jul

kaistu vesihallituksen tiedotuksia—sarjassa ja jaettu sarjan tavanomais

ta jakelua laajertrnalle piirille muun muassa alueen kunnille ja viranomai

sille sekä useille yhdistyksille.

Suunnittelutyön yhteydessä tehdyt osaselvitykset on laadittu yhteistyös

sä kyseessä olevan alan intressiryhmien kanssa. Muun muassa uittoa ja

elinkeinojen kehittämistä koskevien selvitysten yhteydessä on pidetty

kyläkokouksia ja lisäksi on suoritettu laajoja kyselyjä. Osaselvitysten

yhteensovittaminen on tapahtunut Ounasjoen suunnittelun johtoryhmässä

Dunasjoen seurantaryhmän ja kuntien kannanottojen pohjalta.

Parin viime vuoden aikana on voitu havaita muun muassa rakennustoimin—



16

nan vauhdittumista Ounasjokivarressa. Suunnittelutyöstä ja laadittavana

olleista selvityksistä on alueen yrittäjien taholta tullut myös runsaas

ti kyselyjä. Yhteydenottoon on useiiniten ollut syynä uuden toiminnan

aloittaminen. Yritystoiminnan elpymistä ja alueen muuta myönteistä kehi

tystä tulisi eri tavoin tukea ja siihen pyritään myös luonnontaloudelli

sen kehittämistyön eri suunnite]inilla ja toimenpide-esityksillä.

Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma on ensimnäinen

luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma, mitä Suomessa on laadittu.

Sitä on jo käytetty hyväksi muissa samantyyppisissä suunnittelukohteissa.

Dunasjokialue on luonnoltaan nonimuotoista, maisema vaihtelee puutto

mista tuntureista ja latvajärvistä vuolaisiin koskiin. Pallasjärvi,

takana Pallastunturit (valokuva R. Kurkela).
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2 OUNÄSJOKIÄLUEEN KUVAUS

2 1 LUONTIO JA VESISTÖALUE

Ounasjoki on suurin kokonaan maanne rajojen sisällä olevista rakenta

mattomista joista. Sen valuma-alueen (kuva 1) suuruus on 13 968 km2

mikä on 27 % koko Kijoen vesistöaiueesta (Vesihallitus 1984). Dunas—

joki yhtyy Kemijokeen napapiirillä kuljettuaan 300 kilometxin matkan

Enontekiön Ounasj ärveitä Rovaniertlle.

Ounasjoen latvavedet saavat alkunsa Norjan ja Suomen väliseltä erämaa—

alueelta, jossa vaihtelevat tunturipaljakat, vaarat, vaarajonot ja nii

den väliset palsasuot. Maaston keskikorkeus on latva-alueilia 450 met

riä, mutta vaarojen lakialueet kohoavat yli 600 metriä merenpinnan ylä

puolelle.

Ounasjoki alkaa Dunastunturin juurelta Ounasjärveltä. Jäxvi on 287 met

riä merenpinnan yläpuolella. Sen rannalla sijaitsee Enontekiön kunnan

keskus, Hetta. Joen alkukilometreillä sen valuma-alue rtoninkertaistuu

Näkkäläjoen, Pöyrisjoen ja Käkkälöjoen vesien yhtyessä siihen. Tämän

jälkeen joki Ounas- ja Pallastuntureita väistäen suuntaa juoksunsa

kaakkoon. Ensinmäisen sadan kilometrin matkalla joki on vuolas ja kos

kinen ja putoaa runsaat 100 metriä. Huomattaviimiat kosket ovat Raatta—

mankoski, Kurkkiokoski, Puksukoski ja Riikonkoski. Enontekiön kunnan

alueella Ounasjoen rantoja reunustavat jokilietteen rehevöittämät koi—

vikot, jotka muuttuvat Kittilän kunnan rajaa lähestyttäessä mäntymet

siksi. Enontekiön kunnan rajan jälkeen suurintnat sivujoet yläjuoksulla

ovat Pallasjoki, Tepastojoki, Levijoki ja loukinen.

Jokivarren asutus on yläjuoksulla harvaa. Raattaman, Tepaston, Könkään

ja Sirkan kylien lisäksi yksittäisiä taloja on liarvakseltaan siellä

täällä. Keväisin joella uitetaan puuta. Myöhemmin kesällä joen uitto

käytöstä kertovat suojaisissa poukamissa olevat puomivarastot sekä tör

mävarastot, joihin syksyllä aloitetaan taas puutavaran ajo.

Riikonkoskelta alkaa 60 kilometrinen suvantojakso, jossa maisemaa hal

litsevat tulvaniityt ja rehevät rantametsät.

Tällä välillä sijaitsee Äakenusjoen ylitymäkohdalla jokivarren suurin



18

taajama, Kittilän kirkonkylä, jossa on noin 2 500 asukasta. Noin 20

kilometriä alenpana sijaitsee Kaukonen, joka on Kittilän toiseksi suu

rin kylä.

Älakylän Neitikoskelta alkaa jälleen koski- ja nivataival, jota jatkuu

lähes 10 kilometriä päättyen vasta jokisuun suvantoon. Putousta tällä

matkalla on noin 90 metriä. Mouluskoski, Molkokönqäs, Patokoski, Marras-

koski ja Äapiskoski ovat suurimmat ja komeiimat kosket. Asutus seurai

lee jokea tällä matkalla lähes katkeamattomana nauhana.

Pcvaniemen maalaiskuntaan tultaessa on ensirtiinäinen kylä lohiniva. Koski

taipaleen varrella ovat seuraavat kylät jokivarrella Jääskö ja Meltaus,

jossa Ounasjokeen yhtyy 1tausjoki. Se tuo mukanaan laajalta alueelta

kerääntyvät Unarin vedet. Meltausjoki on erämaajoki, joka on paitsi suo

sittu virkistyskalastusalue, myös tärkeä uittojoki.

Suuosallaan Ounasjoki virtaa vaarojen reunustamassa laaksossa. Rannalla

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

ja rannat ovat alavaa suistomaata. Ounasjoen ja Kemijoen yhtymäkohdas—

sa sijaitsee Rovaniemi, joka on Lapin vuosisatainen kauppakeskus ja

nyt: myös Lapin hallinnollinen keskus. Ounasjoen jälkeen Kemijoella on

matkaa merelle vielä yli 100 kilometriä ja putousta 75 metriä.

Kaikkiaan Ounasjoessa on 46 koskea ja putousta 214 metriä. Sivujokia on

yhteensä 36, joista suurinutat ovat Loukinen ja Meltausjoki. Ounasjoen

liydrografia ja veden laatu muistuttavat entistä Kemijokea. Kuvassa 2

on havainnollistettu Dunasjokea ja sen sivujokia keskivirtaamien ja jär

vialojen avulla.

2.2 V)ES’It JA ELflOE[)M

Ounasjokialueella on noin 8 500 asukasta. Pääosa asutuksesta on sijoit

tunut jokivarren taajamiin ja kyliin. Tärkeimmnät kyläton esitetty kuvas

sa 1. Väestön määrien muutokset alueen kunnissa on kuvattu taulukossa 1.

Alueen väestänäärä kasvoi 1950—luvulla pikkeuksellisen ripeästi. 1960-

luvulla erityisesti koneistaminen vähensi maa- ja metsätalouden työvoi
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Taulukko 1. Ounasjoen kuntien väestömäärien kehitys.

Vuosi Rovaniemen mlk Kittilä Enontekiö

1950 18 007 6 963 2 033

1960 23 754 8 057 2 340

1965 22 324 8 091 2 489

1970 18 664 7 272 2 336

1975 17 640 6 718 2 285

1980 18 061 6 404 2 286

1985 18 905 6 327 2 441

Taulukko 2. Pnrnatissa toimivan väestön jakautuminen (%)

elinkeinoittain.

Enontekiö Kittilä Rovaniemen mlk

1970 1980 1970 1980 1970 1980

Maa—, metsä—, poro— 28 15 50 32 34 21

ja kalatalous, met

sästys

Teollisuus ja tekninen 2 7 3 4 9 11

huolto

Rakennusala 16 15 12 12 15 11

Kauppa— ja ravitsemus— 12 16 12 12 12 11

ja majoitusala

Kuljetus, varastointi 8 6 6 8 7 8

ja tietoliikenne

Rahoitus-, vakuutus—, 1 1 1 2 1 3

kiinteistö- ja liike-

elämää palvelevat alat

Yhteiskunnalliset ja 21 29 15 24 19 32

henkilökohtaiset pal

velut

Elinkeino tuntematon 13 10 1 6 3 4

Yhteensä 100 100 100 100 100 100
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matarvetta. Kun muut paikalliset elinkeinot eivät pystyneet työllistä—

mään väestöä riittävästi, oli seurauksena väestön suuri poismuutto ja

ikärakenteen vinoutuminen. Maa- ja rttsätalouden työpaikkojen määrä

väheni yli puolella. Korvaavia työpaikkoja on syntynyt eniten palvelu

elinkeinoissa. Ne työllistävät jo enenmän ihmisiä kuin maa- ja metsä

talous (taulukko 2).

Alueella on työttömiä suhteellisesti enenän kuin missään muualla La

pissa tai muualla Suattessa. HeiJcoin työllisyystilanne on ollut Enonte

kiöllä, jossa työttömyysaste on ollut 20 - 30 % työvoiman määrästä.

Kittilässä on työttömiä viime vuosina ollut 20 % ja Rovaniemen maalais

kunnassa runsaat 10 % työvoimasta (taulukko 3). Valtakunnallinen työt

tömyysaste on viime vuosina ollut vajaa puolet Lapin läänin työttömyys

asteesta.

Taulukko 3. öttömyysaste ja työttömien määrä Ounasjokialueen kunnis

sa ja Lapissa.

Vuosi Rovaniemen mlk Kittilä Enontekiö Lapin lääni

% määrä % määrä % määrä % määrä

1975 6,1 442 8,6 253 18,4 165 5,5 4 420

1980 11,2 888) 19,2 510 22,3 201 11,2 9 727

1985 11,9 9111) 21,1 563 24,3 2321) 13,0 11 255

1) ilman lomautettuj a

Elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi myös kuntien sisäinen muuttoliike

on ollut huomattava. Taajamaväestöä on Rovaniemen maalaiskunnassa ja

Kittilässä noin 40 % ja Enontekiöllä lähes 40 % asukkaista. Runkokaa

vassa (1975) ennustetUin, että taajainaväestön osuus nousisi ennen

vuotta 2000 Rovaniemen maalaiskunnassa yli 60 %:iin, Kittilässä yli

50 %:iin ja Enontekiöllä vähän yli 40 %:iin koko väestömäärästä. Seu

tukaavaliiton myöhempien selvitysten mukaan taajamaväestön kasvu on

ollut ennustettua nopeampaa.

Tällä hetkellä kuntien tärkeimpiä tavoitteita ovat elinkeinoelämän ke

hittäminen ja väestömäärän säilyttäminen nykyisellään. Pyrkimyksenä

on myös pysyttää väestö ja palvelut haja-asutusalueilla, etenkin ky
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lissä. Tärkeintä on maa— ja metsätaloudesta toimeentulonsa saavien mää

rän säilyminen entisellään.

Palveluelinkeinojen kehitys riippuu lähinnä matkailun kasvusta, joka

toistaiseksi on jäänyt: odotettua vähäiseirmäksi. Alueen kunnat pitävät

matkailun kehittämistä tärkeänä. Kehittämiskelpoisina elinkeinoelämän

aloina on tuotu esille myös perinteinen kotiteollisuus, kalankasvatus,

turkistarhaus, kala- ja turkistuotteiden ja rakennusmateriaalin valmis

tus, kivituotteiden valmistus, puun energiakäyt:ön lisääminen, turve

tuotanto, kasvihuonetuotanto sekä marjojen ja muiden luonnontuotteiden

jalostus. Osa näistä soveltuisi myös maatilatalouden sivuelinkeinoiksi.

Ounasjoen rannat ovat olleet luonnollinen alue asutuksen sijoittumiselle.

Kaukonen on Kittilän toiseksi suurin kylä (valokuva M. Siirala).
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3 SUUNNITTELUN LYHTöKOHDÄT JA TAVOITTEET

3.1 SUUNNITELMAT OUNASJOEN VESIVOIMAN RZ\KENTZ\I4ISEKSI JA OUNASJOEN VAIHIO

EHOINEN KÄYTTö

Ensin’iitäinen suunnitelma Ounasj oen voimataloudellisesta rakentamisesta

tuli julkisuuteen 1 950-luvulla. Varsinaisesti rakentaminen tuli harkit—

tavaksi vasta 1970-luvulla. Energiakriisin jälkeen 1970—luvun puolivä

lissä rakentamisen vaikutuksia selvitettiinkin Kemijoki Oy:n toimesta.

Tutkimuksia seurasi työryhmä, jossa oli edustajia Kemijoki Oy:stä, ve

sihallituksesta, Imatran Voima Oy:stä ja Helsingin yliopistosta. Sel

vityksien kohteena olivat alueen väestö, rakentamisen sosiaalis—talou—

delliset vaikutukset, luonto, riistatalous, uitto, inuinaisrnuistot, al

taiden turvevarat ja laitos- ja patopaikkojen geologia sekä Tepaston

altaan vedenlaatu—, kalatalous—, porotalous— ja raivauskysymykset.

Rakentamisesta luopuminen tuli vaihtoehdoksi maa- ja metsätalousminis

teriön suojeluvesityöryhmän ehdotettua sitä vuonna 1977 mietinnössään

“erityistä suojelua vaativat vedet” (Komiteanmietintö 1977:49). Raken

tamisesta luopumista ryhtyi ajamaan seuraavana vuonna Kittilässä pe

rustettu Ounasj okitoimikunta. Ounasjokitoimikunnat perustettiin myöhem

min myös alueen muissa kunnissa. Vastaavasti muodostettiin “Ounasjoki

ellnkelpoiseksi” -toimikunta, joka suhtautui myönteisesti joen voima-

taloudelliseen rakentamiseen. Ounasjoen rakentamisesta ja siitä luopu

misesta käytiin useiden vuosien ajan kiivasta keskustelua sekä alueen

kunnissa että koko valtakunnassa.

Joukko kansanedustajia teki lokakuussa 1980 kirjallisen kysymyksen sii

tä, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta saataisiin täysi

varmuus Ounasjoen valjastamatta jättämisestä. Vastauksessa todettiin,

että vesihallituksen tarkoituksena on laatia vaihtoehtoinen suunnitel

ma siitä, miten Ounasjoen käyttöä voitaisiin kehittää muiden käyttäiiuo

tojen kuin voimatalouden kannalta ja että päätös lunasjoen suojelusta

tai rakentamisesta on tehtävissä sen jälkeen, kun suunnitelmat ovat

valmistuneet. Vaihtoehtoista suunnitelmaa alkoivatkin vuonna 1981 yh

teistyössä laatia vesihallitus, Lapin vesipiirin vesitoimisto, Lapin

seutukaavaliitto sekä Enontekiön ja Kittilän kunnat ja Rovaniemen maa

laiskunta.
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Maa— ja metsätalousministeriö asetti 13.5.1981 koskien suojelutoimikun—

nan, jonka tehtävänä oli määrittää jäljellä olevasta vesivoimasta ne

kohteet, jotka tulisi säilyttää luonnontilaisena sekä selvittää, miten

rakentamiselta rauhoittaminen tulisi käytännössä toteuttaa. Myöherruitin

ministeriö kehotti toimikuntaa antamaan lausuntonsa Ounasjoen rakenta

matta jättämisestä, mikäli mahdollista jo ennen varsinaista tehtävän

loppuunsaattarnista.

Hallituksessa käsiteltiin Dunasjoen rakentamisasiaa kuitenkin jo ennen

eri selvitysten valmistumista. Kun valtioneuvosto hyväksyi 12.2.1 982 säh—

köhuollon runkosuunnitelman vuosille 1982 — 1991, esitti kauppa— ja ted—

lisuusministeriö samassa yhteydessä hyväksyttäväksi valtioneuvoston kan

nanoton Ounasjoen vesivoiman rakentamatta j ättämnisestä sähköhuollollisin

perustein. Valtioneuvosto katsoi, että se on tässä vaiheessa valmis puol—

tamaan periaatteessa Dunasjoen rauhoittamista ja tekemään asiassa päätök

sen sen jälkeen, kun maa— ja metsätalousministeriössä on saatu valmiiksi

tarvittavat selvitykset jäljellä olevan vesivoiman käytöstä.

Koskien suojelutoirniicunta päätyi 13.9.1982 pitämässään kokouksessa suo

sittamaan Ounasjoen määräalkaista rauhoittamista voimataloudelliselta

rakentamiselta 25 vuodeksi. Toimikunnan suositus syntyi äänestyksen tu

loksena. Enemmistö katsoi, ettei ole asiallista tarvetta luonnontalou

dellisten, väestöpoliittisten tai muiden syiden vuoksi ratkaista asiaa

lopullisesti tässä vaiheessa, vaan pitkäaikainen rauhoitus on riittävä.

Lisäksi enemmistö katsoi, ettei energiatilanteen vuoksi ainakaan vielä

tässä yhteydessä tulisi sulkea pois kotimaista energiavaihtoehtoa. Toi

mikunnan vähemmistö katsoi, että Ounasjoen rakentaniatta jättämisen pe

rusteiksi esille tulleet seikat, kuten väestön tuntema epävarmuus tule

vaisuudestakaan, edellyttäisivät pysyvää rauhoitusta. Tästä syystä Du

nasjoki tulisi rauhoittaa pysyvästi erityislailla. Vähenmnistö katsoi

myös paikallisen väestön enemmistön kannattavan pysyvää rauhoitusta

(koskien suojelutoimikunnan mietintö 1982).

Tammikuussa 1983 hallitus antoi eduskunnalle esityksen Ounasjoen eri—

tyissuojelusta. Sen mukaan voimalaitoksen rakentamiseen Dunasjoessa,

siihen laskevissa sivujoissa sekä Ounasjärveen laskevissa joissa ei

saa myöntää vesilaissa (264/61) tarkoitettua lupaa. Eduskunta hyväk

syi lain (703/83) toukokuussa 1983. Laki vahvistettiin 19.8.1983 ja

tuli voimaan 1.9.1983.
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3.2 SUUNNITIELUN 0RGlNISÄÄTIO JA YLEISET TÄVOITI’EET

Voiinataloudelle vaihtoehtoista Ounasjoen käytön suunnittelua aloitettaes

sa kävi jo ilmi, että vaihtoehtoinen käyttö merkitsee Ounasjoella luon

nontalouteen perustuvaa suunnittelua.

Luonnontaloudellisen suunnittelun edellyttämää aineistoa oli Ounasjoel

ta käytettävissä niukasti. Määrärahoja järjestyi aluksi vain käytöstä

poisjääneiden uittoväylien entisöinnin suunnitteluun sekä jossain määrin

kalatalousselvitykseen. Vuoden 1983 aikana voitiin aloittaa useita uusia

kehittämissuunnitelmaan kuuluvia osaselvityksiä.

Suunnittelun koordinoimiseksi ja tarvittavien resurssien järjestämisek

si asetti maa— ja metsätalousministeriö 10.3.1983 työryhmän. Tämä esit

ti muistiossaan (Ounasjokityöryhrnän muistio) 28.4.1983 ehdotuksen suun

nittelun organisoinnista, tavoitteista ja rahoituksesta. Kehittämissuun

nittelun organisaatio on esitetty kuvassa 3.

