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ESIPUHE

Vesihallinto laatu vesien käyttöä ja vesiensuoje
lua koskevia suunnitelmia valtakunnan-, alue- ja
hanketasolla. Vesien käytön kokonaissuunnittelu
on ohjaavaa alueellista suunnittelua ja se perus
tuu vesihallinnosta annettuun lakiin (18/70), jos
sa vesihallinnon erääksi keskeiseksi tehtäväksi on
määrätty vesien eri käyttömuodot huomioon ot
tavasta kokonaissuunnittelusta huolehtiminen.
Vesihallituksen perustamisen jälkeen on vesien
käytön kokonaissuunnittelu käynnistetty koko
maassa, joka on jaettu 19 suunnittelualueeseen.
Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet ja
suunnittelutilanne on esitetty kuvassa 1. Suun
nittelun kulku on esitetty kuvassa 2.

Kallaveden reitin vesien käytön kokonais
suunnittelu aloitettiin vuonna 1971, jolloin ve
sihallitus asetti työryhmän suunnitelmaa laati
maan. Työryhmän puheenjohtajana on ollut
Kuopion vesipiirin nykyinen piiri-insinööri Reijo
Porttikivi ja jäseninä Kuopion vesipiirin vesitoi
mistosta dipl. ins. Juuso Piirainen, maat. metsät.
kand. Kirsti Sallavo (vuoteen 1972 asti), maat.
metsät. kand. Petri Shemeikka, Mikkelin vesipii
rin vesitoimistosta dipl. ins. Matti Miekk-oja, vesi
hallituksen yleissuunnittelutoimistosta metsän
hoitaja Aaro Karjalainen, dipl. ins. Tarja Pyykkö
ja arkkit. Maisa Siirala, vesiensuojelu- ja vesien
virkistyskäyttötoimistosta maat. metsät. kand.
Sakari Kerminen (vuoteen 1973) ja vesihuoltotoi
mistosta dipl. ins. Antti Jokela sekä uittotoimis
tosta dipl. ins. Timo Haapio. Suunnittelutyöhön
osallistuivat lisäksi Kuopion vesipiirissä dipl. ins.
Jouko Peltokangas, dipl. ins. Viljo Mikkonen ja
maat. metsät. kand. Irmeli Taipalinen, vesiensuo
jelu- ja vesien virkistyskäyttötoimistossa dipl. ins.
Emelie Enckell ja tekn. lis. Hannu Nilsen ja yleis
suunnittelutoimistossa fil, kand. Esko Räsänen.
Työryhmää on avustanut Kuopion vesipiirin vesi-

toimiston ja vesihallituksen henkilökunta, erityi
sesti piirtäjä Katri Salmela yleissuunnittelutoi
mistosta.

Suunnitelmaa varten ovat selvityksiä laatineet
seuraavat henkilöt ja laitokset: Maa- ja Vesi Oy,
Ekono Oy, fil. kand. Heino Mikkola Kuopion kor
keakoutusta, maat. metsät, kand. K. Matti Lappa
lainen Jyväskylän hydrobiologisesta tutkimuslai
toksesta ja konsulentti Lauri Huttunen Kuopion
läänin maatalouskeskuksesta. Myös Pohjois-Savon
seutukaavaliitto on yhteistyösopimusten perus
teella osallistunut kokonaissuunnitelmaa palvele
vien selvitysten ja suunnitelmien tekemiseen.

Vesihallitus kutsui eri etupiirejä edustavan
neuvottelukunnan seuraamaan suunnittelun edis
tymistä, antamaan sille virikkeitä ja tuomaan jul
ki vesien käyttäjien näkemyksiä. Neuvottelukun
nan kokoonpano on ollut seuraava:

Suunnittelupäällikkö
Hannu Magnusson
Ympäristönsuojelun tarkastaja
Kalevi Takala

Tie- ja vesi- Yli-insinööri Kimmo Mannola
rakennushallitus Dipl. ins. Heikki Pettilä

Seutukaavajohtaja
Juhani Wallenius
Suunnittelupäällikkö
Erkki Remes

Maanviljelijä Heikki Rah ikainen
Seutukaavajohtaja
Timo Mattelmäki

Kuopion läänin
maatalouskeskus Konsulentti Lauri Huttunen

Pohjois-Savon
Maataloustuot
jain Liitto

Kuopion läänin
hallitus

Pohjois-Savon
seu tukaavaliitto

Etelä-Savon
seutukaavaliitto

Suomen Metsä
teollisuuden
Keskusliitto

Kamreeri Armas Kananen
Maanviljelijä Pertti Hyttinen

Varatuomari Timo Airaksinen
(vuoteen 1973)
Varatuomari Bengt Nordgren
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Savon Vesien- Toiminnanjohtaja Vesihallitus Vesihallintoneuvos
suojeluyhdistys Eero Hyvärinen (vuoteen 1974) Runo Savisaari

Kalatalousteknikko Toimistopäällikkö Pentti Sipilä
Heikki Oksman Työryhmän ehdotus kokonaissuunnitelmaksi
Toiminnanjohtaja valmistui vuonna 1975. Suunnitelmaehdotus jul
K. Matti Lappalainen kaistiin vesihallituksen tiedotuksia -sarjassa (Tie

Pohjois-Savon dotus 90, osat 1 ja II). Ehdotusta esiteltiin ylei
Luonnonsuojelu- Fil, lis. Matti Haapasaari sölle näyttelyn avulla keväällä 1976. Ehdotukses
yhdistys ta pyydettiin lausunnot alueen kunnilta, muilta
Savon Uitto- viranomaisilta ja eri intresseiltä. Saatujen lausun
yhdistys Metsänhoitaja Niilo Melama tojen pohjalta on suunnitelmaa tarkistettu. Tii

vistelmä lausunnoista ja työryhmän niihin antaMikkelin vesipii
mat vastineet ovat tämanrin vesitoimisto Piiri-insinööri Allan Noroila julkaisun liitteenä.

Vesihallituksen kollegio käsitteli tarkistetun
Kuopion vesipii- suunnitelman ja hyväksyi 18.4.1979 suunnitel
rin vesitoimisto Piiri-insinööri Eero Kujala man toimenpidesuositukset, jotka on esitetty

luvussa 7.

1 Vesihallitus asettaa 1
työryhmän

1

______________ __________

•••••• ••. .

ehdotuksen kokonais- seminen Vesihalli- 1 julkaiseminen 1 suunnitelman 1
Työryhmä laatu 1 1 Ehdotuksen julkai- 1 Kokonaissuunnitelman 1 Kokonais- 1

suunnitelmaksi 1 tuksen tiedotuksia- 1 Vesihallituksen ••I toteutumisen 1
— 1 sarjassa julkaisuja-sarjassa 1 edistäminen 1

— —

— — —

— ja seuranta

Tiedottamlnen Toimenpidesuositusten
tiyhennelmä, hyväksyminen

Neuvottelukunta näyttely jne.) vesihallituksen
kollegiossa

1 f

__________________ _____________________

en
1

EhdotuksT

1 Vesien käyttäjät 1
Lausuntokierros tarkistaminen

t -

Kokonaissuunnitelman

tarkistamistarpeen toteaminen [.. J

Kuva 2. Vesien käytön kokonaissuunnittelun kulku.
Fig. 2. The pro cedure in integrated watcr resources developrnent planning.
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1. JOHDANTO

Vesien käytön kokonaissuunnittelu on ohjaa
vaa alueellista suunnittelua, joka tähtää vesiva
rojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämi
seen ja vesien käyttöä ja suojelua koskevien eri
laisten etujen yhteensovittamiseen. Vesivaroiksi
käsitetään pintavedet ja pohjavedet sekä vesistö
maisematekijänä. Vesien eri käyttömuotoina tar
kastellaan asutuksen ja teollisuuden vedenhan
kintaa, kastelua, virkistäytymistä, kalastusta ja
kalankasvatusta, vesivoiman tuotantoa, puutava
ran uittoa ja alusliikennettä. Jätevesien johtami
nen vesistöön on niinikään vesistön käyttöä. Ve
siensuojelu käsittää jätevesi- ja muun kuormituk
sen vähentämisen, sopivan purkupaikan valinnan
sekä kuormittavan toiminnan sijoittumisen ohjaa
misen tai rajoittamisen. Vesistöjen käyttökelpoi
suutta voidaan parantaa kunnostamistoimenpi
tein. Veden määrää ja korkeutta säädellään erilai
sin säännöstelyin ja järjestelyin sekä perkauksin
ja ojituksin.

Vesien käytön kokonaissuunnittelulla on yh
teyksiä läänien ja kuntien harjoittamaan suunnit
teluun, alueiden käytön suunnitteluun kuten seu
tukaavoitukseen sekä muuhun sektorisuunnitte
luun. Kokonaissuunnittelun asema muuhun suun
nitteluun nähden on esitetty kuvassa 3. Vesien
käytön kokonaissuunnittelu Kallaveden reitillä
käynnistettiin jo ennen kuin Pohjois-Savon seutu
kaavaliitto syksyllä 1972 aloitti toimintansa. Erää
nä lähtökohtana kokonaissuunnittelussa oli maa
kuntaliiton suorittama vapaaehtoinen seutusuun
nittelutyö. Aloitteita vesien käyttöä ohjaavasta
suunnittelusta oli tehty 1960-luvun puolestavä
listä lähtien. Maataloushallituksen toimesta vai
mistuikin vuonna 1970 Keski-Kallaveden vesien-
suojelun yleissuunnitelma.

Kallaveden reitin suunnittelualueelle on tun
nusomaista toisaalta vesistöjen ja vesimaiseman
runsaus ja toisaalta keskimääräistä niukemmat
pohjavesivarat. Vesistöjen veden laatu on yleensä
hyvä. Iisalmen reitti ja muiden reittien lawavesis
töt ovat lievästi rehevöityneitä. Suurimpien asu
tuskeskusten alapuolisissa vesistönosissa näkyy
jätevesien likaava vaikutus. Kallaveden reitin tar
joamat mahdollisuudet vesivoiman kehittämisel
le, puutavaran uitolte ja alusliikenteelle sekä tul
vasuojeluun on suhteellisen hyvin otettu käyt
töön. Käyttämättömiä resursseja on eniten virkis
tyskäytön ja kalatalouden kehittämiseen.

Vedenkorkeuksien on todettu eräillä järvillä
olevan epäedullisia erityisesti virkistyskäytön ja
kalatalouden, mutta myös tulvasuojelun, uiton,
veneilyn ja voimatalouden kannalta. Vesistön

käyttö jätevesien johtamiseen on ristiriidassa
useimpien muiden käyttömuotojen kanssa ja se
vaatii erityistä huomiota suurimmissa keskuksis
sa, missä on sovitettava yhteen myös intensiivi
nen vesien muu käyttö. Teollisuus on alueella
huomattavasti suurempi kuormittaja kuin asutus.

Kokonaissuunnitelmaa varten laati Ekono Oy
selvityksen puunjalostusteollisuuden jätevesien
määrästä, laadusta ja mahdollisten puhdistustoi
menpiteiden kustannuksista. Vesihallituksessa
tehtiin selvityksiä myös muun teollisuuden jäte
vesistä. Taustatiedon saamiseksi jäteveden johta
mista ja vesiensuojelua koskevien toimenpiteiden
valitsemiseksi MMK K. Matti Lappalainen Jyväs
kylän hydrobiologisesta tutkimuslaitoksesta sel
vitti reitin tilan kehitystä eri kuormitusvaihtoeh
doilla. Vedenhankinnan suunnittelun pohjaksi
Maa ja Vesi Oy laati vesihallitukselle alueen poh
javesivarojen yleisinventoinnin. Vesi- ja jätehuol
tosuunnitelma laadittiin Maa ja Vesi Oy:ssä koko
naissuunnitelman ja samanaikaisesti tekeillä ol
leen Pohjois-Savon Seutukaavaliiton runkokaavan
tarpeisiin. Vesistöjen säännöstelyn ja kunnostuk
sen suunnitteluun tarvittavat selvitykset teki Maa
ja Vesi Oy. Metsäojituksen tulvia lisäävän vaiku
tuksen selvittämiseksi vesihallituksessa suoritet
tiin alueen maankäytön karttainventointi. Sään
nöstelyn vaikutuksista järvien virkistysarvoon laa
dittiin opinnäytteenä selvitys kokonaissuunnitel
maa varten. Vesistön virkistyskäyttöarvon ja vesi-
maiseman suojeluarvon selvittämiseksi suoritet
tiin rantainventointi ja tietojen atk-analyysi. Ran
tojen loma-asutuskelpoisuuden ja rakennettavuu
den selvittämiseksi inventoitiin alueen huomatta
vimpien järvien rannat. Maastotyönä tehtiin KaI
laveden reitin koskien inventointi jokireittien ja
koskien suojelu- ja virkistysarvon määrittämiseksi.
Kuopion vesipiirin vesitoimisto teki vuonna 1971
kalastusta koskevan tutkimuksen. Aineistoa kä
sitteli fil, kand. Heino Mikkola Kuopion korkea-
koulusta. Vuonna 1976 korkeakoulu ajankohtais
ti em. tutkimuksen aineiston. Kalatalouden tilan
inventoinnin laati kokonaissuunnitelmaa varten
konsulentti Lauri Huttunen Kuopion läänin maa
talouskeskuksesta. Pohjois-Savon seutukaavalii
ton kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perus
teella seutukaavaliiton toimesta tehtiin selvityk
set vapaa-ajankalastuksen tarvitsemista alueista
alueen kaupunkien ympäristössä sekä urheiluka
lastukseen sopivista alueista Pohjois-Savossa.

Edelliset selvitykset ovat olleet apuna suunni
telmaa laadittaessa. Lausuntokierroksen ja tapah
tuneen kehityksen aiheuttamin muutoksin työ
ryhmän ehdotus on ollut tässä julkaisussa esite
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tyn vesien käytön kokonaissuunnitelman pohja
na. Suunnitelma poikkeaa työryhmän ehdotuk
sesta kysymyksissä, jotka koskevat alueen kau
punkien jätevesien purkupaikkojen siirtoa alem
maksi vesistössä. Kuormituksen siirtämisen katso
taan edellyttävän tarkempia selvityksiä, jotka tu
lisi suorittaa sen jälkeen, kun kuormituksen vä
hentämistoimenpiteiden vaikutukset ovat arvioi
tavissa. Myös Kuopion vedenhankintaa suositel
laan tässä kapasiteetin lisäyksen osalta ensisijai
sesti järjestettäväksi pohjavesistä. Työryhmän eh
dotuksessa säännöstelyä koskevat suositukset si
sältyivät eri käyttömuotoja koskeviin suosituksiin.
Tässä ne on esitetty laajemmin omana lukunaan.
Uutta ovat myös suositukset Kiumjoen ja Keyri
tynjoen vesistöjen yleissuunnitelmien laatimisesta.

Tekstissä on eri yhteyksissä viitattu Iisalmen

väylän parantamiseen. Hanke ei ollut nykyisessä
muodossa vireillä suunnitelmaehdotusta laadit
taessa eikä toimenpidesuosituksia hyväksyttäessä.
Kokonaissuunnitelmaehdotuksessa oli tarkastel
tavana syväväylän jatkamishanke, mikä olisi edel
lyttänyt huomattavia ja ympäristölle osin va
hingollisia säännöstelytoimenpiteitä. Nyt vireillä
oleva syväykseltään matalampi väylä ei ole sanot
tavassa ristiriidassa muun vesien käytön kanssa.

Vesihallituksen kollegion Kallaveden reitille
hyväksymät toimenpidesuositukset ovat vesihal
linnon omassa toiminnassa ohjeena eri muodoissa
tapahtuvalle yksityiskohtaisemmalle suunnitte
lulle, vesirakennuskohteiden valinnalle, vesihuol
lon ja vesiensuojelun avustus- ja lainoitustoimin
nalle sekä vesihallinnon esiintymiselle yleisen edun
valvojana mm. vesioikeuksissa.

ALUEIDEN KÄYTÖN VESIEN KÄYTÖN MUU SUUNNITTELU
SUUNNITTELU SUUNNITTELU

VALTAKU N NANTASO

55) [ La

.

ALUETASO

Vesien käytön
kokonaissuunnittelu LAKS

Seutukaavoitus Muu sektori-
Vesien käyttömuoto- suunnittelu
jen yleissuunnittelu

PAI KALLISTA SO

Yleis-,asema-, Vesien käyttömuoto- Kuntasuunnittelu
rakennus- ja jen yleis-ja hanke- Muu sektori
rantakaavoitus suunnittelu suunnittelu

1) VAS = Valtakunnaliinen alueiden käytön suunnittelu
MAKS = Ministeriöiden alueellinen kehittämissuunnittelu
LAKS = Läänien alueellinen kehittämissuunnittelu

Kuva 3. Vesienkäytön kokonaissuunnittelu suhteessa muuhun suunnitteluun.
Fig. 3. Integrated water resources development planning versus other ptanning.
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2. SUUNNITTELUALUE
2.1 Alueen rajausja hallinto

Suunnittelualueena on Kallaveden reitin vesistö
alue Visoksen vesistössä. Kallaveden reitti muo
dostuu Suur-Kallavedestä ja siihen laskevista Ii
salmen, Nilsiän ja Juojärven reiteistä sekä Kaila-
vedestä purkautuvista Leppävirran ja Heinäveden
reiteistä Haukiveden, ts. Saimaan, tasoon saakka.
Haukivettä tarkastellaan vain siltä osin kuin ylä-
puolisen vesistön vaikutusten johdosta on tar
peen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin
17 500 km2, josta 2 $00 km2 eli noin 16 % on
vesialuetta. Alue käsittää noin kolmanneksen
suomenpuoleisesta Vuoksen vesistöalueesta ja
noin 5 % koko maan pinta-alasta. Kallaveden rei
tin suunnittelualueen sijainti käy ilmi esipuheen
yhteydessä esitetystä kuvasta 1.

Pääosa suunnittelualueesta on Kuopion lää
nissa. Heinäveden reitti on Mikkelin läänin alu
eella. Reuna-alueet pohjoisessa ja idässä kuuluvat
Oulun ja Pohjois-Karjalan lääneihin. Kuopion,
Mikkelin ja Pohjois-Karjalan vesipiirien rajat
noudattavat läänien rajoja. Oulun läänin puolella
olevat alueet kuuluvat Kokkolan ja Kainuun vesi-
piireihin. Kuopion, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan
läänit kuuluvat Itä-Suomen vesioikeuden toimi-
alueeseen Oulun läänin ollessa Pohjois-Suomen
vesioikeuden toimialueella. Suunnittelualueen
pääosa sijaitsee Pohjois-Savon seu tukaavaliiton
alueella, jonka rajat noudattavat Kuopion läänin
rajoja. Mikkelin läänissä oleva Heinäveden kunta
sijaitsee Etelä-Savon seutukaavaliiton alueella.
Suunnittelualueella toimii Savon vesiensuojelu
yhdistys.

Suunnittelualueella on kolme kaupunkia Kuo
pio, Iisalmi ja Varkaus. Kokonaan tai lähes koko
naan suunnittelualueella sijaitsevia maalaiskuntia
on 15. Ne ovat Juankoski, Kaavi, Kiuruvesi, La
pinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Rautavaa
ra, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tuusniemi, Varpaisjär
vi, Vehmersalmi, Vieremä ja Heinävesi. Reuna
alueiden kuntia, joiden keskustaajama ei kuulu
suunnittelualueeseen, tai jotka ainoastaan rajoit
tuvat siihen, ovat Oulun läänissä Pyhäjärvi, Py
häntä, Vuolijoki, Sotkamo ja Kajaani, Pohjois-
Karjalan läänissä Nurmes, Juuka, Outokumpu
sekä Liperi ja Kuopion läänissä Pielavesi, Tervo,
Karttula ja Suonenjoki.

Kuvassa 4 on esitetty suunnittelualue ja eräitä
sen hallinnollisia rajoja sekä tärkeimmät taajamat.

2.2 Luonnonsuhteet

Alue kuuluu Sisä-Suomen järvialueeseen. Järvet
liittyvät toisiinsa pitkiksi sokkeloisiksi reiteiksi,
jotka ulottuvat lähes kaikkialle alueella. Reittien
yleissuunta on joko pohjoisesta etelään tai tuo
teesta kaakkoon.

Alueelle on tunnusomaista pinnanmuodostuk
sen vaihtelevuus, metsävaltaisuus, vesistöjen run
saus ja pohjoisosan vedenj akajaseudun huomatta
va soiden määrä sekä suhteellisen niukat pohja
vesivarat. Maanpinnan koh outumien runsaus
johtuu kallioperän epätasaisuudesta. Maanpinnan
korkeus on yleensä alueella merenpinnasta mi
tattuna tason + 100 m alapuolella. Suurimmat
maanpinnan korkeusvaihtelu t ovat koillisessa.
Kallaveden pinta on 82 metriä merenpinnasta ja
noin 6 m ylempänä kuin Saimaa. Korkeimmillaan
vesistön pinta on Nilsiän reitin Hiienjärvellä, ta
solla + 222 m. Maan kohoaminen alueen kaak
koisosassa on noin 4,5 mm ja luoteisosassa 7 mm
vuodessa.

Maalajipeite koostuu valtaosaltaan moreenista
ja se on yleensä ohut. Viljelykelpoisimmat mo
reenipeitteen kohdat ovat erillisinä laikkuina, joi
ta erottavat kanimmat metsänkasvuun soveliaat
alueet. Tämä on osaltaan edistänyt haja-asutuk
sen syntyä ja säilymistä. Metsänkasvulle Pohjois-
Savon tyypillisin maaperä on erittäin suotuisa.
Aluetta pidetäänkin luontaisilta olosuhteiltaan
eräänä maamme parhaista puuntuotantoalueista.

Sora- ja hiekkaesiintymät ovat keskittyneet
harjumuodostelmiin ja savimaat j okilaaksoihin ja
vesistöjen rannoille. Alueella on kolme suurehkoa
harjujaksoa. Yhtenäisimmät savipeitteiset maat
reunustavat Iisalmen reitin järviä alkaen Kiuru
vedeltä ja Vieremältä ja jatkuen etelään Maa
ningalle ja Siilinjärvelle.

Nämä alueet luovat keskimäärin parhaat mah
dollisuudet Pohjois-Savossa maanviljelyksen har
joittamiselle.

Kallioperä on alueen eteläosissa kiteistä lius
ketta, pohjoisosassa graniittigneissiä.

2.3 Väestö ja elinkeinot

Suunnittelualueen kunnissa asuneen väestön ko
konaismäärä vuonna 1978 oli noin 223 000, josta
noin kaksi kolmasosaa oli taajamaväestöä. Taa
jamaväestöstä 75 ¾ asui Kuopiossa, Varkaudessa
ja lisalmella. Koko Kuopion läänin väestötavoit
teeksi vuonna 1985 on valtioneuvosto asettanut
253 000 henkeä, mikä on sama kuin vuoden

2 1880076264—13
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Kuva 4. Kallaveden reitin suunnittelualue.
Fig. 4. The Kattavesi watercourse ptanning area.
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1975 väestömäärä. Suunnittelualueen kokonais
väkiluvun ennustetaan vuoteen 2000 mennessä
kasvavan noin 3 prosenttia. Taajamaväestön en
nustetaan kuitenkin samanaikaisesti kasvavan
20 % haja-asutuksen vastaavasti vähentyessä.
Valtioneuvoston kanslian ja seu tukaavaliiton
kuntakohtainen väestöennuste on esitetty taulu
kossa 1. Taajamakohtaisena ennusteena on sa
massa taulukossa esitetty seutukaavaliiton vuon
na 1979 laatima ennuste.

Pohjois-Savon elinkeinorakenne on edelleen
kin maa- ja metsätalousvaltaisimpia koko maassa.
Seitsemänkymmentäluvun puolivälissä noin nel
jännes alueen ammatissa toimivasta väestöstä oli
maa- ja metsätaloustöissä, neljännes sai toimeen
tulonsa teollisuudesta ja runsas puolet oli seuran
naiselinkeinoissa, joihin on luettu rakennustoi
minta, kauppa, liikenne ja palvelut. Teollisuuden
osuus on jäänyt suhteellisen pieneksi, joskin
1970-luvun alkupuolella alueen teollisten työ
paikkojen kasvu on ollut suhteellisesti nopeinta
koko maassa. Työpaikkojen kokonaismäärän en
nustetaan kasvavan erityisesti teollisuudessa ja
seurannaiselinkeinoissa. Maa- ja metsätaloudessa
työpaikkojen vähenemisen arvioidaan jatkuvan
ainakin 1980-luvun puoliväliin. Maatalouden pää
tuotantosuunta on rehunviljelyyn perustuva kar- -

atalousvaltainen maatalous, jossa maidon tuotan
to on keskeisellä sijalla. Teollisuuden toimiala
rakenne on verrattain yksipuolinen puunj alostus
teollisuuden työllistäessä noin kolmanneksen
koko teollisuuden työvoimasta. Kehitys osoittaa
kuitenkin teollisuuden rakenteen olevan moni
puolistumassa.

Alueen suurimmat puunj alostuslaitokset ovat
A.Ahlström Osakeyhtiön tehtaat Varkaudessa ja
Savon Sellu Oy Kuopiossa. Muut merkittävät
teollisuuden alat ovat metalli-, tekstiili- ja elintar
viketeollisuus. Huomattava kemiallisen teollisuu
den laitos on Kemira Oy:n lannoitetehdas Siilin
järvellä. Kaivosteollisuutta edustavat Kotalahden
ja Liukonlahden malmikaivokset, Nilsiän kvartsiit
tilouhokset sekä Siilinjärven apatiittilouhos. Te
hokkaalla malminetsinnällä on mahdollisuuksia
löytää uusia hyödynnettävissä olevia esiintymiä.
Polttoturvetuotantoon on soita suunnittelualu

eella otettu Kiuruveden kunnassa. Taulukossa 2
on luetelni vesistöjen kannalta merkittävimmät
teollisuuslaitokset. Samat laitokset on merkitty
liitekartalle 2, jolta käyvät ilmi myös alueen ka
lantuotantolaitokset.

Alueen sisällä vallitsevat suuret kehittynei
syyserot. Laitaosat pohjoisessa ja idässä ovat erit
täin jälkeenjääneitä. Suunnittelualueen kaikki
kunnat sijaitsevat ns. kehitysalueella. II vyöhyk
keen kuntia, joilla kehitysalue-etuisuudet ovat
pienimmät, ovat Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus.
Muut kunnat ovat 1 vyöhykkeessä, missä lisätu
kea saavat Varpaisjärvi, Rautavaara ja Kaavi.

2.4 Kaavoitus ja muu alueellinen
suunnittelu

Seutukaavoitus on alueella edistynyt siten, että
Pohjois-Savon runkokaava hyväksyttiin liittoval
tuustossa vuonna 1975, rakennesuunnitelma
vuonna 1977 ja 1 vaihekaava vuonna 1978. Sisä
asiainministeriö vahvisti 1 vaihekaavan vuonna
1980. Kuopion läänin ensimmäinen alueellinen
kehittämissuunnitelma (LAKS) valmistui vuoden
1978 aikana.

Koko kunnan yleiskaava tai muu vastaava
maankäyttösuunnitelma on laadittu Kuopiossa,
Iisalmessa, Varkaudessa, Siilinjärvellä, Kiu ruve
dellä, Kaavilla ja Leppävirralla. Kaikki koko
kunnan maankäyttösuunnitelmat eivät kuiten
kaan täytä ensimmäisen asteen yleiskaavan kri
teereitä eikä niillä ole tällöin rakennuslain mu
kaisia oikeusvaikutuksia. Koko kunnan yleis
kaavan on valtuusto hyväksynyt Kuopiossa,
Varkaudessa, Kiuruvedellä ja Kaavilla. Valtuus
ton hyväksymistä osayleiskaavoista mainittakoon
lisäksi Suvasveden osayleiskaava Tuusniemellä ja
Leppävirralla sekä Ritoniemen osayleiskaava
Vehmersalmella. Rakennus- tai asemakaava on
voimassa kaikissa yli 200 asukkaan taajamissa
alueella. Rantakaavoja oli alueella vuoteen 1977
mennessä vahvistettu 6 kappaletta. Näistä kaksi
on lisalmella, kaksi Vehmersalmella, yksi Leppä
virrallaja yksi Siilinjärvellä.

Uuden kunnallislain mukaan kuntien tulee
laatia kuntasuunnitelma.
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Taulukko 1. Väesrönkehitys suunnittelualueen kunnissa (1978—2000) ja taajamissa (1978—1990).
Tabte 1. Devetopment uf population in the communes (1978—2000) and population centres (1978—1990) ofthearea.

Valtioneuvoston kanslialPohjois-Savon seutukaavaliitto

Kunta .. .

Vakiluku Ennuste ProjectzonCommune
Populauon

Taajama 1978 1985 1990 2000
Population centre

87 000Kuopio 73 567 77 600 81 000
Kaupunkialue 67 100 70 400 72 300

Maaninka 4 573 4 200 3 900
Kirkonkylä 750 950 1 050

Siilinjärvi 14 378 16 300 17 500
Kirkonkylä 6350 8500 10200
Toivala-Vuorela 3 000 3 300 3 400

Vehmersalmi 2 570 2 300 2 050
Kirkonkylä 500 600 700

Iisalmi 22 131 24 000 25 300
Taajama-atueer 14 900 18 500 20 100

Kiuruvesi 11 989 11 600 11 300
Kirkonkylä 4 700 5 300 5 750

Lapinlahti 7 647 7 400 7 150
Kirkonkylä 3 100 3 650 4 000

Sonkajärvi 6 881 6 150 5 550
Kirkonkylä 1 250 1 600 1 800
Sukeva 700 750 800

Varpaisjätvi 3 766 3 350 3 000
Kirkonkylä 1 100 1 300 1 450

Vieremä 5 321 4 800 4 500
Kirkonkylä 1 150 1 400 1 650

Juankoski 7 106 6 850 6 700
Kirkonkylä 2 300 2 800 3 100
Muuruvesi 420 470 500
Säyneinen 280 310 340

Kaavi 4952 4500 4250
Kirkonkylä 1 500 1 800 2 000

Nilsiä 8075 7750 7500
Kirkonkylä 3 300 3 800 4 050

Rautavaara 3 603 3 200 2 900
Kirkonkylä 1 350 1 550 1 700

Tuusniemi 4 390 3 850 3 500
Kirkonkylä 1 450 1 700 1 850

Varkaus 24 536 25 500 26 400
Taajamat 24 200 25 150 26 000

Leppävirta 11 694 11 050 10 550
Kirkonkylä 3 500 4 100 4600
Oravikoski 620 600 950

Ileinävesi 5 977 5 500 5 200
Kirkonkylä 1 500 1 800 1 900

3 650

19000

1 850

27 000

10950

6 900

5 100

2 700

4 250

6450

4 000

7 250

2650

3 200

27 500

10000

Yhteensä Totat
Kunnat 223153 225450 228250
Communes

Taajamat 145 020 160 330 170 290
Poputation centres
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Tautukko 2. Vesistön kannalta tärkeimmät teollisuuslaitokset Kallaveden reitin alueella.
Tabte 2. The most important industriat plants in the area.

Teollisuuslaitos, kunta N:o liitekartalla 2. Tuote Tuotanto v. 1978
Industriat plant, tocation Index on Map Appendix 2 Product Production in 1972

(t/a)

Metsäteollisuus
Wood-processing industry

A. Ahlström Osakeyhtiö, Varkaus 1. paperi 281 000
kartonki 21 600
sellu 57000
hioke 38 500
hierre 9 600
kuumahierre 98 400
kemimek. massa 18 400

Savon Sellu Oy, Kuopio 2. aallotuskartonki 132 700

Kymi Kymmene Oy, Juankoski 3. taivekartonki 27 900

Saastamoinen Yhtymä Oy, 4.—6. vaneri 46 300 m3/s

Kuopio lastulevy 65 000 m3/s
(3 teollisuusaluetta:) sahatavara 125 000 m3/s

Itkonniemi 4.
Särkilahti 5.
Siikaniemi 6.

Kemianteollisuus
Chemicat indusny

Kemira Oy, Siilinjärvi
lannoitetehtaat 7. rikkihappo 230 000

typpihappo 100000
fosforihappo 120 000
seoslannoitteet 350 000

Kaivosteollisuus
Mining industiy

Kemira Oy, Siilinjärvi
apatiittikaivos ja 8. apatiittirikaste (220 000)
rikastamo

Outokumpu Oy (Kotalahti), 9. Cu-rikaste 2 350
Leppävirta Ni-rikaste 28 750

Myllykoski Oy (Luikonlahti), 10. Cu-rikaste 3 620
Kaavi Co-rikaste 2 600

Zn-rikaste 3 480
S-rikaste 152 400

Lohja Oy (Kinahmi), Nilsiä 11. kvartsihiekka 90000

Lohja Oy (Hiekkamäki), Nilsiä 12. kvartsihiekka 26 300

Elintarviketeollisuus
fooU-pro cessing industsy

Kuivamaito Oy, Lapinlahti 13. maitojauhe 17 500
voi 2 500

Osuuskunta Yhteisjuustola, Lapinlahti 14. juusto 8 873

Kuopion osuusmeijeri (Sinikiven meijeri), 15. juusto 3 130
Maaninka voi 2 000

Nilsiän Osuusmeijeri, Nilsiä 16. voi 950
maitojauhe 1 480

Olvi Oy, Iisalmi 17. olut 16 000

1 Suunniteltu tuotanto. Rikastamo aloitti toimintansa v. 1979 lopulla.
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3. VESIVARAT
3.1 Vesistöt ja niiden hydrologia
3.11 Hydrologisia yteistietoja

Kallaveden reitin alueella tapahtuva hydrologinen
havaintotoiminta käy ilmi kuvasta 5. Havaintoja
tekevät vesihallituksen alaiset vesientutkimuslai
toksen hydrologian toimisto ja Kuopion vesipii
rin vesitoimisto, sekä Ilmatieteen laitos ja vesioi
keudellisen luvan velvoittamina yksityiset vesistö
hankkeiden toimeenpanijat. Tärkeimmät havain
noitavista suureista ovat vedenkorkeudet ja vir
taamat.

Varhaisimmat hydrologiset havaintosarjat suun
nittelualueelta koskevat Kallaveden jäähavainto
ja, jotka alkavat vuodesta 1834 jatkuen keskey
tyksettä nykypäiviin saakka. Havaintosarja on
pisin yhtenäinen hydrologinen aikasarja maas
samme ja pisimpiä jäänlähtöä ja -tuloa koskeva
koko maailmassa. Suurimpien järvien vedenkor

keuksia alettiin havaita 1860-luvulla Iisalmen rei
tin kanavarakennustöiden yhteydessä. Samaan
aikaan tehtiin alueella ensimmäiset virtaamamit
taukset.

Kallaveden reitin vesistöalueella on keskimää
räinen vuosisadanta 700 mm, mistä lumena sataa
noin 40 %. Keskimääräinen haihdunta on 390 mm.
Maa-alueilta tapahtuvan haihdunnan suuruus on
370 mm, kun taas vesialueilta haihtuu keskimää
rin 510 mm vuodessa. Lumipeitteen vesiarvo on
suurimmillaan maaliskuun lopussa, jolloin sen
pitkän ajan keskiarvo on 123 mm. Kallaveden rei
tin keskivalunnaksi saadaan 310 mm vuodessa,
mikä vastaa 9,9 1/skm2. Sadannan ja valunnan
keskimääräiset arvot käyvät ilmi kuvasta 6.

Vuoden keskilämpötila Kuopion seudulla on
kaudella 1931—1960 ollut noin +3°C. Heinä
kuussa keskilämpötila on 16—17 oCjahelmikuus•
sa —9 — —10 °C. Pysyvä lumipeite tulee ja järvet

Kuva 6. Vuotuinen keskisadanta ja keskivalunta Suomessa.
Fig. 6. Mean annuat precipitation and runoff in Finland.
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Kuva 5. Hydrologiset havaintopaikat.
Fig. 5. Hydrotogicat observation networks.
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jäätyvät tavallisesti marraskuun loppupuolella ja
lumi sulaa ja jäät lähtevät toukokuun alkupuo
liskolla. Alueen tuulisuhteissa on vallitsevana
kaakkois- ja etelätuulet. Auringonpaistetuntien
määrä on keskimäärin 1 570 tuntia.

Kuva 7 esittää Kallaveden reitin vesistön eri
osien pinta-ala- ja virtaamatietoja sekä taulukko 3
lisäksi järvien lukumäärät pinta-alan mukaan ryh
miteltynä.

3.12 Vesistön yleiskuvaus

Vuoksen vesistö rajoittuu lännessä Kymijoen ve
sistöön ja pohjoisessa Oulujärven vesistöön ulot
tuen idässä Neuvostoliiton puolelle. Kallaveden
reitti on Vuoksen vesistön pohjoinen lawavesistö.
Reitti alkaa Suomenselän vedenjakajalta Iisalmen
ja Nilsiän reitteinä, jotka laskevat Kallaveteen.
Tästä vedet virtaavat kahtena laskuhaarana, Soi-
salon saaren länsipuolitse Leppävirran reittinä
ja itäpuolitse Heinäveden reittinä, Haukiveteen ja
edelleen Ala-Saimaaseen. Heinäveden reittiin yh
tyy koillisesta lisäksi Juojärven reitti. Kuva 8 esit
tää nykyisin käytössä olevaa vesistöaluejakoa, jo
hon on tätä suunnitelmaa varten tehty eräitä täy
dennyksiä.

Iisalmen reitti
Iisalmen reitin, Kallaveden reitin läntisimmän
haaran, keskusjärven muodostaa Haapajärven,
Poroveden, Tismiönjärven, lijärven ja Nerkoon
järven muodostama allas. Tähän vedet kokoontu
vat kolmelta sivureitiltä, lännestä monihaaraiselta
Kiuruveden reitiltä, pohjoisesta Vieremän eli Sa
lahmin reitiltä ja idästä Sonkajärven reitiltä. Kiu
ruveden reitin pituus on noin 70 km. Huomatta

vimmat järvet ovat Näläntöjärvi, Osmanginjärvi,
Kiuruvesi, Sulkavanjärvi sekä Haapajärvi. Kiuru-
veden ja Haapajärven välisessä Saarikoskessa si
jaitsee Runnin säännöstelypato.

Vieremän reitin pituus on noin 75 km. Suu
rimpia järviä ovat Rotimojärvi, Satahmijärvi, Mart
tisenjärvi, Vieremänjärvi sekä lijärvi. Sonkajärven
reitti on noin 90 km pituinen. Ensimmäinen huo
mattava järvi on Raudanvesi, josta vedet kulkevat
Sukevanjärveen ja sieltä Sonkajärven kautta Her
nejärveen ja Kilpijärveen.

Porovedestä, johon kolme yläpuolista reittiä
purkautuu, vedet virtaavat Nerkoonjärven kautta
Onkiveteen, mistä edelleen Maaninkajärveen ja
Ruokoveteen, jotka ovat Kallaveden tasossa. Po
roveden ja Nerkoonjärven vedenkorkeuksia sään
nöstellään Nerohvirran padolla ja Onkiveden ve
denkorkeuksia Viannonkosken padolla. Päävesis
tön pituus Porovedestä Ruokoveteen on noin
60 km.

Nilsiän reitti
Nilsiän reitin yläjuoksulla ensimmäinen huomat
tava järvi on Laakajärvi, josta vedet virtaavat Kil
tuanjärven, Haapajärven, Säleväjärven ja Korpi-
järven kautta Atronjokeen ja siinä olevan Atron
voimalaitoksen kautta Syväriin ja edelleen Lastu
kosken säännöstelypadon kautta Vuotjärveen.
Korpijärveen laskee lisäksi Tiiikanjoki ja Vuot
järveen Pisankosken kautta Ala-Siikajärvi, johon
vuorostaan laskee Puntinjoki, mikä kerää Keyri
tyn- ja Luostanjokien vedet. Vuotjärvi laskee
Juankosken sekä Karjalankosken voimalaitosten
kautta Akonveteen ja edelleen Muuruveteen, Juu
rusveteen ja Kotkatveteen, mistä vedet virtaavat
edelleen Kallaveteen.

Taulukko 3. Hydrologisia tietoja Kallaveden reitiltä.
Tahle 3. Hydrotogical facts about the Kattavesi water system.

Valuma- Järvi- Keski- ...... . Jarvien lukumaaraVesistonosa Alaraja alue syys virtaama
Subarea Discharge Drainage Lake Mean pinta-alan mukaan

. Nurnber of lakes in staegroupspoint area percentage discharge —

km2 m3/s >100km2 >4km2 <1km2

Jisalmen reitti Viannonkoski 5 574 7,5 56 1 50 532
Nilsiän reitti Juankoski 4 072 10,2 46 46 821
Juojärven reitti Varistaipale 2 085 21,8 22 1 25 725
Kallaveden alue Konnus-Karvio 4 329 27,4 3 50 1 033
Leppävirran reitti Taipale 461 27,3 4 98
Heinäveden reitti Piippa 640 21,5 9 183
Yhteensä Total 17 426 15,9 165 5 184 3 392
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Kuva 7. Kallaveden reitin järvet ja keski
virtaamat.
fig. 7. Lakes and mean discharges in the
Katlavesj watercourse.
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Juojärven reitti
Juojärven reittiin kuuluvat yläjuoksulta lukien
seuraavat suurimmat järvet: Vaikonjärvi, Kajoon
järvi, jotka ovat Pohjois-Karjalan läänin puolella
sekä Kortteinen, Saarijärvi, Kaavinjärvi, Rikkave
sija Juojärvi. Juojärvestä vedet kulkevat Palokin
voimalaitoksen kautta Varisveteen. Juojärven ja
Varisveden välille on rakennettu Taivallahden
ja Varisveden sulut.

Kallaveden sekä Leppävirran ja
Heinäveden reitit
Kallaveden reitin keskusjärvi on Kallavesi, jonka
pituus on 90 km ja levein kohta 15 km. Kallave
den ja sen kanssa samassa tasossa olevien järvien,
joita ovat mm. Maaninkajärvi ja Ruokovesi Iisal
men reitillä, Akonvesi ja Juurusvesi Nilsiän reitil
lä sekä Suvasvesi ja Koirusvesi, pinta-ala on yh
teensä noin 900 km2.

Leppävirran reitti alkaa Koirusvedestä, josta
vedet virtaavat Voipaanselälle purkautuen Kon
nus- ja Naapuskoskista Leppävirran kautta Un
nukkaan, jonka pinta-ala on 106 km2. Unnukka
purkautuu Huruskosken voimalaitoksen ja Pir
tinvirran kautta sekä toisaalta Ämmäkosken
säännöstelypadon kautta Haukiveteen. Leppä-
virran reitillä ovat Konnuksen ja Taipaleen sul
kukanavat.

Heinäveden reitti alkaa Suvasvedeltä, josta
vedet virtaavat Varisveteen purkautuen Karvion
koskesta Kermajärveen, jonka pinta-ala on 84
km2. Kermajärvestä vedet kulkevat useiden kos
kien ja kapeikkojen kautta Ruokoveteen, josta
ne purkautuvat Pilpankosken kautta rikkonaisen
järvisokkelon muodostavalle Heinäveden selälle,
joka on Haukiveden tasossa. Heinäveden reitti
on kanavoitu rakentamalla neljä sulkua: Karvio,
Kerma, Vihonvuonne ja Piippa.

Haukivesi
Saimaaseen kuuluva Haukivesi, johon Kallaveden
reitin vesien lisäksi purkautuvat Pielisen reitin ve
det, on pinta-alaltaan 930 km2. Haukivesi pur
kautuu Pihlajaveteen ja edelleen Ala-Saimaaseen
ja Vuoksen virtaan.

3.13 Vedenkorkeus- ja virtaamasuhteet

Seuraavassa tarkastellaan vedenkorkeuksia ja vir
taamia ja niitä koskevia määräyksiä Kallaveden
reitin vesistön säännöstellyillä järvillä.

Iisalmen reitti:

Onkivesi, Nerkoonjärvi ja Porovesi
Iisalmen reitin alimpien järvien säännöstely to
teutettiin vuonna 1951. Onkivettä säännöstel
jään Viannonkosken padolla sekä Nerkoonjär
veä, Porovettä, Haapajärveä, lijärveä ja eräitä mui
ta näiden järvien kanssa yhteydessä olevia järviä
Nerohvirran padofla. Säännöstelyluvan mukaan
Viannonkosken padolla järjestellään Onkiveden
vedenpintaa siten, että huhtikuun ensimmäisestä
päivästä lähtien tulvan ohimenoon saakka pato
pidetään kokonaan auki. Kevättulvan mentyä ohi
pidetään vedenpinta korkeudessa NN + 84,55
Tästä korkeudesta vedenpinta nostetaan vähi
tellen marraskuun aikana talvipadotuksen ylära
jaan 84,70 m, mistä se vähitellen lasketaan vii
meistään vuoden alusta lähtien huhtikuun alkuun
mennessä korkeuteen 84,25 m ottaen huomioon,
ettei se ennen helmikuun ensimmäistä päivää saa
laskea alle korkeuden 84,40 m. Onkiveden veden-
pintaa ei saa laskea alle 83,40 m huhtikuun alun
ja tulvan välisenä aikana eikä alle 83,75 m erit
täin vähävetisinä vuosina, jolloin edeltäkäsin voi
daan arvioida tulvan jäävän poikkeuksellisen pie
neksi.

Nerohvirran padolla järjestellään Nerkoon
järven, Poroveden ym. järvien vedenpintaa siten,
että huhtikuun 10 päivästä lähtien tulvan ajan
pato pidetään kokonaan auki. Kevättulvan men
tyä ohi pidetään vedenpinta korkeudessa 85,65 m
kesäkuun 20 päivään asti, josta se vähitellen las
ketaan siten, että heinäkuun viides päivä saavute
taan korkeus 85,55 m, missä korkeudessa järvi
on pidettävä avovesikauden ajan. Kesänaikaisesta
korkeudesta 85,55 m vedenpinta nostetaan vähi
tellen lokakuun 20 päivän ja marraskuun 20 päi
vän välisenä aikana talvipadotuksen ylärajaan
85,70 m, mistä korkeudesta se viimeistään vuo
den alusta lähtien huomioonottaen, ettei se ennen
helmikuun alkua laske alle korkeuden 85,40 m
vähitellen lasketaan niin, että se huhtikuun 10
päivään mennessä saavuttaa korkeuden\5,25 m.
Huhtikuun 10 päivän ja tulvan välisen’&aikana
Nerkoonjärven vedenpinta ei saa laskea kdlkeut
ta 84,35 m alemmaksi eikä erittäin vähävetisinä
vuosina alle korkeuden 84,40 m. Vedenkorkeuk
sien ääri- ja keskiarvot ovat Onkivedessä ja Ner
koonjärvessä Ahkionlahden ja Nerkoon yläastei
kolla olleet luonnontilassa ja säännösteltynä tau
lukoiden 4aja 4b mukaiset.
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Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regutated

1911—50 1951—78

HW NN+86,49m NN+$5,77m
MKW + 85,76 m + 85,03 m
MW + 84,6$ m + 84,44 m
MNW +84,1$m +83,60m
NW + $3,60 m + 83,29 m

Taulukko 4b. Nerkoonjärven vedenkorkeudet.
Tabte 4b. Water tevet etevations in Lake Nerkeonjärvi.

Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter NatU rat Regulated

1911—50 1951—78

HW NN+87,56m NN+87,12m
MHW + 86,83 m + 86,18 m
MW + 85,65 m + 85,50 m
MNW +85,23m +84,61m
NW ÷ 85,09 m + 84,36 m

Tunnus Viannonkoski Nerohvirta
Parameter

IIQ 390 m3/s 407 m3/s

MHQ 237 m3/s 252 m3/s
MQ 56 m3/s 47 m3Is
MNQ 13 m3/s 9 m3Is
NQ 7m3/s 6m3/s

Taulukoissa HW on ylin vesi eli vuosijakson ai
kana havaittu suurin vedenkorkeus. MHW on kes
kiylivesi eli vuosijakson eri vuosien suurimpien
vedenkorkeuksien keskiarvo. MW on keskivesi
eli vuosijakson kaikkien havaittujen vedenkor
keuksien keskiarvo. MNW on keskialivesi eli vuo
sijakson eri vuosien matalimpien vedenkorkeuk
sien keskiarvo. NW on alin vesi eli vuosijakson ai
kana havaittu alin vedenkorkeus.

Luonnontitaisten virtaamien ääri- ja keskiarvot
ovat Onkiveden ja Nerkoonjärven purkautumis
pisteissä eli Viannonkoskessa ja Nerohvirrassa ol
leet taulukon 4c mukaiset. Taulukon tunnukset
tarkoittavat HQ ylintä virtaamaa, MHQ keskiyli
virtaamaa, MQ keskivirtaamaa, MNQ keskialivir
taamaa ja NQ alinta virtaamaa.

Säännöstelyn toteuttamisen jälkeen ei virtaa
matietoja ole saatavissa kuin satunnaisesti edellä
mainituista kohteista. Varastotilan pienenemises
tä johtuen virtaamavaihtelut ovat iLmeisesti kas
vaneet eli alivirtaamat ovat pinentyneet ja ylivir
taamat ovat jonkin verran suurentuneet. Onkive
den kunkin ajankohdan vedenkorkeuden ääri
ja kesiarvot eli ylimpien ja alimpien vedenkor
keuksien verhokäyrät sekä keskimääräistä veden-
korkeutta osoittavat vedenkorkeuskäyrä sekä en
nen että jälkeen säännöstelyn on esitetty kuvas
sa 9.

Kiuruvesi
Iisalmen reitin yläosassa sijaitsevan Kiuruveden
säännöstelyn toteutti tie- ja vesirakennushallitus
vuosina 1903—1906. Säännöstely hoidetaan Run
nin Neulatammen padolla. Hanke oli alunperin
suunniteltu palvelemaan lähinnä vesiliikennettä.
Uiton lakattua säännöstely muutettiin 1930-
luvulla paremmin palvelemaan maatalouden tar
peita. Säännöstelyn juoksutusohje on periaat
teessa samanlainen kuin edellä mainituissa Onki
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Kuva 9. Onkiveden vedenkorkeuksien äiri- ja
keskiarvot.
Fig. 9. Extreme and niean water level elevations
in Lake Onkivesi.

Taulukko 4a. Onkiveden vedenkorkeudet.
Table 4a. Water tevel elevations in Lake Onkivesi.

Taulukko 4c. Viannonkosken ja Nerohvirran virtaamat
luonnontilassa vuosina 19 11—40.
Tabte 4c. Natztrat discharges in Viannonkoski and Ne
rohvirta in 1911—40.
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veden ja Nerkoonjärven sekä Poroveden säännös
telyissä. Säännöstelyä, joka oli 1960-luvun lopul
le saakka järvenlaskuyhtiön hoidossa, hoitaa tätä

nykyä Kuopion vesipiirin vesitoimisto kuten
Onkiveden sekä Nerkoonjärven ja Poroveden
säännöstelyäkin. Kiuruveden säännöstellyt veden
korkeudet on esitetty taulukossa 5.

Salahminjärvi
Salahminjärven säännöstelyhanke sai vesioikeu
den luvan vuonna 1966. Juoksutus säännöstely
padolla on hoidettava siten, että vedenkorkeuden
ylärajana on tulvan ohimentyä korkeus NN +
109,09 m lokakuun ensimmäiseen päivään, josta
raja nousee marraskuun ensimmäiseen päivään
mennessä suoraviivaisesti korkeudelle 109,39 m
pysyen siinä 15 päivään maaliskuuta ja laskee
ennen kevättulvaa korkeuteen 108,59 m. Kevät-
tulvan alettua patoaukko pidetään kokonaan
avattuna siksi, kunnes vedenpinta on laskenut
korkeudelle 109,09 m, jolloin pato voidaan sul
kea. Vedenkorkeuden alarajana on kaksi viikkoa
jään lähdöstä kesäkuun loppuun korkeus 108,69
m, josta raja laskee ensimmäiseen päivään syys
kuuta mennessä korkeudelle 107,79 m pysyen
tällä korkeudella keväwedennousuun saakka.
Salahminjärven vedenkorkeuksia on havaittu
vuodesta 1953 lähtien. Vuosijakson 1966—78
ääri- ja keskiarvot luonnontilassa ja säännöstelty
nä on esitetty taulukossa 6.

Tunnus v. 1935— 1950 v. 1969—1975
Parameter

HW NN+90,18m NN+90,Olm
MHW + 89,20 m + $9,41 m
MW +88,28m +88,36m
MNW + 87,84 m + 87,91 m
MW + 87,5$ m + 87,81 m

Tunnus Luonnontilassa Säännöstettynä
Parameter Natural Regutated

1956—65 1966—78

HW NN+ 110,44m NN+ 110,62m
MHW +110,Olm +110,13m
MW + 108,96 m + 108,91 m
MNW + 107,97 m + 108,05 m
NW + 107,74m + 107,$8m

Nilsiän reitti:

Vuotjärvi ja Syvän
Nilsiän reitin alaosassa sijaitsevassa Vuotjärvessä
ja Syvärissä on toimeenpantu säännöstely vuonna
1960. Luvan mukaan Vuotjärven vedenkorkeu
det eivät saa ylittää ylärajaa eivätkä auttaa alara
jaa, joita kuvaavien murtoviivojen taitepisteet on
esitetty taulukossa 7a.

Syvärin vedenkorkeudet eivät saa ylittää ylä-
rajaa eivätkä alittaa alarajaa, joita kuvaavien mur
toviivojen taitepisteet ovat taulukon 7b mukai
set.

Edellä mainittuihin Syvärin ja Vuotjärven
säännöstelyrajoihin on runsaasti poikkeuksia
riippuen lähinnä lumen vesiarvoista ja jäänlähdös
tä. Syvärin ja Vuotjärven havaitut vedenkorkeuk
sien ääri- ja keskiarvot ovat ennen säännöstelyä
ja säännöstelyn aikana olleet taulukoiden 7c ja
7d mukaiset.

Vuotjärven kunkin ajankohdan keski- ja ääri
arvoja kuvaavat käyrät luonnontilassa sekä sään
nösteltynä on esitetty kuvassa 10. Virtaaman

NN,m

96.00

IJ \
HW
-\ /
-\ t--

i%••.00 — t’-’- 1

94.00.

\

Kuva 10. Vuotjärven vedenkorkeuksien ääri- ja
keskiarvot.
Fi. 10. Extrerne and niean water tevet elevations
in Lake Vuotjtrvi.

Taulukko 5. Kiuruveden säännöstellyt vedenkorkeudet.
Tahte 5. Regutated water tevet etevatit,ns in Lake Kiuru
vesiin 1935—1950 and 1969—1975. 0
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Taulukko 6. Salahminjärven vedenkorkeudet.
Tabte 6. Water level etevations in Lake Salahminjörvi.
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Taulukko 7a. Vuotjärven säännöstelyrajat.
Tahle 7a. Water tevel timits ja the regutation ofLake Vuotjarvi.

Ajankohta Yläraja Ajankohta Ataraja
Date Upper limit Date Lower timit

1.1 NN + 94,OOm
1.111 NN + 94,97 m 1.111 + 93,90 m
1.IV + 94,20 m 1.IV + 93,60 m
1.V + 95,77 m
25 vrkjäänlahdöstä 15.V + 93,60 m
viimeistään 20.Vl + 95,77 m LVI + 94,13 m
65 vrk edellisestä + 94,70 m 15.VI + 94,25 m

10.VIll + 94,25 m
15.VllJ ÷ 94,13m

1.X + 94,80m
15.X + 94,97m

LXII + 94,13m

Taulukko 7b. Syvärin säännöstelyrajat.
Table 7b. Water tevet timits in the regutation ofLake Syvän.

Ajankohta Yläraja Ajankohta Alaraja
Date Upper tirnit Date Lower timit

1.1 + 94,50m
1.111 NN + 95,90 m 1.111 + 94,20 m
1.IV + 94,40m 1.IV + 93,70m
1.V + 96,65 m
25 vrkjäänlähdöstä 15.V + 93,70m
viimeistään 20.Vl + 96,65 m 1.VI + 94,80 m
70 vrk edellisestä + 95,60 m 5.VI + 95,00 m

5.VIlI + 95,00 m
10.Vlll + 94,80 m

1.X + 95,60m
15.X + 95,90 m

1.Xll + 94,80m

Taulukko 7c. Vuotjärvdn vedenkorkeudet.
Tabte 7c. Water tevet etevations in Lake Vuotjärsi.

Säännösteltynä
Regntated

1961—78

Tunnus Luonnontilassa
Parameter Naturat

1932—60

FIW NN + 96,28 m NN + 95,54 m
MKW + 95,52m + 95,27m
MW + 94,70 m + 94,68 m
MNW + 94,10 m + 93,91 m
NW + 93,44m + 93,67m

Taulukko 7d. Syvärin vedenkorkeudet.
Tahte 7d. Water tevet etevations ja Lake Syvän.

Tunnus Luonnontitassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regutated

1932—60 1961—78

HW NN + 97,65 m NN + 96,67 m
MHW + 96,51 m + 96,28 m
MW + 95,52 m + 95,18 m
MNW + 94,88 m + 94,21 m
NW + 94,31m + 93,76m

Taulukko 7e. Vuotjärven virtaamat.
Table 7e. Discharges from Lake Vuotjärvi.

Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regulated

1931—60 1961—78

HQ 230 m3/s 219 m3Is
MHQ 119m3/s 136m3/s
MQ 45 m3/s 49 m3/s
MNQ 7 m3Is 0,4 m3/s
NQ 1,5m3/s 0m3/s
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Taulukko 8a. Korpijrven säännöstelyrajat.
Tahle 8a. Water tevet timits in the regulation ofLake Korpijrvi.

Taulukko 9b. Sälevänjarven vedenkorkeudet.
Tahte 9b. Water tevet etevations in Lake S1levänj&vi.

Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter Natural Regulated

1961—75 1976—78

HW NN+ 117,56m NN+ 117,80m
MHW +117,11m +117,78m
MW +116,03m +116,84m
MNW +115,52rn +115,50m
NW +115,34m +115,42m

Taulukko 9c. Sälevänjärven virtaamat.
Table 9c. Discharges from Lake Satevanjarvi.

Tunnus Luonnontilassa Säännöstettynä
Parameter Naturat Regulated

1961—75 1976—79

HQ 78 m3/s 73,5 m3Is
MHQ 48,2 m3/s 46,4 m3/s

MQ 15,2m3/s 11,5 m3Is
MNQ 4,7m3/s 1,7m3/s
NQ 0,9 m3/s 1,5 m3/s

Aj ankohta Yläraja Ajankohta Alaraja
Date Upper tirnit Date Lower limit

1.1 NN + 110,50 m 1,1 NN + 109,50 m
28.11 +109,50m
15.tV +108,00m
30.IV +108,OOm

31.V +110,50m 31.V +109,70m
30.V1 +110,20m

1 5.VIIt + 109,70 m
31.VIll +10950m

30.lX +110,20m
31.X +110,50m

Taulukko 8b. Korpijärven vedenkorkeudet. Taulukko 8c. Korpijaiven virtaamat.
Table 8b. Water tevet etevations in Lake Korpijärvi. Table 8c. Discharges from Lake Korpijörvi.

Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regulated Pararneter Naturat Regutated

1941—55 1956—78 1931—55 1956—78

HW NN + 111,54m NN + 110,62m HQ 110m3/s 114m3/s
MHW + 110,81m + 110,55m MHQ 56m3/s 77m3/s
MW + 108,98m + 110,06m MQ 14m3/s 18m3/s
MNW + 108,62 m + 108,83 m MNQ 4 m3/s 0,6 m3/s
NW + 108,37 m + 107,85 m NQ 1,7 m3/s 0 m3/s

Taulukko 9a. Sätevänjärven säännöstelyrajaL
Tahte 9a. Water level tirnits in the regutation ofLake Salevanjarvi.

Ajankohta Ytäraja Ajankohta Alaraja
Date Upper timit Date Lover timit

1.1 NN + 117,80 m 1.1 NN + 115,00 m
15.11 + 117,80 m 1.V ÷ 115,OOm
15.IV + 117,80 m 5 vrk Sälevänjärven

jäänlähdöstä + 115,80 m
10.V +117,80m 1.X +115,80m
31.XlI + 117,80 m 1.X1 + 115,00 m

31.XII +115,OOm
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Taulukko lOa. Kilmanjärven ja Haajaistenjärven säännöstelyrajat.
Table lOa. Water levet timits in the regutation ofLakes Kittuanjärvi and Haajaistenjarui.

Ajankohta Yläraja Ajankohta Alaraja
Date Upper limit Date Lower limit

1.1 NN +145,$Om 1.1 NN +144,20m
l.IV + 144,70 m i.IV + 143,75 m
1 viikko lumen 1 viikko lumen
sulamiskauden atkamisesta + 144,70 m sulamiskauden alkamisesta + 143,75 m
3 viikkoa lumen 5 vrk Kiltuanjärven
sulamiskauden alkamisesta + 146,00 m jään lähdöstä + 145,30 m
i.Vl +146,OOm
16.Vll + 145,40 m

1.VllI + 144,80 m
16.IX + 145,40 m

i.X +144,80m
1.Xl + 145,80 m

Taulukko iOb. Kiltuanjärven ja Haajaistenjärven veden
korkeudet.
Tabte lOb. Watertevel elevations in Lakes Kittuanjärvi Taulukko lib. Laakajärven vedenkorkeudet.
and Haajaistenjarvi. Table lib. Water tevet etevations in Lake Laakajärvi.

Tunnus Säännösteltynä Tunnus Säännösteltynä
Parameter Regulated Parameter Regutated

1961—78 1961—78

HW NN + 146,09 m HW NN + 164,97 m
MHW ÷ 145,92 m MHW + 164,80 m
MW + 145,01 m MW + 164,06 m
MNW + 143,84 m MNW + 163,06 m
NW + 143,69 m NW + 162,99 m

Taulukko lis. Laakajärven säännöstelyrajat.
Tabte 1 la. Water tevet timits in the regulation ofLake Laakajärvi.

Ajankohta Yläraja Ajankohta Alaraja
Date Upper timit Date Lt,wer limit

1.1 NN + 164,60 m 1.1 NN + 163,60 m
1.IV + 163,90m i.IV + 163,OOm
1 viikko lumen 1 viikko lumen
sulamiskauden alkamisesta + 163,90 m sulamiskauden alkamisesta + 163,00 m
3 viikkoa lumen 5 vrk Laakajärven
sulamiskauden alkamisesta + 164,80 m jäänlähdöstä + 164,50 m
i.Vl + 164,80 m Uiton päättyessä + 164,20 m
l.VIIl + 164,40 m 1.VIIl + 164,00 m
1. IX + 164,40 m
1.Xl + 164,80 m l.XI + 164,00 m

Taulukko i2a. Juojärven vedenkorkeudet.
Tabte 12a. Water tevet elevations in Lake Jnojärui.

Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regutated

1931—60 1965—78

HW NN+101,37m NN+l0i,08m
MHW + 100,99 m + 100,99 m
MW +100,73m +100,77m
MNW + 100,55 m + 100,37 m
NW +100,40m +100,14m

Taulukko 12b. Juojärven virtaamat.
Tabte 12b. Discharges from Lake Juojärvi.

Tunnus Luonnonrilassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regutated

1931—60 1965—78

HQ 76 m3Is 50 m3Is
MHQ 39 m3/s 49 m3/s
MQ 19 m3Is 20 m3/s
MNQ 9 m3/s 0 m3/s
NQ 0 m3/s 0 m3/s
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ääri- ja keskiarvot ovat ennen säännöstelyä ja
säännöstelyn jälkeen Vuotjärven luusuassa eli
J uankoskella olleet taulukon 7e mukaiset.

Nilsiän reitillä sijaitsevia merkittäviä järviä
edellisten lisäksi ovat Korpijärvi, Säleväjärvi,
Kiltuanjärvi ja sen kanssa tasapinnassa oleva
Haajaistenjärvi sekä Laakajärvi. Kaikki edellä
mainitut järvet ovat säännösteltyjä.

Korpijärvi
Korpijärven vedenkorkeutta säännöstellään vesi-
oikeuden vuonna 1962 antaman lopullisen luvan
nojalla. Säännöstelyn ylärajaa ja alarajaa osoitta
vien murtoviivojen taitepisteet ovat taulukon
8a mukaiset.

Säännöstely aloitettiin vuonna 1956 väliaikai
sen luvan nojalla. Vedenkorkeuksien ja virtaa
mien ääri- ja keskiarvot ovat luonnontilassa ja
säännöstelyn jälkeen olleet taulukoiden 8b ja 8c
mukaiset.

Sälevänjärvi
Sälevänjärven vedenkorkeutta on säännöstelty
keväästä 1976 Itäkosken säännöstelypadolla.
Vuonna 1973 myönnetyn Juvan mukaan saadaan
vedenkorkeuksia ja virtaamia säännöstellä niin.
ettei vedenkorkeus yhtä ylärajaa, eikä ahita ala-
rajaa, joita kuvaavien murtoviivojen taitepisteet
ovat taulukon 9a mukaiset.

Sälevänjärven vedenkorkeuksien ääri- ja keski-
arvot ovat olleet taulukon 9b mukaiset.

Sälevänjärven virtaamien ääri- ja keskiarvot
ovat olleet taulukon 9c mukaiset.

Kiltuanjärvi ja Haajaistenjärvi
Kiltuanjärven ja sen kanssa lähes tasapinnassa
olevan Haajaistenjärven säännöstely aloitettiin
väliaikaisella luvalla vuonna 1960. Lopullinen lu
pa myönnettiin vuonna 1979. Järviä on säännös
teltävä niin, ettei Kiltuanjärven vedenkorkeus yli
tä säännöstelyn ylärajaa, eikä auta alarajaa, joita
kuvaavien murtoviivojen taitepisteet ovat taulu
kon lOa mukaiset.

Kiltuanjärven vedenkorkeuksien ääri- ja keski-
arvot ovat säännöstelyn aikana vuosina 196 1—
78 olleet taulukon iOb mukaiset.

Laakajärvi
Laakajärven vedenkorkeutta säännöstellään jär
ven luusuaan rakennetuhla säännöstelypadolla.

Säännöstelyyn vuonna 1960 myönnetyn väliai
kaisen luvan mukaan, joka vuonna 1979 muutet
tiin lopulliseksi, saadaan Laakajärvestä purkautu
via vesimääriä säännöstellä niin, ettei vedenkor
keus yhtä säännöstelyn ylärajaa eikä alita alara
jaa, joita kuvaavien murtoviivojen taitepisteet on
esitetty taulukossa 1 la.

Laakajärven vedenkorkeuksien ääri- ja keski-
arvot ovat säännöstelyn aikana vuosina 196 1—78
olleet taulukon lib mukaiset.

Juojärven reitti:

Juojärven reitin ahimman altaan muodostavat
Juojärvi ja sen kanssa samassa tasossa olevat Rik
kavesi ja Kaavinjärvi. Juojärven säännöstely to
teutettiin vuonna 1964. Luvan mukaan veden
korkeudet eivät saa ylittää ylärajaa, joka vuoden
alusta huhtikuun puoleenväliin mennessä laskee
korkeudesta NN + 101,05 m korkeuteen 100,75 m
nousten kesäkuun alkuun mennessä takaisin kor
keuteen 101,05 m, jossa se pysyy vuoden iop
puun saakka. Vedenkorkeus ei lisäksi saa alittaa
alarajaa, joka on viikko Juojärven jäänlähdös
tä alkaen avovesikauden loppuun korkeudessa
100,60 mja muuna aikana korkeudessa 100,40m.
Juojärven vedenkorkeuksien keski- ja ääriarvot
ovat luonnontilassa ja säännöstelyn aikana olleet
taulukon i2a mukaiset.

Juojärven reitin alaosassa Palokin voimalaitok
sella ovat virtaamien ääri- ja keskiarvot luonnon-
tilassa ja säännöstelyn aikana olleet taulukon
12b mukaiset.

Kallavesi sekä Leppävirran ja Heinäveden reitit:

Kallavesi
Unnukan-Kallaveden säännöstely, joka aloitettiin
vuonna 1972, vaikuttaa lievästi altaan vedenkor
keuksiin ja virtaamiin. Kallaveden säännöstely
tapahtuu Konnuksen sululla ja Naapuskosken
säännöstelypadolla. Konnuskoski ja Karvionkoski
ovat jääneet luonnontilaan. Säännöstelyn juoksu
tussäännön mukaan Kallaveden vedenkorkeus ei
saa auttaa korkeutta NN + 80,90 m eikä purjeh
duskaudella, joka kestää toukokuun alusta joulu
kuun 10 päivään, korkeutta 81,25 m. Juoksutus
säännön mukaan kaikki vedenkorkeudet tason
82,00 m yläpuolella ovat luonnontitaisia alempia.
Kallaveden luonnontilaiset sekä säänn östellyt ve
denkorkeudet ovat taulukon 13a mukaiset.

3 1880076264—13
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Taulukko 13a. Kallaveden vedenkorkeudet.
Tahte 13a. Water tevet etevations in Lake Kaltavesi

Taulukko 13b. Kallaveden virtaamat.
Table 13b. Discbarges frnm Lake Kallavesi.

Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regutated

1931—60 1973—78

Konnus ja
Naapuskoski 408 m3/s 326 m3/s
MHQ 231 m3/s 244 m3/s

MQ 110 m3/s 118 m3/s
MNQ 54 m3/s 46 m3/s
NQ 14 m3/s 35 m3/s
Karvionkoski
HQ 161m3/s 118m3/s
MHQ 92 m3/s 89 m3fs
MQ 45 m3Is 51 m3/s
MNQ 23 m3Is 29 m3Is
NQ 9,5 m3/s 24 m3Is

Taulukko 14a. Unnukan vedenkorkeudet.
Table 14a. Water tevet etevations 6i Lake Unnukka.

Tunnus Luonnontilassa Säsnnöste1tynä
Parameter Naturat Regutated

1931—60 1973—78

HW NN+81,52m NN+S1,29m
MHW +81,06m +81,24m
MW +80,78m +81,13m
MNW +80,58m +80,93m
NW +80,44m +80,70m

Taulukko 14b. Unnukan virtaamat.
Tahle 14b. Dischargesfrom Lake Unnukka.

Tunnus Luonnontilassa Säännösteltynä
Parameter Naturat Regulated

1931—60 1973—78

FIQ 425 m3/s 336 m3/s
MHQ 241 m3/s 251 m3/s
MQ 115m3/s 124m3/s
MNQ 56 m3/s 47 m3/s
NQ 15 m3/s 36 m3/s

Kuva 11. Kallaveden vedenkorkeuksien ääri- ja
keskiarvot.
Fig. 11. Extreme and mean water tevel etevations
in Lake Katiavesi.

Kallavesi purkautuu Konnuksen ja Naapus
kosken kautta Unnukkaan ja Karvionkosken
kautta Kermajärveen. Virtaamat edellä maini
tuula laskuhaaroilla luonnontilassa sekä sään
nösteltyinä ovat taulukon 13b mukaiset

Kallaveden vedenkorkeuden luonnontilaiset ja
samalle ajanjaksolle 193 1—60 lasketut säännös
tellyt kunkin ajanjakson keski- ja ääriarvot on
esitetty kuvassa 11.

Unnukka
Unnukan nykyiset vedenkorkeudet ja virtaamat
määräytyvät edellä mainitun Unnukan-Kallaveden
säännöstelyluvan perusteella. Unnukan-Kallave
den säännöstelysuunnitelman toteuduttua ei ve
denkorkeus saa ylittää korkeutta NN + 81,20 rn
eikä alittaa alarajaa, joka purjehduskauden lopus
ta vuoden loppuun on korkeudessa 80,85 m, mis
tä se laskee huhtikuun alkuun mennessä korkeu
teen 80,60 m. Toukokuun alusta purjehduskau
den loppuun alaraja on korkeudessa 81,10 m, mi
käli alusliikenne on jäätilanteen puolesta mahdol
lista.

Tunnus Luonnontilassa
Parameter Natural

1931—60

HW NN+82,59m
MHW + 82,00 m
MW +81,48m
MNW +81,13m
NW +80,76m

Säannösteltynä
Regutated
1973—78

NN + 82,22 m
+ 81,99 m
+ 81,56 m
÷ 81,26 m
+ 81,21 m

0

— Luonnontrlassa • Säannösteltynä
Natu.aI Regaleted

Unnukan havaitut sekä säännöstellyt veden
korkeudet ovat taulukon 14a mukaiset.
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Unnukan laskennallisesti saadut menovirtaa
mat luonnontilassa ja säännösteltynä ovat taulu
kon 14b mukaiset.

3.2 Vesistöjen tila ja veden laatu
3.21 Veden Laatu reiteittäin

Kallaveden reitin vesistöjen veden laatua on seu
rattu järjestelmällisesti vuodesta 1962 lähtien,
jolloin aloitettiin ns. virtahavaintopaikkojen seu
ranta. Virtahavaintopaikkoja alueella on 11. Jär
visyvänteiden veden laadun seuranta on aloitettu
vuonna 1965 ja syvännehavaintopaikkoja suun
nittelualueella on 19. Suurin osa edellä mainitus
ta tutkimuksesta kohdistetaan suunnittelualueel
la laadun peruskartoitukseen sekä erilaisiin vesis
tön käyttöä ja suojelua palveleviin tutkimuspro
jekteihin. Järjestelmällinen velvoitetarkkailu al
koi 1970-luvulla. Velvoitetarkkailulla tarkoite
taan vesistön kuormittajien tai vesistön muiden

käyttäjien kustantamaa tai suorittamaa kuormi
tuksen vaikutusten ja veden laadun tarkkailua.
Kuvasta 12 käyvät ilmi jatkuvan seurantatutki
muksen sekä velvoitetarkkailun havaintopaikat
alueella.

Kallaveden reitin vesistön eri osien veden laa
tua tarkastellaan seuraavassa reittij aon pohjalta.

Iisalmen reitti
Reitin järville on tyypillistä humuspitoisuus.
Latvajärvet ovat varsin matalia ja humus- ja ravin
nepitoisuudet ovat luonnostaan suuria. Kerrostu
neisuuskausina eli kesällä ja talvella esiintyy usein
hapen aihaisia pitoisuuksia alusvedessä. Useat
järvet, kuten Kiurujärvi, Porovesi ja Onkivesi,
voidaan luokitella lievästi rehevöityneiksi ja niillä
esiintyy ajoittain leväsamennuksia ja -kukintoja.
Latvajärvissä ovat viipymät varsin pieniä, joten
veden laatu ei läpivirtauksen aikana ehdi muuttua
merkittävästi. Vasta Maaninkajärven ja Ruokove
den altaissa viipymät ovat suurempia ja veden
laatu paranee humuspitoisuuden ja ravinteiden

Taulukko 15. Iisalmen reitin järvien veden laatu (vuosien 1972—1978 maaliskuun keskiarvot).
Tahle 15. Water quality in the Iisalmi watercourse (March 1972—1978).

Syvännehavaintopaikka Syvyys Happi Typpi
Obseruation point Depth Oxygen Nitrogen

% mgNIJm

fosfori Väri
Phosphorus Colour

jig P/1 mg Pt/l

Haapajärvi 1 54 1,2 56 210
6,5 9 1,5 100 260

Porovesi 1 73 1,1 39 160
21 4 2,9 490 370

Onkivesi 1 65 1,0 47 180
11 5 7,6 1 100 240

Ruokovesi 1 80 0,93 38 130
27 9 1,2 69 140

Pohjois-Kallavesi 1 83 1,0 33 100
42 14 1,2 59 110

Taulukko 16. Nilsiän reitin järvien vedenlaatu (vuosien 1972— 1978 maaliskuun keskiarvot).
Table 16. Water quality in the Nits6l watercourse (March 1972—1978).

Syvännehavaintopaikka Syvyys Happi Typpi Fostori Väri
Observation point Depth Oxygen Nitrogen Phosphorus Colour

m mg NIl P/1 mg Pt/l

Syvän 1 82 0,74 19 140
35 48 0,83 31 140

Vuotjätvi 1 84 0,75 17 110
20 49 0,77 21 110

Melavesi 1 92 0,72 11 44
57 46 0,86 11 33

Juunisvesi 1 87 0,7$ 19 9$
49 35 0,75 38 $7



O velvoitetarkkailupiste
pO!IutetS monitoriny
required in the permit

valtakunnallinen
syvännehavaintopaikka
the watet authorjtys
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the water authority’s
stream monitoring

Kuva 12.Veden laadun havaintopaikat.
Fig. 12. Water quatity observation stations in the ptanning area.
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määrän vähetessä. Jätevesien vaikutusta on
havaittavissa paikoin melko selvästi kuten Poro
vedessä Iisalmen kaupungin alapuolella ja Onki
vedessä Lapinlahden edustalla. Taulukossa 15 on
esitetty reitin järvien veden laatua kuvaavia
tietoja pintavedestä ja syvänteistä.

Nilsiän reitti
Reitin järvien ravinnepitoisuudet ovat pienempiä
kuin Iisalmen reitin vesissä. Latvavesissä on hu
muspitoisuus melko korkea maaston suoperäisyy
den vuoksi. Reitin alaosan järvet ovat jo verraten
kirkasvetisiä ja hyvälaatuisia. Jätevesihaitat ovat
paikallisia. Useilla järvillä kuten Syvärillä ja Laa
kajärvellä vaikuttaa vedenkorkeuksien voimakas
säännöstely haitallisesti järvien tilaan. Taulukossa
16 on esitetty reitin järvien veden laatutietoja
pintavedestä ja syvänteistä.

Juojärven reitti
Reitin järvien vesi on varsin hyvälaatuista. Vain
muutamissa lawajärvissä veden korkea humuspi
toisuus alentaa käyttöarvoa. Ravinnepitoisuudet
ovat Rikkavedessä ja Juojärvessä verraten alhai
set, lawavesissä ne ovat jonkin verran korkeam

mat. Jätevesikuormitus on vähäistä ja paikallista.
Taulukossa 17 on esitetty reitin järvien veden laa
tutietoja pintavedestä ja syvänteistä.

Kallavesi sekä Leppävirran ja
Heinäveden reitit
Iisalmen ja Nilsiän reitit yhtyvät Keski-Kallave
dellä. Altaan pohjoisosissa näkyy Kuopion asu
tuksen ja teollisuuden jätevesien aiheuttamia hait
toja. Kerrostuneisuuskausina on hapen pitoisuus
alusvedessä ollut alhainen ja alueella on esiinty
nyt leväsamennuksia. Koitusvedellä ja Unnukalla
on kevättalven happitilanne syvänteissä ollut huo
no, mikä osittain johtuu syvänteiden suppeudesta.
Suvasvesi on kirkasvetinen ja hyvälaatuinen, sa
moin Heinäveden reitin järvet. Veden laatu sy
vännehavaintopaikoilla käy ilmi taulukosta 18.

Haukivesi
Haukivedessä on veden humuspitoisuus melko
alhainen. Varkauden puunjalostusteollisuuden ja
asutuksen jätevesikuormitus on huomattava. J ä
tevesien vaikutus ulottuu lähes 30 km etäisyydel
le kaupungista ja on havaittavissa lähinnä ligniini
pitoisuuden nousuna ja luontaista voimakkaam

Taulukko 18. Kallaveden ja sen laskureiteillä olevien järvien veden laatu (Vuosien 1972—1978 maaliskuun keskiarvot).
Tabte 18. Waterquatity in Lake Katiavesi and its downstream watercourses (March 1972—1978).

Syvännehavaintopaikka Syvyys Happi Typpi Fosfori Väri
Observation point Depth Oxygen Nitrogen Phosphorus Colour

m % mg N/l pg P/1 mg Pt/l

Keski-Kallavesi 1 88 0,87 18 70
55 25 0,99 42 69

Koirusvesi 1 88 0,79 16 58
21 17 1,5 142 180

Unnukka 1 82 1,0 16 53
32 23 0,85 66 110

Suvawesi 1 95 0,80 13 28
87 48 0,67 18 30

Sorsavesi 1 95 0,72 5 25
40 39 0,45 7 20

faulukko 17. Juojärven reitin järvien veden laatu (vuosien 19 72—1978 maaliskuun keskiarvot).
Tahte 17. Water quatity in the Juojårvi watercourse (March 1972—19 78).

Syvännehavaintopaikka Syvyys Happi
Obseruation point Depth Oxygen

m

Typpi Fosfori Väri
Nitrogen Phosphorus Colour
mg N/l .cg P/1 mg PtIl

Rikkavesi 1 93 0,63 7 48
61 58 0,62 9 38

Juojärvi 1 94 0,66 5 36
41 74 0,65 5 23
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Taulukko 19. Haukiveden veden laatu (vuosien 1972—1978 maaliskuun keskiarvot).
Table 19. Water quality in Lake Haukivesi (March 1972—1978).

Syvännehavaintopaikka Syvyys Happi Typpi Fosfori Väri
Obseruation point Depth Oxygen Nitrogen Phosphorus Cotour

m % mg N/l ig P/1 mg Pt/l

Saviluoto 1 83 0,64 14 42
34 2 1,9 730 330

Heposelkä 1 8$ 0,51 7 37
47 12 2,1 360 410

Iso-Haukivesi 1 $9 0,50 8 39
50 43 0,61 20 38

Taulukko 20. Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus.
Tahte 20. General ctassification of the watercourses as to usabitity.

Ominaisuus Yksikkö Luokkien 1—V raja-arvot Lirnjts between ctasses I—V

Property Unit 1/11 11/111 lIl/IV IV/V

Väri Colour mg Pt/1 20 80 100 200
KHT COD mg 02/1 5 20 30 45
BHK7BOD7 mgO2/l 1 2 5 15
Enterokokit Enterococci kpl/100 ml 25 250
Happi Oxygea kyli. % sat. %

alaraja towertimit 90 70 50 30
yläraja uppertimit 105 110 120 125

Luokka Ctass Soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin Suitability for different uses

1, erinomainen Soveltuu erittäin hyvin vaativiinkin käyttötarkoituksiin. Yhdyskuntien vedenhankintaan käytet
excellent täessä riittää mekaaninen käsittely ja desmflointi.

11, hyvä Soveltuu hyvin hyvää veden laatua vaariviin käyttötarkoituksiin. Yhdyskuntien vedenhankintaan
good käytettäessä vesi yleensä vaatii kuitenkin kemiallisen käsittelyn. Jätevesien vaikutusalueella saattaa

veden käyttökelpoisuus kalasnikseen ja virkistyskäyttöön olla hieman heikentynyt.

111, tyydyttävä Soveltuu vain rajoiretusti hyvää veden laatua vaativiin tarkoituksiin. Vesi soveltuu yleensä tyydyt
satisfactory tävästi esim. uimiseen ja katjan juomavedeksi, joskin veden hygieeninen tai esteettinen laatu saattaa

estaä vesistön käytön näihin tarkoituksiin. Kalataloudellinen käyttökelpoisuus on usein huonontu
nut. Vedenhankintaan käytettäessä vesi vaati tehokkaan puhdistuksen.

IV, välttävä Soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vaatimukset veden laadun suhteen ovat
passing vähäiset. Vettä voidaan käyttää esim, eräisiin jäähdytystarkoituksiin, liikenteen, uiton ja voima-

talouden tarkoituksiin.

V, huono poor Soveltuu huonosti kaikkiin käyttötarkoituksiin.

pana hapen kulumisena. Veden laatu Haukiveden
syvännehavaintopisteissä on esitetty taulukos
sa 19.

3.22 Vesistön käyttökelpoisuus

Liitekartalla 1 on esitetty Kallaveden reitin veden
laatu ja käyttökelpoisuus vesihallituksen luoki
tusperusteiden mukaisesti. Luokitus ja siinä käy
tetyt raja-arvot käyvät ilmi taulukosta 20. Tar
kemmin on luokitusta selostettu Vesihallituksen
julkaisussa 16 “Vesiensuojelun periaatteiden so
veltamisesta”.

Suurin osa suunnittelualueen vesistöistä kuu
luu käyttökelpoisuusluokkaan II eli on laadul
taan hyvää. Erinomaiseksi eli laatuluokkaan 1
kuuluvaksi ei voida humuspitoisuuden vuoksi
asettaa yhtään järveä.

Luokkaan III, tyydyttävä, kuuluvat Iisalmen
reitti, Nilsiän ja Juojärven reittien latvavedet,
Koirusvesi ja Unnukka sekä vähäisiä jätevesien
vaikutusalueita eri puolilla vesistöä.

Laadultaan välttäviksi eli luokkaan IV kuulu
viksi on luokiteltu korkean humuspitoisuuden ja
ajoittain esiintyvän happivajauksen takia Iisal
men reitiltä Näläntöjärvi, Niemisjärvi ja Haapa
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Kuva 13. Vesistön suurmaisematyypit.
Fig. 13. The macro-types of aquatic landscape in the planning area.
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järvi. Jätevesien likaamia alueita on Kiuruveden,
Lapinlahden, Siilinjärven, Juankosken, Sukevan
ja Rautavaaran taajamien sekä Iisalmen, Kuopion
ja Varkauden kaupunkien teollisuuden ja asutuk
sen sekä Kotalahden kaivoksen jätevesien purku
alueilla.

Luokkaan V eli laadultaan huonoiksi on luoki
teltu Luupuvesi ja Kevättömänjärvi sekä Varkau
den Huruslahti. Luupuvedessä mataluuden ja
luontaisen orgaanisen aineksen suuren määrän
takia ja Kevättömänjärvessä aiemman jätevesi
kuormituksen takia on happipitoisuus laskenut
ajoittain aihaiseksi ja kalakuolemia on todettu.
Huruslahden tila on huonontunut Varkauden
puunjalostusteollisuuden jätevesien takia.

3.3 Vesimaisema
3.31 Vesistön suurmaisematyypit

Vesistöjen luonteen ja muodon perusteella voi
daan niissä havaita toisistaan selvästi erottuvia
suurmaisematyyppejä. Kallaveden reitin vesistön
viisi eriluonteista suurmaisematyyppiä, jotka on
esitetty kuvassa 13 ovat:
— pitkät koskirikkaat jokireitit
— toisiinsa kytkeytyneiden järvien ketjut
— kapeat mutkittelevat järviväylät
— erilliset järvialtaat sekä
— pienjärvien ja -jokien alueet.

Alueen pohjois- ja itäosille ovat tyypillisiä
latvavesistöjen jokireitit. Valtaosa Iisalmen ja Nil
siän reittien sekä noin kolmannes Juojärven reitin
vesistöalueesta muodostuu jokivesistä. Iisalmen
reitin jokireittejä ovat Hautajoki, Koskenjoki,
Luupujoki, Salahminjoki, Vieremänjoki, Sonka
järven reitti, Matkusjoki ja Kiurujoki. Nilsiän rei
tin jokireittejä ovat Nurmijoki, Tiilikanjoki, Key
ritynjoki ja Luostanjoki. Juojärven reitin tärkeim
män jokialueen muodostaa Vaikonjoki sivujoki
neen.

Pitkät toisiinsa liittyneet järviketjut ovat luon
teenomaisia vesistöalueen keski- ja eteläosille.
Yhtenäinen järvijakso alkaa pohjoisessa Iisalmen
reitin lijärveltä ja jatkuu Kallaveden reittiä aina
Haukivedelle ja edelleen Ala-Saimaalle saakka.
J ärviketjuun kuuluvat Iisalmen reitiltä Haapajär
vi, lijärvi, Kilpijanii, Porovesi, Nerkoonjärvi ja
Onkivesi. Perättäisiä järviketjuja Kallaveden reitin
alueella ovat itse Kallavesi, johon liittyvät sekä
Suvasvesi että Koirusvesi ja sen jatkona Unnukka
ja Haukivesi. Juojärven reitillä yhtenäisen ketjun
muodostavat Juojärvi, Rikkavesi ja Kaavinjärvi.

Maisemallisesti merkittävin ja pituudeltaan
huomattavin alueen kapeista vesistönosista on
Heinäveden reitti, joka yhdistää Kallaveden Hau
kiveteen Soisalon saaren itäpuolitse. Heinäveden
reitin kapeikkojen välillä ovat niihin liittyneinä
pinta-alaltaan suurehkot järvet Suvasvesi, Kerma-
järvi ja Heinävedenselkä. Samanluonteinen kapea
väylä muodostuu myös Leppävirran reitillä Koi
rusveden ja Unnukan välille sekä paikoitellen
Kallaveden pohjoispuolelle Juurusveden, Keski
Kallaveden sekä Akonveden välille.

Lisäksi voidaan suunnittelualueella erottaa
omaksi ryhmäkseen muutamat suuret järvet ku
ten Nilsiän reitin Syvän ja Vuorjärvi, jotka ovat
yhteydessä toisiinsa Lastukosken sulkukanavan
kautta.

Alueella ovat paikoitellen luonteenomaisia
myös pienjärvet ja niitä yhdistävät kapeat joet.
Runsaimmin näitä on alueen keskivaiheilla, suur
ten järvien ja järviketjujen välissä sekä valuma
alueiden reunavyöhy kkeillä suuriin jokireitteih in
liittyneenä.

3.32 Vesimaiseman osatekijät

Vesimaisema voidaan jakaa seuraaviin eriluontei
sun osatekijöihin: selkä, saaristo, kapeikko ja
lahti. Näiden itse vesistön ja vesipinnan osien
lisäksi on vesistössä tai siihen liittyvinä tekijöitä,
jotka oleellisesti vaikuttavat vesimaisemaan.
Tällaisia ovat taustamaisemasta erotn]va maa-
merkki eli kiintopiste, kahden elementin yhty
mäkohta eli solmukohta sekä viitoitettu väylä.

Kuopion, Iisalmen ja Varkauden lähiympäris
töjen vesimaiseman tyypillisiä piirteitä on esitet
ty em. osatekijöiden avulla kuvassa 14. Visuaalis
ten elementtien määrästä ja sijainnista riippuu
vesistönosan maiseman vaihtelevuus ja mielen
kiintoisuus. Kallaveden reitin vesistössä on
runsaasti erilaisia elementtejä, jotka tekevät sen
maisemasta rikkaan ja monimuotoisen.

3.4 Pohjavesivarat
3.41 Pohjavesien sijainti ja määrä

Suunnitelmaa varten tehtiin pohjavesivarojen
yleisinventointi. Selvitys koski esiintymiä, joiden
antoisuus on yli 250 m3/d. Tietoja on myöhem
min täydennetty ja tarkennettu esiintymäkohtai
silla tutkimuksilla.

Pohjavesialueet on esitetty liitekartalla 1. Ve
denhankinnan kannalta tärkeät pohjavesivarat
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VARKAU
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Kuva 14. Vesimaiseman keskeiset elementit Kuopion, Iisalmen ja Varkauden lähiympäristössä.
Fig. 14. Main cornponents of the aquatic tandscape near the towns Kuopio, Iisalmi and Varkaus.
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Kunta
Pohjavesialueen nimi

Commune
Aquifer

Kuopio
Laatanlainmen alue
Väinötänniemen alue
Reposaaren alue
l-lietasalon alue

Iisalmi
Kuusimäen alue
Peltosalmen —

Ohenmäen alue
Juankoski

Kirkonkylän alue
Vehkalahden alue
Helvetinhaudan alue
Maamieskoulun alue
Västinniemen alue
Valkeisenkankaan alue

Kiuruvesi
Laitakankaan —

Ruotaanmäen alue
Lapinlahti

Honkalammen alue
Haminamäen —

Humpin alue
Leppävirta

Ukkokankaan alue
Hiisiniemen alue
Saahkarlahden alue

Maaninka
Keskisaaren alue
Harjamäen —

Käärmelahden alue
Nilsiä

Kirkonkylän alue
Hietasalon alue

Rautavaara
Hanhilammen alue
Harsukankaan alue

Siilinjärvi
Kirkonkylän alue
Rissalan alue
Toivalan alue
Jälänniemen alue
Kärängänmäen alue

Sonkajärvi
Jatkomäen alue
Lahnakankaan alue
Lapinkankaan alue
Lapinsalon alue
Suomenkankaan alue

Tuusniemi
Tuusniemen alue
Lapinjärven alue

Varpaisjärvi
Silmälammen alue
Syrjäharjun alue

Vehmersalmi
Ritokankaan alue

Vieremä
Kirkonkylän alue
Karjalankankaan alue
Karjumäen alue
Marjomäen alue

J oroinen
Kotkatharjun alue
Kolman alue
Tervamukinsalon alue

Taulukko 21. Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohja
vesialueet suunnittelualueella.
Tahle 21. Important aquifers in the pianning area.

Taulukko 22. Suunnittelualueella sijaitsevat pohjavesi
varat kunnjttajn.
Tahle 22. Ground water resources of the pian ning area,
by communes.

Lääni Province Pohjavesivarat
Kunta Commune Ground waterflow

m3/d

Kuopion lääni
Kuopio 12 700
Iisalmi 8 000
Varkaus -

Juankoski 7 000
Kaavi 3 000
Kiuruvesi 1 900
Lapinlahti 7 000
Leppävirta 5 500
Maaninka 7 000
Nilsiä 6 500
Rautavaara $ 000
Siilinjärvi 13 000
Sonkajärvi 3 000
Tuusniemi 9 000
Varpaisjärvi 3 500
Vehmersalmi 2 300
Vieremä 14 500

Mikkelin lääni
Heinävesi 2 000

Pohjois-Karjalan lääni
Outokumpu 4 500

Oulun lääni
Pyhäntä 2 000

Yhteensä Totat 120 400

Alueen no
liitekartalla 1 Pinta-ala
Index on Map Aquifer area
Appendix 1 ha

0829701 340
0829702 6
0829703 10
0829704 60

0814001 100

0814002 600

0817401 25
0817402 150
0817403 120
0817404 40
0817405 60
0817406 40

0826301 70

0840201 200

0840202 230

0842001 110
0842002 45
0842003 70

0847601 110

0847651 700

0853401 250
0853402 50

0868701 130
0868702 270

0874901 500
0874902 rajaamatta
0874903 rajaamatta
0874904 60
0874951 240

0876201 60
0876202 rajaamatta
0876203 50
0876204 50
0876205 50

0885701 250
0885702 100

0891601 60
0891602 35

0891901 270

0892501 135
0892502 290
0892503 250
0892504 250

0617101 785
0617102 rajaamatta
0617151 1 540
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käyvät ilmi taulukosta 21. Kunnittain pohjavesi
varat on lueteltu taulukossa 22. Koko alueen
pohjaveden määrä on noin 120 000 m3/d. Määrä
on siten keskimäärin 7 m3/d neliökilometriä koh
den. Vastaava luku koko maassa on 12 m3/dkm2.
Esiintymäkohtaisesti tu tkittujen alueiden antoi
suus oli vuonna 1978 noin 62 000 m3/d eli run
sas 50 % pohjavesien kokonaismäärästä.

Suurin osa käyttökelpoisesta pohjavedestä
muodostuu kolmessa harjujaksossa. Pisin niistä
on Tuusniemen, Riistaveden, Siilinjärven ja Iisal
men kautta Vieremälle ulottuva harjumuodostu
ma, joka lisäksi haarautuu Siilinjärveltä Maa
ningalle. Toinen yhtenäinen muodostuma kulkee
Kaavin, Juankosken ja Nilsiän kautta Varpaisjär
velle. Kolmas harjuj akso ulottuu Vehmersalmelta
Kuopioon.

Runsaimmin pohjavesiä on Siilinjärven ja Vie
remän kunnissa. Nämä esiintymät liittyvät ensiksi
mainittuun harjujaksoon. Varkaudessa ei ole mer
kittäviä pohjavesivaroja.

Useilla pohjavesialueilla voidaan luonnollisen
pohjaveden määrää lisätä imeyttämällä harjualu
eelle hyvälaatuista pintavettä. Parhaat mahdolli
suudet tekopohjaveden mu odostamiseen ovat
Siilinjärven ja Maaningan Käärmelahden välisellä
harjualueella. Keski-Kallavedellä H ietasalon saa
ressa sijaitsevan esiintymän on todettu olevan
rantaimeytyksellä syntyvää tekopohjavettä. Sama
koskee Puij onsarven edustalla olevaa Reposaaren
esiintymää. Iisalmen kaupungin eteläpuolella
Ohenmäessä olevassa harjujaksossa luonnollista
pohjavettä muodostuu 1 500 m3/d ja tämä määrä

voidaan tekopohjavetenä moninkertaistaa. Lep
pävirran Hiisiniemessä voidaan rantaimeytyksellä
saada tekopohjavettä jopa 8 000 m3/d.

3.42 Pohjaveden laatu

Pohjaveden laatua on tarkasteltava lähinnä veden
hankinnan kannalta. Pohjavesi on yleensä laadul
taan parempaa kuin pintavesi. Taajamien vesilai
tosten ottama pohjavesi joudutaan kuitenkin
yleensä käsittelemään syövyttävien ominaisuuk
sien poistamiseksi. Myös raudan ja eräissä ta
pauksissa mangaanin poisto on usein tarpeen.
Monilla pohjavedenottamoilla veden rautapitoi
suus on noussut yli sallitun rajan ottomäärien
noustessa. Sen sijaan bakteerien esiintyminen
pohjavedessä on erittäin harvinaista.

Pohjavesien laadussa on eräin paikoin ollut
ongelmia. Vieremällä on vedenottamon paikkaa
vaihdettu korkeiden rautapitoisuuksien takia.
lisalmelle on yhteen ottamoon rakennettu
raudanpoistolaitos. Tämän lisäksi rautapitoisuuk
sia on pienennetty pohj avettä ilmastamalla.
Varpaisjärven kirkonkylän ottamolla veden laa
tua on parannettu pohjavettä ilmastamalla, sa
moin on tehty Tuusniemen kirkonkylän otta
rn olla.

Myös Juankosken kirkonkylän käyttämässä
pohjavedessä on esiintynyt korkeita rautapitoi
suuksia. Samoin Kuopion kaupungin vedenhan
kintaa varten tutkituissa pohjavesissä Hietasalossa
ja Reposaaressa on esiintynyt suuria rauta- ja
mangaanipitoisuuksia.
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4. YLEISET TAVOITTEET
4.1 Yhteiskunnalliset lähtökohdat
Yleisinä suunnittelutavoitteina voidaan pitää ta
loudellista kasvua, sosiaalisen hyvinvoinnin li
säämistä ja ympäristön laadun säilyttämistä tai
parantamista. Vesien käytön kokonaissuunnit
telu on eräs keino näiden päämäärien saavuttami
seksi. Kokonaissuunnitelman tavoiteasettelussa
ovat lähtökohtana vesien eri käyttömuotojen ja
vesiensuojelun tarpeet. Tavoitteita asetettaessa
on otettava huomioon vesivarojen tarjoamat mah
dollisuudet ja niiden nykyinen käyttöönottoaste.
Tulevien tarpeiden määrittämisessä käytetään en
nusteita väestön, talouden ja vesivarojen kehityk
sestä sekä arvioidaan vesien käyttöön vaikuttavia
teknilliseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyviä
tekijöitä. Kokonaissuunnittelun avulla pyritään
vesiin kohdistuvien erilaisten tarpeiden yhteen
sovittamiseen ja vesien käytön edistämiseen. Par
haaseen tulokseen päästään, jos suunnitelman ta
voitteet ovat sopusoinnussa paitsi yleisten yhteis
kuntapoliittisten päämäärien, myös eri intressi
piirien tavoitteiden kanssa.

4.2 Alueen kehittämisen päämäärät
Alueellisen kehityksen edistämiseksi ja väestön
elinolosuhteiden alueellisten erojen tasoittam i
seksi säädetyn lain (451/75)jaasetuksen (756/75)
perusteella on läänien laadittava alueelliset kehit
tämissuunnitelmat. Kuopion läänin alueellista ke
hittämissuunnitelmaa vuosille 1978—1985 on laa
dittu samanaikaisesti vesien käytön kokonais
suunnitelman kanssa. Siinä on yleisenä lähtökoh
tana pidetty sitä, että kehitysedellytykset yhteis
kuntapolitiikan eri lohkoilla eivät ratkaisevasti
tule muuttumaan, että taloudellisen kehityksen
oletetaan olevan hitaampaa mutta tasaisempaa
kuin 1970-luvun alussa ja että luonnonvarojen
hyväksikäytössä siirrytään ilmeisesti vähemmän
tuhlailevaan ja ekologisesti mielekkäämpään jär
jestelmään, muutoksen tosin ollessa varsin hidas.
Läänin alueellisella kehittämissuunnitelmalla py
ritään turvaamaan väestölle tasapuolisesti pysy
vän työpaikan saantimahdollisuus, tulotason nou
su ja tärkeiden palvelujen saatavuus sekä muu
toinkin edistämään eri alueiden elinkeino- ja yh
dyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä.

Kuopion läänin kehityksen on todettu jääneen
jälkeen koko maan kehityksestä. Sodan jälkeisen
ajan lääni on ollut väestöä luovuttavaa aluetta,
joka on suurelta osin johtunut siitä, ettei läänin

jalostus- ja palveluelinkeinojen piirissä ole synty
nyt riittävästi työpaikkoja, joihin maa- ja metsä
taloudesta vapautuva työvoima olisi voinut sijoit
tua. Väestön muutokset ovat lisäksi tapahtuneet
läänin eri osissa eri lailla aiheuttaen jyrkkiä alu
eellisia eroja läänin sisällä. Valtioneuvoston aset
tama vuoden 1985 väestötavoite 253 000 henkeä
onkin Kuopion läänin kohdalla käsitettävä tavoit
teelliseksi arvoksi, jolla ei ilman erityistoimenpi
teitä ole edellytyksiä toteutua.

Keskeisiä kehittämistavoitteita Kuopion lää
mile ovat jälkeenjääneisyyden umpeenku romi
nen, työttömyyden vähentäminen ja läänin sisäis
ten erojen tasoittaminen.

Vesivaroihin ja vesien käyttöön liittyy kehit
tämissuunnitelman mukaan mm. seuraavia tarpei
ta ja ongelmia, joita tulisi pyrkiä ratkaisemaan:
— maataloudessa kuivatuskysymykset,
— metsätaloudessa metsäojitusten loppuunsaat

tammen ja uudistaminen,
— kalataloudessa kalastusmahdollisuuksien, ja

lostuksen ja markkinoinnin parantaminen,
— teollisuudessa turvetuotannon laajentaminen

ja kehitysaluejaon tarkistaminen,
— liikenteessä Saimaan syväväylän käytön lisää

minen ja muiden väylien parantaminen,
— suurten taajamien vedenotossa siirtyminen ene

nevässä määrin pohjavesien varaan, pohjave
sien suojelu, ja jätevesikysymykset, sekä öljy-
vahinkojen torjunta.
Seutukaavallisen suunnittelun tavoitteita Poh

jois-Savossa ovat mm. Pohjois-Savon hyvinvoin
nin turvaaminen ja kohottaminen sekä alueen val
takunnalLisen roolin säilyttäminen ja vahvistami
nen, nykyisen väestöpohjan säilyttäminen ja alu
eellisen rakenteen kehittäminen.

Sisäasiainministeriön vuonna 1969 antaman
seutukaavamääräyksen mukaan on Pohjois-Savon
seutukaavoituksessa erityisesti huomioitava seu
raavat päämäärät:
— alueiden varaaminen ja liikenneyhteyksien

suunnittelu siten, että edistetään keskusmuo
dostusta ja samalla turvataan palvelut maaseu
duilla

— ranta- ja muiden sopivien alueiden varaaminen
matkailua, loma-asutusta sekä retkeilyä ja vir
kistystä varten,

— metsätalouden tehostaminen ja maatalouden
tuotantoedellytysten parantaminen,

— vesien pilaantumisen estäminen sekä maise
man ja historian kannalta arvokkaiden aluei
den suojaaminen.
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4.3 Vesien käytön kokonaissuunnitelman
tavoitteet

Vesistöihin kohdistuvat käyttötarpeet riippuvat
paljolti asutuksen ja elinkeinojen sij oittumisesta
alueella. Vaikka vesien käytön tarpeet ovat erilai

sia, voidaan niille alueellisten tarpeiden pohjalta
asettaa yleiset tavoitteet. Vesien käytön kokonais
suunnitelman yleiset tavoitteet kullekin vesien
käyttömuodolle Kallaveden reitillä ovat seuraa-
vat:

Vedenhankinta

Vedenhankinnassa on ensisijaisena tavoitteena laa
dultaan hyvän käyttöveden turvaaminen asutuk
selle ja teollisuudelle. Tämä edellyttää yhdyskun
tien raakavesilähteiden tutkimista tulevaisuuden
tarpeita ajatellen. Alueen kaupungit ja teollisuus
ovat kokonaan tai osittain pintaveden varassa,
siksi vedensaannin turvaamisessa vesiensuojelutoi
menpiteet ovat keskeisellä sijalla. Pohjavesien pi

laantuminen tulee pyrkiä estämään kaikkialla,
mutta erityisesti siihen tulee kiinnittää huomiota
harjualueilla, missä on runsaasti pohjavesivaroja
mahdollista tulevaa vedenhankintaa ajatellen.
Haja-asutuksen vesihuoltoa tulisi kehittää, jotta
yhdyskuntarakenteen hajoamista maaseudulla saa
taisiin hidastettua.

Vesistöjen kuormitus ja vesiensuojelu

Vesihallituksen laatiman ohjelman “Vesiensuoje
lun periaatteet vuoteen 1985” (Vesihallituksen
julkaisuja n:o 8) mukaan jätevesien voimakkaasti
likaamien vesistöjen tilaa tulee parantaa sekä su
pistaa likaantuneita alueita nykyisestään. Samalla
tulee estää hajakuormituksesta tai muusta ihmi
sen toiminnasta johtuva hidas rehevöityminen ja
veden laadun huonontuminen. Niinikään myrkyl
listen ja eliöihin haitaltisesti kerääntyvien ainei
den aiheuttama vesien saastuminen tulee estää.

Lähiajan tavoitteiden keskeisenä sisältönä on
jo syntyneiden haittojen vähentäminen. Vesiä
kuormittava ja muu vesien tilaan haitallisesti vai
kuttava toiminta tulee sopeuttaa sekä vesien
käyttötarpeita että kunkin vesialueen luontaista
vastaanottokykyä vastaavaksi.

Keinoja vesiensuojelun tavoitteiden saavutta
miseksi ovat kuormituksen vähentäminen, jäteve
sien purkupaikan ja kuormituksen sijaintipaikan
sopiva valinta sekä vesistöjen kunnostaminen. Yh
dyskuntien jätevesikuormituksen vähentämista
voitteeksi vuoteen 2000 mennessä voidaaii katsoa
alueella yleensä riittävän BHK:n eli happea kulut-

tavien aineiden osalta 90 prosentin, fosforin osal
ta 85 prosentin sekä typen osalta 30 prosentin
puhdistusteho. Teollisuuslaitoksissa tulisi vähen
tää päästöä ympäristöön mm. prosesseja kehittä
mällä, jätevesien kierrätyksellä tai uudelleenkäy
töllä sekä puhdistustoimenpitein. Suojelutoimen
piteillä tulisi estää satunnaiset päästöt sekä myrk
ky- ja kemikaalivuodot. Uuden teollisuuden on
pyrittävä valtakunnallisten tavoitteiden sovelta
miseen.

Kalatalous

Kalavesien hoidon tavoitteena pidetään suunnit
telualueella vesistöstä vuosittain kalastettavissa
olevan kalamäärän kohottamista; samalla tulee
erityisesti huolehtia alueen kalaston koostumuk
sen muuttamisesta nykyistä arvokkaammaksi.
Vapaa-ajankalastuksen tavoitteena on virkistäy
tymismahdollisuuden järjestäminen kaikille kalas
tamaan haluaville mahdollisimman lähellä kunkin
asuinpaikkaa. Suunnitelman tarkoituksena on
luoda sellaiset olosuhteet vesistöissä, että esitetyt
tavoitteet ovat toteutettavissa. Keinoina ovat
mm. vesiensuojelu, vesistön kunnostaminen ja
luonnonravintolammikoiden rakentaminen. Toi
menpiteet edellyttävät yhteistyötä kalatalousvi
ranomaisten kanssa.

Vesien virkistyskäyttö

Suunnitelman tavoitteena on turvata vesialueiden
käyttökelpoisuus erilaiseen virkistystoimintaan,
osoittaa alueita virkistyskäyttöä varten sekä suo
sitella toimenpiteitä näiden kunnostamiseksi ja
kehittämiseksi.

Taajamien lähivesillä tulisi yleisen virkistys-
käytön, mm. ulkoilun, uinnin ja veneilyn tarpeet
ottaa erityisesti huomioon vesien ja rantojen käy
tön suunnittelussa. Venematkailua tulisi ohjata
sille sopiville alueille ja reiteille. Vesistön matkai
lullinen vetovoima tulisi säilyttää ja ottaa huo
mioon kaikissa vesistöä koskevissa toiminnoissa.

Alueen omille asukkaille tulisi pyrkiä ensisijai
sesti turvaamaan mahdollisuus loma-asuntoon.
Loma-asutuksesta ei saisi aiheutua korvaamatto
mia ympäristöhaittoja vesistölle, maisemalle eikä
luonnolle.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu

Vesimaiseman ja vesiluonnon erityispiirteitä tulisi
säilyttää vesistöjen varsilla mm. ohjaamalla raken
taminen pois rannan välittömästä läheisyydestä.
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Arvokkaita koskia ja lintuvesiä tulee saada suoje
lun piiriin. Kulttuurimaiseman erityispiirteitä tu
lisi säilyttää ja parantaa vesistöjen rannoilla. Kuit
tuurihistoriallisesti merkittäviä vesirakenteita, ku
ten alueella sijaitsevia vanhoja kanavia ympäris
töineen tulee suojella ja hoitaa.

Uitto ja vesiliikenne

Uiton tavoitteena on toiminnan tehostaminen
nykyistä nippuväylästöä parantamalla. Uusia
uittoväyliä ei vesistössä ole tarpeen rakentaa.
Varkauden — Kuopion syväväylän käyttöä ra
joittavat keskeneräiset satamahankkeet olisi
saatettava loppuun. Kuljetustarpeen kasvusta
riippuen saattaa syväväylästön jatkaminen lisal
meen tulla tarkoituksenmukaiseksi. Tällöin on
kiinnitettävä erityistä huomiota alusliikenteen
ja väylien rakentamisen aiheuttamien haittojen
ja riskien minimoimiseen.

Vesivoima

Vesivoiman tuotantoa ja samalla alueen omava
raisuutta energiahuollossa voidaan parhaiten edis
tää uusimalla vanhoja vesivoimalaitoksia ja tyy
dyttämällä kulutushuippuja vesistön säännöste
lyn avulla. Vesistön säännöstelyhankkeissa tulisi
kiinnittää erityistä huomiota vesivoiman ja kala
talouden ristiriitaisten tarpeiden yhteensovitta
miseen.

Maankuivatus ja tulvasuojelu

Maa- ja metsätalouden edellytysten parantamista
suunnittelualueella on pidettävä tärkeänä. Maata
lousmaiden pemskuivatus on tällöin parantamis
toimenpiteistä merkittävällä sijalla. Vähäjärvisillä
latvareiteillä tulvasuojelun tarve on kasvanut laa
jojen metsäojitusten tulvia lisänneen vaikutuksen
johdosta. Tavoitteena näillä alueilla voidaan pitää
vesistöjen vedenvarastointikyvyn palauttamista ja
lisäämistä, jolloin virtaamia voidaan tasoittaa ja
vahingollinen tulvannousu estää.
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5. VESIEN ERI KYTTtiMUOTOJEN JA
VESIENSUOJELUN SUUNNITTELU

Vesien käytön kokonaissuunnitelmissa käsite!
jään veden käyttöä nesteenä (vedenhankinta ja
kastetu), veden käyttöä vesistönä, (uitto ja vesi
liikenne, kalatalous, vesien virkistyskäyttö, vesis
töjen jätevesikuormitus), veden putousenergian
käyttöä (vesivoima), veden haittavaikutusten tor
juntaa (tulvasuojelu ja maankuivatus) sekä vesi-
luonnon ja vesimaiseman suojelua ja hoitoa.

Vesihallinnon tulee erityisesti huolehtia ve
siensuojelusta ja tulvasuojelusta. Näitä koskeva
suunnittelu voi olla suhteellisen yksityiskohtais
takin. Edelleen vesihallinnon tulee kehittää ve
denhankintaa ja viemäröintiä, edistää vesien vir
kistyskäyttöä ja vesivoiman hyväksikäyttöä. Ke
hittämis- ja edistämistehtävien osalta suunnittelu
voi olla yleispiirteisempää. Vesiasioista on kala-
talous ja alusliikenne sekä osittain myös uitto
rajattu vesihallinnon tehtäväkentän ulkopuolelle.
Vesihallinnon erityiseksi tehtäväksi on kuitenkin
annettu vesien eri käyttömuodot huomioonotta
vasta kokonaissuunnittelusta huolehtiminen, joka
edellyttää vesien kaikkien eri käyttömuotojen ja
niiden välisten vuorovaikutusten käsittelemistä
kokonaissuunnitelmassa. Ristiriitaisia käyttömuo
toja yhteensovittaessaan voi suunnittelu olla
varsin yksityiskohtaista.

Vesiensuojelu liittyy välittömästi tai välil
lisesti lähes kaikkeen vesivarojen käyttöön.
Vesien käyttömuodoista jätevesikuormitus on
se, jolla on vesien käyttökelpoisuuteen huomat
tavin vaikutus. Jätevesikuormitusta ja sen vähen
tämistä on käsitelty kohdassa 5.2 “Vesistöjen
kuormittaminen ja vesiensuojelu”, mutta vesien-
suojelu on otettu huomioon myös muiden käyt
tömuotojen tarkastelun yhteydessä. Erityisen
läheisesti vesiensu ojelu liittyy vedenhankintaan.
Vesiensuojelua sekä eri käyttömuotojen yhteen
sovittamista on lisäksi tarkasteltu yhteenkoottu
na luvussa 6 “Vesien moninaiskäyttö ja käyttö-
muotojen yhteensovittaminen”.

Vesistön säännöstely on keino useiden eri
käyttömuotojen tavoitteisiin pääsemiseksi, joten
myös sen käsittelyä luvussa on pidetty tarkoituk
senmukaisena.

5.1 Vedenhankinta
5.11 Yhdyskuntien vedenhankinta

Vesihuoltoa on käsitelty niiden kuntien osalta,
joiden vesihuoltolaitokset sijaitsevat suunnittelu
alueella. Tuoreimmat lähtötiedot perustuvat vuo
den 1978 lopussa vesihallituksen toimesta suon-

tettuun vesihuoltotaitosselvitykseen, joka koski
vähintään 200 asukkaan yhteisiä vesilaitoksia.

Yhteisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
oli vuoden 1978 lopussa 136 800 asukasta, ts.
60 % suunnittelualueen väestöstä oli liittynyt ve
sijohtoverkkoon. Veden kokonaiskulutus alueella
oli 41 000 m3/d, mistä pohjaveden osuus oli 23 %
(koko maassa 42 %). Pintaveden suureen osuu
teen vaikuttavat ratkaisevasti Kuopion ja Varkau
den kaupungit, jotka ottavat raakavetensä vesis
töstä. Myös Iisalmen kaupungissa käytetään osak
si pintavettä. Kokonaan pintaveden varassa olivat
vuonna 1978 lisäksi Kiuruveden, Leppävirran ja
Heinäveden kirkonkylät, Toivala-Vuorelan taaja
ma Siilinjärvellä sekä Sukevan keskusvankila,
Vaajasalon parantolat ja Leppävirran kunnassa
oleva Kotalahden taajama. Yhdyskuntien ja lai
tosten vedenottamot käyvät ilmi liitekartalta 2.

Vesilaitoksiin liittyneiden kiinteistöjen veden-
kulutus oli vuonna 1978 keskimäärin 300 litraa
asukasta kohden päivässä. Tähän ns. kulutuslu
kuun sisältyy myös vesilaitoksen jakeluverkkoon
liittyneen teollisuuden vedenkäyttö. Kulutusluku
on 1970-luvulla ollut laskeva. Syitä kulutusluvun
pienenemiseen lienevät laman aiheuttama tuotan
tokapasiteetin vajaakäyttö vesilaitosten piiriin
tiittyneessä teollisuudessa sekä jätevesimaksun ve
den käyttöä hitlitsevä vaikutus. Kotitalouksien jo
saavuttama korkeahko varustetaso on myös hil
linnyt kulutusluvun kasvua.

Vesihuoltotilannetta vuoteen 2000 on enna
koitu luvun lopussa olevassa yhdyskuntien vesi-
laitoksia koskevassa taulukossa 23. Taajamien
vedentarvetta koskevat ennusteet on laskettu liit
tyjämäärän ja kulutusluvun mukaan. Liittyjämää
rä taajamassa saattaa olla taajaman väkilukua suu
rempikin, mikä johtuu verkoston levittäytymises
tä varsinaisen taajama-alueen ulkopuolelle. Kulu
tusluvun on tässä oletettu vielä kasvavan joten
ennustetta on siinä suhteessa pidettävä eräänlai
sena maksimiennusteena. Vuonna 1985 taaja
mien vedenkulutuksen on arvioitu olevan yhteen
sä noin 57 000 m3Id ja vuonna 2000 noin
79 000 m3/d.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkitaajamassa, jonka väkiluku
vuonna 1978 oli 67 000, oli saman vuoden lopus
sa vesijohtoverkon piirissä 64 000 asukasta, Vesi-
laitos ottaa raakavetensä Keski-Kallavedestä It
konniemen edustalta. Vaakaselkeytykseen ja
fiotaatioon perustuva kemiallinen vedenkäsittely
laitos on mitoitettu teholle 32 000 m3/d. Veden-
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Taulukko 23. Yhdyskuntienja erillislaitosten vedenkulutuksen kehitys vuoteen 2000.
Table 23. Projected water use up to the year 2000 in the communities and separate institutions of the area.

Kunta Vedenottamon Verkostoon liitty- Kulutus- Veden
Vesilaitos n;o ljjtekarrajla2 Vuosi neet asukkaat luku l/asd kulutus Huom.

