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Suunnittelutilanne 1.6.1979
Planning situation as ofjune 1. 1979

i 1 Työryhmän ehdotus valmisteilla
1 Pro posal under work

Työryhmän ehdotus julkaistu

V vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa
/ Proposalpublished in the “Reports”

of the National Board of Waters (NBW)

Vesihallituksen kollegio hyväksynyt
toimenpidesuositukset

r///
(hyväksymispäivä oikealla suluissa)

V// Recornrnendations of the pian approved
hy the coliegiuni of the NBW
(date in parenthes)

_______

Hyväksytty suunnitelma julkaistu
vesihallituksen julkaisuja-sarjassa
Approved pian published in the
“Pubiications” 0fNBW

Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet

1. Pohjois-Karjala (14.2.1979)
2. Kallaveden reitti (18.4.1979)
3. Saimaan alue
4. Kymijoen vesistön yläosa
5. Päijänteen alue
6. Mäntyharjun reitti (17.12.1975)
7. Kymijoen vesistön alaosa (9.1.1974)
8. Keski-ja Itä-Uusimaa

9. Läntinen Uusimaa (26.5.1977)
10. Lounais-Suomi (19.6.1977)

11. Kokemäenjoenja Karvianjoen vesistöt

12. Pohjanmaan eteläosa
13. Pohjanmaan keskiosa (21.2.1979)
14. Pohjanmaan pohjoisosa
15. Oulujoen vesistö
16. lijoen ja Kiiminkijoen sekä

Kuusamon vesistöt
17. Kemijoenja Simojoen vesistöt
18. Tornionjoen vesistö
19. Tenojoen ja Paatsjoen vesistöt

Kuva 1. Vesien käytön kokonaissuunnittelualueetja suunnittelutilanne.
Fig. 1. Planning areas and the present state of regional water resources planning.
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ES 1 PUHE

Vesihallinto laatu vesien käyttöä ja suojelua koskevia suunnitelmia valtakunnan-, alue- ja

hanketasolla. Vesien käytön kokonaissuunnittelu on alueellista suunnittelua ja se perustuu

vesihallinnosta annettuun lakiin (18/70), jossa vesihallinnon erääksi keskeiseksi tehtäväksi

on määrätty erityisesti mm. vesien eri käyttömuodot huomioon ottavasta kokonaissuun

nittelusta huolehtiminen. Vesihallituksen perustamisen jälkeen on vesien käytön kokonais

suunnittelu käynnistetty koko maassa, joka on jaettu 19 suunnittelualueeseen. Vesien käy

tön kokonaissuunnittelualueet ja suunnittelutilanne on esitetty kuvassa 1.

Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnittelu aloitettiin vuonna 1972, jolloin

vesihallitus asetti työryhmän suunnitelmaa laatimaan. Työryhmään ovat kuuluneet Poh

jois-Karjalan vesipiirin vesitoimistosta vanhempi insinööri Seppo Surakka puheenjohtajana

1.4.1975 asti ja piiri-insinööri Tapio Nevalainen siitä eteenpäin, limnologi Marketta Ahtiai

nen ja dipl.insinööri Tapani Kaarakka sekä vesihallituksen toimistoinsinööri Arvi Kaurila

31.3.1974 asti. Suunnittelutyöhön ovat lisäksi osallistuneet fil.lis. Kyösti Mäkinen ja insi

nööri Veli Lievonen Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimistosta.
Vesihallitus kutsui eri viranomaisia, talousaloja ja etupiirejä sekä muita suunnittelutaho

ja edustavan neuvottelukunnan seuraamaan suunnittelun edistymistä, antamaan sille virik

keitä ja tuomaan julki vesien käyttäjien näkemyksiä. Neuvottelukunnan kokoonpano on

Suunnittelupäällikkö Yrjö Matilainen

Toimistoinsinööri Timo Nurminen (14.2.1973 asti)

Dipl.ins. Kalevi Kokko (15.2.1973—26.2.1974)

Dipl.ins. Esko Sirvio (27.2.1974 alkaen)
Piirikuntapäällikkö Erkki Länsimies

Puheenjohtaja Unto Silvonen
Seutukaavajohtaja Oiva Laitinen
Toiminnanjohtaja Osmo Kuivalainen
Maanviljelijä Tuomo Riikonen
Päämetsänhoitaja Pentti Piepponen
Uittopäällikkö V.H.J. Valkola
Agrologi Osmo Hirvonen (30.6.1974 asti)
Agronomi Pentti Juntunen (1.7.1974 alkaen)

DipI.ins. Ilpo Vettenranta
Fil.lis. Kyösti Mäkinen
Vesihallintoneuvos Runo Savisaari
Toimistopäällikkö Pentti Sipilä

Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimisto: Piiri-insinööri V.J. Kuokkanen (31.12.1973 asti)
Piiri-insinööri Tapio Nevalainen (1.1.1974 alkaen)

ollut seuraava:
Pohjois-Karjalan lääninhallitus:

Tie- ja vesirakennushallitus:

Metsähallitus:
Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto:

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ry:
Pohjois-Karjalan Maatalouskeskus ry:

Pohjois-Karjalan piirimetsälautakunta:
Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys:
Maataloustuottajain Pohjois
Karjalan Liitto:
Suomen Puunjalostusteollisuuden
Keskusliitto:
Pohjois-Karjalan Luonnonystävät ry:
Vesihallitus:
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Työryhmän ehdotus kokonaissuunnitelmaksi valmistui keväällä 1976. Suunnitelmaehdo
tus julkaistiin vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa (Tiedotus 102 1, ti, III). Ehdotuksesta tie
dotettiin myös lyhennel1a”Pohjois-Karjalan vesistöt tänään ja huomenna” sekä messu
jen ja näyttelyiden yhteydessä. Työryhmän ehdotus lähetettiin lausunnon antamista varten
alueen kunnille, eri viranomaisille ja intressipiireille. Suunnitelma on tarkistettu saatujen
lausuntojen pohjalta. Tiivistelmä lausunnoista ja työryhmän vastineet niihin on esitetty tä
män julkaisun liitteenä.

Vesihallituksen kollegio hyväksyi 13.5.1977 suunnitelman toimenpidesuositukset, jotka
on sittemmin tarkistettu. Vesihallitus hyväksyi istunnossaan 14.2.1979 tarkistetut suosi
tukset, jotka on julkaistu käsillä olevassa kirjassa.

Yleis-, asema-,
rakennus- ja
rantakaavoitus

Kuva 2. Vesien käytön kokonaissuunnittelu — muu suunnittelu.
Fig. 2. Regionat water resources ptanning vs. other planning.

VESIEN KÄYTÖN ALUEIDEN KÄYTÖN MUU SUUNNITTELU
SUUNNITTELU SUUNNITTELU

VALTAKUNNANTASO

Vesien käytön ja
suojelun tavoite -

suunnittelu

Valtakunnallinen
alueiden käytön
suunnittelu (VAS)

VAKS, MAKS,
energiapoliti ikka
liikennepolitiikka jne.

I Vesien käytön
kokonaissuunnittelu

ALUETASO

1
Vesien käytön ja suo
jelun yleissuunnittelu

Seutukaavoitus
LAKS,
muu sektori -

suunnittelu

PAIKALLISTASO

Vesien käytön ja
suojelun hanke-
suunnittelu

Kuntasuunnittelu,
muu sektori-
suunnittelu
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7. JOHDANTO

Vesien käytön kokonaissuunninelu on ohjaavaa, alueellista suunnittelua, jolla pyritään ve

sien käytön yhteensovittamiseen ja tarkoituksenmukaisen hyväksikäytön edistämiseen.

Vesien käytön kokonaissuunnittelun tavoitteena on luoda keskipitkän ja pitkän aikavälin

suuntaviivat alueen vesien käytölleja suojelulle. Suunnittelulla on yhteyksiä läänien ja kun

tien harjoittamaan suunnitteluun, alueiden käytön suunnitteluun sekä muuhun sektori

suunnitteluun. Kokonaissuunnittelun asema muuhun suunnitteluun nähden on esitetty ku

vassa 2 ja suunnittelun kulku pääpiirteissään kuvassa 3.
Vuoksen vesistöaiue on jaettu kolmeksi suunnittelualueeksi eli Pohjois-Karjalan, Kalla

veden reitin ja Saimaan suunnittelualueiksi. Pohjois-Karjalan suunnittelualue sivuaa KaIla-

veden reitin kokonaissuunnittelualuetta ja menee osittain päällekkäin Saimaan kokonais

suunnittelualueen kanssa. Vaikka suunnitelmat ovat valmistuneekin eri aikaan, on suun

nittelua näiden kesken koordinoitu.
Pohjois-Karjalan alueella on niin pinta- kuin pohjavesivarojakin niiden nykyiseen käyt

töön verrattuna yleisesti ottaen runsaasti. Vesivarat eivät kuitenkaan joka suhteessa riitä

vesiin kohdistuvien käyttötarpeiden tyydyttämiseen. Ristiriidat ovat luonteeltaan usein

paikallisia. Harvan asutuksen johdosta alueella ei juuri ole mahdollisuuksia pyrkiä esim.

useiden taajamien yhteisiin vesihuoltojärjestelmiin. Vesistöjen veden laatu ei suurimpien

taajamien läheisyydessä myöskään täytä virkistyskäytölle ja kalastukselle asetettavia vaati

muksia. Uittotoiminnan ja virkistyskäytön kesken esiintyy ristiriitaa eräin paikoin. Luon

nontilaisten vedenkorkeuksien on eräillä järvillä todettu olevan epäedullisia paitsi voima

talouden, uiton ja maatalouden, myös kalastuksen ja virkistyskäytön kannalta.

Keskeisiksi suunnittelu kysymyksiksi Pohjois-Karjalan alueella ovat siten muodostuneet:

— vedenhankinnan turvaaminen,
— vesiensuojelutoimenpiteiden optimointi,
— säännöstelyn suunnittelu vesien eri käytön tarpeisiin,
— uiton ja muun vesien käytön sopeuttaminen keskenään.

Suunnittelualueen vesien käytön keskeisten ongelmien selvittämiseksi on työryhmä

käyttänyt hyväkseen seuraavia eri virastojen, konsulttien ja yksityisten henkilöiden laati-

mia erillisselvityksiä, joista on runsaammin tietoa suunnitelmaehdotuksessa (Vesihallitus
1976:Tiedotus no 102: osat 1, Ilja III):
— Selvitys Pohjois-Karjalan luonnonoloista: fil.maist. Ilmari Ruuhisalmi
— Pohjavesivarojen yleisinventointi Pohjois-Karjalan vesipiirin alueella: Geo-Hydro Oy
— Uitto ja vesiliikenne: Vesihallitus ja Insinööritoimisto Oy Väylä
— Selvitys veneilystä ja veneilyedellytyksistä Pohjois-Karjalassa: fil.maist. Ilmari Ruuhisalmi

— Pielisen reitin vesistöalueella sijaitsevan metsäteollisuuden jätekuorman kehitysennuste

(Vesihallitus 1974: Tiedotus 67): Vesihallitus ja Insinööritoimisto Nevalainen & Orivuori
— Pielisen säännöstelylaskelmat: Vesihallitus ja Oy Vesi-Hydro Ab
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Sen jälkeen kun vesihallitus hyväksyi kokonaissuunnitelman suositukset keväällä 1977,

on alueella tapahtunut sen suuntaista kehitystä, että on katsottu aiheelliseksi tarkistaa

suunnitelman toimenpidesuositukset. Tarkistetut suositukset hyväksyttiin vesihallituksen

istunnossa 14.2.1972 ja niillä korvataan aikaisemmat, 13.5.1977 hyväksytyt suositukset.

Vesihallituksen hyväksymät toimenpidesuositukset ovat vesihallinnon omassa toimin

nassa ohjeena eri muodoissa tapahtuville yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, vesiraken

nuskohteiden valinnalle, vesihuollon ja vesiensuojelun avustus- ja lainoitustoiminnalle sekä

vesihallinnon esiintymiselle yleisen edun valvojana mm. vesioikeuksissa.

Muille viranomaisille, kunnille ja alueen vesien käyttäjille kokonaissuunnitelma on suosi

tuksena ja tietolähteenä. Vesihallinnon oman toiminnan ohella suositusten toteutumiselle

onkin suuri merkitys alueen kunnilla, teollisuudella sekä yksityisillä vesien käyttäjillä.

1
• • • • • • •,

Työryhmä laatu 1 Ehdotuksen julkai- 1 Kokonaissuunnitelman Kokonais

,— ehdotuksen kokonais- seminen Vesihalli- 1 julkaiseminen J suunnitelman

suunnitelmaksi 1 tuksen tiedotuksia- 1 Vesihallituksen •• toteutumisen

,‘ 1 sarjassa 1 julkaisuja -sarjassa edistäminen

ja seuranta

Tiedottaminen Toimenpidesuositusten
1 (lyhennelmä. hyväksyminen

i Neuvottelukunta 1 1 -

nayttely jne 1 vesihallituksen

kollegiossa

___________

____________

Ehdotuksen

Vesien käyttäjät Lausuntokierros tarkistaminen

]

Kokonaissuunnitelman uusiminen tai tarkistus J

Kuva 3. Vesien käytön kokonaissuunnittelun kulku.

fig. 3. The pro cedure in regional water resources planning.
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2. POHJOIS-KARJALAN SUUNNITTELUALUE
2.1 Alueen rajausja hallinto

Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelman suunnittelualueeksi on määritelty
Pielisen reitin vesjstöalue Orivirtaan asti sekä Laatokkaan laskevien Jlnisjoen, Tohmajoen
ja Kiteenjoen vesistöalueet. Suunnittelualueen rajat noudattavat likipitäen Pohjois-Karjalan
läänin rajoja. J oustavan yhteistyön aikaansaamiseksi lääninrajaisten organisatioiden kanssa
ja suunnitelman käyttökelpoisuuden lisäämiseksi suunnittelu on suureksi osaksi ulotettu
lääninrajoihin. Pohjois-Karjalan läänin pinta-ala on yhteensä 21 460 km2. Tästä on vesistöä

3 475 km2 eli 16,2 %.

Pohjois-Karjalan läänissä on kaikkiaan 19 kuntaa, joista kokonaan kuuluu ko. vesistöalu
eisiin 13 kuntaa eli Eno, Ilomantsi, Joensuu, Kiihtelysvaara, Kitee, Kontiolahti, Lieksa,
Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi, Tuupovaara ja Värtsilä. Pääosiltaan kyseisten
vesistöalueiden piirissä on Juuka. Noin puolet Kesälahden ja Outokummun alueista kuuluu
niiden piiriin. Vain pieni osa Liperin, Nurmeksen ja Valtimon kunnista kuuluu muihin kuin
kyseisiin vesistöalueisiin.

Pielisen reitin, Jänisjoen, Tohmajoen ja Kiteenjoen vesistöalueiden piiriin kuuluu Poh
jois-Karjalan läänin ulkopuolelta vähäisiä alueita Oulun, Kuopion ja Mikkelin läänistä sekä
Uukuniemen kunta Kymen läänistä kokonaan. Suunnittelualue on esitetty kuvissa 1 ja

5 sekä kuvassa 7 vesistönosiin jaettuna.
Pohjois-Karjalan läänin kattavia hallinnollisia tai vastaavia organisatioita ovat vesipiirin

lisäksi mm. Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri, maatalouspiiri, piirimetsälautakunta,
seutukaavaliitto, maakuntaliitto ja maatalouskeskus sekä kauppa- ja teollisuusministeriön
Pohjois-Karjalan teollisuuspiiri. Keskusmetsälautakunta Tapion Joensuun metsänparannus
piiri kattaa Pohjois-Karjalan läänin Kesälahden kuntaa lukuunottamatta. Suunnittelualue
on Itä-Suomen vesioikeuden ja metsähallinnon Etelä-Suomen piirikuntakonttorin toimi-
alueilla.

Pohjois-Karjalan alueella on 176 järjestäytynyttä ja 30 järjestäytymisestä vapautettua
kalastuskuntaa. Jakokuntia alueella on 206. Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion
vesiä on eniten Lieksanjoen vesistössä (n. 3 510 ha). Koitereeseen laskevista vesistöistä on
metsähallituksen hallinnassa Suomunjärvi lähes kokonaan (n. 1 100 ha). Muualla metsä-
hallituksen vesialueita on vähän. Jaettuja yksityisiä vesialueita on vain muutamia. Varsin
laajan vesialueiyhmän muodostavat ns. yleiset vesialueet, joita on Höytiäisellä, Koitereelta,
Pyhäselällä, Oriveden Savonselällä ja Paasivedellä. Näiden valtion omistamien vesialueiden
hallinta kuuluu vesihallitukselle, kun taas kalastus on järjestettävä kalastuslain mukaan.

2.2 Luonnonsuhteet

Kallio - ja maaperä, korkeussuhteet

Suomen peruskallio kuuluu osana laajaan Pohjois-ja Itä-Euroopan prekambriseen peruskal

lioalueeseen. Tästä vanhasta katlioperästä on paljaana vain osa. Eräs tällainen alue on

Fennoskandian peruskallioalue. Sekin jakautuu rakenteensa ja ikänsä suhteen osa-alueikst.

Jo niinkin suppealla alueella kuin Pohjois-Karjalan lääni on todettavissa ainakin kaksi eri

laista kallioperäaluetta. Näiden iältään ja rakenteeltaan erilaisten alueiden välinen raja

kulkee suurin piirtein linjalla Värtsilä-Eno-Juuka. Itäinen alue on vanhempi peruskallio

alue eli ns. Itä-Suomen graniitti-gneissialue. Läntinen alue kuuluu ns. karjalaiseen liuske

jaksoon.
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Sen itäreunalla kulkee melko yhtenäinen kvartsiittijakso, joka on paljastunut mm. Kolin
seudulla.

Pohjois-Karjalan kallioperä on suurpiirteiltään melko tasaista, mutta pikkupiirteissään
epätasaista. Epätasaisuuden takia alueella on runsaasti järviä ja lampia. Pääosa niista onkin
kallioperän rikkonaisissa kohdissa. Valtaosa kallioperästä on maalajien peittämää. Eräs
alue, missä pienialaisia kalliopaljastumia on suhteellisen paljon, alkaa Värtsilästä ja kulkee
Kiihtelysvaaraan, Enoon, Kolille, Juukaan ja sieltä edelleen Nurmeksen kautta Valtimoon.
Tähän jaksoon yhtyy Nurmeksen tienoilla Pielisen itäpuolelta alkava kalliopaljastumajakso.

Eri kivennäismaalajeista laajin merkitys on moreenilla, jota on lähes kaikkialta, joskin
moreenipeite on ohut. Laaksoissa ja alavilla alueilla sitä tosin peittää useimmiten turve.

Turve on moreenin jälkeen yleisin maalaji Pohjois-Karjalassa. Suot ovat syntyneet enim
mäkseen apätasaisten alueiden huonosti vettä läpäiseville moreenipohj ille. Turvemaat ovat
pääasiassa rahka- ja saraturvetta. Suot ovat yleensä ohutturpeisia. Noin 50 % soista on sel
laisia, missä turpeen paksuus on alle 1 m ja yli 2/3 on sellaisia soita, missä turpeen paksuus
on alle 2 m.

Jääkauden sulamisvaiheesta ovat peräisin reunamoreeni- ja harjualueet. Niistä suurin ja
yhtenäisin on sisempi Salpausselkä. Se kulkee Kesälahden, Onkamon ja Kiihtelysvaaran
kautta Joensuun tienoilla, missä siihen liittyvät Jaamankangas sekä Polvijärven ja Outo
kummun harjut. Toinen harjujakso, mistä eteläisimmät osat kuuluvat ulompaan Salpaus
selkään, kulkee Kiteen, Tohmajärven, Koveron, Enon, Kolin, Nurmeksen ja Valtimon
kautta kohti Sotkamoa. käisin harjujakso kulkee Ilomantsin tienoilta Koitereen alueelle ja
edelleen Lieksan itäpuo lelta kohti pohjoisrajaa. Harjuj en lähettyville sijoittuvat hiekka
alueet. Savi- ja heisumaita on vähän. Laajimmat niistä ovat suurten järvien luoteis-ja poh
joisrannoilla ja ovat usein paljastuneet maankohoamisen tai järvien laskun yhteydessä veden
alta.

Pohjois-Karjalan korkeimmat alueet ovat läänin itä-, koillis- ja luoteisosissa, joissa abso
luuttiset korkeudet vaihtelevat 200—350 m:iin. Höytiäisen eteläpuolella olevien suurten
järvien ympäristössä ovat alavimmat alueet, 100—150 m merenpinnasta. Yksittäisistä ko
houmista on Koli korkein, 347 m.

Kasvillisuus

Metsäkasvillisuus on alueella yleisin, metsien osuus maa-alasta onkin yli 60 %. Vähiten met
siä on Ilomantsin itäosissa ja Pielisen luoteispäässä. Muulla alueella metsää on jopa yli 80 %.

Metsistä ja luonnonniityistä osa on raivattu pelto-, tontti- ja tiemaaksi. Tämän ns. kult
tuurimaan osuus vaihtelee huomattavasti eli 2,6—30 % läänin eri alueilla. Eniten kulttuuri-
maata on keskisellä, suurten järvien hallitsemalla alueella.

Suota on Pohjois-Karjalassa 10—50 % maa-alasta. Läänin itäosa on selvästi runsassoisem
paa kuin muut osat. Kasviyhdyskuntien mukaan suot ryhmitellään korpiin, rämeisiin ja
nevoihin. Korpia on eniten eli 50—60 % suoalasta Liperin alueella ja vähiten eli 21—30 %
itä- ja koillisosissa. Rämerikkainta aluetta Pohjois-Karjalan läänissä ovat itäinen ja pohjoi
nen raja-alue, jossa rämeitä on suoalasta yli 60 %. Keski-ja länsiosassa rämeitä on 50—60 %
ja lounaisosassa 40—50 ¾ soista. Nevoja on eri suotyypeistä vähiten. Eniten eli 20—30 ¾
suoalasta niitä on kapeahkolla alueella itärajan tuntumassa. Läänin pohjois-ja luoteisrajalla
nevoja on 10—20 ¾. Suomen suoyhdistymissä erotetaan kaksi päätyyppiä: keidas- eli koho
suo ja aapasuo. Huomattavimpia Pohjois-Karjalan keidassoita ovat Tohmajärven-Kiihtelys
vaaran Valkeasuo (n. 4 000 ha), Kiihtelysvaaran Linnasuo, Kiteen Kirkkosuo sekä Keson
suo, ]uurikkasuo ja Piitsonsuo Ilomantsissa. Suurimpia aapasoita ovat Patvinsuo (n. 5 000

ha), Haravasuo ja lljansuo Ilomantsissa.
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Ilmasto

Alueen ilmastoon vaikuttavat mm. maantieteellinen sijainti, korkeussuhteet, etäisyys me
restä sekä alueen maa- ja vesipinta-alan suhde. Paikan sijainnista riippuu, minkä verran se
saa lämpöenergiaa ja valoa auringon maahan lähettämästä kokonaissäteilystä. Suurimmassa
osassa Pohjois-Karjalaa onkokonaissäteilyvaakasuoralle pinnalle vuodessa 270.290 KJ/cm2
(=65—70 kcal/cm2).

Vuoden keskilämpötila vaihtelee Pohjois-Karjalassa 1,5 0C...3,5 0C. Pielisen ja Höyti
äisen välisellä alueella keskilämpötila on +2,0 oC...+2,5 OC. Korkein keskilämpötila on Ke
säiahden lounaisosassa +3,0 0C...+3,5 OC. Lämpötilan keskimääräinen absoluuttinen vuosi
minimi on Suomen alhaisimpia, lukuunottamatta joitakin Lapin alueita. Ankarimmat pak
kaset Pohjois-Karjalassa ovat Ilomantsin, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon alueilla.

Vuoden keskimääräinen keskisadanta vaihtelee yleensä välillä 650.750 mm. Eniten,
jopa yli 750 mm/a, sataa Pielisen länsipuolisella ylänteellä, suunnittelualueen koillisnurkalla
ja pienellä alueella Joensuun itäpuolella (kuva 4). Sadepäivien lukumäärä on suurin läänin
keskiosissa, keskimäärin 190 päivää, ja pienenee asteittain pohjoiseen ja etelään mentäessä.
Lumen osuus sateista on Joensuun pohjois- ja koillispuolella noin 40 % ja etelä- sekä lou
naispuolella 30...40 %. Lumen paksuus kasvaa alle 55 cmstä yli 70 cm:n lounaasta koilli
seen mentäessä.

Kuva 4. Vuotuinen keskisadanta ja keskivalunta Suomessa.
fig. 4. Mean annual precipitation and runoff in Finland.
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Lumen vesiarvon vuotuinen maksimi (maaliskuun 16.) on ollut kaudella 1931—1960
Pohjois-Karjalan eteläosissa keskimäärin n. 125 mmja koillisosissa n. 1 50...160 mm. Pysyvä
lumipeite muodostuu alueen pohjoisimpiin osiin 10.11, eteläisimpiin 25—30.11. Lumi hä
viää kokonaan alueella etelästä alkaen keskimäärin 30.4.—7.5.

Keskimääräinen vuotuinen haihtuminen maa-alueilta vaihtelee alueella siten, että se on
alueen eteläosissa n. 400 mm ja pohjoisosissa n. 350 mm. Järvistähaihtuu vettän. 400 mm/a.
Koska haihtuminen pienenee lounaasta koilliseen, on valuma eli tietyltä pinta-alayksiköltä
vesistöihin tuleva vesimäärä alueen koillisosissa suurempi (10... 12 l/skm2) kuin lounaisosis
sa (7.10 l/skm2). Suunnittelualueen keskisadanta ja keskivalunta on esitetty kuvassa 5.

T uulimittareita on Nurmeksessa, J uuassa, 0 utoku mmussa, Joensuussa, Ilomantsissa ja
Tohmajärvellä. Vallitsevin tuulensuunta on ollut kaakosta Nurmeksessa ja Outokummussa,
etelästä Juuassa ja Joensuussa sekä lounaasta llomantsissa ja Tohmajärvellä.

Pienet järvet jäätyvät alueen pohjoisosissa keskimäärin n. 12.11. ja eteläosissa n. 20.11.
Pielisen ulappa jäätyy vasta keskimäärin 25.11. Jäät lähtevät alueen järvistä 10-—15.5. Pie
lisen jää on kevättalvella n. 60 cm paksua; suurin havaittu paksuus on noin 80 cm.

Pielisen pintalämpötila kohoaa Nurmeksen kohdalla toukokuun lopulla keskimäärin
n. +10 °Ceen, kesäkuun lopulla noin 17 0C:een, heinäkuussa se on 17...1$,5 0C, elokuussa
18,5...16 0C, syyskussa 16.9,5 °Cja alenee lokakuussa keskimäärin 9,5 °C:sta n. 5 °C:een.
Pienemmissäjärvissä vesi lämpeneejajäähtyy Pielistä nopeammin.

2.3 Vesistöjen syntyhistoria

Alueen vesistöjen kehitys on alkanut noin kymmenentuhatta vuotta sitten maatamme tuol
loin peittäneen mannerjään alkaessa vetäytyä toiselta Salpausselältä. Tähän aikaan Baltiaa
ja sitä osaa fennoskandiaa, joka oli vapautunut mannerjäästä, peitti laaja yhtenäinen
makean veden allas, Balttilainen jääjärvi. Kun Keski-Ruotsissa sijaitseva Billingen syvänne
vapautui jäistä, laski Balttilaisen jääjärven pinta sitä kautta noin 28 m tätä alempana sijain
neen merenpinnan tasoon. Tämän seurauksena se osa Saimaasta, joka sijaitsi ensimmäisen
Salpausselän ja mannerjään reunan välissä, irtautui omaksi järvekseen, joka purki vetensä

nykyisen Mäntyharjun reitin yli silloiseen Yoldianmereen. Maan kohoamisen seurauksena
Saimaan vesistön ja Mäntyharjun reitin väliset vesiyhteydet katkesivat ja Saimaan vesistö
kehittyi vähin erin yhä suuremmaksi pohjoiseen laskevaksi vesistöksi. Saimaa laskikin ve
tensä yhdessä Päijänteen kanssa Perämeren suuntaan aina siihen saakka, kun Päijänteen
vedet maanpinnan epätasaisen kohoamisen takia mursivat Heinolan harjun. Tämän noin

6 000 vuotta sitten tapahtuneen katastrofin seurauksena myös Saimaan vedet purkautui
vat noin tuhat vuotta Kymijokeen, kunnes Vuoksenniska murtui. Suurimmillaan Saimaan
allas ulottui aina Viinijärveen saakka.

Pieljnen kuroutui Yoldiamerestä noin 9 500—10 000 vuotta sitten Sotkamon reittiin
laskevaksi järveksi. Lähes 9 000 vuotta sitten maanpinta oli järven luoteisosassa kohonnut
niin paljon, että sen vedet mursivat Uimaharjun, jolloin lasku-uoma siirtyi Sotkamon rei
tiltä Saimaaseen.

Höytiäinen kuroutui itsenäiseksi sisäjärveksi noin 8 500—8 900 vuotta sitten. Aluksi se
purkautui Saimaaseen Polvij ärven kirkon eteläpuolelta. Sen nykyinen purkukanava J aaman
kankaalla muodosttettiin osittain keinotekoisesti v. 1859. Tällöin vedenpinta järvessä laski
lähes 10 m.

Maan epätasaisella kohoamisella on siis ollut ja on edelleen keskeinen merkitys järvi

altaitten syntyyn ja muotoutumiseen. Maa kohoaa Pohjois-Karjalan pohjoisosissa nykyään
6,0 mmja eteläosissa 3,0 mm vuodessa.
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2.4 Väestö ja elinkeinot

Väestö

Pohjois-Karjalan väkiluku nousi vuoteen 1959 asti, jolloin alueella asui 210 885 henkeä.

Tästä alkaen väestön määrä alkoi vähetä. Väheneminen oli vuosina 1960—1970 keskimää

rin 2 244 henkeä vuodessa. 1970-luvun alkupuoliskolla väestön väheneminerr on hidastu

nut nopeasti. Vuonna 1976 vähennvs oli enää 372 henkeä. Koko väestön vähenemisestä

huolimatta on taajamaväestön määrä lisääntynyt kaikkien kuntien keskuksissa. Koko

Pohjois-Karjalassa on keskittyminen ollut voimakkainta Joensuuhun ja sen ympäristöön.
Taulukossa 1 esitetään kunnittainen väestösuunnite vuoteen 2000. Kuvassa 5 on esitetty
alueen yhdyskuntarakenne ja teollisuuslaitokset.

Taulukko 1. Pohjois-Karjalan väkiluku vuosina 1960—1975 ja väestöennustcet vuosille 1980—2000.

Tahle 1. Population of the planning area in 1960—1975 and projections for 1980—2000.

Väkiluku .4ctual Väestösuunnite Projccted
Kunta
Conzmune 1960 1970 1975 1980) 1985) 20002)

Eno 11 225 10 290 9 116 $ 700 8 500 8 300

llomantsi 13 834 10945 9 137 8800 8600 8500

Joensuu 28335 36463 42339 46800 50000 55000

Juuka 11704 9475 8425 8000 7700 7500

Kesälahti 4 317 3 691 3 265 3 000 2 800 2 700

Kiihtelysvaara 4 031 3 066 2 374 2 100 1 800 1 500

Kitee 12421 11 005 11 145 11 200 11 300 11 300

Kontiolahti 10331 8955 8149 8000 7900 7900

Lieksa 26 345 20 875 19411 19 200 19000 18901)

Liperi 12 893 11 145 10 369 10 100 10 000 9 800

Nurmes 14 990 12 425 11 506 11 200 11 000 11 000

Outokumpu 12364 10807 10524 10600 10600 10600

l’olvi järvi 9431 7 950 6 666 6 200 5 $00 5 600

l’yhäselkä 5 591 4 917 4 864 5 000 5 000 5 000

Rääkkvlä 6356 5 140 4353 4000 3800 3700

Tohmajärvi 9 490 7 562 6672 6 400 6 200 6 100

Tuupovaara 5 791 4 303 3 430 3 100 2 800 2 700

Valtimo 6 561 5 070 4 189 3 800 3 500 3 300

Värtsilä 1 732 1 219 1 007 800 70f) 600

Yhteensä Total 207 742 185 303 176 941 177 000 177 000 180 000

1) Valtioneuvoston kanslian lääneittäinen väestösuunnite 13.10.1976 kuntakohtaistettuna

Based on the goat set for each province by the Conncit ofState

2) Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton liittohallituksen tammikuussa 1977 hyväksymä ennuste

Projection made by the Regional Land Use Planning Association ofNorth Karelia

Elinkeinot

Pohjois-Karjalan läänin elinkeinoelämä on alkutuotantovaltaista. Maa- ja metsätalous muo
ddstaa vielä alueen talouden perustan. Myös palveluelinkeinot ja teollisuus rakentuvat huo
mattavassa määrin maa- ja metsätalouden varaan. Pohjois-Karjalan ammatissa toimiva väes
tö jakautui vuosina 1960—75 elinkeinonhaaro ittain seuraavan taulukon mukaisesti.
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Ammatissa toimiva väestö Pohjois-Karjalassa.

Elinkeinonhaara 1960 1970 1975 %

Alkutuotanto 54 199 59,3 30 633 39,5 21 500 28,7
Jalostus 14965 16,4 16241 20,9 18500 24,7
Palvelut 21 848 23,9 29 543 38,0 35 000 46,6
Tuntematon 369 0,4 1 262 1,6 - -

Ammatissa toimiva
väestö yhteensä 91 381 44,0 77 679 41,9 75 000 42,4

Maatalouden päätuotantosuunta on ja tulee vastaisuudessakin olemaan nurmiviljelyn
varaan perustuva maidon- ja lihantuotanto. Maatilojen keskimääräinen pekopinta-ala on
7,26 ha. Se on 2,5 ha pienempi kuin koko maassa keskimäärin.

Metsätalousmaita on 5,8 % koko maan metsätalousmaasta. Puuston kokonaismäärä
vuonna 1974 oli 114,7 milj.m3 kuorellista puuta, joka oli 7,9 % koko maan puuvaroista.
Vuotuinen kasvu on ollut 4,4 milj.m3 kuorellista puuta. Puunjalostusteollisuus on pääasi
assa puolivalmisteita tuottavaa, eli selluloosa-, saha- ja levyteollisuutta. Pohjois-Karjalan
metsäteollisuus pystyy käyttämään raakapuuta maksimikapasiteetilla 2,3 milj.m3 vuodessa.

Metalliteollisuuden suhteellinen osuus on 1970-luvun alkupuolella lisääntynyt huomat
tavasti. Myös tekstiili-ja vaateteollisuuden osuus on alkanut kasvaa viime vuosina.

Kuvassa 6 on esitetty Pohjois-Karjalan teollisuuden jalostuarvo ja työntekijät.
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2.5 Kaavoitus ja muu aluellinen suunnittelu

Pohjois-Karjalan seutusuunnitclma valmistui vuonna 1967 vapaaehtoisena seutukaavoitus

työnä lääninrakennustoimiston ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ry:n yhteistyössä. Seutu-

suunnittelua on jatkanut lakisääteisellä pohjalla Pohjois-Karjalan seutukaavatiitto, joka

aloitti toimintansa kesällä 1972. Pohjois-Karjalan runkokaava valmistui vuonna 1975. Joen

suun seudun vaihekaava valmistui v. 1977 ja Pohjois-Karjalan virkistys-, suojelu- ja turve

aluevaihekaava vuonna 1978.

Lääninhallituksen johdolla on vuonna 1977 laadittu Pohjois-Karjalan läänin alustava alu

eellinen kehittämissuunnitelma. Muita keskeisimpiä läänin alueen kattavia selvityksiä ovat

alueellinen henkilöliikennesuunnitelma, teollisuuspoliittinen ohjelma, laaja työvoimatutki

mus sekä lukuisat maa-ja metsätaloutta sekä puuraaka-aineen käyttöä koskevat selvitykset.

Vahvistettuja yleiskaavoja ei Pohjois-Karjalan kunnissa ole. Osayleiskaavoja on laadittu

Joensuussa, Lieksassa, Ilomantsissa, Pyhäselällä ja Tohmajärvellä. Kaikkiin tärkeimpiin kes

kuksiin on vahvistettu joko asema- tai rakennuskaava.

Hyväksyttyjä rantakaavoja oli Pohjois-Karjalassa vuoden 1977 lopussa kahdeksan kap

paletta. Rantakaavoja oli Lieksassa kolme, Kontiolahdella kaksi ja Outokummussa, Ilo

mantsissa sekä Lipenssä kussakin yksi. Rantakaava-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala oli

415 ha. Pienin oli 8,7 ha ja suurin 112 ha. Rantaviivan yhteenlaskettu pituus oli 29.5 km.

Rantaviivaa oli yhtä rantakaavaa kohti 0.9 km — 6,1 km. Rakennuspaikkoja oli yhteensä

207 ja loma-asuntoja 244. Omarantaisia loma-asuntoja näistä oli 71.

Puutavara -

teollisuus

. Kaivos- jo muu
“ kaivannaistoiminto

Paperi- jo graafi
nen teolliSuus

Metalli-jo kone
pojateollisuus

Söhkö-ja
vesihuolto

Elintarvike
0 teolliSuus

,, Voatetus-jo
/ nahkateollisuus

o Sovi-ja
0 kiviteollisuus

g Muu
tehdasteollisuus

Kemian
teollisuus

ADDED VALUE miUlon Fmk LABOUR nr of employees

Kuva 6. Teollisuuden toimialojen jalostusarvo ja työntekijämäärä Pohjois-Karjalassa.

Fzg. 6. Added value and labor in drfferent industries in North Karelia.



22

3. VESIVARAT

Vesivaroiksi käsitetään kaikki pinta- ja pohjavedet, niin nesteenä kuin vesistöinäja vesialu
eina. Käsitteen piiriin on luettu myös rantojen käyttömahdollisuus ja vesi maisemateki
iällä.

Vesivarojen määrään vaikuttavat alueen ilmasto-olot, maakerrosten paksuus ja veden
läpäisyominaisuudet, maanpinnan ja kallioperän muoto sekä kasvillisuus. Tietoja vesi-
varojen määrästä kerätään hydrologisen havaintotoiminnan avulla, joka muodostaa perus
tan vesivarojen käyttöä koskevalle suunnittelulle. Kuvassa 7 on esitetty vesistö-ja vesistön
osa-alueiden rajat, veden virtaussuunnat sekä alueiden järvisyysprosentit. Suunnittelualueen
hydrologiset havaintokohteet on esitetty kuvassa 8.

3.7 Vesistöt ja niiden hydrologia

Vedet kertyvät suunnittelualueelle yhteensä 31 385 km2 suuruiselta valuma-alueelta. Vettä
virtaa alueen ulkopuolelle keskimäärin 320 m3/s. Vuoksen vesistön Orivirran yläpuolisen
alueen osuus on tästä 294 m3/s, Jänisjoen vesistöalueen 19 m3/s, Kiteenjoen vesistöalueen
4,1 m3/s ja Tohmajoen vesistöalueen osuus 2,8 m3/s. Suunnittelualueen suurimpien järvi
en ala ja keskisyvyys käyvät ilmi kuvasta 9. Kuvassa esitetään myös altaiden välisten keski
määräisten virtaamien suuruus. Suunnittelualueen vesistöalueiden ja vesistöosa-alueiden
pinta-alat ilmenevät taulukosta 2.

Taulukko 2. Pohjois-Karjalan vesistöalueet.
Tabte 2. Drainage basin areas in North Karetia.

Vesistö (no) Osa-alueen Alueesta Järvien osuus Koko valuma-alue
Drainage basin ala Suomen puolella Suomen puolella alueen alarajalla

Osa-alue (no) Surface Surface area on Lake surface on Totat drainage basin
Sub-area area of the the Finnish side the finnish side area at outtet ofcor

sub-basin of the border respondingsub-area
2 km2 km2

Vuoksen vesistö (4)
River Vuoksi drainage basin:

Pielisen vesistöalue (4.4) 13 690 7 930 1 254
Koitajoen vesistöalue (4.9) 6 795 3 610 408

Pielisjoen alue f 4.34, 4.33

ja 4.36) 1 285 1 285 138 21 770
Höytiäisen reitin

vesistöalue (4.8) 1 460 1 460 320

Pyhäjärven reitin
vesistöalue (4.39) 1 045 820 241

Viinijlrven vesistöalue (4.35) 1 035 1 035 189
Oriveden-Pyhäselän alue

(4.31, 4.32, 4.37, 4.38) 3 200 3 200 1 167 28 510

Jänisjoen vesistö (1)
Riverjänisjoki drainage basin: 2 120 1 970 132

Kiteenjoen vesistö (2.02)
River Kiteenjoki drainage basin: 465 465 39

Tohmajoen vesistö (2.01):
River Tohmajoki drainage basin: 290 290 17
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fig. 7. The drainage basin network

in North Karetia.





V Vesicisteikko Staffgauge

9 Limngrfi Stage

w Victaamo, mitapato Measur,g
V weir (d,scharge)

Pohjcivesicisemci Groundwater
stafion (Ieve!)

Haihdunta-astia Evaporation pan

‘ Sademittari Rain gauge

Sademittari, piirtävä Recording
rain gauge

Meteorologicat

Snow depth

snow

depth in

SNTL
USSR

IKunnanraja
Mun icipaI boundary

— Lööninraja
Provinciat boundary

Suunnittelualueen raja
Boundary of the
planning area

8. Hydrologisia havaintokohteita

Pohjois-Karjalassa.

Fig. 8. Hydrologic observation stations

in North Karelia.





,1Keskisyvyys h
Mean depth

ilm

____

00 000000 0
— Lfl00000 0 E

—c’JC1’:L1

Jäcvioltoan pinta-ala A
Surface area of the lake basin

Ml
Uoman keski
virtaama
Mean flaw

300 m3Is

SNTL
USSR

Kunnanraja
Mun icipaI boundary

9r1_sLääninraja
Ptovincial boundary

Suunnittelualueen raja
Boundary of the
p(anning area

Kuva 9. Suurimmat järvialtaat ja keski
vfrtaamat Pohjois-Karjalassa.
Fig. 9. Greatest lake basins and mean

flows in North Karelia.





O Vesivoimalaitos
Hydro-pawer piani

D Säännöstelypato
Reguiat,on dam

Pohjapato
Submerged dam

O Patoava mylly tai kalalaitos
Wutec miii or fishery piant
caus,ng damming

Käytössä oleva uittopato
Dam i Lise serving timber ftoat,ng

SNTL
USSR

— Kunnanrajc
Mun icipai boundary

— Lädninraja
Provincial boundary

Suurinittelualueen raja
Boundary of Ihe
planning area

10. Merkittävimmät vesirakenteet

Pohjois-Karjalassa.

Fig. 10. The most important hydraulic

engineering structures in North Karelia.





31

Taulukko 3. Vesialueet Pohjois-Karjalassa kunnitrain.

Table 3. Water areas in the communes of North Karelja.

Kunta Vcsjalue Kunnan alasta

Commune Waterarea Percentage of the

commune’s totat area

km2

Eno 116,72 10,63

llomantsi 317,91 10,03

Joensuu 34,30 28,43

Juuka 336,10 18,11

Kesälahti 176,58 31,34

Kiihrelysvaara 28,40 5,37

Kitee 253,03 22,24

Kontiolahtj 241,70 23,58

Lieksa 620,94 15,19

Liperi 352,51 29,50

Nurmes 244,11 14,08

Outokumpu 126,81 22,21

Polvijärvi 151,00 15,72

Pyhäselkä 63,00 18,96

Rääkkylä 268,50 37,01

Tohmajärvi 55,41 7,66

Tuupovaara 42,24 6,57

Valtimo 36,91 4,43

Värtsilä 8,35 5,92

Yhteensä Keskim.

Total 3 475,52 Mean 16,19

Taulukosta 3 käyvät ilmi vesistöjen pinta-alat kunnittain Pohjois-Karjalassa. Taulukossa

4 esitetään 1 km2 suurempien järvien pinta-ala, peruskartoituksen mukainen vedenkorkeus

ja vesistöjen hydrologisten ominaisuuksien perusteella arvioitu järvestä lähtevä virtaama.

Maankohoaminen muuttaa jatkuvasti merenpinnasta laskettuja vedenkorkeuksia. Maan-

kohoaminen mm. kallistaa järvialtaita luoteesta kaakkoa kohti. Näin vedenkorkeuksien pit

käaikaiset keskiarvot pienenevät varsinkin pitkien järvien luoteisosissa. Vedenkorkeudet

tulisi näin ilmoittaa mahdollisimman uudessa korkeusjärjestelmässä, joista uusin on nykyi

sin N60-järjestelmä. Vuosisadan alusta peräisin oleva NN-järjestelmä on käytännön syistä

kuitenkin yhä laajassa käytössä myös Pohjois-Karjalassa. NN-järjestelmän korkeuksien

käytöstä ei ole vältytty tässäkään julkaisussa. NN-ja N60-järjestelmien erot ilmenevät mm.

hydrologisista vuosikirjoista. Taulukossa 5 on esitetty suurimpien järvien vedenpinnan kor

keudet sekä NN- että N60-tasossa.

Veden pinnan ylimmät merenpinnasta lasketut korkeudet esiintyvät suunnittelualueen

pohjoispäässä. Jonkerin korkeus on 195 m, Nurmijärven 147 m ja Ruunaanjärven 140 m.

Pielisen korkeus on 94 m, Koitereen 143 m, Höytiäisen $7 m ja Oriveden 76 m merenpin

nasta. Valtakunnan itärajan taakse laskevista vesistöistä Loitimojärvi on tasolla 110 m,

Tohmajärvi 80 m ja Kiteenjärvi 79 m. Kuvassa 10 on esitetty vedenkorkeuksiin vaikutta

vat rakenteet suunnittelualueella.
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Taulukko 4. Pinta-alaltaan 1 km2 suuremmat järvet Pohjois-K arjalassa.
Tahle 4. Lakes exceeding 1 km2 in North Karelia.

N = vesistön tai vesistön osa-alueen numero = mdcx of catchment area
A = järven pinta-ala = surface area of the lake
W = peruskartoituksen mukainen vedenkorkeus = water tevel etevation
N60+m = korkeus (m) merenpinnan keskikorkeudesta v. 1960 Helsingissä =

meters above mean sea level in 1960 in Helsinki
MQ = keskivirtaama mean flow

‘)
vesistöjen hydrologisten )

calculated
MHQ = keskiylivirtaama = mean flood flow ),. ominaisuuksien perusteella

?‘ flows
MNQ = keskialivirtaama = mean low flow ) arvioitu lähtevä virtaama ]

N A W MQ MHQ MNQVcsistöalue Kunta
Water system Commune

Järven nimi km2 N60+m m3/s m3/s m3/s
Lak e

Pielisen vesistöalue
Pielinen water systenz

Autiojärvi
Ylä-Valtimo
Valtimojärvi
Koppelojärvi
Iso ja Pieni Haapajärvi
ja Pieni Valtimo
Viemenenjärvi
K uo kkasten lahti
M uj ej ärvi
Kolkonjärvi
Kuohatinjärvi
Lautiaisjärvi
N urmesjärvi
Mäntyjärvi
Ruosmänjärvi
Viekinjärvi

J onkeri

Saari Valama
Savij ärvi
Saarijärvi
Puuru njärvi
Nurmijärvi
Säynämänjärvi
Ruunaanjärvi
Polvij ärvi

Neitijärvi
Kattitajärvi
Siikajärvi
Pankajäwi
Sokojärvi
Ketvänjärvi
Jauhiainen

J amalinjärvi
Vuokonjärvi
Savijärvi

J ero
Herajärvi
Alselkä
Pusonjän’i
Piclinen

Valtimo 4.46 1,2 176,1 0,5 4,3 0,06
4.46 1,7 107,2 2,3 22 0,3
4.46 3,8 107,2 2,9 22 0,4
4.46 4,3 130,7 1,2 10 0,2

4.46 6.2 103,8 11 83 1,7
Nurmes 4.46 2,2 115,8 0,5 5,2 0,05

4.46 6,8 93,8 14 112 2,2
4.47 3,7 197,1 1,3 8,0 0,2
4.47 2,0 178,5 2,0 13 0,3
4.47 9,7 161,9 0,9 4,0 0,1
4.47 11 93,7 10 72 1.7
4.47 1,7 93,7 10 72 1,7
4.48 1,2 204,5 0,1 0,7 0,01

Lieksa 4.48 2,5 150,3 0,1 0,5 0,03
4.48 28 93,8 5,9 41 1,2

Kuhmo 4.44 14,0 196,0 1.5 8.3 0,3
Lieksa 4.44 1,6 141,5 0.1 0,5 0,02

4.43 1,9 151,2 0,3 1,9 0,05
4.43 2,1 173,0 0,1 0,6 0,02
4.43 1,6 116,2 0,2 1,1 0,03
4.43 1,2 115,3 13 116 1,8
4.49 1,9 139,2 59 115 28
4.49 13 138,9) 61 119 29
4.49 3,9 138,91) 731) 441) 341)

4.49 2,8 132,8 74 144 34
4.49 1,5 131,6 74 144 35
4.42 1,3 123,0 75 146 35
4.42 23 1051) 2421) 541)

4.42 1,6 131,5 0,3 2,5 0,03
4.41 2,5 96,9 1,3 15 0,1
4.41 1,8 93,7 0,4 3,5 0,05
4.41 1,3 116,5 0,2 1,4 0,02

Juuka 4.41 2,7 96,0 1,2 14 0,1
4.41 2,0 126,4 0,3 1,8 0,06

Lieksa 4.41 1,6 119,8 0,1 0,8 0,02
Kontiolahti 4.41 9,3 100,0 1,1 5,1 0,2

4.41 1,4 99,8 1,2 5,1 0,2
4.41 1,8 152,2 0,3 2,6 0,04

Juuka, Nurmes, 4.41 867 93,71) 147 304 62
Lieksa, Eno,
Kontiolahti
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Vesistöalue Kunta N A W MQ MHQ MNQ

Water system Co;nmune

Järven nimi 2 N60+m m3/s m3/s m3/s
Lake

Koitajoen vesistöalue
Koitajoki water system

Syväjäwi ttomantsi 4.93 4.3 183,9 0,4 2,0 0,09

Ilajanjärvi 4.93 7,9 152,1 2,0 22 0,3

Oskajärvi 4.99 3,8 152,5 0,4 3,7 0,07

Viiksinselkä , 4.99 14 144,6— 9,5 23 3,4

145,7
Nietaselkä , 4.92 5,4 144,4— 10 25 3,7

145,5
Perkeljätvi » 4.92 1,7 144,4— 11 27 4,0

145,5
Sysmä 4.92 12 151,2 0,6 1,8 0,2

Viinijärvi 4.92 1,7 148,9 0,3 3,0 0,03

Nuorajärvi 4.92 30 144,4— 37 90 13
145,5

Ilomantsinjärvi » 4.92 8,2 144,6 1,4 13 0,2

Mekrijäwi » 4.92 8,9 144,5 2,5 17 0,5

Valkeajärvi 4.92 1,3 157,4 0,2 1,4 0,02

Kelsimäjän’i » 4.92 2,3 155,4 1,0 11 0,1

Hattujärvi » 4,98 5,1 168,8 0,7 4,9 0,1

Harkkojärvi » 4.98 5,1 150,4 1,8 16 0,3

Naarvanjärvi Ilomantsi 4.95 1,4 147,3 5,9 87 0,6

Suomunjärvi Lieksa 4.96 6,5 152,0 1,0 5,7 0,2

Mäntyjärvi 4,94 1,6 166,2 0,7 5,6 0,09

Iso Kuora » 4,94 1,9 183,9 0,2 1,1 0,02

Koitere llomantsi 4.94 164 143,01) 24) 501) 10,6)

Kulujärvi » 4.91 1,2 156,5 0,1 1,3 0,01

fokrajärvi » 4.91 2,3 144,4 0,3 1,9 0,06

Palojärvi Ilomantsi, Eno 4.91 8,0 165,2 71 124 39
Jäsysjärvi Eno 4.91 16 93,8 74 129 41

Pidlisjoen alue
Pielisjoki water system;

Joukiinen Eno 4.34 4,9 93,5 0,6 3,0 0,1

Hiirenvesi » 4.34 6,0 93,5 220 352 132

Kaltimojärvi ‘ 4.34 1,8 116,2 0,2 1,7 0,03

Ylimmäinen » 4.34 4,1 127,9 0,3 1,0 0,05

Latvajärvi Kontiolahti 4.34 1,1 132,2 0,06 0,3 0,01

Uramojärvi » 4.34 3,6 123,4 0,5 2,1 0,08

Alusvesi Eno 4.34 5,0 84,1 223 357 134

Jukajärvi Kiihtelysvaara 4.33 2,2 98,2 0,4 3,0 0,06

Pitkälampi Kontiolahti 4.33 1,9 109,$ 0,2 1,1 0,03

Kangasvesi “ 4.33 14 84,0 225 360 135

Höytiäisen reitin vesistöalue
Höytidinen water system

Ripulinjärvi Kontiotahti 4.87 1,3 150,7 0,1 1,2 0,02
Tuopanjärvi Juuka 4.86 3,1 123,4 1,0 10 0,1

Kuhnustanjärvi » 4.85 2,5 97,7 0,4 3,6 0,06

Rauanjärvi 4,63 3,9 146,7 0,8 6,1 0,1

Höytiäinen Kontiolahti, 4.82 293 $7,51) 16,1) 311) 8,11)

Polvijärvi, Juuka

3 127901897M—13
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Pyhäjärven reitin vesistöalue
Pyhäjärvi ujater system

J uurikkajärvi
Ätäsköjärvi
Suuri Nivunkijän’i
Ylä-Kousajärvi
Ala-Kousajärvi
Pyhäjärvi

kumpu, Polvijärvi

Oriveden-Pyhäselän alue

Orivesi-Pybäsetkä area

Suuri-Onkamo

Pieni-Onkamo

Särkijärvi
Kostaniolampi
Rauanjärvi

Piimäjärvi
Täitimäjärvi
Villasenjärvi
Korpijärvi
Kuorinkajärvi
Riihilampi
Orivesi-Pyhäsclkä

Tohmajärvi, 4.37 33,7 77,0

Rääkkvlä

Tohmajärvi, 4.37 14 77,0

Rääkkylä, Pyhäselkä
Tohmajärvi 4.37 11 86,8

4.37 1,1 82,2
Pyhäselkä, 4.37 2,0 102,2

Tohmajärvi
Kitee 4.38 4,6 79,3
Rääkkylä 4.31 3,2 76,4

Keiilahti 4.31 2,0 82,3

Liperi 4.31 1,9 103,8

4.31 11 87,3
4.31 2,7 75,8

Kontiotahti, Joen- 4.31 $97 75,8

0,9 2,5 0,5

2,7 7,5 1,0

0,2 0,6 0,1
0,03 0,1 0,01
0,1 0,8 0,03

Jänisjoen vesistöalue
jänisjo ki watercourse

Sonkajanrannanjärvi Tuupovaara 1.04 2,0 153,1
Lastumäki ‘ 1.03 1,9 113,7

Kuusjärvi Eno 1.03 2,5 148,7

Ylinen Kiihtetysvaara 1.03 4,1 120,2

Keskijärvi ‘ 1.03 1,9 117,3

Patojärvi ‘ 1.03 2,2 116,9

Umpijärvi Ilomantsi 1.07 1,3 146,5

Kälkäjärvi ltomantsi, 1.07 2,1 144,3

Tuupovaara

Tuupovaara 1.07 5,9 142,3
1.07 1,4 147,2

Vesistöatue Kunta N A W MQ MHQ MNQ

Water systesn Cornmune
Järven nimi km2 N60m m3/s m3Is m3/s

Lake

Kitee 4.39 1,8

4.39 13
4.39 2,7

Kesälahti 4.39 2,1
4.39 2.2

Kesälahti, Kitee, 4.39 200

91,4
79,6
87,9
83,5
79,7
79,6)

0,1 0,9 0,02

1,2 9,2 0,3
0,2 1,1 0,04
0,2 1,2 0,03

0,4 3,1 0,0$
8,2 21 5,4

Viinijärven vesistöatue
Viintjärvi water system

Säynelammet
Kuusjärvi
Matkalampi
Sysmäjärvi
Viinijärvi

Uukuniemi

Polvijärvi 4.35 1,9 94,9
Outokumpu 4.35 1,1 101,7

Liperi 4.35 1,2 85,8

Outokumpu 4.35 6,4 85,5

Liperi, Outo- 4.35 130 73,71)

0,1
0,3

0,04
1,0

8,0

0,7 0,03
3,4 0,03
0,3 0,009

7,2 0,2

19 3,4

0,1
0,1
0,1
0,1

0,3
0,1

294

0,5 0,05
0,5 0,03
0,3 0,02
0,9 0,02

0,9 0,1
0,8 0,03

475 178

suu, Liperi, Pyhä

selkä, Rääkkvlä,

Kesälahti, Kerimäki,
Savonranta

Eimisjärvi

0,8 9,1 0,07

0,1 0,8 0,02
0,2 1,2 0,03

0,3 1,3 0,07
0,4 1,5 0,09
0,7 3,0 0,10
0,6 6,$ 0,06
0,4 3,0 0,04

1,4 7,7 0,20

0,6 5,5 0,07Pirttijärvi
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Vesistöalue Kunta N A W MQ MHQ MNQ

Water system Cornmune

Järven nimi km2 N60+m m3/s m3/s m3/s

Lake

Kiitsanjärvi ‘ 1.08 1,1 152,0 0,1 0,5 0,02

Korpijärvi 1.08 5,7 125,0 4,1 29,0 0,6

Otmcnjärvet Tuupovaara, 1.02 1,8 111,2 0,4 3,1 0,05

Kiihtelysvaara

Loitimojärvi 1.02 11,9 109,$ 17,0 97,0 3,4

Melajärvi Kiihtelysvaara 1.01 1,4 109,8 17,3 102,0 3,5

Kannellampi ‘ 1.06 1,1 126,3 0,1 0,7 0,01

Uskaljärvi 1.06 1,3 106,4 0,1 0,3 0,01

Sääperinjärvi Värtsilä 1.01 1,2 64,3 0,3 2,5 0,02

Kaustajärvi 1.09 1,7 106,0 0,8 7,1 0,1

Kanajärvi Tuupovaara 1.09 1,4 122,1 0,2 1,1 0,03

Kiteenjoen-’fohmajoen vesistöalue
Kiteenjoki-Tohmajoki waterco urse

Fleinäjärvi Kitee 2.02 3,5 102,9 0,1 0,5 0,03

Kiteenjärvi “ 2.02 1 3,9 79,11) 2,3 16 0,5

Hyypiänjärvi 2.02 1,9 79,1 2,5 16 0,5

Lautakonjärvi 2.02 1,2 76,1 2,7 18 0,5

Säynejärvi 2.02 8,6 83,0 0,5 1,9 0,1

Tohmajärvi Tohmajärvi 2.01 11,6 79,8 2,0 13 0,4

1) Arvo on mitattu (W = MW)

Taulukko 5. Pohjois-Karjalan merkittävien järvien vedenpinnan korkeuksia.
Tahle 5. Water tevel elevations ja the important lakes of North Karetia.

Järvi Vedenkorkeus vuoden 1900 Vedenkorkeus maankohoaminen Havainto-
Asteikko merenpinnasta huomioonottaen j akso

Lake ,, Waterlevelfrom the sea level ja the Waterlevets corrected for Iand rise Obs.
Gauge year 1900 period

NN-taso/Ievet N60 -taso/level

HW MHW MW MNW NW HW MHW MW MNW NW

Saimaa
Lauritsala 76,82 76,00 75,63 75,25 74,32 76,89 76,07 75,70 75,32 74,39 1931—60
Orivesi
(Tikka) 76,55 76,06 75,66 75,25 74,34 76,66 76,26 75,77 75,36 74,45 1937—57

Pielinen
Nurmes 94,83 94,07 93,4$ 92,97 92,41 95,01 94,25 93,66 93,15 92,59 1931—60

Koitere
Tyrjän
saari 144,09 143,37 142,90 142,55 142,35 144,24 143,52 143,05 142,70 142,50 1911—55

Höytiäinen
Häikän- 1
niemi $8,13 $7,64 87,34 $7,13 86,95 $8,29 87,80 87,50 87,29 87,11 1939—57

Pyhäjärvi
Syrjäsalmi 79,96 79,73 79,53 79,37 79,15 $0,03 79,80 79,60 79,44 79,22 1931—60

Viinijärvi 79,5$ 79,29 79,92 78,63 78,42 79,40 79,11 78,74 78,45 78,24 1965—77
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3.11 Pjeljsen reitin vesistöalue (kuvassa 7 sivu 23)

Pielisen reitin vesistöalue käsittää Vuoksen vesistön yläosan Orivirrasta lähtien. Saimaan ta
sossa olevaan Pyhäselkään laskevat Pielisjoen kautta Pohjoisesta Pielisen vesistöalueen (ku
vassa 7 alue 4.4) vedet ja koillisesta Koitajoen vesistöalueen (4.9) vedet. Suoraan Pyhäsel
kään laskevat pohjoisesta Höytiäisen reitin vesistöalueen (4.8) vedet ja Oriveteen Viinijär
ven (4.35) vedet. Idästä Pyhäselkään laskevat Onkamojärven (4.37) ja Piimäjoen (4.38)
vedet ja kaakosta Oriveteen Pyhäjärven (4.39) vedet.