Muistiossa on pidetty tavoitteena Ounasjoen ja sen sivuvesistöjen käy

tön ja suojelun kehittämistä luonnontalouden sallimissa puitteissa muun

kuin voirnatalouden osalta. Luonnontaloudelliseen kehittämiseen sisälty

vät toiminnat, joissa käytetään hyväksi vesistön antamia mahdollisuuk

sia sen luonnetta oleellisesti muuttamatta. Luonnontaloudellinen kehit

tämissuunnite]itta on siten vain osa Ounasjokilaakson kokonaisvaltaisesta

kehittämisestä. Tasapainoinen kehitys vaatii myös elinkeinopoliittisia

ja sosiaalipoliittisia toimia.

Muistiossa esitetyn projektin johtoryhmän on maa- ja metsätalousminis

teriö asettanut 30.6.1983. Johtoryhmän tehtäväksi on määritelty päälin

jojen laatiminen ja valtakunnallisten intressien huomioon ottaminen se

kä ohje]itan suunnitteluun liittyvien keskeisten taloudellisten ja käy

tännön kysymysten päätöksenteko. Näitä ovat nuun muassa suunnittelun

tavoitteiden täsmentäminen, toimintasuunnite]inan hyväksyminen, rahoi

tussuunnitelman laatiminen, osaselvitysten vastuuhenkilöiden niineämi

nen ja suunnittelutyön edistymisen valvonta, työn niveltäminen muuhun

suunnitteluun sekä toimenpide- ja kehittämissuositusten hyväksyminen.

Johtoryhmän kokoonpano on esitetty raportin alkusanoissa.

Maa— ja metsätalousministeriö on kutsunut 13.9.1983 myös muistiossa
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esitetyn seurantaryhmän. Sen tehtävänä on suunnittelun yleinen seuranta,

toimiminen asiantuntijana paikallisissa kysymyksissä, tiedottaminen suun

nittelusta edelleen edustamilleen viranomaisille tai yhteisöille, näiden

näkemysten ja selvitysten tuominen avuksi suunnittelutyöhön sekä yhteen

sovitettavat neuvottelut. Myös seurantaryhmän kokoonpano on raportin

aUcusanoissa.

3.3 OSÄSELVITYSIEN TÄVOIr1ia

Maa- ja metsätalousministeriön Ounasjokityöryhmä esitti suunnittelun

jaettavaksi seuraaviin osaselvityksiin:

- Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet.

— Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat.

— Ounasjoen vesiensuojeluselvitys.

- Ounasjoen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

- Ounasjoen uittoaluesuunnitelma.

= Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunnitelmat.

- Ounasjoen veneily- ja vesiretkeilysuunnitelma.

— Ounasjokivarren matkailusuunnitelma.

- Ounasjoen ranta-alueiden käyttö.

- Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen.

- Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen. Yhteenveto osaselvityk

sistä ja suositukset Ounasjoen käytön kehittämiselle.

Lisäksi suunnittelun johtoryhmä päätti sisällyttää suunnitteluun jää

patotulvista tehtävän selvityksen.

Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat

ja tavoitteet

Selvityksen tarkoituksena on esitellä Dunasjokialueen aikaisempia vai

heita, nykyisiä oloja ja ongelmia sekä luonnontaloudellisen suunnitte

lun alkamista ja mahdollisuuksia. Selvitys kuvailee myös eri osaselvi

tyksien merkitystä Ounasjoen luonnontaloudellisessa kehittämisessä.
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Ounasjoen alueen luonto ja luonnon—

varat

Ounasjokialueelta oli runsaasti luontoa ja luonnonvaroja koskevia tut—

kinustuloksia. Kokoavaa luonnonvaraselvitystä ei kuitenkaan ollut käy

tettävissä ja niinpä selvitykseen pyrittiin kokoamaan perustiedot

alueen luonnosta ja luonnonvaroista sekä niiden käyt5stä. Samalla tut

kittiin hyötykäytstä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia seurauksia

sekä keinoja, joilla haitat välttää. Selvityksen tarkoituksena on olla

niyös virikkeenä Ounasjokialueen käytölle luonnonharrastukseen ja -opas

tukseen.

Selvitys on laadittu Lapin lääninhallituksessa.

Ounasj oen vesiensuoj eluselvitys

Selvityksen tarkoituksena oli luoda yleiskuva Ounasjoen vesistön nyky

tilasta ja käyttökelpoisuudesta sekä asettaa Ounasjoen vesistölle tavoi—

tetila. Tätä varten pyrittiin selvittämään vesistöön tulevan kuonnituk

sen sijaintia, laatua ja määrää sekä tutkimaan vedenlaatumallin avulla

erilaisten käyttömuotojen aiheuttaman kuormituksen vaikutusta Ounasjoen

vesistön tilaan ja vesistön tavoitetilan asettamia rajoituksia eri käyt

taodoi1le.

Selvitys on laadittu Lapin vesipiirin vesitoimistossa.

Ounasjoen kalataloudellinen käyttö—

ja hoitosuunnitelma

Selvityksen laatimisesta on maa- ja itsäta1ousministeriö antanut vesi-

hallitukselle erillisen määräyksen kirjeellään nro 4954/67 NMM 1982;

20.10.1982.

Koska Ounasjoesta ei ollut olemassa riittävästi kalataloudellista ai

neistoa, suunnittelutyö jouduttiin käynnistämään perusselvitysvaiheella,
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jossa kerättiin tietoa kalastuksesta ja kalakannoista vuosilta 1982- 1984.

Selvitystyössä on pyritty keskittymään jokialueisiin lukuun ottamatta

Eriontekiän latvavesiä.

Tavoitteena oli kalntuotannon ja kalastuksen sekä kalaravinnon hyväksi

kytön kehittäminen. Kalatalouden kehittämisessä oli lähtökohtana vesis

tölle luontainen kalantuotanto.

Selvityksen laatiminen on tapahtunut Lapin vesipiirin vesitoimistossa ja

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa.

Ounasjoen uittoalue suunnitelma

Uiton lakattua useinuista Dunasjoen sivujoista on puutavara ajettu entis

tä enerrmän suoraan Ounasjoen varteen. Myös rantojen ja vesistöjen muu

käyttö on nonipuolistunut ja lisääntynyt. Siksi tarvittiin eri rantojen

käyttömuodot huomioonottava suunnitelma uittoalueiden sijoittamisesta.

Suunnittelun tarvetta lisäsivät uittotekniikan myötä muuttuneet uiton

tarpeet.

Selvitysten tekemistä ovat aikaiserrEnin esittäneet muun muassa maa- ja

metsätalousministeriö ja Lapin seutukaavaliitto yksittäisestä rantava

rastoalueesta antamissaan lausunnoissa.

Uiton tarpeet pyrittiin sopeuttainaan vesistön ja rantojen muihin käyttö-

muotoihin.

Suunnitelmaan kuuluivat Ounasjoen uittoalueiden ohella myös siihen las

kevien jokien suuosat ja eräät ylempänä sivujoissa sijaitsevat puutava

ran varastoalueet.

Selvitys on laadittu Lapin vesipiirin vesitoimiston toimesta.

Ounasjoen entisten uittoväylien kun

nostussuunnitelmat

Selvityksessä on pyritty kartoittarnaan Ounasjoen vesistössä uittoa
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varten telidyt erkaukset ja muut uittoväylätyöt sekä sitä, mitä väyliä

ei enää tarvita uittoon.

Kunnostustöiden suunnittelussa on ollut lähtökohtana uittoperkau)csista

ja muista uittoa varten tehdyistä töistä vesien muulle käytölle aiheu—

tuvien haittojen sekä vaarallisten rakenteiden poistaminen.

Selvitys on laadittu Lapin vesipiirin vesitoimistossa.

Dunasjoen veneily— ja vesiretkeily—

suunnitelma

Suunnitelman tarkoituksena oli laatia Ounasjoelle veneily- ja vesiretkei—

lyreitti rantautumis- ja opastuspaikkoineen.

Tavoitteena oli myös ohjata vesiretkeilyä siten, että siitä ei aiheudu

haittoja luonnolle tai maanomistajille. Suunnittelun avulla pyrittiin

tukemaan lisäksi jokivarren kylien kauppa- ja matkailupalveluja.

Selvitys on laadittu Lapin vesipiirin vesitoimistossa.

Ounasj okivarren matkailu

Tutkimuksen tarkoituksena oli olemassa olevien matkailukohteiden luet

telointi ja uusien nähtävyyksien etsiminen, matkailijoiden kokonaismää

rien ja niiden kehittymisen selvittäminen, majoitusyritysten kapasitee—

tin ja sen käytön selvitys, uusien ideoiden etsiminen matkailun edelleen

kehittämiseksi ja konkreettisten toimanpide-ehdotusten esilletuominen.

Tavoitteena oli lisäksi matkailun aluerakenteen selvittäminen ja saada

matkailusuunnitelmasta mahdollisiirman käytännönläheinen ja käytännössä

sovellettava.

Selvitys on laadittu Matkailun edistämiskeskuksen Rovaniemen aluetoi—

mistossa.
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Ounasjoen ranta—alueiden käyttö

Lapin seutukaavan vahvistetussa 1 osassa (Virkistys— ja suojelualueet)

jäi Ounasjoki erityisselvitysalueeksi. Ounasjoelle ei ole laadittu mui—

takaan ranta-alueiden käytön yleissuunnitelmia.

Tavoitteena oli erityisesti taajamien ja kylien sekä 1aia—asutuksen

rantojen yleissuunnittelu. Rantarakentandsta pyrittiin suunnittelemaan

siten, että se sopeutuu sekä maisemaan että yhdyskuntarakenteeseen. Ba

kennetusta ympäristöstä olisi kehitettävä tasapainoisia ja yhtenäisiä

kokonaisuuksia.

Selvitys on laadittu Lapin seutukaavaliitossa.

Dunasjoen alueen elinkeinot ja niiden

kehittäminen

Elinkeinoelämästä ei ole aikaisenriin laadittu alueellista selvitystä.

Alueen elinkeinojen edistämistä on pidetty tärkeänä muun muassa Ounas

jokilain käsittelyn eri vaiheissa eduskunnassa ja alueen kunnissa. Kes—

keisiirmät kehitettävistä elinkeinoista ovat luonnonvarojen ja luonnon-

talouden hyväksikäyttöön nojaavat elinkeinot, kuten maa- ja metsätalous,

porotalous, kalatalous ja matkailu. Kehittämiskelpoisia aloja ovat li

säksi muun muassa kalankasvatus, perinteinen kotiteollisuus ja erilais

ten luonnontuotteiden ja materiaalien jalostus. Pitkien etäisyyksien

aiheuttamat markkinointivaikeudet haittaavat tuntuvasti lähes kaikkien

elinkeinojen kehittämistä.

Elinkeinojen kehittämistä on pyritty tarkastelemaan erityisesti luonnon—

taloudellisten edellytysten ja vaikutusten osalta.

Selvitys on laadittu Lapin seutukaavaliitossa.

Ounasjoen tulvaselvitys

Keväällä 1984 Ounasjoen jäidenlähtö aiheutti poikkeuksellisen suuria
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tulvia useissa kohdissa. Vahinkojen yliteisrnääräksi arvioitiin 2,57 mil

joonaa markkaa. Heti tulvan mentyä ohi katsottiin tarpeelliseksi selvit

tää jokilaaksosta tulvan yläraja ja tulva-alueilla tai niiden läheisyy

dessä olevien rakennusten perustamiskorkeuksia.

Selvityksen tavoitteena on antaa tietoa kaavoitukselle, rakentamislu—

pien myöntämiselle ym. rantojen käytön suunnittelulle sekä tulvantorjun

nalle.

Selvitys on laadittu Lapin vesipiirin vesitoimistossa.

Yhteenveto osaselvityksistä ja suosi

tukset Ounasjoen luonnontaloudelli—

senkäytönkehittämiselle

Tämä loppuraportti on suunnittelun johtoryhmän selvitys Ounasjoen luon—

rnta1oude11isista kehittämismahdollisuuksista. Parxrtissa on sovitettu

yhteen eri osaselvitysten kehittämissuositukset sekä alueen }amtien ja

Ounasjoen seurantaryhmän esittämät tavoitteet. Ounasjoen luonnontalou

dellisesta kehittämisestä on raportin lopussa esitetty tiivistetty oh

jelma toimenpide—esityksiksi ja niiden rahoittamiseksi.
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4 LUONNONTÄLOUDELLISET KEHITTÄMISMÄHDOL

LISUUDETJÄNIIDENYHTEENSOVITTÄMINEN

4.1 LUONNONVÄPDJ HYöDYNT»1rEN

Luonnonvaroja on käsitelty yksityiskohtaisesti luonnontaloudelliseen

kehittämissuunnitelinaan kuuluvan osaselvityksen “Ounasjoen alueen

luonto ja luonnonvarat” (Hallikainen, S., Ruokanen, 1. ja Viitala, L.

1986. Vesihallitus. Tiedotus 272, ilrtstyy kesällä 1986).

Ilmasto-olosuhteet Ounasjoen vesistöalueella, kuten yleensäkin Lapissa,

ovat suhteellisen karut. Pohjoisessa kasvit ovat kuitenkin hyvin sopeu

tuneet aihaisiin lämpötiloihin ja kun valosta Lapissa ei ole kasvukau—

den aikana puutetta, ovat kasvillisuuden biornassat phjoisessakin suu

ria. Kasvimaantieteellisen jaon mukaan Ounasjokialueella voidaan erot

taa Pohjanmaan - Kainuun, Peräpohjolan, Metsä-Lapin ja Tunturi-Lapin

metsäkasvillisuusvyöhykkeet. Ounasjoen vesistöaiueen kallioperä kuuluu

eteläisiltä osiltaan Keski—Lapin graniittialueeseen ja pohjoisilta osil

taan Keski-Lapin liuskevyöhykkeeseen. Kailioperää peittää Ounasjokialueel

la tavallisimmin rrreeni, mutta maanpinnassa on turve yleisin maalaj i.

Metsien ironinaiskäyttö -

Metsätaloustoiminnan piirissä olevaa rretsätalouden maata Ounasjoki

alueella on kaiicldaan noin 1, 085 milj. ha, josta metsämaata 49 %, ki—

tumaata 14 % ja joutomaata 37 %. Kokonaispuusto rtetsäniaalla on arvioi

ta 23 624 milj. m3. Kokonaan rnetsätaloustoiminnan ulkopuolella ovat

Pallas - Ounastunturin kansallispuisto ja metsähallituksen rauhoitta

mat aarnialueet. Osaselvityksessä on katsottu, että Ounasjokialueen

metsätaloutta on tarpeen kehittää muun muassa rnuodostamalla metsäyh

teistyöalueita ja laatimaila alueellisia kehittämissuunnitelmia.

Ounasjoen vesistöalueella sijaitsevat Alakylän, Jääskön, Kuivasairten,

Kyrön, Näkkälän, Palojärven ja Poikajärven paliskunnat. Kuvassa 4 on

esitetty Dunasjokialueen paliskuntien tärkeimmät laidunalueet. Poron

hoitovuosina 1975/76 - 1982/83 Ounasjokialueen lukuporanäärät ovat

vaihdelleet 22 300:n ja 28 700:n lukuporon välillä. Ounasjokialueen
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porolaitumet ovat rajallisia niin pinta-alan kuin tuotantokyvynkin suh

teen. Näin ollen alueella ei ole mahdollisuuksia porolukujen lisäämi

seen. Ounasjoen porotalouden kehittämisessä on tärkeää pDronhoidon yh

teensovittaminen puuntuotannon ja metsäteollisuuden kanssa.

Eränkäynti on ollut ensininäisiä alueen metsänkäyttäiaiotoja. Nykyään met

sästys on luonteeltaan vftkistysmetsästystä. Innostus aktiiviseen riis—

tanhoitotyöhön on kasvanut viimeisen kyrmnen vuoden aikana Lapin riis

tanhoitopiirin alueella. Suuri merkitys riistanhoidon kehittämisessä on

riista— ja metsätalouden yhteensovittamisessa, sillä pienikuvioinen,

puulajisuhteiltaan ja ikäluokkarakenteeltaan vaihteleva metsä on useim

mille riistalajeille edullinen yiäristö.

Kerätyirrmät luonnonmarjat Ounasjokialueella ovat mustikka, puolukka ja

liha. Erään arvion mukaan hillan talteenotto aihtelee 5 - 10 %, puo—

lukan ja mustikan 2 - 7 % kokonaissadosta. Sienisadosta otetaan talteen

arviolta vain 1 %. Kehittyvän marjatalouden pohjatiedoiksi olisi saata

va riittävän tarkka tieto erityyppisten soiden ja metsien luonnonmarja

ja sienisadoista ja niiden vuotuisista vaihteluista. Lisäksi tarvitaan

tietoja satoa tuottavista alueista, marjakasvien taudeista, ihmistoimin—

nan vaikutuksista, marjasatojen kehittämisrnenetelmistä, jopa viljely- ja

puoliviljelymenetelmistä. Myöskin olisi paneuduttava teollisesti valmis

tettujen marja- ja sienielintaxvikkeiden tuotekehittelyyn ja tutkimuk

seen. Marjojen ja sienien hyödyntäminen hisääntyisi todennäköisesti myös

Ounasjokialueella, mikäli Lapin läänin sisällä voitaisiin kohottaa luon

nonmarjojen ja sienten jalostusastetta.

Lapin läänin kehittämissuunnitelmassa vuosille 1985 — 2000 esitetään pe—

rustettavaksi työryhmä, jonka tehtävänä olisi selvittää eri metsänkäyt

tömuotojen (puuntuotanto, porotalous, riistatalous, marja- ja sienita—

lous, matkailu, metsien virkistyskäyt±ö ja ympäristönsuojelu) kohdentumi

nen alueittain, käyttötaxet ja yleiset ristiriitaisuudet käyttömuoto

jen välillä. Osaselvityksessä katsotaan, että Ounasjokivarressa ilmene—

vät ongelmat on tarpeen ottaa tämän työryhmän puitteissa erityistarkas

teluun.

Luonnon— ja kansalhispuistot on perustettu muun muassa metsien virkis

tys— ja kulttuuripalveluja varten, mutta niillä on myös nonia muita
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käyttämotoja, kuten luonnonsuojelu, tutkimus ja opetus, porotalous ja

muut luontaiselinkeinot. Luonnonsuojelualueilla on tärkeä merkitys niyös

pohjoisten geenivarojen säilymiselle. Suojeluvaraukset kattavat suoje

lutarpeen Ounasjokialueella varsin hyvin, ainoastaan kasvistollisten

tai muuten edustavien pienkohteiden säilyminen saattaa edellyttää suo

jelutoimenpiteitä tai —järjestelyjä.

Pellot ja niityt

Pellot ja niityt ovat Qunasjoen vesistöalueella tärkeä elollinen luon—

nonvara huolimatta niiden vähäisestä kokonaispinta-alasta verrattuna

metsiin. Maatilatalouden hallinnassa olevasta maapinta—alasta vuonna

1981 oli peltoa ja puutarha—alueita runsas 3 % sekä luonnonniittyjä ja

laitumia vajaa 1 %. Kohdassa 4.2 “Rantojen käytön suuntaviivat ja tul

vien huomioonotto” on tarkasteltu lähertindn jokivarren peltojen ja niit

tyjen käyttöä.

Elottomat luonnonvarat

Käyttökelpoinen turvemäärä on Enontekiön ja Kittilän kunnissa sekä Rova

niemen maalaiskunnassa yhteensä 2 485 milj. suo—m3. Turvetuotanto Enon

tekiöllä ei nykytelmiikalla ole juuri mahdollista, sen sijaan Kittilän

kirkonkylän läheisyydessä on runsaasti teolliseen polttoturvetuotantoon

soveltuvaa alitta. Lapin turvetuotannon vaikeutena on ollut käyttökoh

teiden pitkä etäisyys tuotantokelpoisilta alueilta. Tuotantoaika on myös

Lapissa lyhyeitipi kuin etelässä.