Commune Index on Map Year Population Per capita Water use Remarks
Waterworks Appendix 2 serued water use 1/d m3/d

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kuopio
keskusta 1 1978 64000 332 21 300 Pintavettä

1985 76 900 380 29 200
2000 89 000 450 40 100

Melalahti 2 1978 400 232 93 Pohjavettä
1985 500 270 135
2000 1 000 325 325

Vaajasalon parantolat 3 1978 186 529 9$ Pintavettä
1985 350 430 150
2000 350 510 180

Iisalmi
keskusta + 4—7 1978 15 500 298 4 614 Pintavettä +
Peltosalmi + 1985 1$ 050 350 6 320 Pohjavettä
Soinlahti 2000 20 650 425 8 780

Varkaus
keskusta $ 1978 20 850 272 5 660 Pintavettä

1985 23 800 330 7 850
2000 26 900 425 11 400

Juankoski
kirkonkylä 9 1978 2 040 192 392 Pohjavettä

1985 3 150 270 850
2000 3 550 325 1150

Muumvesi 10 1978 475 215 102 Pohjavettä
1985 4-70 270 130
2000 500 325 160

Säyneinen 11 1978 290 148 43 Pohjavettä
1985 355 250 90
2000 370 300 110

Kaavi
kirkonkylä 12 1978 1 259 172 217 Pohjavetta

1985 1 660 270 450
2000 2050 325 670

Kiutuvesi
kirkonkylä 13 1978 3 450 270 932 Pintavettä

1985 4 300 340 1 460
2000 4 $50 400 1 940

Lapinlahti
kirkonkylä + 1978 2 050 (329) (675) 3 825 Pohjavettä. Verkos
teollisuus 14 1985 2 800 (350) (980)4 580 toon liittynyt teolli

2000 3 250 (375) (1 220)4 820 suus on asutusta huo
mattavasti suurempi

Alapitkä 15 1978 360 167 60 vedenkäyttäjä. Asu-
1985 440 180 80 tusta koskevat luvut
2000 500 250 120 suluissa.

Leppävirta
kirkonkylä 16 1978 3 520 236 829 Pintavettä

1985 3 650 320 1 170
2000 3 900 375 1 460

Kotalahti 17 197$ 500 542 271 Pintavettä
1985 535 535 290
2000 580 600 350
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Maaninka
kirkonkylä 1$ 1978 785 194 152 Pohjavettä

1985 960 270 260
2000 1 100 325 360

Nilsiä
kirkonkylä 19 1978 2 800 207 579 Pohjavettä

1985 3 395 270 920
2000 3 850 325 1 250

Rautavaara
kirkonkylä 20 1978 815 330 269 Pohjavettä

1985 1105 330 365
2000 1 350 340 460

Siilinjärvi
kirkonkylä + 21 1978 6 300 309 1 947 Pohjavettä
sairaala 22 1985 7425 350 2600

2000 8 400 450 3 780

Toivala — Vuorela 23 197$ 3 000 173 520 Pintavettä
1985 3 100 325 1 010
2000 3 300 400 1 320

Rissala 24 1978 600 263 158 Pohjavettä
1985 600 350 210
2000 600 400 240

Sonkajärvi
kirkonkylä 25 1978 940 277 260 Pohjavettä

1985 1130 310 350
2000 1 300 350 455

Sukevan taajama 26 1978 250 248 62 Pohjavettä
1985 510 250 130
2000 780 300 230

Sukevan keskusvankila 27 197$ 600 580 348 Pintavettä
1985 800 50t) 400
2000 800 500 400

Tuusniemi
kirkonkylä 28 1978 1 227 264 322 Pohjavettä

1985 1 485 300 445
2000 1 750 325 570

Varpaisjärvi
kirkonkylä 29 1978 1 000 28$ 288 Pohjavettä

1985 1 050 270 290
2000 1100 325 360

Vehmersalmi
kirkonkylä 30 1978 438 201 $8 Pohjavettä

1985 540 265 140
2000 650 325 210

Vieremä
kirkonkylä 31 1978 1 200 417 500 Pohjavettä

1985 1 400 450 630
2000 1 750 500 850

1 leinävesi
kirkonkylä 32 1978 1 450 170 247 Pintavettä

1985 1 670 270 480
2000 2000 325 650

Yhteensä 1978 136 285 ka 301 41 026 Pinravettä 31 707 m3/d
Totat 1985 162 130 ka 354 57 385 Ground water

2000 186 180 ka 425 79 100 Pohjavertä 9 319 m3/d
ka=mean value Surface water

4 1880076264—13
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käyttö oli vuonna 1978 keskimäärin 21300 m3/d.
Vuonna 2000 se vedenkäyttöennusteen mukaan
olisi noin 40 000 m3/d.

Vedenoton kannalta riskitekijöitä ovat Savon
Sellu Oy:n jätevedet sekä syväväylän öljykulje
tukset. Vedenotto kytkeytyy siten läheisesti Kal
laveden vesiensuojeluratkaisuihin. Savon Sellu
Oy:n nykyistä tehokkaampien vesiensuojelutoi
menpiteiden avulla kyettäneen Itkonniemen edus
ta säilyttämään käyttökelpoisena myös tulevai
suudessa. Lisäveden saamiseksi siinä vaiheessa,
kun nykyisen vedenpuhdistamon teho käy riittä
mättömäksi, tulisi selvittää mahdollisuudet muo
dostaa käyttökelpoista tekopohjavettä Hietasalon
ja Reposaaren pohjavesiesiintymissä. Molemmissa
esiintymissä on todettu korkeita rauta-ja mangaa
nipitoisuuksia, jotka kuitenkin tehokkaasti ilmas
tettaessa on saatu pienentymään sallittuihin rajoi
hin. Mikäli veden saanti näistä lähteistä ei kuiten
kaan onnistuisi, tulisi lisävesi varautua ottamaan
Pohjois-Kallavedestä. Myös vesijohtoverkon ra
kenne puoltaa vedenoton siirtämistä Pohjois
Kallavedelle. Reposaaren pohj avesiesiintymästä
tulisi hankkia koeluontoisesti vettä kaupungin
verkkoon jo lähivuosina, koska vedensaanti kriisi-
aikana tulee joka tapauksessa järjestää pohja
vesistä.

Melalahden taajaman vesijohtoverkkoon liitty
neissä kiinteistöissä oli vuonna 197$ noin 400
asukasta, jotka kuluttivat vettä keskimäärin yh
teensä 90 m3/d. Taajaman käyttämän pohjave
denottamon antoisuudeksi on arvioitu 500 m3Id,
mikä riittää vuoteen 2000 saakka. Laatanlam
men pohjavesialue, jossa vedenottamo sijaitsee,
tulisi suojata likaantumiselta.

Kuopion kaupungin alueella on Vaajasalon pa
rantolalla oma vesilaitos, joka ottaa raakaveden
Keski-Kallavedestä Vaajasalmesta.

Iisalmi

Keskustan ja sen vedenjakeluverkkoon myöhem
min liitetyn Soinlahden alueella sekä Peltosalmen
alueella oli vesilaitoksen piirissä vuonna 1978
noin 15 500 asukasta. Vedenkäyttö oli samana
vuonna keskimäärin 4 600 m3/d. Haukiniemen
pintavesilaitokselta vettä otettiin 1 500 m3/d
sekä kaupungin kolmelta pohjavedenottamolta
Kyllikinrannan, Peltosalmen ja Lemmenlaakson
pohjavesiesiintymistä yhteensä 3100 m3/d. Lem
menlaaksosta ja Kyllikinrannasta saatu pohjavesi
on ollut rauta- ja mangaanipitoista. Peltosalmen
vedenottamon vesi on sen sijaan ollut laadultaan
hyvää. Rauta- ja mangaanihaittojen poistamiseksi

on vuodesta 1975 lähtien Lemmenlaakson pohja
vettä ilmastettu ja Peltosalmen pohjavesialueella
käytetty maahanimeytystä, josta vesi on sitten
pumpattu Kyllikinrannan vedenkäsittelylaitoksen
kautta kulutukseen.

Vuonna 2000 on vedenkulutuksen Iisalmessa
arvioitu olevan lähes 9 000 m3/d. Iisalmen kau
pungin vedenhankintaratkaisuiksi on selvitetty
vaihtoehtoja Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän
vedenhankinnan yleissuunnitelmassa vuodelta
1977. Päävaihtoehtoina olivat pohjaveden hank
kiminen Iisalmen pohjoispuolelta harjujaksosta
Iisalmi — Vieremä — Salahmi tai Iisalmen etelä-
puolelta harjujaksosta Ohenmäki — Peltosalmi.
Lisävettä on suunniteltu eri vaihtoehdoissa saata
vaksi tekopohjavettä muodostamalla sekä pinta
vesilaitoksen laajennuksella ja sen toiminnan te
hostamisella. Ohenmäen esiintymän tulevaa käyt
töä vaarantavat runsas soranotto sekä soran hyväk
sikäyttöön liittyvät laitokset, kuten asfalttiase
ma, joten lijärven länsipuolella olevan Kuusimäen
esiintymän soveltuvuus Iisalmen kaupungin ve
denhankintaan tulisi selvittää.

Tässä vaiheessa on päädytty vedenhankintaan
aluksi Iisalmen eteläpuolelta. Nyt käytössä ole
vien vedenottamojen alueella on käynnistetty se!
vitykset tekopohjaveden muodostamismahdotii
suuksista. Raakavesi otetaan Kirmajärvestä, koska
Poroveden vesi ei veden huonon laadun vuoksi
ilman esipuhdistusta sovellu tekopohjaveden raa
kavedeksi. Tehtyjen virtaamamittausten perus
teella Kirmajärvestä arvioidaan haittaa aiheutta
matta saatavan tekopohjaveden raakavettä noin
6 000 m3/d. Raakaveden määrää voitaisiin hel
posti lisätä Kirmajärveä säännöstelemällä. Kokei
luvaiheessa vedenotoksi on suunniteltu noin
2 000 m3/d. Nykyisiin pohjavedenottamoihin
liittyvillä harjujaksoilla on arvioitu voitavan muo
dostaa tekopohjavettä niin paljon, että käyttöön
saatava kokonaisvesimäärä tältä alueelta olisi
10 000 m3/d.

Runnin taajaman vedenottopaikkana voi tulla
kysymykseen Kiuruvedellä oleva Laitakankaan —

Ruotaanmäen pohjavesialue, jonka suojeluun tu
lisi kiinnittää huomiota.

Varkaus

Vuonna 1978 oli Varkauden kaupungin Viltin
rannan vesilaitokseen liitetyissä kiinteistöissä
20 850 asukasta. Veden kulutus oli keskimäärin
5 660 m3/d. Vuonna 2000 arvioidaan veden käy
töksi 11 400 m3/d. Vesilaitos ottaa raakavetensä
Unnukan Komminselältä. Raakaveden laatu on
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ollut suhteellisen hyvä, mutta uhkana ovat mm.
öljykuljetukset syväväylällä. Veden käsittelyme
netelmänä on kemiallinen saostus. Kun Varkau
den nykyinen pintavesilaitos käy riittämättömäk
si, tulee harkita Joroisten ja Jäppilän kunnissa
olevan pohjavesialueen käyttööno ttoa. Varkau
den tulisi yhteistyössä em. kuntien kanssa laatia
pohjavesiesiintymän mahdollista tulevaa hyväksi
käyttöä ja suojelua koskeva selvitys. Samassa yh
teydessä tulisi selvittää mahdollisuus muodostaa
Leppävirran Hiisniemen ja Saahkarlahden alueel
la tekopohjavettä kaupungin tarpeisiin.

Juankoski

Juankosken keskustan pohjavedenottamo sijait
see taajaman välittömässä läheisyydessä sen itä
puolella. Vedenottamon arvioitu antoisuus on
noin 500 m3/d, mistä huomattava osa on ranta
imeytynyttä pohjavettä. Vuonna 1978 veden
käyttö oli noin 390 m3/d ja vuonna 1985 se en
nusteen mukaan olisi 850 m3/d. Esiintymä on
asutuksen takia riskialttiilla paikalla ja haittana
on lisäksi raakaveden korkea rautapitoisuus. Ve
den kerääntymisalue olisi suojattava likaantumi
selta. Jos kulutus kasvaa ennusteen mukaisesti,
käy esiintymän antoisuus 1980-luvun alussa
riittämättömäksi. Suoritettujen pohjavesitutki
musten perusteella on tarvittava lisävesi saatavissa
noin 5 km kirkonkylästä kaakkoon sijaitsevasta
Vehkalahden esiintymästä, josta on tutkimusten
mukaan saatavissa noin 1 000 m3/d hyvälaatuista
pohjavettä. Vehkalahden pohjavesialueen lisäksi
olisi Helvetinhaudan ja Västinniemen pohjavesi
alueet suojeltava Juankosken vedenoton vara
alueina.

Muuruveden taajaman vesilaitoksen pohjave
denottamo sijaitsee kylän välittömässä läheisyy
dessä esiintymässä, jonka antoisuudeksi on arvioi
tu 2 300 m3/d. Vedenottamon kapasiteetti, noin
500 m3/d on riittävä ainakin vuoteen 2000. Säy
neisen vedenottamo sijaitsee taajaman läheisyy
dessä Iso-Säyneisenjärven pohjoisrannalla. Esiin
tymän antoisuudeksi on arvioitu 700 m3/d ja
pohjavesilaitoksen kapasiteetti on 500 m3/d. Ka
pasiteetti on ennusteen mukaan riittävä vuoteen
2000. Muuruvedellä ja Säyneisissä ottamoiden ve
den kerääntymisalueet on suojeltava tikaantumi
selta.

Kaavi

Kaavin kirkonkylän pohjavedenottamo sijaitsee
Kaavinjärven rannassa keskustan välittömässä lä
heisyydessä. Esiintymän antoisuudeksi on arvioi
tu noin 300 m3/d. Tästä suurin osa on ranta
imeytynyttä pohjavettä. Vuonna 1978 käytettiin
vettä keskimäärin 217 m3/d. Vuonna 1985 arvi
oidaan veden käytöksi 450 m3/d. Esiintymän an
toisuuden käydessä riittämättömäksi voidaan
pohjavettä saada keskustasta noin 5 km lounaa
seen sijaitsevalta Lapinjärven pohjavesialueelta.
Tämän esiintymän antoisuudeksi on arvioitu noin
700 m3/d. Määrä on ennusteen mukaan riittävä
vuoteen 2000 saakka.

Kiuruvesi

Kiumveden keskusta käyttää vedenhankintaan
Koskenjoesta saatavaa pintavettä. Raakavesi on
laadultaan heikkoa ja syyskesällä siinä on ilmen
nyt käsittelyn jälkeenkin makuhaittoja, joita on
pyritty poistamaan aktiivih iilisuodatuksella. Käyt
tökelpoisia pohjavesiesiintymiä ei kunnan alueel
ta ole löydetty. Vettä käytettiin vuonna 1978
keskimäärin 932 m3/d. Vuonna 1985 kulutuksek
si arvioidaan 1 460 m3/d ja vuonna 2000 noin
1 940 m3/d.

Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän kuntien ve
denhankinnan yleissuunnitelmassa oli kyseessä
ensisijaisesti Vieremän runsaiden pohjavesivaro
jen käyttö. Suunnitelman pohjalta päädyttiin
Kiuruveden vedenhankinnassa erillisvaihtoehtoon,
jossa vesi johdetaan Vieremän Salahmilla sijaitse
valta Karjumäen pohjavesialueelta. Vedenotta
molta arvioidaan saatavan hyvälaaniista pohjavet
tä 1 500 m3/d. Rakennettaessa alueelle toinen
vedenottamo saadaan vettä lisää 500 m3/d, ja
tarpeen vaatiessa tuotto voidaan tekopohjavettä
muodostamalla nostaa määrään 2 500 m3/d. Ve
sijohdon pituus on 27 km ja sen vedenjohtokyky
ilman välipaineenkorotusta on noin 1 500 m3/d.
Rakentamalla pumppuasemia voidaan kapasiteet
tia lisätä runsaaseen 2 100 kuutiometriin vuoro
kaudessa. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1979
ja ne saataneen päätökseen vuonna 1981. Hank
keen avulla voidaan Kiuruvedellä turvata hyvälaa
tuisen veden saanti vuoteen 2000.
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Kiurujoen vesistön tila on ollut heikko. Vedenhankintaa varten rakennetaan 27 km:n yhdysjohto, jolta
tuodaan pohjavettä Vieremältä.
A pipetine of27 km for conducting groundwater.

tw

Soraharjut toimivat pohjaveden muodostumisalueina. Pohjavesien suojelu palvelee samalla harjutuonnon
ja maiseman suojelua.
Eskers often need protection as aquifers and as speciat etements of the tandscape.
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Lapintahti

Lapinlahden keskustan pohjavedenottamo sijait
see Honkalammen pohjavesiesiintymässä noin
2 km keskustasta pohjoiseen. Vedenottamon an
toisuudeksi oli arvioitu noin 3 000 m3/d. Veden-
Otto Ofl kuitenkin vuonna 1979 ollut keskimäärin
3 850 m3/d. Osa vedestä lienee rantaimeytynyttä
tekopohjavettä. Jatkuva liian runsas pohjaveden
otto on aiheuttanut korkeita rautapitoisuuksia.
Veden laadun parantamiseksi on alueelle vuoden
1979 aikana rakennettu uudet pohj avesikaivot.
Lisävettä on mahdollisuus saada kirkonkylän ete
läpuolella olevalta Humpin — Haminamäen alueel
ta, jonka antoisuudeksi on arvioitu 2 000 m3/d.
Alue on suojeltava lisäveden ottopaikkana.

Huomattavimmat vedenkäyttäjät keskustassa
ovat Kuivamaito Oy:n maitojauhetehdas ja Osuus-
kunta Yhteisjuustola. Teollisuuden vedenkäyttö
oli vuonna 1978 keskimäärin 3150 m3/d asutuk
sen osuuden ollessa noin 700 m3/d. Asutuksen
vedentarpeeksi ennustetaan 980 m3/d vuonna
1985. Teollisuuden vedentarve noussee maitojau
hetehtaan laajennuksen jälkeen vuonna 1980
keskimäärin 3 600 kuutiometriin vuorokaudessa.

Leppävirta

Leppävirran keskustan vesilaitos käyttää raa
kavetenä Leppävirrasta saatavaa pintavettä. Vuon
na 1978 vettä käytettiin keskimäärin 829 m3/d.
Vuonna 1985 keskimääräiseksi vedentarpeeksi
arvioidaan 1170 m3/d ja vuonna 2000 noin 1 460
m3/d. Pintavesilaitosta on laajennettu vuonna
1976. Laitoksen nykyinen kapasiteetti 1 600 m3/d
riittää ennusteen mukaan vuoteen 2000. Syvä
väylällä tapahtuva öljynku tj etus muodostaa kui
tenkin riskin vedenhankinnalle. Lähin pohjavesi
alue, Ukkokankaan esiintymä, on taajamasta
noin 15 km luoteeseen. Alueelta olisi saatavissa
pohjavettä noin 500 m3Id. Käytettävissä olevan
pohjaveden määrää voitaisiin lisätä tekopohj avet
tä muodostamalla. Myös muut mahdollisuudet
olisi tarkemmin selvitettävä.

Leppävirran kunnassa sijaitsevalla Outokumpu
Oy:n Kotalahden kaivoksella on oma vesihuolto
laitoksensa, johon on liittynyt noin 500 asukasta.
Raakavesi otetaan Mertajoesta. Vedenkäyttö oli
271 m3/d vuonna 1978. Nykyisen laitoksen ka
pasiteetti riittää vuoteen 2000 saakka.

Maaninka

Kirkonkylän vesilaitos ottaa käyttöveden keskus
tan luoteispuolella sijaitsevasta Keskisaaren poh

javesiesiintymästä. Vedenotto vuonna 1978 oli
keskimäärin 152 m3/d. Esiintymän antoisuudeksi
on arvioitu 1 000 m3/d. Veden tarpeeksi vuonna
2000 on arvioitu 360 m3/d. Nykyisen vedenotta
mon ja ottamolta kulutusalueelle johtavan runko
vesijohdon kapasiteetit eivät kuitenkaan riitä ku
lutuksen kasvaessa, vaan vuoden 1980 jälkeen ra
kenteita joudutaan uusimaan.

Nilsiä

Kirkonkylän vesilaitos ottaa pohjavettä vuonna
1976 valmistuneelta Hietasalon vedenottamolta.
Veden kulutus vuonna 1978 oli 578 m3/d. Vesi-
oikeuden lupa vedenottoon Hietasalosta on 2 000
m3/d, mikä määrä ennusteen mukaan on riittävä
vuoteen 2000 saakka. Kirkonkylän aiemmin ve
denhankintaan käyttämä pohjavesialue on jäänyt
vedenhankinnan vara-alueeksi.

Rautavaara

Kirkonkylässä olevien kallioporakaivojen antoi
suudeksi on arvioitu 250 m3/d. Vedenkulutus
oli vuonna 1978 keskimäärin 270 m3fd ja veden
saannissa on ajoittain esiintynyt vaikeuksia. Ve
den tarpeeksi vuonna 2000 on arvioitu 460 m3/d.
Lisävettä olisi saatavissa taajamasta noin 10 km
länteen sijaitsevasta Älänteen Rouskun — Vatkei
sen esiintymIstä. Esiintymän veden laatu on hyvä
ja arvioitu antoisuus on lähes 1 000 m3/d, joten
vuoteen 2000 mennessä tarvittava lisävesi olisi
saatavissa tästä esiintymIstä.

Siilinjärvi

Siilinjärven kirkonkylän, Harjamäen sairaalan ja
Tarinaharjun parantolan yhteisen vesilaitoksen
käytössä ovat Ahmon ja Koivurannan vedenotta
mot, Joista vesioikeuden luvan perusteella saa
daan vettä ottaa yhteensä enintään 3 600 m3/d.
Huomattava osa Siilinjärven keskustan asutukses
ta sijaitsee esiintymien ‘alum a-alueella, joten
pohjavesien likaantumisvaara on olemassa. Ah
monlammen rannalla oleva ottamo on taajama
alueen keskellä, joten sen suojeluun on kiinnitet
tävä erityistä huomiota. Vedenkututus vuonna
1978 oli 1 947 m3/d ja arviot vuosille 1985 ja
2000 ovat 2 600 m3/d ja 3 780 m3/d. Vedenot
tamoiden likaantumisriskin ja vedentarpeen kas
vun vuoksi vuoden 1979 aikana alettiin tutkia
mahdollisuuksia saada lisävettä Maaningalta Har
jamäen — Käärmelahden harjujaksosta noin 7 km
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taajamasta länteen. Alustavien tulosten perusteel
la näyttää selvältä, että ainakin lisäveden tarve
keskustaajamassa voidaan tyydyttää ko. harjujak
sosta.

Rissalan pohjavesiesiintymässä on Kuopion
lentoaseman ja Pohjois-Karjalan lennoston käyt
tämä vedenottamo. Veden kulutus vuonna 1978
oli 158 m3/d. Lentokenttää varten rakennetun
pohjavesilaitoksen kapasiteetti on noin 450 m3/d.
Tämä määrä on riittävä ennustettuun vedentar
peeseen vuonna 2000. Raakaveden laatu ei sen
sijaan ole rautapitoisuuden vuoksi tyydyttävä.
Vesipiiri tutkiikin eräänä mahdollisuutena ottaa
käyttöön Jänneniemen pohjavesialue, jolloin sa
malla pyritään tyydyttämään Jännevirran lähei
syydessä sijaitsevan asutuksen vedentarve.

Toivala — Vuorelan alue saa laadultaan hyvää
pintavettä Jälänjäivestä. Veden kulutus vuonna
1978 oli 520 m3/d. Entinen pohjavedenottamo
on varavedenottamona. Vedenkäytöksi on vuon
na 2000 arvioitu noin 1 300 m3/d. Pintaveden
ottamon kapasiteetti, 1 150 m3/d, yhttyy ennus
teen mukaan 1990-luvun alkuvuosina, jolloin ve
silaitosta jouduttaneen laajentamaan.

Toivala — Vuorelan ja Rissalan lentokentän
sekä Jännevirran alueen vedenhankinta selvite
tään lähivuosina laadittavassa yleissuunnitelmassa.

Sonkajärvi

Sonkajärven Jalkomäen pohjavesialueella on kir
konkylän vedenottamo. Esiintymän antoisuus on
noin 1 000 m3/d, joka on riittävä ennustejakson
ajan eli vuoteen 2000. Veden kulutus vuonna
1978 oli 260 m3/d. Pohjavesilaitoksen kapasi
teetti on noin 300 m3/d ja se käynee riittämättö
mäksi vuoteen 1985 mennessä, jolloin veden ku
lunikseksi arvioidaan 350 m3/d. Tällöin joudu
taan laitosta laajentamaan.

Sukevan taajaman pohjavesilaitos käyttää Lah
nakankaan esiintymää. Vedenkulutus vuonna
1978 oli 62 m3/d. Vuonna 1985 arvioidaan ve
den kulutukseksi 130 m3Id. Esiintymän antoi
suus käy riittämättömäksi vuoden 1980 jälkeen.
Tällöin on mahdollisuus saada lisävettä läheisyy
dessä sijaitsevista pienehköistä esiintymistä.

Sukevan keskusvankilan pintavesilaitoksen ka
pasiteetti on 1 700 m3/d. Vesi otetaan Raudan
joesta. Veden kulutus vuonna 1978 oli 348 m3/d.
Laitoksen kapasiteetti on riittävä vuoteen 2000.
Tuusniemi

Keskustan pohjavedenottamo on noin 2 km kir
konkylästä kaakkoon sij aitsevassa pohjavesiesiin
tymässä. Uusi ottamo on suojelun kannalta edul
lisemmassa paikassa kuin entinen ottamo kirkon
kylän keskustassa. Vedenkäyttö vuonna 1978

oli 322 m3Id. Esiintymän arvioitu antoisuus on
800—900 m3/d, mikä on riittävä vuoteen 2000
saakka. Vedessä on ollut haittana korkea rauta
pitoisuus. Raudan vähentämiseksi on aloitettu
pohjaveden ilmastuskokeilut.

Varpaisjärvi

Varpaisjärven kirkonkylän pohjavedenottamo
sijaitsee kirkonkylän läheisyydessä Silmälammen
esiintymässä. Vuonna 1978 veden kulutus oli
288 m3/d. Esiintymän antoisuus, noin 400 m3/d,
on riittävä vuoteen 2000, jolloin kulutukseksi
arvioidaan 360 m3/d. Vedessä esiintynyt haital
Unen rautapitoisuus on saatu alennetuksi ilmasta
malla ja imeyttämällä vesi uudelleen maahan.
Ottamo on likaantumisalttiissa paikassa, joten
sen suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomio
ta. Syrjäharjun aluetta tarvitaan mahdollisesti tu
levaisuudessa kirkonkylän vedenhankinnassa.

Vehmersalmi

Vehmersalmen kirkonkylän pohj avedenottamo
on kirkonkylän läheisyydessä sijaitsevassa Rito
kankaan esiintymässä. Veden kulutus vuonna
1978 oli 88 m3/d. Esiintymän arvioitu antoisuus,
500 m3/d, on riittävä vuoteen 2000. Kunnan laa
timan rantaosayleiskaavan mukaan vedenotta
mon ympärille tulisi asutusta. Tähän kaavaan oli
si saatava pohjaveden suojelua koskevat määräyk
set.

Vieremä

Vieremän kirkonkylän vedenottamo on sijainnut
taajaman läheisyydessä olevassa Kilpolammen
esiintymässä. Veden korkean rautapitoisuuden
tähden on vedenotto vuoden 1979 aikana siir
retty Karjalankankaan alueella Myllyjärven esiin
tymään, joka on suojelun kannalta edullisessa
paikassa, 4 km kirkonkylästä luoteeseen. Mylly-
järven esiintymän antoisuudeksi on arvioitu
1 100—1 200 m3/d, mikä määrä on riittävä ennus
tejakson ajan. Veden kulutus vuonna 1978 oli
500 m3/d.

Heinävesi

Kirkonkylän vesilaitos käyttää raakavetenä laa
dultaan hyvää pintavettä, joka otetaan Kerm,jär
vestä. Veden kulutus vuonna 197$ oli 247 m5/d.
Vesilaitoksen kapasiteetti on noin 540 m3/d, en
nustetun vedentarpeen ollessa vuonna 2000 noin
650 m3/d. Laitoksen laajentaminen tullee ajan
kohtaiseksi vuoden 1985 tienoilla. Riittävän an
toisuuden omaavia pohj avesiesiintymiä ei kirkon
kylän lähistöllä ole.
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5.12 Teollisuuden vedenhankinta

Prosessivetenä teollisuuslaitokset käyttivät vuon
na 1978 omien vesilaitosten tuottamaa vettä yh
teensä noin 110 000 m3/d. Suurin vedenkäyttäjä
oli A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden tehtaat,
joiden prosessiveden keskikulutus vuonna 1978
oli 87 000 m3/d. Tehtaan siirryttyä myöhemmin
sulfiittisellun valmistuksesta sulfaattisellun vaI
mistukseen on prosessiveden kulutus pienentynyt.
Savon Sellu Osakeyhtiöllä prosessiveden kulutus
oli 11 000 m3Id. Kymi Kymmene Oy:n Juanteh
das käytti vettä prosesseissaan 2 500 m3/d. Myös
Kaavilla, Leppävirralla ja Nilsiässä oleva kaivos
teollisuus käyttää huomattavia vesimääriä. Elin
tarviketeollisuuslaitoksista suurin osa hankkii
käyttöveden kunnallisilta vesilaitoksilta. Siniki
ven meijerillä Maaningalla on oma vesilaitos.
jonka vedenottamo on Käärmelahden pohjavesi
alueella.

Runsaasti vettä käyttävän teollisuuden veden-
hankinnasta aiheutuvien kustannusten voidaan
katsoa olevan teollisuuslaitosten perustamis- tai
laajentamiskustannuksia, ja vedenh ankinta voi
daan edelleen hoitaa laitoskohtaisesti paikallisin
pintavesivaroin ilman merkittäviä ristiriitoja mu i
den vedenkäyttäjien ja vesienkäyttömuotojen
kanssa.

5.13 Haja-asutuksen vedenhankinta

Haja-asutusalueilla asui suunnittelualueen väes
töstä vuonna 1978 noin 78 000 henkilöä. Vuo
sina 1952—78 valtio on lainoittanut noin 500
ns. pientä vesihuoltohanketta, joiden piirissä on
noin 2 000 henkilöä eli noin 3 % haja-asutus
alueiden väestöstä.

Vedenhankinta haja-asutusalueilla on pääasias
sa talokohtaisten kaivojen varassa. Haja-asutus
alueiden käyttövedenh ankintaa ovat haitanneet
veden niukkuus ja kaivovesissä usein esiintyvät
korkeat rautapitoisuudet. Tiheään asutetuissa ky
läryhmissä kannattaa harkita yh tenäisten veden
hankintaverkostojen rakentamista. Näin on tehty
esim. Maaningan Käärmelahdessa, jossa parhail
laan rakenteilla olevan yhtenäisen vesijohtover
kon piiriin tulee yli 100 taloutta. Taajamien
reuna-alueet tulisi pyrkiä liittämään yhdyskun
tien vesijohtoverkkoihin. Suurin osa haja-asutuk
sen vedenhankinnasta tulee edelleenkin toteu tet
tavaksi talokohtaisten kaivojen ja pienten veden
hankintayhtymien avulla.

5.14 Kasteluveden hankinta

Kallaveden reitin alueella ovat kasvukauden sa
deolot huomattavasti edullisemmat kuin maam
me rannikkoalueella. Suunnittelualueella sataa
kesäkuussa keskimäärin 60—6 5 mm, kun vastaa
vana aikana esim. Lounais-Suomessa sataa keski
määrin 40—45 mm. Touko-heinäkuun aikana eli
silloin, kun veden tarve on suurin, sadanta on
suunnittelualueella noin 30 mm suurempi kuin
Lounais-Su omessa. Peltoviljelykasvien kasteluun
alueella lienee tarvetta vain vähäisessä määrin.
Ottaen huomioon järvien runsauden ja peltojen
suhteellisen pienen osuuden kokonaispinta-alasta
ei kasteluveden hankinta vaadi erityistoimen
piteitä.

5.15 Vedenhankinta poikkeusolosuhteissa

Pohjavedet ovat pintavesiä paremmassa turvassa
radioaktiiviselta, biologiselta ja kemialliselta
saastumiselta. Tämä johtuu ennen kaikkia siitä,
että maaperällä on kyky fysikaalisten, kemiallis
ten ja biologisten tapahtumien avulla sitoa ja
hajoittaa likaavia aineita. Toisaalta veden vir
taus maaperässä on hidasta, mistä johtuen aineet
ehtivät menettää hajoamisen johdosta tehonsa
suurelta osalta tai mahdollisesti kokonaan ennen
saapumistaan vedenottamolle.

Asutuksen vedenhankinnassa tulisi kututta
jille varautua turvaamaan kriisitilanteissa vettä
vähintään noin 50 l/asd. Pohjavettä käyttävien
suurten taajamien tulisi pyrkiä järjestämään ve
denhankintansa kahden erillisen raakavesilähteen
varaan. Pintavettä käyttävien taajamien tulisi sel
vittää mahdollisuudet pohjaveden saantiin aina
kin em. minim imäärää vastaavasti.

Suurten pintavettä käyttävien taajamien, ku
ten Kuopion ja Varkauden olisi laadittava yleis
suunnitelmatasoinen selvitys kriisiajan vedenhan
kinnasta. Tällöin olisi vielä täydennettävä molem
pien kaupunkien lähialueiden pohjavesitutki
mu ks ia.

Leppävirran ja Heinäveden kirkonkylien veden-
hankinta on lähivuosina pintaveden varassa. Näi
den kuntien pohjavesivarat olisi selvitettävä esiin
tymäkohtaisesti kriisiajan vedenhankintasuunni
telman tekoa varten.

5.16 Pohjavesien suojelu

Pohjavesiin joutuneiden haitta-aineiden leviämi
nen on vaikeasti rajoitettavissa. Jo tapahtunut



56

pilaantuminen ei useinkaan ole korjattavissa, jo
ten toimenpiteiden tulee olla ennalta ehkäiseviä.
Ensisijaisesti on estettävä haitta-aineiden joutu
minen maaperään. Pohjavesien pilaantuminen
tulisi estää kaikkialla, mutta erityisesti harjualu
eilla, missä on runsaasti pohjavesivaroja, joita
käytetään tai voidaan käyttää hyväksi. Pohjave
sivarojen suojelemiseksi suunnittelualueella ovat
ensisijaiset tavoitteet seuraavat:
— käytössä oleville pohjavedenottamoille ja tut

kituille vara-alueille tulisi laatia suoja-alue-
suunnitelmat, jotka vahvistetaan vesioikeu
dessa, ellei pohjaveden puhtaana säilymistä
voida varmistaa alueen ostolla, vuokrauksella
tai kaavamääräyksillä

— ne vedenhankinnan kannalta tärkeät pohja
vesialueet, jotka eivät ole vielä käytössä, tulee
tutkia esiintymäkohtaisesti, minkä jälkeen voi
daan ratkaista alueiden pohjaveden suojaamis
tapa

— kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tärkei
den pohjavesialueiden suojelu ja laatia niille
tarvittaessa käyttösuunnitelmat

— pohjavettä helposti likaavia laitoksia, kuten
puunkyllästämöitä ja malminrikastamoita ei
tule sijoitaa harjualueille eikä niiden lähei
syyteen

— soranotto tärkeiltä pohjavesialueilta tulisi aina
tehdä sellaisen suunnitelman mukaan, jossa on
otettu huomioon pohjavesien suojelu

— kaikki vanhoille soranottoalueille sijoitetut
kaatopaikat on poistettava käytöstä ja uudet
kaatopaikat sijoitettava siten, ettei niistä ole
vaaraa pohjavesien puhtaudelle

— kuntien ja vesiviranomaisten välisenä yhteis
työnä laadittavissa maa-alueilla tapahtuvien
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmissa tulisi
erityistä huomiota kiinnittää pohjavesivarojen
suojeluun. Tällöin tulisi ennakolta tarkistaa
pohjavesialueilla olevien öljysäiliöiden kunto.
Aiemmin on kohdassa 3.4 “Pohjavesivarat”

taulukossa 21 esitetty suunnittelualueen tärkeät
pohjavesialueet. Näillä alueilla ei tulisi sallia min
käänlaista pohjavettä pilaavaa toimintaa. Taulu
kossa esitetyt pinta-alat ovat alustavia ja ne saat
tavat muuttua tarkemmissa tutkimuksissa.

Tärkeimpien suojeltavien pohjavesiesiintymien
käyttöä ja merkitystä on käsitelty myös edellä
yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinnan
yhteydessä.

5.2 Vesistöjen kuormittaminen ja
vesiensuoj elu

5.21 Yhdyskuntienjätevedet
Nykytilanne ja kuormituksen tähänastinen
kehitys

Kallaveden reitin alueella asui vuoden 1979 lo
pussa yhteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kun
teistöissä 141 000 asukasta eli 64 % väestön ko
konaismäärästä. Yhdyskuntien viemäriverkkoon
johdetaan yleensä myös asutuskeskuksissa sijait
sevien teollisuuslaitosten jätevedet. Poikkeuksen
muodostaa runsaasti vettä käyttävä kemiallinen
metsäteollisuus, jonka prosessijätevedet käsitel
lään erikseen. Yhdyskuntajätevesistä myöhem
min esitettävät kuormitustiedot sisältävät myös
liittyneen teollisuuden kuormituksen.

Vesioikeuden lupa jätevesien vesistöön johta
miseen on Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kau
pungeilla, Kiuruveden, Lapinlahden, Leppävirran,
Nilsiän ja Siilinjärven kirkonkylillä sekä Kotalah
den asuntoalueella Leppävirran kunnassa. Son
kajänien kunnan, Sonkajärven kirkonkylän ja Su
kevan taajaman jätevesien johtamista koskevat
lupahakemukset ovat käsiteltävänä vesioikeudes
sa. Vesihallitus on ennakkoilmoitusten perusteel
la katsonut, että alueen muiden yhdyskuntien ja
laitosten jätevesien vesistöön johtamiseen ei tois
taiseksi tarvitse hakea vesioikeuden lupaa.

Yli 200 asukkaan taajamien jätevesiä ei ote
johdettu vuoden 1974 jälkeen puhdistamatta
vesistöön. Yleisin puhdistusmenetelmä on rinnak
kaissaostus. Poikkeuksena tästä ovat Varkaus,
Siilinjärven Vuorelan taajama ja Sukevan keskus-
vankila, joiden jätevedet käsitellään kemiallisesti,
sekä Rautavaara, Sonkajärvi, Sukeva, Tuusniemi,
Vieremä, Peltosalmen taajama lisalmella sekä Hei
nävesi, joilla on tehostettu lammikkopuhdistamo.
Alueen yhdyskuntien ja erillislaitosten jäteveden
puhdistamot käyvät ilmi liitekartalta 2.

Viemärilaitosten yhteenlaskettu jätevesimäärä
vuonna 1979 oli 55 100 m3/d. Jätevesimäärästä
on 20—30 % viemärien vuotovesiä. Vuotovesien
määrä vaihtelee, mitä kuvaa jätevesimäärän vaih
telu, joka esim. kaksi vuotta aikaisemmin oli
59 000 m3/d.

Vuonna 1979 poistettiin jätevedenpuhdista
moilla 85,5 % BHK-kuormituksesta ja 84 % fos
forikuormituksesta. Typenpoistoteho oli 38,0 %.
Mainitut puhdistusteh oa kuvaavat prosenttiluvut
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perustuvat verrattain harvaan tapahtuvaan tark
kailuun ja kuvaavat todellista puhdistustehoa
vain tikimääräisesti. Viime vuosina puhdistusteho
on ollut yleensä noin 80—82 % sekä BHK:n että
fosforin poistossa. Vuonna 1979 puhdistamoilla
saavutettu kuormituksen väheneminen on esitet
ty taulukossa 24.

Jätevesimäärän ja -kuormituksen kehityksestä
on laadittu ennuste vuosille 1985 ja 2000. Lähtö
tietoina on käytetty vedenkulutuksen kasvuarvio
ta sekä seutukaavaliiton laatimia taajamien väes
töennusteita. Yhdyskuntien viemäriverkkoon lii
tetyissä kiinteistöissä arvioidaan vuonna 1985
asuvan 160 700 ja vuonna 2000 184 300 henki
löä. Alueen kokonaisväestöstä nämä luvut edus
tavat em. ajankohtina noin 70 ja 80 %. Jätevesi
määrän ja -kuormituksen kehitysarvio ennen jäte
vesien puhdistusta on esitetty taulukossa 25.

Tulevan BHK7- ja fosforikuormituksen arvioi
tu kehitys käy ilmi puhdistamoittain luvun lopus
sa olevasta taulukosta 27.

Jätevesikuormituksen vähentäminen

Jäteveden tulevaa puhdistustasoa taajama- ja lai
toskohtaisesti määritettäessä on otettu huomioon
purkuvesistön laatu ja käyttö sekä kuormituksen
vaikutukset vesistössä. Puhdistuksessa on oletettu

Taulukko 24. Puhdistamoitia aikaansaatu kuormituksen
väheneminen vuonna 1979 suunnittelualueella.
Tahle 24. Potiution Ioad reductioa ja maa icipat treat
ment plants ja 1979 ja the ptanning area.

Puhdistamoitle Vesistöön
Kuorrnitus- tuleva menevä Vähe
tekijä kuormitus kuormitus nemä
Loadfactor Load iaput Load output Reductjon

kgld kg/d %

BHK7 30D7 13 750 2000 85,5
Fosfori P 498 78 84,3
Typpi N 2 250 1 400 37,8

Taulukko 25. Yhdyskuntien jätevesimäärän ja kuormi
tuksen kehitys ennen puhdistusta suunnittelualueella.
Table 25. Projection for municipal wastewater quantity
and poltutioa toading before treatment jn the plaaaing
area.

Jätevesi- Kuormitus Loadiag (kgld)
Vuosi määrä
Year Wastewater BHK7 fosfori Typpi

quantity BOD7 Phospborus Nitrogen
m3/d

1979 55 000 13 750 498 2 250
1985 78600 19770 650 2400
2000 101 200 24 130 910 3 300

käytettävän jo nykyisin tunnettuja menetelmiä
eikä puhdistustekniikan kehitystä ole ennakoitu.
Erilaisilla jätevedenkäsittelymenetelmillä on ar
vioitu kuormituksen alenevan taulukon 26 mu
kaisesti.

Alueen yhdyskuntajätevedet puhdistetaan jo
nykyisin yleisimmin rinnakkaissaostuksella. Tätä
on pidetty lähtökohtana myös tulevia toimenpi
teitä harkittaessa. Kaikki yhdyskuntajätevedet
tulisi käsitellä 1980-luvun puoliväliin mennessä
rinnakkaissaostusta tai poikkeustapauksissa kemi
allista saostusta vastaavalla teholla. Kemiallisen
käsittelyn on katsottu riittävän, jos tehokkaam
masta BHK:n poistosta huolimatta vesistön tilas
sa ei olisi odotettavissa sanottavaa muutosta pa
rempaan.

Rinnakkaissaostusta tehokkaampaa käsittelyä,
jälkisaostusta tai vastaavaa, on pidetty tarpeelli
sena suurimmille kuormittajille, joilla se on esi
tetty toteutettavaksi 1980-luvun puoliväliin men
nessä.

Jätevesien käsittelytehon pysyttämiseksi ta
voitteita vastaavana on huolehdittava ajoissa puh
distamojen laajennuksista.

Pienten yhdyskuntien tehosterut lammikot
esitetään korvattaviksi 1980-luvun puoliväliin
mennessä rinnakkaissaosnislaitoksilla. Puhdista
mojen rakentamisajankohtaa voidaan kuitenkin
siirtää, jos tehostetun tammikon kemiallisen saos
tuksen teho on hyvä, puhdistamon mitoitus on
riittävä ja vesistövaikutus lievä.

Suurimpien taajamien tulee ryhtyä tehostet
tuun typen poistoon, mikäli vesistön tila Sitä

edellyttää. Typen poiston tarve on selvitettävä
näiden osalta erikseen. Koska tarve on selvittä
mättä, ei puhdistustasoa typen osalta esitetä.

Taulukko 26. Jäteveden puhdistusmenetelmien teho.
Tabte 26. Efflciency of differeat wastewater treatment
methods.

Puhdistus- Puhdistusteho %

menetelmä Tunnus Treatment efficieacy %

Treatment Symbol BHK7 Fosfori Typpi
method BOD7 P N

Jälkisaostus tai
etusaostus B+K 90 90 30
Post- or
pre-precipitatioa

Rinnakkaissaostus tlK 90 85 30
Simuttaneous
precipitation

Kemiallinen saostus K 70 90 30
Chemicat precipitation

Tehostettu lammikko KL 70 80 30
Improved tagooaing
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Taulukko 27. Yhdyskuntien fliittyjiä 200) jätevesimäärienja kuormituksen kehitys vuoteen 2000.
Table 27. Projection for rnunicipat wastewaters up to the year 2000.

..

. KuormitusLoading (kg/d)Taajama Puhdista- Puhdistus- Liittyja- Jatevesi
tai laitos mon n:o Vuosi menetelmä määrä määrä BHK7 BOD7 fosfori P
Poputation liitekartalla Year Treatment Popu- Wasteuater Puhdista- Vesistöön Puhdista- Vesistöön
centre or mdcx method tation quantity molle tuleva menevä molle tuleva menevä
separate on Map (see Tabte 26) serued m3/d Treatment Residual Treatment Residual
institution Appendix2 ptant input plant input
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kuopio 1 1978 BK 64000 22500 4683 845 184,5 19,6
1985 B+K 76900 42000 8000 800 300 30
2000 B+K 89000 53000 10000 1000 440 30

Vaajasalon 2 1978 BK 186 60 12 1 0,6 0,2
parantolat 1985 BK 350 150 24 2,5 1,0 0,3

2000 BK 350 180 28 3 1,2 0,1

Melalahti 3 1978 BK 400 90 21 2 1,3 0,2
1985 BK 500 160 32 3 1,5 0,2
2000 BK 1 000 400 85 9 4,0 0,6

Iisalmi 1978 BK, L 15 500 4 390 1 290 6$ 45,6 5,7
(keskusta ja 4 1985 B+K 18 050 7 000 1 700 170 60 6,0
Soinlahti,BK+ 5 2000 B+K 20650 9000 2 300 230 90 9,0
Peltosalmi, L)

Varkaus 6 1980 K 20 850 8 000 2 303 436 73 4,9
1985 K 23 800 10 000 2 500 750 $0 8
2000 K 26 900 14 500 3 000 900 120 12

Juankoski 7 1978 BK 2 040 560 82 10 4,7 0,6
1985 BK 3 150 1 000 220 22 9 1,4
2000 BK 3 550 1 350 340 34 13 2,0

Muuruvesi $ 1978 BK 475 125 18 3 0,8 0,3
1985 BK 360 140 20 2 1,0 0,2
2000 BK 340 140 25 2 1,0 0,2

Säyneinen 9 1980 BK 290 70 9 3 0,5 0,3
1985 BK 355 120 20 3 1,0 0,2
2000 BK 370 140 29 3 1,3 0,2

Kaavi 10 1978 BK 1 260 300 77 13 3,7 0,8
1985 BK 1 660 530 120 12 4,8 0,7
2000 BK 2050 760 170 17 7,5 1,1

Kiuruvesi 11 1978 BK 3 450 1 240 423 71 13,3 1,9
1985 BK 4 300 1 720 530 53 17,5 2,6
2000 BK 4 850 2 240 600 60 20 3,0

Lapinlahti 12 1978 BK 2050 3 400 4 115 55 72 3,7
1985 BK 2 800 3 800 4 200 100 75 7,5
2000 BK 3250 4200 4250 100 77 7,5

Leppävirta 13 1978 BK 3 520 1 610 298 33 14,8 2,2
1985 BK 3650 1 700 300 30 13 2,0
2000 BK 3 900 2 000 400 40 16 2,4

Kotalahti 14 1978 BK 500 270 28 3 1,2 0,5
1985 BK 535 290 33 3 1,4 0,2
2000 BK 580 400 48 5 2,0 0,3

Maaninka 15 197$ BK 785 240 40 5 1,9 0,5
1985 BK 780 250 58 6 3,0 0,5
2000 BK 780 300 65 7 3,$ 0,6

Nilsiä 16 197$ BK 2800 580 230 21 7,8 1,3
(kirkonkytä+ 1985 BK 3 395 1 100 420 42 15 2,0
meijeri) 2000 BK 3 850 1 550 550 55 20 3,0

l’ahkovuori 29 1978 BK 200 58 6,4 0,8 0,2 0,1
1985 BK 370 100 25 3,7 1,0 0,2
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Rautavaara 17 1978 KL
1985 BK
2000 BX

Siilinjärvi 18 1978 BK
(kirkonkylä + 1985 BK
sairaalat) 2000 BK

Toivala- 19 1978 K
Vuorela 1985 BK

2000 BK

Rissala 20 1978 BK
1985 BK
2000 BK

Sonkajärvi 21 1978 XL 940
1985 BK 1 130
2000 BK 1 300

Sukeva 22 1978 Li 250
1985 BK 510
2000 BK 780

Sukevan 23 1978 X 600
keskusvankila 1985 X 600

2000 K 600

Tuusniemi 24 1978 XL 1 127
1985 BK 1 485
2000 BK 1 750

Varpaisjärvi 25 1978 XL 1 000
1985 BK 1 050
2000 BK 1100

Vehmersalmi 26 1978 BK 43$
1985 BX 540
2000 BK 650

Vieremä 27 1978 KL
1985 BX
2000 BK

Heinävesi 28 1978 XL
1985 BX
2000 BX

Yhteensä 1978
Total 1985

2000

B+X = jälkisaostus tai etusaostus
BX = rinnakkaissaostus
X = kemiallinen saostus
XL = tehostettu lammikko

1 v.1979 lähtien XL

815 380 69 15 4,0 0,2

1 105 430 75 8 4,0 0,6

1 350 560 115 12 5,0 0,8

6 300 1 890 290 56 21,9 4,2

7425 3400 620 62 25 3,7

$400 4500 900 90 36 5,4

3 000 1 200 223 48 9,5 0,9
3000 1400 230 23 10 1,0

3 300 1 850 330 33 13 1,5

600 140 30 3 1,3 0,2
600 270 37 4 1,8 0,3
600 300 45 4 2,0 0,3

260 60 13 2,3 1,0
400 70 7 3,1 0,5
500 110 11 4,8 0,7

50 14 1 0,6 0,3
150 32 3 1,3 0,2

270 60 6 2,7 0,4

380 41 11 3,0 0,4
430 45 1$ 4,3 0,4
430 55 20 5,0 0,5

450 69 40 2,5 0,7
570 110 11 4,5 0,7
700 170 17 6,5 1,0

300 89 16 3,5 0,4
320 95 10 3,7 0,5
380 100 10 4,0 0,6

90 39 1 1,3 0,1
150 40 4 1,5 0,2
220 52 5 2,4 0,4

1 200 500 123 46 6,3 1,6
1400 500 120 12 3,0 0,5

1 750 550 120 12 4,0 0,6

1450 400 72 23 2,6 0,8

1670 600 130 13 5,0 0,8

2000 800 180 18 7,5 1,1

136 026 50 588 15 266 1 891 494 56

161 370 7$ 700 19 795 2 174 651 71

185 000 101 200 24 130 2 700 910 $5
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Jäteveden käsittelyn tehostamistarve
taajamittain

Kuopion ja Iisalmen rinnakkaissaostuspuhdista
mot tulee täydentää jälkisaostusta vastaaviksi
1 980-luvun puoliväliin mennessä. Puh distustehon
lisäämisen ohella tulevat myös laajennukset ajan
kohtaisiksi 1 980-luvulla.

Siilinjärven Vuorelan taajaman kemiallinen
puhdistamo tulee täydentää biologisella osalla
1980-luvun puoliväliin mennessä. Koska puh
distamo toimii nykyisin täydellä kapasiteetilla,
on sitä myös laajennertava liittyjämäärän nous
tessa.

Rautavaaran, Sonkajärven, Sukevan, Tuus
niemen, Varpaisjärven, Vieremän ja Heinäveden
jätevesien käsittelyn teho tulee nostaa vastaa
maan rinnakkaissaostusta 1980-luvun puolivä
liin mennessä. Iisalmen Peltosalmen taajaman

jätevedet tulee johtaa keskuspuhdistamolle tai
käsittelyteho on nostettava vastaamaan rinnak
kaissaostusta 1 980-luvun puoliväliin mennessä.

Nilsiän, Kaavin ja Siilinjärven kirkonkylien
puhdistamojen laajennukset ajoittuvat 1980-
luvulle.

Lapinlahden puh distamo toimii ylikuormitet
tuna, mikä johtuu viemäröinnin piirissä olevan
maidonj alostusteollisuuden odotettua nopeam
masta kasvusta. Puhdistamon laajennustyöt tulisi
ajoittaa vuosille 1981—82.

Puhdistamoille tuleva kuormitus kasvaa yhtei
seen viemäriverkkoon liittyjien määrän mukana
voimakkaasti, joten edellä esitetyistä puhdistus
toimenpiteistä huolimatta yhdyskuntien vesistö
kuormitus tulisi nykyiseltä tasolta lieväszi kasva
maan. Kuormituskehitys on esitetty kuvassa 15.
Jos puhdistamojen teho on käytännössä parem
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Kuva 15. Yhdyskuntien jätevesikuormituksen kehittyminen Kallaveden reitin alueella.
Fig. 15. Development in the pollution toadingfrom municipal wastewaters.
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pi kuin tässä yhteydessä on oletettu, voi vesistö
kuormitus pysyä lähes nykyisellä tasolla. Taulu
kossa 27 on esitetty vesistökuormituksen kehitys
vuoteen 2000 taajamittain ja laitoksittain.

Puhdistamattomien jätevesien typpikuormi
tuksen on arvioitu kasvavan nykyisestä tasosta
2 200 kg/d noin 50 % vuoteen 2000 mennessä.
Jos tehostettua typen poistoa ei toteuteta, vesis
tökuormitus kasvaa samassa suhteessa.

5.22 Teollisuuden jätevedet

Nykytilanne

Suunnittelualueen teollistuneisuusaste on koko
maan keskiarvoa alhaisempi. Kuitenkin alueella
on puunjalostus- sekä kaivannaisteollisuutta väes
tön määrään nähden enemmän kuin Suomessa
keskimäärin.

Runsaasti vettä käyttävän teollisuuden jäteve
det johdetaan laitosten omien viemärien ja puh
distuslaitosten kautta vesistöön. Tähän ryhmään
kuuluu mm. massa- ja paperiteollisuus, kaivokset
ja rikastamot sekä lannoiteteollisuus. Asutuskes
kuksissa sijaitsevien teollisuuslaitosten saniteetti
jätevedet johdetaan kuitenkin yhdyskuntien vie
märiin. Vesistön kannalta merkittävimmät teol
lisuuslaitokset ja niiden tuotanto on esitetty kir
jan alussa taulukossa 2.

Elintarviketeollisuuden, kuten meijereiden,
juustoloiden, teurastamoiden, virvoitusjuoma
ja olutteollisuuden jätevedet johdetaan yhdys
kuntien viemäriin teollisuuslaitosten sijaitessa
taajamissa. Haja-asutusalueella sijaitseva Sinikiven
meijeri Maaningalla puhdistaa jätevetensä ja joh
taa ne vesistöön erikseen.

Vähän vettä käyttävän teollisuuden kuten me
kaanisen puunjalostuksen, konepaja- ja tekstiili
teollisuuden jätevedet johdetaan yleensä yhdys
kuntien viemäriin. Nämä jätevedet ovat pääasias
sa saniteettivesiä.

Tässä yhteydessä tarkastellaan teollisuuslai
toksista erikseen johdettavia jätevesiä. Kuntien
viemäriin j ohdettavat teollisuusjätevedet sisälty
vät yhdyskuntien jätevesiin, joita on käsitelty
edellä kohdassa 5.2 1.

Alueen massa- ja paperiteollisuuden tehtaat
ovat A.Ahlström Osakeyhtiö Varkaudessa, Sa
von Sellu Oy Kuopiossa ja Kymi Kymmene Oy
J uankoskella. Varkauden tehtaat tuottavat mm.
paperia, kartonkia, sellua, hioketta, hierrettä,
kemi-mekaanista massaa ja kuumahierrettä. Sul
fiittimassan valmistuksesta on siirrytty vuonna
1980 sulfaattimassan valmistukseen. Savon Sellu
Oy valmistaa puolikemiallista massaa ja siitä edcl

leen aallotuskartonkia. Kymi Kymmene Oy val
mistaa hioketta ja siitä edelleen kartonkia. Teh
das on siirtynyt vuonna 1980 valmistamaan myös
valkaistua hioketta. Taulukossa 28 esitetään em.
puunjalosnislaitosten nykyiset tuotantokapasi
teetit.

A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden tehtailla
jätevedet käsitellään biologisessa pitkäilmastuslai
toksessa, johon kuuluu etu- ja jälkiselkeytys sekä
ilmastettu lamm ikko. Laitos otettiin käyttöön
vuoden 1978 lopulla. Savon Sellu Oy:n ja Kymi
Kymmene Oy:n jätevedet käsitellään mekaanises
ti selkeyttämällä.

Edellä mainituilla puunjalostuslaitoksilla on
vesioikeuden lupa jäteveden vesistöön johtami
seen.

Suunnittelualueen kaivokset ovat Myllykoski
Oy:n Luikonlahden kaivos Kaavilla, Outokumpu
Oy:n Kotalahden kaivos Leppävirralla ja Kemira
Oy:n apatiittikaivos Siilinjärvellä. Lohja Oy lou
hii kahdesta avolouhoksesta Nilsiän Kinahmissa
ja H iekkamäessä kvartsiittia, mikä rikastetaan
edelleen louhosten läheisyydessä kvartsih iekaksi.
Luikonlahden ja Kotalahden kaivosten malmi on
sulfidimalmia. Edellisellä kaivoksella rikastetaan
kuparia, kobolttia, sinkkiä, rikkiä ja talkkia,
jälkimmäisellä kuparia ja nikkeliä. Toiminta voi
jatkua nykyisin tunnetuilla malmivaroilla 1980-
luvulle. Myllykoski Oy on aloittanut vuonna
1979 Luikonlahdessa myös talkin rikastuk
sen Polvijärveltä tuotavasta vuolukivestä. Kemira
Oy:n apatiittirikastamo Siilinjärvellä käynnistyi
vuoden 1979 lopulla. Louhinta suoritetaan avo
louhoksena. Louhinta on 2 milj. t/a.

Kaivannaisteollisuuden laitoksilla on vesioi
keuden lupa jäteveden vesistöön johtamiseen lu
kuunottamatta Hiekkamäen rikastamoa, josta ve
sihallitus on katsonut, ettei sen jätevesien johta
miseen toistaiseksi tarvita vesioikeuden lupaa.