3.111 Pielisen vesistöalue (4.4)

Pielisen vesistöalueella tarkoitetaan valuma-aluetta Uimasalmeen saakka. Alueen kokonais
ala on 13 690 km2,josta Suomen puolella on 7 930 km2.

Pielisen vedet tulevat pääasiassa neljään eri kohtaan: Pielisen luoteispäähän laskevat Haa
paj ärven-Valtimojärven vesistöalueen vedet sekä Saramojoki ja koillissivulle laskevat Viekin
joki ja Lieksanjoki. Pieneltä Juuanjoen vesistöalueelta vedet tulevat Juuanjokea pitkin
Pielisen länsipuolelle.

Haapajärven ja Valtimojärven vesistöalue (4.46)

Vesistöalueen keskusjärvi on Haapajärvi. Haapajärveen vedet tulevat useaa eri uomaa pit
kin,joiden varrella on paljon pieniä lampia.

Haapajärven laskujokeen pohjoisesta laskevan reitin huomattavimmat järvet ovat latva
vesistöistä lähtien Autiojärvi, Sivakkajärvi, Ylä-Valtimojärvi ja Valtimojärvi. Haapajärven
vesistö laskee Kuokkastenlahteen, johon laskee myös Hiisjoen vesistö.

Valtimojärven luusuassa on pohjapato, jonka harja on korkeudessa N60+107,17 m ja
luukun pohja N60+105,62 m. Ennen kevättulvaa Valtimojärven pinta pyritään laskemaan
tasoon N60+ 106,17 m.

Kuokkastenlahden yläpuolella Kuokkastenkoskessa on järjestelypato, jonka harja on
korkeudessa N60+105,50 m ja tulva-aukon kynnys N60+98,38 m. Padolla säännöstellään
Haapajärveä ja sen tasossa olevaa vesistönosaa. Kesäkuun ensimmäisen ja syyskuun viimei
sen päivän välillä vedenkorkeus padon yläpuolella pidetään rajoissa N60+103,30 m —N60+
103,60 m. Talvella vesipinta tulee alentaa korkeuteen N60+102,04 m.

Luvan mukaiset vedenkorkeudet järjestellyissä j ärvissä ovat

Järvi [IW MIIW MW NWkeä NW-talvi
N60+m N60+m N60+m N60+m N60+m

Ylä-Valtimojäivi 108,16 107,56 107,26 106,99 106,17
Iso-Valtiomojärvi 107,95 107,37 107,21 106,99 106,17
Suuri-Haapajärvi 105,32 104,59 103,72 103,37 102,37
Pieni-Haapajärvi 105,27 104,53 103,72 103,37 102,37

Saramojoen vesistöalue (4.47)

Saramojoen vesistö laskee Pielisen yläpuolella olevaan Lautiaisj ärveen. Saramojoen alajuok
sulla siihen yhtyy idästä Kuohatinjoki. Saramojoen keskipaikkeilla on Saramojärvi. Noin
viisi kilometriä sen yläpuolella joki haarautuu kolmeksi haaraksi: Mäntyjoeksi, jossa on
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Mäntyjärvi ja useita pieniä lampia, Mehtojoeksi sekä Palojoeksi, jonka huomattavimmat
järvet ovat Parvajärvi, Iso Sammaljärvi, Mujejärvi, Kolkonjärvi ja Suuri Palojärvi.

Saramojoen alapuolella Louhikoskessa on voimalaitos, jolla on lupa padottaa vettä
tiettyyn korkeuteen asti. Korkeutta ei ole sidottu valtakunnan tarkkavaaitusverkkoon.
Lautiaisj ärven vedenkorkeudet seuraavat Pielisen vedenko rkeuksia. Lautiaisj ärvestä vedet
laskevat Nurmesjärveen ja siitä Mikonsalmen kautta Pieliseen.

Viekinjoen vesistöalue (4.48)

Viekinjoen vesistöalueen keskeinen järvi on Viekinjärvi,johon vesi virtaa lukuisten lampien
kautta Viekinjokea pitkin. Juuri ennen kuin Viekinjoki laskee Viekinjärveen, siihen yhtyy
idästä Ruosmajärvestä tuleva Ruosmanjoki. Aivan Viekinjoen latvoilla on Mäntyjärvi. Vie
kinjoessa Viekinjärven yläpuolella on käytöstä poistettu Kannelkosken voimalaitos.

Lieksanjoen valuma-alue(4.42, 4.43, 4.44 ja 4.49)

Lieksan kaupungin kohdalla laskevat Lieksanjoen vedet Pieliseen. Vedet tulevat pääasiassa
Neuvostoliiton puolella sijaitsevalta valuma-alueelta. Pielisen lähellä sijaitsevaan Pankajär
veen laskevista uomista ovat tärkeimmät idästä Neuvostoliiton puolelta Lieksan- ja Tuuli-
järven alueilta alkunsa saava Lieksanjoki ja pohjoisesta Jonkerista laskeva Jongunjoki.

Oulun läänin alueella sijaitseva Jonkeri laskee Jongunjokea pitkin kohti Pankajärveä.
Jongunjokeen laskee hyvin paljon pieniä joki- ja purouomia. Itse Jongunjoessa ei ennen
sen alaosassa sijaitsevaa Nurmijärveä ole juuri järviä tai lampia. Jongunjocn sivuhaarojen
yhteydessä sijaitsevat ylhäältä lukien seuraavat suurehkot järvet: Suuri Valama, Suuri Savi
järvi, Saarijärvi ja Puurunjärvi.

Ruunaanjoen vesistöalueen keskeiseen Ruunaanjärveen vedet tulevat pääasiassa Neuvos
toliiton puolella sijaitsevasta Lieksanjärvestä Lieksanjo kea pitkin.

Ruunaanjärvi laskee Polvijärveen, johon laskee myös Tuulijärvi Neuvostoliitosta Tuuli
jokea pitkin. Polvijärvestä laskeva uoma kulkee Neitijärven, Kattilajärven ja Murronjärven
läpi Siikakosken kautta Siikajärveen. Ruunaanjärven keskisyvyys on 4,6 m, tilavuus 56,5
milj. m3 ja viipvmä 9 d. Lieksanjoen vedenkorkeudet ja virtaamat Ruunaassa on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Lieksanjoen Ruunaassa vuosijaksona 1931—1960 havaitut vedenkorkeudet ja virtaamat.

Ylivesi (HW) N60+140,16 m Ylivirtaama (KQ) 250 m3/s
Keskiylivesi (MHW) N60+139,48 m Keskiytivirtaama (MHQ) 144 m3Is
Keskivesi (MW) N60+138,89 m Keskivirtaama (MQ) 73 m3/s
Keskialivesi (MNW) N60+138,50 m Keskialivirtaama (MNQ) 34 m3/s
Alivesi (NW) N60+138,20 m Alivirtaama fNQ) 17 m3/s

Siikajärvestä johtaa Pankajärveen kaksi eri uomaa, Naara-Lieksanjoki ja Pudasjoki. Pu

dasjoen keskivirtaama on noin 10 m3/s. Pudasjoen alapäässäon Pudasjärvi,johon kaakosta
laskee Hanhijoki. Jongunjoen vedet tulevat Hämeenjärven kautta Lieksanjokeen. Panka
järven alapuolella Lieksanjoki laskee kahden voimalaitoksen kautta Pieliseen.

Lieksan kaupungin kohdalla Lieksanjokeen laskee Sokojoki, pitkulaisten järvien Soko
järven, Pitkäjärven ym. kautta.

Pankajärven luusuassa sijaitsee Pankakosken voimalaitos, jonka tulee juoksuttaa vettä
luonnonmukaisesti. Tilaston mukaiset Pankajärven vedenkorkeudet ja virtaamat luonnon-
tilassa ovat olleet seuraavan taulukon mukaiset.
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Pankajärven vedenkorkeudet ja virtaamat vuosijaksona 1912—1923.

Ytivesi (HW) N60+116,14m YlivirtaamafHQ) 343 m3/s
Keskiytivesi (MHW) N60+115,80 m Keskiylivirtaama (MHQ) 242 m3/s

Kcskivesi(MW) N60+115,14 m Keskivirtaama (MQ) 105 m3/s
Keskialivesi (MNW) N60+114,75 m Keskialivirtaama (MNQ) 54 m3Is
Alivesi (NW) N60+114,49 m Alivirtaama (NQ) 35 m3/s

Lieksanjoessa on havaittu seuraavassa esitetyt virtaamat.

Lieksanjoen virtaamat EI öpöttäjänvirrassa vuosina 1930—1960
Ylivirtaama (HQ) 409 m3/s
Keskiylivirtaama (MHQ 222 m3/s
Keskivirtaama (MO] 94 m3/s
Keskialivirtaama (MNQ) 34 m3/s
Ativirtaama fNQ) 13 m3/s

Pankajärven ja Pielisen puolivälissä on Lieksankosken voimalaitos, joka voi padota vettä
korkeuteen NN+104,50 m. Mikäli vedenkorkeus nousee yli NN+104,90 m, on konease

man ja luukkujen kautta juoksutettava mahdollisimman suuri vesimäärä.

Muut Pieliseen laskevat vesistöt (4.45)

Aivan Pielisen lähellä sijaitsevia yli 1 km2 suuruisia järviä ovat Kelvänjärvi, Jouhiainen,

Jamalinjärvi, Vuokonjärvi, Savijärvi, Jeronjärvi, Herajärvi, Alaselkä ja Pusonjärvi. Vuokon

järven säännöstelypadolla hoidetaan järven vedenkorkeutta niin, että HW = NN+96,10 m,
MW = NN+95,75 m ja NW = NN+95,44 m. Ilvolankosken voimalaitos vaikuttaa Vepsän
joen vedenkorkeuksiin. Padotusohjetta ei kuitenkaan ole sidottu valtakunnan korkeustaso
verkkoon. Juuanjoen suuosassa on kaksi vesilaitosta, Säijäsenkosken vesilaitos ja Leskelän
mylly, jotka ovat lopettaneet jo toimintansa. Kelvänjärven alapuolella on Ala-Kelvän mylly,
jonka patolaitteet on uusittu vuonna 1973. Patolaitteilla on tarkoitus nostaa Kelvänjärven
vesipintaa padon harjakorkeuteen asti. Vedenpinnan padotusohjetta ei ole sidottu valtakun
nan korkeustasoverkkoon.

Pielinen (4.41)

Varsinaisen Pielisen ala on 867 km2, kun järven alarajana pidetään Uimasalmea. Mikäli pu
hutaan Pielisen tasossa olevista vesistöistä, liitetään mukaan myös mm. Lautiaisjärvi sekä
Uimasalmen ja Kakimon välinen Pielisjoen osa. Tällöin järven pinta-ala on keskiveden kor

keudella 959 km2. Pielisen vedenkorkeudet on esitetty seuraavassa taulukossa.

Vedenkorkeuden ääri-ja keskiarvot Pielisellä Nurmeksen asteikon mukaan vuosina 1931—1969 (N60 =

NN+18 cm):
Ylivesi (HW) 193$ NN+94,83 m
Keskiytivesi (MHW) NN+94,05 m
Keskivesi (MW) NN+9 3,50 m
Keskiailvesi (MNW) NN+92,98 m
Alivesi fNW) NN+9 2,41 m

Suurin havaittu vedenkorkeus NN+95,19 m on esiintynyt kesäkuussa 1924. Varsinaisen

Pielisen keskisyvyys on 9,9 m ja suurin syvyys 60 m. Altaan tilavuus on keskivedenkorkeu

della 8,5 km3 ja veden viipymä 670 d keskivirtaamalla 147 m3/s. Pielisen tasossa olevien
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vesistönosien yhteinen tilavuus korkeuksien NN+92,50 m ja NN+95,00 m välillä on 2,4

km3. Pielisen vedenkorkeudet ilmenevät luvun 6. kuvasta

3.112 Koitajoen vesistö (4.9)

Koitajoen vesistöalueen kokonaisala on 6 795 km2 ja järvisyys 9,7 %. Suomen puoleisen

osan ala on 3 610 km2 ja järvisyys 11,3 %. Vesistöalueen alaosalle vesi virtaa pääasiassa

kahta uomaa pitkin, pohjoisesta Koitereen kautta ja idästä Mekrijärven sekä Nuorajärven

kautta.

Mekrijärven-Nuorajänren valuma-alue (4.92, 4.93 ja 4.99)

Valuma-alueen yhteinen ala on 4 252 km2 ja järvisyys 8,4 %. Alasta on Suomen puolella

1 687 km2. Alueen uloin jokiuoma lähtee Koitajoen latvoilta Syväjärvestä ja laskee Neu

vostoliiton kautta takaisin Suomen puolelle Nuorajärveen. Alueen Suomen puolelta ole

vaan Viiksinselkään tulee pääosa vesistä Neuvostoliitosta. Viiksinselkään laskee luoteesta

Oskajärvi. Viiksinselästä vedet virtaavat mm. Nietaselän ja Petkeljärven kautta Nuorajärveen

ja Siitä edelleen Koitajokeen. Näiden länsipuolella sijaitsee lukuisten pienten järvien muo

dostelma. Nuorajärveen tulevat myös sen lähellä sijaitsevien Sysmäjärven ja Viinijärven

vedet. Nuorajärven alapuolella Koitajokeen laskevat myös Ilomantsinjärven vedet Mekri

järven kautta etelästä ja Valkeajärven ja Kelsimän vedet pohjoisesta. Koitajoessa on Lyly

koski ennen kuin siihen yhtyvät Koitereen veden. Virtaamat koskessa on esitetty seu

raavassa.

Lylykosken virtaamat havaintojaksona 1931—1960:

Ylivirtaama (HQ) 191 m3/s
Keskiytivirtaama (MHOJ 111 m/s

Keskivirtaama (Ml] 45 m3/s

Keskialivirtaama (MNQ) 16,1 m3/s

Alivirtaama (NO] 5,0 m3/s

Mekrijärven keskisyvyys on 1,7 m, tilavuus 15,1 milj. m3 ja viipymä 70 d. llomantsin
järven keskisyvyys on 1,5 m, tilavuus 12,3 milj. m3 ja viipymä 95 d.

Koitereen valuma-alue (4.94, 4.95, 4.96,4.97 ja 4.98)

Koitereen alapuolella sijaitsevan Hiiskosken valuma-alue on kaikkiaan 2 125 km2 ja järvi-

syys 12,4 %. Suomen puoleisen osan ala on 1 760 km2. Koitere saa vetensä useita jokiuo

mia pitkin. Idästä laskee Syväysjoki Hattujärven ja Harkkojärven kautta. Koillisesta tulee

Neuvostoliiton puolelta runsas kolmannes Koitereeseen tulevasta virtaamasta Haapajokea,

joka laskee Suuren Kivijärven ja Naarvanjärven kautta. Haapajokeen laskee myös pohjoises

ta Ruokojärvestä alkunsa saava Ukonjoki. Edelleen pohjoisesta Suomunjärvestä laskee Suo

munjoki ja lännestä Hiidenjoki Murto- ja Mäntyjärvien kautta, Kuorajoki Kuorajärvestä

sekä Haukijoki.
Koitereen pinta-ala keskivedenkorkeudella NN+142,90 m on 164 km2. Sen vedenkor

keudet ja siitä purkautuvan virtaaman ääri-ja keskiarvot on esitetty seuraavassa.
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Koiterccn vedenkorkeudet ja virtaamat (N60 = NN+15 cm):

Ylivesi (HW) NN+144,09 m Ylivirtaama (HQ) 81 m3/s
Keskiylivesi (MHW) NN+143,37 m Keskiylivirtaama (MHQ) 50 mm3/s
Keskivesi (MW) NN+142,90 m Kcskivirtaama (MQ) 24 m3Is
Keskialivesi (MNW) NN+142,55 m Keskialivirtaama (MNO] 10,6 m3/s
Alivesi (NW) NN+142,35 m Alivirtaama (NO] 5,4 m/s

Koitereen vedenjuoksutus J äsysj ärveen tapahtuu pääasiassa Pamilon voimalaitoksen
kautta. Koitereella ei varsinaisesti ole säännöstelylupaa, vaan voimalaitoksen juoksutus on
sidottu laitoksen yläpuolisen Varaslammen vesipinnan korkeuteen siten, että vesipinnan on
oltava tasossa NN+142,80 m muulloin, paitsi Hiiskosken patoluukkujen ollessa täysin auki,
jolloin vesipinta saa olla tätä ylempänä. Uittokauden aikana korkeus saadaan alittaa elo
kuussa, jolloin sen on oltava NN+142,65 m. Koitereen keskisyvyys on 6 m, tilavuus 990
milj. m3 ja viipymä 447 d.

Ala-Koitajoen-Jäsysjärven alue (4.91)

Koitereen alkuperäinen purku-uoma Pielisjokeen on Koitajoki, jonka virtaama on nykyis

ten lupaehtojen mukaan säädettävä niin, että se on jatkuvasti ainakin 3 m3/s. Pääosa Koi
tereelta tulevista vesistä laskee Varaslammen ja Jäsysjärven kautta Pielisjokeen.

3.113 Pielisjoen alue (4.33,4.34 ja 4.36)

Pielisen ja Koitajoen vesistöalueiden vedet yhtyvät Pankkajanvirrassa, joka laskee Hiiren
veteen. Pielisjoen Kaltimonkoskissa Nestorinsaaren kohdalla on Kaltimon voimalaitos. Sen
väliaikaisen luvan mukaan on Hiirenveden vedenkorkeuden pysyttävä luonnonmukaisena.
Mikäli Hiirenveden luonnonmukainen vedenko rkeus edellyttää vedenpinnan no usemista
Louhiojan rautatiesillan kohdalla yli korkeuden NN+94,20 m, on vedenpinnan nousu es
tettävä lisäämällä juoksutusta. Pielisjoessa olevaan Alusveteen laskevat Ylimmäisestä, Uramo
järvestä, Latvajärvestä ja Kuusjärvestä tulevat uomat. Kangasveteen laskevat ] ukajoki sekä
Pitkälampi. Pitkälammen alapuoella toimii entisen myllyn paikalla Kontiolahden kalalaitos.
Sen korkeuksia ei ole sidottu valtakunnan korkeusverkkoon.

Pielisjoen virtaamat Alusveden ja Kangasveden välisessä Jakokoskessa on esitetty seu
raavassa.

Pielisjoen virtaainat Jakokoskella vuosina 1931—1969:

Ylivirtaama (HQ) 1938 553 m3/s
Keskiylivirtaama (MHQ) 365 m3Is
Keskivirtaama (MQ) 228 m3/s
Keskialivirtaama (MNQ) 135 m3/s -

Alivirtaama (NQ) 1942 75 m3/s

Suurin havaittu virtaama 621 m3/s on esiintynyt kesäkuussa 1924. Pielisjoessa Kuur
nankoskien alapuolella olevalla Kuuman voimalaitoksella on juoksutus järjestettävä luvan
mukaan niin, että vedenkorkeus Jakokosken yläasteikolla noudattaa luonnollisia veden
korkeuksia, kuitenkin niin, ettei vedenkorkeus padolla missään olosuhteissa yhtä korkeutta
NN+84,20 m. Mikäli jääesteet aiheuttavat padotusta Jakokosken asteikolla, on juoksutuk
sessa noudatettava Kaltimo n voimalaitoksen j uoksutusta.
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Pielisjoen suuhun laskee lähes järvetön liksenjoki. Pielisjoen vedenkorkeuksien pituus-

leikkaus on esitetty kuvassa 11.

3.114 Höytiäisen reitin vesistöalue (4.8)

Alueen ala on 1 460 km2 ja järvisyys 21,9 %. Lähes viidenneksen alueen alasta muodostaa

itse Höytiäinen.
Höytiälseen laskevista vesistöistä ovat merkittävimmät:

— Venejoki, jonka yläjuoksulla on Ripulinjärvi, johon Kalliojärven läpi virtaava Kalliojoki

yhtyy
— Tuopanjoki, joka virtaa Tuopanjärven kautta

— Kuhnustanjärvestä tuleva Kuhnustajoki
— Rauanjärvestä tuleva Rauanjoki, johon Aisusjoki yhtyy

— Kiskonjoki, jonka latvoilla on mm. Tecrijärvi

Kuhnustanjärven alapuolella on Kuhnustan mylly, jolla on tiettyyn korkeuteen asti lupa

padottaa järven vettä. Korkeutta ei ole sidottu valtakunnalliseen korkeustasoverkkoon.

Höytiäisen ala vedenkorkeudella NN+$7,40 m on 293 km2. Järven keskisyvyys on
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Kuva 11. Pieisjoen vedenkorkeuden pituusleikkaus.
Fig. 11. The water level profile of the Pielisjoki River.

Veden- -o Pielisjoen vedenpinnan
korkeus .

Waer • .

- korkeus
CDlevel m Present water leveis

elevation CD CD
. in River Pielisjoki

NN+m CD -.

Ui,

95.00

______

—.

______

Kaltimon voimalaitos
v9370

_______ _______

Kaflirno power plont

c

0
Ii,
o

85.0

_______ _______

Kuuman voimalaitos

75.00
0 10

Etäisyys Pielisestä

20 30 40

Distance from Lake Pielinen

50 60 70 km



42

8,4 m, tilavuus 2,39 km3 ja teoreettinen viipymä 293 d. Vedenkorkeudet Höytiäisessä
Puntarikosken yläpuolella ja virtaamat Puntarikoskessa ovat olleet seuraavan taulukon
mukaiset.

Vedenkorkeudet tlöytiäisessä ja virtaamat alapuolisessa Puntarikoskessa:

Vedenkorkeudet vuosina 1939—1950 Virtaamat vuosina 1931—1960

Ylivesi (IIW) NN+87,85 m Ylivirtaama fHQ) 50 m3/s
Keskiylivcsi (MFIW) NN+87,57 m Keskiytivirtaama (MHQ) 31 m3Is
Keskivesi (MW) NN+87,31 m Keskivirtaama (MQ) 16,1 m3/s
Keskialivesi fMNW) NN+87,12 m Keskialivirtaama fMNQ) 8,1 m3/s
Alivesi (NW) NN+86,96 m Alivirtaama (NQ) 0,0 m3/s

Puntarikosken voimalaitoksen on toimiluvan mukaan järjestettävä vedenjuoksutus
niin, ettei Höytiäisen luonnonmukaisia vedenkorkeuksia ylitetä vedenpinnan ollessa tason
NN+87,10 m yläpuolella. Höytiäisen vedenkorkeus ei uittoaikana saa alittaa tasoa NN+
87,10 m.

3.115 Pyhäjärven reitin vesistöalue (4.39)

Pyhäjärven reitin vesistöalueen ala on 1 045 km2 ja järvisyys 29,7 %. Suomen puolella alu
eesta on 820 km2. Pyhäjärveen laskee runsaasti järviä, joiden valuma-alueet ovat pieniä.
Pyhäjärven ala on 248 km2, josta 48 km2 Neuvostoliiton puolella. Järven Suomen puolei
sen osan keskisyvyys on 7,9 m. Kun oletetaan järven Neuvostoliiton puoleisen osan keski
syvyydeksi sama, saadaan tilavuudeksi 1,96 km3 ja teoreettiseksi viipymäksi keskivirtaa
maila 8,2 m3/s 2 765 d. Pyhäjärven vedenkorkeudet Syrjäsalmessa mitattuna on esitetty
seuraavassa.

Pyhäjärven vedenkorkeudet Syrjäsalmessa vuosina 193 1—1960(N60 = NN+7 cm):

Ylivesi (HW) N60+80,07 m
Kcskiylivcsi (MHW) N60+79,84 m
Kcskivesi (MW) N60+79,64 m
Keskialivesi (MNW) N60+79,48 m
Alivesi (NW) N60+79,26 m

Pyhäjärven luusuassa sijaitsevan Puhoksen voimalaitoksen toimiluvan mukaan juoksutus
määrätään purkautumiskäyrästä, jota kuvaavan murtoviivan taitepisteet on esitetty seuraa
vassa.

Puhoksen voimalaitoksen juoksutus:

Vedenkorkeus Syrjäsalmessa Juoksutus

NN+79,50 m 0 m3/s
NN+79,52 m 6 m3Is
NN+79,60m 13,5 m3/s
NN+79,96 m 25 m3/s

Korkeuden NN+79,80 m (N60+79,$7 m) alapuolella saadaan kuitenkin juoksuttaa
enemmänkin (20 m3/s). Vedenkorkeus ei huhtikuun 1 päivän ja uiton päättymisen välillä
saa kuitenkaan alittaa korkeutta NN+79,1 1 m (N60 = NN+7 cm). Vesistöalueen pienem
pien järvien osalta on selvitetty Ylä-Kousajärven keskisyvyys (1,4 m), tilavuus (2,8 milj.m3)
ja teoreettinen viipymä (32 d).
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3.116 Viinijärven vesistöalue (4.35)

Alueen pinta-ala on 1 035 km2 ja järvisyys 18,3 %. Keskeinen järvi on Viinijärvi, joka las

kee Taipaleenjokea pitkin Oriveden Heposelkään. Taipaleenjokeen yhtyy lännestä Sysmä

järvestä laskeva Sysmäjoki.
Viinijärveen laskevat luoteesta Vuonosjoki ja Sukkulajoki, johon Saarvanjoki ja Olkipu

ro yhtyvät. Viinijärven itäpuolella on paljon pienehköjä järviä ja lampia, joista mainitta

koon Iso Reuhkajärvi, Kuorejärvi, Lahnajärvi, Rukkajärvi, Säynelammet, Harijärvi, Pohja-

lampi ja Matkalampi.
Sysmäjärven luusuassa on vuodesta 1974 lähtien ollut järjestelypato. Järven vedenkor

kcudet ennen ja jälkeen järjestelyn on esitetty seuraavassa.

Sysmäjärven vedenkorkeudet (N60 = NN+19 cm):

Ennen j ärjestelyä J ärjestelyn j älkeen

Ylivesi (HW) NN+86,57 m NN+86,42 m

Keskiylivesi (MHW) NN+86,20 m NN+85,67 m

Keskivesi (MW) NN+85,65 m
Keskialivesi (MNW) NN+85,31 m NN+84,95 m

Keskialivesi kasvukaudefla NN+85,34 m NN+85,34 m

Alivcsi fNW) NN+8 5,20 m NN+84,80 m

Taipaleenjoen keskivaiheilla on Siikakosken mylly, jolla on lupa padottaa vettä myllyn

yläpuolella joulukuun 1. päivästä jäiden lähtöön tasolle NN+77,88 m. Viinijärven havaitut

vedenkorkeudet on esitetty seuraavassa.

Viinijärven vedenkorkeudet vuosina 1965—1977:

Vlivcsi (HW) N60+79,40 m

Keskiylivesi (MIIW) N60+79,11 m
Kcskjvesi (MW) N60+7$,74 m
Kcskialjvesi (MNW) N60+78,45 m

Alivesi (NW) N60+7824 m

Viinijärven pinta-ala keskivedenkorkeudella on 130,2 km2, keskisyvyys 6,8 m, tilavuus

885 milj. m3 ja teoreettinen viipymä 1 280 d.

3.117 Oriveden-Pyhäselän alue (4.31, 4.32, 4.37 ja 4.38)

Oriveden-Pyhäselän alueella tarkoitetaan tässä sitä Vuoksen vesistön Orivirran yläpuolista

osaa, johon alueen ulkopuolelta laskevat Pielisjoki, Höytiäinen, Pyhäjärvi ja Viinijärvi.

Alueen pinta-ala on 3 200 km2. Koko yläpuolisen valuma-alueen ala on 28 510 km2 ja

järvisyys 16,4 %. Valuma-aluetietojen perusteella arvioidut virtaamat Orivirrassa ovat:

Kcskiylivirtaama (MHQ) 475 m3Is
Keskivirtaama (MQ) 294 m3/s
Keskialivirtaama (MNQ) 178 m3/s

Alue sisältää kaksi pienehköä itsenäistä vesistöaluetta, Onkamojärven vesistöalueen ja

Piimäjoen vesistöalueen.

Onkamojärvien vesistöalueen vedet laskevat Pyhäsellcään Nivanjokea myöten. Nivanjo
keen laskevat kaakosta Suuren ja Pienen Onkamon vedet sekä idästä Lotokanjoki. Sen ve
det tulevat mm. Särkijärvestä ja Rauanjärvestä. Vesistöalueen pinta-ala on 300 km2 ja jär
visyys 19,6 %. Särkijärven alapuolella, samoin kuin Rauanjokeen laskevassa Haukipurossa,
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on myllyjen patolaitteita, joilla säädellään vedenkorkeutta kalalammikoita varten.
Piimäjoen vesistöalueen pinta-ala on 115 km2 jajärvisyys 4,5 %. Alueen vedet kerään

tyvät Piimäjokeen, joka laskee Oriveden Jänisselkään. Alueen järvet, Piimä- ja Särkijärvi,
sijaitsevat Piimäjoen latvoilla.

Orivesi-Pyhäselkä

Saimaan tasossa oleva Onvirran yläpuolinen järvialue voidaan jakaa 16 osa-alueeseen, joiden
pinta-alat ja keskisyvyydet on esitetty seuraavassa.

Oriveden-Pyhäselän osa-alueet

Osa-alue Pinta-ala Keskisyvyys
km2 m

Pyhäselkä 229 10,0
Tikanselkä 48 7,5
Jänisselkä 53 6,3
Tetmonselkä 22 10,0
Rauansetkä 15 6,1

Ukonselkä 37 10,9
Heposelkä 46 6,2
Savonsclkä 96 10,6
Pyssyselkä 18 8,8
Hämeenselkä 12 2,4

Sampaanselkä 140 7,9
Paasivesi 108 20,7
Haapaselmi 17 3,9
Sangenlahti 10 5,2
Puhosselkä 30 4,0

Jaamanselkä 16 2,1
Orivesi-Pyhäselkä 897 9,8

Oriveden-Pyhäselän kokonaistilavuus vedenkorkeudella NN+ 75,10 m on edellisen mu
kaan 8,8 km3 ja viipymä 350d.

Oriveden-Pyhäselän vedenkorkeudet ovat olleet seuraavan taulukon mukaiset:

Oriveden-Pyhäselän Tikansalmi Joensuun ala-asteikko
vedenkorkcus v. 1937—57 v. 193 1—60

N60 = NN+8 cm N60 = NN+14 cm

Ylivesi (HW) NN+76,55 m NN+77,12 m
Keskiylivesi (MFIW) NN+76,06 m NN+76,20 m
Keskivesi (MW) NN+75,66 m NN+75,79 m
Keskialivesi (MNW) NN+75,25 m NN+75,37 m
Alivesi fNW) NN+74,34m NN+74,47 m

Oriveden pohjoispuolella sijaitsevan Kuorinkajärven keskisyvyys on 10,3 m, tilavuus
113 milj. m3 ja teoreettinen viipymä 4 360 d. Oriveden luoteispuolella olevan Korpijärven
keskisyvyys on 4,9 m3, tilavuus 9,3 milj. m3 ja teoreettinen viipymä 1 080 d.

3.12 Jänisjoen vesistäalue (kuvassa 7 alue 1.)

Jänisjoen vesistäalueen kokonaispinta-ala on 2 120 km2, josta Suomen puolella on 1 970
km2. Vesistöalueen suurin järvi on Loitimojärvi. Erillisinä laskevat Loitimojärveen kaakosta
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Korpijärven vesistöalue, koillisesta Eimisjärven vesistöalue ja pohjoisesta Sonkajanjärven ve

sistöalue sekä Haarajoen alue. Loitimojärven vedet virtaavat Jänisjoen kautta Neuvostolii
ton puolella sijaitsevaan jänisjärveen, josta edelleen Laatokkaan. Alueen vesistöt ovat

mannerjäätikön muovaamia luode-kaakko suuntaisia joki-ja järviketjuja.

Haarajoen valuma-alue (1.03 ja 1.04)

Sonkajanjärven vesistöalueeka vedet keräytyvät kahta uomaa pitkin: pohjoisesta Haapa

järven suunnalta ja koillisesta Sonkajanjärven suunnalta. Vedet laskevat Haarajärveen.

Ennen Haarajärveä uomaan yhtyvät idästä Hera- ja Saarijärvi sekä Lastujärvi ja luoteesta

Kuusjärvi. Lännestä yhtyy Haarajärveen kolmen järven ketju: Ylinen, Keskijärvi ja Palo

järvi. Haarajärvestä vedet virtaavat Loitimoon.
Sonkajan- ja Sonkajanrannanjärvien välillä olevan Elinkosken ja Haapajärvestä tulevan

joenhaaran alajuoksulla olevan Paasikosken myllyn patolaitteet vaikuttavat vedenkorkeuk

sun. Myös Kissakosken patolaitteet vaikuttavat Ylisen vedenkorkeuteen.

Eimisjärven vesistöalue (1.07)

Eimisjärven vesistöalueen vedet laskevat Kuuttijokea pitkin Lo itimojärveen. Kuuttijoen

yläosassa on Kinnasjärvi, johon vedet tulevat pääasiassa kahta reittiä pitkin: kaakosta tulee

Umpijärven, Kälkäjärven ja Eimisjärven muodostama reitti ja koillisesta laskevat vedet

Pirttijärven ja lukuisten lampien kautta.
Eimisjärven alapuolella olevilla patolaitteilla säännöstellään Eimisjärven pintaa niin, että

sen korkeus vaihtelee likimäärin rajojen N60+140,9 m ja N60+143,5 m välillä. Kesällä

syyskuun puoliväliin asti veden pintaa pidetään suurin piirtein tasossa N60+142,3 m.

Eimisjärven ja Loitimojärven välinen korkeusero on 32 m.

Korpijärven vesistöalue ja Loitimojärven alue (1.08 ja 1.02)

Kaakosta Loitimoon vedet tulevat Kotajokea pitkin. Joen latvoilla on Korpijärvi, josta noin

puolet on Neuvostoliiton puolella. Korpijärveen laskee kaksi uomaa, toinen Neuvostoliiton

toinen Suomen puolelta. Sen alapäässä ovat Tsiikon myllyn käytöstä poistetut patolaitteet.

Suomen puolella olevan uoman huomattavin järvi on Kiitsanjärvi. Ennen kuin Kotajoki

yhtyy Loitimojärven yläpuolella olevaan Kivijärveen, siihen liittyvät etelästä Otmenjärvistä

tulevat vedet.
Lo itimojärven vedenkorkeudet vaihtelevat alapuolisen Melajärven mukana Ruskeakos

ken voimalaitoksen säännöstelystä riippuen seuraavasti:

Ylivesi fHW) N60+11O,2$ m

Keskivesi (MW) N60+109,78 m
Alivesi (NW) N60+1O$,32 m

Jänisjoen vesistöalueen lounaisosa (1.01, 1.05, 1.06 ja 1.09)

Jänisjoki lähtee Loitimojärven alapuolella olevasta Melajärvestä, jonka luusuassa on Rus

keakosken voimalaitos ja kuusi kilometriä sen alapuolella Vihtakosken voimalaitos. Vihta

kosken alapuolella yhtyvät Jänisjokeen Viesimojoen vesistöalueen vedet. Viesimojoen ve
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sistöalueen huomattavimpia järviä ovat Kannellampi ja joen suuhun laskeva Uskaljärvi.
Jänisjoen alajuoksulla on vielä Saarionkosken ja Vääräkosken voimalaitokset. Saarion

kosken ylin sallittu padotuskorkeus on N43+79,90 m.
Voimalaitosten alapuolelle laskevat vielä lähes järvettömät joet, Suonpäänjoki, Kangas-

joki ja Pyösiönjoki sekä rajan tuntumassa olevat Sääperinjärvi, Kaustajärvi ja Kanajärvi.
Kanajärven yläpuolella ovat Pitkäkosken käytöstä poistetun myllyn patolaitteet.

Jänisjoen valuma-alueen järvisyys on valtakunnan rajalla 6 % ja hydrologisten ominai
suuksien perusteella arvioitu keskivirtaama (MQ) 19 m3/s, keskiylivirtaama (MHQ) 110
m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) 6 m3/s. Muutamista alueen järvistä tiedetään myös keski
syvyysja viipymä: Ylisenjärvi 15,1 mja 2 390 d, Keskijärvi 3,6 mja 197 d sekä Palojärvi
3,1 m ja 112 d.

3.13 Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue (kuvassa 7 alue 2.)

Kiteenjoen vesistöalue (2.02)

Kiteenjoen vesistöalueen Suomen puoleisen osan pinta-ala on 465 km2 ja järvisyys 8,3 %.

Vesistöalueen vedet laskevat Neuvostoliiton puolelle. Rajan yli virtaavan veden määräksi
arvioidaan:

Keskiylivirtaama (MHQ) 22 m3Is
Keskivirtaama fMQ) 4,1 m3/s
Keskialivirtaama (MNQ) 1,1 m3/s

Kiteenjoen latvassa sijaitsevaan Kiteenjärveen vedet tulevat vesistöalueen pohjoisosassa5o
Humalajokea pitkin ja idästä Hiidenjokea pitkin. Hiidenjoen yläosalla on Heinäjärvi.

Kiteenjärvi laskee Hyypiänjärven ja muutamien pienten lampien kautta Lautakonjär
veen, josta edelleen Kangasjärven kautta Neuvostoliiton puolelle. Ennen rajaa Kiteenjo
keen yhtyvät Säynejärvestä tulevat vedet.

Lautakonjärven yläpuolella olevat Metsäkosken myllyn patolaitteet vaikuttavat veden-
pinnan korkeuksiin aina Kiteenjärvelle asti. Vedenkorkeutta ei myllyn yläpuolella saa pa
dota korkeutta N60+77,42 m ylemmäksi. Kiteenjärven ja Säynejärven vedenkorkeudet
ovat olleet seuraavan taulukon mukaiset.

Kiteenjärven ja Säynecnjärvcn veden korkeudet.

Vedenkorkeus Kiteenjärvi Säynej ärvi
v. 1954—56, 1960— v. 1960—64
64, 1970—71

Ylivirtaama(HQ) N60+80,21 m N60+83,62 m
Keskiylivirtaama (MHOJ N60+79,77 m N60+83,36 m
Keskivirtaama(MOJ N60+79,13 m N60+83,00 m
Keskialivirtaama (MNOJ N60+78,82 m N60+82,33 m
Alivirraama (NOJ N60+78,71 m N60+82,60 m

Kiteenjoen vesistöalueen suurimmat järvet on syvyyskartoitettu. Järvien keskisyvyys
ja tilavuus sekä veden keskimääräinen viipymä niissä on esitetty seuraavassa.

Kiteenjoen vcsisröalueen suurimmat järvet.

Järven nimi Keskisyvyys Tilavuus Viipymä
m 106m3 d

Heinäjärvi 11,4 39,9 461$
Kiteenjärvi 2,0 28,0 140
Hyypiänjärvi 1,9 3,6 17
Lautakonjärvi 1,7 2,0 9
Säynejärvi 7,2 62,0 1 430



47

Tohmajärven vesistöalue (2.01)

Tohmajoen vesistöalueen pinta-ala Suomen puolella on 290 km2 ja järvisyys 6 %. Virtaa
mat valtakunnan rajalla arvioidaan seuraaviksi: MHQ = 18 m3/s, MQ 2,9 m3/s, MNQ =

0,7 m3/s.
Vesistöalueen keskellä sijaitsevaa Tohmajärveä ja valtakunnan rajalla olevaa Rämeenjär

veä lukuunottamatta vesistäalueella on vain pieniä lampia. Tohmajärven valuma-alueen
la (F) on 195 km2 ja lähtevä keskivirtaama (MO] 2,0 m3/s. Järven pinta-ala on 11,6 km2,
keskisyvyys 3,5 m, tilavuus 40,6 milj. m3ja teoreettinen viipymä 235 d.

Tohmajärven vedenkorkeus riippuu järven alapuolella olevasta järjestelypadosta. Veden
korkeudet ovat:

Keskiylivesi (MHW) N60+80,30 m
Keskivesi fMW) N60+79,78 m
Keskialivesi (MNW) N60+79,45 m

3.2 Vesistöjen tila ja veden laatu

Yleiskuvan Pohjois-Karjalan vesistöjen tilasta ja veden laadullisesta käyttökelpoisuudesta

antaa vesihallituksen määrittelemien perusteiden mukaan tehty käyttöketpo isuusluokitus.

Tähän luokitteluun perustuva suunnittelualueen vesistöjen käyttökelpoisuus on esitetty

liitekartalla “Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus ja pohj avesivarat”.

Veden laatutekijöiden raja-arvot eri käyttökelpoisuusluokissa on esitetty vesihallituksen

julkaisussa no 16. “Vesiensuojelun periaatteen soveltamisesta”. Laatuluokat soveltuvat eri

käyttötarkoituksiin seuraavasti:

Luokka 1: Erinomainen
Soveltuu erittäin hyvin kaikkiin hyvääkin veden laatua vaativiin käynötarkoituksiin. Yli

dyskuntien tai muuhun vastaavaa laatua vaativaan vedenh ankin tatarkoitukseen käytettäessä

riittää mekaaninen käsittely ja desinfiointi.

Luokka II: Hyvä
Soveltuu hyvin kaikkiin hyvääkin veden laatua vaativiin käyttötarkoituksiin. Tähän luok

kaan kuuluvissa luonnontilaisissa vesissä humuksen tai planktonin määrä on kuitenkin

yleensä niin suuri, että yhdyskuntien ja vastaavaa laatua vaativa muu vedenhankinta edel

lyttää raakaveden kemiallista käsittelyä. Jätevesien vaikutusalueella saattaa veden käyttö

kelpoisuus kalastukseen ja virkistyskäyttöön olla hieman heikentynyt. Sen sijaan tähän

luokkaan kuuluvat luonnontilaiset vedet soveltuvat näihin käyttötarkoituksiin erinomai

sesti.

Luokka III: Tyydyttävä
Soveltuu vain rajoitetusti hyvää veden laatua vaativiin tarkoituksiin. Veden hygieeninen tai

esteettinen laatu saattaa kokonaan estää vesistön käytön esim. uimiseen ja karjan juoma

vedeksi, joskin vesi yleensä soveltuu tyydyttävästi näihin käyttötarkoituksiin. Myös kaste

luun vesi soveltuu yleensä hyvin. Kalataloudellinen käyttökelpoisuus on kalaston elin-

ympäristön muutosten ja niiden seurauksena tapahtuneiden lajiston muutosten vuoksi

yleensä merkittävästi huonontunut. Vesistöä on mahdollista käyttää yhdyskuntten ja vas

taavaa laatua vaativaan muuhun vedenhankintaan vain, jos vesi puhdistetaan erittäin tehok

kaasti ja sen laatua tarkkaillaan jatkuvasti.
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Luokka IV: Välttävä
Soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vaatimukset veden laadun suh
teen ovat vähäiset. Vettä voidaan käyttää esimerkiksi eräisiin jäähdytystarkoituksiin, läpi
kulkuliikenteeseen, uittoon ja voimatalouden käyttöön. Kasteluun vesi saattaa soveltua,
ellei se sisällä haitallisessa määrin suoloja tai myrkkyjä tai ole hygieenisesti kelvotonta.
Veden esteettiset ominaisuudet alentavat ajoittain ja erityisesti loppukesällä merkittävästi
myös rantoj en arvoa ulko ilukäytössä.

Luokka V:Huono
Soveltuu huonosti minkäänlaiseen käyttötarkoitukseen ja on kelvoton kaikkeen sellaiseen
käyttöön, joka on riippuvainen veden laadusta. Pilaavasta tekijästä riippuen vettä voidaan
kuitenkin yleensä käyttää esim. Jäpikulkuun ja kuljetukseen.

3.21 Pielisen reitin vesistöalue

Pielisen vesistöalue

Haapajärven-Valtimojärven vesistöalueen vedet ovat pääosiltaan varsin tummia, happamia
humusvesiä, joissa kemiallisen hapenkulutuksen ja raudan arvot ovat korkeita. Tästä joh
tuen järvien kevättalvinen happitilanne on usein heikko. Iso-Haapajärvi, Mustajärvi ja Pieni
Haapajärvi ovat rehevöityneet jätevesien ja hajakuormituksen vaikutuksesta. Valtimon kir
konkylän edustalla on esiintynyt kesäisin voimakasta leväkukintaa. Vesi on ollut myös
hygieenisessä mielessä arveluttavaa.

Saramojoen vesistöalueen latvaosien vesi on tummaa, humuspitoista ja hapanta alueen
runsaan soisuuden takia. Veden väriarvot ovat miltei poikkeuksetta 100—200 mg Pt/l. Kas
vinravinteiden pitoisuus on päällysvedessä melko korkea (yli 30 pg/l), mikä ilmentää rehe
vöitymistä. Kuohatinjärvi on tämän vesistöalueen järvistä kirkasvetisimpiä, mutta sekin on
lievästi rehevöitynyt. Lautiainen puolestaan on tummaa humusvettä ja myös lievästi rehe
vöitynyt.

Viekinjoen vesistöalueen vedet ovat jonkin verran edellisiä vaaieampia. Viekinjärvi on
rehevöitynyt.

Jongunjoen vcsistöalueella on tutkittu metsäojituksen ja -Jannoituksen vaikutusta pinta-
vesien laatuun. Lannoitusalueella sijaitseva Välilampi on voimakkaasti rehevöitynyt. Nurmi-
järven vesistöalueen järvet ovat yleensä verraten matalia ja tummavetisiä. Kevättalvinen
happitilanne on niissä monesti heikko.

Ruunaanjoen vesistöalueen vedet ovat yleisimmin keskiruskeita, niukkaravinteista. Siika
järvi ja Hämeenjärvi ovat keskimääräistä tummempia, verraten happamia humusvesiä. Etelä
suunnasta Lieksanjokeen yhtyvät vedet ovat humuspitoisia, keskimääräistä enemmän fos
foria sisältäviä. Niissä esiintyy ajoittain merkittävää hapenvajausta. Pienessä Hangasjärvessä
on todettu toistuvasti voimakasta sinileväkukintaa. Lieksanjokea kuormittavat Enso
Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan jätevedet sekä Lieksan keskusta teollisuuslai
toksineen. Kartonkitehtaan jätevedet kohottavat biologisen hapenkulutuksen, kiintoaineen
ja fosforin arvoja tehtaan alapuolella olevassa lahdessa. Kaupungin jätevesien vaikutus ilme
nee hygieenisinä h aittoina sekä ravinnepitoisuuksien nousuna joen suualueella.

Juuanjoen vesistöalueen harjualueilla sijaitsevat lammet ovat kirkasvetisiäja happamuus
asteeltaan lähellä neutraalia. ]uuanjokea kuormittavat Juuan kirkonkylän jätevedet sekä
ympäröivä haja-asutus. Puhdistamon toimivuuden parannuttua ovat ravinnemäärät joessa
pienentyneet.
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J uuanjoen vesistöalueen pohjoispuolella Pielisen vesistöalueeseen kuuluva matala Vuo
konjäivi sisältää keskimääräistä runsaammin kasvisravinteita. Kirkasvetisiä, niukkaravintei
sia ja verraten syviä harjujärviä ovat Käränkälampi, Jeronjärvi, Pusonjärvi ja Herajärvi. Pie
liseen laskevat Vuonisjärvi, Jauhiainen ja Jamalinjärvi ovat väriltään tummia, happamia ja
jossain määrin rehevöityneitä.

Pielisen vesi on suurimmaksi osaksi lähes luonnontilaista ja kania. Veden laadussa on
kuitenkin tapahtunut jossain määrin muuttumista, mikä on ilmennyt sähkönjohtavuuden
ja kloridipitoisuuksien nousuna. Väriarvojen takia Pielisen vesi ei täytä kaikkein korkeinpia
laamvaatimuksia. Etenkin Pielisen pohjoisosassa vesi on keskiruskeaa ja selkävedet ovat
oligohumoosisia. Pielistä kuormittavat Nurmeksen ja Lieksan keskustat ja Juuan kirkon
kylä. Lisäksi kuormitusta aiheuttavat haja-asutus ja hajakuormitus. Valtimon-Haapajärven
vesistöalueen vedet purkaunivat Pielisen luoteisosaan. Aronsalmessa vesi on rehevöitynyt.
Nurmeksen edusta, Vinkerlahti, Lautiainen, Ritoniemi ja Kannaslahden pudotuspaikan
edusta sekä Nurmesjärvi ovat rehevöityneet. Rehevöitymistä on 1970-luvun alkupuolis
kolla todettu aina Kynsiniemeä myöten. Pielisen selkävesialue on sen sijaan karua. Lieksan
edusta on ollut perustuotantokykymittausten perusteella vuosina 1973—1974 lievästi
rehevöitynyt. Kesinä 1975—1976 tilanne on ollut jonkin verran parempi. Kesällä 1977
esiintyi lievää rehevöitymistä Kinahmonsaaren edustalla. Märäjälahti on lievästi rehevöity
nyt. Pudotuspaikan edustalla esiintyy talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausina hapenkulumista
pohjan läheisissä vesikerroksissa.

Juuanjoen edustaa kuormittavat Juuan kirkonkylän jätevedet sekä yläpuolinen haja
asutus. Ravinnemäärät ovat Juuanjoella ajoittain korkeita, joskin paranemista on tapahtu
nut uuden puhdistamon valmistuttua. Ahvenisen alue sekä Rukavesi ovat karuja. Rukave
dessä ovat ravinteiden pitoisuudet kuitenkin nousseet. Talvella 1978 todettiin Rukaveden
syvänteeseen kulkeutuneen erittäin hapanta vettä E nso-Gutzeit Oy:n sulfaattiselluloosa
tehtaan liuosasemalta.

Koitajoen vesistöalue
Mckrijän’en-Nuorajärven valuma-alue

Ylä-Koitajoen valuma-alueen vesille on tyypillistä varsin suuri veden värin vaihtelu. Tämä
johtuu humuksen ja raudan saostumisasteesta. Vedet ovat jossain määrin rehevöityneitä.
Mekrijärven-Nuorajärven alueen vesien laatu vaihtelee tummista, runsaasti humusta ja rau
taa sisältävistä vesistä niukasti humuksisiin ja niukkaravinteisiin harjuvesiin. Kirkasvetisiä
ovat mm. Särkkäjärvi, Linnalampi, Iso-Ahvenjärvi ja Valkeajärvi. Vesistöalueen keskeisim
mät järvet Nuorajärvi, Mekrijärvi ja Ilomantsinjärvi ovat voimakkaasti värittyneitä, matalia
järviä. Nuorajärvessä ja Mekrijärvessä esiintyy ajoittain lievää rehevöitymistä. Ilomantsinjär
vi on myös rehevöitynyt.

Tolvajoen vesistöalueen vedet vaihtelevat keskimskeista runsaasti humusta sisältäviin
vesiin.

Koitereen valuma-alueella useimmat vesistöt ovat runsashumuksisia ja niiden ravintei
den määrät ovat verraten korkeita. Alusveden happipitoisuus laskee kerrostuneisuuskausina
laatuluokan välttävä (luokka IV) tasolle. Verraten kirkasvetisiä, niukkaravinteisia vesiä ovat
mm. Suomunjärvi, Valkeajärvija Mäntyjärvi.

Ukonjoen ja Haapajoen järvet ovat enimmäkseen tummia, happamia humusvesiä, joiden
fosfo rimäärät ovat keskimääräistä korkeampia.

Käenjoen vesistöalueen keskeisimmät järvet, Hattu- ja Harkkojärvi ovat tummia ja hap
pamia ja sisältävät runsaasti humusta ja rautaa.

4 127901897M—13
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Koitere kuuluu lähes kokonaan käyttökelpoisuusluokkaan II. Vesi on tummaa humus
vettä. Pohjoisosan väriarvot vaihtelevat 100—150 mg Pt/1, kun taas eteläosassa väriarvot
ovat yleensä 70—120 mg Pt/l. Syvännetutkimuspisteen mukaan veden laatu on ollut hei
koimmillaan vuosina 1973—197 5.

Ominaissähkönjohtokyvyn arvot ovat nousseet koko havaintojakson. Varsinaisia jäte
vesiä ei Koitereeseen tule. Hajakuormituksen ohella veden laatuun vaikuttavat verraten
suuret veden pinnan korkeusvaihtelut sekä suoritetut metsälannoitus- ja ojitustoimen
piteet.

Ala-Koitajoen-Jäsysjärven alueelle Lylykosken kautta purkautuva vesi on voimakkaan
mskeaa runsashumuksista vettä, jossa rautapitoisuus on ajoittain korkea. Koitereetta tuleva
vesi on vaaleampaa ja niukasti ravinteita sisältävää. Kalliojärvi ja Jäsysjärvi ovat keskirus
keita, niukkaravinteisia vesiä, joissa kerrostu neisuuskausien h appitilanteet ovat heikkoja.

Pielisjoen alue

Pielisjoen yläosan vesille on ominaista keski- tai vähähumuksisuus. Happamuusarvot ovat
lähellä neutraalia. Kerrosmneisuuskausina happitilanne heikkenee monesti huomattavasti.
Vesistöalueen suurimmat järvet, Kaltimonjärvi ja Ylimmäinen ovat kirkasvetisiä ja niukka
ravinteisia. Pielisjoen yläosaa kuormittavat Enso-Gutzeit Oy:n Uimaharjun sulfaattisellu
loosatehtaan jätevedet. Rahkeenvedellä tuntuu jätekuorma alentuneena happipitoisuutena
ja luonnontilaista korkeampina biologisen hapentarpeen arvoina. Ajoittain esiintyy myös
luonnontilaista korkeampia fosforipitoisuuksia. Hiirenvedellä Karjalanlahden syvänteessä
heikkenee alusveden happipitoisuus kerrostuneisuuskausina huomattavasti. Kaltimon koh
dalla on happitilanne ollut heikoimmillaan vuosina 1968—197 1. Se on myöhemmin jonkin
verran parantunut, muttei kuitenkaan ole palannut 1960-luvun alussa vallinneelle tasolle.
Kokonaisrikin pitoisuudet ovat nousseet 1970-luvun aikana. Sähkönjohtokyvyn arvot ovat
myöskin kohonneet tasaisesti. Kevättalvinen happitilanne on huono Väliveden suljetulla
osalla ja siinä tapahtuu ravinteiden rikastumista. Lievää rehevöitymistä on ajoittain todet
tavissa Alusvedellä.

Pielisjoen alaosalla Kangasvedessä esiintyy ajoittain luonnontilaista korkeampia kunto
aine-, fosfori- ja sameuspitoisuuksia. Vesistössä on esiintynyt aika-ajoin lievää rehevöity
mistä. Joensuun kaupungin yläpuolella purkautuu Pielisjokeen liksenjoesta ravinteikasta
ja hygieenisessä mielessä heikkolaatuista vettä.

liksenjoen vesistöalueella on myös kirkasvetisiä, niukkaravinteisia harjujärviä, mm. Ait
tolampi ja Valkealampi. Useaan otteeseen järjestelyjen kohteena olleen Jukajärven vesi on
tummaa, mnsashumuksista ja erittäin hapanta.

liksenjoen vesistöalueen suurin järvi on Hammasjärvi. Eräät merkit viittaavat alkavaan
rehevöitymiseen. Vesistöalueen muut järvet ovat yleensä kirkasvetisiä ja niukkaravinteisia.
liksenjoen vesi on verraten rauta- ja sulfaattipitoista sekä värittynyttä. Suurista virtaaman
vaihteluista johtuen veden laadun vaihtelut ovat myös huomattavat. Outokumpu Oy:n
Hammaslahden kaivoksen jätevesien vaikutus näkyy mm. sähkönjohtokyvyn, kiintoaineen,
raudan ja sulfaattien pitoisuuksien nousuna.

Höytiäisen reitin vesistöalue

Rauanjoen vesistöalueen latvajärvet Luulampi ja Aisusjärvi ovat vaaleavetisiä ja niukkara
vinteisja, kun taas Rauanjärvi on keskiruskea. Kuhnustaisen vesi on keskiruskeaa, jonkin
verran keskimääräistä emäksisempää. Miihkalinjärvi, Teerijäivi ja Lipaslampi ovat runsas-
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humuksisia. Rauanjoen ja Kiskonjoen vedet ovat tummia, humuspitoisia, fosforin suhteen
mesoeutrofisia.

Höytiäisen selkävesialue kuuluu luokkaan II, kapeitten lahtien vedet luokkaan III.

Höytiäinen kerrostuu verraten voimakkaasti, jonka takia happitilanne heikkenee syvänteis

sä kerrostuneisuuden aikana. Höytiäisen pitkissä lahdissa vesi on väriltään keskiselkää

tummempaa jo kivesien tu odessa tummaa suovettä valuma-alueiltaan. Järven eteläosan

vesi on varsin kirkasta ja niukkaravinteista. Höytiäisen veden laadun on todettu olleen

heikoimmillaan 1970-luvun alussa.

Pyhäjärven reitin vesistöalue

Monet tämän vesistöalueen järvistä ja lammista sijaitsevat harjusupissa. Vedet Ovat yleensä

kirkkaita ja niukkaravinteisia, mutta huonojen kierto-olosuhteiden vuoksi on happitilanne

niissä varsin heikko. Pinta-alaltaan suurimmat järvet ovat yleensä keskiruskeita matalia

järviä. Pyhäjärvestä kapealla salmella erottuva Ätäsköjärvi on rehevöitynyt. Tähän ovat

vaikuttaneet Sirkkajoesta tuleva kuormitus sekä muu järveä ympäröivä hajakuormitus.

Varsinainen Pyhäjärvi on erittäin kirkasvetinen ja niukkaravinteinen. Pyhäjärveä kuormit

tavat Kesälahden kirkonkylän jätevedet, jotka purkautuvat nykyisin Mustolanjokea pit

kin sekä kalanviljelvlaitos ja runsas huvila-asutus. Puhoksen taajaman jätevedet laskevat

Puhoslampeen Puhoksen voimalaitoksen yläpuolelle. Pyhäjärvi on lähes kokonaan käyttö

kelpoisuusluokkaa 1.

Viinijäiven vesistöalue

Pääosa Viinijärven vedestä kuuluu käyttökelpoisuusluokkaan II. Viinijärvessä on erotetta

vissa kaksi erityyppistä selkävesialuetta. Ns. Venepohjanselän keskimääräinen väriarvo on

noin 7 mg Pt/l kun taas ns. Kulkevaisen selän väriarvo on noin 40 mg Pt/I. Järvi on suurim

maksi osaksi karu. Viinijoen edustalla Matkalahdessa on esiintynyt kesäisin voimakasta

leväkukintaa. Polvijärven kirkonkylän alapuolella sijaitseva Polvijärvi on vaimakkaasti rehe

vöitynyt. Tähän ovat vaikuttaneet kirkonkylän jätevedet. Nykyisin järveen laskevat myös

Lohja Oy:n kalkkikaivoksen kaivospumppausvedet. Kulkevaisen selän pohjo isosaan laskee

Sukkulajoki, jonka vesi on tummaa, soilta peräisin olevaa humusvettä. Sukkulajoen varressa

sijaitsee myös kalanviljelylaitos.
Vesistöalueen länsiosan keskeisin järvi, Sysmäjärvi on voimakkaasti rehevöitynyt. ] kiveä

kuormittavat Outokumpu Oy:n Keretin ja Vuonoksen kaivosten jätevedet, Lohja Oy:n

kalkkikaivoksen jätevedet sekä Outokummun kaupungin jätevedet. Kaivosteollisuuden vai

kutus näkyy ennen muuta kohonneina suifaatti-ja ominaissähkön johtokyvyn arvoina. Vesi

on varsin kovaa. Asumajätevesien vaikutus näkyy kohonneina kasvinravinnepitoisuuksina.

Oriveden-Pyhäselän alue

Suuren Onkamon ja Pienen Onkamon veden laatu on heikentynyt viime vuosina huomatta

vasti. Perusominaisuuksiltaan vesi on kirkasta ja pH-arvot ovat keskimääräistä korkeampia.