Suurininat hiekka- ja soravarat Ounasjokialueella ovat Enontekiön kunnas

sa. Enontekiön ja Kittilän kunnassa sekä Rovaniemen maalaiskunnassa käy

tetään Lapin seutukaavaliiton (1984) arvion mukaan vuosina 1981 - 2000
3hiekkaa, soraa ja mursketta yhteensa 7 679 milj. m

Ounasjoen vesistöalueelta ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty varsi

naisia malmivaroja eli taloudellisesti hyödyntämiskelpoisia kaivannais

esiintymiä. Sen sijaan subekonominen, taloudellista käyttöarvoa vailla

oleva malmivaranto alueella, varsinkin Kittilän seudulla, on varsin no—
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ninainen. Löytymätön malmivaranto käsittää ne kaivannaisesiintymät, joi

den geologisiin tietoihin ja teorioihin perustuen tulisi olla olemassa.

Löytymätöntä kaivannaisvarantoa arvellaan liittyvän muun muassa Kitti—

iän vihreäkivikompieksiin.

Lapissa hyödynnetään noin kynmentä korukiviesiintymää, joista useat si

jaitsevat Kittilässä.

4.2 RANtIOJEN KYTN SUUNTAVIIVAT JA TtJLVIEN HUOX(YPIO

Ounasjoen rantojen käytöstä on laadittu luonnontaloudelliseen kehittä

missuunnitelmaan kuuluva osaselvitys “Ounasjoen ranta—alueiden käyttö”

(Mölläri, A-K. 1985. Vesihallitus. Tiedotus 263).

Dunasjoen rantoja on perinteisesti käytetty asutukseen, laiduntarniseen

sekä niitty- ja peltomaina. Ranta-alueella sijaitsee noin 930 asuinra

kennusta ja 2 400 talous- ja varastorakennusta. Niitty- ja peltomaita

ranta-alueista on noin 300 kilometriä. Perinteisten käyttäituotojen li

säksi ranta-alueille sijoittuu yhä enerTmän loma—asuntoja ja virkistys-

toimintoja.

4.21 Pellot jarantametsät

Pienilmastollisesti edullisia alueita kasvintuotannon kannalta Ounas—

joen vesistöalueella ovat Ounasjoen ranta-alueet 100 — 500 metrin etäi

syydellä rantaviivasta. Maatalouden harjoittamisen kannalta on järke

vää hyvän viljelymaan varaaminen maatalouden käyttöön. Uhkana näiden

pelto- ja niittyalueiden säilymiselle ovat lähinnä maatalouden yleis

ten toimintaedellytysten heikkenemisestä johtuva pelto- ja niittyaluei

den maatalouskäytön väheneminen, laaj eneva asutus ja loma—asutus.

Kohdassa 4.1 on tarkasteltu Ounasjoen alueen metsien moninaiskäyttöä

yleensä. Laaditussa erityisselvityksessä on käsitelty lähinnä joki

varren rantarnetsien merkitystä maisemaekologisesta näkökulmasta.
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Rantametsien merkitys maisemakuvalle on suuri viljely—Ounasjoella, eli

Ounasjoen aliiriinalla kolmanneksella. Pääosa alajuoksun rnetsäalueista si

jaitsee asutuksen ja peltoalueiden takaisilla selänteillä muodostaen

taustan keskeisille maisemaelertienteille. Ounasjoen keskijuoksulla, missä

metsien taloudellinen merkitys on suurin, metsät ovat merkittävin osa

jokirnaisemaa. Muut maisemallisesti arat alueet tällä metsätalousvyöhyk

keellä ovat rinne- ja reunametsät. Myös Ounasjoen ylirtniän kolmanneksen

havupuuvaltaiset metsiköt ovat maisemallisesti tärkeitä. Tälle alueelle

luonteenomaiset laajahkot tulvametsät ovat ekosysteemeinä suhteellisen

harvinaisia ja siten säilyttämisen arvoisia.

4.22Äsutusjarantojenkäyttö

Noin 60 % Dunasjokialueen noin 8 150—henkisestä väestöstä asuu ltauk—

sen ja Rovaniemen välillä sekä Kittilän keskustan (kirkonkylä, Kaukonen

ja Sirkka) alueella. Loppuosa jakautuu suhteellisen tasaisesti Keski-

ja Ylä-Ounasjoen kyläalueille.

Uusi asutus sijaitsee Ounasjoen alirrnialla kolmanneksella, lähinnä Rova—

nierten taajama—alueen lähialueilta aina Sinettä-Lehtojärvelle asti. Py—

syessään luontaisella sijoittumisalueellaan, nykyisen Rovaniemi - Kit

tilä tien läheisyydessä, poissa jokirannan pelloilta, ei uusi asutus

edellä mainitulla alueellakaan aiheuta ongelmia Ounasjokivarren koko

naiskuvaan.

Ounasjoen kahden pohjoisen kolmanneksen alueella asutuksen lisääntymi

nen kohdistuu pääasiassa kolmeen suurimpaan keskukseen, Kittilän kir

konkylään, Sirkkaan ja Kaukoseen. Näillä kai]dlla alueilla on tulevan

asutuksen sijainti jo tyydyttävästi ratkaistu kaavoitustoindn.

Loma—asutuksen luontaiset sijoittumisalueet Ounasjoella ovat joen ala-

juoksun kolmanneksella, jonne kysytäpaine kohdistuu lähinnä Rovanie

men taajama—alueilta, sekä joen yläjuoksulla. Ounasjoen pohjoisosan lo

ma—asuntorakennuspaikkojen kysyntä aiheutuu pääasiassa tunturialueen

matkailukohteiden vetovoimasta.

Lapin seutukaavan 1. osan tehokkaasti rakennettavista loma-asutuksen
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aluevarauksista sijoittuu Dunasjokialueelle 16 kappaletta. Lisäksi La

pin seutukaavalilton Lapin ranta-alueiden luokituksessa on inventoitu

loma-asutukseen soveltuvia ranta-alueita 18 kappaletta sekä 7 kappalet

ta yksittäisiä loma-asutukseen soveltuvia rantajaksoa ja useampia hei

kosti soveltuvia jaksoja.

Tämän suunnittelun yhteydessä on inventoitu muun muassa uimaranta—, ve—

nevalkama- ja levähdyspaikka-alueita Dunasjokialueella. Näiden ohella

on kohdassa 4.6 käsitelty veneilyn ja vesiretkeilyn kehittämistä Ounas

jokivarressa. Valmistuneessa Ounasjoen veneily— ja vesiretkeilysuunni—

telmassa esitetään vesiretkeilyä varten tarpeelliset rantautumis— ja tu

kikohta-alueet. Kyseessä oleviin kohteisiin tulevat rakenteet on pyritty

sopeuttalnaan rannan ympäristön luontoon ja maisemaan.

Toiminnalliseen virkistyskäyttöön liittyvät myös Pohtirtolarrttnen, Sirkan -

Levitunturin sekä Vuontisjärven ympäristön ja Ounasjärven ympäristön mat

kailualueiden kehittäminen. Näiden alueiden osalta ei ole iJitennyt uusia,

alueiden käyttöön vaikuttavia piirteitä.

Dunasjokialueen nykyistä laajempi virkistyskäyttö rajoittuu vesiliiken

teen ja sen oheistoimintojen kehittämiseen ja jokivarren tiestön oheen

tulevan palveluvarustuksen kehittämiseen. Leirintäalueverkon laaj enta—

miseen ei nykyisestään näytä olevan tarvetta, vaan toimenpiteiden tuli

si kohdistua olemassa olevien leirintäalueiden palvelutason kehittämi

seen.

Kohdassa 4.7 käsitellään Ounasjoen uiton toimintapaikkojen järjestelyä,

jossa on pyritty huomioonottamaan rantojen muu käyttö mahdollisimman hy

vin. Virkistyskäytön kannalta merkittävin toimenpide tulee olemaan Kit

tilän kirkonkylän kohdalla olevan Äakenusjoen suun puutavaran varasto-

alueen siirtäminen muualle, jolloin voidaan toteuttaa tämän alueen mai

serrintisuunnitelma. Seutukaavan varaukset ja uiton toimintapaikat ovat

osittain päällekkäisiä. Ne on kuitenkin yksityiskohtaiserrrriassa suunnit

telussa mahdollista sovittaa keskenään. Tällaisia kohteita ovat muun

muassa uiton huoltoalue Vähäkoskella Raattamassa ja pudotuspaikka t—

tiskoskella, jotka on varattu seutukaavassa tiheän loma—asutuksen alu—

eiksi.
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4.23Tulvienhuomjoonotto

Ounasjoen vuoden 1984 jääpatojen aiheuttamista tulvista ja niiden huo

mioonottamisesta on Lapin vesipiirin vesitoirnistossa laadittu selvitys

(Kurkela 1985. Vesihallituksen nonistesarja nro 309). Siinä on kartoi

tettu vuoden 1984 tulva—alueet ja samalla mitattu rantojen lähellä ole

vien rakennusten perustamiskorkeuksia. Selvityksessä pohdittiin myös

tulvantorjuntarrenetelmiä sekä sivuttiin jonkin verran jääpatojen syn

tyyn vaikuttavia tekijöitä.

Ranta-alueiden käyttömahdollisuuksia rajoittavat tuntuvasti Ounasjoen

jääpatotulvat. Erittäin raju jäidenlähtö tapahtui vuonna 1984, jolloin

jääpatojen nostattarnat tulvat kastelivat useita asuinrakennuksia ja ai

heuttivat tuhoja muun muassa ranta—alueiden loma—asunnoille. Vuoden 1984

lisäksi vaikeita jääpatotulvia on ollut muun muassa vuosina 1934, 1964

ja 1971. Kuvassa 5 on esitetty jääpatojen muodostumispailcat Dunasjoella.

Rakentaminen tulvauhan alaisille alueille saattaa aiheuttaa yksityisil

le ja yhteiskunnalle suuria kustannuksia, joten kaavoituksessa ja raken

tamisessa tulee ottaa huomioon tulvariski ja huolehtia siitä, ettei ra

kennuksia sijoiteta liian alhaalle.

4.3 VESIENSUGIELUN VAATIMUKSET

Tämän suunnittelun vesiensuojelua koskevassa osaselvityksessä (Itkonen,

J. ja Kinnunen, K. 1986. Ounasjoen vesistön nykytila sekä Ounasjoen ko

konaisfosforipitoisuus eri kuormitus- ja virtaamatilanteissa. Vesihal

litus. Tiedotus 273, ilmestyy kesällä 1986) on tarkasteltu Ounasjoen

vesistöalueen tärkeimpiä kuormittaj ia ja arvioitu niiden aiheuttamaa

kuonrdtusta ja sen merkitystä vesistön veden laadun muuttajana. Seuraa

vassa on käsitelty edellä mainitusta selvityksestä lyhyesti tärkeimpiä

kohtia vesiensuojelun parantamiseksi.

4.31 Ounasjoenvesistön kuormittajat

Ravinnekuormituksen osalta on taulukossa 4 esitetty arvio eri kuonnit
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tajien osuuksista Ounasjoen vesistöalueen fosfori- ja typpikuorinituk

sena.

Taulukko 4. Zrvio Ounasjoen vesistöön tulevasta vuotuisesta ravinne—

kuormituksesta.

Fosforikuormitus jppikuormitus
kg/vuosi kg/vuosi

Viemärilaitokset 2 190 18 250

Kalankasvatus 230 1 170

Haja—asutus 1 030 2 580

Loma—asutus 150 375

Pellot 3 480 75 600

Lannoitetut metsät 500 5 000

Muut 3 500 50 000

Yhteensä 11 080 152 975

Ounasjoen vesistöalueella viemärilaitosten aiheuttama kuormitus piene—

nee jonkin verran nykyisestään, kun Kaukosen, Meltauksen ja Patokosken

puhdistairot alkavat toimia täydellä teholla.

Kalankasvatus Ounasjokialueella on vielä pienimuotoista eikä haittavai

kutuksia ole juurikaan havaittu. Kalankasvatuksen aiheuttama ravinne

kuormitus ajoittuu pääasiassa kesäaflcaan ja se on suuriimiillaan loppu—

kesästä elo—syyskuussa. Kalankasvatuksen aiheuttama ravinnekuormitus

voi noninkertaistua nykyisestään, kun nykyiset laitokset alkavat toimia

vesioikeuden luvan edellyttämillä kasvatusmäärillä ja kun alueelle to

dennäköisesti perustetaan uusia kalankasvatuslaitoksia. Muita merkittä

viä ravinnekuonnituslähteitä ovat haja- ja loma-asutus, pelloista ja

lannoitetuista metsistä tuleva ravinnekuorrnitus. Muista kuonnitusläh—

teistä, kuten navetoista, lantaloista, rehusiiloista, turkistarhoista,

kaatopaikoilta, luonnonravintolairmikoilta ja metsäojitus-, hakkuu— ja

maanmuokkausalueilta sekä ilman kautta tuleva ravinnekuonnitus voidaan

olettaa olevan kokonaisuudessaan huomattavasti vähäisempää kuin edellä

mainittujen kuonnittajien osalta.

Vesistöön tulee ojitetuilta soilta haitallisin ja merkittävin kunto—

ainekuoxmitus, joka on liettänyt ja liettää vastaisuudessakin jokiuomia
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ja järviä etenkin Ounasjoen sivujokien latvaosissa. Muulla kiintoaine

kuormituksella ei ole juuri merkitystä Ounasjoen vesistöalueella.

4.32Ounasjoenvesistönnykytila

Veden laadun osalta Ounasjoen pääuoinaa voidaan pitää Ounasjärven ja Kit

tilän Könkään kylän välillä lähes luonnontilaisena sekä Könkään kylän

alapuolella lievästi likaantuneena. Dunasjoen lievä likaantuminen johtuu

pääasiassa pistemäisestä asumajätevesikuormituksesta, mutta osittain irös

haja—asutuksen sekä maa— ja metsätalouden aiheuttamasta kuormituksesta.

Ounasjokeen tuleva kuormitus ei kuitenkaan heikennä oleellisesti joen ve

den käyttökelpoisuutta. Veden hygieenisen laadun huononeminen Ounasjoen

keski- ja alajuoksulla rajoittaa lähinnä veden käyttöä talousvetenä. Kuor

mitus ei myöskään mainittavasti rehevöitä Ounasjokea. Se on kaikilta osil

taan verrattain karu joki.

Veteen liuennut humus on tärkein Ounasjoen veden käyttökelpoisuutta ra

joittava tekijä. Veden hunuspitoisuus on talvella, kesällä ja syksyllä

yleensä suhteellisen alhainen, mutta tulva—aikana korkea. Ounasjoen veden

yleinen käyttökelpoisuus onkin vesihallituksen uuden yleisluokituksen mu

kaan hyvä (luokka II) (Vesihallituksen menistesarja nro 1985:332).

Ounasjärven ja Kittilän välillä Ounasjokeen laskevat sivujoet ja niiden

sivujoet ovat käytännöllisesti katsoen luonnontilaisia. Osa niistä on ka

ruja kirkasveUsiä jokia ja osa puolestaan karuja ruskehtavavetisiä jo

kia. Niiden veden laatu on yleisluokituksen mukaan erinomainen (luokka 1)

tai hyvä.

Kittilän ja Rovaniemen välillä Ounasjokeen laskevien sivujokien vesistö—

alueilla on tehty paljon metsäojituksia. Ojitusalueilta tuleva kiintoaine

liettää näiden jokien uomia ja nostaa veden kiintoainepitoisuutta etenkin

tulva-aikana. Muu kuormitus on näiden jokien vesistöalueilla yleensä vä

häistä. Näiden jokien veden laatu on yleisluokituksen mukaan hyvä tai tyy

dyttävä (luokka III).

Vesihallituksen uusi yleisluokitus: erinomainen (luokka 1), hyvä (luokka
II), tyydyttävä (luokka III), välttävä (luokka IV) ja huono (luokka V).
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Kaikkien Kittilän ja Rovaniemen välillä Ounasjokeen laskevien jokien

tulva-aikainen humuspitoisuus on siinä määrin korkea, että niiden veden

laatu on tuolloin yleisluokituksen mukaan tyydyttävä.

Ounasjoen vesistöalueen yläosan järvet ovat yleensä luonnontilaisia tai

lähes luonnontilaisia. Ne ovat joko kirkasvetisiä tai ruskehtavavetisiä,

karuja tai verrattain karuja järviä. Niiden veden laatu on yleisluokituk—

sen mukaan erinomainen.

Vesistöalueen keski- ja alaosan järvet ovat lievästi kuonnitettuja. Ne

ovat yleensä verrattain katuja tai rehevihköjä, ruskehtava- tai ruskea

vetisiä järviä. Tällä alueella on rtyös muutama kirkasvetinen, karu tai

verrattain karu järvi. Yleisluokituksen mukaan näiden järvien veden laa

tu on yleensä hyvä tai joissakin tapauksissa erinomainen.

Ounasjoen vesistöalueella on myös joitakin reheviä tai rehevähköjä jär

viä, joiden veden happipitoisuus on kevättalvella alhainen. Nämä järvet

ovat matalia ja yleensä pieniä. Niiden veden laatu on joko tyydyttävä

tai vain välttävä (luokka IV). Osa niistä sijaitsee käytännöllisesti

katsoen luonnontilaisella alueella ja osa taas maa— ja matsätalouden se

kä haj a-asutuksen kuormittamalla alueella.

Veden laadun osalta Ounasjoen vesistö soveltuu siis varsin hyvin itonen—

laisiin käyttötarkoituksiin. Veden laatu ei myöskään ole esteenä kalojen

viihtymiselle ja lisääntymiselle Ounasjoen vesistössä. Poikkeuksena täs

tä ovat edellä mainitut matalat, kevättalvella vähähappiset järvet. On

itrjös mahdollista, että ruskeavetisirtunissä ntsäojitusten kuormittamissa

sivujoissa tulva—aikaiset rauta— ja orgaanisen aineen pitoisuudet ovat

niin korkeita, että ne haittaavat lohikalojen vastakuoriutuneiden poikas

ten kehittymistä.

4.33 Vesiensuojelunkehittämis

mahdollisuudet

Muutokset vesistöä kuormittavissa toiminnoissa saattavat vaikuttaa tule

vaisuudessa lunasjoen veden laatuun. Mahdollisina muuttuvina kuormitus—

tekijöinä voidaan pitää metsäta1oustoirrnpiteitä, kalankasvatusta, tur—

vetuotantoa, asutusjätevesiä sekä maataloutta.
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Ounasjokeen tuleva pistemäinen ravinnekuormitus tullee lisääntymään ja

muu kuonnitus pysyrxee ennallaan. Mikäli pistemäistä ravinnekuonnitusta

ei millään tavalla rajoiteta, saattaa vesistön haitallinen rehevöitymi

nen tulla ongelmaksi.

Ounasjoen rehevöitymisen tutkimiseen valittiin Friskin (1984) kehittämä

JQP-inalli, jonka avulla voidaan ennustaa jokimaisen vesistön fosforipi

toisuuden kehittymistä. Testattavana käyttömuotona käytettiin kalankas

vatusta. Jotta vältyttäisiin liialliselta rehevöitymiseltä, ei Ounasjoen

veden kokonaisfosforipitoisuus saa kesällä kuivimpanakaan aikana nousta

missään osassa nykyisestään enempää kuin 5 mg/m3 eikä ylittää tuolloin

joen alajuoksullakaan 19 mg/m3. Jo tällaisellakin pitoisuuden nousulla

Ounasjoen perustuotanto lisääntyy, mikä ilmenee muun muassa havaspyydys

ten linoittumisen ja päällyskasvuston (perifyton) lievänä lisääntymisenä.