Kaivosten tuotannot olivat vuonna 1979 tau
lukon 29 mukaiset.

Malmin rikastuksesta tähteeksi jäänyt osa,
jäte, johdetaan rikastamoilta jätealueelle vesi
lietteenä. Tämä prosessijätevesi sisältää malm ista
liuenneita aineita ja rikastuskemikaaleja. Suifidi
malmien rikkihappovaahdotuksessa malmista liu
kenee raskasmetalleja jäteveteen. Kaivosten jäte
alueille johdetaan yleensä myös kaivoksista pum
pattavat pohjavedet.

Verrattaessa eri teollisuusalojen jätevesien hai
tallisuutta keskenään mitataan kuormitustayleen
sä biologisella hapenkulutuksella sekä fosfori- ja
typpikuormituksella. Nämä eivät sovellu kaivos
teollisuuden jätevesien arviointiin. Kuormittavina
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Taulukko 28. Puunjalostusteollisuuden tuotantokapasi
teetit vuonna 1979 suunnittelualueella.
Tabte 28. Production capacities in wood-processing
industry in 1979.

Tuotanto
Laitos Tuote kapasiteetti
Ptant Product Production

capacity
t/a

A. Ahlström paperi 370 000
Osakeyhtiö, kartonki 27 000
Varkaus sellu 120 000

hioke 145 000
hierre 24 000
kuumahierre 120 000
kemimekaanmen massa 30 000

Savon Sellu Oy, aallotuskartonki 160 000
Ku op jo

Kymi Kymmene Oy, kartonki 32 000
Juankoski

tekijöina ovat kaivosten jätevesissä pääasiassa ras
kasmetallit, rikastuskemikaalijäänteet sekä ko
vuutta lisäävät suifaatit.

Yleisin menetelmä kaivosten jätevesien käsit
telyssä on jäteveden selkeyttäminen suurissa
maa-altaissa ennen vesistöön johtamista. Tällöin
kiinteät aineet laskeutuvat. Liuenneiden aineiden
poistoon käytetään pH-säätöä. Metallien saos
tamiseksi pH nostetaan emäksiselle puolelle. Sel
keytysallasjärjestelmä on toteutettu kaikilla alu
een rikastamoilla. Liukonlahden kaivoksella jäte
veden pH säädetään kaikilla, Kotalahden kaivok
setia emäksisellä jätevesijakeella. Jätevesimäärän
vähentämiseksi Luikonlahdessa käytetään talvi
kausina osa kaivosvedestä raakavetenä. Sekä Lui
konlahden että Kotatahden kaivosten jäteveden
kierrätys on vähäistä, koska vaahdotuskemikaa
lien jäämät kierrätysvedessä haittaavat prosessia,
jossa vaahdotetaan useita eri rikasteita. Lohja
Oy:n Kinahmin rikastamolla pääosa prosessive
destä otetaan selkeytysaltaalta uudelleen käyt
töön. Kemira Oy:n apatiittikaivoksella selkeytys
altaalle johdettava vesi on emäksistä ja apatiitti
hiukkasten samentamaa. Jäteveteen lisätään nk
kihappoa ja vesi selkeytetään noin 2 ha:n altaissa
ennen vesistöön johtamista.

Ainoa huomattava kemianteollisuuden laitos
suunnittelualueella on Kemira Oy:n tannoiteteh
das Siilinjärvellä, jonka tuotanto vuonna 1979 oli
seuraava:
rikkihappo 269 000 t/a
typpihappo 109 000 t/a
fosforihappo 110 000 t/a
seoslannoitteet 393 000 t/a

Taulukko 29. Kaivosteollisuuden malmin louhinta ja ri
kasteiden tuotanto vuonna 1979 suunnittelualueella.
Tahte 29. Production ja mining industry in 1979.

Malmi- Rikasteen Concentrate
Kaivos määrä
Mjne Ore laatu määrä

extracted type quantity
t/a t/a

Outokumpu Oy,
Kotalahti 490 000 kupari 2 580

nikkeli 40 730
Myllykoski Oy,
Luikontahti 440 000 kupari 14 130

koboltti 4 370
sinkki 3 960
rikki 150000
talkki 11 700

Lohja Oy, kvartsi
Kinahmi 175 600 hiekkaa 144 500

Lohja Oy,
tliekkamäki 48 600 , 37 200

Kemira Oy,
Siilinjärvi 2 000 000 apatiitti (220 000)

1 Suunniteltu tuotanto

Kemira Oy:n teollisuuslaitoksella on toteu
tettu lähes täydellinen prosessijätevesien kierrä
tys. Teollisuusalueen sadevedet ja saniteettijäte
vedet käsitellään kemiailisesti ennen vesistöön
johtamista. Pääosa vesistöön johdettavista vesistä
on jäähdytysvesiä. Vesistökuormitus on pieni.
Tehtaalla on vesioikeuden lupa jäteveden vesis
töön johtamiseen.

Sinikiven meijeni Maaningalla on rakentanut
rengaskanavatyyppisen puhdistamon, jossa on
ferrosulfaattirjnnakkaissaostus. Puhdistusteho on
hyvä.

Kallaveden reitin alueelle perustetut kalankas
vatuslaitokset ovat pieniä, enintään 1 000—2 000
kg kalaa vuodessa tuottavia yksiköitä. Niiden ve
sistövaikutukset eivät ole toistaiseksi merkittäviä.

Teollisuuslaitosten jätevesimäärät ja vesistö
kuormitus käyvät ilmi taulukosta 30. A. Ahlström
Osakeyhtiön sellu tehtaan muutostöiden johdosta
vuosi 1979 oli poikkeuksellinen, joten tautukon
tiedot ovat vuodelta 1978.

Teollisuuden jätevesikuormituksen vähentäm men

Teollisuuden jätevesikuormitusta tulisi vähentää
ensisijaisesti prosessin sisäisin toimenpitein pyrki
mällä suureen jäteaineiden talteenotto- ja uudel
leenkäyttöasteeseen samoin kuin veden sisäisiin
kierrätyksiin. Satunnaispäästöjen sekä myrkky
ja kemikaalivuotojen vesistöön pääsy tulisi estää.
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Myös ilman kautta tapahtuvaan vesistökuormi
tukseen tulee kiinnittää huomiota.

Uuden teollisuuden sijoinista ratkaistaessa on
otettava vesiensuojelunäkökohdat huomioon. Ve
sistövaikutukset tulee arvioida jo suunnitteluvai
heessa ja määrittää hyväksyttävissä oleva kuormi
tus ja purkupaikka vaikutusten perusteella. Seu
raavassa tarkastellaan tarvittavia jätevesien käsit
telyn tehostamistoimia teollisuudenaloittain ja
laitoksittain.

Yhdyskuntajätevesien biologis-kemiallisen kä
sittelyn jo toteuduttua näkyvät vesistössä sel
vimmin puunjalostusteollisuuden jätevesivaiku
tukset. Pahiten likaantuneet vesistönosat ovat
A. Ahlström Osakeyhtiön ja Savon Sellu Oy:n
purkualueilla. Vesiensuojelun tavoitteet edellyt
tävät, että puunjalostusteollisuuden jätevesistä on
vähennettävä tehokkaasti kiintoainetta ja vesis
tön happea kuluttavaa kuormitusta. Tähän ta
voitteeseen päästään toteuttamalla biologinen jä
teveden puhdistus. Tällöin olisi kuitenkin estettä
vä vesistöön kohdistuvan fosforikuormituksen
kasvu. A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden teh
taiden siirryttyä sellun valmistuksessa sulfaatti

menetelmään jätevesimäärä väheni ja kaikki jäte
vedet on voitu puhdistaa biologisesti jo rakenne
tussa etu- ja jälkiselkeytyksellä varustetussa. ii
mastetussa lammikossa.

Myös Savon Sellu Oy:n tulisi rakentaa biologi
nen puhdistamo. Savon Sellu Oy:n jätevesi sisäl
tää massan valmistustavasta johtuen runsaasti am
moniumtyppeä. Typpikuorman vesistövaikutus
tulee selvittää ja ryhtyä tarvittaessa typpikuor
man vähentämiseen.

Kymi Kymmene Oy:n Juankosken tehtaalla
BHK:n ominaiskuormitus on verrattain pieni,
koska tehtaalla valmistettava massa on hioketta
ja kemiallisesti valmistettava massa tuodaan val
miina. Koska kuormitus on pieni eikä juuri näy
vesistön tilassa, voidaan tyytyä mekaaniseen jäte
veden käsittelyyn. Jos tuotantoa kuitenkin ny
kyisestään laajennetaan, joudutaan toteuttamaan
tehokkaampi jäteveden käsittely.

Tuotannon pysyessä nykyisen suuruisena edel
lä mainittujen biologisten puhdistamojen käyt
töönoton jälkeen tulee puunjalostusteollisuuden
kuorminis 1980-luvulla alenemaan taulukon 31
osoittamalla tavalla.

Taulukko 30. Teollisuuden jätevesimäärä ja vesistökuormitus vuonna 197$ suunnittelualueella.
Tabte 30. Jndustriat wastewatefs in 1978.

Teollisuudenala Jäteveden KuormitusLoading (kg/d)

Laitos määrä
Branch ofindustry Wastewater BHK7 Kiintoaine Fosfori Typpi

Ptant quantity BOD7 Suspended solids P N
m3/d

Massa-ja paperiteollisuus
Putp and paper industry

A. Ahlström Osakeyhtiö, Varkaus 110 000 30 600 8 700 44 28$
Kymi Kymmene Oy, Juankoski 2 500 400 1 200 1 10
Savon Sellu Oy, Kuopio 25 700 8 900 200 10 1 996

YhteensäTotat 138200 39900 10100 55 2294

Elintarviketeollisuus
Food-processing industry

Kuopion Osuusmeijerin
Sinikiven meijeri, Maaninka 290 13 - 1 6

Kemian teollisuus
Chcrnicat industry

Kemira Oy, Siilinjärvi 54 900 2 20 1 19

Kuormitus Loading (kg/d)

BHK7 BOD7 Cu Ni Fe Zn
Kajvosteojljsuus
Mining indusuy

Myllykoski Oy, Luikonlahti 5 450 - 0,48 - 1,3 0,2
Outokumpu Oy, Kotalahti 4 660 20 0,05 3,3 8,9
Lohja Oy, Kinahmi 90 2
Lohja Oy, Hiekkamäki 270 20
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Varkaudessa on yksi maan suurimmista puunjalostusteol uuden keskuksista. Uuden biologisen jäte
vedenpuhdistamon vesistövaikutukset näkyvät jo lähivuosina.
BiologiCat wastewater treatrneflt of abig putp and paper miii.
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Taulukko 31. Puunjalostusteollisuuden arvioitu vesistökuormitus vuonna 1985 suunnittelualueelta.
Tabte 31. Estimated poltution loadingfrom wood-processing industry in 1985.

Teollisuuslaitos Jätevesimäärä Kuormitus Loading fkg/d)
Industriat plant Wastewater

quantity BHK7 Kiintoaine Fosfori Typpi
m3/d BOD7 Suspendedsotids P N

A. Ahlström Osakeyhtiö, Varkaus 61 000 11 000 7 000 60 600
Savon Sellu Oy, Kuopio 23 000 2 000 200 20 1 300
Kymi Kymmene Oy, Juankoski 2 500 400 1 200 1 10

Yhteensä Totat 86 500 13 400 8 400 81 1 910

BH K-kuormitus tulee alenemaan kolmannek
seen ja kiintoainekuormitus lievästi 1970-luvun

lopun tasolta. Typpi- ja fosforikuormitus jäisivät
1970-luvun tasolle.

Kaivosteollisuuden jätevesimäärää tulee vähen
tää lisäämällä veden kierrätystä. Muina kuormi
tusta vähentävinä toimina voidaan tehostaa jäte
veden mekaanista selkeytystä ja kemiallista käsit
telyä. Näitä mahdollisuuksia olisi kokeiltava ja
toteutettava kaikilla rikastamoilla. Kotalahden
kaivoksella tulisi tehostaa jäteveden kemiallista
käsittelyä ja lisätä jäteveden kierrätystä, josta on
saatu myönteisiä kokemuksia vuonna 1974 suo
ritetun kokeilun aikana. Luikonlahden kaivoksel
ta tulisi lisätä jäteveden kierrätystä ja kaivosveden
käyttöä prosessivetenä. Uudet rikastamot on
suunniteltava siten, että toiminta perustuu jäte
veden suureen kierrätysasteeseen. Vesistöön joh
dettava jätevesi on käsiteltävä tarkoituksenmu
kaisella tavalla vesistön käyttö ja ominaisuudet
huomioon ottaen.

Elintarvike- ja kemianteollisuutta edustavien
teollisuuslaitosten Sinikiven meijerin ja Kemira
Oy:n jätevesien käsittelyteho on vesistön kannal
ta riittävä. Mahdollisten laajennusten yhteydessä
on jätevesien käsittely hoidettava vastaavasti.

Muun kuin runsaasti vettä käyttävän teollisuu
den jätevedet on tarkoituksenmukaista puhdistaa
yhdessä yhdyskuntajätevesien kanssa, mikäli teol
lisuuslaitokset sijaitsevat taajamissa tai niiden lä
hellä. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, että
viemäriverkkoon ei johdeta putkistolle vahingol
lisia, puhdistamojen toimintaa haittaavia tai liet
teen käyttökelpoisuutta alentavia kemikaaleja ja
myrkkyjä. Teollisuusjätevedet on tarvittaessa esi
käsiteltävä. Jos tällaisten teollisuuslaitosten liitty
minen yhdyskuntien viemäriverkkoon ei ole mah
dollista etäisyyksien tai jäteveden laadun johdos
ta, tulevat kysymykseen teollisuuslaitoskohtaiset
puhdistamot. Tällöin käsittelyn tehon on vastat
tava yhdyskuntien jätevesien puhdistustehoa.

Kalankasvatustoimintaan on alueella tietyin
varauksin hyvät mahdollisuudet ottaen huo
mioon runsaat vesivarat ja sopiva veden laatu.

Alueelle mahdollisesti perustettavat kalankas
vatuslaitokset tulisi sijoittaa vesistöön harkitusti
vesiensuojelunäkökohdat huomioon ottaen siten,
että laitosten tuotannon suuruus määritellään ve
sistöjen kuormituksen vastaanottokyvyn ja muun
käytön mukaan. Kalankasvatuslaitosten raken
teet olisi tehtävä siten, että lietteen laskeutus ja
talteenotto voidaan toteuttaa tehokkaasti. Liet
teen talteenotto onnistuu tyydyttävästi vain al
laskasvatuksessa.

5.23 Hajakuormitus

Hajakuormituksella tarkoitetaan vesistöihin luon
taisesti huuhtoutuvien aineiden sekä ihmisen toi
minnasta aiheutuvan, maaperän kautta tai suo
raan vesiin muun kuin keskitetyn viemäröinnin
kautta tulevan kuormituksen yhteismäärää. Haja
kuormitus sisältää tässä maaperästä huuhtoutu
malla vesistöön joutuvan kuormituksen sekä haja
asutuksen ja maatalouden jätevesikuormituksen.
ljyvahinkoja käsitellään kohdassa 6.1 “Vesien-
suojelu”.

Ravinteiden huuhtoutuminen

Ravinteiden huuhtoutumiseen maa-alueilta vai
kuttavat maaperän laatu ja korkeussuhteet, ilmas
to, hydrologia, peltojen määrä ja sijoittuminen
vesistöön nähden, peltojen ja metsien lannoituk
sen määrä ja tapa sekä ojituksen laatu. Maanvilje
ly lisää eroosiota ja sitä kautta ravinteiden huuh
toutumista. Peltojen lannoitefosforista arvioidaan
joutuvan vesistöihin 1—5 % ja typestä 8—20 %.
Metsälannoituksen on todettu lisäävän ravintei
den huuhtoutumista vesistöön. Lannoitustavalla
ja -ajankohdalla on ratkaiseva merkitys huuhtou
tumiseen. Suuri osa huuhtoutumisesta tapahtuu
kevätsulamisvesien mukana.

5 1880076264—13
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Iisalmen reitin valuma-alueelta on laskettu tu
levan vesistöön 20—26 kg fosforiaja 300—3 30 kg
typpeä neliökilometriltä vuodessa. Keski-Kallave
den eteläpuolisella vesistön osalla huuhtoutuvan
fosforimäärän on laskettu olevan huomattavasti
pienemmän eli 10 kg/km2.a. Nilsiän reitillä ei ole
tehty valumaravinneselvityksiä, mutta reitin ve
sistöjen veden laadun perusteella maa-alueilta
huuhtoutuvat ravinnemäärät ovat huomattavasti
pienempiä kuin Iisalmen reitin alueella. Edellis
ten lisäksi ilmasta sateen mukana suoraan vesis
töön tulevien ravinnemäärien on arvioitu vesistö
pinta-alaa kohti olevan noin 10 kg fosforia/km2-a
ja noin 500 kg typpeä/km2a.

Iisalmen reitillä järvien valuma-alueilta huuh
toutuva fosforimäärä muodostaa valtaosan eli
85-—99 % vesistöön tulevan fosforin kokonais
määrästä. Keski-Kallavedellä maa-alueelta huuh
toutuvan fosforin osuus on noin 50 %. Iisalmen
reitin muuhun suunnittelualueeseen nähden suu
remmat huuhtoutuvien ravinteiden määrät johtu
vat reitin erilaisesta pintamaalajin laadusta ja
rantojen voimakkaasta viljelystä.

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevesikuormitus koostuu pysy
vän asutuksen ja loma-asutuksen jätevesistä sekä
maatalouden karjarakennusten ja rehusäiliöiden
kuormituksesta. Haja-asutusalueen kiinteistöjen
aiheuttamaan vesistöku ormitukseen vaikuttaa si
jainti vesistöön nähden, varustetaso, jäteveden
ohtamisratkaisu sekä muu j ätehuolto. Koska

yhteisviemäröinti ei kalleutensa vuoksi tule
yleensä kysymykseen, käytetään haja-asutus
alueella maahanimeytystä, mekaanista sakokaivo
järjestelmää ja jäteveden kokoamista umpikai
voon. Jätevesien muodostumista vähentää kuiva
käymälöiden käyttö.

Maatalouden jätevesikuormitus riippuu virtsan
ja lannan talteenoton järjestämisestä. Uusissa
karjarakennuksissa on toteutettu yleensä lietelan
tajärjestelmä. Tällöin karjarakennuksista ei tule
suoraa kuormitusta vesistöön. Vesistökuormituk
seen vaikuttaa tällöin lietteen pellolle sijoituksen
ajankohta, peltojen kaltevuus, ojitus ja sijainti ve
sistöön nähden. Lantaloista, joissa on huonosti
järjestetty virtsan talteenotto, voi valua ympäris
töön vaihtelevia määriä j ätevettä.

Tuorerehun valmistuksessa syntyy puristeme
hua noin 0,25 m3 rehutonnia kohti. Sellaisia
maatiloja, joilla puristemehun talteenotto ja pel
lolleajo ei ole tyydyttävästi järjestetty, on vielä
runsaasti.

Haja-asutuksen ja maatalouden jätevesikuor
mitus jakaantuu varsin tasaisesti, joskin myös tä
mä kuormitus maa-alueilta huuhtoutuvien ravin
teiden ohella on huomattavin Iisalmen reitillä sen
johdosta, että asutus ja maatalous sijoittuvat siel
lä aivan vesistön varteen. Suurten järvien veden
laatuun haja-asutuksen jätevesikuormituksella ei
kuitenkaan liene merkittävää vaikutusta, vaan
haj a-asutuksen jätevesien haittavaikutukset rajoit
tuvat yleensä suppeille alueille, missä veden vaih
tuvuus on heikko, kuten vesistöjen lawavesiin,
ojiin ja puroihin sekä mataliin lahtiin, joissa mm.
hygieeninen haitta on selvimmin havaittavissa.

Toimenpiteet hajakuormituksen vähentämiseksi

Haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelymene
telminä tulevat kysymykseen maahanimeytys, jä
tevesien kokoaminen ja poiskuljetus tai johtami
nen jätevedenpuhdistamoon.

Yksittäisten haja-asutusalueen kiinteistöjen
edullisin jätevesien käsittelyratkaisu on maahan
imeytys, jos se voidaan järjestää ilman pohjave
den pilaamisvaaraa. Imeytysalue on sijoitettava
riittävän etäälle, vähintään 10—20 metrin etäisyy
delle rantaviivasta. Pesuvesien maahan imeytys
onnistuu, kun jätevedet johdetaan mekaanisesti
käsiteltyinä (sakokaivo) imeytyskenttään. Käy
mälävesien maahanimeytys edellyttää tehokasta
esikäsittelyä.

Koska haja-asutuksen jätevesien jäjestäminen
vesiensuojelullisesti tyydyttävästi kohtuullisin
kustannuksin on vaikeata, tulee pyrkiä rajoitta
maan vedenkulutusta. Merkittävin keino jäteve
den määrän vähentämiseen on kuivakäymälän
käyttö. Vesikäymälää tulisi käyttää vain silloin,
kun on mahdollisuus jäteveden maastoon johta
miseen tai maahan imeytykseen riittävän etäälle
vesistöstä tai jäteveden keräämiseen ja kuljettami
seen pellolle tai käsiteltäväksi muualla.

Koska haja- ja loma-asutusalueilla yhteisviemä
röinti muodostuu kalliiksi, tulee se yleensä kysy
mykseen vain, kun on mahdollisuus liittyä lähei
sen taajaman viemäriverkostoon. Tapauksissa,
joissa vaaditaan vesistön kannalta tehokasta jäte
veden käsittelyä eikä jäteveden maahan imeytys
ole mahdollista, voi yhteisviemäröinti ja keskitet
ty jäteveden käsittely kuitenkin olla ainoa käyt
tökelpoinen ratkaisu.

Lomahotellien, lomakylien ja leirintäalueiden
jätevedet tulisi viemäröidä yhdyskuntien viemäri
verkkoon, missä se on kohtuullisin kustannuksin
mahdollista. Milloin tämä ei ole järjestettävissä,
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tulee jätevedet käsitellä yhdyskuntajätevesiä vas
vaavasti. Kuitenkin milloin toiminta on kesäaika
na tapahtuvaa ja määrältään vähäistä, tulevat ky
symykseen myös yksittäisten kiinteistöjen jäte
vesiratkaisut, pesuvesien maahan imeytys, kuiva
käymälät tai käymälävesien kerääminen ja pois-
kuljetus. Loma-asuntojen vesiensu ojelun periaat
teita ja keinoja on käsitelty yksityiskohtaisem
min mm. sisäasiainministeriön ja vesihallituksen
julkaisemassa oppaassa “Loma-asuntojen vesi- ja
jätehuolto”.

Sellaiset kaatopaikat, jotka aiheuttavat nykyi
sellään pohja- tai pintavesien pilaamisvaaran, tu
lee korvata sijoitukseltaan paremmilla vaihtoeh
doilla. Uudet kaatopaikat tulee perustaa tärkeit
ten pohjavesialueiden ulkopuolelle jos mahdollis
ta siten, että valumavedet voidaan imeyttää
maastoon. Kaatopaikkojen valumavedet on käsi
teltävä tarvittaessa. Kaatopaikat on rakennettava
asianmukaisesti käyttäen ympärysojia, vallituksia
ja imeytysojastoja jne. Mikäli lietettä joudutaan
sijoittamaan kaatopaikoille, vastaanottopaikat on
rakennettava sitä silmälläpitäen. Kaatopaikkoja
tulee hoitaa säännöllisesti. Täytön tulisi tapahtua
järjestelmällisesti ja valmiiksi täytetty alue olisi
verhoiltava puhtailla maalajeilla huuhtoutumisen
estämiseksi. Kaatopaikoille vietävien jätteiden
määrää tulisi supistaa sijoittamalla jätevesilietteet
mikäli mahdollista hyötykäyttöön ja ottamalla
talteen raaka-aineeksi kelpaavat jätteet.

Maatalouden jätevesikuormituksen vähentämi
seksi kaikki karjasuojissa syntyvät kiinteät ja nes
temäiset jätteet tulisi varastoida tiivisiin, riittäväs
ti mitoitettuihin säiliöihin. Sama koskee myös
tuorerehun valmistuksessa syntyvää pu risteme
hua. Nestemäinen lietelantaja virtsa tulisi levittää
sulan maan aikana ja mullata välittömästi. Liet
teen sijoitus ohuesti routaantuneelle pellolle on
hyväksyttävissä vain, kun kysymyksessä on sala
ojitettu, tasainen ja etäällä vesistöstä oleva pelto.
Mikäli lietteen levitykseen käytettävät viljelys
maat rajoittuvat vesistöön, olisi sen varteen jätet
tävä 20—30 metrin levyinen suojavyöhyke käsit
telemättä lietelannalla. Avo-ojien välittömään
lähteisyyteen ei tulisi levittää lietelantaa.

5.3 Kalatalous

Kalastajia, kalastusta ja saaliita koskevat tiedot
perustuvat Kuopion vesipiirin vesitoimiston vuon
na 1971 suorittamaan tutkimukseen, josta on
julkaistu erillinen raportti. Tiedot koskevat vuot
ta 1970. Ne on koottu kalastajille osoitetulla
kyselyllä. Vastauksissa saadut tiedot on yleistet

ty koskemaan koko kalastavaa väestönosaa alu
eella. Kalastusta koskevia tietoja on ajankohtais
tettu Kuopion korkeakoulun samaan otantaan
kohdistuvalla aineistolla vuodelta 1976.

5.31 Kalastuksen harjoittajat

Vuonna 1970 oli suunnittelualueella kalastuk
senhoitomaksun suorittaneita ruokakuntia noin
16 000. Yli 15-vuotiaita kalastukseen osallistuvia
näistä oli keskimäärin 1,7 henkilöä ruokakuntaa
kohti. Kalastuksen harjoittajien lukumäärä on
lisääntynyt jonkin verran kuluvan vuosikymme
nen aikana. Harjoittamansa kalastuksen mukaan
kalastajat jakautuvat taulukon 32 mukaisesti.

Ammattikalastajia on Onkivedellä, Keski
Kallavedellä, Suvasvedellä ja Koirusvedellä. Hei
dän määränsä on vähentynyt viime vuosina huo
nojen muikkukantojen vallitessa. Virkistyskalas
tajien osuus on Iisalmen, Kuopion ja Varkauden
kaupunkien lähialueilla suurempi kuin muualla.
Koko alueen virkistyskalastajien määrä on kui
tenkin suhteellisen vähäinen verrattuna maamme
tiheimm in asuttuihin seutuihin. Heidän osuuten
sa kalastuksen harjoittajista on kuitenkin kasva
massa.

Kalastusta harjoittavien oikeus kalastukseen
jakautuu taulukon 33 mukaisesti.

Alueen kalastajista yli puolella on osuus kala-
veteen tai oma vesialue. Kalastuksenharjoittajien
tiheys on suurin Kuopion, Iisalmen ja Varkauden
kaupunkien lähivesillä. Muilla alueilla tiheydet
ovat melko pieniä. Kuopiolaisia kalastaa lähes
kaikilla reitin tärkeimmillä kalastusalueilla. Koko
alueen keskiarvo on 8,5 kalastavaa mokakuntaa
järvineliökilometriä kohti vaihtelun ollessa eri
osa-alueilla 3,4—15,6. Kalastus on selvästi vilk
kainta touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa, jolloin
80—89 % kalastajista kalastaa, ja on hiljaisinta
loka-, marras-, joulu- ja tammikuussa, jolloin
vain 20—28 % kalastajista kalastaa. Helmi-, maa
lis- ja huhtikuun arvot kohoavat muiden talvikuu
kausien arvoista pilkkionkijoiden ansiosta. Pilkki
jöiden määrä ja kalastus kevättalvella on selvästi
lisääntynyt viime vuosina.

Taulukossa 34 on esitetty erilaisten kalastus
välineiden määriä suunnittelualueella. Verkot, ry
sät ja kanskat muodostavat pääosan seisovista
pyydyksistä ja niillä ilmeisesti saadaan valtaosa
saaliista. Kalastukseen on keskimäärin käytettä
vissä kahdeksan venettä yhtä järvineliökilomet
riä kohti. Melkein joka toisessa veneessä on
moottori.
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Taulukko 32. Kalastuksen harjoittajat Kallaveden reitillä.
Tabte 32. Fishing in the Kattavesi uatercourse area.

Kalastuksen laatu Ruokakuntia, kpl Osuus, %
Type offishing Number offamity Percentage

units engaged

Ammattikalastus 40 0,2
Professionat

Sivuammattikalastus 220 1,4
Semi-professionat

Kotitarvekalastus 6 870 43,7
Domestic

Urheilu- ja virkistyskalastus 8 595 54,7
Sports and recreational

Yhteensä Totat 15 725 100,0

Taulukko 33. Kalastusoikeuden perusta suunnittelu-
alueella.
Tahte 33. Distribution ofthefishing nghts iii the plaaning
area.

Kalastusoikeuden perusta Ruokakuntia Osuus, %
Basis of the rigbt Number of Percentage

family units

Oma kalavesi tai
osuus kalastuskunnassa 9 000 57,0
Ownership of water area

Vuokrattu kalavesi 1 300 8,5
Rented fishing water

Kalastusoikeuden hakijan lupa 5 200 33,0
Owner’s permit

Metsähallituksen lupa 160 1,0
Permitfrom the
Nationat Board offoresty

Taulukko 34. Kalastusväljneet suunnittelualueella.
Table 34. Fishing tackte in 1970 and 1976 in the ptanning
area.

Kalastusvälineet Lukumäärä Number
Type oftackte

v. 1970 v. 1976

Nuotat Seines 76 ei ilm.
Verkot (27—3 3 mm) Nets 7 100 4 600
Verkot(35—SOmm)Nets 34000 33000
Verkot (yli 50 mm) Nets 13 000 14 000
Muikkuverkot Nets 7 400 7 700

Rysät alle 1,5 m Drum nets 11 000 10 000
Pitkäsiimat (koukkuluku) 400 000 260 000
Trotlines (hooks)
Katiskat ja merrat Weirs 49 000 28 000

Vieteri- ja polakoukut 4 500 6 000
Spring hooks
Uistimet ja virvelit Spoons 19 000 11 000
Onget Fishing rods 30 000 16 000

5.32 Kalasto ja kalansaaliit

Kallaveden reitin vesistöissä tavataan lähes kaikki
maamme sisävesien kalalajit. Alueen alkuperäi
seen kalastoon kuuluvat ahven, harjus, hauki,
härkäsimppu, järvitaimen, kiiski, kirjoeväsimppu,
kivennuoliainen, kivisimppu, kuha, kuore, kym
menpiikki, lahna, made, muikku, mutu, nahkiai
nen, pasuri, ruutana, salakka, siika, sorva, sulka
va, suutari, särki ja säyne. Uusina lajeina alueelle
on istutettu harmaanieriää, nieriää, puronieriää,
kirjolohta, peled-siikaa ja karppia.

Kalastustutkimuksen mukaan oli alueen kalan-
saalis 1,19 milj.kg eli keskimäärin 6,5 kg/ha. Am
mattikalastajien saalis oli tästä 152 000 kg. Ka
lastavaa ruokakuntaa kohti saalista kertyi 66 kg
vuodessa. Kalalajeittain saalis ilman ammattika
lastusta jakautui taulukon 35 mukaisesti.

Taloudellisesti tärkeimmät saaliskalat ovat
hauki, muikku, ahven, lahnaja paikoin myös ma
de. Hauen ja muikun osuus koko saaliista on
suunnilleen puolet. Eräillä suunmmilla järvillä
on eniten muikkua, mutta yleensä kuitenkin hau
ki on runsain saalislaji. Keski-Kallavesi, Suvasvesi
ja Juojärvi ovat keskeisimmät muikkuvedet. To
dellisuudessa muikkusaaliit ovat ilmeisesti esitet
tyä suuremmat, sillä ammattikalastuksen saalis
selvisi suoritetussa tutkimuksessa huonommin
kuin muun kalastuksen saalismäärät. Ahven- ja
lahnakannat ovat monin paikoin ilmeisesti hie
man muuttuneet ja tulleet valikoivan pyynnin
takia pikkukalavoittoisiksi, kun monet kalastajat
välttävät niiden pyyntiä. Särki on taloudellisesti
vähäarvoisista lajeista ylivoimaisin kaikkialla. Ku
ha, siika, säyne ja taimen ovat kaikkialla saaliissa
sattumanvaraisia, joten niiden nimenomaista
pyyntiä tuskin missään on mahdollista harjoittaa.

Saaliit ovat hieman vähentyneet viime vuosien
aikana ainakin arvokalojen osalta. Yksittäisistä
lajeista selvimmin vähentyneitä ovat taimen, lah
na, säyne ja kuha; vastaavasti särki ja ahven ovat
lisääntyneet.

Yksittäisten kalalajien vähenemisen tai lisään
tymisen syitä on usein melko vaikea todeta. Tai-
menen vähenemisen syynä on ilmeisesti ollut
koskien perkaaminen tai patoaminen. Vesien
säännöstely on tuhonnut sijan ja säyneen kutu
paikkoja ja näin vähentänyt näiden lajien run
sautta. Lahnan vähenemisen syynä on pidetty
liiallista kalastusta kutuaikoina. Kalastusta hait
taavana tekijänä lähes puolet kalastajista koki
vesien likaantumisen, yli 20 % vesien säännöste
lyn, noin 10 % puutavaran uiton ja 15 % muun
syyn kuten piisamit, moottoriveneet, kesämök
kiläiset jne.



69

Taulukko 35. Sivuammatti-, kotitarve- ja vapaa-ajankalastuksen saalismäärät kalalajeittain suunnittelualueella.
Table 35. Distribution of semi- and non-professional catch among different types of fisb in 1970 and 1976 in the

planning area.

Saalis Catch

Kalalaji v. 1970 v. 1976

Fish kg Osuus, % kg Osuus, %
Percentage Percentage

HaukiPike 281 000 27,1 275 000 30,9
MuikkuVendace 222000 21,4 91000 10,3

Ahven Perch 162 000 15,6 141 000 15,9

LahnaBream 135000 13,1 107000 12,0

Särki Roach 99 000 9,5 95 000 10,6

Made Burbot 73 000 7,1 80000 9,0
KuhaPikeperch 21000 2,1 22000 2,5

Siika Whitefish 18 000 1,8 15 000 1,7

KuoreSmelt 11 000 1,1 23 000 2,5

Säynävä Ide 7 700 0,7 20 000 2,3

Taimen Trout 800 0,1 4 900 0,5

Muut Others 4 900 0,5 16 000 1,8

Yhteensä Total 1 035 400 100 889 900 100

Rapuja Crayfish 24 000 kpl (number) 48 000 kpl (number)

5.33 Ammattikalastus

Nykyisin ammattikalastajan keskimääräinen saa

lis sisävesillä ei ole riittävä kohtuullisen toimeen

tulon takaamiseksi, vaikka kalastajalla olisi pie

nehköjä tuloja muistakin lähteistä. Ammattimai

sen kalastuksen toimintaedellytysten parantami

seksi tulee suunnittelualueella ammattikalastajan
saaliin vähimmäistavoitteeksi asettaa 4 000—5 000

kg vuodessa, sivuammattikalastajan 1 000 kg vuo

dessa ja nuottakunnan 10 000—15 000 kg vuo

dessa. Nuottakuntaan oletetaan kuuluvaksi 3—4
osakasta. Sivuammattikalastajien kalastuksen te

ho vaihtelee suuresti, joten tavoitesaalis on yleis

tetty keskiarvo. Kun kaikilla vesialueilla harjoite

taan ammattikalastuksen lisäksi muuta pyyntiä,
voidaan ammattimaiselle pyynnille varata saalis
kapasiteetista 3—5 kg/ha, mikä merkitsee sitä,
että esim. ammattikalastajaa kohti vesialuetta tu
lisi olla noin 1 000 ha.

Kalan kulutuksen lasketaan olevan nykyisin
koko maassa keskimäärin 23 kg henkilöä kohti
vuodessa. Käytettävissä ei ole tietoja siitä, miten
suunnittelualueen kalan kulutus vastaa maan
keskiarvoa. Koko maan keskiarvon perusteella
laskettuna suunnittelualueen vuotuinen kulutus
oli 4 500 000 — 7 000 000 kg. Suuri osa kulutet
tavasta kaiasta on tosin merialueilta pyydystettyä
suunnittelualueen ulkopuolelta kaupattua tai lai
toksissa kasvatettua kalaa.

Kun voidaan olettaa, että kuluttajat kalastavat
itse puolet kulutuksesta, ammattikalastuksen oli
si tuotettava alueen kalantuoton omavaraisuuden

takaamiseksi 2 000 000 — 3 500 000 kg suunnit
telualueen käyttöön. Koko maan keskimääräisten
kulutuslukujen ja alueen nykyisten saalismäärien
perusteella on kuitenkin pääteltävissä, että alueel
le joudutaan jatkuvasti tuomaan mokakalaa ulko
puolelta.

5.34 Vapaa-ajankalastus

Vapaa-aikana harrastettava kalastus on Kallave
den reitin alueella yleistä. Kaupungit ja useimmat
muut asutuskeskukset sijaitsevat vesien äärellä,
joten vesilläolo ja kalastus on luonnollinen ulkoi
lumuoto. Kalastus kuuluu niinikään oleellisena
ajanvietteenä loma-asunnolla oleskeluun. Virkis
tyskalastus on vilkkainta kesäkuukausina, joskin
kevättalvella harrastetaan runsaasti pilkkikalas
tusta. Nykyinen virkistyskalastus on pääosaltaan
järvillä harrastettavaa koukkupyyntiä, katiskoi
den pitoa ja verkkokalastusta.

Kalastusta koskeneen selvityksen mukaan ko
ko tutkimusalueen kalastuksenharjoittajista 55 %
piti vuonna 1970 kalastustaan virkistyskalastuk
sena. Vuotta 1976 koskevassa aineistossa heidän
osuutensa oli 59 % eli hieman lisääntynyt. Virkis
tyskalastus on runsainta suurten asuruskeskusten
lähivesillä.

Kalastusharrastuksen lisääntyminen viime vuo
sina on ollut nimenomaan vapaa-ajankalastuksen
lisääntymistä, ja kehityksen voidaan päätellä edel
leen jatkuvan tähän suuntaan. Odotettavissa on
vapaa-ajankalastuksen harrastajien määrän lisään
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tyminen nykyisestä 16 000 — 17 000 kalastuksen
harjoittajasta noin 20 000:een.

Näiden käyttöön tarvittaisiin vajaat 600 km2
kalastusalueeksi sopivia vesiä. Koska vesialuetta
reitillä on lähes kolmetuhatta neliökilometriä,
ei Kallaveden reitin vesistössä vesialueiden mää
rä ole sinänsä vapaa-ajankalastuksen harrastus-
mahdollisuuksia rajoittava tekijä. Asuruskeskus
ten läheisyydessä vapaa-ajankalastukseen sopivia
alueita tulisi olla riittävästi tarjolla oman kunnan
alueella sekä sellaisella etäisyydellä, ettei kalasta
massa käymiseen tarvita välttämättä moottoriajo
neuvoa. Koska suunnittelualueella on suurimpien
asutustaajamien ympäristössä runsaasti vesistöjä,
tulisi kalastusmahdoflisuudet niissä järjestää si
ten, ettei kalastusalueiden puute olisi harrastusta
estävänä tai rajoittavana tekijänä. Ongelmallisin
tilanne on Varkauden kaupungissa, missä kelvol
lista kalavettä ei näytä olevan riittävästi kaupungin
asukkaiden käyttöön. Varkautelaisille olisi järjes
tettävä kalastusmahdollisuuksia naapurikuntien
puhtailla vesialueilla. Hu ruslaliden kunnostami
nen jätevesikuormituksen lakkaamisen jälkeen 111-

lisi merkittävästi parantamaan varkautelaisten
virkistyskalastusmahdollisuuksia.

Urheilukalastus koskissa ja virroissa on vähäis
tä, mikä johtuu koskireittien kalakantojen heik
kenemisestä uittoperkausten ja muun jokien ra
kentamisen vuoksi. Merkittävimmät koskikalas
tuspaikat ovat Itäkoski Nurmijoen reitillä Sälevä
järven alapuolella sekä Karvion ja Kerman kosket
Heinävedellä.

Urheilukalastusta ajatellen tulisi suunnittelu-
alueen joki- ja koskireittejä kunnostaa niin, että
eri puolilla aluetta olisi tarjolla kalastuspaikkoja
ja reittejä, joilla tällaisen kalastuksen harrastami
nen olisi mahdollista ainakin suunnittelualueella
asuville. Tällaiseen kalasmkseen tulee kunnostaa
koskivesiä toisaalta vilkkaiden matkailukohteiden
läheisyydessä ja toisaalta mahdollisimman syrjäi
sillä eräretkeilyyn sopivilla alueilla.

Urheilukalastukseen soveliaita vesialueita ja
reittejä on varsinkin vesistön latvavesillä lukuisas
ti. Niiden käyttö kalastukseen edellyttää kuiten
kin kunnostamistoimenpiteitä ja kalastuksen
asianmukaista järjestämistä. Tällaisina alueina
voidaan mainita Luvejoki, Raudanjoki, Nurmi-
joki ja Itäkoski, Tiilikanjoki, Keyritynjoki, Luos
tanjoki ja Vaikkojoki. Näistä Tiilikanjoen kun
nostussuunnitelma valmistui vuonna 1980 ja
Vaikkojoen kunnostamiseen ryhdyttiin jo vuo
den 1979 lopulla. Koskireitin kunnostamisesta
saatavat kokemukset voidaan käyttää hyväksi
muita reittejä suunniteltaessa. Urheilukalastus

paikkoja suunniteltaessa on otettava huomioon,
ettei paikkakuntalaisten kalastusmahdollisuuksia
heikennetä.

Kuvassa 16 on esitetty keskeiset vapaa-ajan-
kalastuksen alueet ja urheilukalastuksen kehittä
miseen soveltuvat alueet.

5.35 Kalastuksen kehittämismahdotlisuudet

Kalatalouden kehittämiseksi voidaan viranomais
ten käytettävissä olevat toimenpiteet jaotella
ensinnä sellaiseen vesistön rakentamiseen, joka
ottaa huomioon kalatalouden edut, toiseksi ka
lojen elinmahdoltisuudet takaaviin vesiensuojelu
toimenpiteisiin ja kolmanneksi varsinaisiin kalata
loudellisiin hoitosuunnitelmiin. Kehittämisvaih
toehtoina tarkastellaan seuraavassa lähinnä erilai
sia saalismääriin vaikuttavia toimia kalatalouden
hyväksi. Saaliin laatuun vaikuttavien, toisilleen
rinnakkaisten vaihtoehtojen vertailu on suoritet
tava yksityiskohtaisemman tarkastelun avulla jär
vikohtaisten kalakantojen hoitosuunnitelmien laa
timisen yhteydessä.

Järvialueilla vesistöhankkeiden toteuttaminen
kalatalouden edut huomioon ottaen merkitsee
uiton ja alusliikenteen vaatimien väylätöiden suo
rittamista sekä vesistön patoamista, järjestelyä ja
säännöstelemistä niin, että rakentamisen vaiku
tukset ja vedenkorkeuden vaihtelut ovat kaloille
ja kalastamiselle mahdollisimman haitattomat.
Uusiin säännöstelyihin kalatalouden hyväksi kan
nattaa ryhtyä vain poikkeustapauksissa. Sen si
jaan jo toteutettuja vesistön säännöstelyjä ja jär
jestelyjä, joita muuttamalla saataisiin huomatta
via kalataloudellisia hyötyjä, ovat Kiuruveden,
Poroveden ja Onkiveden säännöstelyt sekä useat
järventaskut Iisalmen reitillä sekä Laakajärven,
Syvärin ja Vuotjärven säännöstelyt Nilsiän reitillä.

Jokireiteillä, jotka keskittyvät vesistön latvoil
le, kalatalouden edun mukainen rakentaminen
tarkoittaa tulvasuojeluun liittyvien perkausten
aiheuttamien haittojen minimointia ja käytöstä
pois jääneiden irtouittoväylien kunnostamista
mahdollisimman luonnonmukaisiksi. Kunnos
tuksen kohteina kysymykseen tulisivat Iisalmen,
Nilsiän ja Juojärven reittien latvajoet, joista ka
lastuksen kannalta merkittävimmät ovat Nurmi
joki, Tiilikanjoki ja Vaikkojoki Luvejoki, Roti
mojoki, Matkusjoki, Keyritynjoki ja Luostan
joki ovat myös keskeisiä kalastusta varten kun
nostettavia jokia.

Vesiensuojelun tavoitteeksi asetetut kuormi
tuksen vähentämistoimenpiteet ja muut ratkaisut
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jätevesihaittojen pienentämiseksi palvelevat suo
raan kalataloutta. Ne luovat edellytykset varsi
naisten kalakantojen hoitotoimien kuten arvoka
lojen istutusten onnistumiselle. Veden laadun
parantaminen merkitsee selvää parannusta nykyi
sun mahdollisuuksiin harjoittaa kalastusta. Hyöty
hoituu sekä ammattimaiselle että vapaa-ajankalas
tukselle ja on merkittävin Iisalmen alapuolella,
Onkivedellä, Keski-Kallavedellä sekä Haukivedel
lä Varkauden alapuoLella.

Kalataloutta edistetään lisäksi suoranaisin ka
lakantojen hoitotoimin ja kalastukseen liittyvin
järjestelyin. Kalakantojen hoito käsittää taloudel
lisesti arvokkaiden kalojen istuttamista ja niiden
elinmahdollisuuksien parantamista esimerkiksi
pitämällä kurissa hoidettaville kaloille haitallisten
kalojen kannat. Kalakantojen hoito on erityisen
tärkeää tilaltaan muuttuvitia, joko puhdistuvilla
tai likaantuvilla vesialueilla, koska tilan muutos
ten yhteydessä kalastuksen kannalta vähäarvoiset
kalat valtaavat elintilaa arvokkaiden lajien kus
tannuksella. Siksi kalataloudellisen hyödyn taI
teenolto edellyttää myös puhdistuvilla vesialueil
Ja tehokasta kalakantojen hoitoa.

Eräänä perustana kalataloudellisille hoitosuun
nitelmille voidaan pitää vuonna 1973 valmistu
nutta Kuopion läänin kalatalouden investointioh
jelmaa, jossa on esitetty vuosittain kalastettavissa
olevan kalamäärän kohottamista 2 kg hehtaaria
kohti, mikä merkitsee vuotuisten saalismah dolli
suuksien lisääntymistä suunnitelma-alueella noin
500 000 kg. Ohjelma sisältää suunnitelman kalan
poikasten tuottamisesta ns. luonnonravintomene
telmällä. Tämän suunnitelman mukaan Kallave
den reitille olisi kalanpoikasten tuottamista var
ten rakennettava noin 2 000 ha luonnonravinto
lammikoita. Tähän mennessä lammikkoalaa on
rakennettu noin 230 ha ja suunnitelmat ovat val
miina lisäksi noin 330 hehtaarille. Tarvittavaa
lammikkoalaa voitaneen pienentää kasvattamalla
istutettavia poikasia keinomokinnalla.

Edellytyksenä tehokkaille kalataloudellisille
hoitotoimille on koko Vuoksen aluetta palvele
van Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen ra
kentaminen. Äskettäin perustetun Suovun kalan
viljelylaitoksen lisäksi suunnittelualueelle tarvi
taan apulaitokseksi kalanviljelylaitosta, joka tut
kimustoiminnan ohella huolehtisi luonnonravin
tolammikoiden käytöstä.

Kuvassa 16 on esitetty alueelle rakennetut ja
suunnitellut luonnonravintolammikot sekä ole
massaolevat kalalaitokset, jotka on myös merkit
ty liitekartalle 2.

Suurimmat hyödyt kalakantojen hoidolla saa-

vutetaan alueilla, joissa kalojen elinmahdollisuuk
sia parannetaan vesistöä kunnostamalla rakenta
mistoimin ja kuormitusta keventäen. Tällaisia
alueita ovat Kiuruveden reitin järvet sekä Iisal
men, Kuopion ja Varkauden lähivedet. Aktiivisin
hoitotoimin voidaan lisätä myös sellaisten vesi-
alueiden kalastusmahdollisuuksia, joilla ei ole
ilmennyt kulttuuritekijöiden haittavaikutuksia.
Nykyisessä kalakantojen hoitotoiminnassa par
haat kokemukset on saatu lohensukuisten kalo
jen hoidosta, mikä luo edellytyksiä vapaa-ajan-
kalastuksen mahdollisuuksien lisäämiselle.

Aktiiviset hoitotoimet edellyttävät yksityis
kohtaisten hoitosuunnitelmien laatimista vesistön
eri osiin järvikohtaisesti. Keskeisimmät kalatalou
dellista hoitosuunnitelmaa tarvitsevat vesialueet
ovat Porovesi, Pohjois- ja Keski-Kallavesi, Juurus
vesi, Akonvesi, Suvasvesi, Unnukka, Juojärvi ja
Kermajärvi. Alueet käyvät ilmi kuvasta 16.

Hoidon ja suunnitellun kalastuksen toteutta
miseksi on välttämätöntä, että yhtenäisen vesi-
alueen eri omistajat saadaan mukaan toteutta
maan laadittuja hoito-ohjelmia ja kalastussuosi
tuksia.

5.36 Kalatalouden kehitysnäkymät reiteittäin

Kehitysennuste nojaa jätevesikuormitusta koske
vaan ennusteeseen, vesistön rakentamisesta teh
tyyn kehitysarvioon sekä Kuopion läänin kalata
louden investointiohjelmaan. Kalastuksen tuot
toa ja kalastusmahdollisuuksia koskevat odotuk
set perustuvat pääosaltaan suunnittelualueen
väestön määrän ja sijoittumisen muutoksiin sekä
ravintotottumusten ja vapaa-ajanviettotapojen
kehittymiseen.

Jätevesikuormitusta ja vesistöön rakentamista
koskevien ennusteiden sekä kalastuksen harrasta
jien ja kalastusjärjestöiltä saatujen tietojen perus
teella voidaan kalastuksen kehitystä lähimpinä
vuosina luonnehtia seuraavasti.

Iisalmen reitillä jätevesihaitat vähenevät puh
distuksen tehostumisen mukana eivätkä alueelle
suunnitellut vesistörakennushankkeet tule ilmei
sesti aiheuttamaan merkittävää haittaa kalatalou
delle. Vesistöjen säännöstelyn tarkistamisella ja
kunnostuksella voidaan kalastusmahdolljsuuksia
parantaa reitin järvissä. Kuopion läänin kalata
louden investointiohjelman toteutumisen seu
rauksena olisi kalastuksen edellytysten paranemi
nen. ALueen kaLastuksen harjoittajien määrä tulee
pysymään entisen suumisena eli noin 7 000 tuo
kakuntana. Koska väestö keskittyy asutustaaja
mun maaseudun haja-asutuksen vähentyessä, tu
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lee vapaa-ajankalastus lisääntymään ja pääasiassa
saalista tavoitteleva kotitarvekalastus vähene
mään. Suurin vapaa-ajankalastuksen harrastajien
tiheys on Iisalmen kaupungin ympäristössä Poro
vedellä sekä Palois- ja Kilpijärvillä. Osa vapaa
ajankalastajista kalastaa loma-asunnolla kauem
pana kaupungista kuten esimerkiksi Onkivedellä.
Lähitulevaisuudessa on Iisalmen reitillä vapaa
ajankalastusta varten vesialuetta riittävästi. Reitin
vedenlaadun paraneminen ja kalakantojen hoito
tulevat laadullisesti parantamaan myös vapaa
ajankalastuksen mahdollisuuksia.

Nilsiän reitin verrattain vähäiset likaantumises
ta johtuvat kalastushaitta-alueet tulevat jäteve
sien puhdistuksen tehostuessa pienenemään. Useat
reitin järvistä ovat säännösteltyjä niin, että siitä
on aiheutunut haittaa kalastukselle ja kalakan
noille. Uittoperkausten ja säännöstelypatojen
vuoksi ovat reitin taimenkannat taantuneet. Ka
lastusedellytysten paraneminen riippuu kalastolle
haitallisten säännöstelyjen muuttamisesta kala
kannoille edullisemmaksi ja aktiivisen kalakanto
jen hoidon järjestämisestä. Väestöennusteen mu
kaan alueen väestö vähenee ja tämä aiheuttaa ko
titarvekalastuksen sekä ammattimaisen pyynnin
vähenemistä. Loma-asutuksen lisääntymisen an
siosta vapaa-ajankalastus tulee ilmeisesti jonkin
verran lisääntymään, minkä vuoksi kalastusta
harjoittavien ruokakuntien kokonaismäärä, mikä
on nyt noin 2 500 tulee säilymään yli 2 000 tuo
kakunnan suuruisena. Suurin asutuskeskus on

J uankoski, jonka asukkaiden vapaa-ajankalastuk
sen aluetarpeen läheiset runsaat vesialueet hel
posti tyydyttävät. Nilsiän reitin latvaosilla on
useita koskirikkaita j okireittejä, joiden ansiosta
urheilukalastuksen harjoittamisen mahdollisuu
det alueella ovat parhaat koko Kallaveden reitillä.
Jokireittien kalataloudellinen kunnostus paran
taisi vielä näitä mahdollisuuksia. Nilsiän reitillä
vesialueet riittävät myös alueen ulkopuolelta
tulevien kalastuksenharj oittajien, lomailijoiden ja
urheilukalastajien kalastustarpeen tyydyttämisen.

Kallaveden alueella Suvasvesi mukaan lukien
on jätevesien johtaminen aiheuttanut haittaa ka
lastukselle lähinnä Kuopion edustalla. Kaupungin
lähialueilla kalastusmahdollisuudet ovat parantu
neet Kuopion yhdyskuntajätevesien keskitetyn
puhdistuksen alkamisen jälkeen. Tehokkaan kala
kantojen hoidon aloittaminen lisää myös kalas
tusmahdollisuuksia. Väestöennusteen mukaan
alueella asuvien määrä lisääntyy aiheuttaen enti
sestäänkin vilkkaan vapaa-ajankalastuksen lisään
tymistä. Tämä koskee erityisesti Suvasvettä, joka
on arvostettu virkistys- ja lomailualueena. Myös

ammattimainen ja kotitarvekalastus tulevat säily
mään vähintään nykyisessä laajuudessa. Kalastus
ta harjoittavien mokakuntien määrä tulee suu
mudeltaan olemaan 10 000 tuokakunnan luok
kaa. Suurin osa vapaa-ajankalastajista on kuopio
laisia. Vapaa-ajankalastusta harrastavien ruoka-
kuntien määrä Kuopiossa on noin 7 000. Pohjois-
Savon seutukaavaliiton ja Kuopion vesipiirin yh
teistyönä teettämien tutkimusten mukaan kuo
piolaisista vapaa-ajankalastajista 80 % kalastaa
Pohjois- ja Keski-Kallavedellä. Kalastajien suures
ta määrästä ja määrän odotettavissa olevasta li
säyksestä huolimatta Kuopion ympäristössä on
vesialueita vapaa-ajankalastuksen harjoittamista
varten riittävästi. Kuopion kaupunki voi hallin
nassaan olevien 8 000 vesihehtaarin ansiosta
tarjota asukkailleen hyvät kalastusmahdollisuu
det.

Juojärven ja Heinäveden reiteillä ei ole huo
mattavia likaantumisalueita, jotka haittaisivat
kalastusta. Juojärven säännöstely on osoittautu
nut jonkin verran kalastusta haittaavaksi. Sään
nöstelyn muuttaminen voisi vaikuttaa alueen ti
laan kalastuksen kannalta. Kalastusmahdollisuuk
sia voidaan selvästi parantaa suorittamalla tehok
kaita istutuksia ja muuta aktiivista kalakantojen
hoitoa. Ennen Palokin voimalaitoksen rakenta
mista merkittävän taimenkannan ylläpitänyt Juo-
järvi on otollinen hoitokohde kalavetenä. Alueel
la on nykyisellään vajaat 2 000 kalastusta harjoit
tavaa mokakuntaa, joista kotitarvekalastajia on
noin kaksi kolmasosaa. Pieniä järviä käsittävillä
lanrareiteillä kalastus kokonaisuudessaan ilmei
sesti vähenee väestön vähenemisen mukana. Vaik
kojoki on luontaisten ominaisuuksiensa puolesta
sopiva kunnostettavaksi retkeilyyn liittyvää ur
heilu- ja virkistyskalastusta varten. Vapaa-ajanka
lastus kuten ammattimainen pyyntikin tulee kes
kittymään suurimmille järville kuten Kaavinjär
velle, Rikkavedelle, Juojärvelle ja Kermajärvelle
korostaen siten näiden kalataloudellista merkitys
tä. Kalasmstiheys ei ole kovin suuri ja kasvaa lä
hinnä loma-asuntojen sekä lomanviettäjien myötä.
Suuret puhdasvetiset järvet tarjoavat vapaa-ajan
kalastukseen mahdollisuuden alueen oman väes
tön lisäksi myös ulkopuolelta tuleville lomanviet
täjille ja matkailijoille. Heinäveden reitin suurim
mat kosket Karvion- ja Kermankoski ovat olleet jo
vuosikymmeniä urheilukalastajien käytössä.

Leppävirran reitillä useimmat vapaa-aj ankalas
tajat ovat Varkaudesta ja Leppävirran kirkonky
lästä. Varkautelaisista mokakunnista lähes 3 500
harrastaa kalastusta eri muodoissa. Sekä Varkau
desta että Leppävirralta suurin vapaa-ajankalas
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tuksen paine kohdistuu Unnukkaan. Varkauden
kaupungin lähivesillä rajoittavat vesiliikenne ja
puutavaran vesivarastointi sekä alapuolisten vesi-
alueiden likaisuus vapaa-ajankalastuksen mahdol
lisuuksia erityisesti kaupungin keskustan ja etelä-
osan rannoilla. Tämä seikka korostaa Unnukan
tärkeyttä varkautelaisilte kalastuksen harrastajille.

5.4 Vesien virkistyskäyttö

Vesien virkistyskäytöllä tarkoitetaan vesiin liitty
vää ulkoilua, retkeilyä, matkailua sekä uintia, ve
neilyä, loma-asutusta sekä vapaa-ajan kalastusta,
jota on käsitelty edellä kalatalouden yhteydessä
luvussa 5.3. Virkistyskäytön eri toiminnot liitty
vät usein toisiinsa eikä selvää rajaa virkistyksen
eri muotojen välille voida vetää.

Vesistön ja rantojen virkistyskäyttöä koskevia
selvityksiä on Kallaveden reitin alueella laadittu
paitsi vesihaltinnon, myös muiden valtion viran
omaisten, alueen kuntien, maakuntaliiton, seutu
kaavaliiton ja luonnonsuojeluyhdistysten ym.
toimesta. Koska suunnittelualueelta ei ollut kui
tenkaan käytettävissä järjestelmällisesti kerättyjä
tietoja vesistön virkistyskäytöstä, laadittiin tä
män kokonaissuunnitelman tarpeisiin Kallaveden
reitin järvien rantainventointi, alueen jokien kos
ki-inventointi, selvitys säännöstelyn vaikutukses
ta virkistyskäyttöön sekä keskeisen järvialueen
vesimaisema- ja virkistyskäyttöanalyysi.