Särkijärvi, Rauanjärvi sekä Haukilampi ovat kirkasvetisiä ja niukkaravinteisia. Piimäjärvi ja

Jokilampi ovat varsin matalia, keskiruskeita vesiä, joissa kevättalvinen happitilanne on

heikko.
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Pyhäselän aiueen pohjoisosassa on lukuisia kirkasvetisiä, niukkaravinteisia harjusuppa
järviä. Näitä ovat mm. Harinjärvi, Mustalampi, Jyrinjärvi, Hankalampi, Heinälampi, Jaaman
lampi, Kuusjärvi ja Leinonen.

Höytiäisen kanavasta purkautuu Pyhäselkään niukkaravinteista, vähähumuksista vettä.
Joensuun kaupungin länsipuolelle purkaa Siilaistenpuro runsasravinteista humuspitoista
vettä, missä bakteerimäärät ovat ajoittain korkeita. Pielisjoessa on Hasaniemen kohdalla
veden laadussa tapahtunut melko suuria vaihteluja. Heikoimmillaan vesi on täällä ollut
1970-luvun alkupuolella.

Pyhäselän vesi on ollut perustuotantokyky- ja klorofylli-a-analyysien perusteella hei
koimmillaan 1973—1974. Tilanne on jonkin verran parantunut Joensuun kaupungin puh
distamon valmistuttua. Vesi on edelleen linjan Kaskesniemi-Pvhäsaari-Hammaslahti poh
joispuolella lievästi rehevöitynyt.

Haapajärven vesi laskee Haapajokea pitkin Pyhäselkään. Haapajärvi on rehevöitynyt.
Jänisselällä ja eteläisellä Orivedellä veden laatu on ollut huonoimmillaan 1960-luvun

loppu ja aivan 1970-luvun alku.
Oriveden alueen pohjoisosassa sijaitsee maamme kirkasvetisinpiin kuuluva karu, oli

gotrofinen Kuorinkajärvi. Alueen länsiosassa sijaitseville Niikkolammelle, Suurelle Lii
molle, Vääräjärvelle ja Riihilammelle ovat ominaisia heikko kevättalvinen happitilanne
sekä keskimääräistä korkeammat elektrolyyttien, kloridien ja ravinteiden määrät.

Heposelän pohjoisosa ja Liperin kirkonkylän edusta ovat rehevöityneitä. Kirkonkylän
edustalla esiintyy myös hygieenisiä haittoja. Siirryttäessä Keposelän pohjoisosasta Onki
salmelle pienenevät elektrolyyttien ja sulfaattien pitoisuudet sekä veden kovuusarvot.
Savonselällä veden laatu on ollut tähän mennessä heikoimmillaan vuosina 1970—1972.
Paasiveden pääsyvänteessä ei ole todettu merkittävää alusveden hapenkulumista kerros
tuneisuuskausina. Vesi on niukkaravinteista. Oriveden (lukuunottamatta Pyhäselkää)
vedestä suurin osa kuuluu käyttökelpoisuusluokkaan II.

3.22 Jänisjoen vesistöalue

Jänisjoen päävesistöalueeseen kuuluu useita pienempiä vesistöalueita kuten Haarajoen,
Sarkajärven, Viesimojoen, Ryösiöjärven, Loitimojärven, Suonpäänjoen ja Jänisjoen vesis
töalucet. Veden laatu vaihtelee näillä alueilla kirkkaista harjusuppajärvistä runsaasti humus
ta sisältäviin voimakkaasti kerrostuviin järviin, joissa happitilanne on kerrostuneisuuskausi
na huono. Kaatiojärvi ja Talikkojärvi Loitimojärven vesistöalueiella ovat rehevöityneet jäte
vesien vaikutuksesta. Jänisjoen alueella Sääperinjärvessä on todettu eräinä kesinä runsaasti
leväkukintaa.

3.23 Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue

Kiteenjoen vesistöalueen tutkituin järvi on Kiteenjärvi. Kiteenjärven syvänteen happitilanne
on talvisin ollut varsin huono. Tähän ovat vaikuttaneet mm. järven laskeminen kolmella
metrillä, Kiteen kirkonkylän jätevedet sekä voimakas hajakuormitus. Syvänteen talvista
happitilannetta on yritetty parantaa keinotekoisesti ilmastamalla vuosina 1974—1976.
Kevättalvella 1975 ja 1976 onnistuttiin pohjalietteen pinta pitämään hapellisena, jolloin
ravinteita ei liuennut pohjalietteestä alusveteen. Suoritettujen perustuotantokykymittaus
ten perusteella on järvi edelleen lievästi rehevöitynyt. Kiteenjärven vedet laskevat Hyypiän
järveen, jota kuormittivat aiemmin etupäässä Kiteen Meijeri Oy:n jätevedet. Järvi on rehe
vöitynyt ja happitilanne heikkenee Hyypiänjärvessä kerrostuneisuuskausina huomattavasti.



53

Järven rehevöityminen vaikuttaa jonkin verran myös alapuoliseen Lautakkojärveen. Säyne

järvi ja Kangasjärvi ovat vähähumuksisia ja niukkaravinteisia.
Tohmajoen vesistöalueen keskusjärvi, Tohmajänii on verraten matala, keskiruskea ja

lievästi rehevöitynyt. Järveen johdetaan Tohmajärven kirkonkylän asumajätevedet, mikä

aiheuttaa myös hygieenisia haittoja.

3.3 Vesimaisema ja rantojen käyttökelpoisuus

Suunnittetualueen, kuten koko Suomen, suurin maisemallinen rikkaus on sen vesistöissä.
Vesimaisemassa rantaviiva on tärkeä tekijä. Avoimen pinnan ja suljetumman ranta-alueen
vaihettumisvyöhykkeessä se erottuu kauas ja muodostaa selvän rajan kahden maisemaete
mentin välillä.

Pohjois-Karjalan vesistöt ovat maisemallisesti monipuolisia, on pitkiä kapeita jokireit
tejä, pieniä yksittäisia lampiaja suuria järviä laajoine avoimine selkineen. ltäosanjärvimai
semilla on metsä- ja suoerämaan tuntu. Maakunnan sisäosan järvialueilla tuovat vesimaise
maan vaihtelevuutta vaarat ja pellot sekä asutus. Valtaosa maakunnan taajamista sijaitsee
suurten vesistöjen varrella.

Rantaviivaa Pohjois-Karjalan vesistöillä on yhteensä noin 10 000 km, tästä saarissa noin
1 900 km. Pääosa rannoista on laadultaan kovaa. Fliekkarantoja on kuitenkin varsin vähän.

Rantojen laadun ja käyttökelpoisuuden keskeiset tulokset on osasta aluetta esitetty kun
nittain taulukossa 6jajärvittäin taulukoissa 7, 8ja 9.

3.31 Pielisen reitin vesistöalue

Pielisen vesistöalue

Pielisen rannat kuuluvat pääasiallisesti savi-hiesualueeseen, josta on suota 10—20 %. Muuten
Pieliseen laskevien jokien rannat ovat pääasiassa moreenia ja yleensä metsäisiä. Maiseman
suhteellinen korkeuden vaihtelu on 50—200 m paitsi Pankajärven alueella ja Saramojoen
latvoilla, missä se on vain 20—50 m. Pielisen ja alueen eräiden muiden järvien rantaviivan
pituus ja käyttökelpoisuus on esitetty taulukossa 7.

Koitajoen vesistöalue

Rannat ovat pääasiassa metsän peittämää moreenia ja jonkin verran hiekka-ja hieta-alueita.
Metsää on alueella yleensä yli $0 %, Koitereen kaakkoispuolella aina valtakunnan rajalle
kuitenkin 60—70 %. Alueen topografia on pienpiirteistä, suhteelliset korkeusvaihtelut ovat
20—50 m.

Pielisjoen alue

Koko Pielisjoen aluetta luonnehtivat harjut. Joen yläosassa on harjuaineksen lisäksi moree
nialueita ja alaosassa hiekka- ja hietakankaita. Joensuun seudun vallitseva maalaji on hiesu.
Suo- ja turvemaita maa-alasta on 10—20 % ja metsää yli 80 ¾. Joen yläosan ympäristössä
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Taulukko 6. Rantaviivan pituus ja laatu kunnittain Pohjois-Karjalassa.
Tabte 6. Shoretjne Iength and quality in the communes of North Karetia.

Kunta Järvien lukumäärä Ranta- Manner- Saarten Hieklca- Muuta Suo
Conzmune Number ofiakes viivan rantaa rantaa rantaa kovaa rantaa

jn the two size-groups rantaa
Length of Shoretjne Shoretine Sand Other Peatland

0,05— >0,5 km2 shoreline on i5lV2d5 shores hardsoil shores
0,5 km2 mainland shores

kpl kpl km km km km km km

Eno 33 671 615 56
Jlomantsi 78 1 677 1 420 257
Joensuu 1 3 54 44 10 1 44 9
Juuka 40 636 472 164
Kesälahti 40 8 396 318 78 13 311 72

Kiihtelysvaara 104 14 345 338 $ 0 252 93
Kitee 58 13 619 497 122 1 508 110
Kontiolahti 18 534 397 137
Lieksa 92 1 092 $78 214
Liperi 65 19 945 645 299 5 796 136

Nurmes 42 505 375 130
Outokumpu 42 11 441 313 128 3 376 62
Polvijärvi 10 414 315 99
Pyhäselkä 13 5 141 118 23 0 117 23
Rääkkylä 8 8 52$ 357 171 3 452 72

Tohmajärvi 63 8 241 229 12 0 180 61
Tuupovaara 94 25 450 429 22 1 381 128
Valtimo 18 131 131 0
Värtsilä 27 2 75 73 1 1 52 23

YhteensäTotat 515 447 9894 7964 1931 28 3469 789

Lähde: Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto

korkeusvaihtelu on 50—200 m ja alaosan 10—20 m. Pielisjoki polveilee n. 70 km Pielisestä
Pyhäselkään leveten välillä useiksi järviksi ja pudoten matkalla 20 m.

Höytiäisen reitin vesistöalue

Höytiäisen etelä- ja itäpuolella on harjujen lisäksi hiekka- ja hietakankaita. Järven luoteis
puolen rannat ovat hiesua tai savea. Alueen latvavesistöt rajoittuvat harjujen lisäksi moree
nialueisiin. Suorantoja on erittäin vähän. Järven koillispuolella korkeusvaihtelut ovat 50—
200 m, muualla yleensä 10--20 in.

Koitajoen vesistön eräiden järvien, Pielisjoen ja l-löytiäisen rantaviivan pituus ja laatu on
esitetty taulukossa 8.

Pyhäjärven reitin vesistöalue

Alueen maaperän muodostavat harjut sekä hiekka- ja hietakankaat. Soita ja turvemaita on
10—20 % maapinta-alasta. Metsää on pohjoisosissa 60—70 % ja eteläosissa yli 80 ¾. Alueen
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korkeusvaihtelu on 20—50 m. Pyhäjärvenja Ätäsköjärven rantaviivan määrä ja laatu on esi

tetty taulukossa 9.

Viinijärven vesistöalue

Viinijärven itä- ja pohjoispuolen maaperä on pääasiassa moreenia. Järven etelä-ja iänsipuo

leila on hiesu- ja savimaita, hiekkarantoja ei ole. Soita on 10—20 % rannoista. Alueen kor

keusvaihtelu on 10—20 m. Rantaviivan pituus ja laatu on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 7. Rantaviivan pituus ja käyttökelpoisuus Pielisen vesistöalueen eräillä järvillä.

Tabte 7. Length and usabitity ofshoretine on certain takes ja the Lake Pietinen water systen;.

Järvi Ranta- Käyttö Mantereella Saarissa

Kunta viivaa kelpoista Mainland shores Istand aho res

Lake Shoretine Usable Yht. Käyttök. Yht. Käyttök.

Commune length aho reline Total Usabte Totat Usabte

km km km km km km

t’ielinen yht. 1 372 918 614 394 757 525

Nurmes 345 170 147 71 198 99

Lieksa 452 387 214 175 238 211

Juuka 438 257 168 86 270 172

Eno 138 104 87 62 51 42

Jerojärvi 7 6 6 5 1 1

Herajärvi 86 83 70 67 16 16

Savijärvi 23 11 19 8 4 3

Jauhiainen 33 24 32 23 1 1

Kelvänjärvi 16 13 16 13 - -

Lähde: Pielisen altaan esisuunnitelma

J ärvi Rantaviivaa Loma-asutukseen kelpoista

Lake Shoreline tength Shoreline suited for seasonal residences

km km

Haapajärvet 29 20

Koppelojärvi 15 10

Valtimojärvi 14 10

Kuohatinjärvi 22 15

Lautiaisjäivi 25 14

Mujejärvi 13 8

Kolkonjärvi 6 4

Mäntyjärvi 7 5

Ruosmanjärvi 16 13

Viekinjärvi 56 50

Nurmijärvi ja Hämeenjärvi 45 30

Säynämänjärvi 51 31

Pankajärvi 88 75

Lähde: Pohj ois-Karj alan vesipiirin vesitoimiston ilmakuvatulkinta
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Oriveden-Pyhäselän alue

Alueen pohjoisosan, Fiopeaselän-Pyhäselän alueen maaperä on yleensä joko savea tai hie

sua. Eteläisemmän Oriveden ympäristön maaperä muodostuu harjujen lisäksi hiekka- ja

hietakankaista. Rannat ovat yleensä metsän peittämia, suorantoja on erittäin vähän. Maas

ton korkeusvaihtelu on 10—20 m. Oriveden ja Pyhäselän sekä Onkamon rantaviivan pituus

ja laatu on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 8. Koitajoen vesistön järvien, Pielisjoen ja Höytiäisen rantaviivan pituus ja laatu.
Table 8. Shoretine length and its quality in the lakes of the Koitajoki water system and in River
Pielisjoki and Lake Höytiäinen.

Koitajoen vesistö
1)

Koitajoki water system

Järvi Ranta- Manner- Saarten Hiekka- Muuta kovan Suo
viivaa rantaa rantaa rantaa maan rantaa rantaa

Lake Shoreline Mainland Island Sand Other hard- Peatksnd
tength shores shores shores soil shores shores
km km km km km km

Koitere 396 173 223 17 291 88
Suomunjärvi 31 21 10 7 20 44
Jäsysjärvi 37 32 5 0 26 11
Nuorajärvi 89 80 8 2 36 51
Sysmäjärvi 38 30 8 0 26 12
llomantsinjärvi 22 20 2 0 14 8

. . . .1)
Pielisjoki
River Pietisjoki

Kunta Ranta- Manner- Saartcn fliekka- Muuta kovan Suo
viivaa rantaa rantaa rantaa maan rantaa rantaa

Cornmune Shoretine Maintand Istanä Sand Other hard- Peattand
length shores shores shores soil shores shores
km km km km km km

Eno 43 37 6 0 36 6
Kontiolahti 84 73 11 0 56 28
Joensuu 14 9 5 0 11 3

Yhteensä 141 119 21 0 103 36

Höytiäinen 2)

Lake Höytiainen

Kunta Ranta- Manner- Saarten Hiekka- Muuta kovaa Suo
viivaa rantaa rantaa rantaa maan rantaa rantaa

Conimune Shoreline Maintand Istanä Sand Other hard- Peattand
tength shores aho res aho res soit aho res shores
km km km km km km

Kontiolahti 201 82 119 7 189 5
Polvijärvi 220 150 70 1 193 25
Juuka 27 23 5 0 26 11

Yhteensä 448 254 194 8 408 32

Lähde: 1) Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto
2) Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimisto
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Taulukko 9. Pyhäjärvcn, Atäsköjärven, Viinijärven sekä Oriveden-Pyhäselän alueen järvien rantaviivan

pituus ja laatu.
Table 9. Shoretine Iength and its quality at Lakes Pyhöjärvi and Atåköjärvi, Lake Viinijärvi and the

Orivesi-Pyhösetkä area, by cornmunes.

Pyhäjärvi ja Atäsköjäivi 1)

Lakes Pyhkj&vi and Atäsköjärvi

Ranta- Manner- Saarten Vapaa ranta Free shores

viivaa rantaa rantaa Yhteensä Kovaa rantaa Suorantaa

Totat Maintand Istand Totat Hard soits Peattand

shoreline shores shores shores

km km km km

36
7

18
11

4

km km

Pyhäjärvi 361 304 268

Kitee 133 110 23 108 101

Kesälahti 141 97 44 124 106

Uukuniemi 87 72 61

Ätäsköjärvi 27 26 1 20 16

Viinijärvi 2)

Lake Viinijarvi

Järvi Ranta- Manner- Saarten Hiekka- Muuta kovaa Suo-

Kunta viivaa rantaa rantaa rantaa rantaa rantaa

Lake Total Maintand Istand Sand Other hard Peatland

Comrnune aho reline shores shores aho res soil shores aho res

km km km km km km

Viinijärvi
Outokumpu 96 43 53 0 88 8

Polvijärvi 99 68 31 0 93 7

Liperi 149 97 53 0 129 20

Yhteensä 344 207 137 0 310 35

Oriveden-Pyhäselän alue 2)

Orivesi-Pyhäsetkä area

järvi Ranta- Manner- Saarten Hiekka Muuta kovaa Suo-

Kunta viivaa rantaa rantaa rantaa rantaa rantaa

Lake Total Maintand Island Sand Other hard Peatland

Commune shoretine shoes aho res shores soit aho Tes shores

km km km km km km

Suuri Onkamo 75 63 13 0 70 5

Tohmajärvi 33 28 5 0 31 2

Rääkkylä 43 35 8 0 39 3

Särkijärvi 25 21 4 0 25 0

Orivesi-Pyhäselkä 1 248 744 504 7 1 112 129

Joensuu 33 28 5 1 27 5

Liperi 491 255 236 1 439 50

Pyhäsclkä 74 57 18 0 65 9

Rääkkylä 423 265 158 3 377 43

Kitee 207 122 86 1 185 22

Kesälahti 19 18 2 1 18 0

Lähde; 1) Pohjois-ja Etelä-Karjalan seutukaavaliitot

2) Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto

Järvi
Kunta

Lake
Commune



58

3.32 Jänisjoen vesistöalue

Vesistöalue on yleensä moreenia, myös harjuja esiintyy. Rannat ovat yleensä metsän pei
tossa, suorantoja on runsaammin kuin muilla alueilla. Suhteellinen korkeusvaihtelu on
50—200 m.

3.33 Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue

Vesistöalueen maaperän muodostavat harjut, joihin liittyy laajoja hiekka- ja hietakankaita,
hiekkarantoja ei juuri kuitenkaan ole. Tohmajärven rannat ovat soisia. Kiteenjärven rannat
ovat etupäässä kovaa maata. Maasto on pienipiirteistä mäkimaastoa, jonka korkeusvaihtelu
on 20—50 m.

3.4 Pohjavesivarat
3.41 Pohjavesien sijainti ja määrä

Pohjois-Karjalan pohjavesiesiintymät ovat lähes yksinomaan pitkittäisharjuissa, Salpausse
lissä sekä J aamankangasnimisessä reunamuodostumassa. Savenalaisia pohjavesiesiintymiä
on alueella ilmeisesti erittäin vähän eikä moreenialueidenkaan pohjavedellä ole merkitystä
suurimääräiselle pohjavedenotolle h arvoja poikkeuksia lukuunottamatta.

Harjut ovat erittäin hyviä pohjavesiesiintymiä, sillä ne sijaitsevat tällä alueella melko
yleisesti ruhjelaaksoissa sekä muissa kallioperän painanteissa. Näin ollen useat harjut ke
räävät pohjavettä myös ympäristöstään ja pohjaveden antoisuus on todellisuudessa huo
mattavasti suurempi kuin harjujen pinta-alan perusteella arvioitava antoisuus (noin 650
m3/dkm2).

Suunnittelualue on erittäin mnsasjärvinen ja harjut sivuavat tai leikkaavat usein järviä.
Näissä leikkaus- ja sivuamiskohdissa on yleensä mahdollista järviveden imeytyminen har
juun. Tämä rantaimeytymisellä muodostunut pohjavesi saattaa nousta määrältään jopa
useita kertoja suuremmaksi kuin h arjun pinta-alan perusteella laskettu. lmeytymisolosuh
teiden lisäksi on järviveden laadulla erittäin tärkeä merkitys tämäntyyppisten pohjavesi
esiintymien käyttökelpoisen pohjaveden antoisuutta määritettäessä.

Suunnittelualueen itä- ja pohjoisosalle ovat ominaisia kapeat harjut, jotka kulkevat
melko yhtenäisinä hyvinkin pitkiä matkoja. Tämän tyyppisistä harjuista on vedenotto jär
jestettävä monista pienehköistä vedenottamoista. Ylävällä moreenikallioalueella kulkies
saan näiden harjujen pohjavesiesiintymät saattavat tosin olla myös niin pienialaisia, että
niiden pohjaveden kokoaminen ei muodostu taloudellisesti kannattavaksi.

Molemmat Salpausselät kulkevat suunnittelualueen läpi ja ne muodostavat melkoisen
pohjavesivaraston. Pohjavedenotto Salpausselistä on kuitenkin vaikeaa, sillä harjujen
raekoostumus hienonee yleensä syvyyden kasvaessa. Haittaa tuottavat myös moreeni
patjat ja -linssit. Pohjavedenottamon tarkoituksenmukainen sijoittaminen on Salpausse
lillä siten huomattavasti vaativampi tehtävä kuin muilla harjualueilla. Salpausselkien ulok
keet ja varsinkin harjun ja Salpausselän yhtymäkohdat ovat myös erinomaisia vedenotta
mon sijoituspaikkoja pohjaveden purkautumiskohtien lisäksi. Keskimääräisenä muodostuvan
pohjaveden määränä voitaneen tutkimusalueella Salpausselillä pitää 400—500 m3Jdkm2,
joka on hieman alhaisempi kuin Etelä-Suomessa.

Joensuun kaupungin pohjoispuolella sijaitseva J aamankangas-niminen suuri reunamuo
dostuma lienee muodostuvan pohjaveden suhteen verrattavissa lähinnä harjuihin, mutta
vedenottokohteiden vaikean p aikallistamisen suhteen Salpausselkiin.
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Taulukko 10. Pohjois-Karjalan pohjavesivarat kunnittain.

Tahle 10. Groundwater resources in the cornrnunes of North Karelia.

Kunta Pohjavesivarat

Cornrnune Groundwaterflow

m 3/d

Eno 32000

tlomantsi 71 000

Joensuu ei merkitystä

Juuka 7 500

Kesälahti 36 000

Kiihtelysvaara 11 500

Kitee 61 000

Kontiolahti 43 000

Lieksa 46 500

Liperi 32 000

Nurmes 16 000

Outokumpu 24 000

Polvijärvi 14 000

Pyhäselkä 14000

Rääkkylä 32 000

Tohmajärvi 31 000

Tuupovaara 10 500

Valtimo 10 000

Värtsilä ei inventoitu

Yhteensä Total 492 000

Pohjavesivarat on esitetty kunnittain oheisessa taulukossa 10. Pohjavesiesiintymät ja

tärkeät pohjavesialueet on esitetty liitekartalla “Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus ja poh

javesivarat”.

3.42 Pohjaveden laatu

Pohjaveden laatu riippuu etupäässä maa- ja kallioperän fysikaalisista ja kemiallisista ominai

suuksista, vähäisemmässä määrin sadeveden laadusta. Sekä maa- että kallioperässä muodos

tuva pohjavesi on Pohjois-Karjalassa yleensä hyvää, mutta paikalliset laadunvaihtelut ovat

kuitenkin suuria.
Pohjois-Karjalan pohjavesille on ominaista happamuus, pehmeys, elektrolyyttiköyhyys

ja runsas raudan ja vapaan hiilidioksidin määrä. Taajamien vedenottamoiden vettä joudu

taan yleisesti käsittelemään syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi. Myös raudan ja

eräissä tapauksissa mangaanin poisto on usein tarpeen. Eräin paikoin joudutaan vesi desinfi

oimaan. Runsaasta pohjaveden otosta voi myös olla seurauksena laadun heikkeneminen,

yleensä rautapitoisuuden nousu. Pohjavettä ilmastaen on eräillä alueilla saatu rautapitoisuus

pysymään sallituissa rajoissa.

Bakteerien esiintyminen pohjavedessä on erittäin harvinaista. Bakteereita saattaa esiin

tyä, jos järvivedellä on mahdollisuus suotautua pohjaveteen hyvin lyhyellä matkalla. Yksit

täisissä kaivoissa bakteerien ja ammoniakin esiintyminen on kuitenkin varsin yleistä, kun

pintavedet pääsevät kaivorakenteiden huonosta kunnosta joh tuen valumaan pohj aveteen.

Korkeita rautapitoisuuksia on yleisesti myös yksittäisissä kaivoissa.
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Pohjavesien laadussa on ongelmia seuraavilla alueilla:
Jukajoen luoteispuolella pH-vaihtelut ovat yleensä 6,0—6,3, alin on ollut 5,4ja ylin 6,7.

Vesi on ollut erittäin pehmeää. Puolessa havainnoista raudan määrä on alittanut lääkintö
hallituksen suositusrajat.

Kontiolahden kirkonkylän ympäristössä on ollut vaikeaa löytää sopivaa pohjavettä.
Siellä on päädytty tekopohjaveden muodostamiseen luonnollisen pohjaveden lisäksi.

Kiteen kirkonkylän lähellä olevassa haijussa veden laatu vaihtelee myös suuresti. Puhok
sen kylän alueella pohjaveden laatu on ollut hyvä. Tolosenmäen ympäristön pohjavedessä
on esiintynyt rautaa ja mangaania runsaasti.

Ilomantsin alueen pohjavesien rautapitoisuus on aiheuttanut hankaluuksia.

J uuan alueen pohjaveden rautapitoisuus on ollut korkeahko ja vesi on ollut pehmeääja
putkistoja syövyttävää.

Pohjaveden laadun suhteen vaikeita alueita ovat myös mm. Liperin alue Roukalahti
Papelonsaari ja Viinijärven eteläosa, Jakokosken alue ja Polvijärven Ruvaslahti.

Kaatopaikkojen vaikutusta pohjaveteen on seurattu kuudella alueella. Vaikutusten on
yleensä todettu jääneen verraten vähäisiksi. Kaatopaikkojen pohjavesissä on todettu yleises
ti sähkönjohtavuude, typpi-, kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien nousua. Myös bakteereita on
eräiden kaatopaikkojen pohjavesissä. Joensuun Repokallion kaatopaikalla on todettu merk
kejä öljystä pohjavedessä.

4. SUUNNITTELULLE ASETETUT TAVOITTEET
4.1 Yleiset tavoitteet

Valtioneuvoston hyväksymän väestösuunnitteen mukaan Pohjois-Karjalan väestömäärä tu
lee säilyttää vuoden 1975 tasolla eli 177 000 henkenä. Viime vuosien väestökehitys osoit
taa, että tehokkailla aluepoliittisilla toimenpiteillä tämä onkin mahdollista.

Pohjois-Karj alan läänin alueellisessa kehittämissuunnitelmassa vuodelta 197$ keskeisim
pia paamaaria ovat:
— maakunnan kehittäminen alueellisesti tasapainoisena sekä maakuntakeskuksen, Joen

suun, kehittäminen tasavertaisena maakuntakeskuksena muiden maakuntakeskusten
kanssa Itä-Suomen alueeLla,

— maa- ja metsätalouden kehityksen turvaaminen sekä teollisuuden ja muiden elinkeinojen
laajentaminen ja monipuolistaminen,

— palvelutason kohottaminen maan keskitasoa vastaavaksi ja kaikkien läänille kuuluvien
piirihallintopalvelujen saaminen läänin alueelle.
Edellä mainituilla tavoitteilla on monia yhtymäkohtia vesien käytölle ja suojelulle ase

tettaviin tavoitteisiin. Vesihallitus on julkaisussaan “Vesiensuojelun periaatteet vuoteen
1985” (VH:n julkaisu fl:0 8) hyväksynyt vesiensuojelulle seuraavat yleiset koko valtakun
taa koskevat tavoitteet:
— vesiä kuormittava ja muu vesien tilaan vaikuttava toiminta tulee sopeuttaa luonnon toi

mintajärj estelmään,
— vesivarojen tarpeetonta ja tuhlailevaa käyttöä tulee välttää ja haitalliset vaikutukset ve

sissa ehkäistä ennalta,
— vesiin kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkastella kokonaisuutena pyrkien vesien ja muun

ympäristön haittojen minimoimiseen sekä ottaen huomioon kaikki hyödyt ja kustan
nukset,

— vesien terveellisyys ja viihtyvyys elinympäristönä tulee turvata,
— vesien käyttötarpeet tulee turvata luonnon asettamien rajoitusten puitteissa.
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4.2 Vesien eri käyttömuotojen tavoitteet

Pohjois-Karjalassa vesistöt ovat harvan asutuksen ja vähäisen vesistöjä kuormittavan teol
lisuuden johdosta verraten luonnontilaisia ja puhtaita. Vesien hyvän laadun säilyttämistä
voidaan pitää tavoitteena jo sinänsä.

Vesiensuojelun tavoitteena Pohjois-Karjalassa on turvata vesistöjen tilan säilyminen
tai paraneminen aiheuttamatta kuitenkaan kohtuutonta haittaa millekään elinkeinomuo
dolle. Uhkana veden laadulle ovat ensisijaisesti asutuksen ja teollisuuden jätevedet sekä te
hokkaan maa- ja metsätalouden harjoittamisesta johtuva kuormitus. Tärkeimpiä vesien laa
dusta ja tilasta riippuvia käyttömuotoja ovat asutuksen ja teollisuuden vedenhankinta, kala
talous, maatalouteen liittyvä veden käyttö sekä vesien eri virkistyskäyttömuodot kuten
loma-asutus, matkailu ja leirintä, virkistyskalastus, uinti ja veneily. Veden laatu vaikuttaa
myös yleisesti asutuksen ja elinympäristön viihtyisyyteen.

Veden laadun lisäksi saattavat vedenpinnan korkeusvaihtelut synnyttää ristiriitoja ve
sien eri käyttömuotojen välille. Toisen pääongelman Pohjois-Karjalassa muodostaa mahdol
lisimman sopivan vedenkorkeuden järjestäminen eri vesistöihin. Keskeisimmät vesien käyt
tömuodot, jotka asettavat vedenkorkeudelle vaatimuksia, ovat voimatalous, uitto ja vesi
liikenne, kalatalous, tulvasuojelu ja maankuivatus sekä vesien virkistyskäyttö. Vesistöjen
säännöstelyn tavoitteena onkin ottaa vesien eri käyttömuodot huomioon vedenkorkeuksia
määritettäessä.

Vedenhankinnassa tavoitteena on hyvälaatuisen käyttöveden saannin turvaaminen eri
tyisesti asutuksen tarpeisiin. Vedenhankinnan kannalta merkittävien pinta- ja pohjavesien
suojelu on erityisen tärkeää. Pohjavesien suojelemiseksi on määriteltävä ne alueet, joiden
erityinen suojeleminen on tarpeellista.

Uitossa on tavoitteena sen edelleen kehittäminen kuitenkin siten, ettei synny tarpeetto
mia ristiriitoja vesien muun käytön kanssa. Vesiliikenteessä tavoitteena on sen kaikenpuoli
nen edistäminen jo nyt hyvät luonnonedellytykset tarjoavassa vesistössä.

Vesivoiman käytössä ensisijaisena tavoitteena on jo rakennetun vesivoiman käytön te
hostaminen alueella.

Kalataloudessa tavoitteena on alueen kalastuksen elvyttäminen ammattikalastusta ja
kotitarvekalastusta edistämällä siihen sopivissa vesistöissä. Vapaa-ajankalastuksen mahdol
lisuuksia tulee parantaa erityisesti taajamien lähivesillä. Tavoitteena on myös kalastuksen
riittävä huomioonotto muussa vesien käytössä ja vesiensuojelutoimenpiteitä harkittaessa.

Vesien virkistyskäytössä tavoitteena on alueen vesistöjen tarjoamien luontaisten mahdol
lisuuksien monipuolisen hyväksikäytön edistäminen. Virkistysmahdollisuuksia on eräissä
vesistöissä tarpeen parantaa mm. vesiensuojelun, vesistöjen kunnostamisen ja vesistöjen
säännöstelyn tarjoamin keinoin.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelussaja hoidossa tavoitteena on alueen suojeluarvojen
esille tuominen ja niiden huomioonotto kaikessa vesien ja rantojen käytössä. Vesien ja ran
tojen läheisyyteen rakentamisen ympäristövaikutusten selvittämisen ja eri toimintojen oh
jaamisen tavoitteena on mm. maisemavaurioiden ja muiden haittojen estäminen.

Vesien eri käyttömuodot tulee yleisesti pyrkiä sijoittamaan vesistöissä tai sen vaikutus
piirissä siten, että keskinäistä ristiriitaa syntyy mahdollisimman vähän.
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5. VESIEN ERI KÄYTTÖMUOTOJEN JA VESIENSUOJELUN
SUUNNITTELU

Vesien käytön kokonaissuunnitelmissa on pyritty käsittelemään kaikkia vesien käyttömuo
toja kuten veden käyttöä nesteenä (vedenhankinta) veden käyttöä vesistönä (vesistöjen
jätevesikuormitus, vesivoima, uitto ja vesiliikenne, kalatalous sekä vesien virkistyskäyttö),
veden haittavaikutusten torjuntaa (tulvasuojelu ja maankuivatus), vesiensuojelua sekä vesi-
luonnon ja vesimaiseman suojelua ja hoitoa.

Pinta- ja pohjavesien suojelu liittyy välittömästi tai välillisesti lähes kaikkeen vesivarojen
käyttöön ja on siten otettu huomioon eri käyttömuotojen yhteydessä. Erityisesti siihen on
tässä kiinnitetty huomiota vedenhankintaa ja vesistöjen kuormitusta käsiteltäessä.

Vesistöjen sopivan vedenkorkeusaseman valinta, vesistöjen säännöstely, palvelee yhtäai
kaa niin monta käyttömuotoa, että sen käsittelyä omana kohtanaan on pidetty tarkoituk
senmukaisena.

Vesihallinnon tulee erityisesti huolehtia vesiensuojelusta, kehittää vedenhankintaaja vie
märöintiä sekä huolehtia tulvasuojelusta. Näitä koskeva suunnittelu voi olla yksityiskohtai
sempaakin. Edelleen vesihallinnon tulee edistää vesien virkistyskäyttöä ja vesivoiman hy
väksikäyttöä. Edistämistehtävien osalta suunnittelu saattaa olla yleispiirteisempää. Vesiasi
oista on kalatalous ja alusliikenne sekä osittain myös uitto rajattu vesihallinnon tehtäväken
tän ulkopuolelle. Vesihallinnon erityiseksi tehtäväksi on kuitenkin annettu vesien eri käyttö-
muodot huomioonottavasta kokonaissuunnittelusta huolehtiminen. Tämä edellyttää vesien
kaikkien eri käyttömuotojen ja niiden välisten vuorovaikutusten käsittelemistä kokonais
suunnitelmassa. Ristiriitaisia käyttömuotoja yhteensovittava suunnittelu voi siten olla suh
teellisen pitkälle vietyä ja yksityiskohtaistakin.

5.1 Vedenhankinta
5.11 Yhdyskuntien vedenhankinta

Pohjois-Karjalassa oli vesilaitosten piirissä vuoden 1976 lopussa alueen 176 697 asukkaasta
86 306 eli 49 %. Vedenottamoita alueen 19 kunnassa oli kaikkiaan 38 kappaletta.

Veden hankinnasta muodosti vuonna 1976 pohjavesi 87 % eli 7 767 000 m3 ja pintavesi
1 159 000 m3. Teollisuuden osuus kaikesta edellämainitusta veden käytöstä oli 1 121 000
m3/a eli 12,6 %. Lieksan keskustan vedenhankinnasta pintavesi muodosti kaksi kolmannes
ta ja Nurmeksen keskustan vedenhankinnasta neljänneksen. Outokummun keskustan ve
denhankinnasta pintavesi muodosti 64 %. Värtsilän ja Ylä-Valtimon vesikunnat käyttivät
pelkästään pintavettä ja Pohjois-Karjalan rajavartiosto lähes kokonaan pintavettä. Myöhem
min rajavartiosto on siirtynyt kokonaan pohjavedenottoon. Kontiolahden keskustassa muo
dostetaan tekopohjavettä Höytiäisen vedestä.

Taajamien ja erillislaitosten vedenhankinta vuoden 1976 lopussa on esitetty taulukossa
11.

Vuorokautinen keskikulutus koko alueella oli 24 455 m3/d ja keskimääräinen kulutus-
luku eli ominajskulutus (vedenkulutus vuorokaudessa asukasta kohden) 283 l/as/d. Kulutus
vaihteli Lieksan luvusta 145 l/as/d Värtsilän lukuun 602 l/as/d.

Vedentarpeen kehitys riippuu väkiluvun, kulutusluvun ja liittyjämäärän kehityksestä
ennusteajanjaksolla. Väestökehityksen osalta pohjana on käytetty Pohjois-Karjalan seutu
kaavaliiton väestöennustetta. Kulutusluvun arvioimiseen on käytetty joko kaupunkiliiton
tai vesihallituksen ennustetta (Tiedotus 18) sen mukaan, kumpi antaa suuremman kulutus
lukuarvon. Vedenkulutuksen kasvuennusteet on esitetty taulukossa 12.
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Taulukko 11. Taajamien ja erillislaitosten vedenhankinta Pohjois-Karjalassa vuonna 1976.

Tahte 11. Watersuppty for the poputation centers and institutions in North Karetia in 1976

Kunta Asukasluku Vesi- Veden- Käytetty vesimäärä Veden Ominais

Vesilaitos 31.12.1976 laitokseen ottamot Amountofwaterused keski- kulutus
tiittymis-% kpt Pohjavettä Pintavettä kulutus I/as/d

Commune Poputation Percentage Number Gro und Surface Mean Consumption
Waterworks 31.Dec.1976 ofpoputa- ofwater water water uater per capita

tionservedby intakes consurnp- I/d
waterworks 1 000 1 000 tion
31.12.1976 m3/a m3/a m3/d

42 902 86Joensuu
Keskusta 2 4202 11 512 312

Lieksa 19 401 64
Keskusta 3 220 440 1 808 145

Nurmes 11 534 44
Keskusta 2 330 110 1 205 235

Outokumpu 10401 62
Keskusta 2 225 400 1 712 263

Eno 8983 31 2 292 800 287
Kaltimo 1 97 266
Uimaharju 1 195 534

llomantsi 9 057 24
Keskusta 1 208 570 259

Juuka 8282 27
Keskusta 1 147 403 183

Kesäiahti 3 274 27
Keskusta 1 58 159 177

Kiihtelysvaara 2 303 17
Keskusta 1 29 79 198

Kitee 11 170 36 3 633 1 734 436
Vesikunta 1 600 1 644
Puhos 1 30 82
Tolosenmäki 1 3 8

Kontiolahti 8 191 39 5 436 46 1 321 409
Keskusta 1 78 214
Lehmo 1 16 44
Jääkäripataljoona 1 228 625
Rajavartiosto 1 6 46 142
Mielisairaanhuottopiiri 1 108 296

Liperi 32 4 495 1 356 412
Keskusta 1 250 685
Viinijärvi 1 58 159
Ylämylly 0 104 285
Pohjois-Karjalan Pattensto 1 43 118
Ammattioppilaitos 1 40 109

Polvijärvi 6 550 11
Keskusta 2 108 296 393

Pyhäselkä 4874 22 3 77 211 199
Hammaslahti 2 48 132
Reijola 1 29 79

Rääkkylä 4 249 22
Keskusta 1 56 153 166

Tohmajärvi 6 554 24
Keskusta 1 125 342 222

Tuupovaara 3 425 12
Keskusta 1 32 88 209

Valtimo 4 141 22 2 94 1$ 307 330
Keskusta 1 94 258
Ylä-Valtimon vesikunta 1 18 49

Värtsilä
Vesikunta 397

24455

989 67
1 145

Pohjois-Karjala 176 697 49 38 7 767 1 159

602

283
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Taulukko 12. Vedenkulutuksen kasvuennusteet Suomessa vuoteen 2000.

Tahte 12. Projections of the devetopment in specific water consumption in Finland until year 2000.

Kaupunkiliiton ennuste vedenkulutuksen kasvulle

Projection a. Association of Finnish cities

Vuosi
Kulutusluku l/as/d Consumption per capita l/d

Year Suurehkot kaupungit Pienet taajamat
Bigger cities and towns Srnatl population centers

1985 425 325

2000 500 400

Vesihallituksen ennuste vedenkulutuksen kasvulle:
Projection 1. Nationat Board of Waters

Vuosi Kulutusluku l/asfd Consumption per capita t/d

Year 100 000 10 000 1 000
asukasta asukasta asukasta

inhahitants inhabitants inhabitants

1955 430 320 240

2000 580 430 320

On arvioitu, että taajamien väestön liittyminen keskitetyn vedenhankinnan piiriin kas
vaa siten, että se vuonna 1985 on 100 % kaikissa taajamissa. Niissä taajamissa, joissa ve
denkulutus on jo nyt ollut ohjearvoa suurempi mm. tavallista runsaamman teollisuuden vai
kutuksesta, on teollisuuden osuus irroitettu kulutusluvusta ja arvioitu sen kehitys erikseen.

Taajamien ja erillislaitosten vedenkulutuksen ennusteet on esitetty taulukossa 13.
Viimeaikaisen vedenkäytön kehityksen perusteella näyttää ilmeiseltä, että vedenkulutus

ei tule kasvamaan em. ennusteissa esitetyllä tavalla, vaan vedenkäyttö tulee olemaan enna
koitua vähäisempää. Vedenkulutusta koskevien ennusteperusteiden huomattavallakaan
muuttumisella ei kuitenkaan ole ratkaisevaa vaikutusta suunnitelmassa esitettyihin suunta
viivoihin vedenhankinnan turvaamiseksi.

Seuraavassa on tarkasteltu veden riittävyyttäja veden hankinnan järjestelyä taajamakoh
taisesti. Yleisesti tulisi vedenhankinnassa turvata vedenkäyttäjille myös poikkeusolosuhteis
sa vähintään minimivesimäärä, jonka katsotaan olevan noin 50 litraa asukasta kohti vuoro
kaudessa. Tästä syystä yhdyskuntien vedenhankinnan tulisi aina perustua ainakin osittain
riittävien maakerrosten suomaan pohjaveden käyttöön ja vähintään kahden erillisen raaka
vesilähteen käyttömahdollisuuteen. Tämä näkökohta tulisi ottaa huomioon uusia ottamoita
rakennettaessa.
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Taulukko 13. Ennuste taajamien ja erillislaitosten vedentarpeesta vuosina 1985 ja 2000 sekä vesilaitosten
nykyinen kapasitectti Pohjois-Karjalassa.
Table 13. Projection of water need for 1985 and 2000 and the present capacity of the waterworks in
North Karetia.

Kunta Vuosi Verkostoon Kulutusluku veden Nykyinen Huom.
Vesilaitos liittyneet as. l/as/d tarve kapasiteetti

Comrnune Year Population Consumption Water Present Remarks
Waterworks serued per capita need capacity

t/d m3/d m3/d

Joensuu
keskusta 1976 36900 312 11 500 12 700

1985 48700 400 19500
2000 57300 540 30900

Lieksa
keskusta 1976 12 500 144 1 $00 1 900 (pohjav.)

1985 10900 325 3 540
2000 10 800 430 4 640

Nurmes
keskusta 1976 5 120 235 1 200 1 500 (pohjav.)

1985 6400 325 2100
2000 6 500 400 2 600

Outokumpu
keskusta 1976 6 500 263 1 700 600 (pohjav.)

1985 7 500 325 2 440
2000 7 700 400 3 080

1 no
Kaltimo 1976 1100 242 266 550

1985 2 100 325 680
2000 2 400 400 960

Uimaharju 1976 1 688 187 315 950 lisäksi teollisuus
1985 2 100 325 680 käyttää 220 m3/d
2000 2 400 400 960

llomantsi
keskusta 1976 2 200 259 570 11 000

1985 3 700 325 1 200
2000 4 200 400 1 680

Juuka
keskusta 1976 2 200 183 403 500

1985 2600 325 845
2000 2 800 400 1120

Kesälahti
keskusta 1976 900 177 159 200

1985 1 200 325 390
2000 1 400 400 560

Kiihtelysvaara
keskusta 1976 400 198 79 376

1985 400 325 130
2000 400 400 160

Kitee
Vesikunta 1976 3 500 470 1 644 1 700

1985 4000 325 1300
2000 4 700 400 1 880

Kitee
Puhos 1976 410 200 82 400

1985 950 325 311)
2000 1 000 400 40t)

Tolosenmäki 1976 70 114 8 300 teollisuuden osuus
1985 240 - 75 ratkaistava
2000 420 - 120

5 127901897M13
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Kunta Vuosi Verkostoon Kulutus Veden Nykyinen Huom.

Vesitaitos liittyneet as. luku tarve kapasiteetti

Comrnune Year Poputation Specific Water Present Remarks

Waterworks served consumptiou need capacity

l/as/d m3/d m3/d

Kontiolahti
keskusta 1976 $29 25$ 214 360

1985 1 600 325 520

2000 1 900 400 760

Lehmo 1976 414 106 44 400

1985 1 600 325 520

2000 1 800 400 720

Paiholan 1976 1 098 270 296 1 200

sairaala 1985 1100 325 360

2000 1 100 400 440

Karjalan 1976 1 500 347 520 1 000 suuren nykykulu

Jääkäriparaljoona 1985 1 500 400 600 tuksen vuoksi käy-

2000 1 500 540 $10 tetty samaa kulu

Kontioniemen 1976 300 350 105 tuslukuennustetta

sairaala 1985 300 400 120 kuin Joensuussa

2000 300 540 162

Pohjois-Karjalan 1976 760 187 142

rajavartiosto ja 1985 760 325 247

Onttola 2000 760 400 304

Liperi
keskusta 1976 1 300 325 422 1 000 Lisäksi teollisuus

1985 1600 325 520 käyttää26lm3/d

2000 1 800 400 720

Viinijäwi 1976 538 296 159 450

1985 1400 325 455

2000 1 600 400 640

Ylämylly 1976 925 308 285 400

1985 1 200 325 390

2000 1 300 400 520

Pohjois-Karjalan 1976 450 262 118

Patteristo 1985 450 325 150

2000 450 400 180

Ammatti- 1976 240 454 109 200 eriryislaitos, jossa

oppilaitos 1985 240 500 120 vedenkäyttö suurta

2000 240 550 132

Polvijärvi
keskusta 1976 752 393 296 850

1985 1 600 325 520

2000 1 700 400 680

Pyhäselkä
Hammaslahti 1976 .620 213 132 680

1985 900 325 290

2000 1100 400 440

Reijola 1976 440 180 79 200

1985 800 325 260

2000 1 000 400 400

Rääkkylä
keskusta 1976 925 166 153 300

1985 900 325 290

2000 1 000 400 400

Tohmajärvi
Kemie 1976 1 546 222 342 900

1985 2 800 325 910

2000 3 000 400 1 200
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Kunta Vuosi Verkostoon Kulutus Veden Nykyinen Huom.

Vesilaitos liittyneetas. luku tarve kapasiteetti

Commune Year Population Specific Water Precent Remarks

Waterworks served consumption need capacity

l/as/d m3/d m3/d

Tuupovaara
keskusta 1976 420 209 88 800

1985 1 000 325 325

2000 1 000 400 400

Valtimo
keskusta 1976 750 344 258 600

1985 1 350 325 440
2000 1 300 400 520

Ylä-Vattimon 1976 180 272 49
Vesikunta 1985 180 325 58

2000 180 400 72

Värtsilä
Vesikunra 1976 660 600 397

1985 510 900 459

2000 360 1 100 396

Joensuu

Joensuun alueella ei ole mainittavia pohjavesivaroja ja Joensuun nykyinen pohjavedenotto

tapahtuu Kontiolahden kunnan alueelta. Joensuun pohjavedenotto tulee lähitulevaisuudes

sakin todennäköisesti tapahtumaan Kontiolahden kunnan runsaista pohjavesiesiintymistä.

Nykyisten ottamoiden kapasiteetti riittää 1970-luvun loppuun. Tämän jälkeen vedenhan

kinta voidaan kohdistaa myös Höytiäisen kanavan varteen Lykynvaaraan, jossa pohjavesi

antoisuus on n. 6 000 m3/d. Nykyisistä ottamoista Erolanniemellä on vesioikeuden lupa

6 000 m3Jd:n vedenottoon. Tekopohjavettä voidaan samalla paikalla muodostaa lisäksi

noin 9 000 m3/d. Tämä vesimäärä riittää lähelle vuotta 2000. Tämän jälkeen on ilmeisesti

tarpeen siirtyä ottamaan raakavettä Höytiäisestä.

Lieksa

Lieksan alueella on useita pitkiä harjujonoja, mutta ne sijaitsevat kaukana Lieksan keskus

tasta, joten useimpien pohjavesiesiintymien käyttöönotto ei ole taloudellista ainakaan

lähitulevaisuudessa. Lieksan keskustaan otetaan pohjavettä Ruunaan ottamosta, jonka an

toisuus on noin 1 000 m3/d ja Nälämön ottamosta, jonka antoisuuson 900 m3/d. Lisäksi

pohjavettä on mahdollisuus ottaa Nälämön suunnalta Korkeakosken ja Kontiovaaran tien

risteyksen alueilta, arviolta 1 500 m3/d. Pintavesilaitoksen kapasiteettia on lisätty ja se

on nykyisin 2 880 m3/d. Edellä mainitut vesimäärät rittävät ainakin vuoteen 2000. Nälä

mön ja Ruunaan pohjavedenottamoilla on vesioikeuden lupa.

Nurmes

Nurmeksen keskusta sijaitsee harjulla pohjavesiesiintymän päällä. Tämä harju on lähes ai

noa kohtuullisella etäisyydellä keskustasta oleva pohjavesiesiintymä, joten sen suojelemi

seen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Nurmes käyttää vedenhankintaansa Lokinlam
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men vettä n. kolmanneksen vedentarpeestaan. Nurmeksen pohjavedenottamon kapasi
teetti lisäkaivojen rakentamisen jälkeen on 1 750 m3/d. Tämän suuruiseen pohjavedenot
toon on myös vesioikeuden lupa. Samalta alueelta on käyttöön saatavissa kaikkiaan 2 300
m3/d, joka riittää pintavedenottamo huomioon ottaen vähintään vuoteen 2000. Pohjave
denottamoiden tulevat sijoituskohteet olisi määritettävä etukäteen ja niille tulisi määrätä
suojavyöhykkeet.

Outokumpu

Outokummun alueella on useita harjujonojaja muutamissa kohdin harjut sijaitsevat järvissä
mahdollistaen siten rantaimeyttämisen. Saari-Oskamon pohjavedenottamon kapasiteetti on
600 m3/d (vesioikeuden lupa 1100 m3/d). Lisäksi käytetään Kaitalammen pintavedenotta
mon vettä, josta kunnan osuus on vesioikeuden päätöksen mukaan 3 456 m3/d. Pintavesi
on suhteellisen hyvälaatuista ja kunta pyrkiikin tehostamaan sen käyttöä. Lisäksi Saari
Oskamon suunnalla ovat mahdollisia pohjaveden ottopaikkoja Väärälammen alue (kapasi
teetti 1 500 m3/d) ja Iso-Juurikan alue (kapasiteetti 2 000—3 000 m3/d). Näiden alueiden
käyttöönoton esteenä saattaa kuitenkin olla veden liian korkea rautapitoisuus. Asia vaatisi
tarkempaa selvittämistä.

Eno

Enon kunnan alueella on useita harjujaksoja sekä Uimaharjun reunamuodostuma. Harjut
ovat enimmäkseen kapeita, jopa nauhamaisia sekä epäyhtenäisiä. Parhaimpina pohjavesi
esiintyminä on pidettävä niitä harjuosuuksia, jotka sijaitsevat järvissä. Enon keskustaaja
man, Kaltimon nykyisellä vedenottamolla on vesioikeuden lupa 600 m3Id vedenottoon.
Uusi vedenottamo voitaneen perustaa nykyisen vedenottamon pohjo ispuoliseen harjumuo
dostelmaan. Uimaharjun taajaman vedenottamolla on vesioikeuden lupa 1 000 m3/d veden
ottoon. Nykyisen vedenottamon kapasiteettia on mahdollisuus lisätä mm. muodostamalla
tekopohjavettä. Tällä järjestelyllä voidaan vedensaanti turvata ainakin vuoteen 2000.

Ilo mantsi

Ilomantsin kunnan alueella on runsaasti harjujonoja jotka sijaitsevat usein vesistöissä. Ran
taimeytysmahdollisuus on siten hyvin yleinen. Monien harjujen sijaitseminen harvaanasu
tuilla alueilla kaukana asutuskeskuksista vähentää kuitenkin niiden merkitystä pohjavesi
alueina. Ilomantsin keskustaajaman itäpuolella on erittäin pitkä, lähes yhtenäinen harjujak
so, joka kulkee järviä myötäillen. Tämän harjujonon pohjaveden antoisuus on rantaimeyty
minen huomioon ottaen niin suuri, että se pystyy tyydyttämään Ilomantsin keskustaaja
man pohjaveden tarpeen vähintäänkin vuoteen 2000.

Ilomantsin keskustan vanhasta vedenottamosta saatava vesi on korkean rautapitoisuu
tensa takia käyttökelvotonta. Samoin Putkelan vanhan vedenottamon käyttö on johtover
kossa esiintyneen rautabakteerikasvuston vuoksi ollut vaikeaa. Käyttöön otetun Putkelan
uuden vedenottamon kapasiteetti on 1 000 m3Id. Mikäli Putkelan vanhan vedenottamon
rautabakteeriongelma saadaan ratkaistuksi, lisääntyy käytettävissä oleva vesimäärä noin
1 000 m3/d.
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Juuka

J uuan kunnan alueella on vain yksi pitkähkö harjujono, mutta se sijaitsee Juuan keskustaa
jaman läheisyydessä ja turvaa siten keskustaajaman pohjavedentarpeen lähitulevaisuudessa.
Vedenottamon nykyinen kapasiteetti ja vesioikeuden luvan mukainen vesimäärä on 500
m3/d. Nykyisen vedenottamon kapasiteettia voidaan lisätä lisäkaivoja rakentamalla niin,
että vesi riittää vuoteen 2000.

Kesälahti

Kesälahden alueella muodostaa huomattavimman pohjavesiesiintymän sisempi Salpaussel

kä, joskin kunnan alueella on myös runsaasti pitkittäisharjuja. Kesälahden keskustaajaman

vedentarve tulee ilmeisesti tyydytetyksi ainakin vuoteen 2000 Salpausselältä taajaman
läheisyydestä tai taajaman itäpuolisesta harjusta. Myös tekopohjaveden muodostaminen on

tarvittaessa mahdollista.

Kiihtelysvaara

Kiihtelysvaaran kunnan pohjavesivarat muodostuvat lähes yksinomaan sisemmästä SaIp aus

selästä, joka kulkee miltei pohjois-etelä suuntaisena keskustaajaman läheisyydessä. Kiihte

lysvaaran pohjavedentarve tulee tyydytetyksi Salpausselästä ainakin vuoteen 2000.

Kitee

Kiteen kunnan alueella on huomattava määrä sekä ulompaa että sisempää Salpausselkää,

mutta runsaasti myöskin pitkittäisharjuja. Kiteen keskustaajaman pohjaedentarve saadaan

lähitulevaisuudessa ilmeisesti tyydytetyksi taajaman läheisyydessä sijaitsevasta harjusta.
Salpausselällä olevat asutustaajamat Puhos ja Tolosenmäki tulevat saamaan tarvitsemansa
pohjaveden Salpausselästä. Ottaen huomioon vettä kuluttavan teollisuuden vähäisyyden on

Kiteen keskustan vedenkulutus nykyisin kohtuuttoman suuri. Tämä johtunee siitä, että
jakeluverkostossa on vuotoja. Nykyisen ottamon kapasiteetti on käytön perusteella arvioi
den ainakin 1 700 m3/d. Vesioikeuden lupa on 1 000 m3/d:lle. Kulutusennusteiden mu
kaan nykyisen vedenottamon tulisi riittää lähelle vuotta 2000. Vettä voidaan kuitenkin
ryhtyä ottamaan myös nykyisen ottamon lähellä sijaitsevalta ampumaradan ja Savikkosuon
väliseltä alueelta, jonka antoisuudeksi on arvioitu 1 000 m3/d.

Kontiolahti

Kontiolahden kunnan alueella on hyvin huomattavia pohjavesiesiintymiä, kuten suurehko

osa Jaamankankaasta sekä Utran ja Kulhon-Paiholan harjut. Lehmon taajaman, Paiholan

sairaalan, Kontioniemen sairaalan, Karjalan Jääkäripataljoonan, Pohjois-Karjalan rajavar

tioston ja Onttolan taajaman vedenhankintakapasiteetti tulee riittämään vuoteen 2000.

Kontiolahden keskustan vedenottamon antoisuutta on jouduttu lisäämään muodostamalla
tekopohjavettä Höytiäisen “edestä. Vesioikeuden luvan sallima vesimäärä on 400 m3/d.

Laitteiden tehoa on mahdollisuus vielä suurentaa.
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Liperi

Liperin kunnan alueella on huomattava osa Jaamankangasta, keskustaajaman kautta
kulkeva pitkä harjujakso sekä muutamia pienempiä harjuosuuksia. Keskustaajaman pohja
vedentarve tulee tyydytetyksi taajaman kautta kulkevasta harjujonosta. Kulutettu vesimää
rä on ehkä vuodoista johtuen kohtuuttoman suuri. Vedenottamolla on vesioikeuden lupa
700 m3/d vedenottoon ja suoja-alue. Liperin kunta lisää entisen ottamon kaivojen luku
määrää, jolloin vesi riittää vuoteen 2000. Viinijärven ja Ylämyllyn taajamien sekä Pohjois-
Karjalan Patteriston vedenottamoiden kapasiteettia on mahdollisuus lisätä. Myös Liperin
ammattio ppilaitoksella riittää vesi hyvin.

Polvijärvi

Polvijärven alueella on kaksi harjujonoa, joista toinen on melko lähellä Polvijärven keskus
taajamaa. Keskustaajaman läheisyydessä olevat harjuosuudet ovat kuitenkin antoisuudel
taan melko vähäisiä. Polvijärven kirkonkylän vanhan vedenottamon ja uuden Lavalammen
vedenottamon yhteinen kapasiteetti on 850 m3/d. Näiden antoisuus riittää vuoteen 2000.
Nykyinen suuri kulutus viittaa vuotoihin verkostossa.

Pyhäselkä

Pyhäselän kunnan alueella on pari pienehköä harjujonoa, osa sisempää Salpausselkää sekä
tähän liittyvä melko laaja reunamoreenialue. Salpausselällä sekä siihen liittyvillä reunamo
reenialueella muodostuu runsaasti pohjavettä, mutta edullisten vedenottokohteiden paikal
listaminen on työläämpää kuin harjualueitla. Kunnan itäosassa olevat pohjavesiesiintymät
ovat ilmeisesti edullisimpia vedenottokohteiden paikallistamisen kannalta. Reijolan taajama
liitetään Joensuun kaupungin vesijohtoverkkoon. Reijolan oma pohjavedenottamo jää silti
edelleen käyttöön. Hammaslahden taajaman nykyisten vedenottamoiden kapasiteetti riit
tää vuoteen 2000.

Rääkkylä

Rääkkylän kunnan alueella on kolme pitkähköä harjujonoa sekä useita erillisiä harjuja. Alu
een useissa pohjavesiesiintymissä on erinomainen mahdollisuus rantaimeytymiseen, joten
niiden antoisuus on hyvin suuri. Rääkkylän keskustan nykyisen vedenottamon kapasiteet
tia voidaan lisätä.

Tohmajärvi

Tohmajärven alueella on runsaasti harjuja sekä huomattava määrä molempia Salpausselkiä.
Keskustaajaman, Kemien pohjavedentarve saadaan lähitulevaisuudessa tyydytetyksi samas
ta harjujonosta, jossa sijaitsee keskustaajaman nykyinen vedenottamo. Vedenkulutus tul
lee ylittämään 1980-luvun puolivälissä luvan salliman vedenoton 900 m3/d.
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Tuupovaava

Tuupovaaran alueella on muutamia harjujonoja, joista eräs on keskustaajaman läheisyydes

sä. Keskustaajaman nykyisen vedenottamon kapasiteetti riittää ainakin vuoteen 2000.