Jotta pysyttäisiin ede]Jä mainittujen rajojen alapuolella, ei Ounasjoen

vesistöalueella pistemäinen fosforikuormitus saisi nousta nykyisestään

enempää kuin 20 kg vuorokautta kohti. Tällöin lisäkuorinituksen pitäisi

tulla suhteellisen tasaisesti koko vesistöalueelle tai pääasiassa Kitti—

län Könkään alapuoliselle vesistöalueelle. Jos lisäkuormitus tulee suu

rirrmaksi osaksi Könkään yläpuoliselle vesistöalueelle, ei kuormitusta

voitaisi lisätä nykyisestään enempää kuin 12 kg vuorokautta kohti.

Jos pistemäinen fosforikuormitus lisääntyy vain kalankasvatuksen osalta

ja uudet kalankasvatuslaitokset sijoittuvat suhteellisen tasaisesti ko

ko vesistöalueelle tai pääasiassa Kittilän Könkään alapuoliselle vesis

töalueelle, voitaisiin Ounasjoen vesistöalueella kasvattaa kirjolohta

vuosittain korkeintaan 230 tonnia enertunän kuin nykyisin. Jos uudet kalan—

kasvatuslaitokset sijoittuvat pääasiassa Könkään yläpuoliselle vesistö

alueelle, voitaisiin kirjololien tuotantoa lisätä nykyisestään korkeintaan

noin 140 tonnia vuodessa.

Kalankasvatuslaitoksen lisäksi Ounasjokialueelle voi tulla muitakin uusia

kuonnittajia, esiitrkiksi turvetuotantoalueita. Myös nämä hankkeet tulisi

toteuttaa niin, ettei Ounasjoen veden laatu huonone oleellisesti ja ettei

sivuvesistöjäkään kuonniteta tarpeettomasti. Tämä edellyttää hankkeilta

huolellista suunnittelua ja eri viranomaisten yhteistyötä.
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Viemärilaitosten purkuputiden lähialueilla ilmenneitä haittoja ovat pai

kalliset asukkaat usein valittaneet. Näitä haittoja voidaan tuntuvasti

vähentää esimerkiksi rakentamalla Kittilän Älakylään sekä Rovaniemen maa

laiskunnan Tapionkylään ja Sinettään jätevedenpuhdistanot. Sen sijaan Ou—

nasjoen vesistöalueen nykyisten jätevedenpuhdistairciden puhdistustehon

lisäämisellä ei olisi juuri Ounasjoen tilan kannalta merkitystä.

Dunasjoen veden hygieenistä laatua voitaisiin parantaa desinfioimalla

puhdistamoilta vesistöön menevä jätevesi. Kuitenkaan jätevesien desin—

fiointiin ei kannata ryhtyä, sillä Qunasjoen veden käyttökelpoisuus ei

merkittävästi paranisi ja desinfioinnissa saattaa syntyä terveydelle

haitallisia sivutuotteita.

Metsäojitukset ovat olleet merkittävä Ounasjoen vesistön tilaa ja veden

laatua muuttava tekijä. Suuriniinillaan ojitusten vaikutukset ovat olleet

1960—luvun lopulla ja 1970—luvulla. 1980—luvulla ojitustoirninta tulee

olemaan vähäisempää kuin 1970-luvulla. Tästä huolimatta tulee Ounasjoen

vesistöalueen keski— ja eteläosassa vielä pitkään aiheutumaan vedenlaa—

dullisia, ekologisia ja mahdollisesti myös kalataloudellisia haittoja,

jotka saattavat paikoitellen olla hyvinkin merkittäviä.

4.4 KALATALOUDEN IHI1MISWHDOIIISUUDEr

Ounasjoen kalataloudellisia kehittämisniahdollisuuksia on käsitelty tähän

suunnitteluun liittyvässä osaselvityksessä “Ounasjoen kalataloudellinen

käyttö- ja hoitosuunnitelina” (Kännö, S., Pruuki, V., Anttinen, P., 1hvo-

nen, Ä. ja Harju, 1. 1986. Vesihallitus. Tiedotus 274, ilmestyy kesällä

1986). Siinä suunnittelutyö jouduttiin käynnistämään perusselvitysvai

heella, jossa kerättiin tietoa kalastuksesta ja kalakannoista vuosilta

1982 - 1984. Perusselvitysvaiheessa selvitettiin muun muassa eri kala—

lajien kalakanta-arvioita ja saalismääriä, kalastaj ien määriä, kotitar—

ve- ja virkistyskalastuksen osuuksia, kalastuksen merkitystä matkailul— -

le ym. jokivarren palveluelinkeinoille sekä uittoperkausten vaikutuksia

Ounasjoen ja sen sivujokien poikastuotantoon.
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4.41 Kalojen elinympäristön parantaminen

Veden laatu Ounasjoella ei ole yleensä esteenä kalojen viilitymiselle ja

lisääntymiselle. Joissakin rrtsäojitusten kuonnittamissa sivujoissa saat

tavat kuitenkin tulva-aikaiset korkeat hunus- ja rautapitoisuudet haita

ta lohikalojen vastakuoriutuneiden poikasten kehitystä. Tämän vuoksi oli

sikin syytä arvioida muutosten vaikutusta kalatalouteen ja tutkia haitto

jen poistamiahdol1isuuksia. Uusia kalankasvatuslaitoksia perustettaes

sa tulee aina tapauskohtaisesti ottaa huomioon kuouniftksen vaikutukset

koko vesistöön. Kalankasvatuslaitoksia ei tule ohjata ensisijaisesti Ou

nasjoen pääuomaan eikä merkittävien poikastuotantosivujokien varsille

(Itkonen ja Kinnunen 1986).

Erityisesti taimenen ja harjuksen elinynpäristöä on huononnettu Ounas

joen pääuomassa ja sivujoissa uittoperkauksilla. luonnonvaraisen poikas—

tuotannon kohottamiseksi, vanhempien ikäryhmien yksilötiheyden lisäämi

seksi, kalojen kasvuedellytysten parantamiseksi ja sitä kautta saatavan

tairtn- ja harjussaaliin lisäämiseksi olisi kaikki perkauskohteet sivu—

joissa sekä pääuoman kosket Enontekiön alueella kunnostettava huolelli

sesti. Perattujen koskien kunnostus onkin merkittävin toimenpide Dunas—

joen kalatalouden parantamiseksi.

Peratut kosket voitaisiin kunnostaa rakentamalla niihin eri kokoisista

kivistä kynnyksiä ja kaivamalla kostekivien alapuolelle sinne tänne

40 - 80 an syviä kuoppia. Kynnysten väliin muodostuu näin 5 - 20 metriä

pitkiä altaita, joissa veden virtausnopeus alenee. Rannan tuntumassa ja

kynnysten yhteyteen voidaan tehdä taimenen pikkupoikasille matalia vir

takarikkoja. Virta lajittelee vuosi vuodelta taiirenen kutemiseen sovel

tuvia soraikkoja. Koskipinta—alaa voitaisiin lisätä poistamalla tai au

kaisemalla uittoa varten rakennettuja ohjeseiniä ja suisteita. Koskien

kunnostamisessa olisi vältettävä kaavamaista ja maisemalle vierasta jäl

keä (Kännö 1984).

Perattujen koskien kunnostustavasta ovat eri käyttömuotojen edustajat

olleet eri mieltä. Veneilyn ja vesiretkeilyn sekä ns. kriisiajan uiton

vuoksi on usein jätetty kunnostettuihin koskiin 2 - 5 metriä leveä kai

kuväylä. Tämän väylän vaikutus kalakantoihin on kuitenkin huomattava.

itkiiraasten (Kännö 1984) mukaan on taiitnen poikastuotannossa havaittu
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3 — 5-kertaisia eroja riippuen siitä, jätetäänkö kunnostettavaan koskeen

edellä mainittu ku]Jcuväylä. Ns. kriisiajan uiton vuoksi ei liene syytä

jättää kyseessä olevaa väylää, sillä metsäautotiestö on Qunasjokialueella

hyvä ja nykyisellä konekalustolla voidaan tarvittaessa nopeastikin kunnos—

tettu väylä rakentaa uittokuntcon.

Vaatimukset veneväylän jättämiseksi keskivirtaamaltaan alle 2 m3/s ole

viin väyliin ei liene perusteltua, sillä tällaiset joet soveltuvat ve—

siretkeilyyn vain tulva-aikoina. Ounasjoella tärkeirtmät veneily- ja ve

siretkeilyreitit ovatkin Ounasjoen pääuana sekä 4eltausjoki ja Loukinen.

Näiden jokien osalta onkin tarpeellista ottaa huomioon veneiden ja ka

noottien kuDumahdollisuus koskien kunnostamisen yhteydessä sitten, kun

ne tulevat ajankohtaisiksi.

4.42Erikalalajienhoitotarpeet

Siikasaaliit ovat olleet yläjuoksulla hyvät, mutta alajuoksulla huoinat

tavasti alhaisenwnat, muun muassa vähäisemmästä pyynnistä johtuen. Sikaa

on istutettu runsaasti, mutta istutusten irrkitys saaliille on ollut ii

naisen pieni. Nykyisin kalastettavan siikakannan alkuperä ja vaellukset

olisi selvitettävä rtrkintäkokein. Saaliita voitaisiin nostaa siirtymäl

lä siiankalastuksessa hieman nykyistä pienenpisi]inäisten verkkojen käyt

töön. Muiden siikakantojen istutusten optinzimiseksi tarvitaan vaellus

selvityksiä, istutuskokeita ja istutusten kannattavuuden seurantaa.

Ounasjoen tainenkannat ovat varsin heikot joen yläosaa lukuunottamatta.

Tairrnkantojen elvyttäminen on yksi tärkeimpiä tehtäviä Dunasjoen kala-

taloudellista arvoa parannettaessa. Taimenkantojen elvyttäminen edellyt

tää koskialueiden kunnostuksia, kunnostuksiin liittyviä täydennys- ja

kotiutusistutuksia ja kalastuksen sääte1ytoianpiteitä. Taimenen kalas

tuksen säätely olisi kohdistettava lähinnä alamitan noudattamisen val

vontaan.

lohen ja meritainenen poikastuotantoon Ounasjoen alueita ei ole syytä

käyttää, koska lohen ja meritainenen poikastuotanto huonontaa paikallis

ten lajien irenestymismehdollisuuksia ja koska Ounasjoen alueelta lähte
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neillä vaellusoikasil1a on huonot mahdollisuudet selvitä merialueelle.

Erittäin tehokas nerikalastus aiheuttaa lisäksi sen, että vain muutama

rrErivaellukselle selvinneistä lohista palaisi Kemijoen suulle. Kysei

sestä poikastuotannosta olisi täten eneiranän haittaa kuin hyötyä Ounas

joen kalakannoille.

Myöskään kalateiden rakentaminen Kemijoen suun ja Ounasjoen välisiin

voimalaitoksiin ei ole kannattavaa nousutappioiden sekä voimalaitosten

ja voimalaitosaltaiden aiheuttaman vaelluksen hidastumisen vuoksi. Jo

keen palaavien lohien tai muiden vaelluskalojen siirtoa mereltä Ounas

joelle ei pidetä suotavana kalatautiriskien vuoksi.

Puronieriän merkitys Ounasjoelle on erittäin pieni eikä nieriäkantojen

hoitoon ole syytä jakaa voimavaroja.

Harjussaaliit ovat olleet hyvät, eikä istutuksilla kannata yrittää har

jussaaliita nostaa. Muutoinkaan harjuskantojen hoito ei vaadi erityis

toimenpiteitä. Älamitan noudattamiseen kylläkin tulee kiinnittää eri

tyisesti huomiota. Älamitan nykyistä parempi noudattaminen nostaisi

harjussaalista.

Hauki- ja madekantojen hoito ei vaadi erityistoimenpiteitä. Pääasia on,

että kalastus on voimakasta, jottei hauen ja mateen merkitys petoina

nykyisestään kasva.

Muiden kalalajien (muun muassa särkikalat ja ahven) osalta ei ole ai

hetta muuhun kuin mahdollisirtanan monipuoliseen ja tehokkaaseen kalas

tukseen.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Ounasjoen kalastus on etsiytynyt

useimpien lajien kohdalla melko hyvään tasapainoon kalakantojen kans

sa niin, ettei ole aihetta erityisiin kalastuksensäätely- tai istutus

toimenpiteisiin. On ilmeistä, että Ounasjoen kalakantoihin viime vuo

sina kohdistunut arvostelu on hieman vähentänyt kalastushalukkuutta

ja siten myös saaliita. Niinpä nyt pitäisikin pyrkiä aktiiviseen ja no

nipuoliseen kalastukseen niin, että kaikkia lajeja kalastetaan lajien

tuotantokyvyn mukaisesti.
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Ounasjokivarressa on voimakkaasti toivottu alueelle lisää istutuksia

ja oman kalanviljelylaitoksen perustamista. Vesiyrräristön kalantuo—

tantomahdollisuudet riippuvat kuitenkin ensisijassa vesistön luontai

sista tuotantoede1lytyksistä, joita ei istutuksilla juurikaan ole mah

dollista parantaa. Istutusrnäärien nostamisen sijasta tulee paneutua

ynpäristön parantamiseen, istutusmäärien optiirointiin ja suuntaamiseen

sellaisiin lajeihin, esimerkiksi taimeneen, joiden kantoja ja saaliita

istutuksin kyetään parantamaan. Edellä mainitut istutukset eivät vaadi

alueelle erityistä kalanviljelylaitoksen perustamista.

4.43Kalastuksen järjestely

Qunasjoen kokonaissaalis vuosina 1981 - 1984 osa—alueittain on esitetty

kuvassa 6. Kunnittain tarkasteltuna Ounasjoesta pyydettiin eniten ka

laa Kittilässä keskimäärin 35 000 kiloa vuosittain. Rovaniemen maalais

kunnassa, jossa on eniten vesipinta—alaa, Dunasjoen pääuomasta kokonais—

saalis oli tutkinusjaksona keskimäärin 14 500 kiloa. Enontekiöllä koko

naissaalis oli 2 000 kiloa vuodessa.

Ounasjoen pääuoman ja sivujokien kalantuotanto ja kalastusmahdollisuudet

eivät luo edellytyksiä varsinaiselle aimiattimaiselle pyynnille nyt ei

vätkä iiineisesti tulevaisuudessakaan. Sen sijaan sivuamrnattikalastusta

on mahdollista harjoittaa esimerkiksi muiden luontaiselinkeinojen tuki

elinkeinona lähinnä vesistöalueen latvajärvillä. Kalastuksella on huo

mattava merkitys väestön viihtyvyyden parantajana. Tässä mielessä koti-

tarve- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien säilyttäminen ja kohentami

nen ovat välttämättömiä. Kalantuotannon talteenotto tapahtuu vastaisuu

dessakin pääasiassa pai]dcakuntalaisten harjoittamana kotitarve— ja vir

kistyskalastuksena.

Paikkakuntalaisten harjoittaman kalastuksen rinnalla Ounasjoen vesistö

alueen kalavarat antavat mahdollisuuden parantaa matkailijoiden harjoit

taman virkistyskalastuksen asemaa niin, että matkailukalastuksesta saa

daan lisätuloja. Mikäli kalastus ja kalastusmahdollisuudet kyetään jär

jestärnään ja markkinoimaan tehokkaasti, kalastuksen houkutteluvaikutuk

sesta voi tulla yksi keskeisinpiä alueen matkailua kehitettäessä. Kalas—

tuslupien saannin helpettaminen ja koko Ounasjoelle oikeuttavan yhtenäi



54

SaaLis
kg
28000
26000

26000
22000

20000
78000

16000

16000
12000

10000

8000
6000

4000

2000
n

Kuva 6. (Xmasjoeri kalansaaljs osa—aluejttajn vuosina 1981 - 1984.

Janat osoittavat saalisarvojile 95 %:n luotettavuusväljn.

SaaLis
kg

6000
6000
2000

n

1

1981 1982 1963 1986
Vuosi

2
974 hu

+

1981 1982 7963 1966
Vuosi

4
829 ha

3

.

c
QJ

E

5
943 ha

4

>
0

6
646 ha

j6



55

sen kalastusluvan saaminen vähentäisi osaltaan luvatonta kalastusta ja

lisäisi matkailijoiden tuomia tuloja alueella.

Kittilän kunnassa on aloitettu virkistyskalastuksen kehittärnisprojekti.

Kittilässä virkistyskalastusalueiksi on valittu sivuvesistä Äakenusjo—

ki, Kapsajoki ja Innljärvi ja Ounasjoen pääuomasta Tuomikosket. Nämä

alueet sopivat hyvin käytettäväksi kyseessä olevaan tarkoitukseen. Äake

nusjoki on jo ollutkin metsähallinnon ja kalastuskuntien perustamana

virkistyskalastusalueena.

Rovaniemen maalaiskunnalle suositellaan Kittilän kaltaisen virkistyska—

lastuksen kehittämisprojektin käynnistäinistä. Erityisesti virkistyska

lastuksen käyttöön sopivia sivuvesiä maalaiskunnan alueella ovat Meltaus

joki, Norvajoki, Sinettäjoen vesistö ja pääuoman Marraskoski. Marraskos

ken virkistyskalastusalueen muodostaisivat Marraskoski ja noin kolme ki

lometriä pitkä jokijakso, jossa on useita pieniä koskimaisia kynnyksiä.

Meltausjoki on jo metsähallinnon virkistyskalastusalueena ja se sovel

tuu hyvin siihen tarkoitukseen.

Ounasjoen pääuoman kotitarve- ja virkistyskalastuksessa sääolot, veden—

korkeus ja pyynnin tuloksellisuus ohjaavat kalastusta luontaisesti hei

kommaksi tai voimakkaanmaksi riippumatta kalastuslupien määrästä, joka

on vain löyliässä riippuvuussuhteessa kalastusintensiteetin, so. kalas

sakäyntflcertojen ja käytettyjen pyydysmäärien kanssa. Kalastuslupien

määrän säätelyä tehokkaampia kalastuksensäätelyrrenetelmiä ovat rauhoi

tusaikojen säätäminen, alamittamääräykset ja ohjeet sallituista tai kiel

letyistä pyydyksistä. Mihinkään tämänkaltaisiin koko aluetta koskeviin

kalastuksensäätelytoimenpiteisiin ei tällä hetkellä kuitenkaan ole ai

hetta.

Nykyisellään kalastus on tehokkainta joen keskijuoksulla ja vähäisin—

tä alajuoksulla. Älajuoksun hehtaarisaaliit ovat olleet niin paljon

aihaisempia kuin keskijuoksulla, ettei kyse voi ensisijassa olla al—

haisenimasta kalantuotannosta, vaan vähäisermiästä kalastuksesta. Sama

koskee myös yläjuoksua, vaikkei yhtä selvästi. Täten kalastusta oli

si mahdollista lisätä koko jokialueella Kittilän taajaman voimakkaas

ti kalastettua aluetta lukuunottamatta. Kalastusta tulisi edistää ka

lavesiä koskevalla tiedotus- ja valistustoiminnalla, joka on ensisijassa
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kalastuskuntien, kalastusalueen, kalastuspiirin ja kuntien tehtävä. Myös

kin Ounasjokialueen kalataloutta kehittämään voitaisiin jokialueen kun-

tim palkata kalatalousneuvoja, jonka tehtäviin kuuluisi henkilökohtai

sen neuvonnan lisäksi koulutustilaisuuksien järjestäminen ja suunnitte—

luavun antaminen.