5.41 Ulkoilu, retkeily ja uinti

Nykytilanne ja tavoitteet

Suurialaisia järjestettyjä ulkoilu- ja retkeilyalueita
kuten esim. kansallispuistoja ei Kallaveden reitin
alueella toistaiseksi ole. Ulkoiluun ja retkeilyyn
käytetäänkin suunnittelualueella pääasiassa muita
kuin juuri ulkoilua varten varustettuja alueita.
Merkittäviä ovat taajamien lähirannat ja saaristot
sekä eräät jokireitit, jotka toimivat veneilyn ja ve
siretkeilyn kohteina. Käytetyimmät ja tärkeim
mät näistä alueista on esitetty taulukossa 36.

Vesihallituksen vuonna 1972 tekemän valta
kunnallisen uimarantatutkimuksen mukaan har
rastettiin loma-aikana eniten uintia, veneilyä ja
kalastusta. Kallaveden reitillä oli tutkimuksen
mukaan yhteensä noin 100 yleistä uimarantaa.
Eniten uimarantoja on Kuopiossa. Asukkaiden
määrä uimarantaa kohti oli kaupungeissa 1 800—
3 100 ja maalaiskunnissa 200—1 100. Uimaran
tojen lukumäärää voidaan siten pitää tyydyttävä
nä. Rannan pituus uimarannoilla on yleensä pieni
keskiarvon ollessa vähän alle 100 metriä. Kuntien

hoidossa oli yleisistä uimarannoista lähes 50 %.
Uimarantojen veden laatu on ollut kohtalai

nen. Jätevesien vaikutuspiirissä on uimarantoja
ollut Kuopiossa, Kaavilla, Maaningalla, Siilinjär
vellä, Sonkajärvellä, Lapinlahdella ja Tuusniemel
lä. Myös Iisalmessa ja Varkaudessa ovat jätevedet
ajoittain aiheuttaneet u imarantojen hygieenisen
tason laskua. Uimarantatilanne on Pohjois-Savos
sa koko maa huomioon ottaen verraten hyvä.
Maaseutukylien uimarantapalvelujen kehittämi
seen olisi kuitenkin kiinnitettävä entistä enem
män huomiota. Taajamien asukkailla tulisi olla
kohtuullisella etäisyydellä asuinpaikasta mahdol
lisuus uimiseen ja oleskeluun hygieenisesti moit
teettomalla ja hoidetulla uimarannalla. Uimaran
toja kunnostamalla voitaisiin suhteellisen pienin
kustannuksin lisätä suuren ihmismäärän viihty
vyyttä.

Ulkoilun ja retkeilyn kehittäminen

Pohjois-Savon seutukaavaliiton vahvistettuun 1
vaihekaavaan sisältyy melko paljon virkistysalue
varauksia vesistöjen äärelle. Virkistysalueiksi on
siinä esitetty ulkoilun ja vesiretkeilyn kannalta
tärkeitä rantoja, saaria ja saariryhmiä. Vaihekaa
van vesiin liittyvät virkistysaluevaraukset on esi
tetty kunnittain taulukossa 37. Virkistyskäyt
töön soveltuvia rantoja ja alueita on kuitenkin
huomattavasti enemmän kuin mitä vahvistetta
vaan seutukaavaan on ollut mahdollista merkitä.
Nämä kohteet on vesien käytön kokonaissuun
nittelun yhteydessä luokiteltu kahteen pääryh
mään alueiden soveltuvuuden ja arvioidun käyt
tötehokkuuden mukaan eli aktiiviseen virkistys-
käyttöön soveltuviin sekä ulkoilun ja retkeilyn
kannalta merkittäviin alueisiin. J atkosuunnitte
lussa tulisi tutkia mahdollisuuksia muodostaa
näille alueille ulkoilureittejä ja samalla selvittää
tarkemmin virkistykseen suositeltavien alueiden
laajuus ja rajaus.

Vesistöön liittyvät yleiseen virkistyskäyttöön
soveltuvat kohteet on esitetty vesistöalueittain
taulukossa 38 sekä kuvassa 17. Kartalla esitetyt
alueet ovat yleispi i rteisiä ja tarkemmanasteisen
suunnittelun pohjaksi tarkoitettuja.

Aktiiviseen virkistyskäyttöön soveltuvat alueet
on tarkoitettu sellaiseen virkistystoimintaan, jota
varten usein tarvitaan rakenteita, laitteita ja pal
veluja. Tällaisten alueiden tulisi olLa taajamien ja
asutuskeskusten läheisyydessä sekä tärkeimpien
matkailureittien varrella. Eräiden alueiden käyttö
saattaa muodostua niin intensiiviseksi, että kun
tien ja valtion tulisi mahdollisuuksien mukaan
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Maaninkajärvellä Ruuskalansaari

Onkivedellä Ahkionlahden kanava ympäristöi
neen, Viannankoski ja kanava,
Tölvän hiekkarannat

Nerkoonjärvellä Nerkoon hiekkarannat
Porovedellä Koljonvirta ja Kihlovirta
Kiurujoella Runnin alue
Unnukalla Varkausmäki ja Pitkälänniemi
Suvasvedellä Jakamonsaaret
Kermajärvellä pohjoisosan saaret
Vuotjärvellä Pisa ja Siikajärvet
Nurmijoen reitti koskenlaskureittinä
Tiilikanjoen reitti retkeilyreittinä
Vaikkojoen reitti koskenlaskureittinä
Sonkajärven reitti veneilyreittinä

287
349

1 825
1 313

180
364
568
260
44

4
64

220
25

109

30

4 266

98

46

8

1 200
108
135
140

70
52
25
28
60
29

1 075
138

456
168
60

287

66
1 479

124
10
70
28

108
1 607

114
1

40
924

56

120

152
50

230

MM 2
MM 2
MM 2.1
MM 2.1
LO 1
VI 1
VI 1
VI 1
VI 2
VI 2
VI 2
VI 1
VI 2

LO 1

MM 2.1

MM 2

MM 2.2

MM 2.2

LO 1

MM 2.1
MM 2.1
MM 2.2
LO 1
LO 1
LO 1
LO 1
VI 1
VI 2
VI 2

MM 2.2
VI 2

MM 2.1
LO 1
VI 1
VI 2

MM 2
MM 2.2
VI 1
VI 2
VI 2
VI 2

MM 2.1
MM 2.2
LO 1
VI 2

MM 2
MM 2.1
LO 1

MM 2.1

MM 2.1
LO 1
LO 1

pyrkiä hankkimaan alueet omistukseensa ja va
mstaa ne nimenomaan tätä varten. Kysymykseen
voi tulla joko alueiden ostaminen kunnalle ulkoi
lualueen perustamista varten tai ulkoilulain mah
dollistama korvausmenettely.

Ulkoilun ja retkeilyn kannalta merkittävät alu
eet on tarkoitettu luonnossa vaeltelua ja siitä
nauttimista varten, eikä niiltä yleensä edellytetä
muita kuin jätehuoltoon liittyviä varusteita. Vir
kistyskäyttö ei ole niin tehokasta, että se rajoit
taisi alueiden käyttöä maa- ja matsätalousalueina.
Alueiden säilymiseksi ulkoilukelpoisina olisi kui
tenkin suotavaa, ettei mm. rantaviivaa rikkovia
sekä vesimaisemakuvaa muuttavia toimenpiteitä
tehtäisi. Ulkoiluun käytettävillä ranta-alueilla
tulisi muuta kuin maa- ja metsätaloutta palvele
vaa rakentamista välttää varsinkin pikkusaarten
sekä jokivesistöjen rannoilla. Koskipaikkojen
rannat olisi pyrittvä säilyttämään vapaina. Jos
tällaisille alueille rakentaminen on tarpeen, tulisi
sen tapahtua riittävän laajaa aluetta koskevan
suunnitelman pohjalta.

5.42 Veneily

Veneiden mäarä

Suomen Vene- ja Moottoriyhdistys pitää tilastoja
myytyjen moottoreiden määrästä talousalueittain.
Tilastot kuvaavat melko hyvin myös kaikkien
moottorilla varustettujen veneiden määrää, vaik
ka poistumaa ei niissä olekaan otettu huomioon.
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Taulukko 38. Vesistön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvat kohteet suunnittetualueella.
Table 38. Areas suited for recreationat use, related to water

Yleiseen ulkoiluun ja retkeilyyn
for outing and hiking

Iisalmen lähialueella:
— Poroveden ja Paloisjärven vapaat kaupungin rannat

hoidetuiksi rantapuistoiksi
— ulkoilualueiksi Lippuniemi ja Patoisvuori

ympäristöineen
— Koljonvirta (kulttuurimais. suoj. otettu huomioon)
— Runnin kylpyläalue ja Saarikosken niemi
— Nerkoon hiekkarannat
— Lapinlahden järven länsiranta
— Honkaniemi
— Raatesalmen alue
— Ruuskalansaaren eteläpää
— Maaningan kirkonkylän lähiranta

Nilsiän reitillä:
— Tahkovuoren — Sääksniemen alue pääosittain
— Nilsiän kirkonkylän lähirannat
— Juankosken taajaman lähirannat
— Muutuveden kirkonkylän itäpuoli
— Härkäsalon — Kumpulahden välinen alue
— Siilinjärven Hietaranta
— Jännevirta, lomakylän lähiympäristö
— Jyrkkä ja Korpisenkylä tukipisteiksi
— Ala-Keyrityn pohjoispään saaret

Juojärven reitillä:
— Kaavin kirkonkylän eteläranta
— Ohtaansalmen alue
— Tuusniemen kirkonkylän kaakkoisniemi
— Suuri Pahkasalo

Kallaveden alueella:
— Laivonsaaren länsipää
— Neulaniemen länsipuoli
— Salonsaari — Huutosaari
— Savisaari
— Puijonsarven rantavyöhyke
— Sorsasalon länsipuoti
— Paasisalo
— Kuivinniemen eteläpää
— Väinölänniemi
— Pirttiniemi — Itkonniemi
— Taivalharju — Valkeinen
— Säyneensalo — Hietasalo
— Rauhatahden kartanoalue
— tivarinsalo — Papinsalo
— Ritoniemen kärki

Leppävirran — Varkauden reitillä:
— Puutossalmi, lomakylien alue ja itäpään hiekkarannat —

— Paukarlahden taajaman lähirannat —

— Oraviniemen taajaman lähirannat —

— Leppävirran Kalmantahti, kirkonkylän eteläpää —

Muu raissaari —

— Varkauden Huruslahti —

— Kämärinlahri

Heinäveden reitillä:
— Lempälänniemi
— Mustinlahden lähialue
— Kermajärvenlahti — Hernekallio
— Kermajärven Kolmaniemi Hentulansaari

keskeinen alue

— Luvejoen ja Rotimojoen alue
— Raudanjoen ja Matkusjoen alue
— Kirkonvirran länsiranta Porovedellä
— Kihlovirta (linnuston pesimärauhoitus otettava huomioon)
— Kurenpolven — Runnin alue
— Akkolansaaren — Liponsaaren — Ulmansaaren alue
— Tuovilantahden taajamarannat
— Ruuskalansaari
— Maaninkajärven itäranta
— Suuren Ruokojärven eteläsaaristo

— Nurmijoen jokireitti
— Tiilikanjoen ja Tiilikan järven alue
— Keyritynjoen jokireitti
— Syvärin keskeinen saaristo erityisesti Aholansaari
— Lohilahti
— Pisan — Siikajärven alue
— Pisankoski, Jysänkoski
— Juurusveden pohjoinen saaristo
— Juurusveden — Akonveden välinen saaristo
— Saviranta — Katosaari

— Vaikkojoen jokireitti
— Kaavin kk:n eteläniemi
— Juojätven Jäätsalo
— Varistaipaleen kanavan seutu

— Suovun alue
— Pohjois-Kallaveden saaristo Kehvo — Väänälänranta —

Kurkiharju — Sikoniemi
— Hirvolanniemi — Lassitanniemi rannat Jännevirtaan
— Keski-Kallaveden saaristo Muikkusaaret — Koistit
— Jynkän — Rauhalahden alue
— Ritoniemi
— Suvasveden pohjoinen, keskeinen ja kaakkoisosan saaristo

Sotkanniemen eteläpää
Paukarlahden ympänstöniemet
Konnuksen kanava ja koski (kultt. ja luonn. suoj. otettava
huomioon)
Taipaleen kanava ja kanavasaaren rannat
Kinkamonniemi

— Heinäveden reitin kanavat, Kaivio, Kerma, Vihovuonne,
Pilppa ( kultt. mais. hoito otettava huomioon)

— Kermajärven pohjoisosan saaristo

Aktiiviseen virkistyskäyttöön
for intensive use

Iisalmen reitillä:



aktiiviseen virkistyskäyttöön
soveltuva alue
suited for active recreational use

ulkoilun ja retkeilyn kannalta
merkittävä alue
important for outlng and hiking

Kuva 17. Vesien yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvat alueet
Fig. 17. Water-related areas suited for recreationat use.
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Kuopion läänissä on myyty vuosina 1967—
1978 perämoottoreita runsas 16 000 kpl, joista
valtaosa on alle 5 hv. Rekisteröityjä moottori
veneitä oli noin 1 600. Moottorilla vanistetuista
veneistä, arviolta 2/3 eli noin 12 000 venettä on
Kallaveden reitin alueella. Kuopiossa tästä mää
rästä on lähes kolmannes, Varkaudessa noin 700
ja Iisalmessa noin 400. Maalaiskunnissa moottori
veneitä on 15—300 kpl kussakin. Purjeveneitä on
suunnittelualueella yli 200, näistä yli puolet Kuo
piossa. Soutuveneitä ja kanootteja alueella lienee
yhteensä 15 000—20 000 kpl.

Vuosittaisesta veneiden määrän kehittymisestä
on tietoja saatavissa vain rekisteröidyistä veneis
tä. Rekisteröityjen moottoriveneiden määrän kas
vu oli 1970-luvun alkupuoliskolla Kuopion lää
nissä keskimäärin 14 %, kun se oli Keski-Suomen
läänissä noin 10% ja Mikkelin läänissä noin 16,5 %.

Purjeveneiden määrän kasvu on Suomen Pur
jehtijaliiton tilastojen mukaan ollut 15—20 %
vuodessa. Luvut kuvaavat kuitenkin lähinnä seu
roihin liittymistä eivätkä suoranaisesti veneiden
määrän kasvua, joka saattaa olla suurempikin.
Yleisesti on kevyweneiden määrä kasvanut voi
makkaammin kuin suurempien köliveneiden
maara.

Venetiheyden kyllästymisrajana pitää tie- ja
vesirakennushallitus koko maata ajatellen yhtä
moottorilla vanistettua venettä 12—15 asukasta
kohti. Veneilylle erityisen soveliailla alueilla, joi
hin Kallaveden reitin päävesistöt kuuluvat, voi
kyllästysraja nousta arvoon yksi moottorivene
10 asukasta kohti.

Veneiden käyttö

Veneilyä koskeva terminologia on vakiintumassa
vaikka erilaisia luokitteluja onkin vielä käytössä.
Vesihallituksen muistiossa “Veneilyn alueellisen
suunnittelun periaatteista” erotetaan seuraavat
viisi veneilymuotoa:
Veneulkoilu:
Kesto alle yhden vuorokauden suppeilla vesialu
eilla. Soutelu, huviajelu, huvipurjehdus, melonta,
kalastelu veneestä ja koskenlasku.
Veneretkeily
Kestää viikonlopun tai useampia vuorokausia.
Melonta- ja souturetkeily, moottoriretkeily ja
retkipurjehdus.
Venematkailu:
Kestää useita vuorokausia tai jopa viikkoja. Lo
manviettotapa, edellyttää suhteellisen tilavia ja
hyvin varustettuja veneitä.
Veneurheilu:

Kilpasou tu ja -melonta, kilpapurjehdus, mootto
rivenekilpailut, vesihiihto ja ilmapurjeh dus.
Veneen käyttö kulkuyhteyksien takia:
Kulkeminen loma-asunnolle, kalastuspaikoille,
asiointi- tai työmatkat vakituiselta tai loma-asun-
noita

Veneliikenne on vesihallituksen laskentojen
mukaan jakaantunut sisävesillä seuraavasti: soutu
veneillä 10 %, perämoottorilla vanistetuilla sou
tuveneillä 45 %, puolikajuutallisilLa moottorive
neillä 32 %, kajuutallisilla moottoriveneillä 8 %,
purjeveneillä 0,3 % ja laivoilla 5 %.

Veneilyn tähänastisesta kehityksestä on saata
vissa vain hajanaisia tietoja. Vartioitujen kanavien
tilastojen mukaan kasvoi veneliikenne 1970-luvun
alussa vuosittain Hämeessä 12 %, Pohjois-Savossa
18 % ja Etelä-Savossa 21 %. Nämä kasvuprosentit
kuvaavat kuitenkin vain hyvin lyhyttä ajanjaksoa
ennen energiahintojen nousua. Kasvu onkin hi
dastunut sen jälkeen huomattavasti.

Venematkailun kehityksen arvioiminen on
varsin vaikeaa. Venematkailu eli matkaveneily on
melko suppean kansalaisryhmän harrastusmuoto,
joka edellyttää usein suurta taloudellista ja ajallis
ta panosta harrastajaltaan. Muualla maailmassa
sen kasvu on ollut melko nopeaa. Tie- ja vesira
kennusliallitus on arvioinut Kallaveden reitin taa
jamien välisen matkaveneilyn kaksinkertaistuvan
noin kymmenessä vuodessa vuodesta 1972. Eni
ten matkaveneilyliikennettä olisi edelleen reiteillä
Kuopio — Varkaus ja Kuopio — Heinävesi.

Veneilyväylästö ja sen kehittäminen

Kallaveden reitti kuuluu osana Saimaan vesiret
keilyverkostoon, joka käsittää yli 1 200 km vesi
retkeilyyn sopivia reittejä. Vesistö soveltuu ylei
sesti hyvin veneilyyn ja vesiretkeilyyn. Se tarjoaa
runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, paljon merkittyjä
reittejä ja riittävän syviä väyliä myös matkave
neille, runsaasti sopivia suojapaikkoja ja mielen
kiintoisia kohteita vesistön varrella. Saimaan
alueen seutukaavaliitot, matkailun edistämiskes
kus ja vesihallitus ovat yhdessä vuosina 1976—
1979 laatineet veneväyliä, -satamia ja palveluja
esittelevän vesimatkailukartaston, joka kattaa
myös Kallaveden reitin.

Viitoitettuja laiva- ja veneväyliä on Kallaveden
reitin alueella yli 600 km. Väylien syvyys vaihteli
1,2 metristä 4,2 metriin. Viitoitetut väylät ulot
tuvat Haukivedeltä Varkauden ja Heinäveden rei
tin kautta Kuopioon ja sieltä lisalmeen ja Juan
koskelle. Heinäveden reitiltä väylä johtaa lisäksi
Varistaipaleen kanavan kautta Juojärvetle ja Kaa
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vinjärvelle. Kallaveden reitin viitoitetut väylät on
esitetty liitekartalla 2. Merkittyjen väylien lisäksi
alueella on runsaasti veneilyyn sopivia viitoitta
mattomia väyliä. Aivan laitaosia lukuunottamatta
vesistöstä on olemassa merikortit, joten veneily
merkittyjen väylien ulkopuolella on mahdollista.
Nurrnijoella ja Vaikkojoella on mahdollisuus jär
jestettyyn koskenlaskuun. Koskenlasku ja kanoot
tiretkeily on mahdollista myös muilla jokireiteillä.

Kallaveden reitin eri osa-alueiden edellytykset
täyttää veneilyn eri muotojen vesistölle asettamia
vaatimuksia ja ehtoja on esitetty taulukossa 39.
Kuvassa 18 on esitetty erityyppiseen veneilyyn
soveltuvat alueet sekä sellaiset vesistönosat, joita
tulisi kunnostaa veneilyä varten.

Veneilysatamien kehittäminen

Venesatamia, joissa on yli viisi venepaikkaa, on
Kallaveden reitin alueella noin 30 kpl. Näistä
tärkeimmät on merkitty liitekarttaan 2. Laituri
paikkoja näissä venesatamissa on yhteensä noin
2 000 veneelle. Valtaosaa veneistä säilytetään si
ten muualla kuin varsinaisissa venesatamissa,
mm. loma-asuntojen yhteydessä ja muualla ve
sistöjen rannoilla. Sisävesialueilla yleensä säily
tetään veneitä etupäässä joko luonnonrannoilla
(35 %) tai kunnostetuissa venevalkamissa (45 %)
ja vain vajaat 20 % järjestetyissä venesatamissa.

Taulukko 39. Veneilylle tärkeät ominaisuudet Kallave
den reitin osa-alueilla.
Tahle 39. Suitabitity for boating of the watercourses in
the planning area.

Vesistön osa Watercourse
Ominaisuus Iisalmen Nilsiän Kallavesi Suvasvesi
Property reitti reitti ja Varkau- ja Heinä-

den reitti veden reitti

Yhteys muihin
väyliin + — + +

Good connections

Riittävä syvyys ja
alikulkukorkeus + — + +
Sufficient depth

Suuri luonnon
tilaisuusaste — + + +

Unconstructed

Kulutus
kestävyys + — — +

Resistant ahores

Erityiskohteita
(koskia, kanavia
ym.) — + —

Special sights

Veneilysatamista on jo jonkin aikaa käytetty
seutusuunnittelun keskusliiton, vesihallituksen,
tie- ja vesirakennushallituksen ja merenkulkuhal
lituksen yhteisen työryhmän laatimaa luokitusta.
Luokituksen lähtökohtana on ollut sataman
käyttötarkoitus sekä sataman palveluvarustus.
Satamat on jaettu luokituksessa seuraavasti:
Kotisatamat: veneiden säilytys
Matkasatamat:

vierassatamat: vieraspaikkoja ja palveluja
huoltosatamat: polttoaine- ja elintarviketäy
dennyksiä
luonnonsatamat: poukamia tai satamia virkis
tystarkoituksiin
suojasatamat: tilapäisiä ankkurointipaikkoja
Kotisatamien lisätarpeen arvioidaan Kallave

den reitin taajamissa vuonna 1985 olevan noin
30 kpl. Venepaikkoja 1980-luvulla tulisi rakentaa
2 500—3 000 kpl. Venesatamien perustamis- ja
rakennuskustannukset vaihtelevat huomattavasti
luonnonolosuhteista ja varustetasosta riippuen.
Ponttoonilaiturilla varustetun venesataman kus
tannukset ovat 3 000—5 000 mk venepaikkaa
kohti, jolloin venesatamien rakentamiskustan
nukset olisivat yhteensä n. 10 milj.mk.

Venematkailun ja -retkeilyn kehitystä vaikeut
taa yleensä riittävän palvelukykyisen satamaver
koston puute. Sen syntyminen taas edellyttäisi
veneilyn kanavointia tietyille pemsreiteille, jotta
liikennetiheys muodostuisi palvelujen kannalta
riittäväksi. Kallaveden reitin alueella venemat
kailu ei toistaiseksi ole ollut niin merkittävää,
että yksin sen varaan olisi voitu perustaa veneily
satamia. Vierassatamia tarvittaisiin erityisesti seu
raaviin paikkoihin: Lapinlahdelle, Maaningalle,
Siilinjärvelle, Muuruvedelle ja Vuorelaan. Välttä
vän palvelutason ja jonkinasteisen majoitusmah
dollisuuden tarjoavien vieras- ja huoltosatamien
puutetta voidaan Kallaveden reitillä helpottaa
saattamalla venereittien tuntumassa olevien taaja
mien, matkailuyritysten ja kauppojen palvelut
esim. aukioloaikoja porrastamalla myös veneili
jöiden käyttöön. Nykyisissä veneilysatamissa tu
lisi vesi- ja jätehuolto sekä polttoaineen jakelu
järjestää paremmin.

Luonnon- ja suojasatamatilanne on Kallaveden
reitillä varsin hyvä, vesistöt ovat suojaisia verrat
tuna esimerkiksi merenrannikkoon. Lisääntyvä
loma-asutus saattaa kuitenkin tulevaisuudessa vai
keuttaa sopivien vesi- ja ranta-alueiden käyttö-
mahdollisuutta. Alueita tulisikin varata tarpeeksi
ajoissa veneilijöiden rantautumispaikoiksi. Venei
lyn ohjaaminen määrätyille alueille ja reiteille on
tarpeen myös, jotta jätehuolto voitaisiiin järjestää+ = ehto täytettävissä, condition futfitted

— = ehto ei täytettävissä, condition not futfihled
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käyttöä vastaavalla tavalla. Kallaveden reitille laa
ditaan parhaillaan vesihallituksen, Kuopion vesi-
piirin, Pohjois-Savon seutukaavaliiton sekä tie- ja
vesirakennuspiirin yhteistyönä veneilyn yleissuun
nitelmaa, joka valmistunee vuonna 1981.

5.43 Matkailu

Kallaveden reitin saavutettavuus

Kallaveden reitin vesistö sijaitsee kahden Suomen
tärkeimpiin kuuluvan, maan halki kulkevan mat
kailureitin yhtymiskohdassa. Toinen näistä on
Helsingistä Mikkelin kautta Lappiin johtava ja
toinen Turusta Jyväskylän kautta tuleva reitti,

joka yhtyy edelliseen Kuopiossa. Valtakunnalli
sesti merkittävä tulee olemaan ns. Sininen tie,
joka kulkee Vaasasta Joensuuhun Kuopion, Riis
taveden ja Tuusniemen kautta. Järvi-Suomen tie
Porista Joensuuhun kulkee Varkauden ja Karvion
kautta. Päätieverkoston lisäksi on alueella suh
teellisen tiheä yleisten ja yksityisten teiden ver
kosto, joten maanteitse vesistö on hyvin saavutet
tavissa. Alueen halkaisee pohjois-eteläsuunnassa
Savon rata, joka kulkee Suonenjoen, Kuopion,
Siilinjärven, Lapinlahden, Iisalmen, Vieremän ja
Sonkajärven kautta Kajaaniin. Lentoliikenteen
yhteyksiä Kallaveden reitin alueella on ollut jo
vuodesta 1946. Kuopiosta lentovuoroja on päivit
täin eri puolille maata. Pienkonekenttiä on Iisal
messa ja Rautavaaralla.

Matkailullisen saavutettavuuden kannalta tär
keimmät vesitiet ovat suunnittelualueelle ulottu
va Saimaan syväväyläverkosto sekä Saimaan ka
nava, jonka kautta on yhteys mereen. Säännöl
listä matkustajalaivojen reittiliikennettä harjoite
taan Savonlinnasta Varkauden ja Leppävirran
reittien kautta Kuopioon. Lisäksi järjestetään
päiväristeilyjä mm. Varistaipaleen kanavan kautta
Lintulan ja Uuden Valamon luostareihin.

Matkailun tihänastinen kehitys

Matkailun kehitys on viimeisen kahdenkymme
nen vuoden aikana ollut erittäin voimakasta.
Vuosittainen matkailumäärän kasvu Suomessa oli
1970-luvun alussa jopa 15—20 %. Kaikkein voi
makkaimmin kasvoi retkeilymajojen käyttö sekä
leirintämatkailu, jossa kirjattiin koko maassa
vuonna 1979 noin 2,0 milj. yöpymistä. Kallave
den reitin alueella on matkailun kehitys ollut sa
mansuuntainen kuin muuallakin maassa.

Matkustajalaivaliikenne oli Kaltaveden reitin ja
koko Saimaan alueella erittäin vilkasta vuosisa
dan alussa. Kuopiossa jatkui paikallisliikenne elin-

voimaisena aina vuoteen 1930. Selvän taitekoh
dan sisävesiliikenteeseen aiheutti viimeksi käyty
sota. Koko Saimaan vesistön alueella on sisävesi
matkailu ollut 1960- ja 1970-luvulla suurissa ta
loudellisissa vaikeuksissa. Laivojen käyttöaste on
ollut melko alhainen, lähes kauttaaltaan alle 50 %.
Matkustajamäärissä on kuitenkin viime vuosina
tapahtunut selvää kasvua. Kallaveden reitillä on
aloittanut toimintansa kaksi uutta varustamoa.
Kesällä 1980 oli liikenteessä 7 risteilyalusta ja
näiden lisäksi harjoitettiin reittiliikennettä kah
della laivalla Kuopion ja Savonlinnan välillä. KaI
laveden reitillä oli kesän 1980 matkustajamäärä
n. 47 000 laivamatkailijaa, joista 35 000 ristei
lyjä. Kuopio olikin eräs vilkkaimmista sisävesi
liikenteen satamista. Alueen matkustajasatamat
ja laivalaiturit käyvät ilmi liitekartalta 2.

Majoituspalvelut

Kallaveden reitin vesistöalueen kunnissa oli
vuonna 1979 hotelleja 22 kpl ja motelleja yksi.
Matkustajakoteja oli 13 kpl ja retkeilymajoja
7 kpl. Pääosa hotelleista ja matkustajakodeista
sijaitsi Kuopion alueella. Hotellien käyttöasteesta
on tietoja ollut käytettävissä ainoastaan Kuopion
kaupungin osalta, jossa huoneiden ympärivuoti
nen käyttöaste on ollut noin 60 %.

Lomakyliä ja täysihoitoloita oli vuonna 1979
vesistöalueen kunnissa 21 kpl. Lomakylien koh
dalla kehitys on ollut erittäin nopeaa, vuonna
1970 oli koko Pohjois-Savossa vain neljä kesäai
kaista ja yksi ympärivuotinen lomakylä. Täysi
hoitoloiden merkitys näyttää uudelleen kasvavan.
Alueen merkittävimmät täysihoitolat sijaitsevat
Runnilla ja Siilinjärven Vuorelassa. Nämä ovat
erikoistuneet kuntouttamispalveluihin. Retkeily
majoja alueella on kahdeksan. Valtakunnalliseen
leirintäalueverkkoon kuuluvia leirintäatueita oli
vuonna 1979 Kallaveden reitin alueen kunnissa
16 kpl, mökkimajoitusta oli noin puolessa näistä.
Leirintäalueiden ja lomakylien käyttö on kasva
nut melko jyrkästi 1970-luvulla.

Hotellit ja matkustakodit sijaitsevat harvem
min suoranaisesti vesistön äärellä. Vesiin liittyviä
toimintoja kuten uimarantaa, laivaretkiä ja ve
neenvuokrausta tarjoaa kuitenkin usea yritys.
Leirintäalueista ja lomakylistä sen sijaan lähes
kaikki ovat sijoittuneet vesistöjen varsille. Vesiin
liittyvillä toiminnoilla ja vesistöjen läheisyydellä
onkin niissä huomattava merkitys. Vesistön lä
heisyydellä näyttää myös olevan selvä vaikutus
leirintäalueiden ja lomakylien suosioon. Leirintä
alueet ja lomakylät Kallaveden reitin alueella on
esitetty liitekartalla 2.

6 1880076264—13
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Majoituskapasiteetin riittämättömyys on to
dettu huomattavaksi esteeksi matkailun kehitty
miselle niin Pohjois-Savossa kuin muuallakin
maassa. Valtakunnallisten ennusteiden mukaan
olisi varauduttava vähintään 15 % vuotuiseen
kysynnän kasvuun, eli Pohjois-Savossa noin
650 000 yöpyjään 1980-luvun alussa. Matkai
lijoita kävisi tällöin alueella vuodessa yhteensä
yli 2 miljoonaa. Nämä ennusteet on tosin laa
dittu ennen energian hinnan nousua, jonka jäL
keen matkailun kasvu on jonkin verran hidastu
nut.

Vesiin liittyvän matkailun kehittäminen

Kallaveden reitin alueelta ei ole tässä yhteydessä
tarkemmin selvitetty matkailun yleisiä kehitys
edellytyksiä. Suunnittelualueelta on kuitenkin
pyritty etsimään matkailullisesti mielenkiintoi
simmat vesistökohteet. Matkailun kannalta mer
kittäviä ovat sekä pitkät yhtenäiset järviketjut
että erämaaluonteiset jokireitit lukuisine koski
neen.

Kallaveden reitin alueella on matkailun kan
nalta paljon käyttämättömiä resursseja, kuten
laivakelpoisia väyläosuuksia, tasapainoisia kult
tuurimaisemia, hoidettuja vanhoja kanavia, näkö
alapaikkoja vesistöön, koskematonta erämaaluon
toa ja puhtaita vesiä. Näiden säilyminen vetovoi
maisena olisi ensiarvoisen tärkeää. Uhan näille
muodostaa monasti juuri matkailu itse luontoa
kuluttavana toimintana. Lomakyliä ja leirintä
alueita sijoitettaessa olisi luonnon kulutuskestä
vyys ja maisemaan sopeutuminen aina selvitettä
vä riittävän perusteellisesti. Matkailun vaatimien
rakenteiden, teiden, väylien, satamien ja palvelu
pisteiden rakentaminen tulisi myös aina tehdä si
ten, että toimenpiteet eivät vähennä ympäristön
arvoa.

Vesireittejä ja maayhteyksiä käyttävän mat
kailun palveluja voitaisiin Kallaveden vesistöalu
eella pitkälle yhdistää. Matkailun palvelupisteinä
suositellaan kehitettäväksi niitä alueen kirkonky
liä ja taajamia, jotka ovat vesistön äärellä ja joilla
jo tällä hetkellä on merkitystä matkailun kannal
ta. Sopivia kohteita löytyy myös veneily- ja kos
kenlaskureittien varrelta etappipisteiksi. Matkai
lullisesti arvokkaimpia ovat koskenlasku- ja ka
noottireiteiksi soveltuvat Matkusjoki, Nurmijoki,
Tiilikanjoki ja Vaikkojoki. Heinäveden reitti tar
joaa hyvät edellytykset matkailun ja veneilyn ke
hittämiseen. Reitin kanavat, Vehmersalmen ja
Heinäveden kirkonkylät sekä Juojärven reitin ka
navat ja luostarit ovat matkailukohteina merkit-

täviä. Kallaveden reitti tulisi kytkeä matkailulli
sesti entistä paremmin myös Saimaan vesistöön.
josta tulisi luoda yhtenäinen matkailualue ja
jonka markkinointia ja palveluja tulisi kehittää
koko vesistöalueen puitteissa.

Matkustajalaivaliikenne Iisalmen, Kuopion,
Varkauden, Savonlinnan ja Joensuun välillä on
säilyttämisen ja kehittämisen arvoista. Erityisesti
Kuopion ja Iisalmen välisen matkustajalaivayh
teyden uudelleen aloittamista tulisi edesauttaa.
Liikenneministeriön vuonna 1978 asettaman työ
ryhmän teettämien selvitysten mukaan alueella
tarvitaan uudet laivalaiturit Palokkiin, Mustinlah
teen Vehmersalmelle sekä Varkauteen. Puutossal
men laituri Kuopiossa ja Virranniemen laituri
Vehmersalmella tulisi korjata.

Vesistöön liittyvän matkailun mielenkiinto-
kohteet ja kehittämisalueet on esitetty kuvassa 19.

5.44 Loma-asutus

Loma-asuntojen määrä ja sijainti

Kallaveden reitin alueen kunnissa oli vuoden
1978 alussa 10 213 loma-asuntoa. Alueella asu
vista mokakunnista n. 8 % omisti loma-asunnon
Kallaveden reitin alueella. Loma-asunnoista lähes
puolet sijaitsi alle 50 km:n etäisyydellä Kuopios
ta ja vajaa viidennes alle 50 km:n etäisyydellä
Varkaudesta. Eniten oli loma-asuntoja Kuopiossa
eli 2 737 kpl. Kuopion ympäristökunnissa on
myös melko runsaasti loma-asutusta. Sen sijaan
Kallaveden reitin pohjoisosassa loma-asutus on
vähäistä lisalmea, Lapinlahtea ja Nilsiää lukuun
ottamatta.

Kallaveden reitin vesistössä on järvien rantaa
yli 14 000 km. Eniten rantaviivaa on Leppävirran
kunnalla eli noin 2 250 km, seuraavaksi eniten
Kuopiossa eli noin 1 500 km. Runsasrantaisia
kuntia ovat myös Vehmersalmi ($90 km), Tuus
niemi (820 km) ja Juankoski ($30 km). Pienin
rantamäärä, 162 km, on Varkauden kaupungin
alueella. Loma-asutus on tiheintä Kuopiossa ja
Varkaudessa, joissa on keskimäärin 0,5 km rantaa
yhtä loma-asuntoa kohden. Rau tavaaralla, Sonka
järvellä ja Kaavilla on loma-asutus harvaa rannan
määrään nähden.

Loma-asuntojen sijainti vuonna 1980 on esi
tetty kuvassa 20. Taulukossa 40 on esitetty kun
nittain loma-asuntojen lukumäärä ja rantaviivan
pituus. Kuopion vesipiirin vesitoimiston laskel
mien mukaan eniten loma-asuntoja oli Keski
Kallaveden rannoilla (n. 1 300 kpl), seuraavaksi
eniten Pohjois-Kallaveden (n. 750), Unnukan
(n. 300), Suvasveden (n. 180), Onkiveden (n. 170)
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ja Juurusveden (n. 160) rannoilla.
Loma-asutuksen kehitys on 1960- ja 1970-

luvuilla ollut myönnettyjen rakennuslupien mu
kaan Kuopion läänissä voimakkaampaa kuin esim.
Pohjois-Karjalassa, mutta vain noin puolet siitä,
mitä se on ollut Mikkelin läänissä. Kuopion alu
eella loma-asutus on noussut uudelleen kasvuun
viime vuosina, samoin Nilsiässä ja Leppävirralla.
Varkaudessa on loma-asuntojen määrä lisäänty
nyt hyvin vähän. Tähän on vaikuttanut mm. lo
ma-asutukseen sopivien rantojen puute. Iisalmes
sa on rakennuslupien määrä ensin kasvanut tasai
sesti, mutta vähentynyt viime vuosina. Suun
järvellä, Vehmersalmella, Lapinlah della, Kiuru
vedellä, Sonkajärvellä, Juankoskella, Kaavilla ja
Rautavaaralla on rakennuslupien määrä kasvanut
viime vuosina.

Loma-asutuksen kehitysarvio

Loma-asuntojen kokonaismäärän kehityksestä on
tehty eritä valtakunnallisia ennusteita. Virkistys
aluekomitea on esittänyt valtakunnallisen arvion
loma-asuntojen määrän kehittymisestä vuoteen

Taulukko 40. Loma-asuntojen määrä ja rantaviivan pi
tuus suunnittelualueen kunnissa.
Table 40. Number of vacation houses and the tength of
shoretine in 1978, by communes.

Kunta Loma- Rantaviivan Rantaviivaa
Commune asunnot pituus km/loma-as.

1.1.1978 Shoretine Shoreline
Numberof km (km) per

vacation vacation
houses house

Kuopio 2 737 1 467 0,5
Maaninka 315 464 1,5
Siilinjärvi 734 490 0,7
Vehmersalmi 589 890 1,5
Iisalmi 523 567 1,1

Lapinlahti 388 439 1,1
Kiuruvesi 353 500 1,4
Sonkajärvi 26$ 726 2,7
Varpaisjärvi 157 340 2,2
Vieremä 171 269 1,6

Nilsiä 467 661 1,4
Juankoski 359 797 2,2
Kaavi 265 791 3,0
Rautavaara 127 632 5,0
Tuusniemi 327 818 2,5

Varkaus 274 162 0,6
Leppävirta 1 392 2 249 1,6
Hemävesi 667 1 820 2,7

Kallaveden reitillä keski-
yhteensä 10 213 14 066 määrin 1,4
Totat Average

2000. Seutusuunnittelun keskusliitto (SSKL) on
laatinut seutukaava-alueittain kaksi vaihtoehtois
ta loma-asuntoennustetta. Toinen pohjautuu vuo
sien 1967—1972 kehitykseen ja toinen omistus
tiheyden kasvuun.

Pohjois-Savon seutukaavaliitto (P—S skl) on
esittänyt oman omistustiheyteen pohjautuvan en
nusteensa. Ennuste perustuu olettamukseen, että
alueen asukkaat omistavat tulevaisuudessa loma-
asuntoja Pohjois-Savon ulkopuolella samassa suh
teessa kuin vuonna 1970 eli seutukaava-alueella
80 % ja sen ulkopuolelta 20 % ja että ulkopuo
listen osuus alueella lisääntyy nykyisestä 25 %:sta
30 %:iin vuosina 1985—2000. Eri ennustevaihto
ehdot loma-asuntojen määrän kehitykselle Poh
jois-Savossa on esitetty taulukossa 41.

Seutukaavaliitto on tarkistanut loma-asunto
ennusteita kokonaissuunnitelmansa laatimisen
yhteydessä ja pitää trendikehitystä todennäköi
simpänä. Tämän mukaan vuonna 1990 olisi Poh
jois-Savossa 21 000 loma-asuntoa ja Kallaveden
reitin vesistöalueella noin 16 000 loma-asuntoa.

Taulukossa 42 on esitetty tarkistetut ennus
teet loma-asutukselle vuoteen 1990 Kallaveden
reitin kunnissa Pohjois-Savon ja Etelä-Savon
(Heinävesi) alueella.

Rantojen ja vesistöjen sovekuvuus
loma-asutukseen

Kuopion vesipiirin vesitoimisto inventoi vuonna
1972 tärkeimpien järvien rannat alueellaan. Kal
laveden reitin 14 000 rantakilometristä inventoi
tim noin 7 000 km. Rannat luokiteltiin kangas-,
pelto-, suo- ja tonttirannoiksi sekä edelleen toma
asu tuskelpoisuuden kannalta luokkiin 1—4, joista
luokan 1 rannat soveltuvat parhaiten loma-asu
tukseen. Luokituksen kriteereinä olivat pelto- ja
suorantojen määrä, korkeussuhteet, rannan sy
vyyssuhteet, ilmansuunta, peitteisyys ja puuston

Taulukko 41. Loma-asunnot ja ennusteet niiden määrän
kasvulle Pohjois-Savossa.
Tabte 41. Projections for the number of vacation houses
in the Pohjois-Savo Region in 1985 and 2000.

Loma-asuntojen määrä
Ennuste Number of vacation houses
Projection v.1975 v.1985 v.2000

SSKL omistustiheys 11 638 20 400 48 000
SSKL trendiennuste 11 638 18 100 27 400
Virkistysaluekomitea 11 63$ 22 000 39 000
P—Sskl,runkokaava 11638 20000 35000

Trendikehitys 11638 18000 27000
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laatu. Kahteen parhaaseen luokkaan kuuluvaa
rantaa oli järvillä yhteensä noin 3 500 km eli puo
let inventoidusta rantaviivasta.

Pohjois-Savon seutukaavaliitto on loma-asu
tusennusteita tarkistaessaan tehnyt arvion loma-
asutuksen maksimikapasiteetista, jolla pyritään
kuvaamaan suurinta mahdollista loma-asutuksen
määrää vesistöjen varrella. Arvioinnin perustana
ovat olleet mm. vesistön pinta-ala, rantaviivan
pituus, vesistön ja rannan luonnonolosuhteet,
sijainti ja virkistysarvo. Sen mukaan koko Poh
jois-Savoon mahtuisi noin 66 600 loma-asuntoa,
joista Kallaveden reitin alueelle 43 800. Trendi
kehitykseen perustuva loma-asutuksen määrä oli
si toteutuessaan vuonna 1990 runsas kolmannes
ja vuonna 2000 vähän yli 60 % seutukaavaliiton
arvioimasta maksimikapasiteetista. Rantaviivan
riittävyys ei sinänsä tule Kallaveden reitillä aset
tamaan esteitä loma-asutuksen kasvulle ennustei
den mukaisena. Mikäli arvioitu loma-asutuksen
kasvu toteutuu, tarvittaisiin vuonna 2000 rantaa
trendiennusteen mukaan noin 4 000 km ja mak
simikapasiteetin mukaan 6 600 km, jos lasketaan
150 m rantaviivaa loma-asuntoa kohti. Kaikki

Taulukko 42. Loma-asutuksen ennuste vuodelle 1990
sekä maksimikapasiteetti suunnittelualueen kunnissa.
Tabte 42. Estimate for 1990 for the number ofvacation
houses in the ptanning area.

Tilanne Ennuste Maksimi
Kunta 1978/79 1990 kapasiteetti
Cornmune Situation in Projection Maximurn

1972/79 for 1990 capacity

Kuopio 2 973 3 500 6 420
Maaninka 413 600 1 890
Siilinjärvi 716 1 280 2 260
Vehmersalmi 746 1 230 3 420
Iisalmi 492 960 2 130

Kiuruvesi 39$ 530 1 600
Lapinlahti 472 670 1 730
Sonkajärvi 317 440 2050
Varpaisjärvi 156 250 980
Vieremä 205 320 950

Juankoski 442 810 1 760
Kaavi 357 550 1 810
Nilsiä 510 760 2480
Rautavaara 157 280 1 540
Tuusnjemj 545 $90 2 430

Varkaus 276 300 630
Leppävirta 1 71$ 2 300 9 750
Yhteensä Total 43 830
Heinävesj 720 1 100
Kallaveden reitin
alue yhteensä 11 613 16970
Totat

rannat eivät kuitenkaan sovellu virkistykseen ja
loma-asutukseen. Mikäli ennusteiden mukainen
loma-asutus toteutettaisiin omarantaisena ja oh
jattaisiin parhaille rannoille, olisi Kallaveden rei
tin virkistyskelpoisesta rantaviivasta suurin osa
käytetty vuonna 2000. Myös vesistön muut omi
naisuudet kuten virtaussuhteet, vesipinta-ala, sy
vyys ja maisemalliset tekijät saattavat muodostua
loma-asutusta sääteleviksi tekijöiksi.

Loma-asutuksen osuudesta vesistön kuormit
tajana on tehty useita selvityksiä. Näissä ei ole
kuitenkaan päädytty selväpiirteisiin riippuvuuk
sun järvien tilan ja loma-asutuksen määrän välillä.
Järvien ominaisluonteen ja erilaisen peruskuormi
tuksen takia, mikä johtuu mm. maaperästä, asu
tuksesta ja maataloudesta, ovat järvet yleensä
mm. jätevesien siedon suhteen hyvin yksilöllisiä.
Vesistön tilan kannalta näyttää ilmeiseltä, ettei
suurten reittijärvien likaantumisuhan takia tarvit
se asettaa rajoituksia niiden läheisyyteen raken
nettavalle loma-asutukselle, mikäli jätevedet hoi
detaan asianmukaisesti. Pienten laniajärvien sieto
vesipinta-alaa kohden laskettuna on pienempi
kuin suurten reittivesien johtuen veden hitaasta
vaihtumisesta. Tosin suurillakin järvillä voi olla
sellaisia vesialueita, joissa tiheä loma-asutus voi
aiheuttaa paikallista likaantumista.

Loma-asutuksen suunnitteluperiaatteet

Loma-asutukselle on Pohjois-Savon seu tukaava
liitto esittänyt runkokaavan virkistys- ja loma-
asu mssuunnitelmassa seuraavat yleiset tavoitteet:
Alueen omille asukkaille tulee ensisijaisesti tarjo
ta mahdollisuus loma-asunnon hankkimiseen. Lo
ma-asutuksesta ei saa aiheutua korvaamattomia
ympäristöh aittoja vesistölle, maisemalle tai luon
nolle. Loma-asutuksen tulee tukea haja-asutus
alueiden palvelujen säilymistä ja parantaa matkai
lun kehittämisedellytyksiä. Lisäksi loma-asutusta
tulee pyrkiä ohjaamaan tiiviisiin lomakylämäisiin
yksiköihin lähelle palvelupisteitä ja matkailukes
kuksia.

Yleisinä suunnitteluperiaatteina on seutukaa
valiitto esittänyt myös vesien käytön ja suojelun
kannalta hyväksyttävät periaatteet:
1) rakennukset on sijoitettava vähintään 20 met

rin päähän rannasta
2) käymälänä on käytettävä kuivakäymälää ja

pesu- ja saunavedet on imeytettävä maahan,
ellei toteuteta keskitettyä vesihuoltoa

3) loma-asutuksen sijoittelussa on otettava järvi
kohtaisesti huomioon järven pinta-ala, syvyys,
virtaama ja limnologinen tila.
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Koko maan tarvetta ajatellen saattaisi Kallave
den reitin suurten järvien osalle tulla loma-asun
tokysyntää alueen ulkopuolelta, kun Etelä-Suo
men rannat alkavat täyttyä. Pohjois-Savon vesis
töt ovat kuitenkin heikommin saavutettavissa
kuin Etelä-Savon järvirikkaat seudut, joten ete
lästä suuntautuvassa kysynnässä lienee tulevai
suudessakin selvä vaiheuttumisvyöhyke Kallave
den reitin etetäosien tienoilla.

Loma-asutus tulee Kallaveden reitillä vastai
suudessakin olemaan merkittävä vesistön virkis
tyskäyttömuoto, joka tarjoaa kymmenille tuhan
sille ihmisille mahdollisuuden lepoon ja virkistäy
tymiseen. Loma-asutuksella on runsaasti yhtymä
kohtia myös muihin vesien virkistyskäyttömuo
toihin. Toisaalta loma-asutus poikkeaa niistä siinä
suhteessa, että se ottaa pysyvään käyttöön melko
runsaasti rantoja ja muuttaa vesimaisemaa raken
tamistoimenpitein enemmän kuin muut vesien
virkistyskäyttömuodot. Loma-asutuksen luon
teesta johtuen on tärkeää sen ohjaaminen siten,
että se ei tarpeettomasti rajoita omia kehittymis
edellytyksiään ja että sen mahdollisia haittavaiku
tuksia vesistölle ja vesimaisemalle voidaan välttää
tai vähentää ja että sitä toteutettaessa otetaan
riittävästi huomioon muu vesien virkistyskäyttö.

5.5 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu
ja hoito

5.51 Suojetuperusteet ja suojelukohteet

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelun perusteet

Vesituontoa ja vesimaisemaa on nykyisen lainsää
däntömme mukaisesti mahdollista suojella usean
lain kuten luonnonsuojelulain, rakennuslain, mui
naismuistolain, kalastuslain, metsästyslain ja vesi-
lain perusteella.

Luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla voidaan
suojella vesiluontoa, lintuvesiä, rantakasvillisuutta
yms. sekä maisemallisesti erityisen arvokkaita
alueita muodostamalla niistä luonnonsuojelualu
eita kuten luonnon- ja kansallispuistoja.

Rakennuslain (370/1958) nojalla voidaan kaa
vamääräyksin suojella alueita niiden sijainnin,
luonnonkauneuden tai niillä sijaitsevien arvokkai
den rakennusten takia. Kysymykseen tulevat täl
löin lähinnä kulttuurimaisema-alueet.

Muinaismuistolain (295/1963) perusteella ovat
kiinteät muinaisjäännökset ilman eri toimenpitei
tä rauh oitettuja kohteita. Vesistöön liittyvinä
muinaismuistoina mainitaan mm. muinaisten huo
mattavien kulkuteiden ja siltojen jäännökset.

Kalastuslain (503/1951) perusteella vesistöstä
voidaan erottaa ns. rauhoituspiireiksi arvokkaim
pien kalalajien kutu-, oleskelu- tai kulkupaikkoja.
Metsästyslain nojalla voidaan perustaa riistalin
nuston suojelualueita, joilla pesimäaikaista liikku
mista rajoitetaan.

Vesilaissa (264/1961) on vesiluonnon suojelu
otettu huomioon kieltämällä vesien pilaaminen
sekä vesistöjen syvyyden, vedenkorkeuden tai
vedenjuoksun haitallinen muuttaminen ilman
erityistä lupaa.

Myös monet muut lait, kuten yksityismetsä
laki, rikostaki ja laki naapuruussuhteista säätele
vät ympäristön käyttöä ja luonnonvarojen hyö
dyntämistä. Huomattava osa suojelusta toteutuu
käytännössä myös ohje- ja sopimusteitse. Valtion
viranomaiset, kunnat, yhdistykset ja yhtiöt ovat
myös antaneet osaltaan ympäristönsuojelua ja
-hoitoa koskevia ohjeita.

Nykyiset suojelukohteet ja suojelusuunnitelmat

Kallaveden reitin vesistöön välittömästi tai lähei
sesti liittyvinä on suojeltu ja lailla rauhoitettu
luonnonsuojelu-, kulttuurihistoriallisia ja esihisto
riallisia kohteita. Luonnonsuojelulailla oli Kuopi
on läänissä vuoteen 1979 mennessä rauhoitettu
31 aluetta, joiden pinta-ala oli yhteensä 477 ha.
Kallaveden reitin alueella tästä on yhteensä alle
200 ha. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen
kohteiden ohella on alueella metsähallituksen
päätöksellä rauhoitettu luonnonh oitometsiä ja
aarnialue. Nämä kohteet on esitetty taulukossa
43 ja liitekartalla 2. Kansallis- tai luonnonpuisto
ja ei alueelle vielä ole perustettu. Kansallispuisto
verkon kehittämisestä tehtyyn valtioneuvoston
periaatepäätökseen ensimmäisessä vaiheessa to
teutettavista alueista sisältyy Kallaveden reitiltä
Rautavaaran Tiilikkajärven alue. Alue on rajattu
käsittämään vain valtion maita ja sille on annettu
toimenpidekielto.

Muinaismuistolain tarkoittamana suojelukoh
teena on Taipaleen vanhaa sulkukanavaa Varkau
dessa kunnostettu ja entisöity. Rauhoitettuja mui
naisjäännöksiä on Kallaveden reitin alueella run
saasti. Esihistorialliset asuinpaikat keskittyvät ka
lastuksen ja vesitse liikkumisen takia rantojen lä
heisyyteen ja esim. kivikaudella asuttiin usein ai
van rantahietikolla. Monet asuinpaikat ovat siten
nykyisillä rantatörmillä. Lähinnä metsästystai
kuuteen liittyvät kalliomaalaukset on useimmiten
maalattu pystysu on in rantakallioiden seinämiin;
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Kallaveden reitin välittömästä läheisyydestä Pil
pankosken alapuolelta on löydetty näitä maalauk
sia. Kolmantena ryhmänä esihistoriallisista mui
naisjäännöksistä ovat varhaisrautakauden aikaiset
kiviröykkiöhaudat, jotka sijaitsevat tavallisesti
rantakallioilla ja saarissa. Kallaveden reitin alueen
rauhoitetut esihistorialliset kohteet käyvät ilmi
kuvasta 21.

Pohjois-Savon vuonna 1980 vahvistetussa suo
jelu- ja virkistysalueiden 1 vaihekaavassa on ranto
jen ja saaristoluonnon suojelualueiksi esitetty Su
vasveden Kukkarit ja Vieruvuori, Karhonveden

Luonnonsuojelulaidin perustuvat suojelukohteet:
Keski- Katiavesi

1. Puijon puistometsä
2. Karhonsaari, Kokonvuori
3. Tonkkunnmäen metsäselännealue
4. Mustajärven kalliojyrkännealue

Pohjois-Kallavesi
5. Hirvilahti, Kokonniemen hiekka
6. Haminanlahti, Pukinsalon saari
7. Julkula, Mäntysaari
8. Väärälänranta, ranta-alue

Maaninkajärven alue
9. Korkeakosken rotkotaakso

Vieremäjärvi
10. Kyrönniemi, harjuniemi

Juojän’en alue
11. Seinävuoren rotkotaakso
12. Ns. Korpisaaren mänty

Vuotjätvi
13. Pisanmäki

Unnukka
14. Lehmusmetsikkö

saaria, Alanteen harju, Varpaisjärvellä Vaikko
joen Makkarasärkät, Maaninkaharju, Tiilikanjär
ven alue sekä pieniä lampia eri puolilla aluetta.
Joki- ja koskiluonnon suojelukohteiksi on esi
tetty Tiilikanjokea, Kotvakkojokea, Rotimojo
kea, Luvejokea, Korkeakoskea, Jylhänkoskea,
Vaikkojokea ja Kämäriä. Muita tärkeitä vaihe-
kaavan suojelukohteita ovat lintuvedet, joita
alueella on melko runsaasti, etenkin Iisalmen
reitillä, mm. Kiuruvedellä, Maaningalla, Suun
järvellä, Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Viere
mällä. Vaihekaavaan sisältyy lisäksi kivikautisia

Metsähallituksen rauhoittamat alueet:
Tiilikkajärvi
15. Tiilikkajärven luonnonhoitometsä+vesialuetta Rautavaara

Laakajärven alue
16. Kivijärven ja Laakajärven saaret,

luonnonhoitometsä
17. Jyrkän luonnonhoitometsä (Haapajärvi)

lijärven alue
18. Mustalehdon Iuonnonhoitometsä+

vesialuetta (Haapajärvi)

Koirus
19.

Taulukko 43. Vesistöön liittyvät rauhoitetut luonnonsuoj elukohteet suunnittelualueella.
Tabte 43. Nature conservation areas related to water.

N:o liite- Kohteen Rauhoituspäätös
kartalla 2 Suojelukohde Kunta pinta-ala vuodelta
Index on Conseruatioa site Commune Surface area Latest conserua
Map of the site tion decision
Appendix2 ha

Kuopio 63,2 1923
Kuopio 8,8 1947
Kuopio 12,8 1974
Kuopio 12,6 1974

Kuopio 1,0 1973
Kuopio 0,1 1973
Kuopio 2,4 1965
Siilinjärvi 0,55 1975

Maaninka 12,2 1947

Vieremä 4,0 1968

Tuusniemi 4,2 1964
Tuusniemi luonnonmujstomerkki

Nilsiä 16,9 1963

Leppävirta 1,0 1974

745+286 1971

Kajaani 43 1971
Sonkajärvi 28 1972

Vieremä 60+5,5 1972

Kirvessaaren aarnialue Leppävirta 1,0 1955
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asuinpaikkoja, maisemansuojelukohteita ja kult
tuurihistoriallisesti arvokkaita vesiin liittyviä koh
teita kuten Viannan ja Konnuksen kanavat sekä

J uankosken vanha ruukinalue.
Etelä-Savon vuonna 1980 vahvistetussa vaihe-

kaava 1 :ssa on Kallaveden reitin alueelta esitetty
Heinävedellä rakennuslain nojalla suojeltavaksi
Kermankoski, Pilpankoski, Vihovuonteenkoski,
Välikanava, Vääräkosken, Varistaipaleen ja Tai
valkosken kanavat sekä muinaismuistolain nojal
la suojeltavaksi Pilpankosken läheisyydessa si
jaitseva Vieruvuoren kalliomaalaus. Pohjois- ja
Etelä-Savon 1 vaihekaavojen vesistöihin liittyvät
suojelukohteet on esitetty taulukossa 44.

Sisäasiainministeriön ja Museoviraston vuonna
1980 julkaistussa yhteisessä selvityksessä”Valta
kunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt” on Kallaveden reitin alueelta esitetty
28 kohdetta, joista lähes puolet liittyy vesistöön.
Valtakunnallisesti merkittäviksi vesiin liittyviksi
kohteiksi on luokiteltu mm. Koljonvirran kult
tuurimaisema, Juantehtaan mukinalue, kaksi jo
kivarsikylää, Haminalahti, Aholansaari, Ohtaan
salmi sekä Konnuksen ja Taipaleen kanavat.