Valtimo

Valtimon kunnan alueella on vain yksi harjujono. Keskustaajama sijaitsee tällä harjujonolla

samoin kuin sen vedenottamotkin. Keskustaajaman nykyisten vedenottamoiden kapasiteet

ti riittänee aina vuoteen 2000 saakka. Kapasiteettia lienee kuitenkin tarvittaessa mahdollis

ta lisätä samaan harjujaksoon tehtävillä uusilla ottamoilla. Ylä-Valtimon vesikunta käyttää

Vierulammen pintavettä.

Värtsilä

Värtsilän vesikunnan pintavesilaitos käyttää Kukkolammen vettä. Vettä käytetään runsaasti

mm. kasteluun. Vesi tulee riittämään.

5.12 Haja-asutuksen vedenhankinta

Haja-asutusalueilla asui Pohjois-Karjalassa vuonna 1976 yhteensä noin 77 000 henkeä.

Vuosina 1952—1976 on valtio lainoittanut 704 ns. pientä vesihuoltohanketta. Edellä mai

nittu lainoitettu vesihuolto kattoi noin 6 % haja-asutusalueiden talouksista. Pohjois-Karja

lan läänin haja-asutusalueiden kiinteistöistä oli vesijohto vuoden 1960 väestölaskennan

mukaan 16 %:llaja vuoden 1970 väestölaskennan mukaan 30 %:lla.

Haja-asutuksen käyttövedenhankintaa haittaa usein veden korkean rautapitoisuuden li

säksi se, että pintavedet pääsevät kaivoon, ja se, että kaivoveden muodostumisalueelta pää

see suotautumaan lika-aineita. Näihin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota entistä

enemmän.

Haja-asutuksen veden hankinta tulee toteutettavaksi edelleen talokohtaisten kaivojen

ja pienten vedenhankintayhtymien puitteissa. Taajamien reuna-alueet tulisi pyrkiä liit

tämään yhdyskuntien vedenjakeluverkostoihin.

5.13 Teollisuuden vedenhankinta

Suunnittelualueen teollisuus käyttää prosessi- ja jäähdytysvetenä yleensä pintavettä. Täl

laisia laitoksia ovat Enso Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehdas Lieksassa, Uimahar

jun sellutehdas sekä Ukkola Oyn saha Enossa, Outokumpu Oyn Keretin ja Vuonoksen

kaivokset Outokummussa ja Hammaslahden kaivos Pyhäselässä, Pellos Oy:n Puhoksen teh

taat sekä Oy Nores Ab:n liimatehdas Kiteellä. Omatoimisesti vedenhankintansa hoitavista

teollisuuslaitoksista vain elintarviketeollisuus käyttää pääasiallisesti pohjavettä. Elintarvi

keteollisuuden vedenkulutuksen ei voida olettaa oleellisesti lisääntyvän, joten pohj avesi

nykyisellä kapasiteetilla tulee riittämään.
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Alueelle mahdollisesti rakennettavan uuden runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ve
denhankinta on järjestettävissä hyvälaatuisen pintaveden varaan. Sen sijaan pohjavettä on
rajoitetusti käytettävissä teollisuuden tarpeisiin. Pintavesistöistä erityisesti Höytiäinen si
jaintinsa ja vedenlaatunsa puolesta sopii hyvin uuden teollisuuden raakavesilähteeksi.

5.14 Kastelu

Kasteluun käytettävää pintavettä on yleensä riittävästi saatavissa, joten erillisiä kastelun
vaatimia järjestelyjä ei ole näköpiirissä.

5.15 Vedenhankinnan kannalta tarpeellinen pohjavesien ja vesistöjen suojelu

Vedenhankintaan vuoteen 2000 tarvittavat pohjavesialueet on esitetty liitekartalla “Vesis
töjen yleinen käyttökelpoisuus ja pohjavesivarat”. Käytetyille tai käyttöön otettaville pohja
vedenottamoille tulisi muodostaa suoja-alueet ja hakea niille vesioikeuden vahvistus tai pyrkiä
turvaamaan riittävän suojelun toteutuminen jollakin muulla tavalla. Paitsi vesilailla, voidaan
pohjaveden muodostumisalueita suojata myös kaavoituksella. Eriasteisten kaavojen avulla
voidaan tehokkaasti vaikuttaa erilaisten toimintojen, kuten asutuksen, teollisuuden ja lii
kenteen sijoittumiseen, joilla on merkitystä pohjaveden laadun säilymisen kannalta. Suoja
aluesuunnitelmat tulee laatia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta pohjaveden laatua
vaarantavien toimintojen kehitystä voidaan seurata ja valvoa ja tarpeen vaatiessa saattaa
suunnitelmat vesioikeuskäsittelyyn.

Taulukossa 14 on esitetty ne pohjavesialueet, joiden turvaaminen on ensisijaisesti tär
keää. Taulukossa esitetyt pinta-alat ovat alustavia ja ne saattavat muuttua tarkemmassa
tutkimisessa. Näillä alueilla tulee kaikenlaista pohjavettä pilaavaa ja pilaantumisvaaraa ai
heuttavaa toimintaa, mm. pohjavesipintaa lähelle ulottuvaa soranottoa, pyrkiä välttä
mään. Alueille tulisi laatia suojaamissuunnitetmat, joissa määntettäisiin tarkasti pinta-alat
ja käyttörajoitukset.

Pintavesistöistä on lähinnä Joensuun vedenhankinnan turvaamiseksi tullut esiin Höyti
äinen. Sen veden laadun säilyttämiseen ja jopa parantamiseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Kuvassa 12 on esitetty vedenhankintaa varten suojattavat pinta- ja pohjavesi
varat Pohjois-Karjalassa.
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Taulukko 14. Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet Pohjois-Karjalassa.

Tahle 14. Aquifers important for water supply in North Karelia.

Kunta Alueen n :0 Pinta-ala

Alueen nimi (kuva 12) liitekartalla ha

Commune Code on Surface area,

Aquifer (see Fig. 12) map appendix in hectares

Eno 665

Huosiolammen pohjavesialue 07 045 01 2.0

Tannilanvaaran pohjavesialue 02 375

Ilomantsi 230

Putkelan pohjavesialue 07 146 01 230

Juuka 145

Juuan pohjavesialue 07 176 01 145

Kesälahti 410

Kesälahden pohjavesialue 07 248 01 410

Kiihtelysvaara 140

Kiihtelysvaaran pohjavesialue 07 251 01 140

Kitee 750

Likolammen pohjavesialue 07 260 02 160

Kiteen pohjavesialue 03 215

Koivikkokankaan pohjavesialue 04 95

Variskankaan pohjavesialue 01 80

Hallakorven pohjavesialue 05 200

Kontiolahti 8 225

Kontiolahden pohjavesialue 07 276 01 110

Tappuniemen pohjavesialue 07 110

Salmilammin pohjavesialue 08 130

Sairaalansuon pohjavesialue 03 240

Kylmälammen pohjavesialue 02 190

Likolammen pohjavesialue 05 205

Kuihon pohjavesialue 04 2 200

Utranharjun pohjavesialue 11 800

Jaamankankaan pohjavesialue 09 4 000

Lykynlammen pohjavesialue 10 240

Lieksa 1 110

Viekin pohjavesialue 07 422 02 60

Nurmijärven pohjavesialue 07 422 04 70

Kukkapuron pohjavesialue 05 250

Ruunaan pohjavesialue 06 220

Nälämön pohjavesialue 07 60

Hirvivaaran pohjavesialue 08 90

Hatunkylän pohjavesialue 03 130

Vuonislahden pohjavesialue 11 50

Merilänrannan pohjavesialue 09 150

Kolin kansallispuiston saaret 10 30

Liperi 435

Viinijärven pohjavesiatue 07 426 01 95

Liperin ammattikoulun pohjavesialue 04 30

Jyrinkylän pohjavesialue 02 230

Rikinlahden pohjavesialue 03 80

Nurmes 730

Nurmeksen pohjavesialue 07 541 03 700

Ylikylän pohjavesialue 04 30
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Kunta Alueen n :0 Pinta-ala
Alueen nimi (kuva 12) liitekartalla ha

Commune Code on Surface area,
Aquifer (see fig. 12) map appendix in bectares

Outokumpu 460
Kaitalammen pohjavesiatue 07 30902 130
Saari-Oskamon pohjavesialue 01 330

Polvijärvi 480
Lavalammen pohjavesialue 07 607 02 250
Raiskynkorven pohjavesialue 01 120
Sotkuman pohjavesialue 03 110

Pyhäselkä 345
Elovaaran pohjavesialue 07 632 03 125
Vehkapuron pohjavesialue 02 220

Rääkkylä 280
Rääkkylän pohjavesialue 07 707 01 180
Rasivaaran pohjavesialue 02 100

Tohmajärvi 390
Tohmajärven pohjavesialue 07 848 01 170
Uus-Värtsilän pohjavesialue 02 220

Tuupovaara 290
Hämmönkankaan pohjavesialue 07 856 02 90
Metonlammen pohjavesialue 01 200

Valtimo 115
Juposärkän pohjavesialue 07 911 01 80
Ylä-Valtimon pohjavesialue 02 35

Värtsilä 50
Värtsilan pohjavesialue 07 943 01 50

5.2 Vesistöjen kuormitus ja vesiensuojelu
5.21 Vesistöjen kuormituksen edellytykset

Vesihallitus on vesiensuojelun periaateohjelmassaan hyväksynyt vesiensuojelulle yleista
voitteet, jotka on esitetty vesihallituksen julkaisussa n :0 8. Koska vesihallituksen periaate-
ohjelma on laadittu valtakunnallisella tasolla, ovat siinä esitetyt tavoitteet varsin yleisluon
teisia. Vesiensuojelun alueellisia tavoitteita asetettaessa tulee lähtökohtana pitää ensisijai
sesti vesistöä, sen tilaa, käyttökelpoisuutta, käyttöä sekä likaantumisen näissä aiheuttamia
vaikutuksia. Valtakunnallisten tavoitteiden soveltamisperiaatteet on esitetty vesihallituksen
julkaisussa n:o 16.

Vesistöjen kyky kestää pilaantumatta jätevesi- ym. kuormitusta on suuresti riippuvainen
läpi virtaavan veden määrästä ja järvialtaiden koosta. Pohjois-Karjalassa vesien päävirtaus ta
pahtuu suurten järvien Pielisen, Pyhäselän ja Oriveden kautta. Nämä ja Pielisestä laskeva
Pielisjoki kestävät kuormitusta siis yleisesti ottaen paremmin kuin alueen vähäjärvisem
mät ja pienemmän virtaaman omaavat vesistöt. Kuormittava toiminta onkin Pohjois-Karja
lassa valtaosaltaan keskittynyt päävesistöreitin varteen, jossa sijaitsevat mm. Nurmeksen,
Lieksan ja Joensuun kaupungit sekä Pankakosken kartonkitehdas ja Uimaharjun sellutehdas.
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Vaikka päävesistöt kestävät yleensä hyvin kuormitusta, ovat vedet purkupaikkojen edus

toilla esimerkiksi Nurmeksessa, Lieksassa ja Joensuussa jossakin määrin pilaantuneet. Koska

taajamien lähivesille kohdistuu myös erityisen suuri virkistyskäytön paine, on näiden alu

eiden jätevesikuormituksen vähentämiseen kiinnitettävä erityisen suurta huomiota.

Suunnittelualueella on muutamia vesistöjä, joiden säilyttämiseen puhtaana on erityisiä

perusteita. Höytiäistä käytetään jo nyt ja tulevaisuudessa ilmeisesti vielä enemmän teko

pohjaveden muodostamiseen. Koitereen puhtauden säilymistä pidetään tärkeänä luonnon

suojelutiisten näkökohtien vuoksi. Pyhäjärven ja Viinijärven suojelu on taas tärkeätä niiden

hyvälaatuisen veden takia. Vlinijärvi on voimakkaassa virkistyskäytöstä, Pyhäjärveä käyte

tään ennen muuta kalastukseen.
Pienehköjen vesistöjen, joiden virtaama on vähäinen ja järvet pieniä, kuormituksen sieto

on vähäinen. Tällaisia ovat mm. Kiteen, Tohmajoen ja Jänisjoen vesistöt. Päävesistöjen

latvareitit kuuluvat myös samaan ryhmään.

5.22 Yhdyskuntien jätevedet

Vuoden 1977 lopussa oli Pohjois-Karjalassa yhteisiin viemärilaitoksiin liittyneissä kiinteis

töissä 86 200 asukasta eli noin 49 % koko väestöstä. Yhteisten viemärilaitosten kautta

johdettiin jätevesiä samana vuonna noin 35 800 m3/d. Vesistöalueittain jätevesimäärä

jakaantui seuraavasti:

Vuoksen vesistö 34 100 m3/d

Jänisjoen vesistöalue 200 m3/d
Kiteen-Tohmajoen vesistöaluc 1 500 m3/d

Taajamien jätevedet käsiteltiin eri menetelmillä vuoden 1977 lopussa seuraavasti:

jälkisaostuksella 49 %
rinnakkaissaostuksella 30 %
kemiatiisella selkeytyksellä 12 %
tehostetulla lammikoinnitla 5 %
lammikoinnilla 1 %
suohonimeytyksellä 1 %
käsittelemättä jätevesistä oli 2 %

Kuvasta 13 ilmenee yhdyskuntien jätevesikuormituksen kehitys v. 1971—77. Taajama

ja laitoskohtaisesti on jätevesien käsittelytapa ja kuormitustiedot vuodelta 1977 esitetty

taulukossa 15.
Paikalliset erity issvaatimukset huomioon ottaen on jätevesien käsittelyn yleistavoitteeksi

asetettu sellainen taso, jolla vesistöjen jatkuva rehevöityminen saadaan ainakin pääasiallises
ti pysähtymään ja jolla myös taajamien läheiset vesialueet saadaan yhä laajenevaan virkis

tyskäyttöön soveltuviksi.
Taajamien jätevesien käsittelyn tavoitteeksi asetetaan, että vuoteen 1980 mennessä jäte

vesistä vähintään 95 % käsitellään keskitetyissä pohdistaitioissa. Vuoteen 1985 mennessä

tulee saada kaikki jätevedet taajamien reuna-alueita myöten puhd{tamoiden piiriin.

Yhdyskuntakohtaista jätevesien käsittelytasotavoitetta määritettäessä on pyritty otta

maan huomioon toimenpiteen vaikutukset vesistössä sekä purkuvesistön käytön asettamat

vaatimukset. Tarkastelun pohjaksi on kussakin kohteessa arvioitu kolmen eri puhdistuste

hokkuusasteen vaikutuksia vesistössä. Lisäksi on arvioitu vesistön tilan paranemisesta eri

käytöille tuleva markkamääräinen hyöty. Hyötyä on verrattu puhdistuksen tehostamisen
aiheuttamiin kustannuksiin. Jätevesien eri käsittelymenetelmien antamina tehoina on pi

detty seuraavia puhdistusprosentteja:
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J ätevesien käsittelymenetelmät ja niiden puhdistusteho.

Käsittelytapa BHK7% P % N %

Jälkisaostus(B+K) 90 90 30
Rinnakkaissaostus (BK) 90 85 30
Kemiallinen (Suora) saostus (K) 60 85 20
Tehostettu lammikointi (KL) 70 70 30
Lammikointi (L) 50 30 30
Suohonimeytys (1) 60 30 40

Jäteveden käsittelyn tehostamistapaa ja -ajankohtaa valitessa on vesistöllisten seikkojen
lisäksi jouduttu ottamaan huomioon mm. puhdistamon suunnitteluvaihe. Toimenpiteet
jäteveden käsittelyn tehostamiseksi sekä purkujärjestelyjen parantamiseksi, joiden avulla on
ajateltu päästävän yhdyskuntien jätevesikuormitukselle asetettuihin tavoitteisiin, esitetään
luvussa 7. “ Toimenpidesuositukset Pohjois-Karjalan vesien käytölle”. Käsittelemättömän
jäteveden kuormitusennuste on esitetty laitoskohtaisesti taulukossa 16.
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Kuva 13. Taajamien jätevesikuormituksen kehitys Pohjois-Karjalassa vuosina 1971—1977.
fig. 13. Potiution Ioad in municipat wasteuaters in 1971—1977 in North Karetia.



79

Joensuu
keskusta
Koppola
purkuviemäd

Lieksa
keskuspuhdistamo K

Nurmes
keskus+Porokylä BK

Outokumpu
keskusta BK

Eno
Kaltimo BK
Uimaharju KL

flomantsi
kirkonkylä BK

Juuka
kirkonkylä BK

Kesälahti
kirkonkylä

Kiihtelysvaara
kirkonkylä KL

Kitee
kirkonkylä K
Puhos BK

Kontiolahri
kirkonkylä BK
Lehmo 1
Varuskunta BK
Onttola BK
Paihola BK

Liperi
kirkonkylä BK
Ylämylly BK
Viinijärvi L
ammattioppil. BK

Polvijärvi
kirkonkylä 5+K

Pyhäselkä
Hammaslahti KL
Reijola L

Rääkkylä
Lammikko 1 KL
Rasivaara L

Tohmajärvi
Kemie 1 KL
Kemieli KL

Tuupovaara
Kirkonkylä L

Valtimo
Lammikko l KL
Lammikkoli 1

410 93,3 21,5
600 72,2 29,3

20,5

7,8

1,0

2,7

1160 224 52
90 20,5 5,2

280 55,7 11
50 9,8 0,3

600 111 5,0
170 46 1,3
320 47 0,5

89$ 459 29,1
403 59 8,6
200 26 9,$

81 17,1 1,1

557 68,9 11,2

170 24
96 37

170 14
54 1,1

140 14,3
200 24,2

9,$ 1,0 33
3,6 1,0 19,9
1,9 1,3 8,2
1,0 0,1 5,9

3,1 0,2 16,7

443
4

20

102

85

6$

5,6
22

22

12,4

1,0

0,9

29
1,1

10,5
1,5
8,5
4,9
4,9

10,7
8,1
5,4
3,2

12,1

3,6
4,1

3
0,07

2,9
1,6

4,1

13,7
1,3

Taulukko 15. Taajamien jätevesikuormitus ja jätevesien käsittely Pohjois-Karjalassa v. 1977.

Table 15. Effluent loads and waste water treatment in the population centers of North Karelia.

B+K = jälkisaostus post-precipitation
BK = rinnakkaissaostus = simvttaneous precipitation
K = kemiallinen (Suora) saostus = chemicat (direct) precipitation
KL tehostettu lammikointi = improved lagooning
L = lammikointi = tagooning

= suohonimeytys = infiltmtion into peattand
BHK7 = biologinen hapcnkulutus =biotogical oxygen demand
P = kokonaisfosfori = totatphosphorus
N = kokonaistyppi = total nitrogen

Kunta Käsittely- Jätevesi- Kuormitus kg/d
Taajama tapa määrä Waste Ioad hefore and after treatment, kg/d

Commune Trcat- Waste BHK7 BOD7 Fosfori P Typpi N
Population nzent water
center method quantity tuleva lähtevä tuleva lähtevä tuleva lähtevä

B+K 17 300 3 240 406
BK 137 48 2,8

600 140

3040 389 248

2680 1060 350

2 800 43$ 68

1 554 25$

563 59

220 66

90 12

118 10,6 626
2,5 0,3 5

4,2

23,9 3,9 109

33 11 150

19,2 4,6 97

3,1 1,8 10,4
4,1 3,2 23,3

22,7 2,1 $6,8

4,3 0,7 20,8

2,0 0,2 8,4

0,6 0,2 3,9

9,4 1,1 39
0,8 0,2 3,1

2,5 0,3 17,2
0,$ 0,2 4,1
5,6 1,5 24,3
2,7 0,1 8,0
3,1 1,1 10,5

9,4 1,3 0,8 6,2
19 1,4 1,0 5,9

4,7 1,3 0,5 6,1
0,2 0,7 0,03 0,3

2,5 1,0 0,2 4,7
6,5 1,6 0,2 8,0

1,4 0,9 6,7

4,4 0,2 22,4
0,4 0,3 1.8

90 22,5 7,4

263 66,3 12,9
30 12 6
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Taulukko 16. Ennuste taajamien jätevesikuormituksen kehittymisestä Pohjois-Karjalassa (viemärilaitok
sun tuleva jätevesD.
Table 16. Projected devetopment in municipal waste water Ioads in North Karetia (water entering the
treatment ptant).

Kunta Vuosi Viemärilaitokseen
Taajama tai laitos liittvjämäärä Kuormitus, kg/d Poltutwn load, kg/d

asukasta
Comrnune Year Population BHK7 Fosfori Typpi

Poputation center, connected to BOD7 P N
institution etc. sewer system

Joensuu
keskusta 1977 38600 3240 118 626

1985 49 500 5 500 220 800
2000 55000 7500 300 1050

Lieksa
keskusta 1977 11 500 390 24 109

1985 14 700 1 360 67 207
2000 16 600 1 960 87 277

Nurmes
kcskustajaPorokytä 1977 5150 1060 33 150

1985 6400 1300 35 155
2000 6 500 1 400 37 160

Outokumpu
keskusta 1977 5 900 440 19 97

1985 7 500 650 24 100
2000 7700 850 32 140

Eno
Kaltimo 1977 1 040 33 3,1 10,4

1985 2 100 90 6,5 30
2000 2400 120 7,0 32

Uimahatju 1977 1 780 72 4,1 23
1985 2 100 140 6,5 28
2000 2400 200 9,5 34

llomanrsi
keskusta 1977 2400 258 23 87

1985 3 700 320 28 105
2000 4200 415 35 135

Juuka
keskusta 1977 2 100 59 4,3 21

1985 2600 200 7,5 31
2000 2800 260 11 42

Kesälahti
keskusta 1977 950 66 2 8,4

1985 1 200 75 3,4 10
2000 1 400 100 4,5 20

Kiihtelysvaara
keskusta 1977 375 12 0,6 3,9

1965 400 23 1,0 4,5
2000 400 32 1,4 6,0

Kitee
keskusta 1977 4000 224 9,4 39

1985 4 500 380 22 54
2000 4700 530 31 78

Puhos 1977 420 20,5 0,8 3,1
1985 860 60 2,4 11
2000 1000 90 3,6 15

Kontio tahti
keskusta 1977 970 56 2,5 17

1985 1 500 110 4,5 20
2000 1 800 160 7,0 29
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Kunta Vuosi
Taajama tai laitos

Commune Year

Population center,
institution etc,

Kuormitus, kgld Pollut jaa toad, kg/d

BHK7 Fosfori Typpi
BOD7 P N

Viemrilaitokseen
liittyjämäärä

asukasta
Population

connected to
sewer system

Lehmo 1977 500 9,8 0,8 4,1

1985 1 600 120 5,0 10

2000 1 800 170 7,5 28

Varuskuntaja 1977 610 111 5,6 24

Kontioniemen sairaala 1985 1 850 150 7 27

2000 1 900 180 9 30

Onttola 1977 420 46 2,7 8

1985 850 55 3,0 11

2000 950 $0 3,5 14

Paihola 1977 1 100 47 3,1 11

1985 1 100 79 3,4 12

2000 1 100 85 4,0 13
Liperi

keskusta 1977 1 230 460 9,8 33

1985 1 500 500 14,5 45

2000 1 800 550 15,5 55

Ylämylly 1977 1 520 59 3,6 20

1985 1 800 120 5,5 24

2000 1 900 180 7,5 30

Viinijärvi 1977 473 27 1,9 8,2

1985 1 120 80 3,4 14

2000 1 600 150 6,0 24

Ammattioppilaitos 1977 240 17 1,0 5,9

1985 240 20 1,2 6,0

2000 240 26 1,3 6,0
Polvijärvi

keskusta 1977 1 060 69 3,1 17

1985 1600 115 4,8 21

2000 1 700 160 6,5 26
Pyhäselkä

Hammaslahti 1977 690 24 1,3 6,2

1985 900 55 2,4 10

2000 1 100 100 4,1 17

Reijola 1977 500 37 1,4 5,9

1985 800 J oensuun viemärilaitoksen

2000 1 000 piiriin v. 1978
Rääkkylä

keskusta 1977 800 14 1,3 6,1

1985 900 42 2,2 10

2000 1000 70 3,2 14
Tohmajärvi

keskusta 1977 1 000 39 2,6 12,7

1985 2800 200 8,0 36

2000 3 000 300 12,0 50
Tuupovaara

keskusta 1977 520 23 1,4 6,7

1985 900 65 2,8 11

2000 1000 90 3,7 15
Valtimo

keskusta 1977 770 78 4,8 24

1985 1 350 125 6,5 33

2000 1 300 150 8,0 40

6 127901897M—13
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5.23 Teollisuuden jätevedet

Jätevesikuormituksen kannalta merkittävät teollisuudenalat suunnittelualueella ovat
metsä-, kaivannais- ja elintarviketeollisuus. Näistä elintarviketeollisuuden jätevedet johde
taan yhdyskuntien viemärilaitoksiin lukuunottamatta Kiteen Meijeri Oy:n meijerin jäte
vesiä, jotka varastoidaan ja sadetetaan kesäaikana pelloille. Elintarviketeollisuuden kuormi
tustiedot sisältyvät yhdyskuntien jätevesien kuormitustietoihin.

Metsäteo Ilisuudessa merkittävimmät kuormittajat ovat Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Uima
harjun sulfaattisellu- ja Pankakosken kartonkitehdas. Muu metsäteollisuuden kuormitus tu
lee alueen saha-, vaneri- ja lastulevyteollisuudesta, mutta sen merkitys on vesiensuojelun
kannalta vähäisempi.
Enso-Gutzeit Oy:n tehtaiden jätevesikuormitus oli vuonna 1977 seuraava:

Laitos Tuotanto Jätevesimäärä Kiintoaine BHK7 P N
t/a m3/d tld r/d kgld kgld

Pankakoskenkartonkitehdas 51 200 17 500 5,5 3,3 4,7 20
Uimaharjun sellutehdas 108 000 83 500 2,4 10,3 46 140

Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Pankakosken kartonkitehtaalla on suunnittelun aikana alettu
rakentaa jätevesien biologista puhdistamoa. Tässä suunnitelmassa on laitoksen oletettu
olevan normaalissa käynnissä 19$O1uvulle tultaessa. Sillä on oletettu saavutettavan mah
dollisten prosessiteknisten toimenpiteiden ja jäteveden käsittelyn tehostamisen jälkeen, fos
forikuormitusta lisäämättä puhdistustulokseksi enintään 3 kg kiintoainetta ja 5 kg BHK7 :ää
kartonkitonnia kohden. Välitavoitteeksi näiden suhteen voidaan asettaa laitoksen käynnis
tyttyä 5 kg kiintoainettaja 8 kg BHK7:ää kartonkitonnia kohden. Nämä ominaiskuormi
tusluvut vastaavat niitä tavoitearvoja, mitä vesihallitus on esittänyt metsäteollisuudelle ve
siensuojelun periaatteet-ohjelmassaan.

Tuotannolla 200 t/d laskien tavoiteluvut merkitsevät seuraavia enimmäiskuormituksia:

Kuormituksen laatu Tavoite 1980-luvun alkuun Tavoite 1980-luvun loppuun
Kiintoaine, t/d 1,0 0,6
BHK7 r/d 1,6 1,0

Asetettu tavoite 1980-luvun loppuun merkitsee vuonna 1977 todettuun kuormitukseen
verrattuna lähes 90 %:n alenemaa kiintoainekuormituksen ja 70 %:n alenemaa BHK7-kuor-
mituksen suhteen ilman ravinnekuormituksen lisäystä.

Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Uimaharjun tehtaan on tässä arvioitu saavuttavan prosessitek
nisin toimenpitein, joihin kuuluu mm. mustalipeän talteenottoasteen parantaminen, ensi
vaiheessa BHK-kuormituksen vähentämistä määrään, joka on enintään 30 kg/sellutonni.
Myöhemmin eri toimenpiteiden edistyessä voidaan ominaiskuormituksen otaksua alentu
van 20 kg:aan sellutonnia kohden. Näihin myöhempiin toimenpiteisiin on arvioitu kuulu
van mm. valkaisimoon kohdistuvien uudistusten. Toimenpiteet alentavat BHK-kuormi
tuksen ohella olennaisesti myös ligniinikuormitusta.

Prosessiteknisten toimenpiteiden ohella on jätevesien ilmastuksella ja muilla menetel
millä arvioitu saavutettavan vesistöön kohdistuvan kuormituksen merkittävää alentumista.
J äteveden käsittelyn toteutustavasta ja sen tehokkuudesta riippuen on BHK-kuormituksen
suhteen saavutettavissa 40—80 % :fl alenema. Tämä merkitsee nykyisiltä tuotantolaitoksil
ta, ensi vaiheen prosessitekniset toimenpiteet mukaan lukien, täydellä tuotannolla vesis
töön kohdistuvaa BHK-kuormitusta n. 5,6 t/d — 1,9 t/d. Vuonna 1977 todettuun kuormi
tukseen nähden mahdollinen vähenemä on siten n. 45—80 %.
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Sekä Pankakosken että Uimaharjun tehtaiden osalta on tosin huomattava, että vesistön

tila ja sen myöhempi käyttö sekä mahdolliset laajennukset saattavat edellyttää esitettyä al

haisempaakin kuormitusta.
Esitettyjen toimenpiteiden, kun ne eivät lisää vesistöön kohdistuvaa kitntoaine- tai ravun

nekuormitusta nykyiseltään, voidaan katsoa noudattavan niitä periaatteita, mitä on esitetty

vesihallituksen julkaisussa no 8 “Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985”.

Kaivosteo ilisuus on suunnittelualueella valtakunnallisestikin merkittävää. Outokumpu
Osakeyhtiön Keretin kaivoksella louhittiin ja rikastettiin v. 1977 kuparimalmia 453 000 t

ja jätemalmia 106 000 t, Vuonoksen kaivoksella kuparimalmia 526 000 t ja nikkelimalmia
1970 000 t ja Hammaslahdessa kuparimalmia noin 400 000 t. Elokuussa 1977 aloitettiin
Vuonoksen rikastamolla myös Oy Lohja Ab:n Polvijärven kaivoksesta louhitun talkkimal
min rikastus.

Kaivannaisteollisuuden jätevesikuormitus raudan, mangaanin ja suifaatin suhteen oli v.
1977 seuraavan taulukon mukainen.

Kaivos Q(rn3/d) Fe Mn S04
kgld kg/d t/d

Kcretti 10 300 29 1,8 13
Vuonos 9 800 3,1 0,7 5,5
Hammaslahti 960 12 2,8 0,25

Keretin kaivoksella tulee jätemalmin rikastus loppumaan vuoden 1983 loppuun mennes
sä. Kuparimalmin rikastuskin tulee vähitellen vuoden 1980 loppuun mennessä vähenemään.
Keretistä tulevan jätekuormituksen alentamiseen olisi ryhdyttävä pikaisesti, sillä jätevesien
purkuvesistö Sysmäjärvi on voimakkaan kaivos- ja asumajätevesikuormituksen johdosta
pahoin pitaantunut. Myös alapuolisessa vesistössä voidaan havaita selvästi kaivosjätevesien
vaikutus. Vaikutukset näkyvät lähinnä veden sähkönjohtokyvyn, sulfaattipitoisuuden ja
kovuuden nousuina.

Vuonoksen kaivoksella on nikkelimalmin louhinta ja rikastus loppunut kesällä 1977.
Talkin rikastus Vuonoksessa alkoi elokuussa 1977. Talkkimalmin käsittelymäärät kaivok
sella tulevat lähivuosien aikana jatkuvasti lisääntymään. Jätevesien laatu ja määrä ovat tuo
tannossa tapahtuneiden muutosten johdosta jossain määrin muuttuneet. Jätevesien kierrä
tykset rikastamolla tulee jatkossakin pitää mahdollisimman suurina, eikä vesistökuormitus
saisi nykyisestä lisääntyä tuotannon laajentamisesta huolimatta.

Hammaslahden kaivoksella käytetään prosessivetenä melkein yksinomaan kaivoksen
jätealueelta palautettua vettä. Jätealueelle kertyy kuitenkin ylimääräisiä vesiä, jotka on
ajoittain johdettava vesistöön. Jätealueen padot myös vuotavat jonkin verran. Kaivoksen
kuivanapitovedet ja kaivosalueelta tulevat pinta- ja valumavedet johdetaan enimmäkseen
suoraan vesistöön. Purkuvesistössä on jätevesien todettu aiheuttaneen kiintoainepitoisuu
den lisäystä samoin kuin suifaatti- ja raskasmetallipitoisuuksien nousua. Kaivoksen jäte
vesien käsittelyssä on vastaisuudessa kiinnitettävä erityistä huomiota kiintoaine-, rauta- ja
mangaanikuormituksen vähentämiseen. Toimenpiteinä tulevat kysymykseen mm. j ätealu
een patojen tiivistäminen sekä kaivos- ja pintavesien nykyistä selkeytystä tehokkaampi
puhdistaminen.

Muun teollisuuden osalta merkittävimpinä kuormittajina voidaan pitää kalankasvatus
ja kalanviljelylaitoksia. Vuonna 1977 oli suunnittelualueella suurehkoja, yli 10 t/a tuot
tavia kalankasvatuslaitoksia seitsemän. Kasvatettu kalamäärä oli yhteensä noin 205 t/a.
Laitosten aiheuttama kuormitus on arvioitu tarkkailutuloksien ja keskimääräisten kuormi
tustietojen perusteella v. l977seuraavaksi:BHK7: 160 kg/d, N;80 kg/dja P:15 kg/d.
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Muiden laitosten kuten esim. rehusekoittamoiden, pienten kalalaitosten, sahojen,
huoltamoiden ja puutavaran kyllästämöiden kuormitus on vähäisempää ja kuormittava vai
kutus lähinnä paikallista.

Uuden merkittävästi vesistökuormitusta aiheuttavan teollisuuden sijoittamista suunnitte
lualueen päävesireitin Pielinen-Pielisjoki-Orivesi ulkopuolelle tulee välttää. 1(0. reitinkin
varrelle tulevan teollisuuden tulee hyväksikäyttäii sekä prosesseissa että jätevesien ulkoi
sessa puhdistuksessa uusinta tekniikkaa.

5.24 Hajakuormitus ja muu vesistöjä kuormittava toiminta

Hajakuormituksella tarkoitetaan maaperästä luontaisesti huuhtoutuvien aineiden sekä ihmi
sen toiminnan johdosta maaperän kautta tai suoraan vesiin muutoin kuin yhteen purku
paikkaan joutuvaa, lähinnä ravinnekuormitusta. Hajakuormitukseen sisältyy siten mm.
maatalouden ja sen käyttämien lannoitteiden, metsälannoitteiden ja viemäröimättömän
asutuksen aiheuttama kuormitus.

Hajakuormituksen suuruudeksi on vuodesta 1962 lähtien suoritettujen tutkimusten
perusteella arvioitu Pohjois-Karjalassa fosforin osalta 16 kg/km2/a ja typen osalta 360
kg/km 2/a.

Koska vesistöjen on todettu rehevöityvän sielläkin, missä ei ole osoitettavissa mitään
yksittäisiä pistekuormitusta, on pyrittävä kiinnittämään huomiota myös hajakuormituk
seen ja erityisesti siihen, mikä on ihmisen aiheuttamaa ja toimenpitein vähennettävissä.

Haja-asutusalueille on asetettu tavoitteeksi jätevesien vesistöön pääsyn estäminen tai
niiden käsittelyn tehostaminen käyttämällä tehokkaasti hyväksi luonnon mahdollisuuksia,
kuten:
-- suohon imeyttämistä,
— maahan imeyttämistä yleensä tai
— jätevesien käyttöä peltojen lannoitteeksi.

Muihin vesistöjä kuormittaviin tekijöihin voidaan lukea mm. ympäristömyrkyt, öljyt,
kaatopaikat, uitto ja puutavaran varastointi, vesiliikenne ja veneily sekä vesistöjen rakenta
misesta tai muusta siihen verrattavasta toiminnasta aiheutuvat välittömät tai välilliset vai
kutukset vedenlaatuun. Näiden tekijöiden aiheuttamasta vesistöjen kuormituksesta on
olemassa vain vähän tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Ne näkökohdat, jotka on maa- ja metsätaloudesta, loma-asunnoista, kaatopaikoilta, uit
totoiminnasta ja öljy-yhdisteistä aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi otettava huo
mioon, on esitetty luvussa 7. “Toimenpidesuositukset Pohjois-Karjalan vesien käytölle”.

5.25 Vesistöjen kunnostus

Vesistöjen kunnostuksella tarkoitetaan suoraan vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä vesisto

jen käyttökelpoisuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Pohjois-Karjalassakin on runsaasti

pieniä tai pienehköjä järviä, jotka ovat voimakkaasti rehevöitymässä, joiden vesitilavuus on
pieni, veden vaihtuminen vähäistä, rannat alavia tai joiden ympäristöstä tulevan kuormituk

sen pienentämiseen ei ole käytännössä mahdollisuuksia. Tällaisten järvien tilan parantami

sen ainoaksi mahdollisuudeksi jäävät itse järviin kohdistuvat toimenpiteet. Järvien kunnos

tamistoimenpiteinä tulevat kysymykseen:
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— vedenkorkeuden muuttaminen,

— virtaamienja virtaussuuntien muuttaminen,
— vesimassan hapettaminen,
— tietyn vesikerroksen pois johtaminen,

— biomassan poistaminen,

— fosforin saostaminen ja
— pohjasedimenttien käsittely ja eristäminen.

Kunnostustoimia voitaisiin ensivaiheessa käynnistää seuraavilla taajamien lähijärvil]ä:

Ilomantsinjärvi, Kiteenjärvi, Tohmajärvi sekä Vakimon vesistön järvet.

Kunnostusmenetelmistä on Pohjois-Karjalassa Kiteenjärvellä kokeiltu alusveden hapet

tamista, mikä on osoittautunut hyödyltiseksi.

5.3 Vesivoima
5.31 Rakennettu vesivoima

Pohjois-Karjalan rakennettu vesivoima on k eskimääräisenä vesivuonna teholtaan 137

MW, joka on n. 7 % koko maan vesivoimasta. Energialtaan se on 695 GWh/a. Alueen säh

köntuotanto on kattanut kulutuksen 1970-luvun puoliväliin asti. Kulutuksen on arvioitu

kasvavan n. 5 % vuodessa ja olevan kaksinkertainen alueen sähköntuotantoon verrattuna

1990-luvun alussa.
Pohjois-Karjalassa on kaksitoista sellaista vesivoimalaitosta, joiden teho on suurempi kuin

200 kW sekä useita pienempiä voimaloita ja myllyjä. Teholtaan suurin on Koitajoen ala

juoksulla sijaitseva Pamilo, jossa on putouskorkeutta lähes 50 m. Suurehkoja laitoksia

ovat myös Pielisjoen Kaltimo ja Kuuma sekä Lieksanjoen alaosan Lieksankoski ja Panka

koski. Sen sijaan melko vähäisestä sähköntuotannosta vastaavat Höytiälsen alapuolinen

Puntarikoski, Pyhäjärven alapuolinen Puhos sekä Jänisjoen neljä voimalaitosta: Ruskakoski,

Vihtakoski, Saario ja Vääräkoski. Suunnittelualueen vesivoimalaitokset on esitetty taulu

kossa 17 ja niiden sijainti kuvassa 10.

Taulukko 17. Pohjois-Karjalan vesivoimalaitokset.

Table 17. Hydro-electric powerplantsin North Karetia.

Voimalaitos Omistaja Putous- Rakennus- Teho Energia

korkeus virtaama

Powerptant Owner Hydraulic Ftow Power Energy

head capacity

m m3/s MW GWh/a

Pamilo Pamilo Oy 49,8 120 54 240

Kaltimo Oy KaukasAb 10,2 316 24 155

Kuuma Kuuman Voima Oy 6,6 316 18 115

Lieksankoski Enso-Gutzeit Oy 10,8 170 14 72

Pankakoski Enso-Gutzeit Oy 10,4 170 13,5 69

Puntarikoski Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10,7 70 6,0 11

Ruskeakoski Oy Wärtsilä Ab 9,3 23 3,0 15

Vihtakoski Oy Wärtsilä Ab 9,0 23 1,4 7

Saario Oy Wärtsilä Ab 6,4 23,5 1,2 4

Vääräkoski Oy Wärtsilä Ab 7,2 23,5 0,8 4

Puhos Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 3.7 20 0,6 1,5

Louhikoski Nurmeksen Sähkö Oy 10,7 3,3 0,3 1,5
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5.32 Rakentamaton vesivoima

Vesihallituksen ja SITRAN yhteistyönä tehdään parhaillaan pienvesivoimaselvitystä, jossa
kartoitetaan myös rakentamaton vesivoima. Pohjois-Karjalan rakentamattomista koskista
merkittävimmät ovat Lieksanjoen Ruunaankosket Siikakoski ja Pudaskoski. Koskien vesi
voiman omistaa pääosiltaan valtio, joka on vuokrannut kosket Pohjois-Karjalan Sähkö
Oy:lle. Ruunaankoskista saatava teho on esitetty seuraavassa taulukossa.

Ruunaankosldsta saatava teho ja energia:

Koskj Putous- Rakennus- Teho Tuotanto
korkeus virtaama keskivesjvuonna

m m3/s MW GWh
Siikakoskj 14 120 14,5 80
Pudaskoski 10 120 10,5 60
Yhteensä 25,0 140

Ruunaankoskien tuotto olisi noin 20 % Pohjois-Karjalan nykyisten voimalaitosten
tuottamasta energiasta ja vastaisi energialtaan 35 000 tonnia polttoöljyä vuodessa.

Pohjois-Karj alan Sähkö Oy:n suunnitelman mukaan voimalaitoksia varten tarvittaisiin
säännöstelyallas, jonka pinta-ala olisi noin 2 200 ha. Tästä on kangasmaita 40 % ja suota
60 %. Säännöstelyaltaan suurin syvyys olisi noin 15 m ja keskisyvyys 3—5 m. Viipymä
altaassa olisi 10—14 vuorokautta.

Kun Ruunaankoskien rakennuskustannuksiksi arvioidaan 90 Mmk (n. 3 500 mk/kW)
ja pääomitetuiksi käyttökustannuksiksi 10 Mmk, olisivat pääomitetut kustannukset 100
Mmk. Jos taas energian arvona pidetään 10 p/kWh, saadaan kertoimella 20 pääomitetuksi
tuotoksi 280 Mmk. Voimataloushyötyjen ja kustannusten erotus olisi näin ollen 180 Mmk.

Ruunaan kosket on Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen suurimpana rakentamattoma
na koskiryhmänä arvokas osa vesiluontoa ja vesimaisemaa. Toisaalta Ruunaankoskilla ei
tule ilmeisesti olemaan huomattavaa taloudellista merkitystä esim. matkailun kannalta,
vaikkei niitä rakennettaisikaan. Niiden säilyttämistä luonnontilaisena pidetään kuitenkin
erityisen tärkeänä.

5.33 Vo imataloudelliset säännöstelyt

Voimatalouden kannalta merkittäviä säännöstelyaltaita ovat Pielinen, Koitere, Höytiäinen,
Pyhäjärvi ja Pankajärvi. Pielisen ja Pankajärven vedenkorkeus on nykyisten lupaehtojen
mukaan pidettävä luonnonmukaisena. Koitereen säännöstelyyn on Itä-Suomen vesioikeus
antanut kesällä 1978 säännöstelyluvan. Höytiäisen ja Pyhäjärven alapuolisilla voimalaitok
silla on tietyissä rajoissa mahdollisuus säännöstellä järvien vedenkorkeutta. Voimataloudel
lista hyötyä voitaisiin lisätä säännöstelemällä myös muita em. järviä. Yksityiskohtaisempia
tietoja säännöstelyistä on esitetty jo edellä luvussa 3.1 “Vesistöt ja niiden hydrologia”.
Koska vedenkorkeuksien muuttaminen vesivoiman lisäämiseksi tai sen käytön tehostami
seksi vaikuttaa samalla moniin muihin käyttömuotoihin, tarkastellaan säännöstelykysy
myksiä eri näkökohdat huomioon ottaen jäljempänä luvussa 6. “Vesistön säännöstely eri
käyttömuotojen tarpeisiin”.
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5.4 Uitto ja vesiliikenne
5.41 Uitto

Pohjois-Karjalan alueen vesistöt soveltuvat yleisesti varsin hyvin uittoon. Tosin pienistä

korkeuseroista ja latvavesistöjen vähäisestä järvisyydestä johtuen on jo aikanaan irtouitossa

jouduttu käyttämään runsaasti erilaisia rakenteita vesisyvyyden, virtaamien ja virtausno

peuksien lisaämiseksi ja purouiton mahdollistamiseksi latvareiteillä. Nykyisin on puro

uitosta täysin luovuttu. Myös monet suuremmat joet, kuten esim. Koitajoki, ovat erittäin

matalia ja mutkaisia. Pääväylät reitillä Nurmes-Joensuu-Etelä-Samaa ovat sellaisenaan

tai vähäisin rakennustöin parannettuina varsin soveliaita laajaankin nippu-uittoon. Piefis

joen nykyisessä porrastuksessa on uiton tarpeet otettu huomioon rakentamalla Kaltimoon,

Kuumaan ja Joensuuhun uitto- ja laivasulut. Avovesikauden pituus on ollut runsas kuusi

kuukautta kun jäiden lähtö vesistöjen suurimmista järvistä on yleensä tapahtunut touko

kuun puolivälin tienoissaja pysyvä jääpeite muodostunut keskimäärin 18.11—9.12.

Puuston kokonaismäärä oli Pohjois-Karjalassa vuonna 1974 suoritetun inventoinnin mu

kaan noin 115 Mm3 kiintokuutiometriä. Puuston kasvuksi on arvioitu 4,4 milj. m3/a,

mistä mäntyä n. 42 %, kuusta n. 36 % ja lehtipuita n. 22 ¾. Uitetun puutavaran koko nais

määrä oli Pohjois-Karjalan Uittoyhdistyksen alueella 2,0$ milj. m3 vuonna 1976, vuonna

1977:2,26 milj. m3 ja vuonna 1978 1,98 milj. m3.
Pohjois-Karjalan oma puunjalostusteollisuus jalostaa vain noin kolmanneksen alueen

puuraaka-aineesta. Maksimikapasiteetitia tämä osuus olisi yli puolet. Suuren osan itäisen

Suomen puutavarasta käyttää Lappeenrannan ja Imatran seutujen puunjalostusteollisuus.

Puunjalostusteollisuuden kasvunäkymistä tehtyjen ennusteiden mukaan voidaan tulevai

suudessa olettaa jonkin verran nykyistä suuremman osan Pohjois-Karjalan puusta tulevan

jalostetuksi omassa maakunnassa. Kuitenkaan mitään ratkaisevaa muutosta ei ole tällä

hetkellä näkyvissä.

Uittotoiminta voi olla ilman uittosääntöä toimitettavaa tai uittosäännöllä järjestettyä

yhteis- tai yksityisuittoa. Yleisesti uitto on ollut maassamme järjestettyä uittoa. Pohjois-

Karjalan vesistöissä uitto on ollut Saimaata lukuunottamatta pääasiassa uittosäänniiIlä

järjestettyä yhteisuittoa. Parhaillaan on vireillä mm. Pielisen, Pielisjoen ja Saimaan uitto

sääntöjen muuttaminen nykyoloja vastaaviksi. Samalla kumotaan tarpeettomat uittosään

nöt. Vanhoja irtouittoväyliä, joilla uisttosääntöjen kumoaminen on tarpeen, on yhteensä

noin 2 500 km näillä alueilla.
Pohjois-Karjalan alueella toimittaa yhteisuiton Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys, jonka

alueeseen kuuluvat Pyhäselän yläpuoliset vesistöt ja Puhoksen nipunsiirtolaitos Pyhäjär

ven ja Oriveden välillä. Uittoyhdistys toimittaa puut Pielisjoen suulle Kuhasalon lauttaus

paikalle tai Höytiäisen kanavan suulle, mistä eri puutavarayhtiöt jatkavat uittoa nippuhi

nauksena pääasiassa omalla kalustollaan.
Suunnittelualueella on nippu-uittokelpoista väylää yhteensä 353 km uittoyhdistyksen

käytössä ja lisäksi Pyhäselän-Oriveden alueella yksityisuitossa noin 170 km. Irtouittoa

harjoitettiin vielä vuonna 1972 yhteensä n. 240 km:n matkalla Jongun-, Lieksan-ja Koita

joessa. Vuonna 1977 oli edellisistä käytössä enää vain Lieksanjoen irtouittoväylä. Seuraa

vassa tarkastellaan uiton nykytilaa ja kehittämistä väylittäin.

Pohjois-Karjalan vesiliikenneväylät ja uiton toimintapisteet on esitetty kuvassa 14.
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5.411 Lieksanjoen uitto

Lieksanjoen uitto perustuu pääosiltaan Neuvostoliitosta tulevaan puumäärään, joka on
ollut 300 000—500 000 m3/a. Suomen puolelta irtotuittoon tulleen puun osuus on ollut
vain noin kymmenes osa tästä. Lieksanjoen irtotuittoväylän pituus on 81 km. Lieksan
joelta tuleva puutavara erotellaan ja niputetaan Pankajärven Metelissä, Josta kuormat hina
taan Pankajärven yli Kiviniemeen. Sieltä irralliset liput lasketaan virran mukana Panka-ja
Lieksankosken nipunsiirtolaitosten kautta Pielisen Timitraniemen lauttauspaikalle. Nippu
uittoon siirtymisestä ei Lieksanjoella voida pelkästään taloudellisin laskelmin osoittaa
huomattavaa hyötyä. Jos kuitenkin otetaan huomioon myös ne edut, jotka saavutetaan
irtouiton aiheuttaman roskaantumisen loppumisesta, saattaisi nippu-uittoon siirtyminen
olla perusteltua. Toisaalta puutavaran tulon jatkuminen Neuvostoliitosta on epävarmaa,
joten lisäinvestointien toteuttamisen kannattavuus on kyseenalaista. ] ongunjoella on uiton
toimittaminen lakannut, eikä sen elpymistä pidetä todennäköisenä. Pankajärvellä Metelissä
on pudotus- ja erottelupaikka sekä talvivarastoalue. Alue on uiton kannalta tarpeellinen ja
syytä säilyttää nykyisessä käytössään edellyttäen, ettei vesistön muuta käyttöä tarpeetto
masti haitata ja väylä muulle vesiliikenteelle pidetään avoimena. Myös Pankajärvellä sijait
seva Kalliolahden pudotuspaikka ja talvivarastoalue on tarpeellinen.

5.412 Pielisen uitto

Pielisen uittomäärät ovat viimeaikoina kasvaneet nopeasti erityisesti Kuhmon suunnalta
tulleiden suurten puutavaraerien vuoksi. Pielisellä hinattiin 1 074 399 m3 vuonna 1975,
1 229 202 m3 vuonna 1976 ja 1382 766 m3 vuonna 1977. Hinaus suoritetaan nykyisin
12 nippujonoa sisältävissä lautoissa, jotka mahtuvat Ahvenisen sillan 50 m:n levyisestä
aukosta purkamatta. Pielisen uittoväylän pituus on n. 110 km. Tällä hetkellä ovat Pieli
sellä toiminnassa seuraavat pudotuspaikat: Kannaslahti ja Kuokkastenkoski Nu rmeksessa,
Märäjälahti ja Koli Lieksassa sekä Retulahti Juuassa.

Kannaslahden pudotuspaikka on tuulilta suojainen ja kuljetusmatkojen kannalta edul
linen. Pudotuspaikan on kuitenkin todettu aiheuttavan haittaa viereiselle lomakytälle me
lun, rantojen roskaantumisen ja veden pilaantumisen takia. Vireillä olevan Nurmeksen
matkailukaupunkisuunnitelman toteutuessa on uiton ja matkailutoimintojen välillä odo
tettavissa ristiriitoja. Pudotustoiminnan siirtämistä sopivampaan paikkaan tulisi tutkia
ja pyrkiä järjestämään alueen käyttö kesäkuukausina mahdollisimman vähän häiriötä
tuottavasti.

Kuokkastenkoski on v. 1971 perustettu pudotuspaikka-alue. Paikan aiheuttamat haitat
ovat melko vähäiset edellyttäen, että muulle vesiliikenteelle jätetään riittävän leveä väylä
vapaaksi ja että vesistön roskaantuminen estetään. Märäjänlahti on tieyhteyksiensä ja suo
jaisen sijaintinsa vuoksi uiton kannalta edullinen alue. Koska pudotuspaikka sijaitsee
lahden pohjukassa, aiheuttaa se haittaa veneliikenteelle sekä asutuksen lähellä olevan ve
sistön roskaantumista. Pudotuspaikasta ja jäävarastoalueesta aiheutuvien haittojen vähen
tämiseksi ne tulisi siirtää sopivampaan paikkaan tai järjestää uusi venesatama. Pudotus
paikan kuormitusta voidaan keventää ottamalla käyttöön uusi pudotuspaikka-alue, joksi
on esitetty mm. Koukkuniemeä.

Kolin pudotuspaikka on uiton kannalta edullinen. Lähellä sijaitsevalle matkailukeskuk
selle on puutavaran pudotuksesta kuitenkin haittaa, mikäli se tapahtuu öiseen aikaan.
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Retulahden pudotuspaikka on suojainen ja tieyhteyksiensä kannalta hyvä. Kapeassa ja

matalassa lahdessa sijaitseva pudotuspaikkajajäävarastoalue häiritsee kuitenkin muuta vesi-

liikennettä ja aiheuttaa veden vaihtumisen puuttuessa lahden roskaantumista. Haittojen

pienentämiseksi tulisikin pudotuspaikan edustalta varata uiton käyttöön vain välttämätön

kuormantekoalue. Erityistä huomiota pudotuspaikan järjestelyissä on kiinnitettävä lahden

veden roskaantumisen estämiseen. Kuormituksen pienentämiseksi olisi talvivarastoinnista

luovuttava cm. kuormanteko aluetta lukuunottamatta ja siirrettävä se tapahtuvaksi Hiiren

lahdessa, joka on tarkoitukseen sopiva alue.

Käyttämättä ovat viimeaikoina olleet Korpilahden pudotuspaikka Nurmeksessa, Vuonis

lahti Lieksassa sekä Syvälahti Juuassa. Vuonislahden pudotuspaikka ei ole tiestön takia

uitolle kovin edullinen ja se aiheuttaa haittaa mm. kalojen kudulle. Märäjänlahden käytön

pienentäjänä Vuonislahden pudotuspaikalla olisi kuitenkin merkitystä.

Esille tuotuja tai suunniteltuja mahdollisia uusia pudotuspaikkoja Pielisellä ovat Purola,

Suomelan salmi ja Konna Nurmeksessa, Ahvenlahti ja Koukkuniemi Lieksassa sekä Hiiren

lahti ja Vuokko Juuassa. Lieksan ja Nurmeksen läheisyydessä sijaitsevien pudotuspaikkojen

käytön keventämiseksi olisi syytä perustaa uusi pudotuspaikka ja jäävarastoalue Nurmeksen

ja Lieksan puoliväliin. Tällaiseksi saattaisi sopia esimerkiksi Konnan alue. Pielisen uittomah

dollisuuksia tulisi lisäksi parantaa väyläperkauksin ja suojapaikkoja järjestämällä.

5.413 Koitajoenja Koitereen uitto

Koitajoella uitto on ollut yläosalla irtouittoa valtakunnan rajalta Koveronkosken erottelu

ja niputuspaikalle ja tästä sekä Koitereelta alaspäin nippu-uittoa. Nuorajärvellä puutavara

hinataan kehälautoissa. lrtouittoväylän kokonaispituus on 61 km. Irtouittoa on haitannut

väylän mataluus. Vuodesta 1977 ei irtouittoa Koitajoen ytäosalla ole tapahtunut.

Koitereen väylillä Lutista Surinkiveen tapahtuu nippuhinaus 8 nippujonon kuormissa,

mutta muualla lautoissa on ainoastaan 4 nippua rinnakkain väylien kapeudesta johtuen.

Nippuhinausväylien pituus on Koitereella n. 30 km ja Koitajoki-Pamilo-reitillä 42 km.

Ylä-Koitajoen väylän rakentaminen nippu- tai pikkunippukelpoiseksi ei tämän hetken

näkymillä tule kysymykseen. Koitereen suunnalta tulevan puutavaran määrä oli 13$ 673 m3

vuonna 1977.

Vesistöalueella on ilomantsin kunnassa seuraavat pudotuspaikka- ja talvivarastoalueet:

Lutti, Hiidenlahti, Kontiolahti, Niemiskoski ja Koveronkoski. Nämä kohteet ovat uiton

kannalta tarpeellisia, eikä niistä aiheudu vesien muulle käytölle huomattavaa haittaa edel

lyttäen, että puomit rakennetaan niin, etteivät ne tarpeettomasti estä veneliikennettä ja

että vesistön roskaantumista väitetään. Muut tilapäiset pudotuslaitteet olisi syytä purkaa.

Niemiskoskella ja Koveronkoskella tapahtuva pudotu stoiminta voidaan siirtää Varas

lammelle.

5.414 Pielisjoen uitto

Pieliseltä tulevat 12-riviset lautat hinataan sellaisinaan Ahvenisen ja Uimaharjun siltojen ali

Rahkeenvedelle. Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys toimittaa puut Pielisjoen varrella oleville

teollisuuslaitoksille ja joen suulla olevalle Kuhasalon lauttauspaikalle, josta eri puutavara

yhtiöt jatkavat nippuhinausta yksityisuittona. Puutavaraa käsiteltiin Pielisjoen suulla Kuha

salon lauttauspaikalla 1 442 387 m3 vuonna 1975, 1440343 m3 vuonna 1976 ja 1 716 026

m3 vuonna 1977.
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Pielisjoen uittoväylän pituus Ahveniselta Pyhäselkään on 79 km. Pielisjoen väyläsyvyys
tulee vireillä olevien säännöstelysuunnitelmien toteuduttua olemaan 2,4 m, joka on uitolle
riittävä. Sulkujen teho on n. 80 tukki- tai 120 pinotavaranippua tunnissa. Sutkuihin mah
tuu nykyisiä 6—8 m:n pituisla rukkinippuja 40 kpl kerralla. Joensuun sulkua voidaan
käyttää u itossa avokanavan tapaan.

Piehsjoen u ittoalueen alussa sij airsevaa Ahvenisen varastoaluetta käytetään nippujen
uudelleen järjestelypaikkana. Ahveninen on maakunnallinen ulkoilu- ja retkeilyalue, jossa
on laajat hiekkarannat ja kunnan leirintäalue. Uiton järjestelyissä tulisi alueen vilkas virkis
tyskäyttö pyrkiä ottamaan huomioon.

Pielisjoella ovat toimivia, uiton kannalta edullisia uusittuja puutavaran pudotuspaikkoja
Uimaharju, Joukiinen ja Louhioja Enossa, Säyniemi Kontiolahdella sekä Utra Joensuussa.
Pudotuspaikka-alueita ovat myös Jynkkä Konriolahdella ja Karsikko Joensuussa. Jynkän
pudotuspaikan käytön jatkamiselle eivät muut vesienkäyttömuodor aseta sanortavia esteitä.
Utran pudotuspaikka on uiton kannalta tarpeellinen, mutta alueeseen kohdistuu myös
voimakas virkistyskäytön paine. Karsikon aluerakentamista koskevassa sopimuksessa on
Joensuun kaupunginhallitus hyväksynyt pudotuspaikan käytön alueella vuoteen 1982
saakka. Utran ja Karsikon pudorustoimintojen siirtämistä sopivampaan paikkaan tulisi
selvittää.

5.415 Höytiäisen uitto

Uitto tapahtuu Höytikisellä nippuhinauksena lautoissa, joissa on $ nippua rinnakkain.
Höytiäisen uittoväylän kokonaispituus on 62 km, josta varsinaista järviosuutta 51 km.
Puntarikoski ohitetaan nipunsiirtolaitoksen avulla. Sen teho on 30—40 nippua tunnissa.
Puntarikosken alakanavassa on tarpeen kuormauspaikka ja nippulauttojen säilyrysalue.

Höytiäisen uittoa on haitannut Puntarikosken nipunsiirtolaitoksen rajoitettu 17 tonnin
nostokyky, joka on nykyiselle maakuljetuskalustotle liian pieni. Toisaalta eivät myöskään
voimalaitoksen läheiset väylänosat salli mataluutensa takia suurempien nippujen uittamista.