4.44Kalankäyttö,kalakauppaja

kalateollisuus

Ounasjoen pääuoman ja sivujokien kalantuotanto ei luo edellytyksiä suur

talouksien kalankäytön lisäämiselle, kalakaupan toiminnalle tai kala-

teollisuuden perustamiselle. Kotitalouksien kotimaisen kalankäytön li

sääminen ja kalankäyttötapojen nonipuolistaminen ovat kaikin puolin kan

natettavia. Kalankulutuksen lisääntyminen voi perustua myös Ounasjoelta

saatavaan saaliiseen.

4.5 MAÄILUN IHIT]1MINE

Ounasjoen matkailua on käsitelty tämän suunnittelun osaselvityksessä

“Ounasjokivarren matkailu” (Ojala, M. 1985. Vesihallitus. Tiedotus 264).

Selvityksessä on esitetty yksityiskohtaisiakin matkailun kehittämis

ideoita eri Dunasjoen alueille. Seuraavassa esitetään yleisiä matkai—

lun kehittämislinjoja ja matkailun merkitystä Ounasjokivarren elin

keinoelämälle.

Ounasjokivarsi tarjoaa matkailijalle suuren jokilaakson iruiodostaman

luonnon— ja kulttuurimaiseman kokonaisuuden, nonipuolisia palveluja

ja kohtuullisen hyvät liikenneyhteydet.

Yleisimität lunasjoen virkistyskäyttöinuodot virkistyskalastuksen ohella

ovat veneily ja vesiretkeily sekä loma-asuminen. Talvella joen virkis

tyskäyttö on vähäisenpää, mutta hiihto- ja moottorikelkkaretket suun

nataan usein jokea pitkin. Virkistyskäytön merkitys on nopeasti kasva

nut ja seurannaisvaikutuks ineen se on alueen elinkeinoelämälle lähes

yhtä tärkeä kuin vesistön perinteiset käyttömuodot.

Ounasjoen pääuoman ja sivujokien läheisyyteen on kehittynyt useita
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matkailupalvelukeskuksia. Näitä ovat matkailun aluekeskukset Enontekiön

Hetta ja Kittilän kirkonkylä, matkailukeskukset Pallastunturi ja Sirkka

sekä Raattaman retkeilykeskus.

Kokonaisinatkailutulokseksi Ounasjokialueella on arvioitu vuonna 1983

noin 74 miljoonaa markkaa, joka on 15 % koko Lapin matkailutuloksesta.

Varsinaisen matkailuelinkeinon osuus kokonaismatkailutuloksesta on eri

tutkimusten mukaan 40 - 60 %, vähittäiskaupan 20 - 40 % ja muiden

10 — 30 %.

Työllisyyden ylläpitäjänä matkailulla on alueella tärkeä tehtävä. Mat

kailu työllistää Ounasjokivarressa yli 400 ihmistä, kun mukaan otetaan

sekä yrrärivuotiset että kausiluontoiset kokopäiväiset ja puolipäiväi—

set työpaikat. Alueen matkailutyöpaikat ovat arrunatissa toimivasta työ

voimasta noin 16 %.

Tavoitteena Dunasjokivarren matkailun edelleen kehittämisessä on alueen

väestön elinehtojen ja toiirentulon parantaminen tuottamalla sellaisia

matkailupalveluja, jotka työllistävät paikkakunnan asukkaita ja lisäävät

alueen tuloja. MaUcailuelinkeinoa on kehitettävä yhteistyössä ja sopu

soinnussa peruselinkeinojen, eli maa—, metsä— ja porotalouden kanssa se

kä siten, että luonnolle ja luontaiselinkeinoille ei aiheudu haitallisia

vaikutuksia. Alueen palvelut on pyrittävä säilyttämään ja matkailukysyn

nän kasvaessa myös kohottamaan palveluiden tarjontaa ja vanistetasoa.

Matkailun keskeisenä ongelmana ovat olleet voimakkaat kausivaihtelut ja

siitä johtuva majoituskapasiteetin alhainen käyttöaste. Kesällä 1983

tehdyn matkailijatutkimuksen (Laitamäki 1984) mukaan yöpymistä tapah

tui hotelleissa noin 46 %, loma— ja rn5kkikylissä 25 %, leirintäalueilla

18 % ja lopuissa majoituskohteissa 12 % (taulukko 5). Alueen osuus La

pin läänin majoitusliikkeiden yöpymisvuorokausista oli vuonna 1983 noin

22 %. Ulkomaalaisten osuus hotelleissa yöpyjistä oli 11,5 %. Ulkornaa—

laisten yöpymiset keskittyvät 75-prosenttisesti kesäkuukausille.

Hotellitasoisen majoituskapasiteetin käyttöaste oli Ounasjokivarressa

vuonna 1983 vuodepaikkojen mukaan vain 29 %, kun se samaan aikaan koko

Lapissa oli 37,2 %. Jokivarren majoitusliikkeiden kokonaiskapasiteetti

oli vuoden 1983 loppuun mennessä 3 700 vuodepaikkaa. Tämä on noin 22 %
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koko Lapin majoituskapasiteetista. Vuodepaikat jakautuvat tasaisesti eri

majoituslTulotojen välillä. Alueella toimii 8 hotellia, 15 loma— ja mökki

kylää, 8 matkustajakotia ja matkailumajaa sekä 15 leixintäaluetta. Talo

majoittajia on yli 50. Suurin osa talomajoittajista on keskittynyt Sirk

kaan ja Paattamaan.

Taulukko 5. Yöpyndset majoitusmuodoittain Ounasjokivarressa v. 1983.

Yöpymisvuorokaudet %

Hotellit 76 329 45,7

Loma— ja ir5kkikylät 42 021 25,1

MaUcustajakodit ja matkailumajat 9 367 5,6

Lairintäalueet 29 326 17,5

Talomajoitus (osittain arvio) 10 142 6,1

Yhteensä 167 185 100,0

Matkailuselvityksen mukaan alueella on riittävästi eritasoisia majoitus—

paikkoja leirintäalueista korkean tason hotellipalveluihin. Lähivuosien

investoinnit olisi ohjattava muiden kuin hotellitasoisten majoituskoh—

teiden rakentamiseen ja nykyisten kohteiden varustetason parantamiseen.

Selvityksessä on esitetty lisäksi, että matkailukohteiden vetovoimaa

voitaisiin lisätä kehittämällä uusia ohjelmapalveluja ja nonipuolista

malla niitä. Matkailupalvelujen saavutettavuutta voidaan parantaa ke

hittämällä tieverkkoa, joukkoliikennettä ja opastusta.

Markkinoinnissa olisi pyrittävä yhteistoimintaan ja keskityttävä joi

hinkin kohderyhmiin. Ounasj okivarren matkailun tiedottamisen ja markki

noinnin päätavoitteena voisi olla jokivarren tunnetuksi tekeminen ja

jokivarren matkailupalveluiden rtynnin edistäminen.

Ounasjokialueen matkailun markkinoinnin helpDttamiseksi ja yrityksiä

yhdistäväksi tekijäksi voitaisiin nimatä Ounasjokivartta myötäilevä

tie “Ounasjokitieksi” sekä Kolari — käslompolo - Raattama — Pelto—

vuoma - Palojoensuu tie “Tunturien tieksi!I (kuva 7).

Ounasjokivarren matkailullinen merkitys perustuu suurelta osin alueen
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luontoon. Tämän vuoksi myös matkailun luontoon aiheuttamien haittavaiku

tusten ehkäiseminen on tärkeää. Ohjattuja luontoon tukeutuvia ohjelma-

palveluja voitaisiin edistää ja maastossa liikkuminen voitaisiin ohjata

pääasiassa suunnitelluille retkeilyreiteille (vaellusreiteille, luonto

poluille, moottorikelkkareiteille, laduille, rr1ontareiteil1e yms.).

Valistus ja tiedottaminen yitipäristön puhtaana pidon merkityksestä on

keskeisinpiä tekijöitä matkailun aiheuttamien haittojen vähentämisessä.

Muun muassa oppaissa (veneily- ja vesiretkeilyopas, ulkoilureittioppaat)

ja esitteissä sekä opastuskeskuksessa ja —pisteissä voidaan asiasta ja

kaa tietoa.

Enontekiöllä on tutkittu laskettelurinteen ja huihtohissin rakentamista

Ounastunturin rinteeseen Ounasjärven eteläpuolelle. Koska alue kuuluu

Pallas - Ounastunturin kansallispuistoon, ei hankkeen toteuttaminen ole

mahdollista nykyisten kansallispuistoa koskevien säännösten johdosta.

4.6 VENEILYN JA VESIREIILYN HI9MINEN

Ounasjoki soveltuu hyvin vesiretkeilyyn, joka Ounasjoella on pääasiassa

rrelontaa. Jopa aloitteleva rrloja voi laskea kosket ohjatuilla kanootti

retkillä. Ounasjoki on houkutteleva myös perheretkeilijöille, sillä ky

lät katkovat erämaataipaleita ja reitin varrella on siten paljon kauppa-

ja matkailupalveluj a.

Ounasjoen veneilyn ja vesixetkeilyn kehittämiseksi on Lapin vesipiirin

vesitoimnistossa laadittu suunnitelma (Leskinen 1984. Vesihallitus. Tie

dotus 246). Ounasjokivarteen esitetään suunnitelmassa rakennettavaksi

useita rantautumispaikkoja ja opastetauluja (kuva 8). Retkeilymelonnan

luonteeseen kuuluu leiriytyminen luontoon ainakin muutaman kerran ret—

ken aikana, minkä johdosta osa rantautumispaikoista on suunniteltu yö—

pymistä varten.

Vesiretkeilyn kehittäminen edellyttää lisäksi neuvonta- ja opastuspis

teiden rakentamista sekä reittioppaan laatimista. Oppaan tulisi sisäl

tää reittikuvauksen lisäksi tietoja Ounasjokialueen palveluista, har—

rastusmahdollisuuksista, nähtävyyksistä, majoituspalveluista jne. Opas
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voisi sisältää myös automaUcailijoita varten ainakin kaksi Ounasjoki

tietä käyttävää autoreittiä.

4.7 UITON JRJEST)MINEN

Ounasjoen uiton järjestämistä on selvitetty tarkemmin tämän suunnitel

man osaselvityksessä “Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunni—

telmat ja Ounasjoen uittoaluesuunnitelma” (Kurkela 1985. Vesihallitus.

Tiedotus 268).

Uitto on Ounasjoella ollut perinteisesti varsin tärkeä vesistön käyttö

muoto. Viime vuosina Ounasjoella on uitettu puutavaraa noin 300 000 -

400 000 m3 vuodessa ja se on työllistänyt keväisin enirtmillään noin

200 - 300 henkeä. Uittomäärät näyttävät tulevaisuudessakin pysyvän sa

mansuuruisena. Nykyisin käytössä olevan uittoväylästön laajuuteen ei

myöskään ole odotettavissa muutoksia.

Ounasjoen nykyisin käytössä olevan uittoväylästön rungon muodostaa Ou

nasjoen pääuoma Enontekiön kunnan rajalta Rovaniemelle yhteensä 250 ki

lometriä. Lisäksi uitetaan Loukisessa, Molkojoessa, Meltausjoessa ja

Marrasjoessa sekä käytetään eräiden muiden sivujokien suuosissa olevia

varastoalueita. Qunasjoella varsinainen puutavaran uitto kestää vain

noin kuukauden ajan touko-kesäkuussa. Uittokäyttö näkyy kuitenkin myös

muina aikoina. Uiton päätyttyä kootaan uittopuanit rannoille niitä var

ten varatuille säilytyspaikoille. Syksyllä aloitetaan jälleen puutava

ran ajo joen varrella sijaitseville tönnävarastoille. Eräissä törmäva

rastoissa saatetaan puutavaraa säilyttää myös kesän yli.

Ounasjoen vesistön käyttö on ironipuolistunut. Erityisesti joen virkis

tyskäyttö, kuten veneily ja vesiretkeily, virkistyskalastus ja loma—

asutus, on lisääntynyt ja aiheuttanut näin tarvetta muun muassa entis

ten uittoväylien kunnostamiseen muuhun käyttöön ja käytössä olevien

uiton toiinintapaikkojen tarkoituksenmukaiseen j ärjestelyyn. Uittotoi

mintaa tulisikin kehittää siten, että uiton kannattavuus ei heikkene

ja että uiton aiheuttamat haitat vesistön ja rantojen muulle käytölle

olisivat vähäisiä.

Ounasjoen vesistön käytöstä poisjääneille uittoväylille on lähes kai-
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kille laadittu kunnostussuunnite]iriat Lapin vesipiirin toimesta (kuva 9).

Kunnostussuunnitelmiin sisältyy myös uittosääntöjen kurroaminen. Kunnos

tustyöt on jo suoritettu Marrasjoen latvaosilla sekä Sinettäjoella. Kit

tilän kunnan alueella sijaitsevien entisten uittoväylien kunnostustyöt

on tarkoitus suorittaa lähivuosina. Seuraavina ovat vuorossa Rovaniemen

maalaiskunnan ja Sodankylän kunnan alueilla olevien Ounasjoen sivuväy

lien kunnostustyöt. Äloitevaiheessa oleviin Dunasjoen yläosan sekä Kap

sajoen ja Seurujoen uittosääntöjen kunoamiseen liittyvät kunnostussuun—

nitelmat on tarkoitus laatia Lapin vesipiirin vesitoimistossa lähivuo

sina. tisten uittoväylien kunnostuksissa poistetaan tai muutetaan hait

taa ja vaaraa aiheuttavat uittorakenteet ja —laitteet. Kalataloudelle

merkittävin haitta uittotoiminnasta ovat aikoinaan tehdyt uittoväylien

perkaukset, joilla on muutettu lohikalojen elinympäristöä. Kohdassa 4.41

on jo käsitelty entisten uittoväylien kunnostamisia kalatalouden kannal

ta.

Niillä Ounasjoen uittoväylillä, joilla nykyisin ei enää uiteta, ei ole

kunnostustöiden yhteydessä tarpeen ottaa kriisiaikaistakaan uittotarvet

ta huomioon, sillä tarvittaessa ne voidaan vähäisin toimenpitein palaut

taa uittokäyttöön.

Uiton toimintapaikat olisi aiheellista sopeuttaa vesistön muun käytön

kanssa mahdollisirruiian hyvin. Haitat uiton puutavaran varastoalueista

pienenisivät huomattavasti, mikäli ne rakennettaisiin kestäviksi ja kes—

kitettäisiin tiettyihin paikkoihin. Kunnostetuille ja kestäville varas—

toalueille voitaisiin varastoida enerrmän puutavaraa. Puutavaran veteen—

pano näiltä alueilta tapahtuisi nopeasti, eikä vesistöön joutuisi ko

vinkaan paljon maa—aineksia ja roskia veteenpanon yhteydessä. Nopeutu—

nut puiden veteenpano nopeuttaa myös uiton toimittamista, jolloin hai

tat muille vesistön käytöille vähenisivät. Lisäksi kunnostettavat va

rasto- ja pudotuspaikat olisi pyrittävä valitsemaan sellaisilta alueil

ta, että niistä ei aiheutuisi lähiyrtpäristölle kohtuutonta haittaa. Eri

tyisesti meluhaitta on pudotuspaikkojen läheisyyksissä huomattavaa, min

kä vuoksi paikallisten asukkaiden taholta on esitetty eräiden asutuksen

lähellä olevien pudotuspaikkojen käyttöä rajoitettavaksi.

Uittoaluesuunnitelmassa on puutavaran vesistöön siirtämistä varten tar

vittavien alueiden kokonaistarve selvitetty kyselyjen ja kapasiteetti
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laskelmien perusteella. Veteenpanoa varten tarvitaan Ounasjoella luonnon—

törrrtäistä rantaa 13 000 metriä tai rakennettua törmävarastoa 8 700 met

riä. Nykyisin käytössä olevien törrnävarastojen kapasiteetti ei ole täy

sin riittävä.

Uiton toimintapaikkojen järjestämistä varten on laadittu suunnitelma uit

tosäännön muuttamiseksi. Uittosääntöön otettavaksi ehdotettujen alueiden

kapasiteetti on yhteensä noin 400 000 m3. Näihin alueisiin kuuluu 23 kap

paletta tönnävarastoja ja 10 kappaletta pudotuspaikkoja (kuva 10). Muu

hun käyttöön jääviä varastoalueita on 5 kappaletta, joista merkittävin

on Kittilän kirkonkylän kohdalla oleva Aakenusjoen suun varastoalue. Tar

vetta tutkia lisää puutavaran varastoalueita on Nivankylän itärannalla

ja Tolosenkylässä Korintteen alueella sekä Marraskoskella.

4.8 MUU ININOELMN KEHI’rflZMINEN

Muita elinkeinoelämän kehittämisxnahdollisuuksia on esitetty tämän suun

nitelman osaselvityksessä Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehit

täminen” (Mäkinen, M. 1986. Vesihallitus. Tiedotus 265). Osaselvitys on

tehty Lapin seutukaavaliitossa. Seuraavassa tarkastellaan tämän osasel

vityksen keskeisiinpiä kohtia.

4.81 Y 1 e i s t e n t o i m i n t a e d e 1 1 y t y s t e n

parantaminen

Tekninen huolto (muun muassa energia—, vesi— ja jätehuolto) luo perus—

edellytykset elinkeinojen harjoittamiselle. Teknisen huollon kehittämi

sessä tärkeimpiä kohteita Ounasjokialueella ovat Enontekiön energiahuol—

lon järjestäminen ja Kittilän sähkönsaannin vannistaminen sekä haja-asu

tusalueiden vesihuollon järjestäminen.

Enontekiön energiahuollon järjestämisestä on Enontekiön kunta esittänyt

ratkaisuksi pienvoimalan rakentamista Näkkälä - Vaikkojoen alueelle. Tä

mä on kuitenkin vastoin Ounasjoen erityissuojelua koskevaa lakia (703/83)

eikä sitä näin ollen ole voitu ottaa tässä suunnitelmassa huomioon.

Ounasjokialueen tieverkoston kiireellisirrmät parannuskohteet ovat tie-



71

osuudet Sirkka - Peltovuoma, Pello - Meltaus ja Meltaus - Unari. Lisäksi

tarvitaan uusi tieyhteys välille Kittilä - Ylläsjärvi ja Pattosjärvi -

Sonka. Myös siltojen rakentaminen Keton11aan ja Tepastoon on tärkeää.

Ounasjokialueen matkailulle on tarpeellista, että Kittilän lentokenttä

palvelisi säännöllisesti matkailuliikennettä. Enontekiön kunnan lento-

kentälle tulisi rakentaa matkustajaliiicenteen vaatimat rakennukset, jot

ta se kykenisi rtös palvelemaan reittiliikennettä. Kentän laajennus— ja

parannustyöt on jo aloitettu.

Mahdollisuudet saada ammatillista koulutusta ovat Ounasjokialueella vä

häiset. Jokialueella toimii vain neljä Lapin läänin 39:stä ammatillises—

ta oppilaitoksesta ja oppilaitosten sivupisteistä. Alueen ongelmana on

erityisesti kaupallisen ja teknillisen koulutuksen puuttuminen.

4.82Maataloudenkehitysnäkymiä

Elinkeinojen kehittämistä koskevan osaselvityksen yhteydessä kartoitet

tim kyselyllä myös maatalouden kehitysnäkymiä.