Valtioneuvoston vuonna 1979 vahvistamaan
soidensuojelun perusohjelmaan kuuluu Kallave
den reitin alueella 7 suota, jotka on esitetty taulu
kossa 45. Näistä Matalansuon — Hyvärilänsuon —

Kurttosu on alue kuuluu luonnonsuojelualueiden
perustamistoimikunnan mietinnössään vuonna
1980 esittämiin ensimmäisessä vaiheessa toteutet
taviin kohteisiin.

5.52 Vesiluonnon suojelun kannalta merkittävät
alueet

Kallaveden reitillä on suojelupäätöksen saaneiden
tai suojeltaviksi suunniteltujen alueiden lisäksi
runsaasti vesiluonnon suojelun kannalta merkittä
viä ja tutkimisen arvoisia kohteita. Kohteita, jois
ta tulisi tarkemmin selvittää suojelun laajuus ja
aste sekä suhde muuhun vesistön käyttöön, ovat
Keski-Kallaveden saaristo, Vuorilammen Kolmi
sopen alue, Hiltulanlahti, Maaningan Kurolanlah
ti, Haapajärven Ruotaanlahti, Kiuruveden Luupu
vesi ja Valkeisjärvi, Vieremänjoen Niemisjärvi,
Luvejoki, Sonkajärven reitin Raudanvesi ja Pitkä-
järvi, Urimolahti, Rahajärvi, Nilsiän Valkeisesta
Viitaseen laskeva järvijono, Nurmijoen Säleväjär
vi, Tiilikanjoki ja sen kanjoni sekä Tiilikkajärvi,
Suvasveden kaakkoisosan saaristo, Juojärven So
mersalmi sekä Heinäveden reitin Koukunpolvi.

Suojelullisesti arvokkaita koskia sijaitsee Roti
mojoen, Kotvakkojoen, Nurmij oen, Tiilikanjoen,

Hiidenjoen, Keyritynjoen, Vaikkojoen ja Heinä-
veden reitin varrella. Usein paikoin muodostuu
koskijaksoja, joissa suojelun tulisi ulottua laa
jemmalle kuin pelkkiin yksittäisiin koskiin. Ar
vokkaita kokonaisuuksia ovat mm. Rotimojoen
yläosa ja Tiilikanjoen eteläosa Älänteenjärven
luusuasta Korkeakoskelle. Alue olisi kunnostet
tulla tärkeä myös vapaa-ajankalastukselle. Key
ritynjoen kosket ovat latvoilta aina Pitkäkoskel
le saakka lähes luonnontilaisina arvokkaita suo
jelukohteita. Yksittäisistä koskista suojelullisesti
ja nähtävyyksinä tärkeimpiä ovat Korkeakoski
Maaningalla ja Konnuskoski Leppävirralla.

Kallaveden reitin vesistöön liittyvät vesiluon
non suojelun kannalta merkittävät kohteet käy
vät ilmi kuvasta 21. Suojelun kannalta arvokkaat
kosket on esitetty taulukossa 46.

5.53 Vesimaiseman kannalta merkittävät alueet

Kallaveden reitin vesistöalue on vesimaisemaltaan
yleensä tasapainoista aluetta. Jotta vesistö säilyisi
edelleen maisemallisesti korkealuokkaisena, tulisi
arimpien vesistönosien kohdalla suojelunäkökoh
dat ottaa erityisesti huomioon vesiin ja rantoihin
kohdistuvissa toimenpiteissä.

Luonnon- tai kulttuurimaiseman kannalta ar
vokkailla alueilla tulisi maisemanhoitoon kiinnit
tää erityistä huomiota. Vesimaiseman kannalta
merkittävillä alueilla suojelutavoitteen toteutta
miseksi riittää usein se, että niillä jatketaan enti
siä maankäytönja vesistön käytön muotoja. Luon
non suojelemisen ohella pyritään maisemanhoi
dolla säilyttämään alueiden soveltuvuus virkis
tykseen.

Laaja-alaisia maisemakokonaisuuksia, joiden
suojeluarvot olisi otettava huomioon alueiden
käyttöä koskevissa toimenpiteissä, on sekä latva
vesistöissä että järvialueella. Latvareiteistä vesi
maisemiltaan arvokkaimpia alueita on Kiurujoen,
Raudanjoen, Luvejoen ja Rotimojoen varrella,
Matkusjoen, Nurmijoen, Tiilikanjoen ja Keyrityn
joen jokireiteillä sekä Vaikkojoella.

J ärvialueella ovat vesimaiseman kannalta ar
vokkaita alueita Keski-Kallaveden keskeinen saa
risto, Koirusveden itäosa, Unnukan länsiosa,
Pohjois-Kallaveden saaristo, Juurusveden itäosa,
Syvärin keskiosa, Suvasveden saaristo, Kermajär
ven pohjoispuoli sekä Heinäveden reitti. Näiden
alueiden maisemallinen arvo on varsin suuri ja
niihin liittyy tai sisältyy useita merkittäviä pie
nempiä luonnon- tai kulttuurimaisem akohteita.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti tär
keitä vesistörakenteita, joita ei pitäisi päästää
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Taulukko 44. Pohjois-Savon ja Etelä-Savon seutukaavojen 1 vaihekaavoihin sisältyvät vesiin liittyvät suojelukohteet
Kallaveden reitin alueella.
Tabte 44. Water-related pro tection areas inctuded in the regionat zoning ptans.

Kunta
Alue Luokittelu, no Pinta-ala Vesiin liittyvä suojeluperusre

Commune Ctass, index Surface area Remarks
Area ha

1. 2. 3. 4. 5.

Kuopio
Vanhansahansaari SU 504 16 ranta-ja vesikasvillisuus
Haukilampi-Savilampi SU 508 22 vesikasvillisuus
Kuukanlahti SU 509 56 vesikasvillisuus
Raita-Rytkön rantasuo SU 512 9 suoluonto, ranta
Karhonveden saaria SU 514 20 saari- ja saaristoluonto
Karhonsaari SUY 542 9 rauhoitetni 1947
Mäntysaari SU1 543 2 rauhoitettu 1965
Kokonniemen hiekkaranta SU1 544 1 rauhoitettu 1973
Keski-Kallaveden saaret SU1 548 8 saaristoluonto, linnusto
Koijoen korpi SU1 553 4 puronvarsikorpi
Keskimmäinen ja Likolampi SU 1 560 76 linnusto
Honkasaari SU1 563 18 järviluonto ja -maisema
Suotaipaleen kivisilta SU2 606 vanha kivisilta

Maaninka
Korkeakoski SU1 541 30 koskiluonto
Kalkkisalmi SU1 543 5 kasvillisuus
Myhkyrinsaari SU2 581 kiviraunio, 11
Viannan vanha kanava SU2 601 vanha kanava

Siilinjärvi
Apaja-Kumpunen SU 501 22 linnusto
Ruskeamäki SU 502 7 Yoldiameren aikainen rantatörmä
Alapihan ranta SU1 542 1 1975 rauhoitettu ranta-alue
Saunalahti SU2 584 kiviraunioita, II
Urimo SU2 586 kiviraunio, 11

Vehmersalmi
Vieruvuori SU 30 saaristoluonto
Kukkarit SU1 128 saaristoluonto

Iisalmi
Keskimmäinen SU 501 68 linnusto
Ylemmäinen SU 502 99 linnusto
Tismiö SU 503 66 linnusto
Pikku-Ahmo SU 504 34 linnusto
Niskakosken saari SU 505 2 lehtokasvillisuus
Koljonvirta SU 534 kulttuurihistoriallinen
Kumpusaari SU1 544 5 saariluonto
Lapinsaari SU2 582 kiviraunio, Ii

Kiuruvesi
Välijärvi SU 504 176 linnuston suojelualue
Yläjäwi SU 505 162 linnusto
Luupujärvi SU 507 702 linnusto
Koskenkylä SU 531 jokivarsikylä
Hingunsalmi SU2 581 kivikautinen asuinpaikka
Tuliniemi SU2 582 kivikautinen asuinpaikka
Myllypuro SU2 583 kivikautinen asuinpaikka
Lapinniemi SU2 589 kivikautinen asuinpaikka
Lehmilahti SU2 591 kivikautinen asuinpaikka
Kaislanen ER 750 185
Koskenniska ERi 592 kivikautinen asuinpaikka
Kytöniemi ERi 595 kivikautinen asuinpaikka
Niskala ERi 597 kivikautinen asuinpaikka

Lapinlahti
Mätäsjärvi SU 502 56 vesikasvillisuus
Sulkava SU 503 40 linnusto
Hirvijärvi SU 505 22 linnusto
Ulppaanlampi SU 507 61 luonnonmaisema
Jokiniemi SU2 581 pronssikautinen asuinpaikka

Son kajärvi
Nurmijoki MM2 261 4 266 valtak. merkitt. jokireitti
Uuran holi SU 501 195 geologinen muodostuma
Lika-Pyöree SU 510 197 linnusto
Tiilikanjoki SU 515 62 joki- ja koskiluonto
Raudanvesj ER 750
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1. 2. 3. 4. 5.

Varpaisj ärvi
Tiilikanjoki SU 501 28 joki-ja koskiluonto
Mänteen harju SU 502 545 rannat, maisema
Helvetinkattila SU 504 12 geologinen muodostuma
Tiilikanjoen kanjoni SU 504 144 jokitaakso
Hiivijärvi SU 508 24 linnusto

Vieremä
Heinäjärvi SU 502 16 linnusto
Ytä-Haajainen SU 503 102 linnusto
Rahajärvi SU 504 268 linnusto
Venelahti SU 505 30 linnusto
Tatasjäivi Suot SU 508 130 suotuonto, linnusto
Kotvakkojoki SU 509 25 joki- ja koskiluonto
Kyrönniemi SU1 541 4 luonnonmaisema rauh. 1968
Kaatiainen SUI 544 86 linnusto
Rotimojoki SU 545 24 koski-jajokiluonto
Jyihänkosket SU1 546 16 koski- ja jokiluonto
Luvejoki ER 750 harjus, purotaimen

Juankoski
Huosiaisniemi SU 501 12 kasvillisuus
Mustaharju-Valkeisenkangas SU 502 152 geologinen muodostuma
Juantehdas SU 531 vanha ruukinalue
Kalmoniemi SU2 582 kivikautinen asuinpaikka

Kaavi
Kokkalampi SU 501 14 kasvillisuus
Makkarasärkkä SU1 504 34 rannat
Kalliokoski SU 505 8 koskiluonto
Louhilampi SU1 541 7 kasvillisuus, rauh. 1972
Vaikkojoki ER 750 jokireitistö ja samoiluatue

Nilsiä
Jynkänlampi SU 502 11 linnusto
Luotteinen SU 503 30 rannat
Haasianniemi SU2 581 kivikautinen asuinpaikka
KuiSti SU2 582 kivikautinen asuinpaikka
Lapinsaari SU2 583 kivikaurinen asuinpaikka
Pirinen SU2 585 kivikautinen asuinpaikka
Karttusensaari SU2 586 kivikautinen asuinpaikka
Lähteenniemi SU2 587 kivikautinen asuinpaikka
Marjoniemi SU2 587 kivikautinen asuinpaikka
Hin’ilahri SU2 589 kivikautinen asuinpaikka
Hiekkaranta SU2 590 kivikautinen asuinpaikka
Autiosaari SU2 592 kivikautinen asuinpaikka

Rautavaara
Tiilikanjoki SU 503 376 valtak. merkitt. joki- ja koskiluonto
Silvikkojärven Suot SU 505 728 erämaaluonto
Matalasuo SU 506 502 suoluonto
Älänteen harju SU 511 582 rannat
Tiilikanjoen kanjoni SU 513 77 jokilaakso
Tiilikka SU1 541 3 886 järviluonto
Rouskuvalkemen-Lapinsaari SU1 542 104 rannat
Meltunsaari SU2 581 kivikaut. asuinpaikka
Pohjoislahti SU2 583 kiviraunio
Luostanjoki ER 750

Tuusniemi
Suvasveden saaret MM2.2 281 1 075 saari- ja saaristoluonto
Keskimmäinen ja Likolampi SU1 544 18 tinnusto
Ohtaansalmen silta SU2 601 silta ja maisema

Varkaus
Ruokojärvi SU 501 132 linnusto
Kämäri sui 541 18 koskiluonto, rannat

Leppävirta
Sorsaveden kmununpuisto SU 501 110 rannat, saaristo
Kirvessaari SU 502 21 aamialue rauh. 1955
Pieni Saamainen SU 503 100 linnusto
Paukarlahden kylä SU 532 ranta-asutus
Konnuksen kanavat SU2 602 valtion ensimm. sulkukanavat

Heinävesi
Kermankoski SU4 734 5
Pilpankoski SU4 735 4
Vihovuonteenkoski SU4 736 7
Vierunvuoren kalliomaalaus SU2 760 12
Vääräkosken kanava SU4 761 5
Varistaipaleen kanava
Välikanava SU4 762 10
Taivallahden kanava

Lähteet: Pohjois-Savon seutukaava 1 vaihekaava (1978)
Etelä-Savon seurukaava 1 vaihekaava (1978)



Vesimaiseman suojelu:
Water Iandscape:

merkittävä vesimaisema
alue area of scenic importan

hoidettava

luonnon- tai
kulttuurimaisema
natura or cultural Iandscape
to be conserved

arvokas kanovaympäristö
scenically valuable canal

entisöitävä pato
dam to he restored

Vesiluonnon suojelu:
Aquatic environment:

kansallispuistosuunnitelma
projected national park

ehdotettu luonnonsuojeluÅ alue, -kohde proposed nature
protection area or site

O suojeltava / kunnostettava koski
rapids to he pro tected or restored

Esihistorialliset kohteet:
Prehistoric sites:

o asuin-, hautapaikka tms.
homestead. grave. etc.

Kuva 21. Vesiluonnon, vesimaiseman ja kulttuurihistorian kannalta
fig. 21. Water-retated areas of environmental and scenic value.
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Taulukko 45. Soidensuojelun perusohjelman suot Kaila-
veden reitin alueella.
Table 45. Bogs included in the nationat conseruation
programme.

Suo Kunta Pinta-ala
Bog Commune Bog surface

area
ha

Tonkkasuo-Hatwsuo Kiuruvesi 214
Etikannotko Nilsiä 516
Matalansuo Rautavaara 389
Suurisuo Rautavaara 309
Suurisuo-Rautasuo
Sammakkosuo Rautavaara 750
Talasjärven alue Sonkajärvi-Vieremä 365
Vahtisuo Sonkajärvi 311

Taulukko 46. Suojelun kannalta arvokkaat kosket KaIla-
veden reitillä.
Tabte 46. Rapids deseruingprotection.

Kosken
Koski Kosken sijainti suojeluarvo1
Rapids Location Vatue’

Rotimojoki
Rotimojoki
Rotimojoki
Rotimojoki
Rotimojoki
Rotimojoki
Luvejoki
Kotvakkojoki
Kotvakkojoki
Sulatuksenjoki
Poikkipuolisenjoki
Kortepuro
Oravijoki
Petäjäjoki
Petäjäjoki
Inhotunjoki
Varpasjoki
Jolkanpuro

VI
VI
VI
VI
VI
VI

VI
VI
VI

Paloisjoki 1
Paloisjoki 1
Paloisjoki 1
Paloisjoki 1
Heinäveden reitti V I
Heinäveden reitti V 1
Heinäveden reitti V 1
Heinäveden reitti 1
Heinäveden reitti 1
Heinäveden reitti V 1
Konnusvesi V 1
Löytynjärvi-Tuovilanlahti

Iisalmen reitti:
Kovaskoski
Rastinsahi
Lustinkoski
Ala-Napakoski
Ylä-Napakoski
Myllykoski
Heittokoski
Pieni Jyihänkoski
Iso Jyihänkoski
Saukonsaaren kosket
Poikkipuolisenkoski
Kangaskoski
Oravikoski
Kuorekoski
Keskikoski
Myllykoski
Honkakoski
Kuvajakoski

Kallaveden alue:
Pitkäkoski
Polvikoski
Sahakoski
Pitkäränni
Pilpankoski
Vihovuonne
Kermankoski a
Kermankoski b
Kermankoski c
Karvionkoski
Konnuskoski
Korkeakoski

Nilsiän reitti:
Alaitäkoski
Yläitäkoski
Leppäkoski
Koivukoski
Päsmärinkoski
Vongankoski
Koirakosket
Holminkosket
Pitkäkoski
Hedekoski
Myllykoski
Niskakoski
Alempi Kissakoski
Ylempi Kissakoski
Pohjakoski
Alimmainen Niskakoski
Keskimmäinen
Niskakoski
Kalliokoslö
Niskakoski
Porttikoski
Petronkoski
Hakopadonkoski
Kalliokoski
Ahokoski
Kissakoski
Myllykoski

Juojärven reitti:
Multavääränkoski
Kalliokoski
Makkarakoski
Makkarasahi

rappeutumaan, ovat reitin lukuisat vanhat kana

vat. Etenkin Heinäveden ja Juojärven reittien vie

lä osin käsikäyttöiset sulkukanavat Varistaival,
Taivallahti, Karvio, Kerma, Vihovuonneja Piippa
sekä Vääränkosken avokanava ympäristöineen
ovat säilyttämisen ja hoitamisen arvoisia, samoin
kuin Taipaleen ja Konnuksen kanavat, jotka
sisältyvät valtakunnallisesti merkittäviin kohtei
siin. Kanavat muodostavat kukin niihin liittyvine
koskineen ympäristökokonaisuuden, jossa kos
kien luonnonmaiseman ja kanavien kulttuurimai
seman säilyminen olisi tärkeätä. Arvokkaita ovat
myös Viannon, Ruokovirran ja Ahkionlahden
kanavat sekä Koljonvirta Iisalmen reitillä. Saa
rikosken rappiotilassa oleva vanha kanava har
vinaisine hirsisulkuineen Runnilla tulisi entisöidä.
Maisemallisesti merkittävinä kohteina on säilynyt
myös eräitä vanhoja patoja ja muutamia myllyjä.

Tärkeimmät näistä ovat Ison Jylhänkosken pato,
Pyöreäkosken mylly, valtakunnallisesti merkittä
vä Juankosken ruukinseutu, Jyrkänkosken mu
kinpaikka ja Ala-Itäkosken vanha mylly Nurmi
joella, Niskakosken pato Hankajoella ja Kallio
kosken pato Tiilikanjoessa. Kulttuurimaisemina
merkittäviä ovat Vaikkojoen Melttusvirta ja
Ruukinkoski, joka tulisi entisöidä. Edelleen
vaalimisen arvoisia ovat vesistön varrella sijaitse
vat kirkonkylät kuten Muuruvesi, Riistavesi,
Leppävirta ja Heinävesi vesistöön näkyvinä
kulttuurimaisemina. Arolan nuottakodat, Savitai
paleen kivisilta ja Ohtaansalmen kaarisilta Ovat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, näis
tä Ohtaansalmi myös valtakunnallisesti merkittä
vänä kulttuurimaisemana.

Vesimaiseman kannalta merkittävät kokonai
suudet, vesimaiseman hoitokohteet, arvokkat
vanhat kanavat ja entisöitäviksi suositellut van
hat padot on esitetty kuvassa 21. Vesistöön liit
tyvät tärkeimmät suojeltavat kulttuuri- ja maise

Nurmijoki
Nurmijoki
Nurmijoki
Nurmijoki
Nurmijoki
Tiilikanj oki
Tiilikanjoki
Tiilikanjoki
Vuorisjoki
Hedepuro
Reittiön vesistö
Hiidenjoki
Ukonjoki
Ukonjoki
Hankajoki
Hankajoki

Hankajoki
Hankajoki
Hankajoki
Luostanjoki
Keyritynjoki
Keyritynjoki
Keyritynjoki
Karij oki
Karijoki
Karijoki

Vaikkojoki
Vaikkojoki
Vaikkojoki
Vaikkojoki

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
1
1

VI

1
1
1
1

1

1 V = valtakunnallista merkitystä = ofnationai importance
= suojelu kiireellinen = protection urgent
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makohteet, joihin sisältyvät myös 1 vaihekaavois
sa vahvistetut, on esitetty taulukossa 47.

Jäljempänä toimenpidesuosituksissa luvussa 7
on esitetty ensin yleiset suositukset vesiluonnon,
vesimaiseman ja kulttuurikoh teiden suojelulle ja
tämän lisäksi suositukset reittikohtaisesti. Toi
menpidesuosituksiin on valittu valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti merkittäviä suojelukohteita

sekä muita arvokkaita kohteita, kuten eräät Iisal
men reitin kanavat, joita ei pitäisi päästää rappeu
tumaan, jos liikenne niillä jää vähäiseksi. Koskista
on mukaan otettu toisaalta kaikkein arvokkaim
mat ja uhanalaisimmat sekä toisaalta sel)aiset,
joilla on virkistyksellistä merkitystä. Vesimaise
masta on mainittu arvokkaimpia vesimaisema
kokonaisuuksia sekä eräitä virkistyskäytön kan
nalta merkittäviä yksittäisiä kohteita.

Iisalmen reitti:
Ison Jyihänkosken pato ja vanha
purouittokoum Kotvakkojoessa
Pyöreäjoen vanha uittopato
Saarikosken kanavan seutu ja
Runnin neulapato
Kihlovirran kanavan seutu
Lapinsaari Kiuruvedellä
Hernejärvi
Haapajärven nuottakota, Sydänmaa
Jyrkän ruukki
Myllykosken vanha mylly
Naarvanjoen Kirveskoskien perkaukset
Koljonvirta, Mansikkaniemi
Kurenpolvi-Runni
Pölkkyniemen kartano
Iisalmen satamapuisto
lijärven länsiranta ja eteläsaaret
Oravikosken purouittopato
Nerkoon kanava
Väisälänmäki
Ahkionlahden kanava
Viannonkoski ja vanha sulkukanava
Ruokovirran kanava
Kuninkaankartano ympäristöineen
Hirvilahti, Paloiskylä

Kallavesi — Leppävirran reitti:
Haminalahden hovin kartanoalue K, V, H, R
Matti Karppasen mökki Haminalahdessa H, R
Kuopion satamapuisto rakennuksineen K, V, R
Väinölänniemi V
Hiltulanlahden lsotalo, virkatalo, aitta V, R
Urimolahden niukki Sutelassa H
Korkeakosken mylly V, K
Pieksänkosken mylly H, M

Juojärven reitti:
Ohtaansalmi siltoineen ja ympäristöineen V, R, X
Linmian nunna]uostari ympäristöineen V, K, R
Uusi Valamon luostari ympäristöineen V, K, R
Palosen 800 m:n uittokouru Pitkäränni K, V
Paukarlahden kylä V, X
Konnuksen kanavat V, K, X
Näkymät Leppävirran sillalta V

lurpeensalmen silta V
Kuolemanlahden mylly V
Taipaleen kanavat, vanha ja uusi V, K, R
Pitkälänniemen kartano R, V
Puurtilanniemen silta R, V
Pirttinienen vanha tapuli R

Suvasvesi — Heinäveden reitti:
Vehmersalmen kirkonkylä V, R
Heinäveden kirkonkylä, satama V, R
Karvion kanava ympäristöineen K, V, H
Kerman kanava ympäristöineen H,R,K,V,X
Pilpan kanava ympäristöineen H, K, V, X
Kerman saha ympäristöineen V, R, K
Vihovuonteen kanava ympäristöineen V, R, K, X
Vääräkosken kanava ympäristöineen V, R, K, X
Heinäveden reitti V, K

Nilsiän reitti:
Juankosken vanha mukki H, V, K, X
Säyneisten Ryönän mylly ja saha V, R
Aholansaari Syvärillä V, K, X
Riistaveden kirkonkylä V, K
Muuruveden kirkonkylä V, K
Lastukosken kanava V, K
Niskakosken vanha uittopato HankajoellaV, K
Kalliokosken vanha uittopato
Tiilikanjoella V, K
Pitkäkosken vanha uittopato
Syvärinpäässä V, K
Korkeakosken vanha uittopato ja mylly
Nurmesjoessa
Itäkosken mylly Korpijärvellä
Varistaipaleen kanava
Palokin laituri ympäristöineen
Tuusniemen Vehmasjärvi V
Kaavinkosken silta, Ohtaanniemi V, R
Kaatrasen mylly Kaavilla V, K

Suojeluperuste:
K = kulttuurihistoriallinen
V = vesimaisema, miljööarvot
H = historiallinen
R = rakennustaiteellinen
X = vahvistettu 1 vaihekaavassa

Taulukko 47. Vesimaiseman kannalta merkittäviä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita vesistöön liittyviä kohteita
suunnittelualueella.
Table 47. Valuahle water-retated tandscapes and cuttural and bistoricat sites.

Suojeluperuste Suojeluperuste

V, K, R
V, K. R

V, K, R, X
V
yO x
v
V, K
V, H, K, R
V, K, H
H, K
K, V, X
V, K, FI
H, V
V
V
V, K
K, V, H
K, V
K, V, H
V, K, X
K, V
V, K
V, K

yO x
V, K, R
V, K, R
V
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5.6 Uitto ja alusliikenne
5.61 Uitto

Nykytilanne

Uitolla on suunnittelualueella pitkäaikaiset perin
teet. Pitkät yhtenäiset vesistöjaksot suurine järvi
altaineen suovat uittotoiminnalle hyvät mahdol
lisuudet. Uittokustannukset muodostuvat tämän
ansiosta verrattain aihaisiksi. Uitto edustaakin
merkittäviä taloudellisia arvoja alueen teollisuu
den puunkuljetuksessa. Uittomäärät ja -suoritteet
vuosina 1975—79 suunnittelualueen osareiteillä
käyvät ilmi taulukosta 48.

Uiton toimittaa yhteisuittona Savon Uittoyh
distys koko suunnittelualueella aina Taipaleen
kanavan alapuolelle Leppävirran reitillä ja Vaalu
niemeen asti Heinäveden reitillä. Näistä paikoista
Haukivedelle suuntautuva uitto toimitetaan yksi
tyisuittona. Uitto tapahtuu yksinomaan nippu
uittona. Nippu-uittomahdollisuus alkaa Iisalmen
reitillä Vieremäjärvestä ja Haapajärvestä, Nilsiän
reitillä Korpijärvestä ja Juojärven reitillä Kaavin
järvestä. Tiestön ja kuljetuskaluston kehityksen
ansiosta puutavara toimitetaan nykyisin nippui
na vesistöön joko traktoritla tai kuorma-autolla.
Talvella niput ajetaan jäälle ja kesällä pudotus
laiturista avoveteen. Selkävesillä sekä muillakin
väylänosilla, missä se on mahdollista, käytetään
9 nippua leveää ja noin 500 metriä pitkää nippu
hinauskuormaa. Kapeilla ja mutkaisilla väylän
osilla täytyy kuorma hajoittaa pienempiin, aina
2 x 16 nippua käsittäviin, yksiköihin asti. Savon
Uittoyhdistyksellä on suunnittelualueella käytös
sä 20 hinaajaa, jotka ovat tehottaan 70—240 he.
Uitto on alkanut heti jäiden sulettua, mikä tapah
tuu yleensä toukokuun ensimmäisellä puoliskol
la, ja on jatkunut syksyllä järvien jäätymiseen
asti. Aikaisemmin irtouiton valtakautena ulton
työllistävä vaikutus oli huomattava. Nykyisin
alueen uitto työllistää parhaimpana uittoaikana
vajaat 100 henkilöä.

Uitto käyttää Iisalmen, Juojärven, Leppävir
ran ja Heinäveden reiteillä kanavoituja laivaväy
liä. Nilsiän reitillä voimalaitosten yhteyteen on
rakennettu nipunsiirtolaitokset. Tärkeimmistä
uittoa palvelevista rakenteista voidaan mainita
seuraavat sulkukanavat ja nipunsiirtolaitteet
Iisalmen reitti: Nerkoon ja Ahkionlahden

kanavat
Nilsiän reitti: Lastukosken kanava sekä At

ron, Juankosken ja Karjalan
kosken nipunsiirtolaitokset

Juojärven reitti: Taivallahden ja Varistaipaleen
kanavat

Leppävirran reitti: Konnuksen ja Taipaleen
kanavat

Heinäveden reitti Karvion, Kerman, Vihovuonteen
ja Pilpan kanavat

Älusliikennettä ja uittoa varten on tehty kai
killa väylillä ruoppauksia. Kiinnikkeitä on raken
nettu lähinnä nipunpudotuspaikoille sekä paikoil
le, joissa kuormia kootaan tai hajoitetaan. Uitto
väylät ja rakenteet käyvät ilmi kuvasta 22.

Kallaveden reitin u ittosäännöt ovat yleensä
melko vanhoja ja osittain soveltumattomia nyky
aikaisen uiton toimittamiseen. Uittosääntöjä on
edelleen voimassa sellaisillakin väylillä, joista
uitto on lakannut. Nykyisin käytettävillä uitto
väylillä on vireillä uittosääntöjen uudistamishank
keita nykyaikaisen nippu-uiton toim intaedelly
tyksien parantamiseksi. Iisalmen ja Nilsiän reitin
ja Kallaveden — Unnukan sekä Heinäveden reitin
uittosääntöjen uudistukset ovat vesioikeuskäsitte
lyssä.

Uittoa koskevat ennusteet ja arviot

Vuodesta 1980 vuoteen 2000 tapahtuva uitto
määrien kehitys on arvioitu hakkuusuunnitteen
kasvun perusteella. Hakkuusuunnitearviossa on
käytetty M ERA 1 Il-metsänhoito-ohjelmaa. Han
kinta-alueen hakkuusuunnitteesta teollisuuden
käyttöön tulevan ainesraakapuun osuuden on
oletettu kehittyvän kuten koko maassa keskimää
rin. Keiteleen — Päijänteen kanavointihankkee
seen liittyvän selvityksen mukaan se olisi 74,0 %
vuonna 1974 ja kasvaisi noin 88 %:iin vuonna
2000. Ennusteet tulevista puumääristä on esitet
ty taulukossa 49. Toteutuakseen ennuste edellyt
tää intensiivistä metsänhoito- ja -parannustyötä
sekä uiton edullisuuden säilymistä nykyisellään
muihin kuljetusmuotoihin verrattuna.

Keskiuittokustannus vesistöalueella oli vuonna
1978 noin 3,7 penniä kiintokuutiometriäja kilo
metriä kohden. Selkävesihinauksessa kustannuk
set ovat noin puolet edellämainitusta yleiskus
tannuksetkin mukaanlukien. Keskimääräiset rau
tatiekuljetuskustannukset ovat vastaavasti noin
$ penniä ja autokuljetuskustannukset 17 penniä.
Hyvin järjestetyn nippu-uiton terminaalikustan
nukset kuljetusten alku- ja loppupäässä ovat sa
maa luokkaa kuin maakuljetusmuodoissakin. Uit
tokuljetukselle on ominaista uiton yksikkökus
tannuksen suuri riippuvuus uittosuoritteesta eli
uittomääristä ja kuljenismatkoista. Karkeasti ar
vioiden kiinteiden kustannusten osuus on Savon
Uittoyhdistyksen alueella noin 50 %. Uittokulje
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tusten taloudellisuuden ehdottomana edellytyk
senä ovat näin ollen riittävän suuret uittosuo
ritteet.

Kallaveden uiton yritystaloudellinen hyöty
voidaan laskea uiton ja autokuljetuksen kustan
nusten erotuksena. Vertailu suoritetaan autokul
jetukseen eikä rautatiekuljetukseen nähden, sillä
rautateitse kuljetustehtävän suorittam inen suun
nittelualueella on mahdollista vain vähäisiltä osin.
Uiton suoritemäärä Kallaveden reitillä on viime
vuosina ollut noin 100 milj.m3km. Kun uiton ja
autokuljetuksen yksikkökustannusero on uiton
alkukuljetus- ja liitännäiskustannukset huomioon
ottaen noin 5 p/m3km, saadaan erotukseksi 5,0
milj.mk vuodessa. Uiton yhteiskuntataloudeltisen
hyödyn arvioidaan olevan samaa luokkaa tai suu
rempi kuin yritystaloudellisen hyödyn. Tämän
mukaan voidaan Kallaveden reitin uiton tuotta
maksi kokonaishyödyksi arvioida vähintään 10
milj.mk vuodessa.

Uiton kehittäminen

Uusia nippuväytiä ei vesistössä ole tarpeen raken
taa, sillä olemassa oleva väylätiheys on riittävä.
Uudet väylät olisivat kansantaloudellisesti kan
nattamattomia. Kysymykseen tulee tulevaisuu
den toimenpiteinä nykyisen nippuväylästön pa
rantaminen. Suunnittelualuetta sivuaa vireillä ole
va Kymijoen ja Vuoksen vesistöt yhdistävä lisve
den — Haukiveden kanavointihanke; sen vaiku
tukset kuitenkin lähinnä kohdistuisivat Saimaan
uittoon.

Nippuväylästön syvyysvaatimukseksi on ase
tettava 3,0 m. Tämä johtuu alkukuljetuskaluston
sallittujen ulottuvuuksien ja painojen kasvusta.
Huomattava osa vesistön latvaväylistä sekä Heinä-
veden rinnakkaisväylä ei täytä edellä mainittua
syvyysvaatimusta. Väyläleveys tulisi olla kaikilla
merkittävillä väylillä täyden 9-jonoisen nippulau
tan levyinen eli noin 40 m, sillä lauttojen hajoit
tammen, kokoaminen ja vajaakuormien hinaami

Taulukko 48. Uittomäärätja uittosuoritteet Kallaveden reitillä vuosina 1975—79.
Tabte 48. Votumes oftimberfioated annualty on different routes in 19 75—79.

Iisalmen reitti Nilsiän reitti Juojärven reitti

Vuosi m3 m3 x km Vuosi m3 m3 x km Vuosi m3 m3 x km

1975 198 131 11 334 40$ 1975 124 930 5 07$ 012 1975 61 541 2 947 467
1976 164 070 9 846 534 1976 98 134 4 393 916 1976 18 190 951 392
1977 200451 11 537214 1977 95823 4005959 1977 32928 1 231931
1978 185 234 11 239 952 1978 44 158 817 006 197$ 21 355 $50 529
1979 242 326 14 737 572 1979 71 188 994 070 1979 16 969 679 606

Kallavesi Heinäveden reitti Leppävirran reitti

Vuosi m3 m3 x km Vuosi m3 m3 x km Vuosi m3 m3 x km

1975 872 945 67 952 44$ 1975 79035 2 893 634 1975 1 145 447 31 540 153
1976 684 975 52 954 29$ 1976 79 900 3 429 675 1976 1 023 794 26 510 314
1977 $07 348 63 612 588 1977 72 772 2 820 113 1977 1 144 644 30 141 733
1978 632 187 49 587 769 1978 52 174 1 762 772 1978 936 494 23 143 265
1979 783 295 58 919 707 1979 90 058 2 646 513 1979 1 201 682 29 062 183

Taulukko 49. Ennuste Kallaveden reitin väyliin tulevista puumääristä vuosina 1980—2000.
Table 49. Projected votumes oftimberfloatage in 1980—2000 on the different routes.

Vuosi Puumäärät Timber, m3Ia
Year Iisalmen Nilsiän* Kallavesi Juojärven Heinäveden Leppävirran Yhteensä

reitti reitti reitti reitti reitti Totat

1980 250000 70000 450000 30000 100000 80000 980000
1985 300000 0—100 000 600000 30000 110000 90000 1 130 000—1 230000
1990 340000 0—200000 700000 30000 120000 100000 1290000—1 490000
1995 370000 0—200000 800000 30000 125000 100000 1425000—1625000
2000 400 000 0—200 000 900 000 30 000 130 000 100 000 1 560 000—1 725 000

* Uiton jatkuminen Nilsiän reitillä edellyttää nippunosturien peruskunnostusta
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nen aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia. Kih
lovirran ruoppauksella on tärkeä merkitys sen
vuoksi, että niput on saatu uitetuksi sen kautta
vain tulvan aikana keväällä ja on olemassa vaara,
että vähävetisen kevään sattuessa nippujen uitta
minen Kihlovirrassa käy mahdottomaksi. Myös
kin Vieremänjärvestä toimitettavaa uittoa haittaa
väylän mataluus.

Kustannusten kannalta tärkeitä kohteita ovat
sulkukanavat, joiden ajanmukaistamiseen on syy
tä kiinnittää huomiota erityisesti siitä syystä, että
nippujen painot ja pituudet ovat kasvamassa. Sul
kukanavien uusiminen ja suurentaminen tulee ky
symykseen, kun väyliä joudutaan alusliikenteen
takia parantamaan. Iisalmen reitin nippuväylän
pullonkaulat ovat Ahkionlahden ja Nerkoon su
lut. Näiden kanavien uusimistyö onkin pantu vi
reille; se on tapahtunut kokonaissuunnitelman
toimenpidesuositusten hyväksymisen jälkeen ja
siihen on vaikuttanut proomukuljetuksen toteut
tamismahdollisuus.

Nilsiän reitillä on kolme nippunosturia, nimit
täin Atrossa, J uankoskella ja Karjalankoskella.
Nippukoon kasvaessa on nosturien nostokyky
käymässä riittämättömäksi. Kun samalla nostu
rien vanhetessa niiden kunnossapitokustannukset
kasvavat, on tullut ajankohtaiseksi selvittää nos
turirakenteiden ja nostokoneistojen uusimisen
kannattavuus suuremman nostokyvyn saavutta
miseksi.

Puutavaran pudotuspaikkaverkkoa olisi kehi
tettävä niin, että se palvelisi mahdollisimman hy
vin puutavaran siirtämistä alkukuljetuksesta uit
tuon ja että siitä aiheutuisi muulle vesien ja maan
käytölle mahdollisimman vähän haittoja.

Suunnittelualueen lawavesistöjä on käytetty
vielä 1 960-luvulla irtouittoon laajassa mitassa.
lrtouitto on jouduttu kuitenkin lopettamaan sen
tarvitseman suuren työvoimamäärän aiheutta
mien, voimakkaasti kohonneiden kustannusten
vuoksi. Irtouittoväylien käyttöönotto on kuiten
kin mahdollista kriisiaikoina ja ne ovat siten
potentiaalisia puutavaran kuljetusväyliä. Tästä
syystä on tarpeen säilyttää tärkeimpien (toimen
pidesuosituksissa lueteltujen) irtouittoväylien uit
tokelpoisuus sellaisena, että ne voidaan tarvittaes
sa ottaa nopeasti käyttöön suhteellisen vähäisin
toimenpitein ja kohtuullisin kustannuksin. Väy
lät käyvät ilmi myös kuvasta 22.

Vaikka irtouittoväylillä suoritetaankin virkis
tyskäyttöä ja kalataloutta palvelevia kunnosta
mistoimenpiteitä ei niiden tarvitse olla ristiriidas
sa uiton kriisiaikojen tarpeiden kanssa. Tästä voi
daan mainita esimerkkinä Vaikkojoen uittosään

nön muuttamista ja joen kunnostamista koskeva
hanke, jonka tarkoituksena on aikaansaada Vaik
kojoesta koskenlasku- ja koskikalastusreitti uiton
etuja mainittavasti huonontamatta.

5.62 Alusliikenne

Alusliikenteenä tässä käsitellään vain vesitse ta
pahtuvaa tavaraliikennettä. Veneilyä ja laivamat
kailua on käsitelty vesien virkistyskäyttöä kos
kevassa luvussa 5.4.

Vesistön rakentaminen vesiliikennettä varten
alkoi vuosina 1835—1839, jolloin rakennettiin
Taipaleen ja Konnuksen kanavat. Ne ovat ensim
mäiset valtion toimesta maassamme rakennetut
sulkukanavat. Alusliikenne näytteli merkittävää
osaa alueen tavara- ja henkilöliikenteessä viime
sotiin asti. Esimerkiksi Konnuksen kanavan ta
varaliikenne oli ilman uittoa vuosina 1934—1938
keskimäärin 165 000 t vuodessa. Vuonna 1974
tavaraliikenteen määrä Kuopion satamassa oli
116 690 t, josta nestemäisten polttoaineiden
osuus varmuusvarastojen täyttämisen johdosta
oli 107 758 t. Vuonna 1978 Kuopion tavaralii
kenteen määrä oli 66 590 t. Liikennemäärät Kai
laveden reitin satamissa vuonna 1979 käyvät ilmi
taulukosta 50.

Viitoitetut väylät vaihtelevat kulkusyvyydel
tään 1,2—2,4 m lukuunottamatta Varkauden —

Kuopion syväväylää, joka valmistui vuonna 1972
Saimaan kanavan ja Saimaan syväväylien jatkoksi
sekä vuonna 1979 valmistunutta Siilinjärven
syväväylää. Syväväylien kulkusyvyys on 4,2 met
riä. Väylät on merkitty liitekarttaan 2. Varkau
dessa on suunnitteilla Huruslahden syväväylän ja
siihen liittyen A. Ahlström Osakeyhtiön teolli
suussatamien rakentaminen.

Suunnitelmaehdotuksessa tarkasteltiin syvä
väylän aikaansaamista lisalmeen säännöstelytoi
menpiteiden avulla. Vähäisestä kuljetustarpeesta
ja säännöstelystä aiheutuvista ympäristömuutok
sista johtuen hanketta pidettiin tuolloin kannat
tamattomana. Syväväylästön jatkaminen lisal
meen saattaa tulla tarkoituksenmu kaiseksi kulje
tustarpeen kasvaessa. Tällöin on kiinnitettävä
huomiota alusliikenteen ja väylien rakentamisen
vesiensuojelulle ja vesistön muulle käytölle ai
heuttamiin haittohin ja riskeihin.

Turpeen lisääntyvä kuljetustarve edellyttää
kuitenkin jo nyt Iisalmen väylän ja siihen liitty
vän Runnin väylän parantamista proomukulje
tukseen sopivaksi. Iisalmen reittiä on ruopattu
3,0 m syväykselte Porovedelle asti. Reitin sulku
kanavien uudelteenrakentaminen on lähdössä
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Satama Tavaramäärä Tonnage,

Harbour 1979 1980 1990

Iisalmi - - 100 000
Siilinjärvi 24 464 50 000 150 000
Kuopio 113 533 200000 300000
Varkaus 58033 70000 150000

Yhteensä 196035 320000 700000
Total

käyntiin. Sulkujen kulkusyvyys tulee olemaan
3,0 m, leveys 16 m ja pituus 165 m.

Kuopion lämpövoimalan, Varkauden alueelle
suunniteltujen voimaloiden sekä alueen teollisuu
den tarpeisiin katsotaan turpeen vesitiekuljetu 5-

ten Iisalmen ja Kiuruveden alueelta voivan nousta
määrään 0,7—1,0 mitj.m3 eli 250 000—3 50 000
tonnia vuodessa.

Alusliikenteen tavaramääristä on tie- ja vesira
kennuslaitoksessa laadittu taulukon 50 mukainen
ennuste. Ennuste ei sisällä polttoturvetta eikä
myöskään uiton osuutta, mikä syväväylällä on
viime vuosina ollut 1,0—1,3 milj, tonnia.

Eri tavararyhmien vesikuljetuskalustolle aset
tamia edellytyksiä on tarkasteltu mm. proomu
kalustotoimikunnan mietinnössä vuodelta 1978.
Kalustovaih toeh toina tulevat proomu t kysymyk
seen kaikkien tarkastettujen tavararyhmien koh
dalla. Purjehduskauden osa-aikaisuus rajoittaa ve
siliikenteen käyttömahdollisuutta erityisesti met
säteollisuustuotteiden kuljetuksissa. Koska alueen
vesitiekuljetuksia rajoittavat nykyisin suuresti
myös markkina- ja kuljetusmuototekijät, olisi
lähitulevaisuudessa keskityttävä kuljetusjärjestel
mien ja aluskannan suunnitteluun ja vesitiestön
markkinointiin.

5.7 Vesivoima
‘5.71 Sähkön tuotanto

Suunn ittelualueella käytettiin sähköenergiaa vuon -

na 197$ noin 1 880 000 MWh ja tehon tarve oli
noin 440 MW. Sähköenergian kulutus alueella oli
siten 5,3 % koko maan sähköenergian kulutukses
ta. Tarvittavasta sähköstä tuotettiin alueella noin
kolmannes eli 645 000 MWh ja loput hankittiin
valtakunnanverkosta.

Pääosa alueella tuotetusta sähköenergiasta on
teollisuuden prosessivoimaa ja vajaa viidennes eli
110 000 MWh on vesivoimaa, jonka teho on yh

teensä noin 25 MW. Höyryvoimalaitoksia ovat
Savon Sellu Oy:n 20 MW :n, Kemira Oy:n 15 MW n,
A. Ahlström Osakeyhtiön yhteensä noin 7OMW:n
laitokset ja Kuopion kaupungin 30 MW:n turve
voimalaitos, jonka teho laajennuksen jälkeen
tulee olemaan 104 MW. Puunjalostusteollisuuden
sähkönkulutuksen tasaisuutta kuvaa Varkauden
teollisuuden tehohuipun käyttöaika, joka on noin
7 000 tuntia. Teollisuuden sähkönkäyttö on alu
eella kasvanut nopeasti.

Yksityisen ja julkisen voimahuollon hoitaa lä
hes koko Pohjois-Savossa Savon Voima Oy. Kuo
piossa ja Iisalmessa on omat sähkölaitokset. Sa
von Voima Oy:n jakelualueen kulutus kasvoi
1970-luvulla noin 2,5-kertaiseksi, joten vuotui
nen kulutuksen kasvu on ollut noin 11 %. Vuon
na 1978 yhtiön sähkön hankinta oli 625 000 MWh
suurimman tehon ollessa noin 162 MW. Tehohui
pun käyttöajaksi muodostui noin 3 900 tuntia.

Kuvassa 23 on esitetty suunnittelualueella
eri tavoin tuotetun sähköenergian kehitys vuo
teen 1985. Vesivoiman määrä kasvaa vielä jonkin
verran samalla kun sen suhteellinen osuus koko
naiskulutuksesta selvästi laskee.

5.72 Vesivoimalaitokset

Kallaveden reitin vesistöalueella sijaitsee kuusi
teholtaan vähintään 0,5 MW:n voimalaitosta. Nii
tä kuvaavat tiedot käyvät ilmi taulukosta 51. Voi
malaitokset on merkitty liitekartalle 2.

Huruskosken, Juankosken ja Salahmin raken
nusvirtaamia voidaan pitää keskivirtaamiin näh
den pieninä. Juankoskella voima siirretään pää
osin mekaanisesti kartonkitehtaan hiomoon. Ky
mi Kymmene Oy on suunnitellut laitoksen uudel
leen rakentamista.

Voimatalouden mielenkiinto tulee tulevaisuu
dessa kohdistumaan ei niinkään perusenergian
tuotantoon kuin vesivoiman tarjoamiin tehon sää
tömahdollisuuksiin. Savon Voima Oy on laatinut
suunnitelman Nurmijoelle Laakajärven ja Kiltuan
ja Haajaistenjärvien välisen noin 19 metrin pu
touksen hyväksikäyttämisestä. Laitoksen sijoitus
ta voidaan voimatalouden kannalta pitää edullise
na, koska sekä ylä- että alapuolinen vesistö on
voimataloudellisen säännöstelyn piirissä.

Paitsi vanhojen voimalaitosten uusimishank
keilla sekä eräillä uuden vesivoiman käyttöön
ottosuunnitelmilla voidaan vesivoiman hyväksi
käyttöä alueella tarkoituksenmukaisesti edistää
vesistön moninaiskäyttöön tähtäävän suunnit
telun yhteydessä. Edellytyksenä on tällöin, että
eri käyttömuotojen edut voidaan riittävän pit

Taulukko 50. Kallaveden reitin alusliikenteen tavara-
määrät v. 1979 ja arvio vuosille 1980 ja 1990 (ilman
polttoturpeen osuutta).
Table 50. Water transports in 1979 and estimates for
1920 and 1990 (peat and floated tirnber not included).
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Taulukko 51. Vesivoimalaitokset Kallaveden reitillä.
Table 51. Warer power plants of the ptanning area.

N:o liite- Valmistumis- Keski- Rakennus- Putous- Vuosi-
Laitos ja sen omistaja kartalla 2 vuosi virtaama virtaama korkeus Teho energia
Water power ptant Index on Map Year of Meaa Instatled Hydrautic Capacity Energy

Appendix 2 construction flow flow capacity head output
m3/s m3/s m MW MWh/a

Huruskoski, 1914—56
A. Ahlström Osakeyhtiö 1 —58,—60 115 108 4,7 4,4 2$ 000

Palokki,
Outokumpu Oy 2 1961 19,2 40 19,3 6,$ 26 000

Karj alankoski,
Kymi Kymmene Oy 3 1961 45 80 6,5 4,2 20 000

Juankoski,
Kymi Kymmene Oy 4 1913,—20 45 48 7,0 2,6 16 000

Atro,
SavonVoimaly 5 1956 19 50 14,5 6,3 18000

Sai ahmi,
Savon Voima Oy 6 1953 4,5 5,0 13 0,5 2 800
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källe sovittaa yhteen. Kokonaissuunnittelun jat
keeksi onkin useampaa vesienkäyttömuotoa kos
keva alueellinen yleissuunnittelu käynnistetty
mm. Kiuruveden ja Keyritynjoen vesistöissä,
joissa on teknilliset mahdollisuudet vesivoiman
hyväksikäytön lisäämiseen.

5.73 Voimataloudelliset säännöstelyt

Vesistöalueetla on toteutettu Iisalmen reitillä
Salahmijärven, Nilsiän reitillä Laakajärven sekä
Kiltuan- ja Haajaistenjärvien, Säleväjärven, Korpi
järven, Syvärin ja Vuotjärven sekä Juojärven rei
tillä Ju ojärven voimataloudelliset säännöstelyt.
Lisäksi on toteutettu Unnukan-Kallaveden sään
nöstely. Säännöstelyaltaiden vedenkorkeus- ja
virtaamasuhteita on käsitelty aiemmin suunnitel
man kohdassa 3.1. Toteutetut säännöstelyt on
esitetty liitekartalla 2.

Savon Voima Oy säännöstelee Salahmijärveä
vuonna 1966 myönnetyn luvan perusteella lähel
le järven luusuaa rakennetulla säännöstelypadolla.
Säännöstelystä koituva voimataloudellinen hyö
ty saadaan padon alapuolella sijaitsevasta Salah
min voimalaitoksesta. Järven varastotila on noin
8 milj.m3, pinta-ala 5 km2 ja säännöstelyväli
1,6 m.

Laakajärven säännöstely aloitettiin Savon
Voima Oyille vuonna 1961 annetun väliaikaisen
luvan perusteella Laa’ankoskeen rakennetulla
säännöstelypadolla. Järven pinta-ala on noin 35
km2, säännöstelytilavuus 60 milj.m3 ja säännös
telyväli 1,8 m. Kiltuan- ja siihen liittyvän Haa
jaistenjärven säännöstelyyn ryhdyttiin niinikään
vuonna 1961 Savon Voima Oy:lle myönnetyn vä
liaikaisen luvan perusteella Jyrkänkosken sään
nöstelypadolla. Järven yhteenlaskettu pinta-ala
on noin 16 km2, säännöstelytilavuus 36 milj.m3
ja säännöstelyväli 2,25 m. Sekä Laakajärven että
Kiltuan- ja Haajaistenjärven säännöstely sai lopul
lisen luvan vesioikeudelta vuonna 1979. Savon
Voima Oy:llä on aikomus rakentaa Laakajärven
alapuoliset Mustalaiskosket. Voimalaitoksen ra
kentamista Jyrkänkoskeen ei tiettävästi ole har
kittu.

Säleväjärven säännöstelyyn on myönnetty lu
pa vuonna 1973. Savon Voima Oy aloitti sään
nöstelyn vuonna 1976 Itäkosken padolla. Järven
pinta-ala on 18 km2, tilavuus 41 milj.m3 ja sään
nöstelyväli 2,8 m. Säännöstelyluvan haltijalla ei
ole tällä hetkellä suunnitelmia voimalaitoksen ra
kentamisesta Itäkoskeen.

Korpijärven säännöstelyyn on Savon Voima
Oy:lle myönnetty lupa vuonna 1962. Korpijärven

kuten muidenkin Nurmijoen järvien säännöstely
käytetään hyväksi erityisesti Atron voimalaitok
sessa mutta myös alapuolisissa voimalaitoksissa.
Vedet johdetaan ensin Korpijoen uomaa 3,5 km
ja tämän jälkeen pengerretyssä uomassa voima
laitokselle, jonka alavesi on Syvärin vedenpinnan
tasossa. Ylävesi muodostaa pienen Karsanjärven
altaan, joka on Korpijärven tasossa. Järvien pinta-
ala on yhteensä lähes 8 km2, säännöstelytilavuus
19 milj.m3 ja säännöstelyväli 2,5 m.

Syvärin ja Vuotjärven säännöstelyyn myön
nettiin Kymin Oy:lle (nykyisin Kymi Kymmene
Oy) vesioikeudellinen lupa vuonna 1959. Lupa
päätöksessä velvoitettiin luvan saaja kuitenkin
hakemaan kymmenen vuoden kuluessa lupapää

töksen tarkistamista. Tätä koskeva asia on par
haillaan vireillä vesioikeudessa.

Syvärin säännöstely hoidetaan Lastukoskeen
rakennetulla padolla. Järven pinta-ala on noin
78 km2, säännösrelytilavuus noin 220 milj.m3 ja
luvan mukainen säännöstetyväli 2,95 m. Järven
voimaperäinen säännöstely on herättänyt vastus

tusta lähinnä kalatalouden ja vesien virkistyskäy

tön taholta. Vuotjärven säännöstely hoidetaan
Juankosken voimalaitoksella. Järven pinta-ala on
59 km2, säännöstelytilavuus noin 120 milj.m3 ja
säännöstelyväli 2,17 m. Säännöstelystä saadaan
hyötyä myös alapuolisessa Karjalankosken voi
malaitoksessa.

J uojärven ja sen kanssa tasapinnassa olevien
järvien, Rikkaveden ja Kaavinjärven säännöstely
sai luvan vuonna 1961. Säännöstely hoidetaan
Outokumpu Oy:n Patokin voimalaitoksella. Jär
vien pinta-ala ylärajalla on yhteensä 309 km2,
säännöstelytilavuus noin 200 milj.m3 ja säännös
telyväli 0,65 m.

Unnukan — Kallaveden säännöstelyyn on vesi-
hallitukselle myönnetty lupa vuonna 1972. Hank
keen toteuttamisen kiireellisyyden takia vahingot
maksettiin ns. ennakkokorvauksina, lopullisten
korvausten osalta asia on vielä vesioikeuden käsi
teltävänä. Säännöstelystä koituu hyötyä vesilii
kenteelle, voimataloudelle, virkistyskäytölle ja
maataloudelle. Suunnitelman mukaan Kallaveden
säännöstely hoidetaan Konnuksen sululla ja Naa
puskosken säännöstelypadolla. Konnuskoski ja
Karvionkoski on jätetty vapaiksi. Suur-Kallave
den pinta-ala on säännöstelyn ylärajalla noin 920
km2, säännöstelytilavuus 980 milj.m3 ja säännös
telyväli 1,1 m. Unnukan säännöstely hoidetaan
Huruskosken voimalaitoksella sekä Ämmäkosken
padon ja Taipaleen kanavan avulla. Unnukan pin
ta-ala ylärajalla on noin 110 km2, säännöstelyti
lavuus noin 42 milj.m3 ja säännöstelyväli 0,6 m.
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5.8 Tulvasuojelu ja maankuivatus
5.81 Toteutetut tulvasuojeluhankkeet

Kallaveden reitin alueella on suoritettu 1800-
luvun alusta lähtien lukuisia järvenlaskuja. Viime
vuosisadan puolelta on tiedossa ainakin seuraa
vien suurehkojen järvien laskut: Hernejärvi, Kiu
ruvesi, Luupujärvi, Kaislastenjärvi, Niemisjärvi,
Näläntöjärvi, Osmanginjärvi, Ryönänjärvi, Onki
vesi, Porovesi, Maaninkajärvi, Marttisenjärvi ja Sa
lahminjärvi Iisalmen reitillä, Akonvesi, Syvän,
Vuotjärvi, Alaluostanjärvi, Alakeyritynjärvi, Kor
pijärvi ja Haajaistenjärvi Nilsiän reitillä sekä Ka
joonjärvi, Lietejärvi ja Juojärvi Juojärven reitillä.
Lisäksi on laskettu lukuisia pieniä järviä ja lampia.

Kiuruvettä alettiin säännöstellä tämin vuosi
sadan alussa taivaliikenteen tarpeisiin. Laivalii
kenteen lakattua toteutettiin järven järjeste

ly 1930-luvulla. Järjestely alensi keskiylivettä
0,45 m. Hyötyalue oli yli 700 ha, joka on kuiten
kin myöhemmin pienentynyt rantamaiden painu
misen ja kevättulvien lisääntymisen vuoksi. Hank
keen toteuttaminen pienensi Kiuruveden varasto-
tilaa noin 6 milj.m3.

Kallaveden reitin huomattavin tulvasuojelu
työ on ollut Iisalmen reitin järvien järjestely ja
säännöstely maatalouden tarpeisiin 1950-luvun
alussa. Järjestelyn vaikutuspiiriin kuuluvat Onki
vesi, Nerkoonjätwi, Porovesi, Haapajärvi ja Iijärvi.
Vaikutus uLottuu myös Palois-, Kilpi- ja Viitaan
järvelle. Järjestelyn alaisten järvien pinta-ala on
yhteensä noin 225 km2. Säännöstelyluvan mu
kaan tulvavarasto voidaan aikaansaada noin met
rin suuruisen, huhtikuussa tapahtuvan kevätalen
nuksen avulla. Järvien tulvakorkeuksia ovat alen
taneet myös lasku-uomien perkaukset. Kevättul
vat ovat alentuneet Onkivedellä keskimäärin noin
0,7 m ja Porovedellä noin 0,6 m. Haapajärvellä ja
lijärvellä on keskiyliveden aleneminen ollut sa
mansuuruinen. Palois-, Kilpi- ja Viitaanjärvessä
ovat kevättulvat alentuneet vajaan 0,5 m. Järjes
telyhankkeen hyötyalue oli lähes 6 000 ha.

Viimeisin suurta järveä koskenut järvenlasku
oli 1960-luvulla suoritettu Maaninkajärven laske
minen Kallaveden tasoon, mikä tapahtui perkaa
maIla Ruokovirta, jossa putousta oli 0,3 m.

Säännöstelyn yhteydessä on ylimpiä veden
korkeuksia jonkin verran laskettu luonnontilai
sun vedenkorkeuksiin verrattuna siitä huolimatta,
että Kallaveden reitillä säännöstelyt palvelevat
pääasiassa voimataloutta. Näin on tapahtunut
esim. Vuotjärven ja Syvärin säännöstelyissä. Ker
ran 20 vuodessa sattuva tulva on Vuotjärvessä

alentunut noin 0,5 m ja keskiylivesi 0,2 m. Vas
taavat luvut ovat Syvänissä noin 0,7 m ja 0,1 m.
J uojärvessä ylin vedenkorkeus on laskenut noin
0,3 m keskiyliveden pysyessä suurin piirtein enti
sellään. Kallavedellä ja Unnukalla, joiden sään
nöstelyä voidaan pitää moninaiskäyttöä palvele
vana, ylimmät vedenkorkeudet ovat laskeneet
0,3 m.