Höytiäiseltä ei ole puutavaraa uitettu vuodesta 1977 lainkaan. On kuitenkin mahdollis
ta, että uittoa ryhdytään sielläkin jälleen toimittamaan. Höytikisen alueella olevat pudoms
paikat ja talvivarastoa[ueet Kuhnusta, Venejoki, Selkäsalmi ja Onttola ovat uiton kannalta
tarpeellisia eivätkä aiheuta huomattavaa haittaa vesien muulle käytölle. Vesistön roskaantu
minen tulisi kuitenkin estää ja rakentaa tarvittavat puomistot niin, etteivät ne estä venelii
kennettä.

5.416 Pyhäselän, Oriveden ja Pyhäjärven uitto

Näiden järvivesistöjen alueella uittoa suorittavat pääasiassa eri puutavarayhtiöt nippuhi
nauksena kooten nipputautat j äävarastoalueilta, rannoilta ja pudotuslaitureilta. Alueella
saattavat uiton kehittämistä palvelevina toimenpiteinä tulla kysymykseen Kivisalmen ja
Puhos-Muljulan väylien parantaminen. Varsinkin viimemainitun uittoväylän vaikutus-
alueen laajuus Rääkkylän, Kiteen, Tohmajärven ja Wärtsilän kuntien alueella loisi mahdol
lisuudet huomattavan suurten puutavaramäärien uittokuljctuksille.

Seuraavat pudotuspaikat ja talvivarastoalueet ovat uiton kannalta tarpeellisia, eivätkä
aiheuta huomattavaa haittaa vesien muulle käytölle:
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Niva, Pyhäselkä pudoruspaikka ja jäävarastoalue

Saaristo, Liperi talvivarastoalue

Loukonsalmi, Liperi suojasatama

Vänskänsalmi, Rääkkylä talvivarastoalue

Haapasalmi, Rääkkylä pudotuspaikka ja talvivarastoalue

Tervapusa, Kitee talvivarastoalue

Saunalahti, Kesälahti pudotuspaikka ja talvivarastoalue

Ulponniemi, Kesälahti pudotuspaikka ja talvivarastoalue

Tenganlahti, Kitee pudotuspaikka ja talvivarastoalue

Seuraavilla pudotuspaikoilla ja talvivarastoalueilla on tarpeen tehdä järjestelyjä, jotta

vesien muulle käytölle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa ja jotta vesistön roskaantu

mista voitaisiin välttää. Mukaan on otettu myös uusia, uiton kannalta välttämättömiä suoja-

satama-ja lautankokoamisalueita.

Kotalahden pudotuspaikka ja talvivarastoalue Rääkkylässä on liikenteellisesti hyvä ja.

suojaisa. Toisaalta alue on maisemallisesti kaunista, minkä vuoksi sen virkistyskäyttö on

vilkasta. Puutavaran pudotuspaikasta aiheutuu haittaa mm. 0,5 km päässä olevalle lomaky

lälle sekä alueen muulle virkistyskäytölle. Tämän vuoksi tulisi harkita pudotuspaikan siirtoa

sopivampaan paikkaan. Mikäli tämä ei kuitenkaan kustannussyistä ole mahdollista, tulisi

nykyiset pudotuslaiturialueet yhdistää yhdeksi pudotuspaikaksi ja rajoittaa pudotustoimin

ta tapahtumaan kesäaikana vain päiväsaikana. Pudotuspaikan käyttöä voitaisiin pyrkiä ke

ventämään siirtämällä osa puutavarasta Nivan pudotuspaikalle.

Tikansaaren suojasatama- ja tautankokoamisalueet Liperissä ovat uiton kannalta tarpeel

lisia. Ne on kuitenkin tarpeen järjestää uudelleen, jotta alueet olisivat uiton kannalta mah

dollisimman toimintakelpoisia ja jotta haitat vesien muulle käytölle jäisivät mahdollisim

man vähäisiksi.
- Pöllänniemen pudotuspaikka ja talvivarastoalue Liperissä on uiton kannalta tärkeä alue.

Toiminta aiheuttaa kuitenkin haittaa kalastukselle ja jossain määrin myös vesien virkistys

käytölle. Alue on kuitenkin tarpeen säilyttää uittotoimintaan. Talvivarastoaluetta on tar

peen laajentaa yhdistämällä siihen Pukinlahden ja Suumiemen talvivarastoalueet, jolloin

toiminta tulee keskitetymmäksi ja haitat jäävät pienemmiksi.

Heposelän pudotuspaikka Liperissä ei ole uiton kannalta välttämätön, jonka vuoksi toi

minta tulisi vähitellen siirtää Pöllänniemen pudotuspaikalle.

Paloniemen pudotuspaikka ja talvivarastoalue Liperissä on uiton kannalta tarpeellinen ja

sijainniltaan edullinen. Pudotuspaikasta on haittaa vesien virkistyskäytölle, mutta lakkaut

tamalla eteläpuolinen laiton ja laajentamalla vastaavasti pohjoislaituria saadaan haitat pois

tetu ksi
Ihalansalmen pudotuspaikka ja talvivarastoalue Räkkylässä on uiton kannalta tarpeel

linen ja sijainniltaan edullinen. Alue sijaitsee aivan lossin kupeessa. Alueella on myös vir

kistvskäyttömerkitystä.

Reposaareen Rääkkylässä on suunniteltu uusi, uitolle tarpeellinen suojasatama-ja lautan

kokoamisalue, jonka merkitys Kivisalmen väylän mahdollisen parannustyön valmistuttua

vielä kasvaa.
Uistinsalmen ja Kuormaniemen suojasatama- ja lautankokoamisalueet Rääkkylässä ovat

uiton kannalta tarpeellisia, eikä niiden käytöstä aiheudu huomattavaa haittaa vesien muulle

käytölle.
Muljulan pudotuspaikka ja talvivarastoalue Kiteellä on uiton kannalta tarpeellinen.

Samoin on Puhoksen pudotuspaikka Kiteellä uiton kannalta tarpeellinen.

Matarin talvi-ja välivarastoalue Kiteellä on uusi alue. Sillä korvataan Puhoslahden pohju

kassa oleva varastoalue, josta on ollut huomattavaa haittaa Puhoksen taajaman välittömässä

läheisyydessä olevan vesistön virkistyskäytölle.
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Suolahden suojasatama Kiteellä on uusi alue. Sillä korvataan ns. Neulaniemen suoja-
satama, josta on aiheutunut huomattavaa haittaa Kiteen kunnan retkeilyalueeksi varaaman
Neulaniemen virkistyskäytölle.

Tenganlahden pudotuspaikka ja talvivarastoalue Kiteellä on u ito n kannalta tarpeellinen
alue, josta ei aiheudu huomattavaa haittaa vesien muulle käytölle. Toimintaa voidaan myös
laajentaa, jolloin sinne voidaan siirtää n. 6 km etelämpänä oleva Suolahden pudotuspaikan
toiminta.

Savilahden pudotusp aikka ja talvivarastoalue Kesälahdella on uiton kannalta tarpeelli
nen, mutta aiheuttaa huomattavaa haittaa läheiselle motellille sekä sen viereisen rannan vir
kistyskäytölle. Toiminta tulisi haittojen vähentämiseksi siirtää muualle. Mikäli kokonaan
uutta aluetta ei ole kohtuullisin kustannuksin järjestettävissä, tulisi pudotuspaikka ainakin
pyrkiä siirtämään Kiviniemen vastakkaiselle puolelle.

5.42 Vesiliikenne

Nykyinen alusliikenne

Laajat järvireitit Pohjois-Karjalassa soveltuvat sellaisinaan varsin hyvin vesiliikenteeseen.
Matkustaja- ja tavaraliikennettä sekä nippu-uittoa varten on jouduttu tekemään erilaisia
rakenteita kuten sulkuja ja väylänoikaisuja. Näistä töistä huolimatta ainoastaan uiton kehi
tys on Pohjois-Karjalan alueella ollut toistaiseksi merkityksellistä.

Tärkeimpinä syinä etenkin tavaraliikenteen kehittymättömyyteen on ollut meriyhtey
den puuttuminen. Edellytykset ovat kuitenkin parantuneet Saimaan kanavan tultua ava
tuksi vuonna 1968 ja syväväyläverkoston laajetessa viime vuosina mm. Joensuuhun. Liiken
nöimismahdollisuuksien paranemisesta huolimatta Pohjois-Karjalan alusliikenne ei ole sa
nottavasti villcastunut. Erilaiset turistiristeilyt ja pienveneily ovat kuitenkin viime aikoina
kehittyneet Pohjois-Karjalan alueella matkailun yleisen lisääntymisen myötä.

Saimaan syväväylä ulottuu Joensuuhun saakka ja sallii siten Orivedelläja Pyhäselällä lii
kenteen aluksilla, joiden suurimmat mitat ovat: pituus 78 m, leveys 11 m, syväys 4,2 m,
korkeus 24,5 m ja suurin kantavuus noin 1 600 tonnia. Pielisjoen laiva-ja uittoväylä Pieli
seltä Pyhäselkään valmistui vuonna 1973 Joensuun sulun tultua käyttöön. Väylän minimi
leveys on 40 m ja kulkusyvyydeksi tulee koko matkalla 2,4 m sen jälkeen, kun Pielisen
säännöstely on toteutettu. Vaikka mainittu väylä on tarkoitettu lähinnä nippu-uittoväyläk
si, mahdollistaa se myös alusliikenteen.

Suurimmat sallitut alus- ja lauttakoot Pielisjoen kanavilla ovat seuraavan taulukon
mukaiset:

Kanava Kunta Aluksen ja Aluksen Lautan Syväys Maaston
lautan pituus leveys leveys korkeus

m m m m m

Kaltimo Eno 80,0 11,8 15,0 2,4 10,5
Kuuma Kontiolahti 80,0 11,8 15,0 2,4 12,0
Joensuu Joensuu 160,0 11,8 15,0 2,4 7,0

Sen jälkeen kun Joensuun Suvantokadun siltaan asennetaan nostokoneisto, on sallittu
aluskorkeus koko Pielisjoella n. 10 m.
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Vesiliikenteen kehittaminen

Muun vesiliikenteen kuin uiton taloudellinen merkitys Pohjois-Kaijalassa on nykyisin

lähes olematon. Tämän vuoksi uusien väylien rakentamiselle pelkästään taivaliikennettä var
ten ei löydy perusteita. Ne kokemukset, joita viime vuosilta on mm. Joensuun syväsataman
käytöstä, eivät tällä hetkellä puolia uusien tavarasatamien ja syväväylien rakentamista suun
nittelualueella. Kun nykyisen energiatilanteen vallitessa vesikuljetusten edullisuus muihin
kuljetusmuotoihin nähden entisestäänkin paranee ja kuijetuksiin saadaan sopivaa kalustoa,
saattaa lähivuosina myös uusia satamia ja syväväyliä tulla rakennettavaksi.

Vaikka alusliikenteen merkitys onkin Itä-Suomen alueella tällä hetkellä vähäinen, tulee
alusliikenteen edellytysten säilyttämiselle ja liikenneturvallisuuden edistämiselle tarpeelliset
ruoppaukset toteuttaa ja huolehtia väylien tarkoituksenmu kaisesta merkitsem isestä.

Paasiveden ja Puruveden välisessä Raikuun kanavassa on tällä hetkellä vain pienevene
liikenne mahdollista. Kanavan muuttamista aluskelpoiseksi tulisi tutkia. Kanavan käyttö
lyhentäisi esim. Joensuun ja Punkaharjun välistä vesitieyhteyttä noin 65 km. Lisäksi tulisi
selvittää mahdollisuuksia ulottaa alusliikenne Pyhäselältä Höytiäiselle.

Tie- ja vesirakennuslaitoksen suunnitelmissa on parantaa syväväylä Puhokseen, mikäli
hanke energian hinnannousun tai muiden syiden johdota osoittautuu kannattavaksi. Sa
moin on TVL:n työohjelmassa 1980-luvun alussa Kivisalmen väylän parantaminen Orivedel
lä Rääkkylässä sekä laivalaiturien rakentaminen Pielisjoella Uimaharjuun ja Kontiolahdelle
ja 1980-luvun puolivälissä Liperiin ja Rääkkylään.

5.5 Kalatalous
5.51 Kalastoja kalastus

Pohjois-Karjalan vesistöistä kalastetaan nykyisin noin 6,5 kg/ha vuodessa. Taulukossa 18 on

esitetty saalistietoja, joita on saatu eri tiedusteluista ja kalastuskuntien vuosi-ilmoituksista.

Taulukko 18. Kalansaaliit vesistöittäin Pohjois-Karjalassa vuonna 1972.
Tabte 18. fish catches in 1972 in the watercourses ofNorth Karelia.

Vesistö Muikku Hauki Kuha Taimen Muu kala Yhteensä
Watercourse Vendace Pike Pike perch Lake trout Others Totat

kg kg kg kg kg kg

Pieinen 133000 56000 20000 2000 160000 371000

Orivesi 22000 21000 5000 300 70000 118300
Höytiäinen 10 000 10 000 500 1 200 72 000 101 700
Pyhäselkä 180 000 25 000 13 000 300 83 000 310 000

Koitere 38 000 4 000 - 500 15 000 57 500

Viinijärvi 14 000 13 000 2 000 200 40000 69 200

Pyhäjärvi 87 000 23 000 - 300 57 000 167 300
Puruvesi 75000 15000 - 1500 50000 141 500
Juojärvi-Rikkavesi 13 000 2 000 - 200 9 000 24 200

Onkamonjärvet 30 000 1 000 - 100 20 000 51 000

Nuorajärvi-Koitajoki 17 000 12 000 - 100 67 000 96 100
Muut vesistöt 9 000 24 000 500 500 120 000 150 000

Yhteensä Totat 628 000 206 000 41 000 9 000 763 000 1 650 000
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Vuoden 1978 saalis oli Pohjois-Karjalassa arviolta yhteensä 2 milj.kg. Oikean kuvan saa
miseksi saalismääristä tilasto olisi tehtävä vuosittain, sillä eräiden lajien kannanvaihtelu on
niin voimakasta, että lähekkäisten vuosien saalismäärien suhde voi olla jopa 5:1. Esimer
kiksi Pielisellä oli muikkusaalis huonojen poikasvuosien seurauksena vuonna 1976 vain
25 000 kg, mikä on alle 20 % vuoden 1972 tilanteesta. Vuonna 197$ saalis on taas ollut
suurempi. Onkamojärvillä muikkusaalis oli vuonna 1977 puolestaan kaksinkertainen vuo
teen 1972 verrattuna. Vaihtelua tapahtuu myös muiden lajien kohdalla ja tämä aiheuttaa
muutoksia kalastusintensiteetissä. Parina viime vuotena on kalan hinta melko voimakkaas
ti noussut. Vaikka näiltä vuosilta ei ole tarkkoja saalismääriä, voidaan arvioida, että saaliin
arvo on vuonna 1977 ollut noin 10 milj. markkaa.

Kalastuksen kannalta tärkeimpiä ovat suuret järvet: Pielinen, Orivesi, Pyhäselkä, Höyti
äinen, Koitere, Viinijärvi, Pyhäjärvi sekä Onkamojärvi. Kaikki ammatti- ja lähes kaikki
sivuammattikalastajat kalastavat näillä järvillä.

Myös vapaa-ajankalastus on keskittynyt suurimmille järville. Niissä on runsaslajisempi ja
arvokkaampi kalasto kuin pienissä järvissä yleensä. Koskikalastus on vähentynyt voimalai
tosten rakentamisen seurauksena. Nykyisin koskikalastusta voi harjoittaa vain Lieksanjoen
yläosalla, jonne lunastetaan vuosittain noin 450—500 kalastuslupaa, sekä muutamissa vähäi
semmissä joissa. Pienissä vesistöissä kalastus on lähinnä kotitarvekalastusta.

5.52 Kalastajat ja kalastusvälineet

Kalastava väestö

Pohjois-Karjalassa, kuten yleensä sisämaassa on ammattikalastajien määrä vähentynyt huo

mattavasti viime vuosikymmeninä. Toisaalta on kotitarve- ja vapaa-ajankalastus kasvanut.

Lunastettujen kalastuskorttien lukumäärä on lisääntynyt Pohjois-Karj alassa 1960-luvun

alusta noin kolmanneksella eli, kun vuonna 1962 kalastuskortteja oli tunastettu 20 710, oli

niitä lunastettu vuonna 1978 arviolta 28 000. Kalastus ilman kalastuskorttia on tosin ennen

ollut laajempaa, joten luvut eivät suoraan kuvasta kalastajien määrän kasvua. Kalastajien

määrissä on tapahtunut 1950-luvulta taulukossa 19 esitettyjä muutoksia.

Järjestäytyneitä kalastuskuntia Pohjois-Karjalassa on 176. Järjestäytymisestä lääninhal

lituksen päätöksellä vapautettuja kalastuskuntia on 30. Niiden vesialueiden merkitys kalas

tuksessa on vähäinen. Kalastuslain tarkoittamia kalastushoitoyhtymiä on Pielisellä, Viinijär

vellä, Puruvedellä, Höytiäisellä, Pyhäjärvellä ja Heposelällä. Yleisveden hoitokuntia on Koi

tereella, Höytiäisellä, Pyhäselällä, Savonselällä, Paasivedellä ja Puruvedellä.

Taulukko 19. Kalastavan väestön rakenteen muutokset Pohjois-Karjalassa.
Tabte 19. Number offishers engaged in different types offishing in Nortb Karetia.

Kalastajat Kalastajien määrä / Number offishers
Typeoffisbing v. 1953 v. 1972 v. 1976

Ammattikalastajia
Commercial 151 19 9

Sivuammattikalastajat
Part-time con,merciat 761 729 404

Kotitarvekalastajia
for own consumption 10 660 15 238 12 300

Vapaa-ajankalastajia ei tilastoa
Recreajionat no data 6 469 7 300
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Kalasnisvälineet

Pohjois-Karjalassa kalastusvälineissä tapahtuneet muutokset kuvaavat hyvin kalastuksen
kehitystä ammattimaisesta kalastuksesta kotitarve- ja vapaa-ajankalastuksen suuntaan.
Verkkojen lukumäärä on nelinkertaistunut, kun taas nuotat ovat vähentyneet alle kolman
nekseen ja rysät lähes neljännekseen 1950-luvun puolivälin tilanteeseen verrattuna.

Muikun nuottakalastus on kokonaisuudessaan vähentynyt jyrkästi 1960-luvun alusta
lähtien lukuunottamatta Pumvettä ja Pyhäjärveä. Viime vuosina väheneminen on tasaantu

nut ja eräillä jäniillä nuottien lukumäärä on jopa hieman kasvanut talvipyynnin yleistyessä.
Nuottapyynti on raskasta ja ansiotaso on pysynyt aihaisena. Lisäksi terveydetiiset riskit

ovat suuret. Osaltaan tämä on aiheuttanut siirtymistä muihin ammatteihin. Väestön siirty

minen kaupunkeihin on aiheuttanut kalastuksessa jopa työvoimapulaa ja uusien nuottakun
tien muodostaminen on tästäkin syystä nykyisin vaikeaa. Suurin osa muikun vuotuisesta
tuotosta jääkin kalastamatta, Ajoittain ilmenee myös markkinointivaikeuksia. Nuottapyyn

nin vähennyttyä on muikun verkkopyynti vastaavasti yleistynyt. Myös muu verkko- ja

katiskapyynti on lisääntynyt, mutta suma- ja rysäkalastus on vähentynyt. Viime mainit

tuun ovat vaikuttaneet mm. kalastuskuntien asettamat kutupyyntirajoitukset, joilla par

haimmat rysäpyyntialueet on rauhoitettu. Pilkkikalastus lienee lisääntynyt eniten. Pilkkien

lukumäärää on vaikea arvioida, koska tilastoissa pilkit on ilmoitettu yhteismääränä mato

onkien ja uistinten kanssa. Pilkkilupia lunastettaneen noin 10 000 kpl vuodessa.

5.53 Kalastus osa-alueittain

Pielisen alue

Voimalaitosten rakentamisen seurauksena hävisi Pielisestä järvilohikanta, samoin osa tai

men- ja jokikutuista siikakantaa. Pielinen on ajoittaisista kannanvaihteluista huolimatta

erinomainen muikkujärvi, jolla aikaisemmin oli kymmeniä ammattikalastajia. Nykyisin am

mattikalastus on vähäistä, mutta talvinuottaus näyttää elpyvän. Pielinen on kuitenkin ali

kalastettu. Suun osa Pielisen itäpuolen vesistöistä on metsähallituksen hallinnassa. Kalastus

niissä tullee pysymään pääasiassa vapaa-ajan harrastuksena.
Pielisen alueen kalatalouden kehittämiseksi on Pielisen-Koitajoen aluekomitea vuonna

1974 suositellut seuraavia toimenpiteitä:

1) vuosittaisia järvilohen ja järvitaimenen poikasistutuksia
2) tutkimus- ja hoitotoiminnan tehostamista Pielisen- ja Koitajoen vesistöissä,

3) luonnonravintolammikoiden rakentamista, sekä
4) käytöstä poistettujen uittoväylien palauttamista sellaisiksi, kuin ne olivat ennen uiton

alkamista.
Pohjois-Karjalan maatalouskeskuksen toimesta on vuonna 1978 valmistunut Pielisen ka

lataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Sen mukaan vahinkojen kompensointi, ammat

tikalastuksen lisääminen ja vähäarvoisten kalalajien tehostettu hyödyntäminen, käyttö mm.

rehuna, olisivat tarpeen kalastuksen kehittämisessä.
Pielisen kalastuksen kehitys riippuu suuresti alueen muusta kehityksestä. Siinä on mah

dollista toteuttaa kaikenasteista kalastusta. Tämä edellyttää kuitenkin jätevesikuormituk

sen vähentämistä ja rakentamishaittojen korjaamista sekä kalataloudellisen hoitosuunnitel

man laatimista koko Pietisen alueelle.

7 127901897M—13



98

Koitereen alue

Koitajoen rakentaminen ja uitto ovat muuttaneet alueen luonnetta paikoin ratkaisevasti.
Myös Lylykosken perkauksen jälkeinen talvinen vedenpinnan aleneminen on aiheuttanut
haittaa kalastolle joen yläosan matalilla alueilla. Lylykosken pohjapadon rakentamisella on
tämä haitta sittemmin saatu poistetuksi. Ainoa merkittävä likaantuminen on Ilomantsinjär
vessä. Pamilon voimalaitos on saanut vuonna 1978 luvan Koitereen säännöstelemiseksi.
Säännöstelyväli on 2,15 mja se tulee ilmeisesti aiheuttamaan vahingollisia muutoksia järven
kalakannoissa. Lopullinen hoitotarve selviää säännöstelyn oltua voimassa muutamia vuosia.
Voimaloiden rakentamisen ja säännöstelyn seurausta on myös Ala-Koitajoen koskien me
netys Saimaan järvilohen lisääntymisalueina. Kalatalouden elvyttämiseksi tulisi Koitereen
Koitajoen alueelle laatia kalataloudellinen hoitosuunnitelma.

Pielisjoki

Pielisjoen kalastusta ovat eniten muuttaneet Kuuman ja Kaltimon voimalaitokset, Joen
suun, Kaltimon ja Uimaharjun asumajätevedet sekä Uimaharjun sellutehtaan jätevedet.

Pielisjoen rakentamisella on ollut kalataloudellisia vaikutuksia hyvin laajoille järvialu
eille. Saimaan järvilohen ainoat lisääntymisalueet olivat Pielisjoessa sekä siihen laskevassa
Koitajoessa. Virtakumisista kaloista lisääntyivät Pielisjoessa myös järvitaimen, harjus,
planktonsiika, säyne, kuore ja seipi. Lahna- ja haukikanta olivat aikaisemmin hyviä ja joen
laajentumissa on ollut kuhaa ja muikkuakin.

Padotun joen kalataloudellisen arvon säilyttäminen on yleensä vaikeaa. Pielisjoessa ti
lanne on kuitenkin parempi, koska siinä on järvimäisiä laajentumia, joissa kalasto pysyy
melko hyvin ajautumatta voimalaitoksiin. Joessa on vielä kalastolle hyviä kutualueita, jotka
tulisikin rauhoittaa kutua häiritsevältä vesien käytöltä.

Runsaan asutuksen vuoksi Pielisjoki on tärkeä vapaa-ajan kalastusalue. Tämä edellyttää
kuitenkin riittäviä kalakantojen hoitotoimenpiteitä ja pahimmin likaantuneiden alueiden
puhdistumista puhtaammiksi. Joensuun j ätevedenpuhd istamo parantaa joen alaosan veden
laatua ja tällöin koskien kunnostaminen lohilajeille ja planktonsiialle kelvolliseksi lisäänty
misalueeksi saattaa tulla kysymykseen. Joen keskiosien kalaston tilaa voidaan parantaa
ehkä jonkin verran nykyisestä luonnonravintoviljelyn avulla.

Höytikinen

Höytiäisen vuonna 1858 tapahtuneen noin 9,5 m laskun jälkeen hävisivät järven kalastosta
nieriä, harjus ja säynekin lähes täysin. Kalaston tasapainottuminen on vienyt aikaa vuosi
kymmeniä. Kun Höytiäisen laskussa syntyneeseen Puntarikoskeen rakennettiin voimalaitos
vuonna 1959, hävisivät taimen, harjusja planktonsiika, joiden lisääntymisalueet olivat Pun
tarinkoskessa.

Höytiäisen muikkukanta on ollut erittäin heikko jo toistakymmentä vuotta. Taimenistu
tukset ovat antaneet hyviä tuloksia. Mikäli muikkukanta elpyy, tarjoaa Höytiäinen hyvät
mahdollisuudet myös ammattikatastukseen. Varsinaisia ammattikalastajia ei nykyisin toimi
järvellä. Vapaa-ajan kalastuspaine tulee Höytiäisellä jatkuvasti kasvamaan. Järven merkitys
Joensuun ja sen lähiympäristön vesihuollon kannalta. saattaa tulevaisuudessa olla suuri ja
tästä syystä suunnitellut vesiensuojelutoimenpiteet takaavat hyvät edellytykset myös moni
puoliselle kalastukselle. Höytiäiselle tulisi kuitenkin laatia kalataloudellinen hoitosuunni
te im a.
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Viinijärven alue

Viinijärven kalastukseen ovat haitallisesti vaikuttaneet mm. Polvijärven kirkonkylän jäteve
det. Järven ympäristössä on lisäksi melko tiivis maatalous-ja loma-asutus. Arvokkaiden ta
louskalojen kalastus on intensiivistä ja siksi vähäarvoinen kalasto muodostaa liian voimak
kaita kantoja. Kalastus on pääasiassa kotitarve- ja virkistyskalastusta. Alue on tulevaisuu
dessa tärkeä juuri vapaa-ajan kalastajille. Hoitotoimista tärkeimmäksi voidaan katsoa vähä

arvoisen kalaston tehokas vähentäminen esim. paunettikalastuksella sekä järven rehevöity
misen kunssapito. Loma-asutuksen jätehuoltoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Viini
jänreä varten tarvittaisiin kalataloudellinen hoitosuunnitelma.

Pyhäjärven alue

Pyhäjärvi on laadultaan erinomainen. Siinä on monipuolinen ja vahva kalakanta, joka
ylläpitää myös ammattikalastusta, erityisesti talvinuottausta. Ammattikalastus on alueella
kannattavaa ja perinne jatkunee vilkkaan kotitarve- ja virkistyskalastuksen ohella. Kiireel
lisiä hoitotoimia ei välttämättä tarvita, mutta taimenistutuksia tulisi edelleen suorittaa.
Istutukset tulee tehdä harkiten siten, ettei taimenten ruuaksi vaatima muikkumäärä vaa
ranna muikkukantaa ja heikennä ammattikalastusta.

Pyhäselän-Oriveden alue

Pyhäselällä ja Orivedeliä on monipuolinen kalasto jo kauan ollut voimakkaan kotitarve-ja
ammattikalastuksen kohteena. Järvilohi on hävinnyt alueelta lähes täysin Pielisjoen raken
tamisen vuoksi. Myös planktonsiika on vähentynyt suuresti. Kuhakannat ovat olleet ajoit
tain voimakkaita, mutta kannanvaihtelut ovat suuria. Muikkukanta on yleensä hyvä. Jäte
vedet ovat haitanneet kalastusta Pyhäselässä Joensuun kaupungin edustalla. Tämä alue on
kuitenkin tärkeä virkistys- ja kotitarvekalastusalue.

Ammattikalastuksen säilyttäminen, jopa laajentaminen on alueella mahdollista. Maa- ja
metsätalousministeriön toimesta onkin vuonna 197$ käynnistetty alueellinen kalatalouden
suunnittelu Pyhäselän-Paasiveden alueella.

J änisjoen alue

Jänisjärvestä Suomen puolelle nousevat kalat pääsevät nykyisin vain noin 7 km rajalta jokea
ylös, sillä Vääräkosken voimalaitos estää pääsyn vesistön ylempiin osiin. Jänisjoessa ovat
vähentyneet erityisesti lahna-, hauki-, siika- ja säynesaaliit. Hauen saalis on tällä hetkellä
ehkä suurin. Siikaa nousi aikaisemmin runsaasti jokeen kadulle. Järvitaimenta saadaan sa
tunnaisesti. Muikkua vaekaa joskus keväisin Suomen puolelle, mutta sen esiintyminen kes
tää yleensä vain muutamia päiviä. Madekanta on runsas, samoin ahven-, salakka- ja särki
kannat.

Jänisjoen vesistö jäänee paikallisen väestön kotitarve ja virkistyskalastuksen käyttöön.
Loitimojärven yläpuolisista Reki- ja Mäntykoskista on mahdollista tehdä urheilukalastus
vesiä taimenistutuksen avulla. Istutuksen ja muun kalastuksen hoidon avulla suuri osa alu
eesta olisi kunnostettavissa. Alueella tarvittaisiinkin kalataloudellinen hoitosuunnitelma.



100

Kiteenjoen-Tohmajoen alue

Kiteenjärvi on luonnostaan rehevähkö, kahdesti lascettu järvi, johon kohdistuva jätevesi
kuormitus uhkaa ylittää sen sietokyvyn. Järvessä on ollut aikoinaan muikkua ja kuhaa.
Lahna on ahvenen ja hauen ohella arvokkain laji nykyisin. Lasketun Tohmajärven kalaston
tila on heikko. Kiteenjärven kalaston tilaa voidaan parantaa mm. ravinnekuormaa keventä
mällä. Tohmajärvellä parantaisi vedenpinnan riittävä nosto kalaston elinolosuhteita nykyi
sestä.

5.54 Kalavesien hoito

Kalavesien hoidossa käytetään yleensä seuraavia perusmenetelmiä:
— Kalastus järjestetään siten, että saalis otetaan suunnitelmallisesti vaarantamatta kannan

uusiintumista, tai suunnataan niin, että laji tai ikäluokkakoostumus muuttuu suotuisaan
suuntaan.

— Tärkeä kalaveden hoitomuoto on istutus, jota käytetään poikastuotannon vähennyttyä
tai haluttaessa kotiuttaa uusi laji.
Istutuksissa on siirrytty yhä enemmän varttuneiden poikasten istutukseen ja ne ovatkin

muuttuneet entistä kannattavammiksi. Kontiolahden ja Keskijärven kalanviljelylaitoksilta
on Pohjois-Karjalan alueelle istutettu 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa eniten siikaa, esim.
vuonna 1968 yhteensä lähes 19 milj. poikasta. Muikun jajärvitaimenen istutuksia on lisätty
viime vuosina huomattavasti, mm. vuonna 1977 istutettiin 325 000 muikun poikasta.

Tikkalan ja Pankakosken kalanviljelylaitoksilta istutetut poikaset ovat olleet 2-kesäisiä
tai 2-vuotisia järvitaimenia. Istutusren yhteismäärä on noin 30 000 kpl. Istutukset on ra
hoitettu osittain voimalaitosyhtiöiden ja uiton velvoitevaroin. Velvoiteistutusten arvo oli
vuonna 1972 yhteensä 51 850 mk ja vuonna 197$ noin 102 000 mk. Kalastuskuntien
yms. kustantamien istutusten arvo oli vuonna 1972 noin 91 200 mk ja vuonna 1977
noin 286 400 mk. Kalastuskorttivaroin istutettujen kalojen arvo oli vuonna 1978 noin
135 000mk.

Pohjois-Karjalassa on seutukaavaliiton mukaan planktonsiian istutusten tarve yhteensä
3 130 000 poikasta. Tärkein päämäärä, johon istutuksilla pyritään, on kokonaissaaliin ja
kalastusharratuksen lisääminen ja vesistön virkistysarvon säilyttäminen. Samalla vähenne
tiliin kalastuspainetta luonnontilaisilla vesillä.

Siianpoikasista tulisi istuttaa Pieliseen 900 000, Oriveteen 650 000, Höytiäiseen 290 000
ja Pyhäselkään 270 000. Luonnonravintolammikoita tarvittaisiin yhteensä hieman yli
300 ha.

Tärkein päämäärä, johon istutuksilla pyritään on kokonaissaaliin ja kalastusharrastuksen
lisääminen ja vesistön virkistysarvon säilyttäminen. Samalla vähennetään kalastuspainetta
luonnontilaisilla vesillä.

5.55 Kalanviljelyja kalankasvatus

Luonnonravintolammikoiden käyttö nähdään tällä hetkellä lähes ainoana mahdollisuu
tena esim. siika- ja kuhakantojen kotiutus- tai vahvistusistutuksissa, koska esim. siian kas
vatus mokintalaitoksissa on noin neljä kertaa kalliimpaa. Muiden kuin lohilajien tärkein vii
jelymenetelmä on 1-kesäisten poikasten kasvatus luonnonravintolammikoissa. Lammikoi
den rakentamiskustannukset riippuvat oleellisesti paikasta. Helpoimpia ovat tyhjiksi laske
tutiammetja puronotkot,joihin ei tarvitse rakentaa pitkiä patovalleja. Myös säännöstelyjär
vien kapeasuisia lahtia voidaan padota ja käyttää luonnonravintolammikoina.
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Pohjois-Karjalassa on 12 kasvatuskalaan erikoistunutta kalalaitosta. Osa niistä harjoittaa

myös poikaskasvatusta toisille laitoksille. Omaa tarvetta tai vähäistä myyntiä varten pidet

täviä pieniä lammikoita on useita kymmeniä. Kalankasvatusta voidaan laajentaa nykyises
tään. Kysymykseen tulee lähinnä sivuansiotarkoituksessa tapahtuva kasvatus. Arvion mu
kaan Pohjois-Karjalassa lienee mahdollista päästä helposti ainakin 300 000 kg:n kalamää

rän tuottamiseen vuosittain. Tämän määrän tuottaminen edellyttäisi 1980-luvun alussa

seuraavassa taulukossa esitettyjä laitos- ja työvoimamääriä.

Kaupallisia laitoksia 10—12 kpl
vakituista työvoimaa 20 työpaikkaa
tilapäistä 50 työpaikkaa

Sivuansiolähteenä kaupallisia laitoksia 20—30 kpl
vakituista työvoimaa 5— 8 työpaikkaa
tilapäistä työvoimaa 30—40 työpaikkaa

Kotitarvekalankasvattajia 300—500 henkilöä (eivät mukana kokonaistuotantoluvussa)

5.6 Vesien virkistyskäyttö

Vesien virkistyskäyttöön luetaan ulkoilu, retkeily, uinti, veneily, matkailu, loma-asutus ja

vapaa-ajankalastus. Viimeksi mainittua on käsitelty muun kalastuksen yhteydessä.

5.61 Ulkoilu, retkeilyja uinti

Pääosa ulkoilusta ja muusta luonnon virkistyskäytöstä on tapahtunut Pohjois-Karjalassa

ilman varsinaisia ulkoilua varten varattuja alueita. Kuntien omistuksessa on varsin vähän

ulkoilu- tai muita virkistysalueita. Ulkoilulain mukaisia valtion retkeilyalueita Pohjois-

Karjalassa ei myöskään ole. Sen sijaan osa metsähallituksen perustamista erikoismetsistä,

ns. luonnonhoitometsät, on tarkoitettu ulkoilu- ja retkeilykäyttöön. Osa varsinaisista

luonnonsuojelualueista palvelee samalla myös virkistyskäyttöä.

Alueen matkailuviranomaisten ja metsähallituksen yhteistoimin on lääniin viime vuosina

alettu perustaa merkittyjä polkureittejä, jotta luonnossa liikkumista voitaisiin ohjata sekä

matkailijoiden että luonnon kannalta tarko ituksenmukaisella tavalla. Pohjois-Karjalan

seutukaavaliitto on virkistys-, suojelu- ja turvealueita koskevassa vaihekaavassa esittänyt

seututasoisia ulkoilureittejä, joissa on otettu huomioon myös vesistöjen käyttömahdol

lisuus.
Järjestettyjä uimarantoja ja maauimaloita Pohjois-Karjalan läänissä on 56 kpl. Lisäksi on

parikymmentä kunnan tai valtion maalla yleisesti uimarantoina käytettyä aluetta, joilla ei

ole uimarantavarustusta. Leirintäalueen tai lomakylän yhteydessä uimapaikoista oli 19.

Uimahalli oli v. 1977 Joensuussa, Lieksassa ja Outokummussa. Ainakin osittainen hiekka

ranta oli 49 uimapaikalla.
Eräät Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat uintikertojen määrän olevan 2—4-kertai-

sen verrattuna uimapaikan vaikutuspiirissä asuvan väestön määrään. Pohjois-Karjalassa on

uintikertojen määrä uimapaikoilla ollut hieman yli kaksinkertainen taajamien asukasmää

rään nähden.

Uimarantojen vedenlaatu on yleensä hyvä. Joensuun kaupungin sekä Lieksan ja Nurmek

sen keskustojen uimarannat ovat kuitenkin kärsineet veden paikallisesta likaisuudesta.

Vedenlaatuun ja vedenkorkeuteen kohdistuvissa toimenpiteissä tulee myös uimapaikat ja

uintimahdollisuus ottaa huomioon. Tämä merkitsee yleensä lisäperustetta erityisesti taaja

mien lähivesien puhtaudesta huolehtimiselle.
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5.62 Veneily ja vesiretkeily

Pohjois-Karjala kuuluu osana Saimaan yhtenäiseen vesistökokonaisuuteen, joka sisältää
suuria järviä ja runsaasti erikokoisia jokia. Vesistöt sopivat siten erinomaisesti veneilyyn
ja vesiretkeilyyn. Alueelle päästään lisäksi vesitse mainiosti maakunnan ulkopuolekakin.
Saimaan kanavan kautta on yhteys myös merelle.

Veneitä oli Pohjois-Karjalassa v. 1975 tehdyn kyselyn perusteella yhteensä lähes 19 000
kappaletta. Näistä oli soutuveneitä lähes 11.00 ja moottoriveneitä noin 7 700. Purjeveneitä
oli tuolloin vain 126. Vesistöalueittain venemäärät jakautuivat taulukon 20 mukaisesti.

Venemäärien kehityksestä on tietoja vain rekisteröityjen moottoriveneiden osalta.
Pohjois-Karjalassa on rekisteröityjen moottoriveneiden lukumäärä kasvanut vuodesta 1970
vuoteen 1974 keskimäärin 8 % vuodessa (680 kpl v. 1970 ja 935 kplv. 1974). Koko vene-
kannan osalta kasvu ei liene läheskään näin suuri.

Veneilytiedustelun mukaan veneilymatka oli rekistöröidyillä moottoriveneillä purjeh
duskautena 1974 keskimäärin 745 km ja veneilyaika 27 tuntia. Eniten veneikiin heinä- ja
kesäkuussa, viikonloppuisin ja iltapäivisin. Veneilyn määrä riippuu voimakkaasti veneiden
koosta. Em. tiedustelun ja eräiden aikaisemmin veneilykäyttäytymisestä tehtyjen selvitys
ten perusteella voidaan arvioida keskimääräisen veneilymatkan olevan koko purjehduskau
tena vain 200—3 00 km, kun otetaan mukaan koko moottorivenekanta.

Taulukko 20. Veneiden lukumäärä Pohjois-Karjalassa vesistöalueittain vuonna 1975.
Table 20. Nurnber of boats in the different areas of North Karetia in 1975 as ouaed by permanent and
seasonal residen ts.

Soutuveneitä Moottoriveneitä l’urjeveneitä Yhteensä
Vesistöa]ue Rowboats Motorboats Sailboats kpl
Waterco u rse

Vakinaisen Loma- Vakinaisen Loma- Vakinaisen Loma- Totat
asunnon asunnon asunnon asunnon asunnon asunnon Number

yhtey- yhtey- yhtey- yhtey- yhtey- yhtey
dessä dessä dessä dessä dessä dessä
Perin. Season. Perrn. Season. Perm. Season.

Lieksanjoki 45 11 26 7 0 0 89
Juuanjoki 30 5 10 5 0 0 50
Ilaapajärvi-Valtimojärvi 240 36 33 8 0 0 317
Saramojärvi 48 20 19 7 0 0 94
Viekinjoki $0 20 41 17 0 0 158

Pielinen 2919 541 2310 404 70 9 6253
Koitajoki 507 132 383 93 0 1 1 116
Pietisjoenja liksenjoen alueet 378 83 221 19 0 0 701
llöytiäisen reitti 380 15$ 538 116 16 1 1 209
Viinijätvi 187 199 218 221 1 4 $30

Onkamojärvi 203 158 46 28 0 0 435
Piimäjoki 13 9 0 0 0 0 22
Pyhäjärven reitti 270 91 226 86 2 1 676
Pyhäselkä 593 399 582 402 0 4 1 980
Orivesi 880 489 54$ 376 0 9 2 302

Jänisjoki 611 126 86 19 0 0 842
Tohmajoki 113 16 25 0 0 0 154
Kitecnjoki 296 62 45 16 1 1 421
Muut 363 209 371 133 2 4 1 082

Yhteensä Totat 8 156 2 764 5 728 1 957 92 34 18 731
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Veneilyn kannalta voidaan erottaa Pohjois-Karjalassa kuusi aluekokonaisuutta eli Pie

lisen, Koitereen, Koitajoen, Loitimojärven, Höytiäisen-Viinijärven ja Oriveden-Puruveden

veneilyalueet.
Pielisen alueen jokireiteillä on melko paljon koskia, jotka aiheuttavat veneilylle erityis

järjestelyjä. Koitereen alueen jokien yläjuoksulla on myös muutamia koskiosuuksia. Petkel

järven kansallispuisto ympäristöineen on erittäin kaunista aluetta. Koitajoki on voimak

kaasti mutkitteleva ja soveltuu pienveneilyyn. Loitimojärven alueen eräät osat ovat kapeita

ja osittain vesikasvillisuuden ahtauttamia. Huomattavimmat kosket on jo rakennettu.

Höytiäisen-Viinijärven ja Pyhäselän-Oriveden-Puruveden alueita luonnehtivat eri kokoi

set järvet. Nämä vesistöalueet soveltuvat hyvin kaikenkokoisten venetyyppien käyttöön.

Ainoastaan mu utamilla jo ki- tai kanavaosuuksilla on suoritettava erityisjärjestelyj ä.

Pienveneilyn kannalta alueella on monia kauniita ja mielenkiintoisia jokia, joista voidaan

järjestää soutu- ja kanoottireittejä. Tutkittavia veneilyreittejä, jotka on esitetty kuvassal5,

ovat seuraavat:
— Pielisen - Oulujärven yhdistävä ns. Simo Hurtan reitti, (Nurmes, Valtimo)

— Saramojoen vesistö - Lautiaisjärvi (Nurmes)

— Viekinjoki - Viekinjärvi - Pielinen (Lieksa)
— Jongunjoki (Lieksa)
— Haapajoki - Koitere (llomantsi)
— Hattujoki - Syväysjoki - Koitere (Ilomantsi)

— Nuorajärvi - Koitajoki - Pielisjoki (Ilomantsi, Eno)
— Korpijänii - Loitimojärvi (Tuupovaara)
— Umpijärvi - Eimisjärvi - Kuuttijoki - Loitimojärvi (Tuupovaara)
— Uramojärvi - Loitimojärvi (Tuupovaara)
— Loitimojärvi - Jänisjoki (Kiihtelysvaara, Tuupovaara, Värtsilä)

— Viinijänii - Heposelkä (Liperi)
Vapaa liikkumisoikeus vesistössä perustuu yleiskäyttöoikeuteen eli ns. jokamiehen

oikeuteen. Sen on myös erityisesti mainittu vesilaissa (VL 1:24). Veneilyn ja veneilyolo

suhteiden kehittämisen tulisi olla niin veneilijän kuin muunkin vesien käytön kannalta

ohjaavaa ja edellytyksiä luovaa. Veneilijän avuksi ja opasteeksi onkin alueen seutukaava

liittojen, vesihallituksen ja Matkailun Edistämiskeskuksen toimesta julkaistu Saimaan vesi

matkailukartasto. Sen osat D ja B kattavat veneilyn ja vesimatkailun kannalta oleelliset

osat Pohjois-Karjalaa. Kartasta ilmenevät mm. merkityt väylät, soveltuvat vene- ja kanoot

tireitit, vieras- ja huoltosatamat sekä erilaiset palvelut rannoilla ja t’esistön läheisyydessä.

Veneilymahdollisuuksia on parannettava siellä, missä veneilyn haittavaikutukset muulle

vesien käytölle ja suojelulle ovat pienet ja samalla luonnon edellytykset veneilijän virkistäy

tymiseen hyvät. Vesiä, jonne virkistysveneilyä ei tule ohjata, saattavat olla mm. perustetut

ja suunnitellut suojelualueet, kalastus- ja kunialueet sekä pohjasuhteiden vuoksi vaaralliset

alueet. Pienillä järvillä tulisi moottoriveneiden käyttöä pyrkiä rajoittamaan niiden häiriö

vaikutusten takia.

5.63 Vesiin liittyvä matkailu

Vesistöön kohdistuvien toimenpiteiden vaikutusten ennakoimiseksi on tunnettava myös

matkailun kehittyminen nykyisissä ja tulevissa matkailukohteissa. Vaikka majoituskapasi

teetin käyttöaste onkin koko maassa kääntynyt laskuun, arvioidaan matkailukysynnän

Pohjois-Karjalassa olevan nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin. Yöpymisten arvioi

daan pysyvän lähes samana kuin 1970-luvulla. Voimakkainta on ollut lomamökki-ja loma

kyläyöpymisten kasvu.
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Majoitusvuorokausien kasvuksi on 1980-luvulla arvioitu 3 % vuodessa. Jos koko maalle
asetetut matkailun kasvuennusteet toteutuvat, olisi majo itusvuorokausien lisäys Pohjois-
Karjalassa 8 000 d eli 24 % vuonna 1980 ja 11 000 d vuonna 1985 eli 34 ¾ vuoteen 1977
verrattuna. Matkailijamäärissä majoituskapasiteetin lisäys edellyttäisi 147 000 matkailijaa
vuonna 1980 ja 177 500 matkailijaa vuonna 1985. Kun leirintäalueiden matkailijamäärien
arvioidaan kasvavan hieman enemmän eli 5 ¾ vuodessa, olisi yöpyvien matkailijoiden koko
naismäärä 265 000 vuonna 1980 ja 324 500 vuonna 1985. Lisäys vuoden 1976 matkailija-
määrään (216 300) olisi siten yli 20% vuonna 1980 ja lähes 50% vuonna 1985.

Pohjois-Karjalassa oli vuonna 1977 hotelleja tai motelleja 24, matkustajakoteja tai ret
keilymajoja 27 ja lomakyliä 7. Leirintäalueita oli yhteensä 34, joista 31 :llä oli tarjolla sisä
majoitusta. Lomakylät ja valtaosa leirintäalueista sijaitsevat vesistön äärellä tai sen välittö
mässä läheisyydessä, ja esim. luonnon uimaranta on lähes jokaisella leirintäaluellaja loma
kylällä.

Matkailullisia mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan vesistöt tarjoavat muutenkin runsaasti.
Laivalla voi Joensuuhun saapua Kuopiosta, Lappeenrannasta ja Suomenlahdelta saakka.
Matkustajalaivaliikennettä harjoitetaan lisäksi Pielisellä ja Pielisjoella.

Laivaväylä ulottuu Orivedellä Liperiin, Pyhäselällä Joensuuhun ja siitä Pielisjoen kol
men kanavan kautta Pieliselle, Kolille, Vuonislahteen, Lieksaan, Juukaan ja Nurmekseen.
Näiden lisäksi on matkustajasatama suunnitteilla Puhokseen ja Kesälahdelle.

Matkustajalaivat, joita on viisi, liikenevät seuraavasti:

“Paasivesi” “Pirttisaari” “Tuula” ja “Tuulikki” “Vinkeri 11”

Savonlinna- Joensuu- Ko Ii- Nurmes
Joensuu Koli Vuonislahti- Koti-
Savonlinna Koli-Lieksa Lieksa

Vuodesta 1971 vuoteen 1977 on laivamatkailijoiden määrä koko maassa vähentynyt
rannikolla, mutta kasvanut sisämaassa. Sisävesillä matkustaneiden määrä kaikista laivamat
kailijoista on kasvanut tänä aikana 5 %:sta 16 %:jjn. Pielisellä ja Savonlinnan yläpuolisella
osalla Saimaata ovat matkustajamäärät olleet seuraavat:

Vesistö v. 1975 v. 1976 v. 1977

Pielinen 16000 15000 17000
Saimaan vläosa 41 000 36 000 33 000

Pielisjoella ovat matkailijamäärät kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 1971 oli 296 matkai
lijaa, v. 1975 yli 2 600 matkailijaa, vuonna 1976 lähes 3 800 matkailijaa ja v. 1977 yli
7 900 matkailijaa,. Voimakkainta on matkailijoiden lisäys ollut Joensuun kanavissa.

Laivamatkailun lisäksi on Pohjois-Karjalassa mahdollisuus harrastaa purjehdusta tai
moottoriveneretkiä vuokratuilla veneillä tai tehdä kanoottiretkiä jo nyt seitsemällä vesis
töreitillä. Nämä Joensuun pohjoispuolella sijaitsevat kanoottireitit ovat:
Valtimon reitti Vailckojoen reitti
Saramon reitti Juuanjoen reitti
Ruunaan reitti Höytiäisen reitti

Vesistöt ovat Pohjois-Karjalassa matkailun kannalta merkittävä tekijä. Matkailullisesti
tärkeitä järviä ovat Pielinen, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi ja Puruvesi sekä Pielisjoki.
Matkailullisia painopistealueita Pohjois-Karjalassa ovat Pielinen, Joensuun ympäristö,
llomantsi ja Kesälahti. Erityisesti kehitettäviä kohteita ovat Kolin, Huhmarisvaaran ja
Nurmeksen alueet. Retkeilyn kannalta tärkeitä vesistöjä on runsaasti. Merkittävimpiä
näistä ovat Ruunaankosket sekä Koitere ja Nuorajärvi, jotka sijaitsevat llomantsin kansat
lispuistojen ja luonnonsuojelualueiden äärellä.
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Kuva 15. Tutkittavat veneilyreitit

Pohjois-Karjalassa.

fig. 15. Projected boating routes

in North Karelia.
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Erämaamatkailun kehitttämisalueita ovat nykyinen Petkelj ärven kansallispuisto, ehdo

tetut kolme kansallispuistoa, Koli, Ruunaa ja Suomu-Patvinsuo sekä valtakunnallisiksi

virkistysalueiksi esitetyt Mujejärven ja Peurajärven-H iidenportin alueet Nurmeksessa,

Putkelän-Petkeljärven alue llomantsissa ja Ruunaankoskein alue Lieksassa. E rämaamatkai

lua tulisi keskittää näille alueille. Muuta matkailua tulisi kehittää ennenkaikkea olemassa-

olevissa kohteissa etenkin em. painopistealueilla. Laivamatkailuissa olisi tärkeätä turvata

säännöllinen matkailuliikenne Saimaalta Joensuuhun ja kehittää edelleen alueen sisäisiä

yhteyksiä.

5.64 Loma-asutus
/

Vesien eräs keskeinen virkistyskäyttömuoto on loma-asutus. Samalla kun loma-asuntojen

määrä on kasvanut Pohjois-Karjalassa yli 10 % vuodessa, on niiden vuotuinen käyttöaika

myös pidentynyt. Jotta edellytykset vapaa-ajan vietolle ja virkistäytymiselle viihtyisässä

ja puhtaassa ympäristössä säilyisivät, on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota toisaalta

loma-asutuksesta vesistölle ja vesimaisemalle aiheutuviin haittoihin ja toisaalta niihin vai

kutuksiin, joita muiden vesienkäyttömuotojen toimenpiteet loma-asutukselle aiheuttavat.

Pohjois-Karjalassa oli v. 1975 yhteensä 9 750 loma-asuntoa. Loma-asuntojen sijainti

on esitetty kuvassa 16. Suurimpien järvien rannoilla oli loma-asuntoja seuraavan taulu

kon mukaisesti:
Loma-asunnot järvittäin v. 1970.

Järvi kpl Järvi kpl Järvi kpl

Loitimo 8 Viinijärvi 553 Viekinjärvi 28

Korpijärvi 3 Suuri Onkamo 59 Ruunaanjärvi 3

Tohmajärvi 10 Pyhäjärvi 293 Höytiäinen 611

Kiteenjärvi 21 Ätäsköjärvi 16 Jäsysjärvi 6

Pyhäselkä 532 Pielinen 903 Nuorajärvi 9

Orivesi 538 Pankajärvi 29 Sysmäjärvi 14

Kangasvesi 15 Kuohattijärvi 3 Koitere 97

Loma-asuntojen määrä kunnittain vuoden 1977 lopussa ja Pohjois-Karjalan seutukaava

liiton ennuste loma-asuntojen määrästä vuosina 1985 ja 2000 on esitetty taulukossa 21.

Loma-asutuksen määrä kasyaa edelleenkin voimakkaasti. Koska rantoihin kohdistuu yhä

enemmän myös muita käyttöpaineita, on loma-asutuksen sijoituksen ohjaaminen tarpeellis

ta. Loma-asutuksen sijoittamisen ohjauksessa tulisi ottaa huomioon seuraavat näkökohdat:

— Loma-asutuksen ulkopuolelle on jätettävä riittävästi maiseman-ja luonnonsuojelullisesti

arvokkaita alueita.

— Loma-asuntojen sijainti on suunnitettava niin, että myös muiden kuin loma-asuntojen

omistajien virkistysmahdollisuudet säilyvät riittävinä.

— Loma-asunnot on pyrittävä sijoittamaan niin, että niistä kansantaloudelle aiheutuvat

kustannukset, lähinnä matkakustannukset, ovat mahdollisimman pienet.

Vesien- ja maisemansuojelullisten näkökohtien kannalta olisi Pohjois-Karjalassa tarkoi

tuksenmukaisinta ohjata loma-asutusta ensisijaisesti Oriveden ja Pyhäselän sekä Pielisen

alueille. Eriasteisen kaavoituksen yhteydessä tulisi näidenkin alueiden muulle rannankäy

tölle varata riittävät mahdollisuudet.

Mahdollisimman luonnontilaisina tulisi säilyttää Pyhäjärvi, Viinijärvi, Höytiäinen ja

Koitere. Pyhäjärvi ja Viinijärvi kirkkaan luonnontilaisen vetensä takia ja Höytiäinen tule

vaisuuden raakavesialtaana. Koitereen luonnontilan säilyttäminen on erityisen tärkeää

luonnonsuojelullisten näkökohtien vuoksi. Suositeltava loma-asuntojen tiheys rantaviivan
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suhteen näillä vesistöillä verrattuna päävesistöjen eli Oriveden, Pyhäselän ja Pielisen vas
taavaan tiheyteen olisi:
Pyhäjärven alue 50 % päävesistöjen loma-asutuksen tiheydestä
Höytiäisen alue 40 % » » »

Viinijärven alue 75 % » »

Koitereen alue 60 % » » »

Kaikkien vesistöjen suhteen tulisi rakentamista ohjaavien ja valvovien viranomaisten
ottaa huomioon seuraavaa:
— Vesistön veden pilaantumisen estämiseksi lomarakennukset tulee sijoittaa rittävän kauas

rannasta. Jätevedet tulee imeyttää maahan, jotta ne eivät joudu suoraan vesistöön, tai
johtaa viemäriverkostoon tai varastoida säiliöön, josta ne tyhjennetään. Rantamaiseman
suojelun kannalta vähimmäisetäisyys on riippuvainen rannan puustosta ja maaston kalte
vuussuhteista. Myös rakennusten materiaali ja erityisesti väri vaikuttavat tarpeelliseen
vähimmäisetäisyyteen. Erityistä suojelua kaipaavilla ranta-alueilla tulisi loma-asuntojen
etäisyyden rannasta olla yli 100 m. Samalla tulisi ottaa huomioon rakennusten sijoitta
minen riittävästi tulvakorkeuden yläpuolelle.

Taulukko 21. Loma-asunnot ja ennuste vuosille 1985 ja 2000 kunnitrain Pohjois-Karjalassa.
Table 21. Number ofseasonat residences in 1977 and a projection for the years 1985 and 2000 in the
comrnunes of North Karelia.

Kunta Loma-asuntoja kpl

Cornmune Number ofseasonat residences

v. 1977 v.1985 v.2000

Joensuu 140 140 140
Lieksa 1 200 1 810 2 760
Nurmes 570 830 1 280
Outokumpu 580 830 1 310
Eno 570 760 1 250

Ilomantsi 480 1 010 1 800
Juuka 490 830 1 420
Kesälahti 570 570 970
Kiihtelysvaara 337 460 760
Kitee 1 030 1 110 1 820

Kontiolahti 980 1 480 2 220
Liperi 1 810 2 470 3 480
Polvijärvi 650 820 1 390
Pyhäselkä 360 490 670
Rääkkylä 600 800 1 380

Tohmajärvi 440 490 780
Tuupovaara 260 370 680
Valtimo 110 160 270
Värtsilä 60 70 120

Yhteensä Totai 1 112 770 15 500 24 500

Lähde: Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto
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Kuva 16. Lomaasunnot Pohjois-KarjaLassa.

Fig. 16. Vacation houses in North Karelia.
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— Siellä, missä ei ole mahdollisuutta liittyä yleiseen viemärilaitokseen, on käytettävä sel
laisia käymälätyyppejä, joissa jätteet voidaan koota ja estää niiden pääsy vesistöön. Ta
vallista vesikäymälää ei tulisi sallia loma-asumisessa ainakaan Pyhäjärven, Höytiäisen ja
Koitereen ranta-alueilla.

— Saunarakennus on rakennettava samoin kuin varsinainen loma-asuntokin riittävän kauas
rannasta.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että loma-asuntojen jätevesikysymykset ja

jätehuolto järjestetään hyvin ja että lomarakennukset sijoitetaan maisemaan sopeutuvasti.

5.7 Tulvasuojelu ja maankuivatus

Pohjois-Karjalan maatiloilla oli maatilarekisterin mukaan v. 1974 maata kaikkiaan 779 954
ha. Tästä oli peltoa 16 %, kasvullista metsämaata 66 % sekä muuta maata 18 %. Pelloista
noin 70 % on kivennäismaitaja loput eloperäisiä maita.

Vanhimmat viljelykset ovat yleensä hiekkamailla, koska maankuivatus oli maanviljelyk
sen alkuaikoina tuntematon. Kasket raivattiin rinnemaille eikä kaskiviljelmillä myöhem
minkään käytetty ojitusta. Harrastus suoviljelyksiin sekä suokuivatuksiin alkoi Pohjois-
Karjalassa jo 1 700-luvulla. Metsäojitus metsätaloudellisena perusparannustoimintana on
sen sijaan hyvin nuorta.

Maa- ja metsätaloudellisten kuivatusten nykytilan ja kuivatustarpeen selvittämisellä
pyritään kartoittamaan sekä niitä vaatimuksia, joita kuivatus ja tulvasuojelu vesien käytön
suunnittelulta edellyttää, että niitä vaatimuksia, joita muu vesistöjen käyttö asettaa kuiva
tustoiminnalle.

5.71 Suoritetut tulvasuojelu-ja maankuivatustyöt

J ärvenlaskut

Maataloudellisten tulvavahinkojen välttämiseksi ja uuden viljelysmaan aikaansaamiseksi on
Pohjois-Karjalassa suoritettu 1700-luvulta alkaen yhteensä 150 järvenlaskua. Erityisen sy
säyksen järvien laskeminen sai v. 1743 suoritetusta Sarvinginjärven laskusta. Myöhemmin
suoritetuista järvenlaskuista olivat huomattavimpia Viinijärven lasku v. 1835, Outokum
mun kaupungin alueella olevan Sysmäjärven lasku sekä Höytiäisen lasku v. 1859—1860.