Ounasjokialueen yleisin ongelma oli kyselyn mukaan pieni peltopinta-ala

ja siitä johtuva alhainen rehuomavaraisuus. Toinentulon muita suurimpia

ongelmia olivat velkaantuneisuus, putoaminen tukij ärjestelmän ulkopuolel

le ja tuotantorajoitukset.

Suurirrvnalla osalla tiloista pellonkäyttö tulee jatkumaan entisenlaisena

lähitulevaisuudessa. Joka neljäs vastaaja ilrroitti joko vähentävänsä tai

lisäävänsä peltopinta—alaansa. Arviolta peltopmnta-ala tulisi lisäänty

mään runsaat 300 hehtaaria (6,2 %).

Ounasjokialueen maatiloilla on runsaasti halukkuutta lisätä lypsylehmien

määrää. Lehmälukuaan lisääviä tiloja kaikista vastanneista maidontuotta

jatiloista oli yli 40 %. Lehrnäluku tulee vähenemään vain 7 %:lla tilois—

ta. Mikäli suunnitellut lypsylehmien määrien lisäykset tulevat toteutu—

maan, tulee lehmäluku Dunasjokialueella kasvamaan jopa 30 %. Tällöin ti

lakohtainen lehmäluku kasvaisi nykyisestä 7,2 lehmästä 9,5 lehmään.
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Lihanautojen lukumäärä tulee kyselyn mukaan Ounasjokialueella kasvamaan

neljänneksellä. Päinvastoin kuin maatilojen kohdalla tapahtuisi lihakar—

jakoon kasvu nimenomaan pienillä tiloilla, niillä tiloilla, joiden ny

kyinen karjan koko on alle keskiarvon. Myös karjanpidon lopettamista ta

pahtunee kaikkein eniten tiloilla, joilla on vähän karjaa.

Lanipaiden lukumäärä tulisi kyselyn mukaan Ounasjokialueella kaksinker

taistumaan lähitulevaisuudessa. Uusia larrpoloita perustetaan jonkin ver

ran, mutta lampaiden lisäys tulisi tapahtumaan etupäässä jo olemassa ole

vien keskikokoisten katraiden puitteissa.

Niistä tiloista, joilla viljelijä on jo täyttänyt 50 vuotta, on jatkaja

tiedossa vain puolella. Noin 80 tilaa on vailla jatkajaa. Näyttää toden

näköiseltä, että tilanpito lakkaa näillä tiloilla viljelijän tultua elä

keikään ja että tilat jäävät asumattaniksi nykyisen viljelijän kuoltua.

Kyselyaineiston mukaan lähes neljännes alueen aktiivitiloista lopettaa

maataloustuotannon viiden vuoden sisällä. Tämä merkitsee sitä, että vuon

na 1990 aktiivitiloja on enää noin 550 kappaletta (nyt noin 720).

Viljelijöiltä tiedusteltiin halukkuutta saada opetusta tai lisätietoja

eräiltä maatalouden aloilta. Lisätietojen tarve oli yllättävän suuri.

Aiheista halutuirtmat olivat nykyistä tuotantotoirnintaa tukevat opetus-

alat: lypsykarjantalous, lihakarjantalous sekä nurmiviljely.

Sukupolvenvaihdos, taloussuunnittelu sekä perunanviljely olivat aiheita,

joista lisätietoja haluttiin mie1uuiianin muutoin kuin kurssimuodossa

(henkilökohtaisesti maataloussihteeriltä, oppaista tai esitteistä taikka

esiteirnätilaisuuksissa).

Joka toinen vastaajista halusi lisätietoa joltakin netsänhoitoon tai

-käyttöön liittyvältä alalta. Eniten vastaajia kiinnostivat taimikon

hoito sekä metsäverotus. Viljelijöiltä tiedusteltiin lisäksi kiinnos

tusta tilakohtaisiin suunnitelmiin.

Kyselyyn otettiin myös “maatalouden kokonaissuunnitelma”, joka ei ole

mikään olemassa oleva suunnitelmanujoto. Tätä suunnitelmaa vastaajat

toivoivat kuitenkin kaikkein eniten. IJiteisesti viljelijöiden on vai-
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kea määritellä oman tilansa suunnittelutarvetta ja tiloilla kaivattai—

suin kokonaisvaltaiserrpaa suunnittelua, ainakin kartoitusta siitä, mit

kä suunnitelmat kullekin tilalle olisivat tarpeellisia. Mikäli kaikki

toivotut suunnitelmat Dunasjokialueella tehtäisiin, tulisi niitä tehtä

väksi yhteensä 250 kappaletta. Suunnitelmien laatiminen on osa maatalous

neuvontaa.

4.83 Porotalouden kehitysnäkymiä

Kokonaisporomäärä ei Dunasjokialueen paliskunnissa voi nykyisestään kas

vaa, koska se eräissä paliskunnissa jo nyt ylittää korkeiirtnan sallitun.

Poromiehet toivovat kuitenkin, että porolukujen kasvattaminen sallittai

suin porotaloudesta pääasiallisen toirreentulonsa saaville ja sivutoimis

ta poronhoitoa rajoitettaisiin.

Elinkeinojen kehittämistä koskevan osaselvityksen yhteydessä tehdyssä

kyselyssä poromiehet eivät olleet juurikaan kiinnostuneita porotalouden

liitännäiselinkeinoista. Koulutushalukkuutta kartoitettaessa laitunasta

lous, kalanviljely ja porotilamatkailu saivat kuitenkin muutamia mainin

toja. rotalouteen liittyvät aiheet sen sijaan saivat selvästi enenmän

mainintoja. Tällaisia olivat muun muassa:

— porojen ruokinta

— porojen sairaudet

- poronhoidon tekniset apuvälineet

— poron jalostus ja

— porovahinkojen korvaukset.

Kyselyyn vastanneiden poromiesten ikä oli keskimäärin 43 vuotta. Tämä

oli 10 vuotta alhaisertpi kuin maatalousyrittäjien. Vain kaksi heistä ii

rritti luopuvansa poronhoidosta lähirrniän viiden vuoden aikana.

Poronhoidolla näyttää olevan vankka asema erityisesti jokialueen poh—

joisosan elinkeinoelämässä. Poromiesten anmattitaitoa olisikin tarpeen

jatkuvasti kehittää. Porotaloustutkimusta ja porotalouden kehittämistä

varten on jo pitenmän aikaa kaivattu tutkimusyksikköä poronhoitoalueel

le. Tätä tukevat myös edellä esitetyt: kehitysnäkymät. Tutkimusasemalle

olisi Ounasjokialue keskeinen sijoituskohde.
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4.S4Muunyritystoiminnankehitysnäkymät

Myös muun yritystoiminnan kehitysnäkymiä kartoitetUin elinkeinoselvi

tyksen yhteydessä suoritetuilla kyselyillä.

Työntekijöitään vähentäviä taik]a toimintansa kokonaan lopettavia yri

tyksiä Ounasjokialueella oli lähes yhtä paljon kuin henkilökuntaansa

lisääviä yrityksiä. Näin yritystoiminnan työllistävyys ei tule olemas

sa olevien yritysten puitteissa juurikaan lähitulevaisuudessa muuttu—

maan. Kehityssuunta näyttää olevan, että työntekijöitä lisäävät ne yri

tykset, joilla jo entuudestaan on kolme tai useanpia työntekijöitä.

Supistuksen kohteeksi puolestaan joutuvat useantnin jo entuudestaan pie

net, yksi tai kaksi henkilöä työllistävät yritykset.

Laajenevia toirnialoja ovat kotiteollisuustuotteiden ja puutavaran val

mistus sekä korjaainctoiminta, turkistarhaus ja matkailu. Vähittäiskaup

pa tulee edelleen keskittymään suurempiin yksiköihin alueen taajamiin.

Supistukset koskevat voimakkaimmin rakennusalaa ja siinä etenkin maara

kennusta. Voimakkaimmin yritykset laajentavat Kittilän kirkonkylässä,

Yli-Kittilässä sekä Sinetän osa—alueella. Olemassa oleva yritystoiminta

tulee supistumaan Sodankylän j ärvikylissä sekä Rovaniemen maalaiskunnan

Meltauksen alueella.

Positiivista oli uutta toimintaa suunnittelevien yrittäjien suuri määrä.

Uudenlaista toimintaa suunnittelevasta 40 yrittäjästä 30 oli sellaista,

joka suunnitteli entisenkin liiketoimintansa laajentamista. Yritystoi

mintansa lopettavasta 17 yrittäj ästä vain 5 suunnitteli uuden toiminnan

käynnistämistä.

Kehitysaluerahasto Oy:n asiakasyrityksistä yksikään ei aio lopettaa toi

mintaansa lähitulevaisuudessa. Lisäksi KER’\n rahoittamat yritykset laa

jentavat toimintaansa suhteellisesti huomattavasti useammin kuin muut

yritykset. Ilmeisesti KEPAn asiakasyrityksilleen tarjoamasta yritystut

kinnasta on ollut hyötyä.

Kohtalaisen runsaasta koulutuksen ja neuvonnan tarjonnasta huolimatta

oli alueen yrittäjillä koulutustarvetta. Koulutusta haluavia näyttäisi

ainakin laskenta- ja tilitoirnen sekä markkinoinnin ja mainonnan alalta

löytyvän niin paljon, että koulutuksen järjestäminen jossakin muodossa
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olisi perusteltua. Myös tuotekehitys ja johtamistaito kiinnostavat yrit

täj iä siinä määrin, että näiden alojen koulutus ainakin ftmasjokialueen

pohjoisertnissa osissa olisi mahdollista. Sen sijaan tuotantoteknii]cka

on niin yrityskohtainen asia, ettei yhteisen koulutuksen järjestäminen

ole aiheellista. Tuotantotekniikan kehittäminen tulisikin tapahtua joko

konsulttitoiininnan avulla tai helpottamalla yrittäjän ja yrityksen työn

tekijöiden hakeutumista koulutukseen.

Kyselyllä kartoitettiin myös yritysten työntekijöiden koulutustarvetta

yrityksen kannalta. Vastauksena saadut toivomukset hajautuivat usealle

eri alalle muun muassa sirkkelisahaus, ruoanlaitto, vieraat kielet, Jdr—

j anpito, henkilösuhteet ja mainonta. Saatujen vastausten perusteella

voidaan ajatella esimerkiksi vaihtuvalinjaisen koulutuksen tuomista

alueelle. Yritysten työntekijöistä on myös mahdollista saada vahvistus

ta yrittäjille järjestettävään koulutukseen (esimerkiksi laskenta— ja

tilitoimi sekä markkinointi).

Ounasjoki ylitetiän vielä koimella lossilla Tapionkylässä, Tepastossa ja

pohjoisimpana Ketornellassa. Ketomellaan ja Tepastoon on suositeltu ra—

kennettavaksi silta (valokuva M. Siirala).
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5 TOIMENPIDESUOSITUKSET

5.1 LEIST

Dunasjoen luonnoritaloudellista kehittämistä koskevat suositukset on koot

tu suunnittelun yhteydessä laadituista kynirenestä osaselvityksestä sekä

alueen kuntien tekemistä ja rtuilta tahoilta tulleista esityksistä. Nämä

suositukset ovat painopistealoittain pitkälle yhteneviä sen kanssa, mitä

Lapin läänin kehittämisohjelmassa vuosille 1985 - 2000 ehdotetaan. Yksit

täisten suositusten osalta ne tukevat ja täydentävät toisiaan.

Suositukset sisältävät sekä pitkän aikavälin kehittämistavoitteita että

välittömästi toteutettavissa olevia hankkeita. Suositusten toteutuminen

edellyttää sekä yrittäjien että kuntien ja valtion viranomaisten toimia.

Myös valtion tuntuva osallistuminen kehittämisen kustannuksiin on tarpeen.

Suositukset on esitetty pääpiirteissään käyttömuotokohtaisesti jaoteltui

na. Voimakkainimin niissä on otettu kantaa asioihin, jotka ovat keskeisiä

Ounasjoen pääuoman käytön ja suojelun kannalta. Ensiirmäisinä ovat Ounas

joen luonnontaloudellisen kehittämisen kannalta keskeiset vesiensuojelu

ja kalatalous. Seuraavina ovat vesistön virkistyskäyttöön tukeutuva mat

kailu sekä uitto, jonka toimittaminen tapahtuu lähes kokonaan kevättulvan

aikana. Suositusten luvut tulvien huomioonottamisesta ja rantojen käytös

tä koskevat keskeistä jokiyrtipäristöä. Viimeisenä on käsitelty elinkeino

jen kehittämistä ja muuta alueen elinolojen parantamista.

5.2 SUOSITUKSE DUNASJOEN LUONNCX’TMDUDELLISEKSI KEHI]MISEKSI

5.21 V e s i e n s u o j e 1 u

5.211 Vesistön tila ja sen parantaminen

Ounasjoen vesistöä voidaan veden laadultaan pitää Könkään kylän yläpuoli

sella alueella lähes luonnontilaisena ja Könkään alapuolisella alueella

lievästi likaantuneena tai kuormitettuna. Veteen liuennut humus on tär

kein veden käyt±ökelpoisuutta rajoittava tekijä. Tästä huolimatta Ounas

joen veden yleinen käyttökelpoisuus on hyvä (luokka II).

Ounasjoen vesistöalueella on kuitenkin useita järviä, joiden tilaa ja
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veden laatua tulee parantaa erilaisin kunnostustöin. Lapin vesipiirin

vesitoimisto on jo laatinut Sirkkajärvelle, Rautusjärvelle, Kallojärvel—

le, Kallon Syväjärvelle sekä Pasmajärvelle kunnostussuunnite]inat, jotka

tulee toteuttaa. Muita kunnostuskohteita ovat muun muassa Rastinjärvi.

5.212 Vesistön kuonnitus ja sen rajoittaminen

Ounasjoen vesistöalueen jätevedenpuhdistarroille asetetut puhdistusvaati—

mukset ovat nykyisellään riittäviä. Puhdistanoiden toimivuuden tarkkai—

lulia tulee varmistua siitä, että puhdistusteho on suunnitellun mukainen.

Lisäksi on perusteltua rakentaa jätevedenpuhdistanot Älakylän, Tapionky

iän ja Sinetän viernärilaitoksille ja poistaa siten purkuputkien lähi—

alueilla ilmeneviä haittoja.

Maatalouden ja haj a-asutuksen aiheuttaman kuormituksen pienentäminen mer

kitsee paikallisten haittojen vähenemistä. Jätevesien ja puristenesteiden

pääsy maatiloilta suoraan vesistöön tulee estää. Pelloilta tulevaa kuor—

mitusta voidaan pienentää, kun lannoitukset suoritetaan noudattamalla maa

tiloille annettuja vesiensuoj eluohjeita.

Metsätaloustoimenpiteistä aiheutuvia haitallisia vesistövaikutuksia tulee

pienentää. Metsäojitusten yhteydessä tulee ojitusalueille kaivaa riittä

vän suuret saostusaltaat sekä pyrkiä jättämään suojavyöhyke ojien ja ve—

sistöjen väliin. Metsäojitusten liettämien jokiuornien kunnostustarve ja

—mahdollisuudet tulee selvittää.

odotettavissa, että Ounasjoen vesistöaiueella pistemäinen ravinnekuor—

mitus kasvaa ja että muu kuormitus pysyy kutakuinkin ennallaan. Jotta

vältytään Ounasjoen iiialliseita rehevöitymiseltä, ei pääuoman veden ko—

konaisfosforipitoisuus saa kesällä kuivimpanakaan aikana nousta nykyi

sestään enerrpää kuin 5 mg/m3 eikä ylittää tuolloin joen alajuoksullakaan

19 mg/m3. Tällöin ei pistemäinen fosforikuormitus saa nousta nykyisestään

enempää kuin 20 kg vuorokautta kohti ja lisäkuonnituksen täytyisi tulla

tasaisesti koko vesistöalueelle.

Fosforin lisäkuormitus vastaa esimerkiksi kirjolohenkasvatuksessa 230 ton

nia kalaa. Ounasjoen pääuoman tilan kannalta on edullisinta ohjata kalan-



78

kasvatuslaitoksia Ounasjoen vesistöalueen keski— ja alaosan sivujokien

varsille, kuitenkin välttäen poikastuotannon kannalta tärkeitä jokia.

Ounasjoen vesistöalueelle perustettavien kalankasvatuslaitosten tulisi

olla pieniä tai pienehköjä maa—allaslaitoksia. Laitokset tulee mitoittaa

siten, että veden kokonaisfosforipitoisuudet eivät sivujokien varrella

olevien kalankasvatuslaitosten lähialueillakaan nouse kesällä kuivinpana

aikana enempää kuin 5. . .10 mq/m3.

5.2 ‘13 Lisätutkimusten ja seurannan tarve

Ounasjoen pääuoman vedestä on jo olemassa varsin paljon vedenlaatuaineis—

toa. Lapin vesipiirin vesitoimisto seuraa Ounasjoen veden laatua säännöl

lisesti. Sen sijaan Ounasjoen sivuvesistöistä ei vedenlaatuaineistoa ole

riittävästi. Erityisesti tulee selvittää Kittilän ja Rovaniemen välillä

Ounasjokeen laskevien ruskeavetisten sivujokien tulva—aikainen veden laa

tu. Samalla tulee selvittää, haittaavatko tulva—aikaiset korkeat humus

ja rautapitoisuudet lohikalojen vastakuoriutuneiden poikasten kehittyrnis

tä ja vaikuttavatko metsäojitukset Ounasjoen sivujokien purotaimen- ja

harjuskantoihin. Myös muita rretsäoj ituksen vesistövaikutuksia tulee tut

kia. Lisäksi Dunasjoen vesistöalueen tärkeimpien järvien tilan seurantaa

pitää tehostaa.

Ounasjoen vesistöalueella olevien merkittävimpien pistemäisten kuormitta

jien kuormitus— ja vesistötarkkailuohjelmat ovat osittain vanhentuneita.

Ne tulee uusia ja samalla tulee yhdistää eri kuormittajien vesistötark

kailut yhdeksi yhtenäiseksi vesistötarkkailuksi. Myös tärkeinirnät haja

kuormittajat pitää saada mukaan Ounasjoen vusistön tilan seurantaan.

5.214 Vesiensuojelutoimien toteuttaminen

Haja- ja loma-asutuksen sekä maa- ja metsätalouden harjoittamisen aiheut

taman vesistökuonnituksen vähentämisessä ovat keskeisiä keinoja valistus

ja valvonta. Vesihallinnon ohella nämä tehtävät kuuluvat lähinnä kuntien

asianomaisille lautakunnille. Ohjausta antavat lisäksi muun muassa maata—

lousjärjestöt sekä vesiensuojelu- ja luonnonsuojelujärjestöt.
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Kalankasvatuksen ohjaamiseen voivat vaikuttaa lähinnä asiancmaiset kunnat

ja vesipiirin vesitoimisto sekä kalastuspiirin kalastustoiinisto.

Yhdyskuntien j ätevedenpuhdistamot rakentaa tavallisesti puhdistanon käyt

täjä. Yhdyskuntien on kuitenkin mahdollista hakea tähän tarkoitukseen

valtiolta korkotukea tai avustusta. Puhdistanoiden rakentamiseen tulisi

saada valtion tukea 80 % rakentamiskustannuksista, mikä on asianomaisis

sa säännöksissä mainittu enliurnäismäärä.

Vesiensuojelun kustannuksiksi edellä mainituista toimenpiteistä voidaan

arvioida seuraavaa:

- jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen 1 200 000 mk

- jo suunnitellut järvien kunnostukset 1 500 000 mk

- lisäselvitysten suorittaminen sivuvesistöjen

tilasta ja metsäoj itusten haittavaikutusten

vähentämisestä 100 000 mk/vuosi

5.22Kalataloudenkehittäminen

5.221 Kalojen ellnympäristön parantaminen

Dunasjoen sivujoissa tulee selvittää ojitusten muuttamat jokialueet, ar

vioida muutosten vaikutusta kalastoon ja tutkia haittojen vähentämismah

dollisuuksia.