5.82 Tulva-alueet

Suunnitelmassa on tehty laskelmia kevättulvien
pahiten vaivaamista maa-alueista suunnittelualu
een eräillä järvireiteillä.

Sonkajärven reitillä välillä Raudanjoki — Pa
loisjärvi on arvioitu tulvan vaivaamia maita ole
van noin 1 500 ha, josta peltoa noin 500 ha. Kiu
ruveden reitillä on tulva-alueita hieman enemmän
kuin Sonkajärven reitillä. Vieremän reitillä rajoit
tuvat tulvahaitat alle 500 ha alalle. Onkiveden ja
Poroveden sekä jälkimmäisen tasossa olevien al
taiden em. 1950-luvulla toteutetun järjestely-
hankkeen hyötyalue on alunperin ollut noin
6 000 ha. Tästä alasta on kuitenkin tällä hetkellä
mm. rantamaiden painumien johdosta keskitul
vien aikana veden vaivaamaa noin 20 ¾ eli 1 000
ha, josta peltoa noin 25 ¾. Metsäojituksen vaiku
tus Iisalmen reitin tulvan lisääjänä näkyy selvästi.
Erityisesti haitat ovat näkyvissä vesistön latvoilla
kuten Rikkajoella, Luvejoella, Lahnajoetla, Sul
kavanjoella ja Rajapurolla.

Nilsiän reitin Nurmijoella ei ole sanottavasti
tulvanvaivaamia maa-alueita, koska suuri järvi
syys ja säännöstelyt tasoittavat tulvia. Reitin suu
rilla keskusjärviltä, Syvärillä ja Vuotjärvellä ovat
tulvahaitat pieniä. Syvärin säiinnöstely alentaa
huipputulvia, mutta pidentää tulvan kestoaikaa.
Nilsiän reitin suurimmat tulva-alueet ovat Keyri
tynjoen ja Luostanjoen vesistön alaosassa väliltä
Ala-Luostanjärvi — Puntinjoki — Ala- ja Ylä-Sii
kajärvi. Näiden vesistöjen rannoilla on tulvan vai
vaamia maita noin 800 ha, josta määrästä on pel
toa lähes 300 ha.

J uojärven reitin suurten järvien ranta-alueilla
ovat tulvahaitat pieniä, koska reitin järvisyys on
suuri. Kallaveden tasossa olevilla järvillä sattuu
suurin tulva kesäkuun aikana, mikä merkitsee si
tä, että kylvön aikana ranta-alueilla on vielä riit
tävä kuivatus. Keskimäärin kerran 20 vuodessa
toistuvan tulvan aikana jää Kallaveden rannoilla
peltoa veden alle noin 300 ha.

Tulvien esiintymisalueet käyvät ilmi liitekar
talta 2.
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5.83 Metsäojituksen vaikutus tulviin

Metsäojitusten vaikutusta virtaamiin on suhteelli
sen vähän tutkittu maassamme. Metsämaiden val
ta- ja sarkaojitus lisää vesistöjen ylivalumia useal
la tavalla. Ensiksi pohjaveden pinnan aleneminen
pienentää haihduntaa, jolloin entistä suurempi
osa sateesta valuu vesistöihin. Toiseksi ojituksen
johdosta veden poispääsy ojitusalueelta vesistöi
hin nopeutuu ja pohjavedeksi varastoituvan vesi-
määrän pienentyessä entistä suurempi osa siitä
purkautuu välittömästi vesistöihin. Metsittym i
sellä on kuivatetulla alueella valuntasuhteita ta
soittava vaikutus, mutta tämä alkaa tuntua
vasta vuosikymmenien kuluttua.

Kokonaissuunnitelmaehdotuksessa selvitettiin
Kallaveden latvavesistöjen valuma-alueita kartta-
tarkastelun avulla. Selvityksen avulla on haluttu
tutkia metsäojituksen tulvia lisäävää vaikutusta
erityisesti Iisalmen reitillä. Metsäojitusten aiheut
tamat laskennalliset keskiylivaluman lisäykset
ovat Koskenjoen ja Luupujoen vesistössä 17 ¾ ja
Poroveden kohdallakin vielä 12 %. Mikäli näillä
vesistöalueilla kaikki suot ojitettaisiin, saattaisi
ylivaluman lisäys kasvaa vielä lähes kaksinkertai
seksi.

5.84 Tulvien torjumismahdolilsuudet

Tulvahaittojen vähentäminen on periaatteessa
mahdollista joko tulvivan vesistön purku-uomaa
perkaamalla, tulva-alueen yläpuolella olevia vesis
töjä säännöstelemällä tai tulva-alueen pengertämi
sellä. Kun suurimmat tulva-alueet Kallaveden rei
tillä sijaitsevat yleensä peräkkäin alavarantaisten
järvi- ja jokireittien varsilla, ei lasku-uomien per
kaaminen alapuolisen vesistön tulvatilanteen kär
jistymisen vuoksi useinkaan tule kysymykseen.
Perkausten tarve rajoittuukin tulevina vuosina
järvikohtaiseen maatalousmaiden peruskuivatusti
lanteen parantamiseen ja salaojitusmahdollisuuk
sien lisäämiseen.

Metsäojituksen aiheuttamaa tulvien lisäystä
voidaan ehkäistä ojitusten tarkoituksenmukaisel
la suunnittelulla.

Tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan myös
ehkäistä välttämällä pysyvää rakentamista ja voi
maperäistä maanviljelyä tulville alttiilla ranta
alueilla. Taulukossa 52 on esitetty tärkeimmille
järville se rannankorkeus, jonka alapuolella näitä
toimintoja tulisi välttää. Turvallinen rannankor
keus vastaa kerran 30 vuodessa esiintyvää tulva-
korkeutta lisättynä puolen metrin kuivavaralla.

Suunnittelualueella on vireillä eräitä säännös
telyjen muutossuunnitelmia, joissa tulisi kiinnit

tää huomiota mm. tulvien haittavaikutusten lie
ventämiseen. Suurimpien järvien, kuten Onkive
den, Poroveden, Vuotjärven, Syvärin ja Juojär
ven osalta muutossuunnitelmia tulisi tarkastella
myös Vuoksen vesistön kokonaisuuden kannalta,
jolloin erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesis
tön vedenvarastointikyvyn parantamiseen ja säi
lyttämiseen. Hydrologisten ennakkoarvioiden ke
hittelyllä on säännöstelyn suunnittelussa tällöin
keskeinen sija. Mikäli suunnittelualueen suurten
järvien vedenvarastointikykyä kyetään lisäämään,
voidaan latvareiteillä lisääntyvät tulvavirtaamat
ohjata perkausten avulla haittaa tuottamatta nii
hin. Tulvahaittoja tulisi kuitenkin ensisijaisesti
ehkäistä itse lawajärviä säännöstelemällä. Kyseis
ten järvien rantojen suojaamiseksi ovat penger
rykset tällöin tarpeen. Tulvasuojelu toimenpiteitä
tulisi ensimmäisenä toteuttaa Kiuruveteen laske
vissa vesistöissä, joissa ojitetun alueen osuus on
jo yli 30 % valuma-alueesta.

Kun reittien järvet yleensä ovat alavarantaisia,
mikä rajoittaa mahdollisuuksia niitä säännöstellä,
näyttää ilmeiseltä, ettei tulvia voida kokonaan
poistaa.

5.85 Maankuivatus

Suunnittelualueella oli peltoa vuonna 1978 noin
131 500 ha, josta oli mainitun vuoden loppuun
mennessä salaojitettu 15 800 ha eli 12 ¾ koko
peltoalasta. Salaojitustilanne kunnittain on esitet
ty taulukossa 53.

Eniten peltoa on Iisalmen reitin varrella. Koko
maan salaojitetun pellon osuuteen (20 %) verrat
tuna Kallaveden reitin salaojitettujen peltojen
osuus on pieni.

Siirtoväen asuttaminen viime sodan jälkeen
heijastui voimakkaana maankuivatustoimintaan,
minkä avulla luotiin edellytykset asutustilojen
muodostamiselle. Kuivatustyöt olivat laajimmil
laan 1950-luvulla ja jatkuivat suhteellisen vilkkai
na vielä 1960-luvulla, mutta nykyisin valtion
maanparannusrahoituksen avulla tapahtuva perus
kuivatus on vähäistä.

Vuoden 1974 loppuun mennessä toteutettuja
ojituksia ja vesistön järjestelyä oli yhteensä 1 100
kpl; näiden yhteenlaskettu hyötyala oli 68 000 ha.
Vesiväyliä on hankkeita toteutettaessa perattu lä
hes 4 000 km. Metsänparannustarkoituksessa suo
ritetut sarkaojitukset eivät sisälly edellä mainit
tuihin lukuihin.

Viime vuosina on suunnittelualueella suoritet
tu peltomaiden peruskuivatusta noin 100 ha:n
alalla vuodessa. Koneellistuneet viljelysmenetel



104

mät ja laajeneva salaojitus lisäävät valtaojakuiva
tuksen merkitystä. Suunnittetualueella tulisi vuo
sittain varautua noin 600—700 peltohehtaarin
kuivatukseen.

Suunnittelualueen maapinta-ala on noin
1 500 000 ha ja suoala noin 400 000 ha. Tästä
voidaan arvioida 1970-luvun puolivälissä olleen

Taulukko 52. Rakenteiden ja maanviljelyn kannalta tur
vallisia rannankorkeustasoja Kallaveden reitin alueella.
Tabte 52. Safe etevations for construction and cuttiva
tion on the shores of some important takes.

Rakentamisen ja vilje
lyn kannalta turvallinen

Reitti ja järviallas rannankorkeus NN4m
Watercourse and take basin Safe etevation

(above sea levet)

Iisalmen reitti:

Onkivesi 86,4
Nerkoonjäivi, Porovesi, Haapa-,
Ii-, Palois-, Kilpi- ja Viitaanjärvi 87,5
Kiumjärvi 90,5
Salahmijätvi 110,5
Raudanvesi 162,5

Nilsiän reitti:

Vuotjäivi 96,5
Syvän 97,5
Korpijärvi 111,0
Säteväjärvi 118,5
Kiltuan- ja Haajaistenjärvi 147,0
Laakajärvi 166,0

Juojärven reitti:

Juojärvi, Kaavinjärvi ja Rikkavesi 102,00

Kallavesija siitä purkauwvat reitit:

Pohjois- ja Keski-Kallavesi, Suvasvesi,
Koirusvesi, Juurusvesi, Akonvesi,
Suun Ruokovesi ja Maaninkajärvi $3,0
Unnukka 81,7
Kermajärvi 81,0
Ruokovesi 78,0

ojitettuna noin 300 000 ha. Metsäojitus on kärjis
tänyt valuntasuhteita alapuolisissa vesistöissä lisä
ten siten tulvasuojelun ja peltomaiden kuivatuk
sen tarvetta. Metsien ojitustoiminnasta aiheutu
vaa veden laadun huonontumista tulisi ehkäistä
ojitusten suunnittelulla sekä tarvittaessa rakenta
malla altaita kiintoaineen laskeuttamiseksi.

Taulukko 53. Salaojitustilanne suunnittelualueen kun
nissa vuoden 1978 lopussa.
Tabte 53. Subsairface drainage at the end of 1978 in the
planning area.

Kunta Peltoala Salaojitettu Drained area
Commune Fietd area

ha % ha

Kiuruvesi 17 096 13,6 2 325
Vieremä $ 344 16,1 1 343
Sonkajärvi 8967 6,0 538
Rautavaara 2 $61 9,3 266
Iisalmi 13 15$ 12,4 1 632
Lapinlahti 9 395 13,6 1 278

Varpaisjärvi 5 202 16,1 838
Maaninka 8 252 23,1 1 906
Siilinjärvi 7 552 25,0 1 88$
Nilsiä 9 117 8,6 784
Juankoski 6 679 13.3 $88
Kaavi 3 731 2,2 82

Kuopio 8 211 10,4 854
Vehmersalmi 4 046 7,6 307
Tuusniemi 5 035 5,2 262
Leppävirta 8 949 5,9 528
Varkaus 728 10,7 78
Heinävesi 4 127 1,9 78

Yhteensä 131 450 12% 15 797
Totat
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6. VESIEN MONINAISKÄYTTii JA
KAYTTtiMUOTOJEN YHTEEN
SOVITTAMINEN

Kallaveden reitin alueella on mahdollisuuksia ke
hittää kaikkia vesien käyttömuotoja niiden omi
en tarpeiden pohjalta. Yhteensovittamisen tarvet
ta syntyy sekä veden laatuun että virtaama- ja
vedenkorkeussuhteisiin kohdistuvista ristiriitaisis
ta vaatimuksista. Vedenkorkeuden ja virtaamien
suhteen on yhteensovittaminen paikoin välttämä
töntä kalatalouden, tulvasuojelun, virkistyskäy
tön ja lähinnä vesivoiman tarpeiden välillä. Laa
dullisen yhteensovittamisen tarve kärjistyy kau
punkien lähivesillä. Vesiensuojelu ja vesistön
säännöstely, joista jälkimmäinen usein on palvel
lut vain yhtä käyttömuotoa, voimataloutta, ovat
keinoja erilaisten keskenään ristiriitaisten tarpei
den yhteensovittamiseksi.

Iisalmen reitin latvavesistöjä käytetään veden
hankintaan, veneilyyn ja vesiretkeilyyn, vapaa
ajankalastukseen ja uittoon sekä jätevesien johta
miseen. Alueella on myös tulvasuojelun tarvetta,
uitto-olosuhteita on eräissä osissa vesistöä paran
nettava ja järviä kunnostettava yleiseen virkistys-
käyttöön. Iisalmen kaupungin atapuolisessa vesis
tössä kilpailevia käyttömuotoja ovat jätevesien
johtaminen, kalatalous, tulvasuojelu ja virkistys-
käyttö eri muodoissaan.

Nilsiän reitillä vesistöä eniten muuttanut käyt
tömuoto on voimatalous. Vesistöä käytetään
myös uittoon, jätevesien johtamiseen, virkistäy
tymiseen ja kalastukseen. Vesistön käytön ja suo
jelun edut ovat ristiriitaisimpia Nurmijoella ja
Tiilikanjoella sekä Syvärillä ja Vuotjärvellä. Juo-
järven reitin suurimmilla järvillä Juojärvellä, Kaa
vinjärvellä ja Rikkavedellä ovat tärkeimpiä käyt
tömuotoja voimatalous, uitto ja kalastus. Vaikko
joella suositeltavia käyttömuotoja ovat vesistöön
liittyvä matkailu, koskenlasku ja vapaa-ajanka
lastus.

Kallaveden alueella sekä Leppävirran ja Heinä-
veden reiteillä vedenhankinta on tärkeä käyttö-
muoto, sillä Kuopion ja Varkauden kaupungit
sekä Leppävirran ja Heinäveden kirkonkylät käyt
tävät raakavetenään pintavettä. Vedenhankinnan
kannalta ristiriitaisia käyttömuotoja ovat jäteve
sien johtaminen vesistöön sekä syväväylän öljy
kuljetukset, jotka muodostavat ilmeisen riskiteki
iän. Muita vesistön käyttömuotoja ovat uitto, ve
sivoima, laivamatkailu kalatalous, vapaa-ajan
kalastus, veneily, yleinen virkistyskäyttö sekä
loma-asutus.

6.1 Vesiensuojelu

Vesiensuojelulla pyritään säilyttämään hyvälaa
tuisten vesistöjen tila tai parantamaan jo huonon
tunutta veden laatua ja käyttökelpoisuutta. Ve
siensuojelutoimien tavoitteena Kallaveden reitillä
yleisesti on saattaa vesien tila ja käyttökelpoisuus
laatuluokkaan II, hyvä, tai luokkaan III, tyydyt
tävä, siellä missä vesistöt luonnostaan kuuluisivat
tähän luokkaan. Kaltaveden reitin ataosan vesis
töt ovat lu ontaisesti kuuluneet käyttökelpoisuus
luokkaan II. Iisalmen ja Nilsiän reitin latvavedet
kuuluvat soilta huuhtoutuvan humuksen johdos
ta luontaisesti luokkaan 111.

Vesiensuojelun tarvetta määrättäessä on pää
määränä ollut vesistön mahdollisimman moni
puolisen käyttökelpoisuuden turvaaminen. Tär
keimpiä vesistön tilasta ja veden laadusta riippu
via vesien käyttömuotoja ovat asutuksen ja teol
lisuuden vedenhankinta, kalatalous sekä vesien
virkistyskäyttö, erityisesti uinti ja vapaa-ajanka
lastus. Vesistön käyttö jätevesien johtamiseen on
ristiriidassa useimpien muiden käyttömuotojen
kanssa ja vaatii erityistä huomiota etenkin suu
rimpien keskusten, Kuopion, Varkauden ja Iisal
men kohdalla, missä on sovitettava yhteen suu
rimmat kuormitukset ja intensiivinen muu käyttö.

6.11 Kuormituksen vähentäminen

Keskeisin keino vesiensuojelussa on jätevesikuor
mituksen vähentäminen. Jätevesiä ja muuta vesis
töjen kuormitusta sekä sen vähentämistä on käsi
telty kohdassa 5.2 “Vesistöjen kuormitus ja ve
siensuojelu”. Kuormituksen vähentämiselle esi
tetty taso määräytyi vesistöjen käyttökelpoisuus
tavoitteiden ja yleisesti käytettyjen kohtuullisin
kustannuksin toteutettavien menetelmien mukai
seksi. Arvio perustuu jo ennen kuormitustavoit
teiden asettamista suoritettuun reitin tilan kehi
tysarvioon eri kuormitusvaihtoehdoilla. Teolli
suuden kuormitusta koskevat tiedot saatiin koko
naissuunnitelman yhteydessä laaditusta alueen
puunjalostusteollisuuden jätevesiä koskevasta sel
vityksestä.

Iisalmen ja Kuopion kohdalla vesistön tilaa
tarkasteltiin cm. kehitysarviossa tietyn peruskuor
mituksen ja siihen nähden kaksinkertaisen sekä
puolen kuormituksen pohjalta. Varkauden koh
dalla tarkasteltiin puunjalostusteollisuuden erilai
sia kuormitusvaihtoehtoja. Yhteenvetona reitin
tilan kehitysarviosta voitiin todeta, että Iisalmen
yhdyskuntajätevesien fosforin puhdistusasteen
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kohottaminen perusvaihtoehdosta ei näyttänyt
tarkoituksenmukaiselta, sillä reitin suuresta luon
taisesta ravinnemäärästä ja jokimaisesta luontees
ta johtuen vesistön tilan paraneminen olisi vähäis
tä jäteveden korkeasta puhdistusasteesta huoli
matta. Happea kuluttavan kuorman mahdollisim
man tehokasta vähentämistä sen sijaan pidettiin
kannattavampana. Kuopion seudulla sekä biolo
gisen hapenkulutuksen (BHK:n) että fosforin
puhdistusasteen nostamista mahdollisimman kor
kealle pidettiin vesistön tilan kehityksen kannal
ta tarkoituksenmukaisena. Varkauden osalta kan
nattavaksi katsottiin puunjalostusteollisuuden
BHK-kuorman alentaminen tliotantotavan muu
toksen avulla sekä puhdistuksen kehittäminen
ilman vesistöön kohdistuvaa fosforikuorman li
säystä.

6.12 Jätevesien purkupaikan valinta

Jätevesikuormituksen pienentämisen ohella voi
daan jätevesistä aiheutuvia haittoja vesistössä pie
nentää johtamalla jätevedet purkuvesistössä sel
laiseen kohtaan, jossa sekoittumisolosuhteet ovat
hyvät. Purkupaikan valinta joudutaan tekemään
kaikissa jäteveden johtamisratkaisuissa, mutta
suurin merkitys siltä on johdettaessa suurten
kuormittajien jätevesiä. Uusien kuormittajien
osalta purkupaikka on otettavissa huomioon jo
toiminnan sijaintia harkittaessa.

Kohteita, joissa jätevesien purkupaikan oikeal
la valinnalla voitaisiin saavuttaa huomattavaa ve
siensuojeluhyötyä ovat alueen kaupungit Iisalmi,
Kuopio ja Varkaus. Iisalmen keskuspuhdistamol
le koottujen ja siellä käsiteltyjen jätevesien pur
kupaikkana tarkasteltiin vaihtoehtoisesti Porove
den luusuaa tai vesialuetta 0,4 km kaupungista
kaakkoon. Kuopiossa tarkasteltiin Savon Sellu
Oy:n jätevesien johtamista nykyiseen purkupaik
kaan Sorsasalon eteläpäähän tai vaihtoehtoisesti
Hietasalon eteläpuolelle tai Vaajasalon ja Säy
neensalon väliseen salmeen tai Kuopion keskus
puhdistamolta johdettavien jätevesien purkualu
eelle. Varkaudessa vaihtoehtoina tarkasteltiin
teollisuuden jätevesien johtamista Pirtinvirtaan
tai Siitinselän eteläpuolelle Haukiveteen. Suun
nitelmaehdotuksessa tarkastellut vaihtoehdot
käyvät ilmi kuvasta 24.

Iisalmen jätevedet johdetaan nykyisin Porove
teen, missä ne kerääntyvät osittain järven etelä-
pään syvänteeseen huonontaen selvästi veden laa
tua. Alustavan tarkastelun perusteella Poroveden
luusua, Itikkasalmi, olisi parempi jätevesien pur
kukohta. Siinä vaiheessa, kun Iisalmen jätevesien

lupaehtoja joudutaan uusimaan, olisi Itikkasat
meen johtamisen edullisuus vesiensuojeluratkai
suna otettava saatujen kokemusten valossa uudel
leen tarkasteltavaksi.

Savon Sellu Oy:n jätevesien haitallisen vaiku
tuksen alue Kallavedessä on Kuopion kohdalla ja
ulottuu kaupungin ltkonniemen vedenottamon
läheisyyteen. Uuden purkupaikan valinta poistui
si vedenottamon raakavedelle aiheutuvan riskin
ja pienentäisi muutakin jätevesihaittaa purku
alueella. Alustavissa purkupaikkatarkasteluissa ei
kuitenkaan, ottaen huomioon kustannukset, löy
detty sellaista ratkaisua, että uutta purkupaikkaa
Savon Sellu Oy:n jätevesille voitaisiin suositella.
Savon Sellu Oy:n jätevesien purkupaikkavaihto
ehtoja on tarkasteltava vesiensuojelun kannalta
tarkemmin uudelleen sen jälkeen, kun tehtaalla
on toteutettu jätevesikuormituksen keventäminen
nykyistä tehokkaammin puhdistusmenetelmin.

Varkaudessa keskitetään A. Ahlström Osake
yhtiön teollisuuden jätevedet parhaillaan käyn
nissä olevan puunjalostusteollisuuden laajennuk
sen yhteydessä Huruslahdesta laskevaan Pirtin
virtaan. Sellun valmistuksessa siirrytään sulfiitti
menetelmään, mikä on edullista vesien suojelun
kannalta. Myös tehtaiden biologinen jätevesien
käsittelylaitos on vastikään valmistunut. Siirtä
mällä jätevesien purkupaikka alemmaksi Hauki
vedelle saataisiin vaikutusalue pois asutuksen
keskeltä, jolloin veden laadun huononemisesta
johtuva haitta olisi ilmeisesti pienempi, vaikka
alueen koko pysyisikin samana. Siirron suosit
teleminen edellyttää hyötyjen ja kustannusten
huolellista selvittämistä, mikä puolestaan edel
lyttää prosessinmuutosten ja jäteveden käsittelyn
vaikutusten selvittämistä.

6.13 Hajakuormituksen vähentäminen ja
vesistöjen kunnostaminen

Hajakuormituksen vähentämistä on käsitelty edel
lä kohdassa 5.2 “Vesistöjen kuormitus ja vesien
suojelu”. Haj a-asutusalueilta vesistöihin kohdis
tuva ns. hajakuormitus muodostuu pääasiassa
maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksen jäte
vesistä. Valistuksella ja vesiensuojeluohjeista tie
dottamisella on tärkeä merkitys, sillä hajakuormi
tuksen vähentämiseen voi vaikuttaa kukin viljelijä
ja asukas.

Hajakuormitus on merkittävintä Kallaveden
reitin latvoilla, erityisesti Iisalmen reitillä. Näillä
alueilla vesien tila voi huonontua herkästi, koska
vesimäärät ovat pieniä ja valuma-alueelta tuleva
suuri humusmäärä on jo luontaisesti veden laatua
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Puunj&ostusteollisuus
Pulp paper industry

Kaupungin jätevedenpur
Municipal treatment plant

< Purkuputki, vaihtoehdot 1 - V
Discharge pipe, alternatives 1 - V

Kuopio Vaihtoehto 1: johtaminen
Varkaus Suomenjahteen

Alternative 1 discharge into the Gulf
of Finland

Jätevesien aiheuttama
voimakkaan haitan alue
Polluted area

Jätevesien aiheuttama
lievän haitan alue
Slightly polluted ares

Kuva 24. Tutkitut jätevesien johtamisvaihtoehdot Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa.
Fig. 24. Atternatives for wastewater discharge in Kuopio, Varkaus and Iisalmi.
(pohjakartta Ø maanmittaushallitus)

Merkkien selitykset / Symbols:

:*:::.::. Taajama -alue
Densly settled urban area
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heikentävä tekijä. Luonnostaan nämä vedet ovat
yleensä kuuluneet käyttökelpoisuusluokkaan 11_,
tyydyttävä, johon ne olisi saatava palautetuksi.
Vesien tilan huononeminen on aiheutunut paitsi
hajakuormituksesta myös järvenlaskutoiminnasta.

Järvien tilan parantaminen edellyttää paitsi
valuma-alueilta tulevan hajakuormituksen vähen
tämistä myös varsinaisia järviin kohdistuvia kun
nostamistoimia. Kunkin järven kunnostamiseen
soveUettavista keinoista on laadittava erikseen
suunnitelma, jossa otetaan huomioon järven omi
naisuudet sekä ne tekijät, joista tilan huononemi
nen on johtunut.

Kiuruveden reitin järville laaditaan parhaillaan
suunnitelmaa, jossa yhtenä tarkoituksena on tilal
taan huonontuneiden järvien veden laadun ja
käyttökelpoisuuden parantaminen. Toimenpitei
nä voivat tulla kysymykseen vedenpinnan nosto,
kasvimassan poisto, ja vesiatueiden syventäminen
moppaamalla. Kunnostamistarpeessa olevia järviä
ovat mm. Kiuruvesi, Luupuvesi, Osmanginjärvi,
Niemisjärvi, Hautajärvi, Kitpijärvi, Näläntöjärvi ja
Haapajärvi. Kiuruvedellä olisi tarpeen palauttaa
järven jo lähes umpeenkasvanut etelä- ja pohjois-
pää käyttökelpoiseksi vesialueeksi, parantaa vesi-
maisemaa, alentaa korkeimpia tulvia sekä nostaa
kesäaikaista vedenpintaa. Luupuvettä uhkaa kiih
tyvän rehevöitymisen aiheuttama umpeenkasva
minen ja samalta sen katataloudellisen, virkistyk
sellisen ja vesiluonnon arvon menettäminen. Toi
menpiteenä tekokkain on vedenpinnan nosto ja
kasvimassan poisto siten, ettei uhata järven arvoa
lintujärvenä. Näläntöjärven kunnostamista sään
nöstelyn avulla tarkastellaan kohdassa 6.22.

6.14 Arvokkaiden vesialueiden suojelu

Kaltaveden reitiltä on vielä runsaasti puhtaina
säilyneitä vesialueita. Suurimmat puhtaista jär
vistä ovat Suvasvesi, Juojärvi ja Kermajärvi.
Niiden suojelu on erityisen tärkeätä vesien käyt
töä palvelevien näkökohtien lisäksi vesiluonnon
ja -maiseman säilymisen kannalta. Puhtaiden ve
sien säilymisen turvaamiseksi on niiden ympäris
tössä erityisen tärkeää huolehtia haja-asutusaluei
den vesiensuojelutoimista. Loma-asuntojen ra
kentaminen ja niiden vesiensuojeluratkaisut ovat
keskeisiä juuri näillä alueilla. Puhtaiden vesien
arvo tulee niinikään ottaa jo ennakolta huomioon
harkittaessa sellaisten toimintojen sijoittamista.
jotka saattavat haitallisesti kuormittaa vesistöjä.
Erityisesti kalankasvatus, jonka toimintaedelly
tykset ovat parhaat puhtaina säilyneissä vesistön
osissa, voisi suurtuotantona verkkoaltaissa muo

dostaa rehevöittävän vaikutuksen vuoksi uhkan
puhtaiden vesien säilymiselle.

6.15 tiljyvahinkojen torjuminen

Öljykuljetukset Varkauden kautta Kuopioon se
kä tulevaisuudessa mahdollisesti lisalmeen muo
dostavat Kallaveden reitillä vesiensuojelullisen ris
kin. Kuopio ja Varkaus ovat paitsi vesiliikenteen
myös maantie- ja rautatietiikenteen solmukohtia,
mikä lisää vesistöjen pilaantumisvaaraa, joskin
riski maalla tapahtuvista onnettomuuksista koh
distuu ensi sijassa pohjavesiin. Vaikka syväväylä
onkin rakennettu verrattain turvalliseksi, on öljy
vahinkoon johtavan onnettomuuden vaara silti
olemassa esimerkiksi inhimillisen erehdyksen tai
teknisen vian vuoksi. Vaikka öljyvahingon tor
juntaan on varauduttu syväväylän varrella olevis
sa kunnissa hankkimalla torjuntakalustoa, muo
dostavat väylän virtapaikat edelleen vaikeasti hal
littavan kohdan öljyvahingon sattuessa. Oljyva
hingon torjunnassa toiminnan nopeus on ensiar
voista vahinkojen rajoittamiseksi. Torjuntakalus
toa olisi edelleen parannettava ja pidettävä jatku
vasti käyttökuntoisena. Torjuntatoimia olisi myös
harjoiteltava, jotta todellisessa tilanteessa toimin
ta olisi nopeata.

6.2 Vesistöjen säännöstely
6.21 Säannöstelyn kehittämisen lähtökohdat

Vesistön säännöstelyä on suunnitelmassa käsitel
ty myös vesistön hydrologian, kalatalouden, ve
sien virkistyskäytön, tulvasuojelun ja vesivoiman
yhteydessä. Tämä on luonnollista siksi, että vesis
tön säännöstelyä, millä tarkoitetaan sen veden-
korkeuden ja virtaaman muuttamista, voidaan
käyttää moneen tarkoitukseen. Säännöstelyn
suunnittelu merkitseekin usein monen vesienkäyt
tömuodon tarpeiden yhteensovittamista.

Suunnittelualueen useimpien järvien veden
korkeuksiin ja virtaamiin on puututtu aikojen ku
luessa eri syistä. Perinteisinä hyödynsaajina ovat
olleet maatalous, uitto ja vesiliikenne sekä voima-
talous. Näiden käyttömuotojen ohella on vesis
tön säännöstely muodostunut keinoksi edistää
myös vedenhankintaa, vesiensuojelua, vesien vir
kistyskäyttöä ja kalataloutta. On luonnollista,
että pitkään voimassa olleet säännöstelymääräyk
set eivät nykyisin voi kaikkien järvien osalta olla
ajan tasalla, koska säännöstelyyn johtaneet tar
peet ovat muuttuneet uusien astuessa esiin. Muu
tostarvetta on vielä lisännyt se, että ihmisen toi
minta on aiheuttanut valuntasuhteiden kärjisty
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Kiuruvesi on pahoin rehevöitynyt jätevesikuorm ituksen, järvenlaskuj en ja ojitu sten vaikutuksesta.
Tämä on haitannut kalastoa, virkistyskäyttöä ja vesillä liikkumista.
Eutrophication near the poputation center hinders fisbing, recreation and boating.

Umpeenkasvanut Kiuruveden kirkonkylän lähialue on kunnostettu mm. niittämällä vesikasvillisuutta,
ruoppaamalla pohjaa ja avaamalla veneväyliä.
To restore the lake (above) weeds have been harvested and cbannets dredged.
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mistä. Tämän seurauksena esimerkiksi keväisin
vedet virtaavat järviin entistä äkillisemmin. Hai
talliset muutokset valuntasuhteissa sekä vesien
käyttöön liittyvien arvostusten nopea muuttumi
nen ovat aiheuttaneet säännöstelyjen tarkistus
tarpeen.

Tulevaisuudessa on pyrittävä siihen, että vesis
töjä voidaan entistä joustavammin käyttää hyö
dyksi tarpeiden muuttumisen myötä. Vesien käy
tön kokonaissuunnitelman tarkoituksena on ollut
paitsi ehdottaa parannuksia toteutettuihin sään
nöstelyihin, selvittää myös säännöstelytoimenpi
teiden vaikutusta alapuoliseen vesistöön, mikä on
yleensä jäänyt varsin vähälle huomiolle. Lisäksi
on tarkasteltu pienten järvien kunnostamismah
dollisuuksia, millä olisi huomattava paikallisen
asutuksen elinympäristön laatua parantava vai
ku tus.

Suunnittelussa pyrittiin löytämään ne Kalla
veden vesistöalueella sijaitsevat yli 5 km2 suurui
set järvet, joiden tila ei vastaa nykyisiä käyttötar
peita ja jota voidaan parantaa säännöstelyllä.
Vaihtoehtoisten ratkaisujen muodostamista ja
niiden vaikutuksia ja kustannuksia on yksityis
kohtaisemmin käsitelty työryhmän ehdotuksessa
Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunni
telmaksi (Vesihallituksen tiedotus n:o 90 osa II
kohdat 8.5, 8.6 ja 8.82).

Vaihtoehtoisia säännöstetyratkaisuja tutkittiin
lähinnä latvareittien suurilla keskusjärvillä — Iisal
men reitin Onkivedellä ja Porovedellä, Nilsiän rei
tin Syvärillä ja Vuotjärvellä sekä Juojärven reitin
Juojärvellä. Näiden järvien merkitys on käytön
kannalta suuri ja niitä koskevia tietoja on riittä
västi suunnittelun pohjaksi. Pienimmillä järvillä
on säännöstelytoimenpiteenä useimmiten tarkas
teltu vedenpinnan nostoa, millä pyritään järvien
kunnostamiseen.

Tärkeimpien järvien säännöstelyä tarkasteltiin
nykyisten säännöstelymääräysten, elinympäris
tön laadun, tehostetun käytön ja ns. parannettu
jen säännöstelymääräysten kannalta. Kaikilla tär
keillä järvillä osoittautui tarkoituksenmukaisiksi
viimeksimainittu parannetun säännöstelyn vaih
toehto, jonka mukaan nykyisiä lupaehtoja tulisi
pyrkiä tarkistamaan ja kehittämään seuraavien
näkökohtien mukaan:
— Keväällä vedenpintaa ennakkoon alentamalla

ja mahdollisesti myös tulvan aikana juoksutus
ta lisäämällä huolehditaan siitä, että järven ve
denkorkeus ei normaalia suuremman kevättul
van seurauksena nouse luonnontilaista tulvaa
suuremmaksi.

— Tulvakorkeuden ylärajaa ei yleensä määrätä

ehdottoman kiinteäksi, jolloin säännöstelytoi
menpitein voidaan huolehtia siitä, etteivät yli
virtaamat alapuolisessa vesistössä kasva haital
lisen suuriksi.

— Kevätalennuksen suuruus määritetään ennen
tulvakautta tulovirtaaman ennakkoarvion avul
la siten, että purjehduskauden alaraja voidaan
saavuttaa myös keväwalunnan ollessa poik
keuksellisen pieni.

— Kalatalouden edun ja vedenhankinnan turvaa
miseksi säännöstellyn järven alapuolisessa ve
sistössä säännöstelyohjeisiin sisällytetään mää
räys välttämättömän minimivirtaaman juok
suttamisesta siinäkin tapauksessa, että kysei
sen järven vedenkorkeuden alaraja jouduttai
sun alittamaan.

— Kesällä ylä- ja alarajan välinen vedenpinnan
vaihteluväli supistetaan mahdollisimman pie
neksi vesistön virkistyskäyttöä silmälläpitäen
varautumalla kuitenkin kesäsateiden aiheutta
miin äkillisiin tulovirtaaman muutoksiin.

— Veden varastointikyky säilytetään järvissä ai
nakin luonnontilaa vastaavana.

6.22 Iisalmen reitin säännöstely

Vesistön säännöstelyn avulla voidaan suunnittelu-
alueella edistää vesien käyttöä ja parantaa vesis
tön tilaa eniten Iisalmen reitillä. Vesistön veden
laatu on luontaisesti valuma-alueen maaperästä
ja suoperäisyydestä johtuen heikko. Ihmisen toi
minta on edelleen heikentänyt veden laatua. Lu
kuisat järvenlaskut, voimaperäinen viljely, jäteve
sien johtaminen sekä laaja metsäojitus ovat ai
heuttaneet järvien umpeenkasvua, supistaneet jär
vipinta-alaa, lisänneet tulvia ja aiheuttaneet toi
saalta veden vähyyttä. Niinikään ovat kalakuole
mat matalissa järvissä usein toistuvia. Haitat ovat
suurimpia Kiuruveden ja Sonkajärven reiteillä.

Onkivesi ja Porovesi

Iisalmen reitin keskusjärvien Onkiveden ja Poro
veden säännöstelyä tulisi muuttaa nykyisiä vaati
muksia vastaavaksi.

Järvien äkillinen tyhjentäminen huhtikuun
alussa siten, että vedenpinta laskee nopeasti lähes
metrin, on haitallinen kalastuksen, tieyhteyksien
ja alapuolisen vesistön tulvasuojelun kannalta.
Tyhjentäminen tulisikin aloittaa riittävän ajoissa ja
se tulisi suorittaa vähitellen tulovirtaaman ennak
koarvioon tukeutuen. Ennakkoarvioiden osoitta
essa vähävetistä kevättä tulisi vedenpintaa laskea
vain sen verran, mikä on välttämätöntä, jotta su
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lamisvedet eivät aiheuta normaalia suurempaa tul
vannousua.

Kevättalvella säännöstely Oofl kalatalouden ja
vedenhankinnan vuoksi hoidettu siten, että ve
denkorkeus on pidetty jonkin verran kevätalen
nuksen alinta tasoa ylempänä ilman, että tulva-
haitat ovat lisääntyneet Onkivedellä ja Porovedel

lä tai alapuolisessa vesistössä. Tulvahaittoja on
voitu estää lisäämällä juoksutusta tulvan alussa
tulovirtaaman kasvaessa. Tämä on ollut mahdol
lista Viannon ja Nerohvirran patojen uusittujen
säännöstelylaitteiden avulla. Edelleen Nerkoon ja
Ahkionlahden sulkukanavat, joiden uudelleenra
kentaminen on tullut ajankohtaiseksi, helpottai
sivat säännöstelyn hoitamista tarjoamalla mah
dollisuuden lisäjuoksutukseen.

Uiton ja alusliikenteen vaatiman kulkusyvyy
den turvaamiseksi tulisi kesäkauden alaraja määrä
tä Onkivedessä vähintään korkeuteen NN + 84,40
m ja Porovedessä ja sen tasossa olevissa järvissä
vähintään korkeuteen NN + 85,40 m. Virkistys-
käytön dellytysten parantamiseksi sekä matalien
rantojen niohottumisen pysäyttämiseksi olisi voi
tava poiketa nykyisestä vakiokorkeudesta kesällä
tulvan mentyä ohi sekä ylös- että alaspäin 15 cm.
Tällöin voidaan välttää äkillisten sateiden aiheut
tamat rajut juoksutusten muutokset ja samalla
säännöstelyn hoito helpottuu. Ehdotettu 30 cm:n
suuruinen vedenkorkeuden vaihteluväli antaa ny
kyistä paremman mahdollisuuden jatkuvan mmi
mivirtaaman juoksuttamiseen.

Kiurujoen vesistö

Kiurujoen vesistö on vähäjärvisyyden takia luon

nostaan tulvaherkkä ja sen vesi valuma-alueen

suoperäisyyden johdosta humuspitoista. Kuiten

kin vasta ihmisen toiminnan vaikutus — järvenlas

kut, metsäojitus, voimaperäinen maatalous ja jä

tevesien johtaminen — on aiheuttanut vesiympä

ristön arvon selvän alenemisen ja johtanut vesis
tön käyttökelpoisuuden merkittävään vähentymi

seen. Korjaamistoimenpiteet ovat tarpeen, koska
vesistön tila on arveluttava niin vedenhankinnan,

kalastuksen, vesien virkistyskäytön, vesillä liikku

misen, tulvasuojelun kuin vesimaisemankin kan
nalta.

Järviä, joita voidaan kunnostaa säännöstelyllä,

ovat mm. Kiuruvesi. Luupuvesi, Osmanginjärvi,

Niemisjärvi, Hautajärvi ja Kilpijärvi sekä Näläntö
järvi. Kiuruvedellä on tarpeen alentaa korkeimpia

tulvia sekä nostaa nykyistä loppukesän vedenkor

keutta. Luupuvedellä toimenpiteenä tehokkain

on vedenpinnan nosto sekä kasvimassan poisto

siten, ettei uhata vesistön arvoa lintujärvenä. Kiu
ruveden ja Luupuveden kunnostamista on tarkas
teltu myös edellä kohdassa 6.13.

Näläntöjärveä olisi säännösteltävä siten, että
ylimmät vedenkorkeudet palautetaan ennen jär
ven laskua vallinneisiin korkeuksiin. Tämä turvai
si järven arvon kalatalouden, virkistyskäytön ja
paikallisen vesihuollon kannalta sekä tulvasuoje
lun, kunnostuksen ja mahdolliset voimatalouteen
liittyvät hyödyt alapuolisessa vesistössä.

Koko Kiurujoen vesistölle on Kuopion vesipii
rissä laadittu yleissuunnitelma, jossa selvitetään
vesistön käytön ja suojelun edistämiseksi tarvitta
via toimenpiteitä.

Salahmijärven vesistö

Voimataloutta varten harjoitettua Salahmijärven
säännöstelyä tulisi tarkistaa lähinnä vesien virkis
tyskäytön kannalta siten, että säännöstelyn ylä-
raja nostettaisiin läpi vuoden talvenaikaisen ylä-
rajan korkeuteen. Kesällä säännöstelyn vaihtelu
väliä tulisi supistaa, jolloin rantojen käyttökelpoi
suus ja maisemallinen arvo paranisivat.

Sonkajärven vesistö

Sonkajärven reitillä tutkittiin kokonaissuunnitel
maehdotuksessa Raudanveden säännöstelymah
dollisuutta ja järven vedenvarastoimiskyvyn huo
mattavaa lisäämistä. Hanke merkitsisi kuitenkin
nykyoloissa liian suuria ympäristömuutoksia Rau
danvedellä.

Sonkajärven reitin vesien käytön yksityiskoh
taiseen suunnitteluun on syytä ryhtyä. Tällöin
tulee kiinnittää huomiota reitin varrella sijaitse
vien Sukevanjärven, Sonkajärven ja Hernejärven
suurien vedenkorkeusvaihteluiden vähentämiseen.
Vaihtelut johtuvat suurelta osalta metsäojituksen
aiheuttamasta ylivaluman suurenemisesta. Sään
nöstelyn avulla voitaisiin tulvasuojelun lisäksi
edistää talousveden hankintaa, kalataloutta, vene
retkeilyä ja muuta virkistyskäyttöä.

6.23 Nilsiän reitin säännöstely

Nilsiän reitillä on hallitsevin vesistön käyttömuo
to voimatalous. Reittiä käytetään myös uittoon,
jätevesien johtamiseen, kalatalouteen ja erilaiseen
virkistyskäyttöön, joista vesiin liittyvä matkailu,
koskenlasku ja vapaa-ajankalastus ovat mainitta
via. Alueita, joilla eri käyttömuotojen ja toisaalta
vesivarojen suojelun edut ovat ristiriitaisia, ovat
lähinnä Nurmijoki ja Tiilikanjoki sekä reitin kes
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kusjärvet Syvän ja Vuotjärvi. Vesistön virtaama
ja vedenkorkeussuhteita on muutettu Nurmijoel
la sekä Syvärillä ja Vuotjärvellä voimatalouden
tarpeisiin. Tarkistamalla pelkästään voimataloutta
palvelevia säännöstelyjä voitaisiin vesistön käyttö
kelpoisuutta muiden käyttömuotojen kannalta pa
rantaa. Tiilikanjoen, Keyritynjoen ja Luostanjoen
vesistöissä muutoksia ovat aiheuttaneet maata
louden, uiton ja metsätalouden toimenpiteet.

Vuotjärvi ja Syvän

Nykyisten lupaehtojen mukaan Syvärin vedenpin
nan korkeus voi vaihdella kesäaikana noin 1,8
metriä ja Vuotjärven 1,6 metriä. Vaikka vaihtelut
eivät käytännössä olekaan näin suuria, vaikeutta
vat vedenpinnan muutokset kalastusta sekä ran
tojen ja vesialueiden virkistysk-äyttöä. Kun voi
mataloudellisen säännöstelyn painopiste on talvi
kuukausissa, tuntuu mahdolliselta, että kesällä
kalastuksen ja virkistyskäytön sekä toisaalta voi
matalouden edut ovat keskenään sovitettavissa.
Kevättalven vedenkorkeudet ja niihin vaikuttavia
juoksutuksia koskevat vaatimukset lienevät kala
talouden ja toisaalta voimatalouden sekä tulvasuo
jelun välisten ristiriitojen pahimmat aiheuttajat.

Kokonaissuunnitelmaehdotuksessa tutkituista
vaihtoehdoista ympäristön laatua painottava
säännöstely olisi kalataloudelle edullisin Syväril
lä. Parannetussa säännöstelyssä luotaisiin lähinnä
rantojen virkistyskäytölle otolliset olosuhteet ny
kytilaan verrattuna. Huomattava osa hyödyistä
eri vaihtoehdoissa koostuisi rantojen virkistysar
von kohoamisesta. Säännöstelyn muuttamiseksi
suositellaan Vuotjärvelle ja Syvärille parannettua
säännöstelyä, missä järvien varastoimiskykyä ei
huononneta oleellisesti, kesän aikaisia vedenkor
keuden vaihteluita supistetaan ja kevään alarajaa
nostetaan. Tämä kevätalennuksen pienentäminen
nostaisi tulvakorkeuksia. Toimenpiteestä hyötyisi
kalatalous. Haitat tulisi sovitella voimatalouden
sekä maa- ja metsätalouden kesken.

Korpijärvi

Atron voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä
toteutettua Korpijärven säännöstelyä tulisi tarkis
taa siten, että vedenkorkeuden yläraja nostetaan
kesällä talvenaikaisen ylärajan korkeuteen. Samal
la voidaan nostaa myös vedenkorkeuden alarajaa
kesällä siten, että vedenpinnan vaihteluväli säilyy
0,5 metninä. Muutoksesta aiheutuvat vahingot

ovat vähäisiä, hyötyä sen sijaan koituu kalatalou
delle, virkistyskäytölle ja vesiliikenteelle.

Säleväjärvi

Nurmijoen Säleväjärveä alettiin säännöstellä vuon
na 1976 voimataloutta varten tavalla, josta koi
tuu virkistyskäytölle ja kalataloudelle tarpeeton
ta haittaa. Luvan sallimaa kahden metrin vaihte
luväliä kesällä tulisi vastaisuudessa supistaa oleel
lisesti, mistä ei aiheudu merkittäviä lisäkustan
nuksia säännöstelijälle. Mikäli Itäkoskeen ei ra
kenneta voimalaitosta, säilyy suojeluarvoltaan
huomattava Ala-Itäkoski luonnonmukaisena eikä
kalastus mainittavasti häiriinny Ylä-Itäkoskessa,
jonka uoma on alunperin keinotekoinen. Kalata
louden kannalta haittana on, että säännöstelypa
to estää kalojen kulun yläpuoliseen vesistöön.
Kosken kuivilla olevan luonnonuoman mahdollis
ta käyttöä kalojen nousutienä tulisi selvittää. Jyr
känkoskelta alkavaksi suunnitellun Nunnijoen
koskenlasku- ja urheilukalastusreitin jatkamiseksi
saattaa veneensiirtomahdollisuuden järjestäminen
säännöstelypadon yhteyteen olla tarpeellista.

Kiltuan- ja Haajaistenjärvet sekä Laakajärvi

Kiltuan- ja Haajaistenjärvien sekä Laakajärven
säännöstely sai lopullisen luvan vuonna 1979 tä
män suunnitelman toimenpidesuositusten vahvis
tamisen jälkeen. Säännöstelyn tarkoituksena on
tasata Nurmijoen virtaamia voimatalouden tarpei
siin. Luvan haltijalla Savon Voima Oy:llä on lähi
ajan suunnitelmissa rakentaa voimalaitos Laaka
järven ja Kiltuanjärven välille, missä putousta on
noin 19 m. Kun lisäksi Nurmijoen vesistöalueella
on metsäojitusten vaikutuksesta ollut havaittavis
sa ylivirtaamien suurenemista, saattaa järvien
säännöstelyn tehostaminen tulla ajankohtaiseksi.
Kalatalouden vuoksi säännöstelyn alarajaa kevääl
lä ei voida laskea nykyistä alemmaksi. Sensijaan
voidaan harkita nykyisen ylärajan muuttamista
luonteeltaan sellaiseksi, että se voidaan ylittää,
kun vedenkorkeus myös luonnontilassa laskel
mien mukaan nousisi korkeammalle. Toimenpi
teellä voitaisiin pienentää ylivintaamia, mikä vai
mentaisi tulvaa alapuolisessa vesistössä. Veden-
korkeuden vaihteluväli kesällä olisi syytä pitää
entisellään riittävän vedenjuoksun säilyttämisek
si Nunmijoessa, joka tulisi kunnostaa vinkistyska
lastus- ja koskenlaskureitiksi.
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Keyritynjoen vesistö

Keyritynjoen vesistössä on ongelmana vesistön
suhteellisen huono tila, mikä on seurausta vuosi
kymmeniä sitten suoritetuista järvenlaskuista, ir
touiton vaatimista perkauksista sekä runsaista
metsäojituksista. Huono tila ilmenee arvokala
kantojen katoamisena, virkistysmahdollisuuksien
vähentymisenä, tulvavahinkojen kasvuna ja veden
laadun huonontumisena sekä jokivarsimaisemien
yksitoikkoisuutena. Vesistöä varten onkin laadit
tavana yleissuunnitelma, missä selvitetään Keyri
tynjoen ja Luostanjoen kunnostamistarve ja -mah
dollisuudet erityisesti vesien virkistyskäytön ja
kalatalouden kannalta sekä vesistön järvien sään
nöstely- ja järjestelymahdollisuudet voimatalou
den ja tulvasuojelun kannalta.

6.24 Juojärven reitin säännöstely

Juojärven reitin keskusjärvien — Juojärven, Kaa
vinjärven ja Rikkaveden muodostaman yhtenäi
sen järvialtaan — nykyistä voimataloudellista sään
nöstelyä voidaan pitää muille vesienkäyttömuo
doille aiheutuvien haittavaikutusten kannalta lie
vänä. Säännöstelyohjeen välitöntä muutostarvet
ta ei siis ole olemassa. Sensijaan keskusjärveen las
kevan Vaikkojoen kalastusta ja koskenlaskua pal
velevan kunnostuksen valmistuttua on loppuke
sän virtaamien lisäämiseksi selvitettävä mahdolli
suudet säännöstellä reitin latvajärviä samaan ta
paan, kuin aiemmin on tehty irtouiton yhtey
dessä.

6.25 Kallaveden säännöstely

Latvareittien säännöstely ja muu virtaamasuhtei
ta muuttava toiminta yläpuolisissa vesistöissä
heijastuu pääreitin keskusjärveen, noin 800 km2
laajaan Suur-Kallaveteen. Kallaveden vuonna 1972
aloitetulla säännöstelyllä on pyritty eliminoimaan
tulovirtaaman muutosten epäedulliset vaikutuk
set. Kallaveden säännöstelyn muuttamistarvetta
ei ole näköpiirissä varsinkaan, jos latvareittien jär
vien säännöstelyjä voidaan muuttaa niin, ettei ve
sistön luontaista vedenvarastoimiskykyä olennai
sesti huononneta. Kallaveden säännöstelyssä on
pyritty ottamaan huomioon paitsi vesiliikenteen,
jota palvelemaan hanke ensisijassa on suunniteltu,
myös tulvasuojelun, virkistyskäytön, kalatalou
den ja voimatalouden tarpeet. Tarvetta ei myös
kään ole muuttaa samanaikaisesti aloitettua Un
nukan säännöstelyä Leppävirran reitillä. Kallave
den säännöstely on voitu toteuttaa niin, ettei
kumpaakaan kahdesta suurimmasta purkautumis
tiestä, Leppävirran reitin Konnuskoskea eikä Hei
näveden reitin Karvionkoskea ole tarvinnut ra
kentamistoimenpitein muuttaa.

Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuun
nittelun yhteydessä on laskelmin selvitetty myös
reitin säännöstelyjen vaikutusta Saimaaseen. Ver
rattuna Saimaan vedenkorkeuksille luonteenomai
seen pitkällä aikavälillä jopa yli kolmen metrin
äärivaihteluun, on Kallaveden reitin säännöstelyn
vaikutus alapuoliseen vesistöön hyvin pieni. KaI
laveden reitti tasoittaa luonnostaan jonkin verran
Saimaan ylimpiä ja alimpia vedenkorkeuksia.

8 1880076264—13
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7. TOIMENPIDESUOSITUKSET KALLA
VEDEN REITIN VESIEN KAYTtLLE
JA SUOJELULLE

Vesihallitus on istunnossaan 18.4.1979 hyväk
synyt seuraavat toimenpidesuositukset.

7.1 Vedenhankinta ja pohjavesivarojen
suojelu

7.11 Vedenhankinta

Taajamien välisistä suurista etäisyyksistä joh
tuen on vedenhankinta yleensä järjestettävä
taajamakohtaisesti. Pohjavesi on tavallisesti laa
dultaan parempaa kuin pintavesi, jonka vuoksi
asutuksen vedenhankinta on pyrittävä järjestä
mään pohjavesistä. Vedenhankintaan käytettä
vien pinta- ja pohjavesialueiden suojaamiseen
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Kriisiajan
vedenhankinta tulisi järjestää pohjavesistä.

Kuopion kaupungin vedenotto kytkeytyy lä
heisesti alueen vesiensuojeluratkaisuih in. Vesi
ensuojelutoimenpitein kyettäneen Itkonniemen
edusti, mistä kaupungin raakavesi nykyään ote
taan, säilyttämään käyttökelpoisena myös tule
vaisuudessa. Lisäveden saamiseksi siinä vaiheessa,
kun nykyisen vedenpuhdistamon teho käy riittä
mättömäksi, tulisi selvittää mahdollisuudet muo
dostaa riittävästi käyttökelpoista pohjavettä kau
pungin lähisaarista. SiLtä varalta, ettei tämä onnis
tu tulisi varautua ottamaan lisävesi Pohjois-Kalla
vedestä. Vedensaanti kriisiaikana tulee Kuopiossa
joka tapauksessa järjestää pohjavesistä.

Kun Varkauden nykyinen pintavesilaitos käy
riittämättömäksi, tulisi harkita Joroisten ja Jäppi
Iän kunnissa sijaitsevan pohjavesialueen käyttöön-
ottoa. Varkauden tulisi yhteistoiminnassa em.
kuntien kanssa laatia pohjavesiesiintymän mah
dollista tulevaa hyväksikäyttöä ja suojelua koske
va selvitys. Samassa yhteydessä tulisi selvittää
mahdollisuus muodostaa Varkauden Hiisiniemen
harjualueella tekopohjavettä kaupungin tarpeisiin.

Iisalmen kaupungin vedenhankinta voidaan
tarkoituksenmukaisimmin hoitaa toistaiseksi pin
tavesilaitoksen ja pohjaveden ottamoiden avulla.
Pintaveden osuutta käytetystä raakavedestä tulee
asteittain vähentää, ensin kaupungin eteläpuolis
ten pohjavesivarojen hyväksikäyttöä lisäämällä
esim. muodostaen tekopohjavettä Kirmajärvestä.
Myöhemmässä vaiheessa voidaan ottaa käyttöön
lisalmesta pohjoiseen sijaitsevat lirannan ja Viere
män Marjomäen pohjavesiesiintymät.

Useimpien kirkonkylien ja muiden taajamien
vedenhankinta tulisi järjestää tulevaisuudessa jo

tällä hetkellä tunnettujen pohjavesivarojen avulla.
Tällaisia taajamia ovat Juankoski, Muuruvesi,
Säyneinen, Kaavi, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä,
Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tuusniemi,
Varpaisjärvi, Vehmersalmi ja Vieremä. Erityinen
huomio tulisi kiinnittää näiden tulevaisuudessa
käyttöönotettavien pohjavesialueiden suojeluun.

Kiuruveden kirkonkylän käyttämän raakave
den laatu ja määrä ei täytä vähimmäisvaatimuk
sia. Pohjavettä tulisi johtaa Kiuruvedelle Viere
män kunnan alueelta.

Leppävirran kirkonkylän pintavedenottamon
raakaveden laatu on ollut hyvä. Syväväylällä ta
pahtuva öljykuljetus muodostaa kuitenkin riskin
vedenhankinnalle. Tämän vuoksi tulisi vedenhan
kinnalle suunnitella varajärjestetmä, joka perus
tuu pohjaveden tai muun riskittömän vesilähteen
hyväksikäyttöön.

Heinäveden kirkonkylän pintavesilaitoksen ve
si otetaan Kermajärvestä, jonka vesi on hyvälaa
tuista. Koska kirkonkylän läheisyydessä ei ole
käyttökelpoisia pohjavesivaroja, joudutaan vastai
suudessakin turvautumaan pintaveteen. Tämän
johdosta Kermajärven veden hyvä laatu tulisi säi
lyttää ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Runsaasti vettä käyttävän teollisuuden veden-
hankinta voidaan suunnittelualueella myös tule
vaisuudessa hoitaa laitoskohtaisesti.

7.12 Pohjavesien suojelu

Pohjavesivaroja tulisi suojella puuttumalla pohja-
veden laatua ja määrää uhkaavaan toimintaan.
Käytössä oleville pohjavedenottamoille ja tutki-
niille myöhempään käyttöön varatuille alueille
olisi laadittava suojelusuunnitelmat. Tarpeen mu
kaan niille olisi muodostettava vesilain mukainen
suoja-alue. Suoja-aluemääräyksillä tulisi estää
pohjavettä uhkaava soranotto sekä asfaltti- ja
betoniasemien tai muiden pohjaveden laatua uh
kaavien toimintojen perustaminen. Pohjavesien
suojelua tulisi edistää myös kaavoituksen keinoin
ja suojattavat pohjavesialueet ottaa huomioon
muussa suunnittelussa.