Peruskuivatukset

Pohjois-Karjalassa ovat valtaojitus-, puronperkaus- ja pengerrystyöt jakautuneet ajallisesti
seuraavan taulukon mukaisesti:
Vuosijakso Hyötyalue ha

1900—1930 6875
1931—1940 8678
1941—1950 9 729
1951—1960 37651
1961—1970 16 372
1971—1972 1405

Yhteensä 80 710 ha
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Peltoa on vuosina 1945—1972 toteutettujen pemskuivatusten hyötyalueesta vain 31 %.

Peltoalaan verrattuna eniten kuivatuksia on suoritettu Joensuun ohella Pyhäselän, Rääk
kyliin, Outokummun, Tohmajärven ja Lieksan kunnissa. Pengerryksiä on suoritettu vuosina
195 2—1970 kaikkiaan noin 30 kohteessa. Niiden yhteinen hyötyalue on 2 900 ha eli 3,6 %
peruskuivatusten kokonaishyötyalueesta.

Metsäojitukset

Pohjois-Karjalan piirimetsälautakunnan alueella (Pohjois-Karjalan lääni lukuunottamatta
Kesälahden kuntaa) oli vuoden 1976 loppuun mennessä ojitettu kaikkiaan 425 810 ha tur
vemaita.

Metsäojituksia oli tehty eri metsänomistajaryhmittäin seuraavasti:
yksityismailla 203 177 ha
valtion mailla 111 882 ha
yhtiöiden mailla 110 751 ha

yhteensä 425810ha

5.72 Maankuivatustarve

Pohjois-Karj alassa oli peruskuivatuskomitean (komiteamietintö 1964 A 10) mukaan v. 1963

pemskuivatuksen tarpeessa olevaa peltoa noin 6 900 ha. Tästä määrästä oli vuoteen 1975
mennessä kuivatettu noin 3 800 ha. Peruskuivatuksen tarpeessa olevaa peltoa olisi siis v.
1975 ollut noin 3 000 ha. Tätä määrää vähentää kuitenkin huomattavasti pienviljelmien
autioituminen väestön poismuuton johdosta. Toisaalta kuivatustarvetta lisäävät peruskuiva
tusten täydennykset, joita tehdään salaojituksen toteuttamista varten. Samoin tarvitsevat
aikaisemmin peruskuivatetut alueet kunnossapitoa.

Peltoviljelyn tehostaminen edellyttäisi noin 40 000—50 000 ha:n salaojittamista Pohjois-
Karjalassa. Tällä hetkellä noin 130 000 ha kokonaispeltopinta-alasta vain vajaa 5 000 ha on
salaoj itettu.

Valtakunnan metsien inventoinnin (v. 1971—70) mukaan Pohjois-Karjalan piirimetsä
lautakunnan alueella oli metsätaloudellisia turvemaita yhteensä 537 000 ha. Kokonaisoji
tustavoitteeksi on arvioitu n. 525 000 ha, josta oli vuoden 1976 lopussa ojitettu 425 000

ha. Tämän mukaan olisi ojitettavaa vielä ollut 100 000 ha. Ojittamatta jäisi n. 12 000 ha,
lähinnä avosoita. Tilastoituihin ojituksiin sisältyy todellisuudessa myös soistuneita kankai
ta, joten ojittamattomien varsinaisten soiden pinta-ala lienee em. lukua jonkin verran suu
rempi. Mikäli koko ojitustavoite toteutuu, tulee n. 30 % koko maa-alasta metsäojitetuksi.
Uudisojitusvauhti tullee lähivuosina vähitellen alenemaan. Sen sijaan vanhojen ojitusten
uusimistarve lisääntyy. Jäljellä oleva ojitustavoite jakaantui v. 1977 alussa eri omistajaryh
mun seuraavasti
— yksityismaita 30000 ha
— valtion maita 35 000 ha
— yhtiöiden maita 35 000 ha

yhteensä 100 000 ha

5.73 Tulvasuojelun tarve

Tulvasuojelun tarvetta on erityisesti Pielisen Höytiäisen ja Pyhäselän-Oriveden rannoilla.
Näiden järvien tulvasuojelu voidaan toteuttaa vesistön säännöstelyn yhteydessä.
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Sen lisäksi, että säännöstelyissä otetaan huomioon rantamaiden tulvasuojelu, on tarpeel
lista pengerkuivatuksin poistaa tulvat niiltä ranta-alueilta, jotka maatalous- ja aluepoliittis

ten syiden vuoksi on tarkoituksenmukaista säilyttää maatalousalueina. Metsäojituksen joh

dosta ajankohtaisiksi tulevat järjestelyt alapuolisessa vesistössä tulee myös toteuttaa.

5.8 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja hoito
5.81 Suojelun ja hoidon periaatteet

Suunnittelualueen suurin maisemallinen rikkaus on sen vesistöissä. Lähes jokaisella Pohjois-

Karjalan suurjärvellä on oma maisemallinen ominaislaatunsa. Vesimaiseman luonne määräy

tyy suurelta osin rantojen ulkonäön perusteella. Rantaviiva on arka ja helposti vahingoittu

va maiseman osa ja sitä onkin syytä käsitellä kaikissa toiminnoissa mahdollisimman varo

vasti. Veden puhtaus lisää luonnollisesti myös vesimaiseman nautittavuuttaja se luo perus-

edellytykset vesiluonnon säilymiselle alkuperäisenä.
Luonnon- ja vesimaiseman suojelun näkökohdat tulisi ottaa huomioon kaikissa vesistöi

hin ja rantoihin kohdistuvissa toiminnoissa, erityisesti rakentamisessa. Rantojen käytön

periaatteena tulisi olla, että rakentaminen ohjataan kelvollisille, muttei luontonsa puolesta

kaikkein arvokkaimmille rannoille. Rakentamisen tulisi tapahtua puuston suojaan niin, että

itse rantaviiva jää koskemattomaksi. Rakentamista ohjattaessa on erityinen huomio kiinni

tettävä jäteveden ja kiinteiden jätteiden käsittelyyn. Jätevesiä, joihin on luettava myös

saunavedet, ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan ne on esim. imeytettävä maahan tai kom

postiin. Rannat, joilla on luonnonsuojelullista, historiallista tai seudun omaleimaisuuden

ja viihtyvyyden säilyttämisen tai matkailu- ja retkeilytarpeiden vuoksi erityistä merkitystä,

tulisi jättää vapaiksi. Samoin tulisi tiheän loma-asutuksen alueilla jättää vielä vapaina olevat

rannat rakentamatta niiden laadusta riippumatta. Pieniä järviä tai oman kokonaisuuden

muodostavia vesistönosia tulisi myös säilyttää vapaina.
Erilaisilla taloudellisen toiminnan muodoilla voidaan myös vaikuttaa rantamaisemaan.

Teiden ja rautateiden rakentaminen rumentaa rantoja usein silloin, kun ne pengerretään

täytemaalla veteen rakentaen tai rannan suuntaa noudattaen. Penkereen ja rannan väliin

jäävä suljettu ‘esialue myös pilaantuu herkästi. Rantametsien avohakkuut, kaivuutoiminta,

padotukset, ku ivatuspengerrykset jne. voivat turmella myös vesimaisemaa. Edustavimmat

rantasuot tulisi jättää taloudellisen toiminnan ulkopuolelle, samoin pienet saaret.

Maisemaa muuttavien toimintojen lakattua tai laitteiden käytyä tarpeettomiksi tulisi

alueet palauttaa entiselleen tai laitteet pitää hyvässä kunnossa. Tällaisia kohteita ovat mm.

uittoväylät, padot sekä eräät siltarakenteet.

5.82 Suojelukohteet

Suunnittelualueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät luonnonsuojelualueet Keson
suo ja Patvinsuo sekä Petkeljärven kansallispuisto Ilomantsissa. Näihin on kiinnitettävä
erityistä huomiota kaikissa vesiin ja rantoihin kohdistuvissa toimenpiteissä.

Seuraavassa on lisäksi lueteltu vesien käytössä huomioon otettavia linnuston suojelutar
peen selvittämistä vaativia kohteita sekä myllyjä, vesivoimalaitoksia ja uittorakenteita,
joista tulisi yksityiskohtaisen tutkimuksen perusteella valita sopivimmat kunnostettavaksi
ja säilytettäväksi.

8 127901897M—13
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Linnuston suojelukohteet

Erityisesti linnustonsa kannalta arvokkaita alueita, joiden suojelutarve tulisi selvittää:
— Eno: Aittokoski, Kotajärvi, Nokottilampi Jäsysjärven kaakkoispää, Poikkeluslampi,

Lamminselkä
— Ilomantsi: Aittosenlampi, Viitasuo
— Joensuu: Höytiäisen kanavan suu
-— Juuka: Vuokonjärvi, Lopotinlahti, Kuhnustanjärvellä, Juuanjoki, Retulahti
— Kesälahti: Kousanjo ki, Ristilahti
— Kitee:Juurikkajärvi, Kiteenjärven Päätyenlahti, Ylälampi-Hovinlampi
— Kontiolahti: Suopulinjärvi, Pitkäranta, Lipaslampi
— Lieksa: Saarijärvi, Vikarinjärvi, Kokkojärvi, Nälämänjärvi, Tetrijärvi, Rajalampi, Jamalin

lahti, Vuonislahti
— Liperi: Särkijärvi, Taipaleenjoensuu, Härkinlampi, Tutjunlampi, Alamyllyn luhta
— Nurmes: Suojärvi, Kuokkastensalmi
— Outokumpu: Sysmäjärvi, Laikanlahti, Sätöslahti
— Polvijärvi: Kylänlampi (Viinijärven lahti), Solonlampi, Viklinsuo
— Pyhäselkä: Sintsonlampi, Haukilampi
— Rääkkylä: Kiesjärvi, Joki- ja Hautalampi, Jouhtenuslampi
— Tohmajärvi: Suksilampi, Tohmajärvi
— Tuupovaara: Loitimojärvi
— Valtimo: Kalliojärvi-Pitkälahti-Sorsalahti
— Värtsilä: Sääperinjärvi, Uudenkylänlampi

Myllyt ja vesivoimalat

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä myllyjä- ja vesivoimalaitoksia, joista sopivimmat tulisi
valita kunnostettavaksi ja säilytettäväksi:
— Eno:Herajoen, Paasikoskenja Sarvingin myllyt
— ttomantsi: Elinkosken mylly
— Juuka: Melitsan, Petrovaaran ja Halinkosken myllyt
— Kiihtelysvaara: Suomalaisen mylly
— Kontiolahti: Venejoen, Kantelesärkänja Suurivaaran myllyt
— Liperi: Ruukinpohjan, Siikakosken ja Kuoringan myllyt

Nurmes: Tetrilammen, Pyssylammen, Joutenkosken ja Kohisevan myllyt sekä Mylly
kosken vesilaitos

— Outokumpu: Lähtevän mylly
— Polvijärvi: Lappalan mylly
— Tuupovaara: Koveron mylly ja Kaurakosken vesilaitos
— Valtimo: Hierin mylly (museo)

Uittorakenteet

Uittorakenteita, joista sopivimmat tulisi valita kunnostettaviksi ja säilytettäviksi:
— llomantsi: Möhkön irtouittolaitteet ja Haaparannan kämppä ympäristöineen
— Juuka: Kuhmustan myllyn yhteydessä oleva uittoränni ja Juuanjoen l-lerralankosken

uittolaitteet
— Tuupovaara: Kauravaaran koskialue
— Valtimo: Kokkojoen uittolaitteet ja Murtovaaran uittopato
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Muut suojelukohteet

Muita kohteita, joiden suojelua tulisi yksityiskohtaisemmin selvittää:

— Eno: Ahvenisen alue
— Eno, Kontiolahti: Kuusoja, Salminlammet, Saapaskosken ja Jakokosken vanhat kanavat

— ltomantsi: Koitere, Putkelan-Petkeljärven alue, Koitajoen vanhan uoma, Tervaruukin

alue, ns. Pontuksen vanha kapulasilta Kesonsuon kohdaila

— Juuka: Ylemmäinen ja Valkeislammet, Savijärven rantasuo, Polvelan Valkeislammen

suot, Sotsaari
— Kesälahti: Pyhäjärvi, Kuolemanlammin suo

— Kitee: Pyhäjärvi, Juurikkajärven pohjoispää, Partiinsuo, Pajarinniemi

— Kontiolahti: Höytiäinen, Höytiäisen vanhat rannat Jaamankankaan pohjoisreunalla,

Suurihiekka Venejoen suulla, Kolvananpuro, Onkilammensuo

— Lieksa: Vorna, Ylä-Pälvelampi-Kakkisenlampi-Rasvansuo, Laklajärven seutu, Jongunjoki

koskineen

— Liperi: Härkinlampi, Pitkälampi, Siikakosken vanha maantiesilta Taipaleenjoessa

— Nurmes: Mujejärven alue, Kuokkastenkoski, Kohisevankoski

— Outokumpu: Ohtaansalmi
— Polvijärvi: Höytiäinen, Lavalammet
— Pyhäselkä: Murtojärvi
— Rääkkylä: Vuoniemi
— Tohmajärvi: Särkijärven kivikautiset kohteet

— Tuupovaara: Katajoki
— Valtimo: Kalliokoski, Sivakkajoen kosket

6. VESISTÖJEN SÄÄNNÖSTELY ERI KÄYTTÖMUOTOJEN TARPEISIIN

Yleistä

Vesistöjen vedenkorkeudella eri ajankohtina on vaikutusta moniin vesien käyttömuotoihin

kuten voimatalouteen, kalastukseen, virkistyskäyttöön, maa- ja metsätalouteen, uittoon ja

vesiliikenteeseen. Suunnittelun tavoitteena on luonnon sallimissa rajoissa saada aikaan

säännöstelyohjeet, jotka turvaavat kaikkien intressien edut kokonaisuutena parhaalla mah

dollisella tavalla.

Useat vesivoimalaitosten yläpuolella sijaitsevat suuret vesistöt kaipaavat parannusta ny

kyisiin vedenkorkeuksiinsa. Näiden ohella on vedenkorkeuden muuttamisen vaikutusten

selvittäminen tarpeen eräillä pienillä järvillä, joiden vedenkorkeuden muuttamista on toi

vottu erityisesti virkistyskäytön vuoksi.

6.7 Pielisen säännöstely

Pielisen vedenkorkeudet ovat vielä nykyisin luonnontilaisia, vaikka ajoittain esiintyneet

tulvat ovatkin tuoneet esiin säännöstelyn toteuttamisen tarpeellisuuden. Viime vuosina

ovat Pielisen rantaan rajoittuvien kuntien edustajat, katastajat, veneilijät ja eräät muut

tahot korostaneet erityisesti kesävedenpinnan korottamisen tärkeyttä.
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NN+m

94.50

93.50

92.50

6.11 Säännöstelyvaihtoehdot

Pieliselle on laadittu tätä ennen säännöstelysuunnitelmat vuosina 1968 ja 1970. Uutena
vaihtoehtona on tämän kokonaissuunnittelutyön yhteydessä vuonna 1974 valmistunut
säännöstelysuunnitelma. Vuoden 1968 suunnitelman mukainen hakemus on edelleen
vesioikeudessa. Pielisen vedenkorkeudet luonnontilassa ja em. säännöstelysuunnitelmien
mukaisina on esitetty kuvissa 17, l8ja 19.
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PIELISEN VEDENKORKEUDET v. 1937-66

WATER LEVEL ELEVATIONS IN LAKE P!ELINEN IN 1337- 1966.

Luonnontilaisena

Unreguiated

Säännösteltynä vuoden 1968
suunnitelman mukaisesti

Regutated according to the pian
from 1968

Kuva 17. Pielisen vedenkorkeudet vuoden 196$ säännöstelysuunnitelman mukaan.
Fig. 17. Water level eievations in Lake Pietinen accoräing to the 1968 ftow regutation pian.
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Vuoden 1968 suunnitelma

Säännöstelyllä pyrittiin alentamaan kaikkia vedenkorkeuksia, jotka luonnontilassa ylittävät

korkeuden NN+94,0O m. Säännöstely pyrittiin toteuttamaan tuottamatta vahinkoa mille

kään etupiirille. Pielisjoen voimalaitosten tuottamaa energiaa pyrittiin siirtämään kesäkau

desta talvikauteen. Lisäksi pyrittiin nostamaan kuivimpien kausien vedenkorkeuksia Pie

lisellä laivaliikennekaujena. Kun säännöstely oli tarkoitus toteuttaa ilman, että Pielisen

Øbi
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PIELISEN VEDENKORKEUDET v. 1931 -69:

WATER LEVEL ELEVATIONS IN LAKE PIELINEN IN 1931-1969.

Luonnontilaisena

Unregula(ed

Säannösteltynö vuoden 1970
suunnitelmcin mukaisesti

Reguiated accotding to the pian
from 1970

Kuva 18. Pieisen vedenicorkeudet vuoden 1970 säännöstelysuunnitelman mukaan.
fig. 18. Water levet eievations in Lake Pietinen according to the 1970 ftow regulation pian.
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ja Kaltimon voimalaitosten välillä tehdään Uimasalmen lisäksi perkauksia, ei Pieisestä olisi
voitu kuitenkaan juoksuttaa muuttuneen purkautumiskäyrän mukaisia virtaamia suurem
pia juoksutuksia. Tämä rajoitti tulvien alentamismahdollisuuksia. Juoksuttamalla vettä pur
kautumiskäyrän mukaan pyrittiin vedenkorkeus alentamaan korkeudelle NN+94,00 m
mahdollisimman nopeasti.

Säännöstelyn alarajaksi laivaliikennekaudelle 15.5. —15.11. valittiin vedenkorkeus NN+
93,10 mja talvikaudelle vedenkorkeus NN+92,50 m. Minimivirtaama oli yleensä 100 m3/s.
Riittävän vedennousun varmistamiseksi laivaliikennekauden alkuun mennessä oli juoksutus
huhti-toukokuussa kuivimpina vuosina supistettava määrään 60 m 3j Alarajan alittamisen
estämiseksi oli juoksutus supistettava kuivimpina syksyinä määrään 70—75 m3/s. Vuoden
1968 suunnitelman mukaiset vedenkorkeudet on esitetty kuvassa 17.

Vuoden 1970 suunnitelma

Vuoden 1970 suunnitelma laadittiin olettaen, että Pielisjoella tehtäisiin vesiliikenteen, ui
ton sekä voimatalouden hyötyjen lisäämiseksi edellä mainitun Uimasalmen perkauksen
lisäksi perkauksia myös Paukkajanvirrassa ja Häihänkoskessa.

Säännöstelyllä pyrittiin ilman millekään etupiirille aiheutuvaa vahinkoa tuottamaan hyö
tyä samoille vesistön käyttäjäryhmille kuin vuoden 1968 suunnitelmassa.

Vuoden 1970 säännöstelysuunnitelma poikkesi vuoden 1968 suunnitelmasta lähinnä sii
nä, että korkeudeksi,jonka yläpuolisia vedenkorkeuksia pyrittiin säännöstelyllä alentamaan,
valittiin NN+94,20 m. Vedenkorkeuden alaraja olisi ollut laivaliikennekautena sama kuin
vuoden 1968 suunnitelmassa, mutta talvikautena jonkin verran vuoden 1968 suunnitelman
alarajaa ylempi. Kyseisten ylä- ja alarajojen välillä olisi virtaamat voitu valita muuten lähes
vapaasti, paitsi että ylimmille ja alimmille virtaamille asetettiin raja-arvot.

Suunnitelman mukaiset vedenkorkeudet on esitetty kuvassa 18.

Vuoden 1974 suunnitelma

Kun kokonaissuunnitelman faatimisen yhteydessä mm. alueen kuntien kanssa neuvotelta
essa eri tahot korostivat erityisesti Pielisen kesävedenpinnan korottamisen tärkeyttä, tehtiin
vuonna 1974 uudet säännötelylaskelmat seuraavaa juoksutusohjetta (kuva 20) noudattaen.
— Kevättulvan alkaessa on mahdollisimman aikaisin ryhdyttävä juoksuttamaan Kaltimon

voimalaitoksen koneistovirtaamaa 316 m3/s. Pielisen vedenpinnan noustessa tason NN+
94,00 m yläpuolelle, on juoksutusta lisättävä seuraavasti:
Korkeusväli J uoksutusta lisättävä määrään

NN+94,00 m ... +94,20 m 400 m3/s
NN+94,20m ... +94,40 m 450 m3/s
NN+94,40 m ... +94,60 m 500 m3/s
yli NN+94,60 m 550 m3/s

— Kesäaikaisen vedenkorkeuden minimitavoite on NN+93,70 m. Kevätalennuksen on ol
tava mahdollisimman suuri. Korkeutta NN+92,50 m ei kuitenkaan saa alittaa.

— Minimijuoksutus on 70 m3/s ja Pielisen kesäaikainen alajara NN+93,30 m. Mikäli mo
lempia ei voida noudattaa, saadaan raja NN+93,30 m alittaa, kunhan pysytään laivalii
kenteen vaatimissa korkeuksissa. Laivaliikennekauden alaraja Kaltimon voimalaitoksella
on NN+93,00 m.
Säännöstelylaskelmissa on oletettu perkaukset tehdyiksi kuten vuoden 1970 suunnitel

massa. Laskelmat on suoritettu erikseen pitäen lähtökohtina Koitereen ns. lievempää sään
nöstelyä ja ns. tehostettua säännöstelyä. Vuoden 1974 suunnitelman mukaiset vedenkor
keudet on esitetty kuvassa 19 ja juoksutiisuohje kuvassa 20.
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PIELISEN VEDENKORKEUDET v, 1921 - 1960

WATER LEVEL ELEVATIONS IN LAKE PIELINEN IN 1921 - 1960:

Luonnontilaisena

Unregutated

Säänhiösteltynä ,jos Koitereella tehostettu saönnostely

R.gu!ated, with infensitied regutation uI Lake Koitere

Säännösteltynä jos Koitereella Tievempi säannöstely

Regu(ated, with moderate regulation at Lake Koitere

Kuva 19. Pielisen vedenkorkeudet vuoden 1974 säannöstelysuunnitelman mukaan

jos myös Koiteretta säannöstelläan.

Fig. 19. Water tevel etevations in Lake Pietinen according to the 1974 flow regutation

pian uhen atso Lake Koitere is regutated.
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Kuva 20. Pielisen juoksutusohje vuoden 1974 säännöstelysuunnitelmassa.
Fig. 20. The operation rule for Lake Pietinen in the 1974 flow regulation pian.

6.12 Säännöstelyvaihtoehtojen vertailu

Seuraavassa käsitellään vuoden 1974 suunnitelmaa olettaen Koiteretta säännösteltävän
os. lievemmän vaihtoehdon mukaan. Vaihtoehdon valinnalla ei ole sanottavaa merkitystä
päävaihtoehtojen välisen vertailun tulokseen, sillä Koitereen säännöstelyn tehostaminen
vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuksiin varsin vähän. Suurin muutos kuukausittaisissa keski
vedenkorkeuksissa on 5 cm. Virtaamia säännöstelyn tehostaminen lisää kevättalvella ja
keväällä ja vähentää vastaavasti kesällä ja syksyllä.
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Vaikutukset virkistyskäyttöön

Jokainen edellä esitetty säännöstelyvaihtoehto hyödyttäisi ranta-alueiden virkistyskäyttöä

ja sen rakenteita tasoittamalla nykyisiä vedenkorkeuksia, sillä alimmat vedenkorkeudet

tulisivat nousemaan ja ylimmät laskemaan. Tässä suhteessa vuoden 1974 säännöstelysuun

nitelma on edullisin. Eri suunnitelmien mukaiset alimmat vedenkorkeudet kesäkuukausina

olisivat olleet seuraavan taulukon mukaiset.

Pielisen säännöstelysuunnitelmien mukaiset alimmat vedenkorkeudet:

Vaihtoehto Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Ajanjakso

NN NN+m NN+m

Suunnitelmav. 1968 92,83 93,24 93,20 1937—66

« 1970 92,91 93,37 93,21 1931—69

« 1974 93,16 93,41 93,53 1921—60

Luonnontilaisena 92,60 93,14 93,02 1921—60

Vaihtoehtojen laskentajaksot ovat erilaiset. Tämä ei kuitenkaan vaikuta edellä olevaan

tarkasteluun, koska vähävetisimmät vuodet 1940—42 sisältyvät jokaiseen vaihtoehtoon.

Vaikutukset uittoon ja vesiliikenteeseen

Alimpien vedenkorkeuksien nostaminen ja perkausten suorittaminen ovat sekä uiton että

vesiliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi erittäin tärkeitä. Vuoden 1968 suunni

telmaan kuuluu ainoastaan Uimasalmen perkaus. Vuosien 1970 ja 1974 suunnitelmien mu

kaan tultaisiin edellä mainitun lisäksi suorittamaan perkauksia Paukkajanvirrassa ja Häihän

koskessa. Nämä toimenpiteet samoin kuin uitonaikaisten vedenkorkeuksien nostaminen

hyödyttäisivät uittoa välittömästi ja parantaisivat vesiliikenteen harjoittamisen edellytyksiä.

Vedenkorkeuden pysyvyys purjehduskaudella 15.5 .—1 5.11. laivaliikennekauden alara

jalla NN+93,10 m lisääntyisi eri vaihtoehdoissa luonnontilaisesta seuraavassa taulukossa

esitettyihin arvoihin.

V aihtoehto Luonnontilassa Säännösteltynä Ajanjakso

%

Suunnitelmav. 1968 87,5 99,2 1937—66

« 1970 90,1 99,5 1931—69

« 1974 87,4 99,8 1921—60

Parhaalta vaihtoehdolta myös uiton ja vesiliikenteen kannalta vaikuttaa vuoden 1974

suunnitelma.

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Vuoden 1970 suunnitelmassa esitetty säännöstely on rajasäännöstely, jossa yläraja kesäilä

ja syksyllä on korkeudella NN+94,20 m ja muulloin tätä alempi. Tämä yläraja saadaan

ylittää suurimpien tulvien aikana. Yläraja on asetettu niin korkealle, että huomattavia ran

tojen vettymisvahinkoja saattaa aiheutua. Vuosien 1968 ja 1974 suunnitelmissa juoksutet

tava virtaama riippuu vuodenajasta ja vedenkorkeudesta. ] uoksutussäännöt on niissä laadit

tu siten, että säännöstelystä koituisi maa-ja metsätaloudelle huomattavasti hyötyä.
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Pääomittamalla vuotuiset tuoton muutokset vesilain mukaisesti eli kertomalla ne 20 :llä,
saadaan vaikutukseksi maa- ja metsätaloudelle seuraavat arvot:
Vuoden 1968 suunnitelmassa +5,0 Mmk
Vuoden 1970 suunnitelmassa —7,9 Mmk
Vuoden 1974 suunnitelmassa +5,0 Mmk

Säännöstelyn vaikutuksia arvioitaessa on pellon tuottona pidetty 1 600 mk/ha/a ja nii
tyn sekä laitumen tuottona 320 mk/hafa. Pääomitettaessa säännöstelyn keskimääräisiä
vuotuisia vaikutuksia pellolle, niitylle ja laitumelle on pääomituskertoimena 20. Metsä-
pohjan arvona on käytetty 2000 mk/haja suon sekä joutomaan arvona 500 mk/ha. Veden
alle jäävä maa on oletettu korvattavan 1,5-kertaisena.

Vuoden 1970 suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvista vahingoista yli puolet kohdis
tuu niittyihin ja laitumiin, joiden vahinkojen arviossa on mm. käyttötapatietojen puuttues
sa enemmän epävarmuutta kuin peltojen hyödyn ja vahingon arviossa.

Vaikutukset voimatalouteen

Virtaaman pysyvyyden mukaan takuuteho ei suurene sanottavasti missään vaihtoehdossa.
Tämä johtuu siitä, että talviaikaan on laskettu kuuluvaksi myös huhtikuu, jolloin virtaama
Pielistä täytettäessä voi olla niinkin pieni kuin 70 m3/s. Takuutehon lisäys on laskettu jaka
maIla talviajan 1.9—30.4. lisäenergia tasaisesti koko talvikaudelle, jolloin vastaava talvikau
den keskimääräinen tehon lisäys olisi vuoden 1968 suunnitelmassa 2,1 MW, vuoden 1970
suunnitelmassa 4,0 MWja vuoden 1974 suunnitelmassa 2,5 MW.

Lisäenergian arvona on käytetty 8,4 p)kWh, eli muuttuvien käyttökustannusten osuutta
öljylauhdevoimalaitoksen energiahinnasta. Siirtoenergian arvoksi on otettu öljy- ja hiili
voimalaitosten muuttuvien käyttökustannusten hintaero 2,2 p/kWh. Tehon arvona on käy
tetty öljylauhdevoimalaitoksen investointikustannusten ja kiinteiden käyttökustannusten
yhteisen vuotuisarvon perusteella 190 000 mk/MW/a.

Vaikutus Lieksankosken voimalaitokselle on arvioitu Lieksanjoen keskivirtaaman ja Pie
lisen keskivedenkorkeuden muutoksen avulla. Pamilon alavedenkorkeuden on katsottu ole
van riippumaton Pielisen vedenkorkeudesta.

Edellä mainituin perustein saadaan eri vaihtoehdoille seuraavat voimatalo ushyödyt:
Vuoden 1968 suunnitelmassa 635 200mk vuodessa
Vuoden 1970 suunnitelmassa 1 626 700 mk vuodessa
Vuoden 1974 suunnitelmassa 967 000 mk vuodessa

Vaikutukset kalatalouteen

Voimakkaan kevätalennuksen on usein todettu olevan haitallinen kalojen lisääntymiselle.
Lokakuun lopun ja kevättalven alimman vedenkorkeuden erotukset ovat vedenkorkeuksien
keskiarvokäyrien mukaan eri vaihtoehdoilla ja luonnontilassa seuraavan taulukon mukaiset.

Pielisen talvenaikainen vedenpinnan aleneminen.

Vaihtoehto Ajanjakso
Vuoden 1968 suunnitelmassa 78 cm 1937—66
Vuoden 1970 suunnitelmassa 114 cm 1931—69
Vuoden 1974 suunnitelmassa 78cm 1921—60
Luonnontilassa 42 cm 192 1—60

Kalastolle vähiten haitallisia olisivat v. 1968 ja v. 1974 suunnitelmien mukaiset säännös
telyt. Sen sijaan v. 1970 suunnitelman mukaan joudutaan selvästi suurempiin kevätalennuk
sun.
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Perkaukset

Kaikkiin suunnitelmavaihtoehtoihin sisältyy Uimasalmen perkaus, joka on jo suoritettu tar

peellisessa laajuudessa Uimasalmen sillan rakentamisen yhteydessä. Vuosien 1970 ja 1974

säännöstelysuunnitelmat sisältävät myös Häihäkosken ja Paukkajavirran perkaukset, joiden

kustannukset ovat yhteensä 3,2 Mmk. Nämä perkaukset palvelevat sekä voimataloutta, tul

vasuojelua että uittoa.

Säännöstelyvaihtoehtojen hyöty-kustannuwertailu

Jotta eri säännöstelyvaihtoehtoja voitaisiin verrata keskenään, on pyritty arvioimaan niiden

kokonaisvaikutuksia mahdollisuuksien mukaan rahassa mitaten. Yhteenveto eri vaihtoehto

jen rahassa arvioiduista hyödyistä ja haitoista sekä muista vaikutuksista on esitetty seuraa

vassa taulukossa.

Taulukko 22. Pielisen säännöstelysuunnitelmien kannattavuusverrailu.

Tabie 22. Benefit-cost assessment ofdifferent regutation pians made for Lake Pielinen.

Säännöstelysuunnitelma

Kohde Regulation pian dating from year

Item v. 1968 v. 1970 v. 1974

Virkistyskäyttö
Recreationaluse + ÷ ++

Kalatalous
fisheries — — — —

Uitto-ja vesiliikenne
Timberfloating and navigation + ÷ + +

Maa- ja metsätalous
Agriculture and forestry + 5,0 — 7,9 + 5,0

Voimatalous
Energyproduction + 5,4 + 13,8 + 8,2

Perkaukset
Dredgings 0 — 3,2 — 3,2

Hyödyt yhteensä
Totaibenefies +10,4 +13,8 +13,2

Kustannukset yhteensä
Total costs 0 —11,1 — 3,2

Ei rahana arvibitu vaikutus: Intangibie effects:

+ = positiivinen + = positive

+ + = suuresti positiivinen + + = great positive
— = negatiivinen — = negative
— — = suuresti negatiivinen — — = great negative

Säännösrelyvaihtoehtojen edullisuusjärjestys olisi tämän vertailun perusteella seuraava:

1. vuoden 1974 suunnitelma, 2. vuoden 1968 suunnitelma ja 3. vuoden 1970 suunnitelma.
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6.2 Koitereen säännöstely

Pamilo Oy on hakenut Itä-Suomen vesioikeudeka lupaa saada säännöstellä omistamansa
Pamilon voimalaitoksen avulla Koiteretta. Hakemuksen mukaan vedenkorkeuden yläraja
vaihtelisi välillä NN+144,90 m — NN+ 145,40 m. Itä-Suomen vesioikeuden 3 1.8.1978 an
taman lupapäätöksen mukaan ovat säännöstelyrajat seuraavat:

Koitereen alaraja: NN+142, 00 m,
uitto-ja purjehduskaudella NN+142,$5 m

Varaslammen vedenpinnan rajat yläraja NN+144,05 m,
alaraja uittokautena 142,80 m.

Vesioikeuden lupapäätös merkitsee sitä, että Koitereen säännöstelytila välillä NN+
144,15 m — 145,40 m jää käyttämättä hyväksi. Hakija on hankkinut omistukseensa ranta-
alueet lähes täysin säännöstelyrajaa NN+145,40 m silmällä pitäen. Mikäli Koitereen sään
nöstelytila tasojen NN+ 142,00 mja NN+145,40 m välillä voitaisiin käyttää täysin hyväksi,
täytyisi Koitereen luusuaan rakentaa säännöstelypato. Koitajoen Lylykoskeen on rakennet
tu vesihallituksen toimesta talvella 1976—1977 pohjapato, joka turvaa riittävän vedenkor
keuden padon yläpuolella.

Säännöstelyvaihtoehdot ja niiden vertailu

Koitereen säännöstelyn toteuttamisen vaikutuksia tarkastellaan seuraavassa kahden vaihto
ehdon pohjalta:
1. Vesioikeuden päätöksen mukainen säännöstely tasojen NN+142,00 mja NN+144,15 m

välillä,
2. Ns. tehostettu säännöstely tasojen NN+142,00 mjaNN+145,40 m välillä (Pamilo Oy:n

alkuperäinen hakemus eräin muutoksin).

Vaikutukset voimatalouteen

Vesioikeuden päätöksen mukaisen säännöstelyn toteuttamisen voimataloudellinen hyöty
on toimitusmiesten lausunnon mukaan 1,25 Mmk/a. Se jakautuu Koitereen alapuolisten
voimalaitosten kesken seuraavasti:

Pamito 930 000 mk vuodessa
Kaltimo 193 000 mk vuodessa
Kuuma 127 000 mk vuodessa

Edellä mainittuihin markkamääriin on päädytty olettamalla talvienergian (1.1 2.—30.4.)
hinnaksi 12 p/kWh ja kesäenergian hinnaksi 6 p/kWh.

Mikäli säännöstelytila korkeustasojen NN+142,00 m ja 145,40 m välillä käytetään
kokonaan hyväksi myös uiton ja vesiliikenteen vaatimukset huomioon ottaen ns. tehoste
tun säännöstelyn mukaisesti, saadaan säännöstelyhyödyn lisäykseksi seuraavat keskimää
räiset vuosienergiat:

Tehostetun säännöstelyn mukaiset lisäencrgiat.
Voimalaitos Energian lisäys GWh/a

1.12—30.4. 1.5—30.11.
Pamilo 19,70 15,09
Kaltimo 3,65 2,26
Kuuma 2,41 1,49
Yhteensä 25,76 18,84
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Talvienergian hinnalla 12 plkWh ja kesäenergian hinnalla 6 p/kWh saadaan lisähyödyn

arvoksi 2 Mmk/a, mikä pääomitettuna 20 vuoden ja 10 % mukaan on 40 Mmk. Mikäli

talvienergian hintana pidetään 10 p/kWh ja talvi- ja kesäenergian tuotantokustannusten

suhteena 1,2, saadaan lisähyödyn arvoksi noin 1 Mmk/a, mikä on pääomitettuna 20 Mmk.

Kun otetaan huomioon energian tuotantotekniikassa viime aikoina tapahtuneet muutokset,

ovat jälkimmäiset laskentalähtökohdat ilmeisesti oikeammat.

Vaikutukset vesimaisemaan, virkistyskäyttöön ja rantarakenteisiin

Vedenkorkeusvaihteluiden aiheuttama rantamaiseman rumentuminen on luettava ns. raha

na vaikeasti arvioitaviin haittoihin. Virkistyskäytön kannalta kesäaikaista alarajaa, joka

tässä esitetään uiton vuoksi kummastakin vaihtoehdosta poiketen korkeudelle NN+ 143,10

m, on pidettävä sopivana, sillä se on varsin lähellä luonnontilaista keskivedenkorkeutta.

Mikäli vedenkorkeus vaihtelee huomattavasti kesäaikana, haittaa se rantojen ja rantaraken

teiden käyttöä. Syntyviä haittoja voidaan merkittävässä määrin vähentää asettamalla sään

nöstelyn toteuttamiselle lisäehtoja ja nostamalla säännöstelyn alaraja muuna aikana vuotta

tasolle NN+142,50 m. Nämä lisäehdot on esitetty luvussa 7. “Toimenpidesuositukset Poh

jois-Karjalan vesien käytölle”.

Vaikutukset kalatalouteen

Myös kalaston kannalta ovat nopeat vesipinnan vaihtelut haitallisia. Erityisen haitallista

kalastolle on kuitenkin kevättalven aikainen vesipinnan alentaminen, joka olisi molem

pien säännöstelyvaihtoehtojen mukaan huomattavan suuri. Markkamääräisten laskelmien

laatiminen kalataloudellisista vahingoista on varsin vaikeata. Vesioikeuden päätöksen mu

kaisen vaihtoehdon osalta voidaan kuitenkin käyttää hyväksi toimitusmiesten Pamilon

voimalaitoskatselmuksen yhteydessä tekemiä esityksiä kalatalo udellisten haittojen korvaa

miseksi. Sekä voimalaitoksen rakentamisen että Koitereen säännöstelyn osalta on istutusvel

voitteiden ja rahakorvausten yhteismäärä vuoden 1974 alun hintatason mukaan noin

40 000 mk/a. Säännöstelyn osuudeksi voidaan arvioida yksi neljäsosa eli kalataloudellinen

säännöstelyhaitta olisi 10 000 mk/a. Tehostetussa säännöstelyssä vastaavan haitan suuruus-

luokka olisi 20 000—30 000 mk/a.

Vaikutukset uittoon ja vesiliikenteeseen

Tehostetun säännöstelyn uitonaikainen alaraja olisi kummastakin vaihtoehdosta poiketen

korkeus NN*143,10 m. Se on 0,20 m vuosien 1911—1955 keskivedenkorkeutta ylempänä

ja uitolle erittäin edullinen.
Vesioikeuden päätöksen mukainen s äännöstelyvaihtoehto parantaa uitto-olosuhteita

melkoisesti luonnontilaan verrattuna. Toisaalta saattavat talvella tapahtuvat vedenpinnan

vaihtelut aiheuttaa haittaa uittorakenteille irrottamalla pohjaan kiinnitettyjä laitteita

paikoiltaan.
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Rakennuskustannukset

Tehostetun säännöstelyn edellyttämän, Koitereen alapuolelle suunnitellun säännöstelypa
don rakennuskustannukset ovat Pamilo Oy:n arvion mukaan noin 13 Mmk. Kun käyttö
ja hoitokustannukset ovat arviolta 0,1 Mmk/a, saadaan pääomitetuiksi kokonaiskustannuk
siksi noin 15 Mmk.

Hyöty-kustannusvertailu

Tehostetun säännöstelyn voimataloudelliset hyödyt, vähennettynä rakennus- ja käyttökus
tannuksilla, ovat laskentaperusteista riippuen paaomitettuna 5—25 Mmk suuremmat kuin
vesioikeuden päätöksen mukaisessa vaihtoehdossa. Toisaalta ovat tehostetun säännöstelyn
kalataloudelliset haitat pääomitettuina 400 000—600 000 mk, eli 200 000—400 000 mk suu
remmat kuin vesioikeuden päätöksen mukaisessa vaihtoehdossa. Lisäksi voimakkaammasta
säännöstelystä kärsivät enemmän myös maisema-arvot sekä ranta-ja uittorakenteet. Tehos
tetun säännöstelyn haittoja voidaan vähentää huomattavasti muuttamalla Koitereen veden-
korkeuden alaraja uittokautena tasolta NN+ 142,85 m tasolle NN+ 143,10 m ja muulloin
tasolta NN+142,00 m tasolle NN+142,50 m sekä rajoittamalla vedenpinnan alentaminen
kevään tulvakorkeudesta lokakuun puoliväliin mennessä enintään yhteen metriin.

6.3 Höytiäisen säännöstely

Höytiäisen lasku-uomaan Puntarikoskeen on Pohjois-Kat3alan Sähkö Oy rakentanut voima
laitoksen. Sen lupaan sisältyy osittainen Höytiäisen säännöstely.

Ennen voimalaitoksen rakentamista ovat vedenkorkeudet olleet seuraavan taulukon mu
kaiset.

Höytiäisen vedenkorkeudet v. 193 9—1950.

Ylivesi (HW) NN+87,85 m
Keskiylivesi fMHW) NNt87,57 m
Keskivesi (MW) NN+87,31 m
Keskialivesi (MNW) NN+$7,12 m
Alivesi (NW) NN+86,96m

Tämän ajanjakson jälkeen on vedenkorkeus ollut ylimmillään toukokuussa v. 1955 kor
keudella NN+8$,14 m.

Puntarikosken voimalaitosluvan mukaan saa Höytiäistä säännöstellä niin, että luonnon-
mukaisia vedenkorkeuksia ei ylitetä vedenkorkeuden ollessa korkeuden NN+87,10 m ylä
puolella. Toisaalta ei vedenkorkeutta NN+87,10 m saa auttaa uittoaikana, eikä korkeutta
NN+86,80 m muuna aikana. Uusi suunnitelma Höytiäisen säännöstelemiseksi voimata
loutta silmälläpitäen on parhaillaan vesioikeudellisessa lupakäsittelyssä.

Höytiäisen säännöstely olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että kor
keutta NN+$7,50 m ei ylitetä eikä sulan veden aikana aliteta korkeutta NN+87,10 m eli
samaa korkeutta, joka nytkin on voimassa. Lähinnä tulvavaraston saamiseksi ja toisaalta
vesivoiman hyväksikäyttämiseksi tulisi kuitenkin runsaslumisina talvina sallia vedenpinnan
alentaminen ennen kevättulvaa tasoon NN+86,65 m, jotta kevättulvan aikana ei ylitettäisi
ylärajaa NN+$7,50 m.

Edellä esitetty säännöstely vapauttaa peltoalueita tulvien vaikutuspiiristä n. 100 ha ja
muita alueita 930 ha ennen Puntarikosken voimalaitoksen rakentamista vuoden 1955
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keväällä sattuneeseen tulvahuippuun verrattuna. Virkistyskäytön kannalta tällainen kesänai

kainen vedenkorkeusvaihtelujen pienentyminen yli 1 metristä 0,4 metriin parantaisi mm. ran

tojen käyttöä ja rantarakenteiden kestävyyttä. Uittoon ei tällaisella säännöstelyllä tule ole

maan haitallista vaikutusta, koska kesänaikaiset alimmat vedenkorkeudet säilyisivät nykyi

sellään.
Puntarikosken voimalaitoksella ei ole tapahtunut ohijuoksutuksia, joten Pohjois-Karja

lan Sähkö Oy:n hakema uusi säännöstely ei tuottaisi lisäenergiaa. Hyöty olisi siinä, että

uusien säännöstelyrajojen mukaan voitaisiin voimalaitosta käyttää paremmin huipputeho

jen ajamiseen vuoden eri aikoina.

6.4 Saimaan säännöstely

Saimaan säännöstelemiseksi on tehty useita suunnitelmia aina 1920-luvulta lähtien.

Saimaata ei kuitenkaan nykyisin säännöstellä, vaan vedenjuoksutuksen on tapahduttava

luonnonmukaisesti Imatralla Tainionkosken voimalaitoksen padolla.

Saimaasta kuuluu Pohjois-Karjalan kokonaissuunnittelualueeseen vain Pyhäselkä ja
Orivesi. Saimaan säännöstelykysymykset onkin käsitelty Saimaan alueen vesien käytön
kokonaissuunnitelmassa, johon sisältyy uusi ehdotus Saimaan säännöstelyn toteuttamise ksi.

6.5 Muut säännöstelyt
6.51 Pankajärven säännöstely

Enso-Gutzeit Oy on hakenut vesioikeudelta lupaa saada säännöstellä Pankajärveä alapuoli

sen Pankakosken voimalaitoksen ja padon avulla. Haetussa säännöstelyssä vedenkorkeus

noudattaisi seuraavien arvoj en mukaista o hjevedenkorkeusviivaa:

Pankajärven säannöstelyn ohjevedenkorkeuden arvot.

1.1. NN+115,lOm 31. 7. NN+115,25 m
31.3. NN+114,90 m 31.10. NN+115,10 m
30.4. NN+1 14,90 m 3 1.12. NN+115,10 m
15.6. NN+115,25 m

Hakemuksen mukana olevissa säännöstelylaskelmissa em. murtoviiva on ollut myös
vedenkorkeuden alarajana. Ohjeviivan ja tason NN+ 115,25 m välillä juoksutettavana vesi
määränä on ollut 150 m3/s. Tason NN+115,25 m yläpuolella juoksutus olisi luonnollisen
purkautumiskäyrän mukainen.

Näin lasketut ja luonnontilaisiksi palautetut vedenkorkeudet on esitetty seuraavassa tau
lukossa.

Pankajärven vedenkorkeus v. 1964—1976.

Säännöstelty Luonnontilainen

Ylivesi fHW) NN+115,96 m NN+115,96 m
Keskiylivesi(MHW) NN+115,59m NN+115,61 m
Keskivesi(MW) NN+115,12m NN+114,89 m
Keskialivesi (MNW) NN+1 14,90 m NN+114,48 m
Alivesi (NW) NN+114,90m NN+114,33 m

Koska haettuun säännöstelyyn liittyy myös alaraja, joka on huhtikuun ajan NN+
114,50 m ja toukokuun puolivälistä marraskuun puoliväliin NN+114,90 m, tulisivat alivesi,
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kesldalivesi ja keskivesi säännöstelyssä olemaan edellä esitettyä alempana. Lisäksi suoritet
taisiin lyhytaikaissäänn östelyä ohjevedenkorkeuden alapuolella siten, että vuorokausi
vaihtelu olisi talvella enintään 4 cm ja viikonlopun aikainen vedenkorkeuden nousu enin
tään 10 cm. Vastaavat vedenkorkeuden muutokset sulana kautena olisivat 6 cm ja 15 cm.

Hakemukseen liitetyssä suunnitelmassa on todettu säännöstelyn tuottavan vuosienergian
lisäystä 1 349 MWh/a, jonka arvo yksikköhinnalla 9 plkWh olisi noin 100 000 mkla.
Lyhytaikaissäädöllä on katsottu voitavan siirtää yöenergiasta päiväenergiaksi talvella noin
400 MWh ja kesällä noin 5 500 MWh. Kun yön ja päivän energiahintaerona pidetään tal
vella 8,3 pfkWh ja kesällä 1,5 p/kWh, olisi lyhytaikaissäädöstä saatava voimataloushyöty
noin 90 000 mk/a. Arvioidut voimataloushyödyt yhteensä olisivat noin 200 000 mk/a.

Vedenkorkeuden pitäminen tasolla NN+114,90 m tai sen yläpuolella aikana 16.5.—
15.11. takaa riittävän vesisyvyyden uitolle ja vesiliikenteelle. Luonnontilassa kyseinen ve
denkorkeus alittuu noin 30 % uittokaudesta.

Säännöstelyn toteuttaminen nostaisi kevätalivettä keskimäärin 2 cm. Lokakuun veden-
korkeus nousisi keskimäärin 20 cm. Tällä vaihtetuvälin suurentumisella on lievä kielteinen
vaikutus syyskutuisten kalojen lisääntymiseen, mikäli varastotila keväällä käytetään tarkoin
hyväksi. Toisaalta järven vesitilavuus ja pinta-ala kasvavat hieman, mikä on kalastolle myön
teistä.

Vesien virkistyskäytölle olisi säännöstelyllä selvä edullinen vaikutus, koska alimmat ke
säiset vedenkorkeudet nousisivat tuntuvasti ja vedenkorkeuden vaihtelut vähenisivät.

Ajanjakson 1.5.— 31.10. keskivedenkorkeus nousisi tasolta NN+ 115,05 m tasolle 115,22
m. Tästä maa- ja metsätaloudelle mahdollisesti tulevien haittojen kompensoimiseksi on
tutkittu mahdollisuutta alentaa yliveden ja keskiyliveden korkeutta. Mikäli korkeustasojen
NN+115,50 mja NN+1 15,50 m välillä juoksutetaan virtaamaa, joka on luonnollinen vir
taama 1,1:llä kerrottuna, ja tason NN+115,50 m yläpuolella virtaamaa, joka on 1,2 ker
tainen luonnollinen virtaama, saadaan seuraavat laskennalliset vedenkorkeusarvot:

Ylivesi (HW) NN+115,79 m
Keskiylivesi tMHW) NN+115,49 m
Keskivesi (MW) NN+1 15,11 m

Säännöstelyä tulisi kehittää siten, että tulvien poiston varmistamiseksi vedenkorkeudelle
asetettaisiin yläraja. Lisäksi tulisi sekä kesällä että talvella tapahtuvia vedenkorkeuden no
peita vaihteluita rajoittaa.

6.52 Pyhäjärven säännöstely

Pyhäjärveä säännöstellään Puhoksen voimalaitoksen padolla Itä-Suomen vesioikeuden 28.5.
1966 antaman lupapääröksen mukaan. Juoksutusohjetta on selostettu edellä luvussa 3.1
“Vesistöt ja niiden hydrologia”. Säännöstelyä tehostamalla saataisiin voimalaitoksella
tuotettavan energian määrää jossain määrin lisätyksi. Koska Pyhäjärvellä on erityisen
kirkasvetisenä järvenä huomattava merkitys virkistyskäytön kannalta, olisi kesäaikaisen
vedenkorkeuden aleneminen pyrittävä estämään. Järven luontaiset vedenkorkeusvaihtelut
ovat varsin pienet. Säännöstelyn tehostaminen edellyttäisi vedenpinnan alentamista kevät
talvella luonnontilaisesta. Järvestä on viidesosa Neuvostoliiton puolella, joten säännöstelyn
toteuttaminen edellyttäisi maiden välistä sopimusta. Koska vesistön virtaamat ovat varsin
pienet, ei voimakkaallakaan säännöstelyllä saavutettaisi merkittävää voimataloudellista
etua. Kun säännöstelyn haitat muodostuisivat huomattaviksi, ei Pyhäjärven nykyistä voi
makkaampi säännöstely ole perusteltu.
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6.53 Jänisjoen vesistön säännöstely

Jänisjoen vesistössä säannöstellään Loitimojärveäja Eimisjärveä voimantuoton lisäämiseksi.

Järvien ranta-alueet ovat melko alavia, joten säännöstelyn tehostamisesta rantavyöhykkeel

le aiheutuvat muutokset muodostuisivat suuriksi. Järvien mataluus puolestaan estää veden-

pinnan huomattavan alentamisen. Näin ollen ei säännöstelyn merkittävälle tehostamiselle

ole edellytyksiä.

6.54 Pienten vesistöjen säännöstely

Pohjois-Karjalassa on runsaasti pieniä järviä ja lampia, joiden vedenkorkeuden nostamiseen

on ilmennyt tarvetta lähinnä virkistysmahdollisuuksien parantamisen takia. Useat näistä
ovat aikanaan maataloudellisista syistä laskettuja ja siksi matalia. Niiden vesi on yleensä
humuspitoista ja happitilanne kevättalvisin yleensä heikko. Virkistyskäyttömahdollisuuk
sien parantamista on esitetty mm. seuraaville vesistöille:
— Valtimon vesistö
— Ilomantsinjärvi
— Viinijärvi
— Kiteenjärvi
— Tohmajärvi
— Sääperinjärvi

Koska kasvukautisen veden pinnan korottaminen aiheuttaisi haittaa rantapelloille ja
metsille, ovat näiden omistajat vastustaneet nostohankkeita. Mikäli alimpien vedenkor
keuksien noston lisäksi voidaan kevättulvia riittävästi laskea, paranevat hankkeiden toteut
tamismahdo ilisuudet oleellisesti. Tällainen vedenkorkeusvaihtetuiden tasoitussuunnitelma

onkin laadittu mm. Viinijärvelle.

9 127901897M—13
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7. TOIMENPIDESUOSITUKSET POHJOIS-KARJALAN
VESIEN KÄYTÖLCE

Vesihallitus on istunnossaan 14.2.197 9 hyväksynyt seuraavat toimenpidesuositukset.

7.1 Vedenhankinta
7.11 Vedenhankinnan järjestäminen

Yhdyskuntien talousveden tarve tulisi pyrkiä tyydyttämään ensisijaisesti pohjaveden avulla.
Siellä missä pohjavesi ei riitä tai se on vaikeasti käyttöönotettavissa, tulee tutkia tekopohja
veden muodostamisen mahdollisuuksia kuten rantaimeytystä. Pohjaveden laatua tulisi sel
vittää tarkemmin Outokummun alueella. Myös pintavesiin jouduttaneen turvautumaan
edelleen Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa, Värtsilässä sekä myöhemmin mahdolli
sesti Joensuussa.

Haja-asutuksen vedenhankinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei pohjaveden
muodostumisalueilta pääse suotautumaan veteen lika-aineita, ja huolehtia siitä, ettei kai
voihin pääse valumaan pinta-vesiä.

7.12 Pohjavesien suojelu

Vedenhankintaan käytettävän pohjaveden pilaantuminen tulee estää vesilain ja terveyden
hoitolain mukaisen valvonnan, rakennusluparatkaisujen, kaavoituksen ym. toimintojen
avulla.

Luvussa “5.1 Vedenhankinta” on esitetty ne alueet, joilla tulee käytettävissä olevin
keinoin estää kaikenlainen pohjavettä pilaava ja pilaantumisvaaraa aiheuttava toiminta,
mm. tällaista vaaraa aiheuttava maa-ainesten otto.

7.13 Vedenhankintavesistöjen suojelu

Edellä kohdassa 7.11 mainittujen taajamien vedenhankinnan turvaamiseksi tulisi huolehtia
ao. vedenhankintavesien puhtaudesta. Erityisesti tulisi varautua Höytiäisen säilyttämiseen
mahdollisimman puhtaana lähinnä Joensuun seudun tulevaisuuden raakavesilähteeksi. Höy
tiäiseen kohdistuva jätevesikuormitus tulisi pitää mahdollisimman pienenä, joten taajamien
ja teollisuuslaitosten vesistöä muuttava jätevesien johtaminen siihen tulee estää.

7.2 Jätevedet ja vesiensuojelu
7.21 Yleiset suositukset

Yhdyskunnat

Jätevesistä vähintään 95 % tulee käsitellä keskitetysti puhdistamoissa 1980-luvun alkuun
mennessä. Kaikki jätevedet taajamien reuna-alueita myöten tulee saada puhdistamoiden pii
riin 1980-luvun puoliväliin mennessä.

Pienehköjen asutustihentymien ja erillislaitosten jätevesien käsittelyä tulee tehostaa kes
kimäärin samantasoiseksi ja saman aikataulun mukaan kuin mitä jäljempänä tässä luvussa
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on yksityiskohtaisesti taajamien ja laitosten osalta esitetty. Samaa tavoitetasoa tulee sovel

taa myös niihin taajamiin, jotka myöhemmin rakentavat viemärilaitoksen.

Flaja-asutus

Haja-asutuksen jkätevesien vesistöön pääsy tulee estää tai tehostaa niiden käsittelyä käyttä

mällä hyväksi luonnon suomia mahdollisuuksia, kuten:

— suohon imeyttämistä
— maahan imeyttämistä yleensä ja
— jätevesien käyttöä peltojen lannoitteeksi.

Kiinteät jätteet

Asutus- ja teollisuusjätteet tulee pyrkiä palauttamaan mahdollisimman täydellisesti uudel

leen käyttöön. Jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa tulee pyrkiä nykyistä enemmän kuntien

keskeiseen yhteistoimintaan.

Kaatopaikka tulisi olla enintään 10 km:n etäisyydellä jokaisesta taajamasta. Myös pie

nemmille asutustihentymille tulee järjestää kaatopaikat mikäli etäisyydet taajamien kaato

paikoille ovat suuret tai siihen on muutoin erityistä tarvetta. Sellaisten taajamien kaatopai

kat, joissa on erikoisjätteitä tuottavaa teollisuutta, tulee varustaa mainittujen jätteiden vas

taanoton edellyttämillä laitteilla. Kaatopaikkojen hoitoa tulee tehostaa nykyisestään.

Uudet kaatopaikat tulee perustaa sellaisille alueille, joilla ne eivät aiheuta pintavesien tai

pohjaveden pilaantumista tai muita ympänstöhaittoja. Vesistö- ja pohjavesihaittojen vuoksi

tulee seuraavat käytössä olevat kaatopaikat lakkauttaa:

— Villalan kaatopaikka, Kesälahti
— Kontiolahden kirkonkylän kaatopaikka, Kontiolahti

— Jyrinhaqun kaatopaikka, Outokumpu
— Otrankankaan kaatopaikka, Värtsilä.

Yleisesti virkistykseen käytetyille rannoille tulisi järjestää vesistön roskaantumisen ja li

kaantumisen välttämiseksi roskien ja jätteiden keräilyhuolto.

Maa- ja metsätalouden kuormitus

Maa- ja metsätaloustoimenpiteitä suoritettaessa tulee seuraavat näkökohdat ottaa huo

mioon siinä määrin, kuin se teknisesti ja kohtuullisin kustannuksin on mahdollista:

— Lietelantaa tulisi levittää pelloille ainoastaan sulan maan aikana ja multaus suorittaa vä

littömästi levityksen jälkeen.
— Vesistöjen tai avo-ojien läheisille viettäville alueille ei lietelantaa tulee levittää lainkaan.

Vesistöihin huuhtouruvan ravinnemäärän pienentämiseksi lietelantaa tulee levittää ker

rallaan korkeintaan 5 tn/ha kuiva-aineena laskien. Pyrkimyksenä tulee olla lannan kuiva-

käsittely.
— Säiliörehun puristemehun vesistöön pääsy tulee estää esim. johtamalla se lietelannan

joukkoon ja käyttämällä edelleen peltojen lannoitteeksi.

— Väkilannoitteiden käytössä tulisi siirtyä mahdollisimman suuressa määrin pintalannoi

tuksesta sijoituslannoitukseen. Lannoitusajankohta tulee valita niin, että ravinteiden hy

väksikäyttö on mahdollisimman tehokasta ja vesistöön huuhtoutuminen mahdollisim

man vähäistä.
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— Metsälannoituksessa tulisi siirtyä mahdollisuuksien mukaan kesäaikana suoritettavaan
levitykseen. Vesistöjen ranta-alueita 20—50 m sekä valtaojien varsia 10—20 m leveälti ei
tule lannoittaa ollenkaan.

— Lentolannoitusta suoritettaessa ei lentokenttänä tule käyttää järven jäätä.
— Kasvinsuojeluaineiden ja muiden vastaavien yhdisteiden mm. vesakontuhoaineiden käyt

tö tulee toteuttaa niin, ettei niistä voi olla vaaraa vesistöille ja pohjavesille.

Uiton aiheuttama roskaantuminen

Puutavarasta uiton yhteydessä irtoavat kuorijätteet, nippulangat yms. tulee koota määrä-
ajoin uittoalueilta pois. Vesistön roskaantumisen vähentämiseksi puutavaran pudotuspaikat
tulee varustaa virtausolosuhteet huomioon ottaen asianmukaisilla puomituksilla siten ettei
vät puusta irtoavat kuorijätteet pääse kulkeutumaan ympäröivälle vesialueelle ja lähiran
noille. Myös lähirannat tulee tarvittaessa puhdistaa.