Kalankasvatuslaitoksia suunniteltaessa ja perustettaessa tulee ottaa huo

mioon niiden vesistöä kuonnittava vaikutus. Kalankasvatuslaitoksia ei tu

le ohjata ensisijaisesti Ounasjoen pääuoman eikä tärkeimpien poikastuo—

tantosivujokien varsille.

Perattujen koskien kunnostus on merkittävin toimenpide Ounasjoen kalata

louden parantamiseksi. Enontekiön alueen kosket pääuomassa sekä kaikki

rkauskohteet sivujoissa on uittosääntöjen kurroamisen yhteydessä kunnos

tettava huolellisesti. Käytöstä poisjääneiden uittoväylien kunnostussuun—

nitteluun on yhdistettävä maa- ja metsätalousministeriön toimeksianto ve—

sihallitukselle varsinaisen kalataloudellisen kunnostustyön suorittami
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seksi. Suunnitteluun on sisällytettävä täydennystä varten myös jo kunnos

tetut sivujoet sekä muilla sivujoilla valmiina tai tekeillä olevat suun—

nitelinat.

5.222 Hoitotarpeet ja suositukset kalalajeittain

Siikaa on istutettu runsaasti, mutta istutusten merkitys saaliin kannalta

on ollut pieni, joten pääuomaa varten ei tarvita lisää siianviljelykapa

siteettia. Nykyisin kalastettavan, ilmeisesti luonnonvaraisen sii]cakannan

alkuperä ja vaellukset on selvitettävä merkintäkokein. Saaliita voitai

siin nostaa siirtymällä siiankalastuksessa hieman nykyistä tiheämpisil—

mäisten verkkojen käyttöön. Muiden siikakantojen istutusten optimoimisek

si tarvitaan vaellusselvityksiä, istutuskokeita ja istutusten kannatta

vuuden seurantaa.

Ounasjoen taimnenkantojen elvyttäminen on yksi tärkeirrpiä tehtäviä Ounas

joen kalataloudellista arvoa parannettaessa. Taimenkantoj en elvyttäminen

edellyttää koskialueiden kunnostuksia, kunnostuksiin liittyviä täydennys

ja kotiutusistutuksia ja kalastuksen säätelytoimenpiteitä. Taimenia voi

taisiin istuttaa myös pyyntikokoisina ns. “istuta ja ongi”-kaloiksi. Eh

dotetut taimenistutukset eivät vaadi kalanviljelylaitosten rakentamista.

Lohen ja meritaimenen poikastuotantoon Dunasjoen alueita ei ole syytä

käyttää, koska lohen ja meritaimenen poikastuotanto huonontaa paikallis

ten lajien menestymismahdollisuuksia ja koska Ounasjoen alueelta lähte

neillä vaelluspoikasilla on huonot mahdollisuudet selvitä merialueelle.

Harjuskantojen hoito ei vaadi erityistoimnenpiteitä. Kalastuksessa alami—

tan noudattamiseen kylläkin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Muiden kalalajien osalta ei ole aihetta muuhun kuin mahdollisimman moni

puoliseen ja tehokkaaseen kalastukseen.

5.223 Kalastuksen järjestely

Kalantuotannon talteenotto tapahtuu vastaisuudessakin pääasiassa paikka-
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kuntalaisten harjoittamana kotitarve— ja virkistyskalastuksena, jota

voidaan nykyisestä tehostaa ja siten kasvattaa saaliita. Erityisiin ka

lastuksensäätelytoimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole aihetta lukuun

ottamatta harjuksen ja taimenen alamitan noudattamisen valvontaa.

Ounasjoen vesistöalueen kalantuotanto luo mahdollisuudet myös ns. vir

kistyskalastusalueiden perustamiselle. Kittilän alueella sopivia virkis—

tyskalastusalueita ovat Aakenusjoki, Kapsajoki, Immeljärvi ja pääuomas

ta Tuomikosket. Rovaniemen maalaiskunnassa vastaavia alueita ovat Mel—

tausjoki, Norvajoki, Sinettäjoen vesistö ja pääuomassa Marraskoski. Esi—

tetyillä alueilla tulee tehdä kalataloudellisia kunnostuksia ja taime

nen pienpoikasistutuksia. Kyseisten virkistyskalastusalueiden toiminnan

järjestämiseksi suositellaan kuntien voimakasta tukea, kuten Kittilässä

jo tapahtuukin. Osa edellä mainituista kohteista on ollut jo metsähallin—

non virkistyskalastusalueena. Kalastuksen mitoittaminen kalakantoj en tuo

tantoa vastaavaksi tulee tapahtua vuosittaisen saalisseurannan perusteel

la.

Yhtenäisen koko Ounasjokivarren kattavan kalastusluvan järjestäminen oli

si merkittävää erityisesti matkailutoiminnalle.

5.224 Jatkoselvitysten tarve

Tämän suunnittelun yhteydessä on keskitytty Ounasjoen pääuomaan. Työtä

on tarkistettava ja tarkennettava vuosittain kalakantojen ja kalastuk

sen kehityksestä saatavien tietojen pohjalta. Sivuvesistöille on tehtä

vä seuraavaksi kalataloudelliset käyttö— ja lioitosuunnitelinat.

Pääuortan osalta kiireelilsiirinät jatkosuunnittelukohteet ovat virtaku

tuisten lajien poikastuotantoalueet, joille tulee laatia kunnostus— ja

niihin liittyvät istutussuunnitelmat.

Kalastuskirjanpito, kalanäytteiden keruu, kalamerkinnät ja sähkökalas

tukset ovat edelleen välttämättärdä nykyisten kalakantojen tilan seu—

raamiseksi ja kalataloudellisten kunnostusten onnistumisen ja istutus—

ten kannattavuuden selvittämiseksi.
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Kalastustiedustelu on tarkoituksenxraikaista tehdä 3 - 5 vuoden välein ja

jatkaa kalastuskirjanpitoa ja kalariäytteiden keruuta.

Pääuomaan tulee perustaa edustava liavaintopisteverkosto, jossa seurataan

sähkökalastuksella kalaston, erityisesti taimenkannan tilaa.

Istutuskokeita tarvitaan siikojen vaellusten ja istutusten kannattavuu

den selvittämiseksi, istutuksiin sopivan taijnenkannan valitsemiseksi ja

lohen alasvaelluskuolevuutta koskevan tiedon lisäämiseksi.

Dunasjoen kalataloutta koskevaa tiedotusta tulee parantaa sekä julkisten

tiedotusvälineiden että viranomaisten osalta. Tiedotuksen lisäämisellä

on keskeinen rooli parannettaessa Ounasjoen vesistöaluetta virkistyska—

lastusalueena.

Esitetyt toimenpiteet kuuluvat kalatalous- ja vesiviranomaisille, velvoi—

teistuttajille ja kalastusoikeuksien haltijoille. Kalastusalueella ja

kalastuspiirillä on keskeinen rooli Ounasjoen vesistön kalataloudellises—

sa jatkosuunnittelussa ja seurannassa.

5.23Matkailunkehittämjnen

5.231 Yleisten edellytysten parantaminen

Dunasjokivarren matkailun kehittäminen edellyttää markkinoinnin ja pal

velujen parantamista, ohje]inapalvelujen lisäämistä ja kohentamista, yh

teistyötä eri matkailuyritysten ja —keskusten välillä sekä matkailualan

koulutuksen kehittämistä. Matkailua on kehitettävä yhteistyössä ja so

pusoinnussa peruselinkeinojen, maa-, metsä- ja porotalouden kanssa sekä

siten, että luonnolle ja luontaiselinkeinoille ei aiheudu haitallisia

vaikutuksia. Näitä asioita korostetaan myös Lapin läänin kehittämissuun

niteiinassa.

Hyvät kulkuyhteydet vaikuttavat merkittävästi matkailun, mutta myös mui

denkin elinkeinojen kehittymiseen. Dunasjokivarren kiireellisin kohde

on Sirkka - Peltovuoma välisen tieosuuden kunnostus sekä siltojen raken

taminen Ketomellaan ja Tepastoon. Ketomellan lossin tulisi liikennöidä
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ympärivuorokautisesti siihen saakka, kun sen tilalle saadaan silta. Li—

säksi tulisi peruskorjata Peltovuoma - Nunnanen, Pello — Meltaus ja Mel—

taus - Unari tieosuudet sekä saada uudet tieyhteydet välille Kittilä —

Ylläsjärvi ja välille Rattosjärvi — Sonka.

Säännöllisen reitUliikenteen käynnistämistä Kittilän lentokentälle tu

lisi tukea matkailuyritysten yhteisvoimin. Myöskin Enontekiön lentoken

tän tulisi palvella henkilöliikennettä entistä paremmin. Lentokentälle

tulisi laatia suunnite]jnat kentän saamiseksi käynnissä olevien parannus-

töiden jälkeen reittiliikenteen piiriin ensivaiheessa ainakin matkailun

sesonkiaikoina. Tätä varten kentälle tulisi rakentaa lentoasema ja muut

toiminnan vaatimat tilat ja laitteet.

Matkailun koulutuksen kehittämisessä olisi merkittävintä jo hyviä koke

muksia antaneen yrittäjäkoulutuksen jatkaminen edelleen. Yrittäjäkoulu

tusta antavat useat tahot, muun muassa yrittäjäjärjestöt, Lapin korkea

koulu, kauppa- ja teollisuusministeriö, kauppaoppilaitokset jne. Yrit—

täjäkoulutusta tulisi kuitenkin tehostaa, koordinoida ja uudistaa tar

peen mukaan. Matkailualan työntekijäasteisen koulutuksen tarve tulisi

tällä hetkellä tyydyttää kurssikoulutuksena. Kursseja tulisi järjestää

matkailun hiljaisina kausina.

5.232 Veneilyn ja vesiretkeilyn kehittäminen

Ounasjoen veneily- ja vesiretkeilymahdollisuuksien hyödyntämiseksi tu

lee Ounasjoelle rakentaa asialliset rantautumispaikat ja järjestää opas-

teet siten kuin Lapin vesipiirin vesitoirnistossa laaditussa veneily- ja

vesiretkeilysuunniteiinassa on esitetty. Rovaniemen maalaiskunnan osalta

veneily- ja vesiretkeilysuunnitelman toteuttaminen on jo aloitettu. Mui

den kuntien osalta hankkeen toteuttaminen riippuu suunniteltujen palve

lukohteiden huollon ja kunnossapidon järjestymisestä, joka kuntien tu

lisi ottaa hoitaakseen.

Vesiretkeilyä palvelemaan tulee perustaa opastuskeskus Sirkkaan ja lisäk

si joen alajuoksulle erityinen opastuspiste.

Ounasjärvelle, Unarille ja Ounasjoen alaosan kyliin ja matkailupisteiden
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läheisyyteen tulee rakentaa paikallista veneilyä ja kalastusta palvelevat

venelaiturit ja veteenlaskupaikat. Vesiretkeilijöitä varten tulee laatia

myös Ounasjokiopas. Oppaan tulee lisäksi palvella autanatkailua.

Ounasjoen alajuoksulla liikennöi matkustajalaiva 1900-luvun alusta 1930-

luvulle. Vesibussiliikenne on mahdollista saada kannattavaksi ohjelma

palveluksi uudelleen välillä Rovaniemi — Sinettä. Tätä varten tulee mer

kitä laivaväylä sekä rakentaa sille päätelaiturit.

5.233 Muut ohjelmapalvelut

Myös muulle Ounasjokivarren matkailun ohjelinapalvelujen kehittämiselle

luo edellytyksiä alueen nonipuolinen luonto. Yrtipäristölle aiheutuvia

haittavaikutuksia tulee kuitenkin rajoittaa aktiivisesti. Muun muassa

maastossa liikkuminen pitää ohjata suunnitelluille retkeilyreiteille.

Ulkoilureittisuunnitelmat tulee laatia Hetan ja Ylikyrön ympäristöön

Enontekiön kunnan esityksen mukaisesti. Hettaan tulee lisäksi saada

Pallas — Ounastunturin kansallispuiston opastuskeskus, sillä useat kan

sallispuiston retkeilijöistä aloittavat vaelluksensa Hetasta. Hettaa

tulee markkinoida myös maastohuihtokeskuksena sekä maastolaskettelu

eli Telemark-huihtokohteena.

Levin alueella on tärkeää kehittää kesämatkailua. Sitä varten tulee

käynnistää erityinen projekti. Sirkkaan tulee perustaa lisäksi maUcai

lun ohjelinapalvelu— ja opastuskeskus, jossa olisi muun muassa näyttely—

ja koulutustiloj a.

Raattamaa tulisi kehittää erityisesti leirikoulukeskukseksi. Raattaman

kylään tulee perustaa rrwös matkailun tiedotuspiste.

Ohjatut poro- ja noottorikeJJckaretket soveltuvat hyvin Ylä-Ounasjoen

alueelle. Moottorikelkkareiteistä tulee laatia yhtenäinen esite, jossa

selostetaan myös maastoliikennelakia, autiotupien käyttöä, erämaapuhe

linten sijaintia jne.

Kalastusmahdollisuuksien järjestäminen on matkailutoiminnalle tärkeää.
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Tätä asiaa on käsitelty kalatalouden kehittämisen yhteydessä. Erityisen

merkittävä on koko Ounasjokivarren kattavan kalastusluvan järjestäminen.

Paikalliseen kulttuuriin ja perinteisiin perustuvia ohjelmapalveluja tu

lee matkailussa hyödyntää entistä parerrmin. Hettaan tulisi perustaa mat

kailutoiminnan vaatimukset täyttävä porotalousmuseo. Perinnekulttuurin

ja yleisötapahttrnien kehittämiseen tulee saada pysyviä järjestelyorgani—

saatioita. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Enonte)döllä Hetan mu

siikkipäivät, Narianpäivän juhla ja Karjalansaaren kotiseutujuhla sekä

Kittilässä kesäkirkkomarkkinat. Ounasjokivarren esihistorialliset löytö

paikat tulee tutkia ja hyödyntää matkailun kehittämisessä. Museoviraston

toimesta on tutkimuksen suorittarnista jo alustavasti valmisteltu.

Kustannuksiltaan suurirrmat yksittäiset hankkeet ovat Hettaan esitetty

Pallas - Ounastunturin opastuskeskus ja Sirkkaan esitetty Ounasjoki—

alueen opastuskeskus, joiden yhteiskustannukset ovat 6 — 7 miljoonaa

markkaa. Muutoin tulisi alkuvaiheessa vuosittain varata reittien raken

tamiseen ja muihin ohjelmapalvelujen kehittämishankkeisiin varoja noin

500 000 markkaa.

5.234 Majoituspalveluiden kehittäminen

Lähivuosien investoinnit olisi ohjattava valtakunnallisten suositusten

mukaisesti muiden kuin hotellitasoisten majoituskohteiden rakentamiseen

ja nykyisten kohteiden varustetason parantamiseen.

Leirintämatkailua sekä maatila- ja porotilamatkailua tulee kehittää eri

tyisesti, sillä ne sopeutuvat hyvin käyttöasteen vaihteluun.

Ounasjokialueen leirintäalueiden palveluvarustelua tulee ironipuolistaa

ja parantaa.

Maatilamatkailua tulee kehittää erityisesti matkailukeskusten läheisyy

dessä maatalouden sivuansiomahdollisuuksien turvaamiseksi. Lomamökki-,

talomajoitusta ja pihaleirintää voidaan kehittää esimerkiksi Raattarrian

ja Könkään kylissä.
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Varsinaista porotilamatkailua ei alueella harjoiteta, vaikka porotiloja

on runsaasti ja kiinnostusta tuntuu olevan. Erityisesti Näkkälän, Vuon

tisjärven, Peltovuoman ja Nunnasen sekä Raattaman kylät sopivat hyvin

tämäntyyppiselle matkailutoiminnalle.

5.235 Yhteistoiminnan lisääminen matkailussa

Yhteistoimintaa tarvitaan erityisesti matkailun markkinoinnissa ja oh

jelmapalvelujen kehittämisessä. Sitä tulisi lisätä sekä eri matkailu-

yritysten että -keskusten välillä. Ounasjokialueesta tulisi laatia jo

kohdassa 5.232 mainittu Ounasjokiopas, jossa esiteltäisiin alueen oli

jeimapalveluja ym.

Markkinointi tulisi hoitaa osana muuta Lapin matkailun markkinointia,

mutta siten, että Ounasjokialuetta tuodaan esille omana kokonaisuutena.

Yrityksiä yhdistävänä ja markkinointia helpottavana tekijänä tulee ni

metä Ounasjokivartta myötäilevä Rovaniemi - Hetta tieosuus “Ounasjoki—

tieksi”. Tieosuus Kolari - käs1ompo1o - Raattama - Hetta - Palojärvi

tulee nimetä myös erityiseksi matkailutieksi nimellä “Tunturien tie”.

Yhteistoimintaa yritysten kesken tarvitaan myös erilaisten reitistöjen

toteuttamisessa riittävän korkeatasoisiksi. Esimerkiksi meottorikelkka

ja vaellusreitit tulee suunnitella niin, että ne yhdistävät eri matkai—

lukeskuksia.

Matkailijat kaipaavat nonimuotoisia palveluja ja tapahtumia. On tärkeää,

että ne ovat kootusti ja helposti saatavissa. Yhteinen tapahturnakalente

ri tulisi sisällyttää esimerkiksi paikallislehteen.

5.24Uittoakoskevatsuositukset

5.241 Käytöstä poisjääneiden uittoväylien kunnostus

Ounasjoen vesistön käytöstä poisjääneet uittoväylät tulee kunnostaa mah

doilisiiruran pian. Kunnostuksilla poistetaan väylistä muulle käytölle

haittaa ja vaaraa aiheuttavia uittorakenteita sekä parannetaan vesistön
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kalataloudellisia oloja. Käytöstä poisjääneistä uittoväylistä Qunasjoen

yläosa on myös tärkeä vesiretkeilyreitti. Tämän jokiosuuden perattujen

koskien kiveämisessä tulee kiinnittää huomiota veneiden ja kanoottien

kulkumahdollisuuteen, tinkiinättä kuitenkaan kalataloudellisesta kunnos

tuksesta. Muilla kunnostettavilla jokiväylillä ei ole erityistä merki

tystä veneilylle tai melonnalle. Käytöstä poisj ääneiden uittoväylien kun

nostamisessa ei ole tarpeen myöskään ottaa huomioon ns. kriisiajan uit

toa, sillä alueen tieverkosto on hyvä ja nykyisellä kalustolla voidaan

kunnostetut väylät tarvittaessa palauttaa nopeasti uittokuntoon.

Ounasjoen vesistöalueella on Ounasjoen yläosan lisäksi yhteensä 24 en

tistä uittojokea, jotka tulee kunnostaa uiton jäljiltä. Tärkeimpiä kun

nostuskohteita näistä ovat Kapsajoki, Riipi— ja Ulingasjoki sekä Norva

joki.

5.242 Uiton toimintapaikkojen järjestäminen ja uittopuomien lisääminen

Puutavaran vesistöön siirtämistä varten tulee törmävarastot ja pudotus

paikat sekä uiton toimittamista varten tarvittavat huoltoalueet järjes

tää siten, että ne ovat uiton kannalta toimivia, eivätkä aiheuta kohtuu

tonta haittaa vesistön muulle käytölle.