Öljyvahinkojen torjunta

Öljyvahinkojen leviämisen rajoittamiseksi mahdollisimman pienelle alueelle tulee jokaiseen
kuntaan varata tarvittava pemskalusto suojapuomeineen lähinnä ensiapuvälmeiksi. Joensuu
hun tulee varata näitä suurempi ja täydellisempi kalusto, joka on nopeasti siirrettävissä va
hmkopaikalle.

Vesitse tapahtuvat öljykuljemkset tulee sallia vain sellaisilla aluksilla, joissa on täydelli
nen turvallisuusvarustus öljyvahinkojen varalta. Öljyvarastot tulee suojata valliruksilla tai
muilla laitteilla niin, että öljyn pääsy vesistöön tai pohjaveteen vahingon sattuessa estyy.

7.22 Vesistökohtaiset suositukset

Pielisen vesistöalue

Valtimon kirkonkylässä tulee kaavoitetun alueen uudet viemärit rakentaa erillisviemäreinä.
Purkupaikka tulee siirtää kauemmaksi kirkonkylän edustalta 1980-luvun puoliväliin men
nessä.

Nurmeksen puhdistamoa tulee laajentaa biologis-kemialliseksi ratkaisuksi sekä toteuttaa
keskusta-alueiden erillinen sadevesiviemäröinti 1980-luvun alkupuolella. Muun käsittelyn li
säksi jätevedet on tarpeen mukaan desinfioitava.

Lieksan keskustan reuna-alueiden viemärit tulee saattaa keskuspuhdistamon piiriin pää
osiltaan 1980-luvn alkupuolella. Jätevesien puhdistus tulee tehostaa jälkisaostusta vastaa
valle tasolle 1980-luvun puoliväliin mennessä. Muun käsittelyn lisäksi jätevedet on tarpeen
mukaan desinfioitava.

Pankakosken kartonkitehtaan kuormitusta tulee alentaa sekä prosessin sisäisin toimen
pitein että jätevesien käsittelyllä siten, että se on 1980-luvun alkupuolella BHK:n suhteen
alle 8 kg/kartonkitonni ja kiintoaineen suhteen alle 5 kg/kartonkitonni sekä 1980-luvun
loppuun mennessä BHK :n suhteen alle 5 kg!kartonkitonni ja kiintoaineen suhteen alle 3 kg!
kartonkitonni. Vähinti.an samat kuormitustasot tulee saavuttaa myös uudessa tuotannossa.

Ukkolan taajaman ja sahan sosiaalitilojen jätevedet tulee johtaa Uimaharjun taajaman
puhdistamossa käsiteltäväksi.
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Koitajoen vesistöalue

Ilomantsin kirkonkylän jätevesien purkupaikan siirto Ilomantsinjärven luusuaan tulee

selvittää.

Pielisjoen alue

Uimaharjun sellutehtaan aiheuttamaa kuormitusta tulee alentaa prosessin sisäisin toimen

pitein 1980-luvun alkupuolella siten, että BHK-kuormitus on alle 300 kg/sellutonni ja

1990-luvun alkuun mennessä uudelta vastaavanlaiselta tehtaalta edellytettävälle tasolle.

Lisäksi edellytetään jätevesien ulkoisen käsittelyn tehostamista BHK-kuorman tehokkaaksi

vähentämiseksi. Tehtaan laajennuksena mahdollisesti toteutettavan uuden tuotannon ai

heuttamalle kuormitukselle tulee asettaa samat vaatimukset kuin vastaavalle uudelle teolli

suudelle.
Kaltimon taajaman nykyistä jätevesien rinnakkaissaostuslaitosta tulee laajentaa tarpeen

vaatiessa.
Paiholan sairaalan jätevedet on muun käsittelyn lisäksi tarvittaessa desinfioitava.

Höytiäisen vesistöalue

Kontiolahden kirkonkylän, Karjalan Jääkäripataljoonan ja Kontioniemen sairaalan jäteve

sien purkupaikka tulee siirtää 1980-luvun puoliväliin mennessä Höytiäisestä Pielisjokeen.

Kontioniemen sairaalan jätevedet on tarvittaessa desinfioitava.

Viinijärven vesistöalue

Viinijäiwen taajaman jätevesien käsittelyä tulee parantaa vähintään tehostetun lammikko

puhdistamon puhdistusta vastaavaksi 1 980-luvun alkupuolella.

Outokummun kaupungissa erillisviemäröinti tulee toteuttaa pääosalla verkostoa 1980-

luvun puoliväliin mennessä. Ullan ja Kuusjänren kirkonkylän alueiden jätevedet tulee

siirtää 19$0-luvun alkupuolella keskuspuhdistamolle. Muun käsittelyn ohella on jätevedet

tarpeen mukaan desinfioitava.

Outokummun ja Vuonoksen kaivosten jätevedet johdetaan puhdistuksen jälkeen Outo

kummun kaivokselta Ruutunjoen ja Vuonoksen kaivokselta Lahenjoen kautta Sysmäjär

veen. Erityisesti Keretin kaivoksella tulee pyrkiä vesien kierrätvstä lisäämällä, jätealueille

tulevien pinta- ja valumavesien määrää vähentämällä sekä prosessissa rikkihapon käyttöä

pienentämällä alentamaan vesistöön kohdistuvaa sulfaattikuormitusta. Molemmilla laitok

sula tulee huolehtia siitä, ettei vesistöön kohdistuva kuormitus raskasmetallien ja muiden

haitallisten aineiden osalta lisäänny nykyisestä kaivoksille tapahtuvista tuotannon muutok

sista huolimatta.

Pyhäselän-Oriveden alue

Joensuun kaupungin puhdistamoa tulee laajentaa kuormituksen tultua niin suureksi, ettei

laitoksen teho enää vastaa vesioikeuden luvan ehtoja. Muun käsittelyn ohella jätevedet on
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tarvittaessa desinfioitava. Erillisvemäröinti tulee toteuttaa puhdistamon ohijuoksutusten
välttämiseksi pääosiltaan 1980-luvun puoliväliin mennessä. Uusia alueita viemäröitäessä
tulee toteuttaa erillisviemäröinti jo alusta pitäen.

Onttolan taajaman nykyistä jätevesien rinnakkaissaostusta tulee laajentaa kuormituksen
tultua niin suureksi, että puhdistusteho alkaa heiketä.

LeIm-ton taajaman jätevesien käsittelyä tulee tehostaa jätevesikuormituksen kasvun mu
kaan tai jätevedet tulee johtaa Joensuun puhdistamolle.

Ylämyllyn taajaman, Pohjois-Karjalan Patteriston ja Honkalammen keskuslaitoksenjäte
vedet on muun käsittelyn ohella tarpeen mukaan desinfioitava.

Liperin kirkonkylän nykyistä rinnakkaissaostuslaitosta tulee laajentaa kuormituksen tul
tua niin suureksi, että puhdistusteho alkaa heikentyä. Pintavesien pääsyä viemäriverkostoon
tulee rajoittaa toteuttamalla keskeisimmälle alueelle nykyistä järjestelmällisempi erillisvie
märöinti.

Hammaslahden taajaman jätevesien käsittelyssä tulee tarvittaessa siirtyä rinnakkaissaos
tuslaitosta vastaavaan käsittelyyn ja desinfiointiin.

Hammaslahden kaivoksella tulee rikastamojätevesien kierrätysaste pitää jatkuvasti mah
dollisimman korkeana. Jätealue tulee tiivistää niin, että vuotovesiä tulee mahdollisimman
vähän. Kaivoksen kuivanapitovedet ja jätealueen vuotovedet tulee käsitellä niin, että vesis
töön joutuva kiintoaine ja raskasmetallikuormitus on mahdollisimman pieni.

Rääkkylän kirkonkylän länsiosan jätevesin keskuspuhdistamolle johtamista varten tulee
rakentaa tarpeellinen kokoojaviemäri 1980-luvun alkupuolella tai tehostaa länsiosan lam
mikkoa.

Puhoksen taajaman jätevesien rinnakkaissaostuslaitosta tulee laajentaa heti sen jälkeen,
kun kuormitus tulee niin suureksi, että laitoksen puhdistusteho merkittävästi heikkenee.

Puhoksen tehtailla liimatähteiden pääsy vesistöön tulee estää mahdollisimman tarkoin.
Kaikki sellaiset jätteet, joiden pääsy viemäriin voidaan estää, tulee hävittää muuten, esim.
kuljettamalla ne kaatopaikalle. Sosiaalitilojen jätevesien nykyistä rinnakkaissaostuslaitosta
tulee laajentaa kuormituksen vastaavasti lisääntyessä. Lastulevytehtaan pölyn pääsy vesis
töön tulee estää.

Kiteenjoen vesistöalue

Kiteen kirkonkylän jätevesien käsittelyä tulee tehostaa nykyisen kemiallisen selkeytyksen
ja jälkilammikoinnin lisäksi 1980-luvun alkupuolella.

Jänisjoen vesistöalue

Tuupovaaran kirkonkylän jätevesien käsittelyä tulee tehostaa nykyisestä lammikoinnista ja
maahan imeytyksestä siinä vaiheessa, kun puhdistusteho alkaa heiketä.

73 Vesivoima

Pohjois-Karjalassa käytössä olevien vesivoimalaitosten tuottaman energian määrää tulee li
sätä ja laatua parantaa suositusten kohdassa “7.9 Vesistöjen säännöstely” esitettyjen peri
aatteiden mukaan.

Ruunaan koskien vesivoima voidaan ottaa käyttöön elvyttämään alueen talouselämää,
mikäli koskialueesta ei muodosteta luonnonsuojelualuetta.



135

7.4 Uitto ja vesiliikenne
7.41 Uitto- ja laivaväylät

Pohjois-Karjalan vesistöt ovat uiton ja vesiliikenteen kannalta merkittäviä ja niiden uitto-

ja liikenneolojen edelleen kehittämistä on pidettävä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti

tärkeänä.
Uittomahdollisuuksia tulisi parantaa Pielisellä väylien perkauksilla ja järjestämällä suoja

satamia. Pielisjoella tulisi väylien perkaukset saattaa loppuun.

Uittoa ja vesiliikennettä tulisi kehittää Pyhäselän-Oriveden alueella seuraavin toimen

pitein:
1) syventämällä Puhoksen-Muljulan uittoväylä 2,4 m:n väyläksi tai toteuttamalla Puhoksen

syväväylä,
2) toteuttamalla Rääkkylässä Kivisalmen uitto- ja laivaväyläsuunnitelma,

3) selvittämällä mahdollisuudet muuttaa Raikuun kanava vesiliikenne- ja uittokelpoiseksi.

Uittoväylillä olevat puomitukset tulee varustaa tarvittavill a venekulkuauko illa. Vesistös

tä tulee poistaa tarpeettomat puomitja kiinnikkeet niiden käytön lakattuaja sijoitaa uudet

rakennettavat puomit ja kiinnikkeet siten, että niistä on ranta-asutukselle ja vesien muulle

käytölle mahdollisimman vähän haittaa.

Lakkautettavat uittosäännöt

Käytöstä pois jääneiden uittoväylien uittosäännöt tulee lakkauttaa, väylät entisöidäja tar

peettomat, haittaa tuottavat uittolaitteet poistaa. Tällöin tulisi kuitenkin selvittää tarve nii

den säilyttämiseksi poikkeuksellisten olosuhteiden varalle.

7.42 Toimintapisteet

Pielisen alue

Pielisen itäpuolen uitto-olojen jäijestämiseksi ja erityisesti Kannaslahden pudotuspailckaan

kohdistuvan paineen vähentämiseksi on tarpeen perustaa Lieksan ja Nurmeksen välille uusi

pudotuspaikka ja jäävarastoalue, jonne tulevaisuudessa voidaan ohjata mahdollisimman

suuri osa siitä puutavarasta, joka nykyisin tulee uittoon em. kaupunkien läheisyydessä.

Nurmeksessa tulisi Kannaslahden pudotuspaikan käyttö järjestää ympäristöhaittojen vä

hentämiseksi kesäkuukausina vain päiväsaikaan tapahtuvaksi.

Kuokkastenkosken pudotuspaikka ja talvivarastoalu tulee varustaa puomituksin siten,

että muulle vesihikenteelle jää riittävän leveä väylä vapaaksi.

Märäjälahden pudotuspaikan käyttö Lieksassa edellyttää uuden venesataman rakenta

mista alueelle.
Retulahden pudotuspaikalla Juuassa tulee vesiliikenteelle jättää riittävän leveä ja syvä

väylä avoimeksi. Talvivarastoinnista, lukuunottamatta pudotuspaikan välitöntä edustaa,

tulisi luopua ja siirtää se Hiirenlahdessa tapahtuvaksi.

Lieksanjoen alue

Metelin erottelualuetta Lieksassa tulee muuttaa siten, että riittävän leveä väylä vesiliiken

teelle jää vapaaksi.
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Pielisjoen alue

Ahvenisen uittopaikka Enossa tulee rajata niin, että varastointi tapahtuu ns. Lossilahden ja
Mujelahden alueella. Mikäli Ahveniseen perustetaan suunniteltuja matkailupalveluja, tulee
uitto järjestää siten, ettei siitä aiheudu tarpeettomasti melu- tai muita haittoja.

Jynkän pudotuspaikalla Kontiolahdessa tulee puutavara-autojen kulku järjestää siten,
ettei se tapahdu Jynkän vedenottamon kautta.

Pyhäselän-Oriveden alue

Kotalahden pudotuspaikalla ja talvivarastoalueella Rääkkylässä tulisi nykyiset pudotuslai
turit yhdistää yhdeksi pudotuspaikaksi ja järjestää käyttö kesäkuukausina vain päiväsaikaan
tapahtuvaksi.

Reposaaren Rääkkylässä tulisi perustaa suojasatama- ja lautankokoamisalueet.
Puhoksen nykyiset kaksi pudotuspaikkaa Kiteellä tulee yhdistää.
Suolahden suojasatama-alueena Kiteellä tulee käyttää vain lahden pohjoisosaa, jotta

Neulaniemen rantoja voidaan käyttää muihin toimintoihin.
Tenganlahden pudotuspaikka- ja talvivarastoalueiden toimintaa Kiteellä tulisi laajentaa

ja siirtää sinne Suolahden pudotuspaikan toiminta.
Kesälahdella tulee Savilahden pudotuspaikan käytön aiheuttamien ympäristöhaittojen

vähentämiseksi tutkia mahdollisuuksia toiminnan siirtämiseksi muualle. Siirtämiseen saakka
pudotuspaikan käyttö tulee järjestää kesäkuukausina vain päiväsaikaan tapahtuvaksi.

Pudotuspaikkojen, talvivarastoalueiden sekä nippujen kokoamis- ja säilytyspaikkojen
käyttö tulee järjestää niin, ettei niistä aiheudu vältettävissä olevaa haittaa vesistön muulle
käytölle. Lisäksi on otettava huomioon, että vesistöön rakennettavat puomit ja puutavaran
kiinnikkeet sijoitetaan niin, että niistä on ranta-asutukselle, veneilylleja vesien muulle käy
tölle mahdollisimman vähän haittaa.

Suunnitekujen laivalaiturien rakentaminen tulisi alueella toteuttaa.

7.5 Kalatalous

Vesistöön rakentamisesta, jätevesien johtamisesta tai muista toimenpiteistä aiheutuneet ja
aiheutuvat kalataloudelliset haitat ja vahingot tulee selvittää ja huolehtia siitä että vesistön
kalakanta säilyy mahdollisimman hyvänä.

Pielisen alueella tulisi kalataloutta kehitettäessä ottaa huomioon Pielisen-Koitajoen alue-
komitean (Komiteanmietintö 1974:153) ehdotukset ja laatia alueelle kalataloudellinen hoi
tosuunnitelma.

Pielisjoen alueella tulisi parhaat kumalueet rauhoittaa kutua häiritseväkä vesien käytöltä
ja selvittää Kuuman voimalaitoksen alapuolisen jokiosan kunnostamista lohikaloille ja
planktonsiialle sopiviksi lisääntymisalueiksi.

Kalataloudellinen hoitosuunnitelma tulisi laatia Koitereen-Koitajoen, Höytiäisen, Viini
järven ja Jänisjoen alueille.

7.6 Virkistyskäyttö
7.61 Yleinen virkistyskäyttö

Kuntien tulisi osoittaa yleiseen virkistyskäyttöön ranta-alueita niin, että jokaisessa kylässä,
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mikäli mahdollista on vähintään yksi riittävän laaja alue tähän tarkoitukseen.

Alueita varattaessa tulee ottaa huomioon tiedot veden laadusta, vedenpinnan korkeuk

sista ja vesien käyttöön liittyvistä toimenpiteistä. Alueiden tulisi olla niin suuria, etteivät

en virkistyskäyttömuodot aiheuta toisilleen haittaa. Kelvollinen, yleiseen käyttöön tarkoi

tettu uimapaikka tulisi järjestää enintään 3 km:n etäisyydelle taajama-asutuksesta. Myös

muita asutuskeskuksia varten tulisi osoittaa virkistysalueita tarpeen mukaan samoja periaat

teita noudattaen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueitten hoitoon ja suojeluun.

Saimaan vesimatkailukartoilla esitetyt reitit tulisi tarpeellisiha osin viitoittaa vesistöihin.

Eräiden jokivesistöjen saattamista vene- tai kanoottikulkukelpoisiksi tulisi selvittää.

Tällaisia reittejä on esitetty suunnitelman kohdassa “5.62 Veneily ja vesiretkeily”.

Pienillä järvillä voidaan virkistys-ja maisemallista arvoa parantaa vedenkorkeuksien vaihte

luja pienentämällä tai alivesipintoja korottamalla. Näitä toimenpiteitä tulisi tutkia mm. Ilo

rnantsinjäwellä, Viinijärvellä, Kiteenjärvellä, Tohmajärvellä, Sääperinjärvellä sekä Valtimon

veSistö ssä.

7.62 Loma-asutus

Loma-asutusta tulisi ohjata mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti Oriveden ja Pielisen alu

eille. Eriasteisen kaavoituksen yhteydessä tulisi näilläkin alueilla varata rannan muulle vir

kistyskäytölle riittävät mahdollisuudet.
Pyhäjärvi, Viinijärvi, Höytiäinen ja Koitere tulisi säilyttää mahdollisimman luonnon

tilaisina. Näillä jäniillä tulisi pyrkiä säilyttämään rantaviivan pituuden mukaan määritelty

loma-asuntojen keskimääräinen tiheys suunnittelualueen pääjärvien Oriveden, Pyhäselän ja

Pielisen vastaavaan tiheyteen verrattuna seuraavina:

Pyhäjärvellä 50 ¾

Höytiäisellä 40 ¾

Viinijärvellä 75 ¾

Koitereella 60 %

Loma-asuntojen rakentamiseen lupia myönnettäessä olisi otettava huomioon seuraavat

veden laadun ja rantamaiseman suojelunäkökohdat:

1) Loma-asunnot ja niihin liittyvät rakenteet tulee sijoittaa riittävän kauas ja aina vähin

tään 20 m päähän rantaviivasta. Erityistä suojelua vaativilla ranta-alueilla loma-asunnot

tulee sijoittaa vielä kauemmaksi. Rakennukset tulee aina sijoittaa riittävän korkealla

ylimpään tulvavedenpintaan verrattuna (vähintään ylivesi HW + 1 m).

2) Loma-asunnoilla tulisi käyttää sellaista käymälää, josta jätteiden pääsy vesistöön voi

daan estää.

3) Muiden jätevesien, myös saunavesien suora vesistöön päästäminen osittain puhdistettu

nakin tulee estää ja pyrkiä käyttämään hyväksi luonnon omaa puhdistusvaikutusta esim.

siten, että jätevedet imeytetään maahan tai kompostiin taikka johdetaan suolle tehtyyn

ojastoon.

7.7 Tulvasuojelu ja kuivatus

Suurimpien järvien Pielisen, Höytiäisen, Pyhäselän ja Oriveden ranta-alueiden tulvasuojelu

kysymykset tulevat osittain ratkaistuiksi säännöstelyillä, joita koskevat suositukset on esi

tetty jäljempänä kohdassa “7.9 Vesistöjen säännöstely”. Niiden ohella on tarpeen poistaa

tutvat pengerryskuivatuksin sellaisilta ranta-alueilta, jotka maatalous- ja aluepoliittisista

syistä on tarkoituksenmukaista pysyttää maatalouskäytössä.
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Samoin on tarpeen toteuttaa ne vesistön järjestelyt, jotka peruskuivatuksen ja tehostu
neen metsäojituksen vaikutuksesta ovat tulleet tai tulevat ajankohtaisiksi alapuolisessa
vesistössä.

Kuivatustoimenpiteitä toteutettaessa tulee ottaa huomioon niiden vaikutus vesistön ve
den laatuun ja pyrkiä suojatoimenpiteillä, esim. lietteen laskeutumisaltaita rakentamalla,
estämään tarpeeton vesistön kuormitus.

7.8 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja hoito
7.81 Rannan läheisyyteen rakentaminen

Rakentamista ohjattaessa tulee ottaa huomioon seuraavat maisemansuojelulliset näkökoh
dat:
1) Rakennukset ja erilaiset rakenteet kuten laiturit tulee sopeuttaa maastoon sekä sijain

tinsa että muotonsa ja väriensä suhteen siten, että syntyy sopusointuinen kokonaisuus.
2) Vähintään puolet rantaviivasta tulee pysyttää luonnontilaisena.
3) Rakentamisen tarkoituksenmukaista ohjausta varten tulisi kuntien suorittaa yksityis

kohtainen ranta-alueiden kartoitus ja määritellä sekä yleiseen käyttöön varattavat että
erityistä suojelua tarvitsevat ranta-alueet.

4) Soran ja muun rakennusmaan ottoa ranta-alueilla tulee välttää tai järjestää niin, että ran
nan ja maanottoalueen väliin jää riittävä suojapuusto. Aukeilla ranta-alueilla tällaisia toi
menpiteitä ei tulisi lainkaan suorittaa tai, jos se on ehdottoman välttämätöntä, tulee
maasto muotoilla maanoton jälkeen ympäristöön sopivaksi.

5) Rakennettaessa rannan läheisyyteen teitä tai suoritettaessa muita rakennustöitä, per
kauksia tms. tulee maisemalliset näkökohdat ottaa huomioon niin, että rantamaisema
myös vesistöstä päin katsottuna säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena.

6) Vesistöön rakennettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon maisemalliset näkökohdat.
Pato-, laituri-, silta- ym. rakenteet tulee muotoilla niin, että maisemakokonaisuus ei tar
peettomasti häiriinny. Perkausmassat on tasoitettava siten, että ne noudattelevat maas
ton luonnollisia muotoja. Penkereille ja rakenteiden ympäristöön tulee istuttaa tarpeen
mukaan maisemaan soveltuvia puita, pensaita tai muita kasveja.

7) Vesistörakenteiden tai ranta-alueella tehtyjen rakennusten ja laitteiden käydessä tarpeet
tomiksi alueet tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että ne vastaavat muuttuneita tarpeita.
Mikäli rakennukset tai laitteet säilytetään, on niiden kunnossapidosta huolehdittava.

7.82 Suojelukohteet

Kohdassa “5.8 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja hoito” on yksityiskohtaisesti lue
teltu vesien käytössä huomioon otettavat luonnonsuojelukohteet, linnuston takia suojelu-
tarpeen selvittämistä vaativat kohteet sekä myllyt, vesivoimalaitokset ja uittorakenteet,
joista yksityiskohtaisen tutkimuksen perusteella tulisi valita sopivimmat kunnostettavaksi
ja säilytettäväksi.
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7.9 Vesistöjen säannöstely
7.91 Pielisen säännöstely

Pielisen säännöstely tulisi toteuttaa periaatteessa kuvassa ilmenevän juoksutusohjeen mu

kaisesti lähtien siitä että myös Koiteretta säännöstellään. Juoksutusohjetta sovellettaessa

olisi kehitettävä menetelmä lumen vesiarvon huomioon ottamiseksi lähinnä kevättalvi

alennuksen suuruuden määrittelyssä säännöstelyn kokonaisuuden kannalta mahdollisim

man sopivaksi.

7.92 Pielisjoen säännöstely

Pielisjoessa olevan Kaltimon voimalaitoksen padoilla voidaan toteuttaa edellisessä luvussa

esitetty Pielisen säännöstely.

Kuuman voimalaitoksen juoksutus on järjestettävissä pääpiirteissään vastaamaan Kalti

mon voimalaitoksen juoksutusta kuitenkin niin, että vesiliikenteen vaatima vesisyvyys pur

jehduskautena on aina säilytettävä. Jääpeitteen aikana ei tule suorittaa sellaista vuorokausi

tai viikkosäännöstelyä, jolla on haitallista vaikutusta vesistörakenteille. Sulankin veden ai

kana viikottaiset vedenkorkeusvaihtelut välillä Utra-Kaltimo tulisi rajoittaa noin 20 cm:ksi.

7.93 Koitereen säännöstely

Koitereen säännöstely tulisi toteuttaa periaatteessa seuraavan juoksutusohjeen mukaisesti:

1) Koitereen vedenkorkeuden yläraja:

1. 5.—31. 7. NN+145,40m

16. 9.—15.10. NN+145,20m

1.12.—15. 1. NN+145,30 m

16. 3.—30. 4. NN+144,90m

Väliarvot määritetään suoraviivaisesti.

2) Koitereen vedenkorkeuden alaraja on NN+142,50 m kuitenkin niin, että uitto ja purjeh

duskaudella 3 päivää jäiden lähdöstä lokakuun puoliväliin vedenpinta on tason NN+

143,10 m yläpuolella.

3) Kesäkautena Koitereen vedenpintaa alennetaan kunkin kevään tulvakorkeudesta enin

tään 1 m lokakuun puoliväliin mennessä.

Lisäksi tulisi tutkia mahdollisuutta Pamilon voimalaitoksen muuttamiseksi pumppuvoi

malaitokseksi.

7.94 Höytiäisen säännöstely

Höytiäisen säännöstely tulisi toteuttaa Puntarikosken voimalaitoksen padoilla seuraavan

juoksutusohjeen mukaisesti:

1) Vedenkorkeuden yläraja on NN+8 7,50 m.
2) Vedenkorkeuden alaraja sulan veden aikana on NN+87,10 m ja talviaikana NN+86,65

m siinä tapauksessa, että lumen vesiarvon perusteella määritettynä näin alas juoksutta

minen on välttämätöntä tulvan nousemisen estämiseksi tason NN+87,50 m yläpuolelle.
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7.95 Pankajärven säännöstely

Pankajärven säännöstely tulisi toteuttaa periaatteessa seuraavan juoksutusohjeen mukaisesti
1) Kotkeuksien NN+115,35 mja NN+116,00 m välillä juoksutetaan vähintään luonnollista

virtaamaa niin, ettei korkeutta NN+116,00 m ylitetä.
2) 16.6.—15.11. välisenä aikana ei aliteta korkeutta NN+114,90 m eikä missään olosuhteis

sa korkeutta NN+1 14,50 m.
3) Vedenkorkeuden viikottainen vaihtelu saa olla sulan veden aikana enintään 15 cm. Jää

peiton aikana ei vuorokausi- ja viikkosäännöstelyä suoriteta niin voimakkaana, että mah
dollisesti syntyviä vahinkoja ei voida eliminoida.

7.96 Pyhäselkä ja Orivesi

Säännöstelyn osalta Pyhäselkä ja Orivesi on käsitelty Saimaan alueen vesien käytön koko
naissuunnitelmassa. Sen yhteydessä on Saimaata varten laadittu säännöstelysuunnitelma,
jossa on otettu huomioon myös Saimaaseen laskevien vesistöjen toteutetut ja suunnitellut
säännöstelyt. Siihen saakka, kunnes Saimaan säännöstely mahdollisesti toteutetaan, tulee
Pyhäselän ja Oriveden rannoilla varautua tulvakorkeuteen NN+77,00 m.
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8. SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA JATKOTOIMENPITEET

Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat olleet suun

nittelualueen säilyttäminen edelleenkin yhtenä Suomen puhdasvetisimmistä alueista, erityi

sesti virkistyksen ja kalatalouden kannalta merkittävien vesistönosien tehokas suojelu, suu

rimpien järvien säännöstelykysymysten mahdollisimman monipuolinen tarkastelu, uittotoi

minnan edistäminen ristiriidattomasti muiden vesistön käyttömuotojen kanssa sekä käyttö-

veden laadun ja määrän turvaaminen.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpidesuositukset toteutuvat paitsi vesihallinnon myös

monien muiden viranomaisten, alueen kuntien ja yritysten sekä yksityisten vesien käyttä

jien toimesta.
Toimenpidesuositukset ovat ohjeena vesihallinnon omassa toiminnassa mm. yksityiskoh

taisemmalle suunnittelulle, vesirakennuskohteiden valinnalle, vesihuollon ja vesiensuojelun

avustus- ja lainoitustoiminnalle sekä vesihallinnon esiintymiselle yleisen edun valvojana.

Muille viranomaisille, kunnille ja alueen vesien käyttäjille kokonaissuunnitelma on suosi

tuksena ja tietolähteenä.

Vedenhankinta ja vesiensuojetu

Hyvälaatuisen käyttöveden saannin turvaaminen ja pohjavesien pilaantumisen estäminen

vaatii paitsi vesilain mukaisten suoja-alueiden perustamista myös pohjavesien suojelunäkö

kohtien huomioon ottamista vesilain ja terveydenhoitolain mukaisessa valvonnassa, kaavoi

tuksessa, rakennusluparatkaisuissa sekä harjualueisiin kohdistuvassa soranotossa.

Vesihuoltotoimenpiteiden toteutuksesta ja rahoituksesta vastaavat ensisijaisesti asian-

omaiset kunnat ja teollisuuslaitokset. Vesi- ja viemäröintilaitteiden rakentamiseen voivat

kunnat, kuntainliitot ja tätä tarkoitusta varten perustetut yhtymät saada korkotukilainaa.

Korkotukilainan suuruus voi olla enintään 60 % suunnittelun ja rakentamisen kustannuk

sista.
Vesihallitus voi myös toteuttaa valtioneuvoston päätöksen (2 14/78) mukaisia vesihuol

totöitä. Valtion vesihuoltotyönä voidaan suorittaa tietyin edellytyksin vesilaitoksen syöttö

johdon tai kahden vesilaitoksen välisen yhdysjohdon sekä viemärilaitoksen siirto-, purku

tai kokoojaviemärin rakentaminen.
Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden avustamisesta annetun lain (608/73) perus

teella voi vesihallitus myöntää avustusta jäteveden puhdistamon rakentamiseen sekä sellai

sen purku- tai siirtoviemärin rakentamiseen, joka vaatii vesiensuojelullisten näkökohtien

huomioon ottamisen vuoksi huomattavan suuria lisäkustannuksia.
Jätevesien puhdistuksen tehostaminen on Pohjois-Karjalassa jo nyt melko pitkälle toteu

tettu tai toteutumassa. Puhdistuslaitosten rakentamisesta huolimatta ei taajamien kaikkia

jätevesiä saada puhdistamojen piiriin kovin nopeasti, sillä tämä edellyttää huomattavassa

määrin kokoojaviemärien rakentamista ja erillisviemäröinnin toteuttamista. Yhdyskuntien

vesiensuojelutoimenpiteiden kokonaiskustannuksiksi Pohjois-Karjalassa on arvioitu v.

1978—1986 yhteensä noin 90 Mmk.
Teollisuuden osalta merkittävimpien kuormittajien Uimaharjun ja Pankakosken tehtai

den jäteveden käsittelyn tehostaminen suunnittelman edellyttämälle tasolle maksaa ensivai

heessa noin 25 Mmk. Pankakosken tehtaiden osuus tästä on lähes 20 Mmk ja työ on jo to

teutumassa.
Maa- ja metsätalouden harjoittamisen ja haja-asutuksen aiheuttamasta vesistökuormituk

sesta on vielä liian vähän tietoa, mikä edellyttää tutkimustoiminnan tehostamista. Haja

kuormituksen vähentämisessä keskeisiä keinoja ovat valistus ja valvonta. Vastuun näistä
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voidaan vesihallintoviranomaisen ja lääninhallituksen ohella katsoa olevan maa- ja metsä
talouden neuvontajärjestöillä sekä kuntien ao. lautakunnilla, jotka toimivat myös valvon
taviranomaisina.

Kiinteiden j ätteiden huolto ja öljyvahinkojen torjuntaan varustautuminen kuuluvat ensi
sijaisesti kuntien toteutettavilcsi toimenpiteiksi. tljy-yhtiöiden tulee huolehtia alusten ja
säiliöiden riittävästä suoja-varustuksesta. Puutavaran uiton aiheuttaman roskaantumisen eh
käisystä ja haittojen poistamisesta tulee puutavarayhtiöiden ja uittoyhdistyksen huolehtia.

Vesivoima

Vesivoiman käytön edistäminen Pohjois-Karjalassa edellyttää voimayhtiöiden toimenpi
teitä ennen kaikkea jo rakennettujen voimalaitosten käytön tehostamiseksi.

Uitto ja vesiliikenne

Tärkeimmät uittokysymykset ovat tällä hetkellä vesioikeuskäsittelyssä. Uudistettavana ovat
sekä Pielisen että Saimaan uittosäännöt. Uittosääntöjen lakkauttamisen ja käytöstä pois
jääneiden uittoväylien entisöinnin eli haittaa tai vaaraa tuottavien uittolaitteiden poistami
sen ja muuttamisen toteuttaa vesihallitus tai uittoyhdistys. Uittoväylien rakentamisen ja
parantamisen, silloin kun toimenpiteillä on vaikutusta vesien kokonaiskäyttöön, toteuttaa
vesihallitus, muutoin joko uittajat tai muut valtion viranomaiset. Yleisten kulkuväylien
parantamisen ja uusien rakentamisen toteuttavat tie- ja vesirakennushatlitus ja meren
kulkuhallitus. Uiton toimintapisteiden käytössä ovat ensisijassa uittajat esitettyjen suosi
tusten toteuttajia. Uusien pudotuspaikkojen selvittämisessä ja toteuttamisessa tulisi uit
tajilla olla kiinteä yhteys vesihallinnon lisäksi alueen muuhun suunnitteluun.

Kalatalous

Kalatalouden yksityiskohtainen suunnittelu kuuluu kalatalousviranomaisetle eli maa- ja
metsätalousministeriön kalastusosastolle. Maa- ja metsätalousministeriö onkin saanut varat
alueelliseen kalataloussuunnitteluun ja aloittanut Pohjois-Karjalassa työn Oriveden-Pyhäse
Iän ja Pyhäjärven alueella. Kalastusoikeuden haltijoilla on kalastuslain mukaan velvollisuus
hoitaa kalavesiä niin, että kala-ja rapukannan säilyminen on turvattu.

Vesien virkistyskäyttö

Yleisen virkistyskäytön eli ulkoilun, retkeilyn, uimisen ja veneilyn suositusten toteuttajina
ovat ennenkaikkea alueen kunnat. Vesihallinto voi jossain määrin osallistua sekä virkistyk
sen suunnitteluun että toteuttamiseen esim. järviä ja jokia kunnostamalla sekä suunnittele
maIla ja rakentamalla veneilyreittejä.

Loma-asutuksen ohjaus on sisäasiainministeriön, alueen kuntien ja vesihallinnon yhtei
nen asia. Kaavoitusmääräyksillä ja vesistökohtaisilla suunnitelmilla sekä valistuksella on
tärkeä merkitys viihtyisään loma-ympäristöön pyrittäessä.
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Tulvasuojelu ja maankuivatus

Suurimpien järvien rantamaiden tulvasuojelukysymykset tulevat ratkaistuksi näiden sään

nöstelyn yhteydessä. Yleisen edun vaatimat säännöstelyt toimeenpanee valtion puolesta

yleensä vesihallitus. Sellaiset säännöstelyt, jotka palvelevat yksityistä etua, toteuttaa hyö

dynsaaja. Vesistön järjestelyt, kuten perkaukset ja pengerrykset, jotka tähtäävät tulvien

poistoon tai edellytysten luomiseen maankuivatukselle, toteuttaa yleensä vesihallitus.

Pengerrystöiden valmistumisen jälkeen on alueiden kunnossapito ja mahdollisten laitteiden

esim. pumppuaseman käyttö siirretty hyödynsaajille.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja hoito

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelun suosituksia voidaan toteuttaa siten, että ne otetaan

huomioon kaikessa, myös jokamiehenoikeudella tapahtuvassa vesien ja rantojen käytössä.

Suojelunäkökohtien toteutumiseen voivat alueen kunnat vaikuttaa suuresti kaavoituksen,

muun suunnittelun ja valistuksen sekä rakennuslupien kautta.

Erityistä suojelua vaativien kohteiden tarkempi selvittäminen voisi tapahtua yhteistyössä

kuntien ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Luonnonsuojelualueiden toteuttaminen

tapahtuu yleensä valtion toimesta. Myös yksityiset kansalaiset voivat hakea suojelupää

töstä omistamilleen alueille ja kohteille. Vesihallinto osallistuu suojelun toteuttamiseen

tiedottamisella sekä vesistöjä kunnostamalla, mm. kiveämällä perattuja jokireittejä sekä

hoitamalla hallintaansa kuuluvia vesirakenteita. Arvokkaiden vanhojen vesirakenteiden,

siltojen, myllyjen ja venevajojen suojelua ja säilymistä voidaan edesauttaa kytkemällä ne

esim. matkailutoimintoihin.

Vesistöjen säännöstely

Suurten vesistöjen säännöstelykysymysten saattaminen tyydyttävään ratkaisuun on yleensä

osoittautunut hyvin vaikeaksi. Tämä johtuu paitsi siitä, että vesistöihin kohdistuu monia

veden korkeuden suhteen ristiriitaisia käyttötarpeita, myös näiden käyttötarpeiden arvos

tuksen muuttumisesta ajan myötä. Lisäksi hankkeitten mahdollisesti vaatima rantavahinko

jen arviointi on aikaa vievää ja suuritöistä.

Suurimpien järvien, Pielisen ja Saimaan, säännöstelyn mahdollisesta toteuttamisesta tu

lee vastaamaan valtion puolesta vesihallitus, koska niissä yleinen etu on merkittävä. Pielisen

säännöstelyn toteuttamisedellytykset paranisivat, jos voimatalous voisi osallistua toteutta

miseen. Pielisjoen säännöstelyn toteuttajana on tie-ja vesirakennuslaitos, joka on tehnyt jo

hakemuksen säännöstelystä vesioikeudelle.

Muiden vesistöjen, Koitereen, Höytiäisen ja Pankajärven säännöstelyn toteuttajina tule

vat kysymykseen säännöstelystä pääasiallisen hyödyn saavat yhtiöt.
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Yhteenveto

Seuraavaan taulukkoon on koottu käyttömuodoittain niitä tahoja, jotka vesihallinnon li
säksi voivat vaikuttaa toiminnallaan suositusten toteutumiseen. Luettelo ei ole tyhjentä
vä, vaan siinä mainitaan suunnitelman toteutumisen kannalta vain merkittävimpiä vesien
käyttöön vaikuttavia viranomaisia ja käyttäjäryhmiä.

Vesien Suunnitelman toteutumisen kannalta
käyttömuoto keskeisiä tahoja vesihallinnon ohella

vedenhankinta kunnat, teollisuus, seutusuunnittelu

vesiensuojelu kunnat, teollisuus, seutusuunnittelu, maanomistajat,
vesien käyttäjät, vesiensuojelujärjestöt

virkistyskäyttö kunnat, seutusuunnittelu, yritystoiminta,

vesiliikenne kunnat, seutusuunnittelu, yritystoiminta, TVL

uitto uittoyhdistys (teollisuus), TVL, MH, kunnat, seutusuunnittelu

kalatalous kalatalousviranomaiset, kalastuskunnat ja hoitoyhtymät

vesivoimatalous voimayhtiöt, yritystoiminta, seutusuunnittelu

tulvasuojelu ja
maankuivatus maanomistajat, kunnat, seutusuunnittelu, MTH

vesiluonnon ja vesimai- kunnat, seutusuunnittelu, luonnonsuojeluviranomaiset ja
seman suojelu ja hoito -järjestöt, maanomistajat, vesien käyttäjät.
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ENGLISH SUMMARY

General

Regional water resources development pianning in Finland is based on the Law on Water

Administration which defines integrated pianning of ali the forms of water use as one of

the most important tasks of the National Board of Waters. The National Board ofWaters

consists of the central agency and its district organization. it plans the use of waters on

national, regional and project ieveis. Regional water resources devetopment planning is

medium and long-term pianning to give guidelines and promote the rationai use of the

water resources of the region.
The Nationai Board of Waters has nominated a working group for each planning area

formed of a hydroiogical basin or an economic district. The planning areas for regionai

water resources deveiopment pianning in Finland are given in Figure 1.

In order to create contacts with the different planning organizations and the various

spheres of interest the National Board of Waters has summoned for each planning area

an advisory council whose task is to foiiow up the pianning work, give incentives and

bring forth the opinion of the different interests concerned.

The working group for the pianning area of North Karelia had its proposai ready in

the spring of 1976. The Nationai Board ofWaters consulted on the proposal the authorities

concerned, the communes of the area as well as those organizations and interests, such as

the biggest enterprizes, whose activities have significant effect on water use and protection.

On the basis of the opinions obtained the pian has been improved and revised.

The National Board of Waters has approved the recommendations of the pian on May

13, 1977. The recommendations are inciuded in this publication. They serve a directive

for the Nationai Board of Waters to be foliowed in more detaiied planning, in the choice

of constmction projects, in distributing grants and interest-subsidies for water supply and

water poiiution controi purposes and in representing the State in Water Courts etc. For the

other authorities and water users the regional water resources deveiopment pian serves as

a guideiine and a source of information.
In North Karelia the surface and groundwater resources are in general abundant in

comparison to the demand. In every aspect, however, the water resources are not abie to

satisfy the needs. In the pianning area the conflicts are often local in character. Due to the

scarcity in the popuiation it is not usualiy possible to soive the probiems e.g. by arranging

water suppiy jointly for severai population centers. Water quaiity in the vicinty of the

greater centers does not always meet the requirements set by recreationai use and fishing.

Also timber-floating sometimes conflicts with recreationai use. Water leveis, e.g. in Lake

Pielinen, follow their natural regime. This is disadvantageous for power production, timber

floating, agriculture, fisheries and even recreationai use.

10 127901897M—13
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The planning area (Chapter 2)

The North Karelia pianning area has for water resources deveiopment planning purposes
been defined as the Pielinen watercourse in the water system of Vuoksi, until Oravinvirta,
and the drainage basins of rivers Jänisjoki, Kiteenjoki and Tohmajoki running into Lake
Ladoga. The planning area coincides more or less with the administrative district (province)
ofNorth Karelia. The area of the North Kareha province is 21460km2 ofwhich 3475km2
or 16.2 ¾ is covered by water.

The population of North Karelia increased untii the year 1959 when 210 $85 peopie
iived in the area. From then on the population decreased. In 1960—1970 the decrease vas
2 244 persons annually, on an average. In the beginning of the 1970s the decrease rate of
population has decelerated. In 1976 the decrease was only 372 persons. Despite the decrease
in total population there has been an increase in the population of ali the communai
centers of the area. The concentration has been strongest in the town of Joensuu and its
vicinity. Tabie 1 gives the population goal untii the year 2000 for each commune. Table 2
gives the population deveiopment in the population centers. The community stmcture and
the most important industrial plants are presented in Figure 5.

The economy of the province of North Karelia depends stiil mainly on agricuiture and
forestry. Also the services and the industry are based to a considerabie degree on agri
culture and forestry.

Water resources (Chapter 3)
Surface waters

Hydrologicai observations in the pianning area are made at points shown in figure 8. The
Urainage basin network, flow directions and lake precentages are given in Figure 7. Water is
drained form a catchement area of 31 385 square kiiometers. The outflow from the entire
planning area is, on an average, 320 m3/s of which the outflow from the Vuoksi water
system at Orivirta is 294 m3/s. figure 9 gives the surface areas and mean depths of the
greatest iakes in the planning area. Table 4 presents the surface areas, water leveis and
calcuiated outflows of the iakes exceeding 1 km2. Figure 8 shows the structures affecting
the water leveis in the planning area. The outfiow form Lake Pielinen has been reguiated
by dams at the Kaltimo power plant and has followed the natural outflow. There are
numerous small shaliow iakes in the area that have been partiy drained for iand reclamation
purposeS.

A general view of the usability of the waters is obtained from the usability ciassifica
don developed at the National Board of Waters. Water quality at each location has been
determined at one-third depth from the surface (epilimnion) and from the bottom (hypo
limnion). Thus the water masses of the epilimnion fali into usabiiity classes as foiiows:
class 1 (excellent) 11 ¾, class II (good) 81 %, ciass III (satisfactory) 7 % and ciass IV
(passing) 1 %. The distributom in the hypolimnion is as follows: class 1 (excelient) 4 %,
ciass ii (good) 75 %, ciass III (satisfactory) 17 %, class IV (passing) 3.5 % and ciass V
(poor) 0.5 %. The map appendix presents the usability of the waters in the pianning area
separately for epilimnion and hypolimnion.

The water bodies in North Karelia are naturaliy oligotrophic and sensitive to change.
Most water bodies are stiii in their natural state. However, oniy very few water bodies can
be ciassified as excelient. This is due to coiour and organic load caused by humic sub
stances washing out from bogs. The quantity of humus is greatest in the upper parts of the
catchment area where sedimentation in iake basins has not yet taken piace.
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Ground water

The aquifers in the area are mainly to he found in north-south oriented eskers and the

Salpausselkä and Jaamankangas edge formations running in east-west direction. The eskers

in the area are, on the whole, very good aquifers as they have usually formed in rock

depressions. In the eastern and northern parts of the area the eskers are usually narrow

and they may be quite Iong and uniform. The eskers are estimared to yield water some

650 m3/d/km2, on an average. Both the inner and the outer Satpausselkä formations cover

large areas in North Karelia. They form an important aquifer. Difficulties due to ground

water abstraction are typical of the Salpausselkä formations where the grain size of the

soil usually decreases with depth. A mean value of ground water yield in the Salpausselkä

area is approximately 400—500 m3/d/km2. The ground water resources in the communes

of the area are given in Table 10.

Acidity, softness, lack of electrolytes and high concentrations of iron and free carbon

dioxide are typical of the ground water in North Karelia. Water abstracted for the water

works in the area is usually treated in order to eliminate corrosiveness. Often it is also

necessaty to remove iron and in some cases manganese. At some intakes the tvater must

be disinfected.

Different types of water use and water pollution control

Water supply (Chapter 5.1)

Data on water supply for communities and specific institutions at the end of 1976 is

presented in Table 10. Of the 176 697 people Iiving in 1976 in the area 86 306 or 49 %

were served by waterworks. Water supply depended on ground water for 87% or 7 767 000

m3 and for the rest i.e. 1 159 000 m3 on surface water. Industry used 12.6 % of the total

water consumed. The average specific consumption was 283 liters per capita per day.

The projection of water consumption in population centers and institutions is given in

Table 11. In drawing up the projection it was presumed that the total population of the

population centers was served by waterworks in 1985. The ground water resources of the

area are so abundant that water for domestic use can he supplied from ground water far

into the future. This, however, presupposes that ground water is protected against pollu

tion. Only some population centers and industrial plants, for the water they need in the

manufacturing process, need to resort partly to surface water. The areas ground water

resources that need protection are given in the map appendix.

Waste load discharged into the warercourses and pollution control (Chapter 5.2)

At the end of 1977 86 200 people or some 49 % of the mhabitans were served by common

sewer networks. 35 800 m3 of sewage passed through these networks daily. Among the

different areas the wastewaters were divided as follows:

River Vuoksi catchment area 34 100 m3/d

River Jänisjoki catchment area 200 »

Kiteenjoki-Tohmajärvi catchment area 1 500 »

Wastewaters from the population centers were treated in 1977 as indicated byTable 15.

Municipal wastewater loads in the period from 1971 to 1977 are shown in Figure 13. For

each waterworks the treatment method and the pollution load in 1977 aregiven inTable 16.
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The significant branches of industty in the planning area from the point of view of
poliution ioad are wood-processing, mining and food-processing industries. Wastewaters
from food-processing industry are discharged into municipai sewer networks with the ex
ception of the dairy at Kitee, where the wastewaters are stored and used in summer for
irrigation of the fieids. Data on poilution loads from food-processing industry are inciuded
in the data coficerning municipai wastewater ioads. Relevant poliution ioad data from
wood-processing and mining industries are given in Section 5.23.

The capacity of the water bodies to assimilate wastewater ioad etc. depends greatiy on
the amount of water flowing through the lake basins and the basin size. ln North Karelia
the main part of the waters flow through the great basins of Lakes Pielinen, Pyhäselkä
and Orivesi. These lakes and River Pielisjoki flowing out from Lake Pielinen stand pollution
load generally better than the area’s other watercourses with fewer lakes and smaller dis
charges. Poiiuting activities in North Karelia are concentrated aiong this main watercourse
where the towns of Nurmes, Lieksa and Joensuu and the cardboard factory ofPankakoski
and the Uimaharju pulp miii are Iocated. Though the main stream in general has a good
assimilative capacity for poilunon load the waters in the vicinity of wastewater discharge
sites e.g. at Nurmes, Lieksa and Joensuu are somewhat poiluted. As there is e.g. in popula
tion centers great pressure from recreational use of waters, carefui attention must be paid
to the abatement of wastewater ioad in these areas.

There are several water bodies in the area for the protection of which speciai reasons
exist. The water of Lake Höytiäinen is aiready used for ground water repienishiment and
in the future an increase in such use is foreseen. The preservation of good water quatity
in Lake Koitere is deemed important from the viewpoint of nature conservation. Lake
Pyhäjärvi and Lake Viinijarvi shouid be protected because of the exceilent naturai state of
their waters. Lake Viinijärvi is aiso in intensive recreationai use. Lake Pyhäjärvi is used
above ali for fishing.

in smailer watercourses where the discharges and the basins are smaii, the assimilative
capacity is also smafler. Such watercourses are e.g. thosc of Rivers Kiteenjoki, Tohmajoki
and Jänisjoki. Also the upper reaches of the main watercourses are in the same category.

As eutrophication of watercourses takes piace due to wash-out even in piaces where no
single poiluter can be pointed out, attention shouid be paid to that part of the wash-out
ioad that is caused by man and can be diminished by taking certain measures.

The objective set for the treatment of municipai wastewaters is that by 1980 95 % of
wastewaters be treated in centrai treatment piants. By the year 1985 ali wastewaters, even
those from the peripheries of the population centers, should be treated in central treatment
piants.

In determining the treatment level for the wastewaters of each community, the effect of
the treatment on the water body and the requirements set by the different types of use of
the recepient have been taken into consideration. The efficiency of the different treatment
methods has been indicated in terms of poliution ioad removed. A projection for the
development of poilution load in untreated wastewater is given in Tabie 16 for each treat
ment plant.

in the objectives set for industry, for exampie in the case of the Uimaharju and the
Pankakoski plants, the acceptable poiiution ioads are expressed in terms of production
volume. This is acceptabie from the sociopoiiticai point of view, but it is not possibie to
predict water poilution when reiiabie information about the volume of production is not
avaiiabie. The iocation of new industry that wouid cause significant water poilution shouid
be avoided outside the main stream consisting of Lake Pielinen - River Pieiisjoki - Lake On-
vesi. The industry that wiii be iocated aiong the main stream shouid in wastewater treat
ment use the most recent technology avaiiabie.
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Hydro-electric power (Chapter 5.3)

Hydro-electric power production in Finland is now about 12 000 GWh ayear. This repre

sents a little over 10 ¾ of the country’s total energy demand. The estimated exploitable

unharnessed hydro-power resources in Finland are 2 000—3 000 GWh/a. The portion of

hydro-electric power in the power produced has been slowly decreasing. The tendency,

howerver, is to use easily regulated hydro-electric power to satisfy peak demand.

The constructed hydro-electric power in North Karelia has in a normal year a capacity

of 137 MW which is about 7 % of the country’s total hydro-electric capacity, and an

energy production of 695 GWh/a. The hydro-electric power production in the area has

until the mid 1970s covered the area’s own needs. Demand for electriciry is estimated to

have a growth rate of some 10 % which means doubling by the beginning of the 1990s.

There are twelve hydro-electric power plants in the planning area, whose capacities are

listed in Table 18 and whose location is shown in Figure 8.

Timber-floating and navigation (Chapter 5.4)

The watercourses in North Karelia are well suited for timber-floating. It is true, however,

that due to small elevation differences and scarcity of lakes in the upper reaches of the

watercourses, numerous structures were constructed earlier to increasc water depths,

discharges and flow velocities in order to make floating possible in the upstream brooks.

There are some 520 km of channels where the floating of timber in bundies is possible.

Loose logs were floated in 1972 on a distance of 240 km in the rivers Jonkujoki, Lieksan-

joki and Koitajoki. In 1977 only the Lieksanjoki riverwas used for loose-log floating. The

navigation channels were used also for floating bundled Iogs. The different operation

points used in ftoating are shown in Figure 14.
Since there is important floating in the area and it is expected to increase, much atten

tion should be paid to the creation of prerequisites for its further development. The most

difficult probiem in developing floating is to arrange the operation stations optimally from

the viewpoint of transportation economy and so that they agree with the other types of

water use such as recreational use and fishing.

Comj-nercial navigation has been of little importance in North Karelia in the last decades.

The most important reason for the underdevelopment of freight traffic in particular has

been the lack of a connection to the sea between 1941 and 1969. The conditions have,

however, improved since the Saimaa canal vas reopened and the deepwater channel net

work was extended ja. to the town of Joensuu.

Fisheries (Chapter 5.5)

In the years following World War II, when there was food shortage, fishing was very effi

cient and the number of commercial fishermen was ten-fold in comparison to the present.

As the conditions improved and the general standard of living rose the number of com

mercial fishermen diminished rapidly. As commercial fishing decreased, fishing for own

need and recreational fishing increased. Since the planning of fisheries is not a duty as

signed to the National Board of Waters, the chapter dealing with fisheries is limited to

matters that have to be taken into consideration in planning the other forms of water use

so as to safegruard the possibilities of practicing fishing and its development. Tabies 19 and

20 give the number of fishermen and the catches in the watercourses of the area.
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Recreational use of waters (Chapter 5.6)

It is important to study the recreational use of waters and watercourses and its deveiop
ment needs in order to pian measures affecting i.a. water quality and water elevations. It is
aiso of great importance to direct recreationat activities in the area so that conflicts bet
ween them and the other water uses can be avoided. Recreationai use of waters includes
outing, hiking, swimming, boating, tourism, recreational fishing and the seasonal settlement.

Most outing and other recreational activities in nature in North Karelia take piace out
side the areas especially reserved for these purposes. In the recent years the authorities
promoting tourism have in co-operation with the National Board of Forests made marked
paths in order to direct wandering in nature both for the benefit of the tourists and the
natural environment.

The communes own very few areas reserved for outing and other recreational uses.
However, some of the “special forests” established by the National Board of Forests are
intended for outing and hiking. There are in North Karelia no state-owned hiking areas
mentioned in the law concerning outing. Some of the actual nature conservation areas
serve at the same time recreational purposes.

In the specific swimming places by the lakes and in swimming pools thete were 160 000
visitors in the summer of 1972 and 27 000 visitors iii other places where no special arrange
ments for swimming have been made but which are generally used for the purpose. Water
quality in the swimming sites was usually good. The swimming places at Joensuu, Lieksa
and Nurmes have, however, suffered from local pollution of the waters.

The planning area being part of the greater Saimaa lake area and comprising large lakes
and many rivers of different sizes is especially suited for boating and cruizing. The area is
easily accessibie from the outside; through the Saimaa canal this is also possible from the
sea. The number of boats in the different communes and watercourses of the area is given
inTable 20.

figure 16 presents the distribution of the vacation houses in the planning area. Due to
water conservation aspects it is practical in the future to direct seasonal residences primarily
to the shores of Lakes Orivesi, Pyhäselkä and Pielinen. A prediction of the number of
vacation housesisgiven inTable 21.

flood control and drainage (Chapter 5.7)

In North Karelja fields h een drained and dikes constructed from 1900 to 1972 for an
area of 80 000 hecrrs. Forest drainage by the end of 1973 had reached 400 000 hectares.
Besides, many lakes have been lowered for land reclamation purposes and for flood control.
There remain 3 000 hectares of fields and 170 000 hectares of forests to be drained. Flood
control problems concentrate on the shores of the greater lakes such as Saimaa, Pielinen
and Höytiäinen.

Conservation of the natural environment and water Iandscape (Chapter 5.8)

Each great lake in North Karelia has its specific landscape. The character of the Iandscape
is determined for the most part by the outward aspect of the shores. This is why Iandscape
protection must comprise both the shores and the watercourses. The waterfront is a very
sensitive and easily injured part of the landscape and should thereforc be handled with
great care when measures are taken involving it. Water landscape is naturally the more
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appreciated the cleaner the water is. Water conservation is thus an essential part of Iand

scape conservation.

Regulation of water leveis (Chapter 6.)

Watcr icveis in the different seasons affect many water uses such as power production,

fishing, recreation, agriculture and forestry, timber-floating and navigation. The purpose of

planning is to deveiop, within the Iimits set by nature, operation rules that would in an

optimai way safeguard the interests of ali the parties conccrned.

In many of the iarge watercourses the nced has arisen to change the present, either

natural or reguiated, water leveis. Therc is also a need to study the possibilities of aitering

the water leveis in several smailer basins mostly for recreational purposes.

The most important lake in the area, whee the question of reguiation awaits solving, is

Lake Pielinen. The effects of its regulation have been studied on the basis of three alter

natives. The operation rule for the regulation recommended in this pian is given in Figure

20 and its effect on water leveis in figure 19.Other important basins where regulation has

been studied are Lakes Koitere, Höytiinen and Pankajärvi. Also the possibility of con

stmcting the so cailed Ruunaa rapids in River Lieksanjoki has been investigated.
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Korjauslehti Po hjo isKarjalan vesien käytön koko naissuunnitelman liitekarttaan

“VESlSTJ EN YLEINEN KÄYTTÖKE LPOISUUS JA POHJAVESIVARAT”

Painatuksen jälkeen on havaittu virheitä eräiden jarvien laatuluokituksissa.

Alla mainittujen järvien käyttökelpoisuuden tulisi olla seuraava:

1. Mujejärvi
3. tyydyttävä

2. Kuohatinjärvi
3. tyydyttävä

3. Ylininjärvi
2. hyvä

4. Keskijärvi
2. hyvä

5. Kuorinka
1. erinomainen

6. Pahakala
2. hyvä

7. Matkalanipi
2. hyvä

8. Harinjärvi
2. hyvä

9. Viinijärvi
2. hyvä

OO\





154

Liite

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN VESIEN KÄYTÖN KOKONAIS
SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA (VH :n tiedotus n:o 102) ANNETUISTA
LAUSUNNOISTA JA TYÖRYHMÄN VASTINEET NIIHIN

Vesihallituksen asettaman työryhmän saatua valmiiksi ehdotuksen Pohjois-Karjalan vesien
käytön kokonaissuunnitelmaksi lähetti vesihallitus sen kesällä 1976 lausunnolle eri viran
omaisille, alueen kunnille sekä järjestöille, laitoksille ja yrityksille, joiden toiminta jossakin
muodossa koskee suunnittelualueen vesiä tai niiden käyttöä. Lausuntopyyntöjä lähetet
tiin yhteensä 57 :ään kohteeseen ja vastauksena saatiin 31 lausuntoa. Lausunnon antoivat
Enon kunta, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Ilomantsin kunta, Imatran Voima Oy, Joensuun
kaupunki, Joensuun Korkeakoulu, Oy Kaukas Ab, Kiintelysvaaran kunta, Kontiolahden
kunta, Lieksan kaupunki, liikenneministeriö (liitteenä tie- ja vesirakennushallituksen lau
sunto), Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto, merenkulkuhallitus, metsähallitus,
Nurmeksen kaupunki, Outokummun kauppala, Pohjois-Karjalan lääninhallitus, Pohjois-
Karjalan Maakuntaliitto ry, Pohjois-Karjalan Maatalouskeskus, Pohjois-Karjalan Metsä
hoitoyhdistysten Liitto, Pohjois-Karjalan piirimetsälautakunta, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy,
Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys, Pyhäselän kunta, sisäasiainministeriö (liitteenä Pohjois-
Karjalan seutukaavaliiton lausunto), Suomen Kalastusyhdistys, Suomen Kaupunkiliitto,
Suomen Kunnallisliitto, Suomen Voimalaitosyhdistys ry, Tuupovaaran kunta ja Valtimon
kunta.

Seuraavassa esitetään tiivistettyinä lausuntojen kannanotot ja kokonaissuunnittelutyö
ryhmän vastineet niihin. Käsittely noudattaa asiajärjestystä siten että samasta asiasta esi
tetyt kannanotot on koottu yhteen.

1. Suunnitelmaehdotuksesta yleensä

Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto, Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto ja Kontio-
lahden kunta toivoisivat suunnitelmasta lyhyempää ja kansantajuisempaa erityisesti alue-
kuvauksen ja nykytilannekuvauksen osalta. Kontiolahden kunnan mukaan ei tavalliselle
kuntalaiselle veden pinnan korkeutta kuvaavilla luvuilla ole merkitystä, koska niitä ei voi
verrata vesistöihin sijoitettuihin asteikkoihin niiden vähäisyyden vuoksi.

Liikenneministeriön ja tie- ja vesfrakennushallituksen mukaan suunnitelma on liian ras
kasta luettavaa erityisesti vain yhdestä sektorista kiinnostuneelle, koska samat asiat toistu
vat suunnitelmassa monta kertaa.

Liikenneministeriö, tie- ja vesirakennushallitus ja Pohjois-Karjalan lääninhallitus pitävät
valitettavana sitä, että suunnittelu on tapahtunut niin pitkällä aikavälillä, että tiedot ovat
jo osittain vanhentuneita. Lääninhallitus toteaa myös tietojen lähteiden ja merkintöjen
siitä, miltä vuodelta ne ovat, usein puuttuvan.



155

Pohjois-Karjalan lääninhallitus esittää, että jatkossa tulisi tarkoin toimenpidesuositus

ten osalta selvittää, kuka vastaa toteuttamisesta. Samankaltaisen kannanoton esittävät

myös Enon kunta, Kontiolahden kunta, Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto ja

Suomen Kunnatiistiitto.
Suomen Kunnallisliiton mielestä olisi kuntien esittämiin näkökohtiin tullut kiinnittää

enemmän huomiota. Joensuun, Nurmeksen ja Pyhäselän kunnat ilmoittavat omien väestö

tavoitteittensa olevan suuremmat kuin suunnitelmaehdotuksessa käytetyt. Pohjois-Karjalan

seutukaavaliitto toivoo, että vedenkulutuksen ja jätevesien määrät jatkossa tarkistettaisiin

vastaamaan uusia väestö-ja työpaikkasuunnitteita.
Suomen Voimalaitosyhdistys rym ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiön mukaan energiatalouden

näkemykset eivät ole päässeet riittävästi harkittaviksi. Jälkimmäisen mukaan on kalatalou

den, virkistyskäytön ja maisemansuojelun tarpeita liioiteltu voimatalouden kustannuksella

säännöstelykysymyksissä.

Metsähallituksen mukaan on talouselämän osalta käytetty liian ylimalkaisia perustietoja

ja laskelmia. Metsätalouden negatiivisia vaikutuksia on painotettu liikaa.

Enon ja Kontiolahden kuntien mukaan aineettomat hyödyt on jätetty varsin vähälle pai

notukselle taloudellista hyötyä tuottavien toimintojen rinnalla. Joensuun Korkeakoulun

mielestä vesihallituksen asettama työryhmä on liikaa samaistanut lyhyen tähtäimen liiketa

loudellisen kannattavuuden ja yhteiskunnallisen edun ja näin päätynyt esittämään vaihto

ehtoja, joissa kaikissa etusijalle on asetettu voimatalous ja puutavaran uitto.

Vastine: Vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa julkaistua työryhmän ehdotusta on jaettu

noin 300 kpl. Jakelun ensisijaisena tarkoituksena on ollut palautteen saaminen

joko lausuntoina tai muuten, jotta vesihallitus voi mahdollisimman monipuolisen

tietoaineiston perusteella määritellä kantansa suunnitelmaehdotuksen toimenpide

suosituksiin. Suunnitelmasta on myös julkaistu lyhennelma”Pohjois-Karjalan

vesistöt tänään ja huomenna”, jota on jaettu alueella. Käsillä olevan vesihallituk

sen julkaisuja-sarjan kirjan painos on huomattavasti tiedotuksia-sarjan kirjaa

laajempi, joten suunnittelualueen vesien käyttäjät ja vesistä kiinnostuneet voivat

paremmin saada sen käyttöönsä. Julkaisuja-sarjan kirja on myös tiedotuksia-sarjan

kirjaa lyhyempi ja toivottavasti myös selkeämpi ja kansanomaisempi. Käsillä

olevassa kirjassa on pyritty käyttämään uudempia tietoja suunnitelmaehdo

tuksessa esitettyjen nyt jo vanhentuneiden tilalla. Tietoja on muutenkin tarkistet

tu ja täydennetty.
Vedenkorkeuksia kuvaavien lukujen käyttö on välttämätöntä käsiteltäessä

vesistöjen vedenkorkeusvaihteluihin liittyviä kysymyksiä. Suurimpien järvien

kulloinenkin vedenkorkeus on yleensä saatavissa vesihallituksen hydrologian

toimistosta, vesipiirin vesitoimistosta tai voimalaitoksilta.

Sitä, kuka ehdotetut toimenpiteet toteuttaa ja kustantaa, ei ole suunnitelmaan

haluttu määritellä. Asian voi kuitenkin useimmiten päätellä toimenpiteen luon

teesta. Vesistöjen kuormituskysymyksissä määräytyy vastuu ensisijaisesti aiheut

tamisperiaatteen mukaan. Muiden suositusten toteuttajia voi olla useita, esim.

kunta, yritykset, vesien omistajat jne. Asia on luonnollisesti toimenpidekohtaisia

tarkkoja suunnitelmia laadittaessa selvitettävä.

Huomautukset siitä, että suunnitelmaehdotuksessa jotakin asiaa olisi liikaa

painotettu jonkin toisen kustannuksella, ovat paljolti keskenään vastakkaisia.

Työryhmän pyrkimyksenä on kuitenkin ollut kaikkien etujen mahdollisimman

tasapuolinen huomioonotto.
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Kontiolahden kunnan mielestä puunjalostusteollisuuden vesistöjen kuormituksen pie
nentämistä koskevat toimenpidesuositukset ovat jääneet liian lieviksi.

Joensuun Korkeakoulun mukaan ojituksen vaikutusta vesistöjen tilaan yhdessä metsä
lannoitusten kanssa on aliarvioitu, vaikka selvityksessä esitetyt tutkimustulokset osoittavat
aivan toista. Myös Pohjois-Karjalan lääninhallitus ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ry
korostavat niitä haittoja, jotka aiheutuvat soiden ojituksesta, metsälannoituksesta ja liete
lannan levitystoimenpiteistä. Lannoitteiden levittämistä lentokoneista ojitetuilla alueilla
ei tulisi sallia. Myöskään lietelannan levittämistä ja metsien lannoittamista lumelle ei tulisi
sallia.

Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto ja metsähallitus pitävät vesistöjen kuormi
tuksen pienentämistä koskevia toimenpide-esityksiä maa- ja metsätalouden osalta liioitellun
tehokkaina. Jälkimmäisen mukaan metsien lannoitusta ei tulisi rajoittaa koskemaan vain
kesäkuukausia. Lannoitustapojen kehittyminen mahdollistaa lannoituskauden jatkumisen
ja koneiden käytön rationalisoinnin rehevöitymishaittoja lisäämättä. Talvilannoitus auttaa
myös työllisyysongelmien hoidossa vaikeimpina kausina. Metsähallituksen ohjeiden mu
kaan on rannoille jätettävä n. 50 metriä leveä lannoittamaton vyöhyke, valtaojien osalta
pidetään n. 10 metriä riittävänä. Metsähallituksen mukaan ei avosoiden ojituskieltoa voida
pitää perusteltuna, vaan runsasravinteisten soiden ojitus tulisi tarpeen mukaan toteuttaa ja
päätäntävalta näiden tapausten osalta säilyttää metsätalouden piirissä.

Liikenneministeriö, metsahallitus ja tie-ja vesirakennushallitus eivät yhdy suunnitelmas
sa esitettyihin vesistöjen kuormituksen pienentämistä koskeviin toimenpidesuosituksiin,
jotka koskevat uittoa sen kuormituksen vähäisen merkityksen takia.

Nurmeksen kaupungin mielestä erityisesti uiton ja puutavaran varastoinnin vesistöä
kuormittava vaikutus on otettu esimerkillisesti huomioon.

Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton, Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liiton ja Kon
tiolahden kunnan mukaan olisi laajemmin tutkittava loma-asutuksen vaikutuksia vesistöjen
kuormitukseen. Kyseisten vaikutusten selvittäminen on suunnitelmassa jäänyt vähäiselle
huomiolle.

Enon kunta korostaa vesistöalueittaisten yhteiselinten perustamisen tärkeyttä vesiensuo
jelun koordinoimiseksi.

Joensuun kaupunki ehdottaa perusteellisen tutkimuksen suorittamista ns. hulevesien ja
jätevesien vesistökuormituksesta. Tulisi selvittää, onko yleensä tarkoituksenmukaista siirtyä
erillisviemäröintiin, vai onko taloudellisuusnäkökohdat huomioon ottaen edullisempaa
järjestää viemäreiden ytivuotovesille erillinen käsittely tasausaltaineen.

Kontiolahden kunta epäilee suunnitellun Kontioniemen, Kontiolahden ja Kontiorannan
jätevesien johtamisen Höytiäisen sijasta Pielisjokeen haittaavan Pielisjoen kalastoa.

Vastine: J äteveden puhdistuksen teho stami sta koskevassa hyöty-kustannusvertailussa on
arvioitu kutakin kuormittajaa kohden puhdistustehon parantamisesta alemmaha
tasolta ylemmälle tasolle aiheutuvat kustannukset ja hyödyt. Hyötyinä mukana
olivat uinti, veneily, matkailu, kalastus ja ns. ranta-arvo, joka on lähinnä verrannol
linen puhdistuvan rantaviivan määrään. Puhdistuksen parantamisen vesistössä ai
heuttamat muutokset on arvioitu sen asiantuntemuksen perusteella, mikä työryh
mällä oli käytettävissään. Koska asiaa koskevat matemaattiset ennustemallit vielä
ovat verraten kehittymättömiä, on paljolti jouduttu turvautumaan käytännön ko
kemuksen antamaan tietoon. Käyttömäärät on arvioitu aluetta koskevien väestö
yms. ennusteiden pohjalta. Vesistön tilan paranemisesta koituva virkistyskäytön
tai kalataloudellisen arvon muutos on myös arvio. Se, että laskentaa suoritettaessa
välttämättä joudutaan monen erilaisen ennusteen ja arvion laatimiseen, ei suinkaan
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osoita sitä, että laskelmat eivät olisi keskenään vertailukelpoisia. Osittain laskenta

tekniikan yksinkertaistamiseksi käyttöhyödyt on laskettu vuosilta 1976—2010,
vaikka kustannukset ovat vuosilta 1975—2000. Työryhmän käsityksen mukaan

menetelmä antaa hyvän pohjan toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen selvittä

miselle. Luonnollisesti on otettava ja on otettu huomioon monia muitakin kuin

edellä mainittuja hyötytekijöitä.
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön puunjalostustehtaiden osalta työryhmä on nähnyt

parhaaksi pitäytyä vain tavoitteiden asettamiseen tehtailta tulevalle kuormituk
selle. Puhdistuksen tehostamiskeinojen etsiminen on lähinnä tehtaiden oma asia.
Tietyn asteinen paneutuminen puhdistamisen kustannuksiin suunnittelun alku

vaiheessa on tietysti ollut tarpeellista. Puunjalostusteollisuuden jätevesikuormi

tuksen pienentämistä koskevat toimenpidesuositukset noudattavat vesihallituk

sen hyväksymän valtakunnallisen vesiensuojelun periaateohjelman linjaa.

2. Vedenhankinta

Vedenhankintaan liittyvät toimenpidesuositukset ovat Joensuun Korkeakoulun mielestä

järkevät ja ilmeisesti riittävät.
Pohjois-Karjalan lääninhallitus toteaa pohjavesien suoja-alueiden osalta toteuttamisen

ja toteuttamisen valvonnan muodostuvan käytännössä vaikeaksi.
Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto toteaa, että ensisijaisesti suojeltavat pohjavesialueet on

otettu huomioon lähes sellaisenaan virkistys-, suojelu- ja turvealuevaihekaavaluonnosta val

misteltaessa.
Höytiäisen varaamista suhteellisen runsaista pohjavesivaroista huolimatta tulevaisuuden

raakavesivarastoksi Joensuun kaupunki pitää erityisen tärkeänä. Kontiolahden kunnan mu
kaan asia on tärkeä min, siksi, että Kontiolahden kirkonkylän käyttövesi otetaan jo nyt

osittain Höytiäisestä.
Outokummun kauppalan mielestä pohjavesiselvityksen olisi tullut esim. kauppalan

osalta olla yksityiskohtaisempi.

Vastine: Huomautus esiteltyjen pohjavesialueiden suojelun toteuttamisen vaikeudesta on

aiheellinen. Eri viranomaisten yhdensuuntaisilla pyrkimyksillä voidaan myös poh
javesien suojelua merkittävästi edistää. Tästä on osoituksena mm. se että pohjave
sialueet on otettu huomioon seutukaavoituksessa. Kuntien tulisi myös omassa
kaavoitustoiminnassaan ottaa pohjavesien suojelualueet nykyistä enemmän huo
mioon. Vesihallinnolla on valvontaviranomaisena mahdollisuus vaikuttaa pohja-
vesien suojeluun tai niitä uhkaavaan toimintaan.

Pohjavesialueet on kartoitettu huomattavasti suunnitelmaehdotuksessa esitet
tyä yksityiskohtaisemmin. Yksityiskohtaisia tietoja on mm. Pohjois-Karjalan vesi-
piirin vesito imisto ssa.

Höytiäisen erityistä suojelua puoltaa vedenhankinnatlisten näkökohtien lisäksi

myös se, että järvellä on edullisen sijaintinsa vuoksi suuri virkistyskäytöllinen mer
kitys. Tieteellistä merkitystä järvelle tuo sen kehityshistoria.

3. Vesiensuojelu

Joensuun Korkeakoulun mukaan hyöty-kustannuslaskelmat suunnitelman osassa III, jotka
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koskevat jäteveden puhdiswksen tehostamista, ovat liikaa yksinkertaistavia ja harhaanjoh
tavia, eivätkä ota huomioon vaikeasti markoiksi muuntuvia — mutta silti tärkeitä ihmiselä
män puolia. Korkeakoulun lausunnoissa esitetään mm: “Hyöty-lukujen ominaisuutena on,
että pienille järville uintikertoja, veneilykertoja, kalastuskertoja ja matkailukertoja kertyy
vähän ja näin rahassa mitattu hyötykin jää pieneksi. Saasteiden täytyy siis ensin liata lasku
ojat ja niiden rannat ja lopulta tarpeeksi suuri järvi — jossa uinti, matkailu ja veneily on niin
suurta, että puhdistuksen hyödyt näkyvät laskelmissa. Malliesimerkki siitä, miten laskenta
menetelmä johtaa käyttäjänsä ensin harhaan ja lopulta mielettömyyksiin”. Korkeakoulun
käsityksen mukaan tällaisten hyöty-kustannuslaskelmien tuloksia ei tulisi käyttää hyväksi
harkittaessa vesistöön kohdistettavia toimenpiteitä. Toisaalla lausunnossa todetaan vesistö
jen kuormituksen pienentämistä koskevien toimenpidesuositusten olevan ilmeisesti olosuh
teet huomioon ottaen realistisia.

Jäteveden puhdistamista koskevia suunnitelmia pidetään yleensä onnistuneina. Sisä
asiainministeriön ja Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton mukaan olisi toteuttamismahdolli
suuksien selvittämiseen kuitenkin ollut syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö toteaa suunnitelman hyöty-kustannus-laskelmassa Lieksan
Pankakosken ja Uimaharjun-Kaltimon osalta puhdistuksen tehostamisen hyödyn jäävän
kustannuksia pienemmiksi ja lisäperusteena toteuttamiselle pidetyn rahana vaikeasti arvi
oitavia tekijöitä. Yhtiön mielestä olisi syytä korostaa teollisuuden merkitystä elinkeino
elämän, työllisyyden ja kansantalouden kannalta ja ohjata puhdistuskustannusten vaati
mat pääomat teollisuuden kilpailukykyä edistäviin investointeihin. Yhtiön puunjalostus-
tehtaita koskien on lietteen palauttamisesta prosessiin esitetty laskelmia, joilla toimenpide
on osoitettu kannattavaksi. Yhtiön mielestä ei laskelmien suorittaminen mm. tuotteen laa
tutasoon ja markkinointiin liittyvien tekijöiden vuoksi tehdyllä tavalla ole mahdollista.
Myös prosessiteknillisten toimenpiteiden kannattavuutta tulisi yhtiön mukaan tarkastella

perusteellisemmin.

Vastine: Maa- ja metsätaloudellisten vesistön kuormitusta pienentävien toimenpiteiden
osalta päätäntävalta on muualla kuin vesiviranomaisilla. Toivomuksena kuitenkin
on, että toimenpidesuosituksia tältäkin osin noudatetaan sikäli, kun se teknisesti
ja kohtuullisin kustannuksin on mahdollista.

Lentolannoitus on silloin, kuin lentokenttänä käytetään järven jäätä, todettu
vesistöille erityisen vaaralliseksi. Lentolannoitusta jäältä ei tule sallia. Myös uiton
roskaavaa vaikutusta tulee taloudellisten resurssien suomissa puitteissa pienentää.
Esitys nippu-uittoon siirtymisestä ei enää ole ajankohtainen, koska nippu-uitto on
jo vallitsevana muualla paitsi Lieksan- ja Koitajoella, joissa uiton jatkuminen on
epävarmaa.

Jätevesikuormitus ei yleensä muodostu rajoittavaksi tekijäksi jonkin vesistön
rannalle tulevien loma-asuntojen lukumäärää harkittaessa muuta kuin hyvin pie
nissä järvissä, joissa virtaama on pieni. Vesiensuojelun kannalta loma-asuntojen
jätevesien asianmukainen käsittely on tärkeää.

Koska Pielisjoki kestää suuren virtaamansa vuoksi jätevesikuormitusta oleelli
sesti enemmän kuin Höytiäinen, ei tehokkaasti puhdistettujen jätevesien mahdolli
nen johtaminen Kontioniemeltä, Kontiolahdelta ja Kontiorannasta Pielisjokeen
tule huonontamaan Pielisjoen tilaa käytännöllisesti katsoen lainkaan. Esimerkiksi
BHK:n osalta laitosten yhteinen kuormitus on vain noin 0,4 % Pielisjoen nykyi
sestä kuormituksesta.

Hulevesiä on tutkittu ja selvitetty mm. Jyväskylän hydrobiologisen tutkimus
laitoksen julkaisussa 64ja SITRA:n rahoittamassa yhdyskuntien vesi- ja ympäristö
projektin (YVY) esitutkimuksessa E 12.
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4. Uitto ja vesiliikenne

Liikenneministeriön ja tie- ja vesirakennushallituksen mukaan uiton osalta painotetaan

liikaa sen negatiivisia vaikutuksia vesistön muuhun käyttöön. “Tämä koskee lähinnä pu

dotuspaikkoja, joita suunnitelmassa käsitellään yksipuolisesti liioitellen niiden haittoja

mm. veneilylle ja matkailulle. Tästä johtuen on esitetty kalliita toimivien pudotuspaik

kojen siirtämisiä sekä käytön huomattavia rajoituksia”. Eräiden pudotuspaikkojen siirto-

ja lakkautusesityksiä ei myöskään metsähallitus pidä asiallisina metsätalouden edun kan

nalta.
Pudotuspaikkojen ja jäälleajopaikkojen käytön rajoittamista (puumäärät, käyttöajat)

vastustivat Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto, Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyh

distysten Liitto, Pohjois-Karjalan piirimetsälautakunta, Enso-Gutzeit Oy ja metsähatiitus.

Metsähallituksen mukaan pudotuspaikkojen ja jäälleajopaikkojen käytön rajoittaminen

eräiden alueiden osalta klo 07—21 tapahtuvaksi on puutavara-autojen käytön rationalisoin

nin kannalta huono ratkaisu, koska autot varusteineen edustavat huomattavaa pääomaa

(350 000 mk/kpl), joka edellyttää monissa tapauksissa ajamista 2 vuorossa.

Nurmeksen kaupunki sen sijaan korostaa puutavaran pudotusta ja käsittelyä koskevien

rajoitusten tärkeyttä.
Pohjois-Karjalan lääninhallituksen mukaan vilkkaasti käytetyt pudotuspaikka-alueet tu

lee lunastaa yksinomaan uiton käyttöön, koska rantojen muu käyttö ei ole mahdollista.

Joensuun Korkeakoulun mukaan puutavaran pudotuspaikkojen, varastoalueiden ja suo

jasatamien haitoista vesien muulle käytölle on suunnitelmaehdotuksessa vähätteleviä mai

nintoja, eikä haittojen poistamismahdollisuuksia ole tutkittu.

Sisäasiainministeriön mukaan ehdotukset ja suunnitelmat nippu-uiton laajentamisesta

ovat yleensä hyväksyttävissä ympäristönsuojelun kannalta. Ministeriö kiinnittää kuitenkin

huomiota siihen, että ehdotetut Koitajoen rakentamistoimet ilmeisesti vaikuttaisivat hai

tallisesti äsken rauhoitetun Kesons.ton tuonnontilaan. Myös Pohjois-Karjalan lääninhalli

tus ja Ilomantsin kunta vastustavat nippu-uittoon siirtymistä Koitajoella. Metsähallitus

ja Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys vastustavat nippu-uittoon siirtymistä sekä Koitajoella että

Lieksanjoella, koska suurin osa kyseisillä joilla uitettavasta puusta on Neuvostoliitosta tu

levaa raakapuuta, jonka tuonnin jatkuminen on epävarmaa. Edellisten mukaan nippu

uittoon siirtyminen Koitajoella on petusteltavissa vain silloin, jos muiden käyttömuotojen

määrä ja tarve edellyttää veneilyä ja uittoa harjoitettavan samanaikaisesti ko. väylällä.

Merenkulkuhallitus ilmoittaa, että Pielisellä sijaitseva Niinisalmen kautta kulkeva väylä

ei kaipaa syventämistä, koska salmen yli on rakenteilla kiinteä silta, jonka alikulkukorkeu

deksi tulee 2,0 m normaalivedenpinnasta. Edelleen Vaaraniemi-Mustasaari-Koli- ja Nurmes

Porosaari-Vaaraniemi-Lieksa-väylät ovat 2,4 metrin kulkusyvyisiäja merkittyjä.

Metsähallitus ilmoittaa lähettäneensä maa-ja metsätalousministeriölle Lautiaista ja koko

Pielistä koskevat tarkat vertailulaskelmat mahdollisista ja tarvittavista investoinneista eri

väylätöihin. Näissä selvityksissä on päädytty ratkaisevasti erilaisiin tuloksiin kannattavuuk

sien suhteen kuin mitä kokonaissuunnitelmassa on Lautiaisen osalta esitetty. Sisäasiain

ministeriön mielestä pudotuspaikkojen rakentaminen Lautiaiselle vaikeuttaa oleellisesti

Nurmeksen veneilyä ja aiheuttaa muutoinkin häiriöitä alueen asutukselle.

Pohjois-Karjalan lääninhallitus pitää suunnitelmassa esitettyä Konnan pudotuspaikan

perustamista Pielisellä erittäin kannatettavana.
Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys ilmoittaa, että Oy Kaukas Ab maanomistajana on varan

nut maa-alueen Ahvenisen sillan Lieksan puoleiselta rannalta matkailua varten. Enon jako-

kunta on myynyt sillan Joensuun puoleisten lahtien vesiatueet käytettäväksi uittotarkoi

tuksiin. Muihin tarkoituksiin jäävät sillan Lieksan puoleisten lahtien vesialueet. Uittoyhdis

tys ilmoittaa edelleen, että Jynkän pudotuspaikka Pielisjoen alueella on tarpeellinen. Sen
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mnsaamman käytön on estänyt tiekysymyksen keskeneräisyys.
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön käsityksen mukaan Kotalahden ja Savilahden pudotuspaikka

ja talvivarastoalueet Saimaalla tulisi säilyttää entisillä paikoillaan.
Joensuun kaupunki toteaa Karsikon pudotuspaikan osalta Karsikon aluerakentamista

koskevassa sopimuksessa suostutun siihen, että pudotuspaikka voidaan pitää ko. alueella
v. 1983 saakka. Pohjois-Karjalan Uittoyhdistyksen mukaan kyseisen pudotuspaikan siirtä
minen Kuhasaloon on mahdotonta.

Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistysten Liitto pitää erittäin tärkeänä Puhoksen-Mulju
lan väyläparannustyön toteuttamista. Myös Kivisalmen laivaväylän moppausta uittoväyläk
si liitto kamiattaa. Edelleen liiton mielestä Puruveden ja Paasiveden välisen Raikuun vene
väylän muuttaminen alus- ja nippu-uittokelpoiseksi olisi tärkeää ja ajankohtainen toimen
pide, koska se merkitsisi uittokuljetusmatkan lyhenemistä noin 65 kmillä. Samaa asiaa
painottaa myös Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto. Pohjois-Karjalan lääninhalli
tuksen mukaan päinvastaisista laskelmista huolimatta puun uitto Pohjois-Karjalasta pois
ei tule ainakaan kasvamaan eikä ole tarkoituksenmukaista. Siksi esim. Kivisalmen uittoväy
Iän rakentamista on perusteellisesti harkittava. Merenkulkuhallituksen mukaan Puhoksen
väylän syventäminen 4,2 metriin on todettu liian kalliiksi saavutettavaan hyötyyn nähden.
Raikuun kanavan käyttöönottamista vaikeuttaa se, että sen yli johtavien siltojen alikulku
korkeus on vain kolmisen metriä. Rakennettava väylä palvelisi vain veneilyn tarpeita.

Suomen Kunnallishitto esittää, että hukkainvestointien välttämiseksi olisi myös tutkit
tava mahdollisuuksia saada suurimmat käyttäjät osallistumaan uittoväylien rakentamis
kustannuksiin.

Vastine: Kokonaissuunnitelmaehdotuksen toimenpidesuosituksissa on puutavaran pudotus
ja varastointitoiminnot esitetty siirrettäväksi muun vesienkäytön kannalta parem
paan paikkaan niissä tapauksissa, joissa toimintojen on todettu merkittävästi
haittaavan paikallista asutusta, matkailua, vesistöj en virkistyskäyttöä jne. Käyttö-
aikojen rajoittaminen tulee kysymykseen, kun vaihtoehtoista liikennetaloudelli
sesti edullista uutta pudotuspaikkaa ei voida löytää niin, että haitat olisivat
kohtuulliset. On luonnollista, että uiton toimintapisteestä ympäristölle tuleva
haitta riippuu sen käytön määrästä. Vaikka uiton taloudellinen merkitys suunnit
telualueelle onkin suuri, ei sen toimintapisteiden sijaintia voida suunnitella pel
kästään liikennetaloudellisin perustein ottamatta huomioon vesistöjen muuta
käyttöä ja ranta-alueiden asutusta. Pudotuspaikka-alueiden lunastus, korvaus yms.
asiat tutkitaan yksityiskohtaisesti uittosääntöjen vesioikeudellisen lupakäsittelyn
yhteydessä.

Koska Neuvostoliitosta tulevan puutavaran tuonnin jatkuminen on epävarmaa,
ei työryhmä katso aiheelliseksi enää suositella nippu-uittoon siirtymistä Lieksan-
ja Koitajoen yläosilla.

Toimenpidesuositukset, jotka koskevat jo toteutettuja hankkeita tai hankkeita,
joiden toteuttaminen olosuhteiden muuttumisen takia on estynyt, eivät luonnolli
sestikaan enää ole ajankohtaisia. Tämä koskee mm. merenkulkuhallituksen esittä
maa.

Koska toiminta Kannaslahdessa haittaa viereistä lomakylää, laajenevaaNurmesta
ja suunniteltua matkailukaupunginosaa, työryhmä pitää toivottavana, että osa alu
een pudotustarpeesta ohjataan muun vesien käytön kannalta parempaa paikkaan.

Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys katsoo Jynkän pudotuspaikan säilyttämisen tar
peelliseksi. Koska Pielisjoen alaosassa ei sen länsipuolelta tulevalle puutavaralle ole
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toista parempaa paikkavaihtoehtoa tiedossa ja koska kyseisen paikan toiminnasta
muulle vesien käytölle aiheutuvat haitat ovat vähäiset, työryhmä katsoo aiheelli
seksi tässä kohdin tarkistaa kantansa ja ehdottaa pudotuspaikka säilytettäväksi.
Puutavara-autojen kulku ei kuitenkaan saisi tapahtua Jynkän vedenottamon kautta.

Kotalahden ja Savilahden pudotuspaikka-alueiden osalta työryhmä tarkistaa
kantansa niin, että Savilahdelle esitettyjen rajoitusten tulee olla voimassa, kunnes
se mahdollisesti siirretään. Siirtäminen käy päinsä suhteellisen helposti. Kotalah
della ei sopivampaa paikkaa tahdo löytyä. Aikarajoitus on siellä tarpeellinen.

Pielisjoen suuhun idästäpäin tulevan puutavaran keskittämistä Kuhasalon suun
nalle työryhmä pitää myös tarpeellisena tutkia.

Työryhmä katsoo suunnittelualueen vesien käyttöä edistäviksi toimenpiteiksi
Saimaalla Puhos-Muljula väylän syventämisen 2,4 metriin, Kivisalmen uitto-ja laiva
väyläsuunnitelman toteuttamisen ja mahdollisuuksien selvittämisen Raikuun kana
van muuttamiseksi vesiliikenne- ja uittokelpoiseksi.

Viimemainittu edellyttää myös ylikulkevien siltojen uusimista, minkä toteut
tamismahdollisuuksia olisi syytä tutkia. Tämän tyyppisten asioiden hoito ja
päätösten tekeminen niissä kuuluu luonnollisesti muille kuin vesiviranomaisille,
vaikka ne ovat vesien käytön kokonaissuunnitelmassa huomioon otettavia asioita.

Huomautus käyttäj ien osallistumisesta väylien rakennuskustannuksiin lienee
perusteltu. Pudotuspaikkojen vaikutusalueiden ostaminen uittajalle ei työryhmän
käsityksen mukaan yleensä ole tarkoituksenmukaista. Vahingon riittävä ja asian-
mukainen korvaaminen katsotaan paremmaksi.

5. Kalatalous

Joensuun Korkeakoulun mukaan kalatalouteen liittyvät toimenpidesuositukset ovat suun
nitelmassa varsin vähäisiä. Korkeakoulu pitää valitettavana sitä, ettei kalataloudellinen
suunnittelu alueella ole edennyt niin pitkälle, että tuloksia olisi voitu käyttää kokonais
suunnitelmassa.

Joensuun kaupunki kiinnittää huomiota kalatalouden hoidosta ja valvonnasta vastaavan
organisation hajanaisuuteen.

Kustannusvertailuja kalatalouden ja muiden vesienkäyttömuotojen kesken on Pohjois-
Karjalan lääninhallituksen, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ry n ja Maataloustuottajain
Pohjois-Karjalan Liiton mielestä tehty liian vähän. Viimeksimainitun mukaan kalataloutta
koskevat toimenpide-esitykset on varsin vaatimattomasti kytketty vesien muuhun käyt
töön, eikä esim, lisääntyvän veneilyn, loma-asutuksen ja jätevesien kuormituksen vaikutuk
sia ole riittävästi otettu huomioon. Myös Suomen Kalastusyhdistys toteaa, että virkistys
käytön, uiton ja vesiliikenteen aiheuttamia kalataloudellisia vahinkoja ei ole riittävästi otet
tu huomioon.

Pohjois-Karjalan Maatalouskeskus toteaa, että kalanpoikasistutusvelvoitteiden hoidon
valvonta kuuluu mm. vesihallinnon tehtäviin. Voimassa olevien lupapäätösten edellyttämi
en hoitovelvoitteiden riittävyydestä olisi maatalouskeskuksen mukaan tarvittu kannanil
maisu. Samoin suunnitelmassa olisi tullut olla ehdotus velvoitteiden korjaamiseksi todelli
sia vahinkoja vastaaviksi ja toteuttamattomien velvoitteiden hoitamiseksi lupapäätösten
mukaisiksi. Pohjois-Karjalan lääninhallituksen mukaan toimenpiteinä olisi tullut esittää, että
Pieliseen on istutettava 70 000 kpl järvitaimenen ja järvilohen poikasia ja Koitajoen vesis
töön 100 000 kpl siianpoikasia.

Suomen Voimalaitosyhdistys toteaa kalanhoitovelvoitteiden kuuluvan vesioikeuden
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päätöksessä määrättäviin asioihin, eikä niitä siten tulisi sisällyttää kokonaissuunnitelmassa
esitettäviin toimenpiteisiin.

Sekä Pohjois-Karjalan lääninhallituksen että Pohjois-Karjalan Maatalouskeskuksen mu
kaan tulisi vesihallituksen kokonaissuunnitelmassaan esittää tarkka selvitys ja suunnitelma
luonnonravintolammikoiden rakentamisohjelmasta, koska se suunnittelee ja rakentaa lam
mikoita.

Suomen Voimalaitosyhdistys ry:n mukaan kalastuksen arvon arvioimispemsteena tulisi
käyttää vesistöstä saadun todellisen saaliin nettoarvoa. Maksimaalista biologista tuotantoa
edustava kuviteltu saalismäärä ei voi olla kalastuksen arvon oikea mitta, sillä sen saamiseksi
uhrattavat rajakustannukset muodostuvat korkeiksi. Virkistyskalastuksesta koituva netto
tuotto olisi tarkoituksenmu kaisimmin arvio itavissa sen kalastuslupamaksun perusteella,
jonka virkistyskalastaja on valmis maksamaan kalastusluvasta, jolloin bmttotulosta on
vähennettävä kalastusmahdollisuuden luomisesta ja kalastuslupien myynnin järjestämi
sestä veden omistajalle aiheutuvat kustannukset.

Nurmeksen kaupueki toivoo, että kalatalouden hoito ja velvoiteistutusten ohjaus
Pielisellä keskitettäisiin Pielisen kalastushoitoyhtymälle.

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ry toteaa, että Koitereen osalta luvussa “4.5 Kalastus”
ei ole esitetty toimenpidesuosituksia eikä tulevaa käyttöä.

Vastine: Kalatalouden yksityiskohtainen suunnittelu kuuluu kalatalousviranomaiselle ja
kalavesien hoito kalastuslain mukaan kalastusoikeuden haltijoille. Maa- ja metsä
talousministeriölle onkin suunnittelua varten osoitettu määrärahat, joiden käytös
tä ja ensimmäisten suunnitelmien laadinnasta vastaava työryhmä on myös aloitta
nut toimintansa. Kalatalouden edistämistehtävä ei siis lain mukaan kuulu vesihal
linnolle ja tästä syystä kalatalousosan tarkoitus suunnitelmassa onkin lähinnä tur
vata tämän käyttömuodon mahdollisuudet muiden rinnalla.

Joensuun kaupunki korostaa huomautuksessaan kalatalouden hoidon ja valvon
nan hajanaisuutta, mitä suunnitelmaehdotuksessakin on painotettu eräänä kalata
louden kehittämisen ongelmana.

Yleiset, muiden käyttömuotojen aiheuttamat haitat ja niiden vaikutstapa kala-
talouteen on suunnitelmassa tuotu esiin ja niitä on yksilöity eri vesistöjä tarkas
teltaessa.

Vesihallinnolle kuuluu kalatalousasioissa vesioikeudellisten päätösten velvoit
teiden toteuttamisen valvonta. Tarvittavat istutusmäärät samoin kuin luonnonra
vintolammikkomäärät esitettäneen tarkemmin edellä mainitussa tulevassa maa- ja
metsätalousministeriön vesistökohtaisessa suunnittelussa.

Eri käyttömuotojen keskinäisessä vertailussa kalastuksen määrä on laskettu
puoleksi kalastuskapasiteetin mukaisesta (esimerkiksi jäteveden puhdistuksen te
hostamisen hyötyjä ja kustannuksia verrattaessa) ja pääomituskertoimena on käy
tetty 20. Saaliskapasiteetilla on tarkoitettu tällöin järven maksimaalista tuottoa.
Nurmeksen kaupungin toivomus on kalastuslakiin perustuva. Koitereen-Koitajoen
alueelle on toimenpidesuosituksissa esitetty kalataloudellisen hoitosuunnitelman
laatimista.

6. Vesien virkistyskäyttö

Pohjois-Karjalan lääninhallitus ja Suomen Kunnallisliitto toteavat, että yleiseen virkistys-
käyttöön soveltuvien ranta-alueiden varaamiseen, rannan suojelutarpeeseen ja rakentamis
etäisyyteen rannasta liittyvät määräykset annetaan joko rakentamista ohjaavissa kaavoissa
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tai kuntien rakennusjärjestyksissä. Suomen Kunnallisliiton mielestä tulisi ne jättää vesien

käytön suunnittelun ulkopuolelle, koska ne liittyvät alueiden käytön suunnitteluun.

Kontiolahden kunnan ja Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liiton mielestä virkistys-

käyttöön on maanomistajien ja paikallisten asukkaiden osalta kiinnitetty liian vähän huo

miota. Näiden asema on ulkopuolisen loma-asutuksen, veneilyn yms. lisääntyessä turvattava.

Sisäasiainministeriön, Pohjois-Karjalan lääninhallituksen ja Pohjois-Karjalan seutukaava

liiton mukaan kokonaissuunnitelman ennusteet loma-asuntojen määrän kasvusta ovat yli

mitoitettuja. Sisäasiainministeriön mukaan ennusteiden osoittamaa loma-asutuksen kasvua

ei ympäristöllisten näkökohtien kannalta voi pitää toivottavana, vaikka vapaita rantoja

jäisikin Pohjois-Karjalassa keskimäärin enemmän kuin muualla Keski- ja Etelä-Suomessa.

Joensuun kaupunki toteaa tyydytyksellä korkeatasoisen veneilyreittikartaston laatimi

sen olevan jo hyvällä alulla. Myös Nurmeksen kaupunki korostaa veneilyreittikartaston pi

kaisen laatimisen tarpeelliuutta. Suomen Kunnallisliiton mielestä tulisi jatkosuunnittelussa

kiinnittää huomiota mm. nopeakulkuisten veneiden meluhaittoihin ja turvallisuuskysymyk

sun. Metsähallituksen mielestä veneilyä on käsitelty liian laajasti ja yksityiskohtaisesti sen

vähäiseen taloudelliseen merkitykseen nähden.
Pohjois-Karjalan lääninhallitus haluaa erityisesti yhtyä esitykseen kylän yhteisten uima

ja venerantojen perustamisesta.

Vastine: On totta, että alueiden käyttöön liittyvät määräykset esitetään kaavoissa tai kun
tien rakennusjärjestyksissä. Vesien käytön kokonaissuunnitelman tehtävänä onkin
tuoda esiin vesistölliset edellytykset, vesien muiden käyttömuotojen tarpeet ja
näihin pohjautuva vesiviranomaisen näkemys huomioon otettavaksi mm. alueiden
käytön suunnittelussa. Eräs tärkeä rakentamismääräyksissä huomioon otettava
seikka on rakenteiden korkeusasema vesistöjen rannoilla, joka ei aina ole tullut
riittävästi huomioon otetuksi alueiden käytön suunnittelussa.

Eräänä lähtökohtana suunnittelutyötä tehtäessä on ollut nimenomaan paikallis
ten asukkaiden ja rannanomistajien etujen huomioon ottaminen.

Loma-asuntomäärän ennusteen poikkeaminen Pohjois-Karjalan seutukaavalii
ton esittämästä johtuu siitä, että kyseistä seutukaavaliiton ennustetta ei vielä ollut
käytettävissä, kun ennuste kokonaissuunnitelmaa varten tehtiin. Poikkeaminen ei
ole varsin suuri. Kokonajssuunnjtelmassa ennustetaan loma-asuntomääräksi
v. 2000 Pohjois-Karjalassa 25 000 kpl ja seutukaavaliiton runkokaavassa 24 500.
Jatkosuunnittelussa on käytetty seutukaavaliiton ennustetta.

7. Tulvasuojelu ja maankuivatus

Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto korostaa, että kuivatustyötä tehtäessä on otettava huomi
oon soidensuojelukohteet, jotka on esitetty sisällytettävksi vahvistettavaan Pohjois-Karjalan
seutukaavaan. Metsätaloudellisten kuivatusten hehtaantavoitteet kokonaissuunnitelmaeh
dotuksessa saattavat tämän vuoksi vähän muuttua.

Pohjois-Karjalan lääninhallitus korostaa Saimaan tulvapengerrysten rakentamisen merki
tystä. Tarkoitukseen tulisi myöntää määrärahoja huomattavasti nykyistä enemmän.

Suomen Kalastusyhdistyksen mukaan kuivatuksen aiheuttamia kalataloudellisia haittoja
ei ole riittävästi käsitelty.

Vakimon kunta korostaa sitä, että Valtimon vesistössä Karijokeen mahdollisesti raken
nettava pato ei saa aiheuttaa tuntuvaa vahinkoa rantaviljelmille.
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Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto pitää maankuivatusta ja kastelua koskevia
toimenpide-esityksiä riittävinä.

Vastine: Metsähallituksen ja metsää omistavien yhtiöiden kuivatustavoitteet eivät määrien
sä puolesta paljon muuttune suojelukohteiden rauhoittamisen vuoksi. Kuivatus
toimenpiteiden kohteet sitävastoin muuttunevat.

Vesiviranomaisten näkemyksen mukaan Saimaan tulvapengerrysten rakentami
nen on aiheellista ja tärkeää silloin kun kuivatuksesta tuleva hyöty tulvahaittojen
poistumisena on rakennuskustannuksiin nähden riittävä. Erittäin tärkeä merkitys
ranta-alueiden käytön vakiinnuttamiselle on Saimaan säännöstelyn toteuttamisella.

Soiden kuivattamisen on todettu jossakin määrin kuormittavan vesistöjä. Aina
kin välittömästi ojituksen jälkeen vesien sameus ja väri lisääntyvät. Yksityiskoh
taista tietoa asiasta ei toistaiseksi kuitenkaan ole, eikä näin ollen voida osoittaa
ojituksen vaikutusta kalastoonkaan.

Se, annetaanko lupa pohjapadon rakentamiselle Valtimon vesistön Karijokeen,
ratkaistaan vireillä olevassa vesioikeudellisessa käsittelyssä. Mikäli hanke on aiheu
tuviin haittoihin nähden hyödyllinen, se myös toteutunee.

8. Vesiluonnon ja vesimaiseman hoito ja suojelu

Sisäasiainministeriön mukaan mm. luonnonsuojelualueita ja metsätalouden harjoittamista
koskevat suositukset olisi tullut kytkeä paremmin alueiden käytön suunnitteluun, mm. seu
tukaavaliito n suojelu- ja virkistysalueita koskevan vaihekaavan luonnoksiin.

Sisäasiainministeriön mukaan myös kysymys tiettyjen vesistöjen ottamisesta tehostetun
suojelun piiriin olisi selvitettävä tarkemmin ja ao. ankaramman suojelun alaisten vesistöjen
määrän sopivuutta tutkittava.

Pohjois-Karjalan lääninhallituksen ja Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton mielestä tavoite
Pyhäjärven, Viinijärven, Höytiäisen ja Koitereen säilyttämiseksi mahdollisimman luonnon
tilaisina on perusteltu.

Kontiolahden kunnan ja Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liiton mukaan luonnon-
ja vesimaisemansuojelua koskevat toimenpide-esitykset ovat hyvät ja riittävät, mutta niistä
aiheutuvat taloudelliset rasitteet voivat muodostua liian suuriksi.

Metsähallitus korostaa, että esitettäessä vesialueita suojelutarkoituksiin tulee turvata
uitonja vesiliikenteen etu.

Joensuun Korkeakoulun mukaan luonnon ja vesimaiseman suojeluun liittyvien toimen
piteiden osalta vesiluonto on unohdettu ja näin tästä osasta puuttuvat esimerkiksi koko
naan moottoriliikennettä vesillä koskevat rajoitukset. Korkeakoulun mukaan myös vesikäy
mälät tulisi kieltää loma-asunnoilla koko läänin alueella.

Joensuun kaupungin mielestä uivien huviloiden käyttöön ottamista tulisi rajoittaa ja nii
den jätehuoltoon kiinnittää erityistä huomiota.

Vastine: Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelmassa on pyritty kytkemään
luonnonsuojelualueet ja vesiluonnon ja -maisemansuojelu mahdollisimman lähei
sesti toisiinsa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama toimikunta on tutkinut tehostetun
suojelun piiriin otettavia vesistöjä ja antanut asiasta mietintönsä.

Luonnon- ja vesimaiseman suojelua koskevia toimenpidesuosituksia on pidettä
vä välttämättöminä ihmistoiminnan kiihtyvän luontoa kuluttavan toiminnan hillit
semiseksi.
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Vesien moninaiskäyttöperiaatteiden mukaisesti uiton ja vesiliikenteen etu on

pyritty suunnitelmassa huomioimaan.
Venemoottorien käytön rajoittamista on käsitelty luvussa “4.335 Veneilyreitti

suunnittelu”. Kaavamaiseen vesikäymäläkieltoon loma-asunnoissa työryhmä ei

katso olevan syytä mennä. Myös vesikäymälästä tulevat jätevedet voidaan puhdis

taa haitattomiksi vesistöille.
Joensuun kaupungin huomautus uivien huviloiden käyttöönoton rajoittamises

ta on perusteltu.

9. Vesistöjen säännöstely

Imatran Voima Oy:n mukaan Suomen nykyisestä sähkön tarpeesta peitetään vesivoimalla

noin 40 %, lämpövoimalla noin 50 % ja noin 10 % sähkön tuonnilla. Lämpövoimavaltai

seen tuotantoon siirtyminen on merkinnyt sähkön perusenergian tuottamista pitkällä käyt

töajalla toimivien lämpövoimalaitosten avulla. Tällöin vesivoiman käytön luonne on muut

tunut enää vain osittain vuosisäännöstelyyn osallistuvaksi ja aikaisempaa huomattavasti tär

keämmäksi muodostuvaa viikko-, vuorokausi- ja hetkellistä säätöä tuottavaksi voiman tuo

tantomuodoksi. Lämpövoimalaitosten huoltojen ajoittuminen pääasiassa kesäaikaan ja

vesivoiman säännöstelymahdollisuuden käyttäminen ovat merkittävästi pienentäneet kesä-

ja talvienergioiden kustannusarvoja tällä vuosikymmenellä. Imatran Voima Oy olettaa, että

talvi- ja kesäenergian tuotantokustannusten suhde pysyy myös tulevaisuudessa nykyisellä

tasolla, joka on noin 1,2 ja talvienergian hintataso noin 10 p/kWh.
Myös Enso-Gutzeit Osakeyhtiö kiinnittää huomiota energian hinnoitteluun hyötylaskel

missa. Pohjois-Karjalan vesivoimasta on Enso-Gutzeit Osakeyhtiön omistuksessa noin 50 %

ja yhtiön sähkönkuormitus on lähes tasainen, joten suunnitelmassa käytettyä hintaeroa

kesä- ja talvienergian välillä (1 :2) ei ole olemassa. Imatran Voima Osakeyhtiön tositteissa ei

ole mitään hintaeroa kesä- ja talvivoimalla, mutta kesällä on eräitä lasketun tehon ylitysoi

keuksia. Nämäkin ylitysoikeudet ovat voimassa vain ajan 16.5.—30.9. Enso-Gutzeit Oy
korostaa, että saavutettavalla minimiteholla on nyt ja tulevaisuudessa ratkaiseva merkitys.

Myös Oy Kaukas Ab korostaa, ettei ole perusteita hinnoitella talvi- ja kesäenergiaa eri

arvoisiksi. Vuosisäännöstelyllä on voimataloudessa nykyisin merkitystä lähinnä siinä, että

ohijuoksutus voidaan sen avulla minimoida. Vuosisäännöstelyä tärkeämpää on voimatalou

den kannalta lyhytaikainen vuorokausisäätö ja viikkosäännöstely, jolloin vesivoimalla voi

daan ajaa huippukuormitukset. Koko Kaltimon voimalaitoksen sähkön tuotanto myydään

Imatran Voima Oy:Ue pitkäaikaisen sopimuksen perusteella kuukausikorvausta vastaan.

Laskettuna voimalaitoksen keskimääräisen sähköntuotannon 148 milj. kWhn perusteel

la tulee sähköstä saatavaksi hinnaksi keskimäärin 5,84 p/kWh. Yhtiö pitää tärkeänä, että

sekä Pielisen että Koitereen säännöstelyhankkeet toteutettaisiin samanaikaisesti ja kiireel

lisesti.
Suomen Voimalaitosyhdistys ry toteaa, että eräiden säännöstelyjen yhteydessä on koko

naissuunnitelmassa ollut pyrkimyksenä rajoittaa veden luonnontilaisia korkeusvaihteluita.
Tästä on väistämättömänä seurauksena alapuolisten vesistöjen virtaamavaihteluiden lisään

tyminen, josta koituu vahinkoa sekä voimataloudelle että muille intresseille. Yhdistys ko

rostaa vielä, että kunkin voimalaitoksen laitoskohtaista hyötyä tai tappiota arvioitaessa on

otettava huomioon omistajayhtiön sähkön hankinnan ja kulutuksen erikoispiirteet. Yhdis

tyksen mukaan voimalaitosten lyhytaikainen säätö (vuorokausi-ja viikkosäätö) ei ole koko

naissuunnitelmassa esitetystä poiketen vesilain 8. luvussa tarkoitettua säännöstelyä. Tämä

käy ilmi mm. Korkeimman hallinto-oikeuden 9.5.1964 antamansa Valajaskosken voima

laitoksen rakennuslupaa koskevasta päätöksestä.
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Joensuun kaupunki toteaa, että Saimaan vedenkorkeus NN+76,75 on Joensuun alueella
se taso, jonka yläpuoella alkaa ilmetä huomattavia vahinkoja erityisesti talviaikana, kun sa
devesiviemärit pääsevät jäätymään ja kun jätevesiviemärit alkavat tulvia. Purjehduskauden
aikana vesipinnan aleneminen tason NN+75 ,50 alapuolelle tulisi ehdottomasti estää. Maata
loustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto korostaa Saimaan säännöstelyn p ikaisen toteuttami
sen tärkeyttä.

Liikenneministeriö ja tie- ja vesirakennushallkus pitävät Pielisen säännöstelyehdotusta
hyvänä ja kannattavat sen toteuttamista. Edellä mainitut toteavat myös säännöstelykysy
myksistä Kuurnanja Kaltimon välisen Pielisjoen säännöstelyn jätetyn huomioon ottamatta.

Ilomantsin kunta toteaa säännöstelyn ylärajan NN+ 145,40 m Koitereella olevan risti
riitainen rakennettavan Novikinniemen pengertien tasausviivan korkeuden NN+ 144,55 m
suhteen. Kunnan mielestä Koitereen vedenpinnan yläraja saa olla enintään NN+144,05 m.
Pohjois-KarjaLan lääninhallitus yhtyy Ilomantsin kunnan mielipiteeseen. Enso-Gutzeit
Osakeyhtiön mielestä säännöstleyn alarajaa Koitereella on pyritty pemsteettomasti nos
tamaan tasolta NN+142,00 m tasolle NN+142,50 m, vaikka jo 20 vuoden ajan on juok
sutettu alarajalle NN+ 142,00 m, eikä kalakanta ole havaittavasti tämän takia kärsinyt.

Sisäasiainministeriön ja Kontiolahden kunnan mielestä on selvitettäessä Ruunaan kos
kien rakentamista yksipuolisesti tarkasteltu hankkeen taloudellisia näkökohtia ottamatta
riittävästi huomioon alueen huomattavia luonnon- ja virkistyskäytöllisiä arvoja.

Enon kunnan mielestä suunnitelmassa on käsitelty esitettyjen säännöstelysuunnitelmien
toteuttamisen mahdollisesti aiheuttamia haittoja alueiden väestölle ja elinkeinoelämälle
liian vähän. Kunta toteaa myös, että säännöstelyn voimataloudelle antama tuotto tulisi
saattaa nykyistä enemmän sijaintikunnan hyödyksi.

Pohjois-Karjalan lääninhallitus esittää yleisenä toivomuksena, että eri vesistöjen veden-
korkeuden vaihtelut tulisi saattaa mahdollisimman pieniksi ja että vedenkorkeusmittarit
tulisi asettaa vesistöihin kylittäin.

Joensuun Korkeakoulun mukaan vesistöjen säännöstelytoimenpiteet ja vesistöön raken
taminen ovat suunnitelmassa yksipuolisesti käsiteltyjä ja johdonmukaisesti ylimitoitettuja.
Vesistöön rakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn aiheuttamia haittoja on vähätelty ja tut
kittu puutteellisesti.

Pohjois-Karjalan lääninhallitus ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ry huomauttavat, että
vesiviranomaiset huolehtisivat siitä, että voimalaitosten rakentamisesta kärsineet, esim.
Enon Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella, saisivat pikaisesti korvauksensa.

Vastine: Imatran Voima Oy:n, Enso-Gutzeit Oy:n ja Oy Kaukas Ab:n lausunnoissa esite
tään, että koko naissuunnitelmaehdotuksen voimatalouslaskelmissa olisi käytetty
vanhentunutta talvi- ja kesäenergian hintasuhdetta. Työryhmä toteaa, että ilmoi
tettu hintasuhde 1,2 saattaa kysymyksessä olevien yhtiöiden osalta pitää paikkan
sa. Kuitenkin paikallisille yhdyskuntien sähkönjakeluyhtiöille talvienergian ja ke
säenergian hintasuhde on lähellä kahta. Koska Pielisen säännöstelyn toteuttami
nen myös mahdollistaa ilmeisesti samalla jonkinasteisen hetkellisen säännöstelyn
(säädön) toteuttamisen ja kun energian hinnan vuorokausivaihtelut ovat suuret,
ei voimatalouden kokonaishyödyn arvo, ottaen huomioon laskelmien epätarkkuu
den, oleellisesti muuttune.

Suomen Voimatalousyhdistys ry toteaa, että veden luonnontilaisten korkeus
vaihteluiden rajoittaminen lisää alapuolisen vesistön vedenkorkeusvaihteluita.
Esitetty Pielisen säännöstely esimerkiksi lisää talviajan virtaamia ja pienentää vas
taavasti kesäajan virtaamia pienennyksen ollessa huhti-syyskuussa keskimäärin
18 %. Saimaan säännöstelyn suunnittelussa Pielisen säännöstelyn vaikutukset on
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otettu huomioon. Pielisen säännöstelyn toteuttaminen vaikuttaa Saimaan tulvaa

alentavasti arviolta keskimäärin noin 2 cm ja huhtikuista alivettä nostavasti keski

määrin noin 5 cm.
Työryhmän mielestä on vesien käytön kokonaissuunnittelussa lähdettävä pi

kemminkin kansantaloudellisista kuin laitoksen tai yrityksen hyödyistä ja kus

tannuksista.
Saimaan säännöstelyn suunnittelu kuuluu ensisijaisesti Saimaan alueen vesien

käytön kokonaissuunnittelun piiriin. Työryhmän esitys vedenkorkeusvaihteluiksi

ottaa huomioon myös muiden Oriveden ja Pyhäselän ranta-alueiden kuin Joen

suun edun jaon tämän takia hieman tiukempi.

Ylä- ja Ala-Saimaan vedenkorkeusero on huomattava esim. Raikuun kanavan

kohdalla. Vedenkorkeuden tasoittamismahdollisuuksia tulisi työryhmän käsityk

sen mukaan tutkia.
Kuuman ja Kaltimon välin säännöstely Pielisjoella on vesioikeudellisessa käsit

telyssä. Keskivedenkorkeus välillä noussee n. 27 cm. Toimenpide helpottaa suuresti

uiton toimittamista ja alusliikennettä sekä pienentää vedenkorkeusvaihteluita.

Asiaan on viitattu luvussa “6.412 Pielisjoki”.

Novikinniemen pengertien tasausviivan korkeus ei ole esteenä Koitereen ns.

voimakkaamman säännöstelyn toteuttamiselle. Se vain aiheuttaisi pengertien

korottamisen.
Voimatalouden edustajien lausunnoista on käynyt ilmi, että vesistöjen vuosi

säännöstelyllä ei enää juuri ole taloudellista merkitystä. Hetkellisten huippujen

ajamisen takia työryhmä kuitenkin pitää edullisena Koitereella ns. voimakkaam

man säännöstelyvaihtoehdon toteuttamista. Säännöstelyalarajan korkeus NN+

142,50 m korkeuden NN+142,00 m sijasta on omiaan mm. vähentämään niitä

kalastollisia haittoja, joita suuresta säännöstelyamplitudista on mm. Ruotsissa

todettu aiheutuvan.
Pamilon voimalaitoksella on suuren putouskorkeuden takia edellytyksiä tulla

rakennetuksi pumppuvoimalaitokseksi. Tämän mahdollisuuden käyttökelpoisuut

ta työryhmän käsityksen mukaan tulisi tutkia.

Enon kunnalle työryhmä toteaa, että säännöstelysuunnitelmat on pyritty laa

timaan niin, että kaikki vesien käyttömuodot: maatalous, virkistyskäyttö, vesi-

liikenne jne. hyötyvät mahdollisimman paljon ja mahdollisimman tasapuolisesti.

Suunnittelussa ei ole pyritty liioittelemaan minkään käyttömuodon tarpeita.

Vaikka vesioikeudellisten riitakysymysten selvittely ei kuulukaan kokonais

suunnittelun piiriin, työryhmä toteaa, että Kaltimon voimalaitoksen rakentami

sesta kärsineiden vahingonkorvausasia on vesioikeudellisessa käsittelyssä.
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Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitel man lausuntopyyntöön
liittyvät kysymykset

1. Pidättekö vesien käytön kokonaissuunnitelman laatimista Pohjois-Karjalan vesistöille
tässä muodossa tarpeellisena?

2. Pidättekö kokonaissuunnitelman rakennetta oikeana?
3. Katsotteko, että suunnitelmassa on käsitelty liikaa joitakin asioita?
4. Katsotteko, että suunnitelmassa on käsitelty joitakin asioita liian vähän?
5. Pidättekö kappaleessa 2 esitettyjen suunnittelualuetta kuvaavien yleistietojen määrää ja

laatua sopivana?
6. Onko suunnittelualueen vesivaroja kuvattu muuhun sisältöön nähden riittävästi (kap

pale 3)?
7. Onko kappaleessa 4 “Vesien nykyinen käyttö, käyttötarpeiden kehitysennusteet ja

käyttömuotokohtaiset suunnitelmat” tietoja esitetty riittävästi ja onko eri käyttömuo
doille asetettuja tavoitteita käsitelty toisiinsa nähden oikeassa suhteessa?

8. Onko kappaleessa 5 “Suunnitelmavaihtoehtojen kannattavuusvertailu” eri vesienkäyttö
muotoja käsitelty oikein, riittävästi ja tasapuolisesti?

9. Ovatko vedenhankintaa koskevat toimenpide-esitykset (kappale 6.1) mielestänne hyvät?
10. Ovatko vesistöjen kuormituksen pienentämistä koskevat toimenpide-esitykset (kappa

leet 6.2 ja 6.3) mielestänne hyvät?
11. Ovatko vesistöjen säännöstelyä ja vesistöön rakentamista koskevat toimenpide-esityk

set (kappale 6.4) mielestänne hyvät?
12. Ovat vesistön virkistyskäyttöä koskevat toimenpide-esitykset (kappale 6.5) mieles

tänne hyvät?
13. Ovatko luonnon- ja vesimaisemansuojelua koskevat toimenpide-esitykset (kappale 6.6)

mielestänne hyvät?
14. Ovatko kalataloutta koskevat toimenpide-esitykset (kappale 6.7) mielestänne hyvät?
15. Ovatko uittoa ja vesiliikennettä koskevat toimenpide-esitykset (kappale 6.8) mieles

tänne hyvät?
16. Ovatko maankuivatustaja kastelua koskevat toimenpide-esitykset (kappale 6.9) mieles

tänne hyvät?
17. Muut kommentit Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelmaesityksestä.

Lisätietoja suunnitelmasta on saatavissa seuraavista paikoista:

Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimisto
Torikatu 36 A, 80100 Joensuu 10
puh. 973—25211

Vesihallitus, yleissuunnittelutoimisto
Fabianinkatu 32, V krs. 00100 Helsinki 10
puh. 90—19291