Puutavaran varastointi ja veteen siirtäminen tulee keskittää tiettyihin

paikkoihin jokivarressa. Nämä paikat tulee valita siten, että ne eivät

sijaitse lähellä asutusta, loma-asutusta eikä matkailu- tai virkistys

aluetta. Jäävarastoinnista tulee luopua, koska se lisää muun muassa up—

popuiden määrää ja roskaantumista. Pudotuspaikkojen käyttöä tulee rajoit

taa nelun vuoksi asutuksen lähellä olevilla alueilla.

Ounasjoen uittosääntöä tulee täydentää siten, että pääuomasta ja sivu

vesistä otetaan uittosääntöön pudotuspaikat ja sellaiset törmävarastot,

jotka ovat tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. Nämä alueet tulee kun-

nostaa ja rakentaa kestäviksi. Lohiojansuun, Äakenusjokisuun, Somerojan—

suun, Molkojoen taITun yläpuolisen alueen ja Marrasjärven jäävarasto—

alueen käytöstä tulee luopua. Merkittävin näistä on Aakenusjoen suun

varastoalue, sillä sen siirtäminen muualle tekee mahdolliseksi ja pit

kään vireillä olleen Äakenusjokisuiston maisemeintisuunniteiman toteut

tamisen.
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Käytöstä poisjäävien uiton jäävarastojen lähialueilta ja muualtakin, niis

sä on uppotukkeja ja kuorijätettä, tulee uittojätteet poistaa.

Kevätpyynnin mahdollistamiseksi tulee joen poukamissa ym. olevat tärkeät

verkkokalastusalueet suojata uitolta puomeilla.

5.243 Uittoa koskevien suositusten toteuttaminen

Käytöstä poisj ääneiden uittoväylien uittosääntöjen lakkauttamisesta ja

väylillä olevien rakenteiden purkamisesta ja muuttamisesta vastaa vesi—

hallinto. Kalataloudelliset kunnostamistoimet olisi edullista suorittaa

samassa yhteydessä.

Myös uiton toiinintapaikkojen järjestelyä varten laadittu suunnitelma pa

rantaa siinä määrin vesistön luonnontaloudellisia käyttömahdollisuuksia

ja tehostaa uittoa, että sen toteuttaminen valtion varoin on perusteltua.

Uittoa koskevien suositusten toteuttamisen kustannukseksi voidaan arvioi

da seuraavaa:

- käytöstä poisjääneiden uittoväylien kunnostus 2,5 milj. rrd

- uiton toirnintapaikkojen rakentaminen yms. 2,0 milj, mk

- uittojätteiden poistaminen entisiltä jäävarasto

alueilta ym. 0,8 milj, mk

- puomitusten suunnittelu kalastuspaikkojen

suojaamiseksi 0,2 milj, mk

5.25Tulvienliuomioonotto

Kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee huolehtia siitä, ettei rakennuk

sia sijoiteta mahdollisille tulva—alueille. Nämä alueet on selvitetty

luonnontaloudelliseen kehittämiseen liittyvässä osaselvityksessä. Kaa

voituksen ja rakentamisen ohjaus kuuluu kaavoitus- ja rakentarnistoimin

nasta vastaaville viranomaisille.

Jääpatojen ja tulvien torjunnassa tärkeimpiä menetelmiä ovat Ounasjoella
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ennustettavuuden lisääminen, jääpatojen muodostumiselle alttiiden paikko

jen hiekoitukset ja jääpatojen räjäytykset. Näitä toirrnpiteitä tulee jat

kaa. Jääpatojen ja tulvien torjunnasta vastaa Lapin vesipiirin vesitoimis

to ja sen apuna toimiva hälytysorganisaatio.

5.26Rantojenkäyttö

Ounasjoen maisemakuvaa ei tule olennaisesti muuttaa, vaan se tulisi säi

lyttää luonteeltaan nykyisen kaltaisena kulttuurimaisemana. Joen alajuok

sulla uusi asutus tulee sijoittumaan lähinnä Rovaniemen - Sinetän välisel—

le alueelle. Asutus tulisi sijoittaa suhteellisen kauas rantaviivasta,

pelto- ja niittyalueiden taakse metsän reunaan. Keski— ja yläjuoksulla

asutus jokivarressa sijoittuu lähinnä Kittilän kirkonkylän, Sirkan ja

Kaukosen alueille. Keskiosalla uuden asutuksen sijainti määräytyy liiken

teellisten ja maisemallisten tekijöiden perusteella metsäalueiden sisälle.

Myös yläosalla asutus tulisi sijoittaa metsän sisälle, mikä on maapohjan

rakennettavuuden takia tarkoituksenmukaista. Asutuksen sijoittamisessa

tulee ottaa entistä parerrinin huomioon myös Dunasjoen suuret tulvakorkeu

det. Ima-asutuksen sijoittamisessa tulisi noudattaa sanoja ohjeita kuin

pysyvän asutuksen ohjauksessa.

Metsätaloustoirninta nykyisessä muodossaan on sopusoinnussa Dunasjokivar—

ren muun maankäytön kanssa. Myös jatkossa tulisi ottaa huomioon metsäta

louden maisemanhoitoa koskevat ohjeet.

Keskeisten ranta-alueiden käyttöä tulee ohjata eriasteisilla kaavoilla.

Rantojen käytön ohjaus kuuluu lähinnä kaavoituksesta ja rakentamisesta

vastaaville viranomaisille, kuten lääninhallitukselle, seutukaavaliitol

le ja kuntien rakennuslautakunnille.

5.27Elinkeinojenkehittäminenjamuu

alueen elinehtojen parantaminen

5.271 Teknisen huollon kehittäminen

Teknisen huollon kiireellisin kohde on Enontekiön enerqiahuollon järjes
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täminen. Tällä hetkellä Enontekiö on Ruotsin sähköhuollon varassa pitkän

ja heikon linjan päässä, jossa sähkökatkot ovat lähes jokapäiväinen iiiniö.

Valtakunnan verkko tulisi rakentaa Enontekiölle saakka.

Kittilän sähkönsaannin varmistamiseksi tulisi ensivaiheessa rakentaa siir

rettäviä dieselvoimalaitoksia ja vuoteen 1990 rrennessä tulisi rakentaa ii

säyhteys valtakunnan verkosta.

Ounasjokialueella on noin 30 kylää tai taloryhmää keskitetyn vesihuollon

ulkopuolella. Näiden vesihuollon järjestäminen on eräänä edellytyksenä

kylien asutuksen säilyrniselle.

iergiahuollon järjestämiseksi esitettyjen hankkeiden kustannukset ovat

yhteensä 40 — 50 miljoonaa markkaa ja vesihuollon rakentamiseksi esitet—

tyjen hankkeiden kustannukset noin 20 miljoonaa markkaa.

Näissä teknisen huollon kehittämishankkeissa tulisi valtion tuen olla vä

hintään 80 % rakentamiskustannuksista.

5.272 Maatalouden kehittäminen

Maatalouden kehittämisessä on tarkasteltu erityisesti tilojen elinkelpoi

suutta sekä maatalouden aktivointia erilaisten projektien puitteissa.

Myös Lapin läänin kehittämissuunnitelmassa käsitellään sanoja asioita.

Siinä esitetään muun muassa erilaisten tukimuotojen lisäämistä ja paran

tamista Lapin läänin osalta, tilojen viljelyedellytysten parantamista

sekä eri alueille soveltuvien toimintaimaotojen tutkimista maatilatalou—

den itonipuolistamiseksi.

Ounasjokialueen maatiloille on tyypillistä hyvin pieni peltoala. Tämän

vuoksi tilojen rehuomavaraisuus ja taloudellinen kannattavuus ovat alhai

sia. Ounasjokivarressa tulisi jokaisen tuotantoa jatkavan maatilan pelto-

pinta-ala kasvattaa vähintään 10 hehtaariin. Maatilatalouden kehittämis

varoja olisi ohjattava etenkin tuotannon rehuomavaraisuuden parantamiseen.

Maaperänsä ja pieniimastonsa puolesta Dunasjoen ranta—alueet sopivat hy

vin vihannesten ja juuresten sekä perunan viljelyyn. Maatalouden neuvonta
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järjestöjen olisi syytä kiinnittää toiminnoissaan näihin entistä eneimtän

huomiota.

Elinkeinoselvityksen yhteydessä suoritetun kyselyn perusteella voidaan

maatalouden kehittämisessä nimetä seuraavat erityisliankkeet:

- Meltauksen alueella tulisi käynnistää ns. peltoprojekti, jonka tavoit

teena olisi saada suunnitelmaan osallistuvien tuotantoaan jatkavien

tilojen peltoalat riittävän suuriksi.

- Puikulaperunan ja vihannesten viljelyn lisäämiseksi tulisi Ounasjoen

keski- ja alajuoksulle muodostaa 5 - 10 yrittäjän sopimusviljelyrenkai—

ta. Markkinointi järjestettäisiin tekemällä yhteinen sopimus esimerkik

si jonkin suurtalouden kanssa. Välivarastointia varten tulisi rakentaa

asianmukaiset varastotilat.

- Sodankylän järvikylien maatalouden kehittäminen laajasti ja kokonaisval

taisesti voisi tapahtua siten, että käynnistettäisiin alueelle maata

lousprojekti, jossa aluksi kartoitettaisiin kunkin maatilan tuotannon

ja talouden nykyUianne sekä koulutustarve. Sen jälkeen laadittaisiin

kullekin tilalle oma tuotanto- ja taloussuunnitelma. Tarvittava koulu

tus järjestettäisiin kurssimuotoisesti.

Näiden erityisprojektien kustannukset ovat yhteensä noin mi1jna markkaa.

5.273 Metsien rroninaiskäytön kehittäminen

Ounasjoen luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman yhteydessä ovat tul

leet esille muun muassa puuntuotannon, protalouden, riistatalouden, mar

ja— ja sienitalouden sekä luonnonsuojelun väliset ristiriidat. Samaa asiaa

on käsitelty myös Lapin läänin kehittämissuunnitelinassa, jossa esitetään

laajaa projektia metsien puuntuotantomahdollisuuksien selvittämiseksi ja

rrninaiskäytön yhteensovittamiseksi. Projektiin ehdotetaan muun muassa met

sien meninaiskäyttöä käsittelevää työrvhrnää, jonka tehtävänä olisi selvit

tää eri metsänkäyttömuotojen kohdentuminen alueittain, käyttötarpeet ja

yleiset ristiriitaisuudet käyttömuotojen välillä. Jo käynnistyneessä pro

jektissa tulisi ottaa erityistarkasteluun Ounasjokialueen metsien rrninais—

käyttö.
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5.274 Koulutus ja neuvonta

Yrittäjäkoulutuksesta on Ounasjokivarressa positiivisia kokemuksia. Sitä

tulisi edelleen jatkaa ja uudistaa. Laaja-alaisten yrittäjäkurssien li

säksi tulisi lyhyempien ja johonkin erikoisalaan paneutuvien kurssien

tarjontaa lisätä.

Maatalousalan koulutusta on vanhempi viljelijäpolvi harvoin saanut. Tämä

näkyy muun muassa epärationaalisina työmenetelminä ja tilojen heikkona

kannattavuutena. Maatalouden neuvontatyötä tulisi tehostaa lisäämällä

kuntien maatalousneuvontaa. Aktiivisen neuvontatyön ohella olisi viljeli

jöiden arrnattitaitoa kohotettava kurssimuotoisella koulutuksella. Elin—

keinoselvityksen yhteydessä suoritetussa kyselyssä tuli esille esiinerkik

si laiamastalouteen liittyvän koulutuksen tarve.

Porotalouteen liittyvää tutkimusta tulisi lisätä. Hyvät edellytykset täl

le antaisi porontuUcimusaseman perustaminen. Aseman sijaintialueella tu

lisi luonnonolosuhteiden olla rtionipuoliset ja aseman tulisi sijaita koko

poronhoitoaluetta ajatellen keskeisellä paikalla. Kittilä täyttää hyvin

nämä edellytykset ja samalla asema Kittilässä sijaitessaan tukisi hyvin

siellä annettavaa poronhoidon koulutusta.

Ounasjokialueen kalataloutta kehittämään tulisi jokialueen kuntiin palka

ta kalatalousneuvoja.

Elinkeinoasioiden hoito on lisääntynyt viime vuosina kunnissa. Jokaiseen

Dunasjokialueen kuntaan tulisikin saada elinkeinotoimisto, jossa olisi

elinkeinoasiarniehen lisäksi elinkeinoneuvoja ja toimistovirkailija.
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5.3 OUNASJOEN LUONNONTlOUDEILISE7SI KEaITr1MISEN EDELLYTI91MÄT MRRAH1T

5.31 Ounasjoen perinteisten käyttömuotojen,

kuten kalatalouden ja uiton kehittäminen

Ounasjoen perinteisten käyttömuotojen, lähinnä kalatalouden ja uiton ke

hittämiseksi tulisi valtion tulo- ja manoarviossa varata maa- ja metsä

talousministeriölle seuraavien viiden vuoden aikana yhteensä 6 miljoonaa

markkaa. Tällä määrärahalla tulisi suorittaa muun muassa Ounasjoen ylä—

osan ja sivujokien kalataloudellinen kunnostaminen sekä uiton varasto

ja toimintapaikkojen uudelleenjärjestely koko Dunasjoen vesistöalueella.

5.32Ounasjoenuusienkäyttömuotojen

kehittäminen ja vesiensuojelu

Dunasjokialueen matkailuun ja virkistyskäyttöön liittyvien toiinintarraio

toj en kehittämiseen, opastuskeskusten ja retkeilyreittien rakentamiseen

sekä vesiensuojeluhankkeisiin ja -selvityksiin tulisi valtion tulo— ja

menoaxviossa varata ympäristäninisteriölle seuraavien viiden vuoden ai

kana yhteensä 11 miljoonaa markkaa. Määrärahaa tulisi käyttää muun muas

sa Kittilän Sirkkaan suunnitellun Qunasjokialueen opastuskeskuksen raken

tamiseen sekä Enontekiön Hettaan suunnitellun Pallas — Ounastunturin kan

sallispuiston opastuskeskuksen rakentamiseen.

5.33 Ounasjokialueen kehittämisraha

Ounasjokialueen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi tulisi valtion tulo

ja rtEnoarviossa varata Lapin lääninhallitukselle vuosittain seuraavien

kyrrwrenen vuoden aikana 3 miljoonaa markkaa.

Kehittämisraha tulee käyttää avustuksena alueen elinkeinotoimintaa edis

täviin tutkimus-, suunnittelu-, markkinointi- ja koulutusprojekteihin

siten, että osa siitä ohjataan kyläkohtaisiin yliteisprojekteihin sekä

avustuksena investointeihin, joiden kohteena on yhdyskuntien peruspal—

velujen järjestäminen tai pienyritystoiininnan sekä matkailun ja vapaa—

ajan palvelujen tukeminen.
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Projektien toteuttajina voisivat olla kunnat, kunnalliset laitokset, yh

teisöt, lääninhallitus tai muu valtion viranomainen. Kehittämisrahaa tu

lisi käyttää liarkinnanvaraisesti projekteista aiheutuviin kustannuksiin.

Sitä tulisi voida käyttää myös projekteihin osallistuvien lääninhallituk

sen ja muiden valtion työntedjöiden palkkakustannuksiin.

Muilta osin määrärahan käytössä tulee soveltaa Lapin läänin kehittämis

rahan käytöstä annettuja ohjeita.

5.34 0 u n a s j o k i a 1 u e e n p e r u s p a 1 v e 1 u j e n

k e h i t t äm jne n

Valtion tulo— ja inenoarvioon tulisi lisäksi seuraavien kyirmenen vuoden

aikana sisällyltää asianomaisille virananaisille riittävät määrärahat

näiden hallinnonalojen suunnitelmien mukaisesti

- vesihuollon rakentamiseksi kaikkiin Ounasjokialueen kyliin ja usean

talon ryhmiin

— energiahuollon turvaamiseksi Enontekiölle ja Kittilään

— tiestön kehittämiseen, muun muassa Sirkka — Peltovuoma tien kunnos—

tamiseen, Ketoinellan ja Tepaston siltojen rakentamiseen ja Kittilä -

Ylläsjärvi tien rakentamiseen sekä

— lentoliikenteen kehittämiseen Kittilän ja Enontekiön lentokenttien

osalta.
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ECOLOGICÄL DEVELOPMENT PLAN FOR REVER OUNÄSJOKI, SUMMARY

The Planning Ärea

River Ounasjoki is the greatest unharnessed river in Finland.

The drainage basin area is 13 960 km2 or 27 % of the drainage

basin of River Kemijoki. River Ounasjoki joins River Kemijoki in

Rovaniemi at the Polar Circle, 300 km from the source, lake

Ounasjärvi in Enontekiö.

Basis for planning

The Water District Office of Lapland started the planning work

in 1931 together with the communes concerned. The aim was to

produce an alternative to the harnessing of the river for power

generation. Ä law (703/83) passed in 1983 prohibited the har

nessing of the river, and the name of the project was changeä to

“Ecological Development Pian for River Ounasjoki”. The Ministry

of Ägriculture and Forestry nominated a widely—based lead group

for the project and a foilow—up group, where different spheres

of interest were represented. The actual planning work has been

carried out by the Water District together with other concerned

authorities and bodies.

Plannincj goals

The ecologicai deveiopment of River Ounasjoki aimed at prornoting

the protection and use of the natural resources of the water

system, and the trades related to it. Ecological development in

this context was understood as an activity whereby the possi—

biiities offered by the water system are utilized without

altering its character. The existing uses of the waterbody and

the river basin were one startinq point in the development work.

Promotiny the use of water power was not included in the task,

nor were the questions pertaining to compensations to be paid to

owners ef water power because of conservation measures.
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Sectoral studies

The planning work was divided into 10 sections. Each section lias

been published in the Reports—series of the National Board of

Waters. Älso, in connection with the planning work, a study

concerniny floods caused by ice jarns was carried out, sucli

floods occurring nearly every spring at River Ounas joki.

In the course of planning, close contacts were maintainecl with

those responsible for the different sections. Äs a consequence

the recommendations that eiuerged concerning the ecoloqical

development of River Ounasjoki are not too contradictory. Älso

the possibilities for development were discussed on many

occasions with the representatives of the different spheres of

interest. The communes were heard before the final recom—

mendations were endorsed. The local inhahitants were heard in

connection with an interview study, and at so—called village

meetings that were organized in different localities. Älso

various sectors were asked to give a statement of opinion.

Reconunendations for future action

The recommendations included in the developrnent pian contain

long—term objectives as well as projects that could he

implemented immediately. Ä prerequisite for the materialization

of the recommendations is action taken by enterprises, communes

and state authorities. Substantiai financial participation by

the state in the development costs is also needed.

The recommendations are presented for the different forrns of

water use. They are strongest when dealing with matters in—

volving directly the river environment i.e. water conservation,

water poliution control and fisheries. Next En importance are

tourism based on recreational use of waters, and timber—

floating, which is carried out in bulk and for the most part

during the spring flood.
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Impiementation costs

The development of the traditional uses of River Ounasjoki, e.g.

fisheries and log driving presume a 6 million mark reservation

in the National Budget for the next 5-year period for the

Ministry of Ägriculture and Forestry. For the Ministry of

Environment 11 million marks sliould be reserved for the next 5—

year period for the development of activities related to recre—

ational use and tourism as well as water conservation and water

pollution control projects and studies. For the Provincial

Governinent of Lapland 3 million marks should be reserved

annually for the next decade in order to develop the economy of

the area. In addition to these, sufficient appropriations should

he made for the local autliorities for the development of the

area’s basic services.