Jos soraa joudutaan ottamaan vedenhankin
nan kannalta tärkeiltä pohjavesialueilta, tulisi tä
män perustua eri osapuolten yhteistoiminnassa
laatimiin soranottosuunnitelmiin. Tällaisia pohja
vesialueita ovat mm. Siilinjärven kirkonkylän ym
päristön harjualueet, Iisalmen harjujakso Ohen
mäestä lirantaan, Vieremän harjujakso Marjomä
estä Salahmijärvelle, Lapinlahden — Nerkoon har
jujakso, Joroisten ja jäppilän harjualue, Varpais
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järven ja Sonkajärven kirkonkylien harjut, Maa
ningan Keskisaari sekä Vehmersalmen kirkonky
län vedenottamon ympäristö.

Uudet tiesuunnitelmat tulee laatia siten, ettei
vilkasliikenteisiä teitä j ohdettaisi vedenhankinnal
le tärkeiden pohjavesialueiden kautta.

Maa-alueilla tapahtuvia öljyvahinkoja on yleen
sä pyrittävä torjumaan mahdollisimman tehok
kaasti ennakolta mm. järjestämällä vanhojen käy
tössä olevien öljysäiliöiden tarkastus, Vanhoille
soranottopaikoille sijoitetut kaatopaikat tulee
poistaa käytöstä. Näihin seikkoihin tulisi kiinnit
tää erityistä huomiota öljyvahinkojen torjunta-
suunnittelussa.

7.2 Vesistön kuormitus ja vesiensuojelu
7.21 Vesistöjen kuormitus ja jätevesien käsittely

Yhdyskunnat ja teollisuus

Yhdyskuntien jätevedet tulisi puhdistaa siten,
että kaikki jätevedet käsitellään 1980-luvun puo
liväliin mennessä vähintään rinnakkaissaostusta
tai poikkeustapauksissa kemiallista saostusta vas
taavalla teholla. Suurten taajamien tulisi kuiten
kin ryhtyä em. tehokkaampaan BHK:n, fosforin
sekä typen poistoon, mikäli vesistön tila sitä edel
lyttää. Lisäksi tulee jätevesien käsittely pyrkiä
hoitamaan keskitetysti.

Niin uuden kuin jo toimivan teollisuuden jäte
vesiku ormitusta tulisi vähentää ensisijaisesti pro
sessin sisäisin toimenpitein pyrkimällä suureen
jäteaineiden talteenotto- ja uudelleenkäyttöastee
seen. Satunnaispäästöjen sekä myrkky- ja kemi
kaalivuotojen pääsy vesistöön tulisi pyrkiä estä
mään. Myös ilman kautta tapahtuvaan vesistö
kuormitukseen tulee kiinnittää huomiota. Uuden
teollisuuden sijoitusta ratkaistaessa on myös ve
siensuojelunäkökohdat otettava huomioon.

Vesiensuojelullisista syistä puunjalostusteolli
suuden kiintoaine- ja BHK-kuormitusta tulee ny
ky isestä vähentää voimakkaasti. Kuormituksen
alentamiseksi olisi toteutettava mekaanista puh
distusta tehokkaampi jäteveden käsittely, mikä
suurten kuormittajien osalta merkitsee lähinnä
biologista puhdistusta. Fosforikuorman kasvu
tuoteyksikköä kohti nykyiseltä tasolta tulee es
tää. Suurten kuormittajien tulee vastaisuudessa
ryhtyä typen poistoon, mikäli selvitykset osoit
tavat sen tarpeelliseksi.

Kaivannaisteollisuuden jätevesien määrää tulee
vähentää tehostamalla veden kierrätystä ja uudel
leen käyttöä. Jätevesien käsittelyssä tulisi kiinnit
tää huomiota niiden neutralointiin, raskasmetal
ben saostukseen sekä kiintoaineen poistoon.

Uudet rikastamot tulee suunnitella siten, että toi
minta perustuu mahdollisimman täydelliseen ve
den sisäiseen kierrätykseen.

Muun kuin runsaasti vettä käyttävän teollisuu
den jätevedet tulee pyrkiä puhdistamaan yhdessä
yhdyskuntajätevesien kanssa. Tarvittaessa jäteve
det on esikäsiteltävä. Erityisesti on huolehdittava,
että puhdistamoille ei johdeta niiden toimintaa
haittaavia tai lietteen käyttökelpoisuutta alenta
via kemikaaleja ja myrkkyjä. Mikäli tällaisen teol
lisuuden jätevedet kuitenkin johdetaan erikseen
vesistöön, tulisi ne puhdistaa yhdyskuntien
jätevesien käsittelyä vastaavalla teholla tai par
haalla teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoisella
tavalla.

Alueelle mahdollisesti perustettavat kalankas
vatuslaitokset tulisi sijoittaa harkitusti vesistöön
nähden ja tulevat vesistövaikutukset olisi arvioi
tava jo suunnitteluvaiheessa. Laitosten rakenteet
olisi tehtävä siten, että lietteen laskeutus ja taI
teenotto voidaan toteuttaa mahdollisimman te
hokkaasti.

Hajakuormitus

Hajakuormitusta tulisi selvittää erityisesti Iisal
men reitillä, jossa maaperästä huuhtoutuvien ra
vinteiden määrä on jo luonnostaan merkittävä.

Kaatopaikkojen sijoitukseen ja hoitoon olisi
kiinnitettävä huomiota nykyistä enemmän. Sel
laiset kaatopaikat, jotka aiheuttavat nykyisellään
pohja- tai pintavesien pilaannimisvaaran, on py
rittävä korvaamaan sijoitukseltaan paremmilla
vaihtoeh doilla.

7.22 Muu pintavesivarojen suojelu

Jätevesien käsittelyn ohella tulisi vesistön tila
pyrkiä säilyttämään tai parantamaan vesistöön
kohdistuvilla tai muilla vesiensuojelutoimenpi
teillä. Puhtaita ja luonnontilaisia vesialueita ja
vesistöjä tulisi suojella rajoittamalla vesiä pilaava
toiminta valuma-alueilla mahdollisimman vähäi
seksi. Vesiluonnon ja vesimaiseman kannalta ar
vokkailla vesialueilla, joita on mainittu jäljempä
nä kohdassa 7.42, tulee vesiensuojeluun kiinnit
tää erityistä huomiota.

Jäteveden purkupaikat tulee valita h arkitu sti
siten, että vähennetään jätevesien muulle vesien
käytölle aiheuttamia haittoja ja pienennetään nii
den vaikutusaluetta vesistössä. Iisalmessa jäteve
den johtamisluvan uusimisen yhteydessä tulee
harkita nykyisen purkupaikan siirtoa Poroveden
luusuaan Itikkasalmeen. Kuopiossa Savon Sellu
Oy:n jätevesien edullisimmasta purkupaikasta
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olisi tehtävä yksityiskohtainen selvitys siinä vai
heessa, jolloin prosessin sisäisten ja nykyistä te
hokkaampien ulkoisten vesiensuojelutoimenpitei
den vaikutukset ovat arvioitavissa. Varkaudessa
A. Ahlström Osakeyhtiön teollisuusjätevesien
purkupaikan siirtämisestä Pirtinvirrasta alemmak
si Haukiveteen tulisi tehdä vastaava yksityiskoh
tainen selvitys sen jälkeen, kun tehtaan jätevesien
biologisen puhdistuksen vaikutus vesistön tilaan
on todettavissa.

Likaantuneiden tai muuten laadultaan välttä
vien ja huonojen (käyttökelpoisuusluokkiin IV ja
V kuuluvien) vesien tilan parantamiseen tulee
ryhtyä ensi tilassa. Tällaiset vesialueet tulee pa
rantaa vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpitein ti
laltaan ainakin tyydyttäviksi eli luokkaan III.
Asutuksen raakavesilähteenä toimivien vesien tila
tulisi saada parannetuksi laadultaan hyväksi eli
luokkaan II.

Aluksilla tapahtuvaan öljykuljetukseen liitty
vän riskin pienentämiseksi on alusten ja väylien
turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.
Niin aluksista kuin maalla tapahtuvien öljyva
hinkojen torjuntaorganisaatioiden ja -kaluston te
hokkuus on varmistettava ja pidettävä ajan tasalla.

Maa- ja metsätaloutta, haja-asutusta ja loma-
asutusta koskevat vesiensuojeluohjeet tulee saat
taa yleisesti tiedoksi ja valvoa niiden noudatta
mista.

7.3 Kalatalous
Kallaveden reitin vesistöalue on merkittävä kala
talouden kannalta. Kalatalouden ja kalastuksen
edistämiseksi tulisikin laatia alueellinen kalata
loussuunnitelma.

Niitä säännöstelyjä, jotka ovat kalataloudelle
huomattavan haitallisia tulisi muuttaa kalatalou
delle edullisemmaksi. Kalatalouden etujen säily
misen turvaavat säännöstelyohjeet olisi laadittava
huomioon ottaen järven syvyys, rantojen ja ve
den laatu, kalaston koostumus ym. järvien kalas
ton elinmahdollisuuksiin ja kalastettavuuteen vai
kuttavat tekijät. Kalatalouden kannalta tarkista
mista kaipaavia ovat mm. Syvärin sekä Iisalmen
reitin suurten järvien säännöstelyt.

Vesistöjen kalantuottoa tulisi pyrkiä lisää
mään parantamalta kalaston elinmahdollisuuksia
ja kalakantojen koostumusta sekä lisäämällä istu
tuksin ja muilla keinoilla järvien saaliskapasiteet
tia. Tätä varten tulisi laatia hoitosuunnitelmat
tärkeimmille järville, joita ovat Porovesi, Pohjois-
ja Keski-Kallavesi, Juurusvesi, Akonvesi, Suvas
vesi, Unnukka, Juojärvi ja Kermajärvi.

Vesistöalueella tulisi kunnostaa ja hoitaa ur
heilukalastukseen sopivia reittejä ja koskikalas
tuspaikkoja. Kunnostamiskohteiksi sopivista joki
reiteistä tärkeimmät ovat Luvejoki, Rotimojoki,
Matkusjoki, Nurmijoki, Tiilikanjoki, Keyrityn
joen ja Luostanjoen yläosa sekä Vaikkojoki. Jär
vialueen merkittävistä koski- ja virtapaikoista tu
lisi urheilukalastuskohteina hoitaa Konnuskoskia
Leppävirran reitillä sekä Karviota, Kermankoskia,
Vihovuonnetta ja Pilppaa Heinäveden reitillä.

Samanaikaisesti vesialueiden hoitosuunnitel
mien kanssa tulisi laatia suunnitelmat kalastuksen
järjestämiseksi erikseen ammattimaista pyyntiä ja
erikseen vapaa-ajankalastusta varten. Asuruskes
kusten lähivesillä tulisi varata mahdollisuus va
paa-ajankalastuksen harjoittamiseen huolehtimal
la paitsi vesialueiden käyttökelpoisuuden säilymi
sestä vesiensuojelutoimenpitein myös kalakanto
jen hoidosta ja kalastusoikeuksien riittävästä jär
jestämisestä.

Vesistöjen kalakantojen parantamiseksi tulisi
kalanpoikasten luonnonravintolammikoiden ra
kentamista edelleen jatkaa.

Kalan keräilyä, kuljetusta, markkinointia ja ja
lostusta tulisi alueella kehittää. Ylitarjonta olisi ta
soitettava esimerkiksi pakastevarastoinnilla. Pien
kalan pyynti tulisi käynnistää osana kalavesien
hoitoa ja samalla varmistaa saaliin markkinointi
ravintona ja useaan tarkoitukseen soveltuvana
rehuna.

7.4 Vesien virkistyskäyttö ja
vesiympäristön suojelu

7.41 Virkistyskäyttö

Yleiset suositukset

Vesien virkistyskäyttöä tulisi Kallaveden reitin
alueella kehittää seuraavien periaatteiden mukai
sesti:
— virkistyksen kannalta tärkeimmät vesistönosat

tulisi ottaa huomioon eriasteisessa kaavoituk
sessa. Niille tulisi kuntien yhdessä eri viran
omaisten kanssa laatia virkistyskäytön yleis
suunnitelmat,

— rantoja tulisi säilyttää riittävästi vapaana eri
tyisesti taajamien läheisyydessä yleisen virkis
tyskäytön tarpeisiin. Samalla tulisi huolehtia
vesialueiden ja rantojen käyttökelpoisuudesta,

— matkailun palvelupisteet, loma-asutus sekä lai
vojen ja veneiden vesi- ja jätehuolto tulisi jär
jestää siten, ettei niistä synny vesiensuojelulli
sia eikä maisemallisia haittoja,

— veneilyn tarpeet tulisi ottaa huomioon erityi
sesti taajamien lähivesillä mm. järjestämällä
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riittävästi keskitettyjä venepaikkoja,
— veneilyn tarpeisiin tulisi luoda rantautumis

paikkaverkosto, mikä merkittäisiin maastoon
ja veneilykartoille,

— entisiä laivalaitureita tulisi kunnostaa ja selvit
tää nipunpudotuspaikkojen sekä nipunsiirto
laitteiden soveltuvuutta palvelemaan myös ve
neilyä,

— laskettuja järviä ja perattuja jokireittejä tulisi

kunnostaa sekä säännöstelyjä tarkistaa virkis
tykseen sopiviksi,

— latvavesistöjen käyttöä tulisi kehittää nykyistä
enemmän palvelemaan virkistyksen kuten ret
keilyn, ulkoilun ja kalastuksen edistämistä,

— vesistön käyttöä matkailuun ja etenkin laiva-
matkailua tulisi edistää ja tukea mm. kytke
mällä maa- ja vesimatkailu toisiinsa esim. ke
hittämällä erilaisia palveluja vesimatkailukoh
teissa,

— virkistyskäytön edistämiseksi tulisi kehittää
eri viran omaisten ja intressipiinen yhteistyötä.

Reittikohtaiset suositukset

Iisalmen reitillä virkistyskäytön ohjaamisessa tu
lisi pääpainon olla yleisen virkistyskäytön ja ve
siin liittyvän matkailun edellytysten parantami
sessa sekä urheilukalastus-, koskenlasku- ja ve
neilyreittien kehittämisessä. Hyvät luontaiset
edellytykset esimerkiksi urheilukalastuksen ke
hittämiseen tarjoavat lawavesistöt, Luve-, Roti
mo- ja Raudanjoki sekä Matkusjoki, joka sopii
kunnostettavaksi myös koskenlasku- ja veneily
reitiksi. Vapaa-ajankalastusta tulisi edistää vesien
suojelutoimenpiteillä ja kalakantoja hoitamalla.
Iisalmen ja Kuopion välisellä vesistönosalla tulisi
parantaa veneily-, satama- ja matkailupalveluja.
Veneilyreittiä tulisi jatkaa lisalmesta Kiuruvedel
le ja rakentaa satama- ja levähdyspaikat sekä ve
neensiirtolaitos Runnin Saarikoskeen.

Nitsiän reitiltä virkistyskäytön kehittämiskoh
teiksi soveltuvat Nurmijoki, Tiilikanjoki ja Keyri
tynjoki sekä Syvän- ja Vuotjärvi. Näistä jo nyt
koskenlaskureittinä käytetty Nurmijoki soveltuu
hyvin myös urheilukalastukseen. Virkistyskäytön
tarpeisiin tulisi reitin varteen perustaa tukikohtia.
Tiilikanjoki soveltuu retkeilyyn ja kunnostettuna
urheilukalastukseen sekä kanoottireitiksi. Perus
tettavaan Tiilikanjärven kansallispuistoon liitty
vän jokireitin suojelulliset arvot tulisi ottaa huo
mioon. Keyritynjokea on mahdollista kehittää
muun vesien käytön ohella kanoottireittinä ja ur
heilukalastusalueena. Erityisesti Syvärin säännös
telyrajoja tulisi tarkistaa virkistyskalastuksen ja
rantojen virkistyskäytön kannalta. Syvärille ja

Vuotjärvelle tulisi tehdä ja ylläpitää veneilyreitit
ja rakentaa tarvittaessa lisää veneilysatamia laa
dittavien virkistyskäytön yleissuunnitelmien poh
jalta.

Juojärven reitillä tärkeimmät virkistyskäytön
kehittämiskoh teet ovat kirkonkylien lähialueet
ja erämaaluonteinen Vaikkojoki. Kaavin ja Tuus
niemen lähivesiltä tulisi varata riittävästi vapaita
ranta-alueita yleistä virkistyskäyttöä varten. Ve
neilyn ja matkailun edellytyksiä tulisi parantaa
mm. kytkemällä alueen matkailupalvelut vesis
töön nykyistä paremmin. Vaikkojokea tulisi kehit
tää jo laaditun yleissuunnitelman pohjalta ulkoilu
ja retkeilyalueena, koskenlaskureittinä ja urheilu
kalastusalueena. Jokireitin varteen tulisi järjestää
näitä toimintoja palvelevat tukipisteet majoittu
mismahdollisuuksineen.

Kaflavedellä, Leppävirran ja Heinäveden rel
teillä virkistyskäytön ohjaamisessa painopisteen
tulisi olla yleisen virkistyskäytön ja vapaa-ajanka
lastuksen edellytysten turvaamisessa taajamien
lähivesillä sekä matkailun ja veneilyn ohjaamises
sa niille sopiville alueille. Kuopion, Siilinjärven,
Maaningan ja Vehmersalmen lähistöiltä tulisi va
rata riittävästi vapaita rantoja ja saaria yleisen vir
kistyskäytön ja veneilyn tarpeisiin. Vapaa-ajan-
kalastuksen mahdollisuuksia tulisi edistää sekä
Kuopion että Varkauden lähivesillä vesiensuojelu
toimenpitein. Konnuskoskea Leppävirralla tulisi
kehittää erityisesti urheilukalastuksen tarpeisiin
ottaen huomioon suojelunäkökohdat. Ympäris
tön viihtyvyyttä tulisi parantaa kunnostamalla
Leppävirran Kalmanlahtea ja Varkauden Hurus
lahtea virkistykseen soveltuviksi.

Kuopiosta lähiympäristöineen tulisi muodos
taa monipuolinen vesimatkailukeskus mm. paran
tamalla matkailusatamien palveluja. Maaningan,
Muuruveden, Vehmersalmen ja Leppävirran kir
konkyliä tulisi kehittää matkailukyliksi mm. täy
dentämällä niiden palveluja myös vesiin liittyvillä
toimintamahdollisuuksilla. Vesimatkailun ja ve
neilyn palveluja tulisi parantaa Varkauden kau
pungissa. Vesistön varrella sijaitsevat lomakylät
tulisi saada palvelemaan myös vene- ja laivamat
kailua. Sisävesimatkailun edellytykset tulisi tur
vata Kuopiosta Varkauden ja Heinäveden kautta
Saimaalle suuntautuvilla reiteillä sekä selvittää
mahdollisuuksia ulottaa laivamatkailu lisalmeen.
Heinäveden reitillä tulisi ensisijaisesti kehittää si
sävesimatkailua, veneilyä sekä vapaa-ajankalastus
ta. Sisävesilaivareitin säilymisestä vetovoimaisena
tulisi erityisesti huolehtia. Kermajärvellä sijaitse
vat valtion saaret tulisi järjestää ulkoilu- ja retkei
lyalueiksi yleiseen virkistyskäyttöön.
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7.42 Vesiluonnon, vesimaiseman ja
kulttuurikohteiden suojelu

Yleiset suositukset

Vesiluonnon ja vesimaiseman sekä vesistöön liit
tyvien kulttuurihistoriallisten arvojen suojelua tu
lisi toteuttaa vesiensuojelutoimenpiteillä sekä ot
tamalla alueen suojeluarvot riittävästi huomioon
kaikissa vesiin ja rantoihin kohdistuvissa toimin
noissa. Suojelua tulisi edistää mm:
— jättämällä aina riittävä suojavyöhyke vesistön

läheisyyteen rakennettaessa,
— kulttuurimaisemia ja arvokkaita vanhoja vesi

rakenteita hoitamalla,
— kiinnittämällä luontoon ja maisemaan huo

miota siltojen ja teiden rakentamisen yhtey
dessä,

— ottamalla vesiluonto huomioon vesistöjen ve
denkorkeuksia ja virtaamia muutettaessa,

— säilyttämällä koskimaisemia ja lintujärviä luon
nontilaisina,

— kunnostamalla perattuja reittejä vesimaise
maan ja vesiluontoon liittyvien arvojen kehit
tämiseksi,

— ohjaamalla mm. virkistäytymistä ja muuta ku
luttavaa käyttöä pois arimmilta alueilta.
Suojelun tehostamiseksi tulisi arvokkaat vesis

töihin liittyvät kohteet ottaa huomioon myös eri
asteisissa kaavoissa. Suojelualueiden kunnostuk
sen ja kohteiden entisöinnin rahoitus olisi järjes
tettävä nykyistä paremmin.

Reittikohtaiset suositukset

Iisalmen reitti

Iisalmen, Lapinlahden ja Vieremän merkittävien
lintuvesien suojeluun tulee kiinnittää huomiota.
Kiurujoen Niskakosken, Rotimojoen koskijakson
ja Kotvakkojoen Jylhänkoskien suojelumahdolli
suudet tulisi selvittää yksityiskohtaisemmalla
suunnittelulla.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaina vesistöra
kenteina hoidettavia kohteita ovat Ahkionlahden
ja Nerkoon kanavat ympäristöineen. Runnin Saari
kosken kanavan, Ison Jyihänkosken padon ja Pyö
reäkosken myllyn entisöimismahdollisuuksia tuli
si tutkia.

Vesimaiseman arvojen säilyttämiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota Kiurujoen, Raudan
joen ja Matkusjoen jokireiteillä sekä Koljonvir
ralla.

Nilsiän reitti

Vesiluonnon suojelun kannalta merkittävimmät
kohteet ovat perustettava Tiilikanjärven kansal

lispuisto, kansallisvedeksi ehdotettu Tiilikanjoki
sekä Niskakoski Hiidenjoella ja Vongankosken
alue Tiilikanjoen alajuoksulla.

Vesistön aiemmasta käytöstä kertovina kuit
tuuribistoriallisina kohteina tulisi hoitaa Juan
kosken vanhaa ruukinseutua, Jyrkänkosken mu
kinpaikkaa sekä Ala-Itäkosken vanhaa myllyä
Nurmijoella, Niskakosken patoa Hankajoella ja
Kalliokosken patoa Tiilikanjoessa.

Vesimaiseman kannalta arvokkaita alueita
ovat Syvärin keskiosan saaristo sekä Nurmijoen,
Tiilikanjoen ja Keyritynjoen j okireitit.

Juojärven reitti

Vesimaiseman säilyttämiseen tulisi kiinnittää eri
tyistä huomiota Vaikkojoen reitillä ja Juojärven
suurilla saarilla Jäätsalossa ja Pahkasalossa. Vaik
kojoessa sijaitsevien arvokkaiden koskien Makka
rakosken, Kaltiokosken ja Multiväärän suojelusta
tulisi huolehtia.

Vesistön kulttuurimaisemina merkittäviä ovat
Vaikkojoen alapäässä sijaitseva Melttusvirta sekä
Ruukinkoski, jonka entisöintiä tulisi harkita.
Kulttuurimaisemina tulisi suojella Varistaipaleen
ja Taivallahden kanavia. Ohtaansalmea tulisi suo
jella liialta rakentamiselta.

Kallaveden alue sekä Leppävirran ja Heinäveden
reitit

Riistaveden ja Maaningan lintuvesillä tulisi lintu
jen etinmahdollisuudet turvata. Vesistöön liitty
vinä kulttuurikohteina tulisi suojella ja hoitaa
Viannon vanhan kanavan seutua ja Ruokovirran
vanhaa kan avaa ympäristöineen. Konnuskoski
Leppävirralla tulisi suojella.

Vesimaiseman säilymisestä tulee huolehtia
kaavoituksessa sekä yksittäisiä rakennuslupia
myönnettäessä Pohjois-Kallaveden pohjoisosan ja
Suuren Ruokoveden eteläpään saaristoissa, Keski
Kallavedellä livarinsalon — Papinsalon alueella ja
Koistien saariryhmässä sekä erityisesti Suvasve
den saaristossa. Vesiluontoon ja vesistön säilymi
seen puhtaana tulee kiinnittää erityistä huomiota
Suvasvedellä.

Erityisen arvokkaana vesimaisemakokonaisuu
tena tulisi ottaa huomioon koko Heinäveden reit
ti Suvasvedeltä Enonvedelle. Luonnonsuojelulli
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohtei
ta ovat Heinäveden reitin kosket: Karvionkoski,
Kermankosket, Vihovuonteenkoski ja Pilpankos
ki sekä niihin liittyvät kanavat. Koskien tila tulisi
säilyttää ja hoitaa kanavien ympäristöjä kokonai
suuksina, joiden luonnetta ei tule muuttaa niihin
sopimattomilla rakenteilla.
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7.5 Uitto ja alusliikenne
7.51 Uitto

Kallaveden reitillä ei ole uittoväylästön laajenta
mistarvetta, vaan uiton kehittäminen tulee suun
nata nykyisten väylien parantamiseen.

Seuraavista uitto-olosuhteiden parantamiseen

täh täävistä hankkeista tulisi laatia yksityiskohtai
set suunnitelmat ja kannattavat hankkeet toteut
taa:
— Koljonvirran, Käärmesalmen ja Kihlovirran

ruoppaukset Iisalmen reitillä
— Oravikosken (Arkkusalmen) ruoppaus Leppä-

virran reitillä
— Pilpan ja Vaaluniemn välinen ruoppaus Hei

näveden reitillä
— Atron, Juankosken ja Karjalankosken nippu

nostureiden nostokyvyn suurentaminen siten,
ettei nippukokoa tarvitse rajoittaa
Uitosta aiheutuvat haitat muulle vesien käy

tölle ovat melko vähäisiä. Eniten niitä esiintyy
puutavaran pudotuspaikoilla. Haittoja tulisi vä
hentää ottamalla pudotuspaikkojen suunnittelus

sa huomioon muut vesien käyttömuodot. Eräissä
tapauksissa saattaa tulla kysymykseen pudotus
paikan siirto sopivampaan kohtaan. Eri viran
omaisten ja uittajien välistä yhteistyötä tulisi pa
rantaa suunniteltaessa pudotus-, jäätleajo-, nipun
käsittely- ja muita uiton tarvitsemia erityisalueita.

Suoritettaessa kalastuksen tai virkistyskäytön

edistämiseen tai vesimaiseman suojeluun tähtää
viä tai muita vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä,

on kriisiaikojen varalta myös väylien uittokelpoi
suuteen kiinnitettävä huomiota seuraavilla vesis
tönosilla:
— Kiurujoki Kiurujärven ja Haapajärven välillä
— Rotimo- ja Muurennusjoki Rotimojärven ja

Vieremänjärven välillä
— Matkusjoki Sukevanjärven ja Poroveden välillä
— Nurmijoki Laakajärven ja Korpijärven välillä

— Tiilikanjoki Tiilikanjärven ja Korpijärven välillä
— Keyritynjoki (Ylä-) Keyritynjärven ja Vuotjär

ven välillä
— Luostanjoki Ylä-Luostan ja Keyritynjoen välillä
— Vaikkojoki Kotalammen ja Kaavinjärven välillä

On erikseen selvitettävä, onko mainittujen
väylien uittokelpoisuuden säilyttämiseksi pysy
tettävä niitä koskevat uittosäännÖt voimassa.
Suunnittelualueen muita irtouittoväyliä koskevat
uittosäännöt tulisi kumota.

7.52 Atusliikenne

Alusliikenteen kehittämisessä on Kuopion ja
Siilinjärven välisen syväväylän jatkaminen mer

kittävin väylänrakennussuunnitelma alueella. Öl
jykuljetusten kehittämisessä tulisi öljyvahinkojen
torjunnan olla keskeisellä sijalla.

Seuraavat vesikuljetuksia palvelevia hankkeita
koskevat selvitykset olisi tarpeen käynnistää KaI
laveden reitin alueella:
— A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden teolli

suuslaiturin rakentaminen,
— Varkauden öljysataman varmuusvaraston käyt

täminen jakeluvarastona,
— Kuopion sataman edelleen kehittäminen.

Samoin olisivat tarpeen seuraavat koko Sai
maan vesistöä koskevat selvitykset:
— erilaisten kuljetusjärjestelmien ja alustyyppien

soveltuvuus
— massatavaroiden, kuten uittoon soveltumatto

man puun, hakkeen, turpeen, soran, malmien,
teollisuuskemikaalien ja kivihiilen proomukul
jetuksen käyttömahdollisuus

— vesiliikenteen vuotuisen käyttöajan jatkaminen
— vesiteiden käytön markkinoinnin kehittäminen.

7.6 Vesivoima

Suunnittelualueella tulisi energiahuollon omava
raisuutta lisätä kehittämällä vesivoiman, turpeen

ja pienpuun hyväksikäyttöä.
Vesivoiman tuotantoa voidaan suunnittelualu

eella tarkoituksenmukaisimmin lisätä jo olemassa
olevien laitoksien kapasiteettia suurentamalla.
A. Ahlström Osakeyhtiön Huruskosken voimalai
toksen sekä Kymin Oy:n Juankosken voimalai
toksen alhaista rakennusastetta olisi tarkoituk
senmukaista nostaa. Huruskoskessa toimenpide
merkitsisi lisäkoneiston asentamista voimalaitok
seen jo rakennusvaiheessa sille varatulle paikalle.
Juankoskella kysymys on kokonaan uuden voi
malaitoksen rakentamisesta entisen tilalle.

Uuden vesivoiman rakentaminen alueella on
perusteltua vain, jos se energiataloudellisesti pal
velee maakunnan yleistä etua tai se on osana
useita käyttömuotoja palvelevissa yhteishankkeis

sa eikä siitä ole seurauksena arvokkaan vesiluon
non tai vesimaisemakohteen häviäminen. Kysy
mykseen suunnittelualueella voivat tulla pienvoi

malaitokset, joilla on maakunnallinen merkitys.
Toteuttamisen kannalta on tällöin huomattava
merkitys sillä, että hankkeet valmistellaan yhteis
työssä erityisesti alueen eri etupiirien kanssa ja
paikallisen asutuksen sähkönhuolto otetaan huo
mi oon.

Kallaveden reitin alaosassa vesistön luonnolli
nen säännöstelyaste on varsin korkea. Reitin suu
ret altaat luovat myös erinomaiset edellytykset jo
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toiminnassa oleville voimalaitoksille harjoittaa
melko tehokkaasti vahingotonta vuorokausisään
nöstelyä sähkönkulutuksen kuormitushuippujen
tasaamiseksi. Latvareiteillä tulisi säännöstelyjen
suunnittelussa kiinnittää huomiota kesän- ja taI
venaikaisten virtaamien eron tasoittamiseen.

7.7 Tulvasuojelu ja maankuivatus
Tulvahaittoja, joita esiintyy säännöllisesti lähinnä
suunnittelualueen vähäjärvisissä latvaosissa, tulisi
vähentää erityisesti suorittamalla latvaosilla per
kauksia ja lisäämällä alapuolisten järvien kuten
Onki- ja Poroveden varastointikykyä. Vaihtoeh
tona voi tulla kysymykseen myös tulva-alueiden
yläpuolisten järvien kuten esim. Sonkajarven rei
tin Raudanveden säännöstely, joka voisi palvella
myös voimataloutta, kalastusta, veneilyä ja vesi
retkeilyä.

Tulvista aiheutuvien vahinkojen ennalta ehkäi
semiseksi tulisi välttää rakentamasta pysyviä ra
kenteita tulville alttiina oleville ranta-alueille
samoin kuin harjoittamasta näillä voimaperäistä
maanviljelyä. Alimpia rakentamiseen soveltuvia
korkeuksia tärkeimpien järvien ranta-alueilla on
esitetty suunnitelman luvussa 5.8 taulukossa 52.

Peltomaiden kuivatusta tulisi suunnittelualu
eella tehostaa. Koneellistuneet viljelymenetelmät
ja laajeneva salaojitus lisäävät valtaojakuivatuksen
merkitystä. Suunnittelualueella tulisi vuosittain
varautua noin 600—700 peltohehtaarin kuivatuk
seen. Voimakkaana harjoitettu metsämaiden kui
vatus on kärjistänyt valuntasuhteita alapuolisissa
vesistöissä lisäten siten tulvasuojelun ja peltomai
den kuivatuksen tarvetta. Metsäojituksen haitta-
vaikutuksia kuten tulvien lisääntymistä ja veden
laadun huonontumista tulisi ehkäistä ojitusten
tarkoituksenmukaisella suunnittelulla sekä tarvit
taessa säännöstely- ja perkaustoimenpitein.

7.8 Vesistöjen säännöstely ja kunnostus
Tarvittavat säännöstelytoimenpiteet ovat suun
nittelualueella luonteeltaan joko nykyisten sään
nöstelymääräysten parantamista, järvien kunnos
tamista säännöstelytoimenpitein tai uusia sään
nöstelyjä.

Vesistön säännöstelyä sivuavia suosituksia on
esitetty myös edellä kalatalouden, vesien virkis
tyskäytön, tulvasuojetun ja vesivoiman yhtey
dessä.

Iisalmen reitti

Reitin keskusjärviä Onkivettä ja Porovettä tulisi
säännöstellä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

— Uiton ja alusliikenteen vaatiman kulkusyvyy
den turvaamiseksi kesäkauden alaraja tulisi
määrätä Onkivedessä vähintään korkeuteen
NN+84,40 m ja Porovedessä sekä sen tasossa
olevissa altaissa vähintään korkeuteen NN+
85,40 m.

— Virkistyskäytön edellytysten parantamiseksi
ja matalien rantojen mohottumisen pysäyttä
miseksi kesäkauden padotuskorkeutta tulisi
nostaa kohtuullisesti siten, että tulvan jälkei
nen vedenkorkeuden vaihteluväli olisi noin
3 0—40 cm nykyisen vakiokorkeuden sijasta.

— Alapuolisen vesistön tulvan pienentämiseksi
altaiden tyhjennys keväällä tulisi kyetä aloit
tamaan tarvittaessa noin kolme kuukautta ny
kyistä aikaisemmin eli tammikuun alussa.
Säännöstelyn kevättalven aikainen alaraja jäi
si ennalleen.

— Kun tulovirtaaman ennakkoarvio osoittaa, et
tä vähävetinen kevät on tulossa, altaita tulisi
tyhjentää vain sen verran, mikä on välttämä
töntä estämään tulvan nouseminen normaali-
tilaa ylemmäksi.

— Säännöstelyohjeisiin tulee sisällyttää minimi
juoksutusta koskevat ohjeet.

— Säännöstelyn käytön, patojen kunnossapidon,
työturvallisuuden sekä virtaamahavaintojen
teon helpottamiseksi tulisi myös Nerohvirran
säännöstelypadon neutat kokonaisuudessaan
korvata helposti säädettävillä luukuilla.

Kiurujoen vesistö
Kunnostustarpeessa olevia järviä ovat mm.: Kiu
rujärvi, Luupuvesi, Osmanginjärvi, Niemisjärvi,
Hautajärvi ja Kilpijärvi. Kiumjärvellä olisi tarpeen
palauttaa järven jo lähes umpeenkasvanut etelä-
ja pohjoispää käyttökelpoisiksi vesialueiksi, pa
rantaa vesimaisemaa, alentaa korkeimpia tulvia
sekä nostaa kesänaikaista vedenpintaa. Luupu
vedellä toimenpiteenä voi tulla kysymykseen
vedenpinnan nosto sekä kasvimassan kohtuulli
nen poisto. Näläntöjärven säännöstely siten, et
tä ylimmät vedenkorkeudet palautetaan ennen
järven laskua vallinneisiin korkeuksiin, turvaisijär
ven arvon ja hyödyn alapuolisessa vesistössä. Ko
ko Kiumjoen vesistölle tulisikin laatia yleissuun
nitelma, jossa selvitetään vesistön käytön ja
suojelun edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Salahmijärven vesistö
Salahmijärven säännöstelyä tulisi tarkistaa lä
hinnä vesien virkistyskäytön kannalta seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
— Vedenkorkeuden yläraja kesällä tulisi nostaa

talvenaikaisen ylärajan korkeuteen.
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— Säännöstellyn vedenkorkeuden vaihtetuvälia
kesällä tulisi supistaa nykyisestä.

Sonkajärven reitti

Tulvien torjumisen eräänä vaihtoehtona tulisi
ottaa yksityiskohtaisemman selvityksen koh teek
si Raudanveden säännöstely, joka palvelisi ala
puolisessa vesistössä tulvasuojelun ohella myös
voimataloutta sekä kalastusta, veneilyä ja vesi
retkeilyä. Kunnostuskohteina tulisi tarkemmin
selvittää Sukevanjärveä, Sonkajärveä ja Herne
järveä.

Nilsiän reitti

Vuotjärvi ja Syvän
Vuotjärven ja erityisesti Syvärin säännöstelyä
tulisi kehittää siten, että kesäkauden aikaisia
vedenkorkeusvaihteluita supistetaan kalastuksen
ja virkistyskäytön edellytysten parantamiseksi.
Kalataloudelle aiheutuvien haittojen vähentämi
seksi tulisi tutkia myös kevään aliveden nosta
mista, mutta samalla on suoritettava kustannus
hyötytarkastelu, joka kattaa myös voimatalou
den, virkistyskäytön ja tulvasuojelun.

Korpijärvi
Korpijärven säännöstelyä tulisi tarkistaa lähinnä
virkistyskäytön ja uiton kannalta seuraavien peri
aatteiden mukaisesti:
— Vedenkorkeuden ylärajaa kesällä tulisi nostaa

talvenaikaisen ylärajan korkeuteen.
— Samoin tulisi nostaa vedenkorkeuden alarajaa

kesällä siten, että kesävedenpinnan vaihteluvä
li säilyisi noin 0,5 m:nä.

Säleväjärvi
Säleväjärven säännöstellyn vedenkorkeuden vaih
teluväliä tulisi huomattavasti supistaa. Säännöste
lyllä tulee myös taata jatkuva vähimmäisvirtaama
Itäkoskessa taimenkannan elinmahdollisuuksien
turvaamiseksi.

Kiltuan- ja Haajaistenjärvi sekä Laakajärvi
Järviä säännöstellään väliaikaisilla luvilla. Sään
nöstelyn alarajaa ei tulisi lopullisissa luvissa las
kea nykyisestä kalataloudellisten vahinkojen ta
kia. Yläraja tulisi kuitenkin määrätä luonteeltaan
sellaiseksi, että tulvan aikana järvien varastoimis
kyvyn säilyttäminen runsasvetisinä vuosina olisi
mahdollista. Järvien nykyisen suumiset veden-
korkeuden vaihteluvälit on syytä säilyttää kesän
aikana, jotta riittävä minimivirtaama voidaan taa
ta paitsi voimatalouden myös Nurmijoen kosken
lasku- ja urheilukalastusreitin tarpeisiin. Mikäli
järvien välisten Mustalaiskoskien rakentaminen

osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan Laakajärvessä
harkita tehostettua säännöstetyä.

Keyritynjoen vesistö
Keyritynjoen veSistön mlvasuojelun parantami
seksi tulisi laatia yleissuunnitelma, jossa ranta-
maiden kuivatustarpeen ohella tulee ottaa huo
mioon myös vesivoiman, virkistyskäytön ja kala
talouden edistäminen.

Juojärven reitti

Juojärven reitillä tulisi tutkia tarkemmin Vaikko
joen järvien kunnostus- ja säännöstelymahdolli
suuksia, jotta vesistön alivirtaamia voitaisiin lisätä
ja alhaisia vedenkorkeuksia nostaa kalatalouden,
vesien virkistyskäytön ja matkailun tarpeisiin.

7.9 Vesivarojen tutkimus

Hydrologinen tutkimus

Alueen hydrologiaa koskevien tietojen lisäämi
seksi tulisi laatia ohjelma vedenkorkeus- ja virtaa
mahavainnoinnin kehittämiseksi. Havaintoverk
koja tulisi täydentää palvelemaan hydrologista
tutkimusta ja erityisesti vesitaseen eri osatekijöi
den määnittämistä.

Iisalmen reitillä tulisi tärkeimmille järville ra
kentaa pysyvät vedenkorkeusasteikot ja aloittaa
jatkuvat virtaamahavainnot ainakin reitin alaosas
sa Viannonkoskella ja reitin yläosassa Kiurujoella.

Veden laadun tutkimus

Vedenhankinnan kannalta tärkeiden vesialueiden
sekä suurten järvien ja reittivesien tilaa tulisi seu
rata tehostetusti, jotta mahdolliset haitalliset
muutokset voidaan todeta nopeasti ja ryhtyä toi
menpiteisiin niiden estämiseksi. Tehostettu tutki
mus tulisi suunnata Iisalmen, Kuopion ja Varkau
den kaupunkien väliselle vesistöosuudelle, koska
tälle alueelle on keskittynyt runsaasti vesistöä
muuttavaa toimintaa.

Suunnittelualueella käynnistettyä veden laa
dun biologista tutkimusta olisi tarpeen jatkaa,
jotta vesien laadun ja vesistöjen tilan kehitystä
koskeva tietous saadaan monipuolisemmaksi.

Meneillään olevaa pienvesien eli lampien veden
laadun kartoitusta tulee jatkaa ja aloittaa kesänai
kaisten havaintojen kerääminen. Tutkimusalueet
tulisi valita siten, että muutoksille alttiiden aluei
den pienvesistä saadaan tiedot mahdollisimman
nopeasti. Taajamien ja erityisesti suunnittelualu
een kaupunkien lähialueiden pienvedet tulisi ot
taa ensiksi tutkittavaksi niihin kohdistuvan virkis
tyskäyttöpaineen takia.
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8. KOKONAISSUUNNITELMAN
TOTEUTUMINEN JA SEN EDEL
LYTTAMÄT INVESTOINNIT

Vesien käytön kokonaissuunnittelu on tavoitteel
lista ja ohjaavaa toimintaa, joten suunnitelmassa
esitetyt toimenpidesuositukset toteutuvat paitsi
vesihallinnon myös valtion muiden viranomais
ten, alueen kuntien ja yritysten sekä yksityisten
vesien käyttäjien toimesta. Kokonaissuunnitel
man toteutuminen edellyttää ennen kaikkea sekä
jatkosuunnittelua että yhteistyötä eri osapuolten
kesken.

Tässä pyritään antamaan kuva siitä, minkälai
sista taloudellisista arvoista on kyse, kun puhu
taan suunnitelman edellyttämistä ja vesivaroihin
yleensä kohdistuvista toimenpiteistä. Tarkoituk
sena on ollut kartoittaa likimäärin ne investoin
nit, jotka ovat tarpeellisia ja liittyvät vesien käyt
töön ja suojeluun. Tarkastelu ei kuitenkaan ole
kattava kuin korkeintaan valtion ja kuntien
osalta. Yritysten ja yksityisten kansalaisten oma
ehtoista vesien käyttöön liittyvää panosta on
loma-asutusta lukuun ottamatta vaikea arvioida.

Suunnittelualueella tarpeellisiksi arvioitujen
investointien yhteenveto vesienkäyttömuodot
tain 1980-luvulla on seuraava:

Vedenhankinta ja
pohjavesivarojen suojelu
Vesistön kuormitus ja
vesiensuojelu
Kalatalous
Vesien virkistyskäyttö ja
vesiympäristön suojelu
Uitto ja alusliikenne
Vesivoima
Tulvasuojelu ja kuivatus

Yhteensä n. 1 000 milj.mk

Vesistöihin kohdistuvat toimenpiteet vaikutta
vat usein moneen käyttömuotoon. Siten esim. ve
sistöjen kunnostamisesta hyötyvät virkistyskäyt
tö, kalatalous ja vesiensuojelu, vaikka sen toteut
tamisen edellytyksiä on tässä tarkasteltu pelkäs
tään virkistyskäytön yhteydessä. Vesistön sään
nöstelystä hyötyvät myös useat vesien käyttö-
muodot ja sen investointitarpeet onkin tässä si
sällytetty ao. vesienkäyttömuotoihin.

1975) julkaisemisen jälkeen on erityisesti alueen
pohjavesiä koskeva tieto lisääntynyt huomatta
vasti vesihallinnon suorittamien tutkimusten joh
dosta.

Yhteistyössä kuntien kanssa tehdyt selvitykset
ovat osoittaneet, että alueella on mahdollisuuksia
niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin entistä
enemmän turvautua pohjaveteen. Varsin perus
teellisia pohjavesitutkimuksia on suoritettu Kuo
piossa, Siilinjärvellä, Maaningalla, Lapinlahdella,
Iisalmessa, Vieremällä, Sonkajärvellä, Rautavaa
raha, Juankoskella, Kaavilla ja Tuusniemellä. Val
tion vesihuoltotyönä, joLloin valtio suorittaa työn
ja kunta vastaa materiaalikustannuksista, on pääs
ty rakentamaan syöttövesijoh toa keskustaajaman
tai sen ympäristön vedensaannin turvaamiseksi
Iisalmessa, Kiuruvedellä, Rautavaarail a sekä Kaa
villa. Leppävirran kunta suunnittelee veden oton
siirtoa öljyvahingon varalta kauemmaksi syväväy
lästä samalla, kun vesipiirin vesitoimisto on käyn
nistänyt muita mahdollisia raakavesilähteitä kos
kevan tutkimuksen. Kun vesilakia pohjavesien
suojelun osalta on ryhdytty tulkitsemaan tiukem
min eikä soranoton estymisestä makseta korvaus
ta, on myös kuntien halukkuus suojata pohjavesi
varojaan lisääntynyt. Samalla ovat valtakunnalli
set harjujen suojeluun tähtäävät ohjelmat sekä
seu tukaavoi tus edistäneet p ohjavesivarojen suo
jelua.

Vedenhankinnan toteuttamisesta vastaavat
pääasiallisesti kunnat, vaikka valtio on perintei
sesti antanut huomattavaa rahoitustukea lähinnä
korkotuen muodossa. Lisäksi valtion toimesta
suoritetaan t’esihuoltotöitä, jotka voivat käsittää
vcsilaitosten syöttöj oh don tai kah den laitoksen
välisen yhdysjohdon rakentamisen. Kaikkiaan jou
duttaneen suunnittelualueella alkaneella vuosi
kymmenellä investoimaan taajamien osalta noin
50 milj.mk varsinaisiin vedenhankintamenoihin
(vedenottamot, syöttöjohdot ja käsittelylaitok
set) ja 70 milj.mk jakeluverkon kehittämiseen.
Haja-asutuksen vesihuollon toteuttamisesta vas
taavat yksittäiset taloudet tai niiden muodosta
mat vesihuoltoyhtymät. Valtio myöntää tähän
maatilatalouden rahoitustukea halpakorkoisten
lainojen muodossa. Haja-asutuksen osalta, missä
vesihuollon järjestelyssä on paljon tehtävää, ovat
tarvittavat investoinnit noin 80 milj.mk, mikä si
sältää myös jäteveden viemäröintiä. Tarvittavien
investointien suuruus heijastaa nykyistä huonoa
tilannetta vedenhankinnassa Kuopion vesipiirissä,
jossa esim. pohjaveden osuus yhteisten vesilaitos
ten käyttämästä vedestä vuonna 1979 oli 31 % eli
maan pienin vesipiireittäin tarkasteltuna.

n. 200 milj.mk

n. 270 milj.mk
n. 30 milj.mk

n. 200 milj.mk
n. 70 milj.mk
n. 60 milj.mk
n. 170 milj.mk

8.1 Vedenhankinta ja pohjavesivarojen
suojelu

Suunnitelmaehdotuksen (VH:n tiedotus no 90.
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8.2 Vesiensuojelu

Suunnittelualueella ovat yhdyskunnat käyttäneet
runsaasti varoja vesiensuojeluun jo 1970-luvun
alussa. Tulevina vuosina on tarpeen useassa ta
pauksessa vielä jäteveden käsittelyn tehostaminen
tai puhdistamojen laajentaminen. Jätevedenpuh
distamon toimintaa on syytä tehostaa mm. Kuo
piossa ja Iisalmessa ja puhdistamoa laajentaa mm.
Lapinlah della, missä kasvavan elin tarviketeolli
suuden jätevesien käsittely edellyttää yhteiseltä
puhdistamolta lisäkapasiteettia. Yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamoinvestoinneiksi 1980-luvulla
voidaan arvioida yhteensä 50 milj.mk. Tämän li
säksi viemärilaitoksen ylläpito merkitsee saman
aikaisesti arviolta 70 milj.mk menoja, mitkä ai
heutuvat viemäriverkoston laajentamisesta ja
uudistamisesta. Yhdyskuntien vesiensuojeluinves
tointeihin voidaan saada valtion rahoitustukea.
Tietyin edellytyksin voidaan myös valtion vesi
huoltotyönä suorittaa viemärilaitoksen siirto-,
purku- tai kokoojaviemärin rakentaminen.

Puunjalostusteollisuudesta on syytä mainita
Varkauden teollisuuden huomattavat vesiensuoje
lua palvelevat investoinnit, joilla on paitsi toteu
tettu huomattavan suuri ja ajanmukainen biolo
ginen puhdistamo myös kehitetty tuotantopro
sessia ympäristöä vähemmän kuormittavaksi.
Teollisuuden tulevaa kehitystä on vaikea enna
koida. Puunjalostusteollisuuden jätevesien käsit
telyn tehostamiseen on tarvetta Kuopiossa ja
Juankoskella, käsittelyä on tehostettava myös
Siilinjärvellä kaivosteollisuuden tuotannon laa
jentuessa. Nämä investoinnit ovat suuruusluokal
taan yhteensä noin 30 milj.mk. Teollisuus vastaa
vesiensuojeluinvestoinneistaan, mutta valtio tu
kee niitä vesiensuojelulainoin eräin edellytyksin.

Vuoden 1980 lopussa vesioikeus antoi Savon
Sellu Oy:n jätevesien käsittelyä koskevan päätök
sen, mikä käytännössä merkitsee biologisen kä
sittelyn tasoa vastaavaa puhdistusta.

Vesiensuojelun kannalta monitahoisen ongel
man muodostaa ns. hajakuormitus, minkä aiheut
taa ihmisen toiminta yhdyskuntien keskitetyn vie
märöinnin ja teollisuuden kuormituksen ulko
puolella. Aiheuttajina ovat siten yksittäiset talou
det, kaatopaikat, maatalous yms. Voidaan arvioi
da, että mikäli kaatopaikat perustetaan asianmu
kaisesti ja siirrytään vesistöjen varsilla sijoitus
lannoitukseen sekä huolehditaan siitä, ettei tuo
rerehusta muodostuva puristemehu pääse pilaa-
maan vesistöjä, ja karjataloudessa siirrytään liete
lantaloiden käyttöön, ovat tarvittavat investoin
nit hajakuormituksen osalta 1980-luvulla noin
120 milj.mk. Näistä on osa maataloudelle samalla

myös tuottavia investointeja. Maatalouden inves
tointeihin voidaan saada valtion rahoitustukea
maatilalain perusteella.

8.3 Kalatalous

Luonnonravintolammikoita suunnittelee ja ra
kentaa vesipiiri kalatalousviranomaisen toimeksi
annosta. Kalanpoikasten kasvattamiseksi on suun
nittelualueella rakennettu työllisyysvaroin vu osit
tain 2—3 luonnonravintolammikkoa. Lisäksi yksi
tyiset ovat rakentaneet joitakin pienehköjä lam
mikoita. Alkaneella vuosikymmenellä tultaneen
lamm ikkopinta-alaa rakentamaan lisää ainakin
saman verran kuin sitä nyt on valmiina eli 300—
400 ha, mikä kustannuksiltaan vastaa noin 5 mil
joonaa markkaa.

Vesistöjen kunnostustoiminta palvelee hu o
mattavalta osalta myös kalataloutta, joskin arvio
tarvittavista investoinneista on esitetty vesien vir
kistyskäytön yhteydessä. Kunnostustoiminta on
aloitettu jokireittien osalta Vaikkojoen kunnosta
misella ja järvien osalta Kiurujärven kunnostami
sella yhteistoiminnassa asianomaisten kuntien
kanssa.

Vaikka Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitos
sijoitetaan Enonkoskelle, tultaneen Pieksänkos
kelle perustamaan valtion toimesta kalanviljelyä
ja -kasvatusta tutkiva laitos, jonka tehtävänä olisi
myös huolehtia luonnonravintolammikoiden hoi
dosta Pohjois-Savossa. Laitoksen kustannusarvio
on noin 10 milj. markkaa.

Teuraskalaa tuottavat kalankasvatuslaitokset

ovat yksityisiä yrityksiä. Huomattavia uusia teu
raskal an tuotantoon tähtääviä laitosinvestointeja
ei ole Kallaveden reitillä tiedossa. Alueelle on
kuitenkin suunnitteilla useita pienehköjä kalan
kasvatuslaitoksia, joiden keskimääräinen tuotan

to laitosta kohti on alle 10 000 kg vuodessa. Ka
lankasvatuslaitosten rakentamisen investoinniksi
1980-luvulla voidaan arvioida 5 milj, markkaa.

Kalavesien hoidossa on kaksi päälinjaa, ns. vel
voitehoito sekä kalastuskuntien toimesta tapah
tuva kalavesien hoito. Velvoitehoito perustuu ve
sistöön rakentamista, vesistön säännöstelyä ja jä
tevesien johtamista koskeviin vesioikeuden lupa
päätöksiin. Toimeenpanija velvoitetaan toimenpi
teisiin, lähinnä istuniksiin, joilla pyritään estä
mään kalakantojen haitallinen muuttuminen. Vel

voiteh oidon vuosikustannuksiksi voidaan Kaila
veden reitillä arvioida yhteensä 300 000 markkaa.
Suurimpina kohteina ovat Nilsiän reitillä voima
taloudellisen säännöstelyn aiheuttamien haittoj en
eh käiseminen sekä Kuopion ympäristössä jäteve
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Uiton tarpeisiin on jokia perattu työntämällä kivet rannoille, jolloin koskiluonto muuttui ja kalojen
elinolosuhteet huononivat.
River beds were earlier dredged for timber-floating.
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Kos...uonnon entistämise.;si ja kalaston elinolojen ja vesimaiseman parantamiseksi voidaan näitä jokia
kunnostaa samalla säilyttäen veneilymahdollisuudet.
Same rivers can be restored e.g. for fisheries and recreational use.
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sihaittojen ehkäiseminen. Kuopion läänissä käy
tettiin kalastuskuntien toimesta vuonna 1979 ka
lavesien hoitoon yhteensä noin 1,0 milj, mark
kaa, josta 140 000 markkaa oli kalastuskorttiva
roja ja muu osa kalastuskuntien omia varoja.
Pinta-alojen suhteessa laskettuna saadaan Kaila-
veden reitin osuudeksi noin 700 000 markkaa.
Katavesien hoitokustannukset Kallaveden reitillä
olisivat täten yhteensä noin 1 milj, markkaa
vuodessa ja noin 10 milj. markkaa koko 1980-
luvulla. Tällöin ei ole otettu huomioon hoitotoi
minnan mahdollista tehostumista.

8.4 Vesien virkistyskäyttö ja
vesiympäristön suojelu

Vesien virkistyskäytön edistyminen sekä vesiluon
non ja vesimaiseman suojelu riippuvat paljolti
kuntien ja valtion toimenpiteistä. Ulkoilu, retkei

ly, uinti ja veneily saattavat edellyttää vesistöjen
kunnostusta ja aluevarauksia, erityisrakenteita ja
-laitteita varatuilla alueilla sekä alueiden hoitoa
ja valvontaa. Vesiin liittyvä matkailu on sidoksis
sa toisaalta alueen matkailuyritysten kykyyn pal
vella matkailijoita ja toisaalta alueen matkailulli
seen vetovoimaan. Loma-asutuksen kehitys riip
puu paitsi vesistön soveltuvuudesta tähän tarkoi
tukseen myös yksityisten kansalaisten halusta ja
taloudellisista mahdollisuuksista loma-asunnon
hankkimiseen. Virkistyskäytön edellytyksiä sekä
vesiluonnon ja -maiseman suojelua voidaan edis
tää myös ilman suoranaisia investointeja ottamal
la virkistys- ja suojeluarvot riittävästi huomioon
eri toimintojen sijoittamisessa ja muissa rantoihin
kohdistuvissa toimenpiteissä.

Vesistöjä kunnostamalla voidaan virkistyskäy
tön edellytyksiä merkittävästi parantaa. Kokonais
suunnitelmaehdotuksen valmistumisen jälkeen on
aloitettu kunnostustoimenpiteiden yksityiskoh
tainen suunnittelu. J okireittien kunnostuskoh
teista ovat pisimmällä Vaikkojoki, jonka kunnos
tammen on suurimmalta osin valmis, ja Tiilikan
joki, jonka osalta suunnitelma on valmis toteutet
tavaksi. Samalla on aloitettu Kiurujärven kunnos
tammen koko Kiurujoen vesistöä koskevan yleis
suunnitelman pohjalta. Varovaisesti arvioiden
ovat vesistön kunnostuksen kustannukset suun
nittelualueeli a seuraavan vuosikymmenen aikana
noin 25 milj. markkaa. Tämä työ tehtäisiin vesi-
piirin toimesta. Lisäksi edellytetään, että kunnat
käyttäisivät yhteensä noin 10 milj. markkaa kun
nostushankkeisiin liittyvien virkistysalueiden pe
rustamiseen ja varustamiseen, jotta kunnostustoi
menpiteet saataisiin täysimääräisesti hyödynne
tyksi.

Veneilyä varten on kotisatamien rakentamis
tarve varsin huomattava. Seuraavan vuosikymme
nen investointitarpeen voidaan arvioida olevan
noin 10 milj. markkaa, josta Kuopion kaupungin
osuus on lähes puolet. Investointi merkitsee noin
2 5 00—3 000 venepaikan rakentamista. Venesata
mien toteuttamisesta vastaavat pääasiassa kunnat,
mutta myös valtio voi vastaisuudessa osallistua
niiden rahoitukseen.

Laivamatkailua ovat tukeneet sekä alueen kun
nat että valtio. Laivamatkailu tarvitsee laitureita,
joiden vaatimaan noin 10 milj. mk investointiin
1980-luvulla tie-ja vesirakennuslaitos on varautu
nut.

Varsin merkittävän investointikoh teen muo
dostaa edelleen loma-asutus. Pohjois-Savon seutu
kaavaliiton ennusteen perusteella voidaan otak
sua, että suunnittelualueella rakennetaan noin
450 loma-asuntoa vuosittain. Jos loma-asunnon
hankintahintana pidetään 30 000 mk, saadaan
kokonaisinvestoinniksi 1980-luvulla 135 milj.mk.

Vesiympäristön suojelussa tärkeä toteutumas
sa oleva hanke on Tiilikan kansallispuiston perus
taminen, mihin liittyy lisäksi Tiilikkajoen suojelu
luokittelemalla se kansallisvedeksi. Pohjois-Savon
seutukaavan 1. vaihekaavaan sisältyy edellisten
lisäksi runsaasti vesistöön ja pohjavesialueisiin
liittyviä suojelukoh teita Kallaveden reitillä. Jos
vaihekaavassa esitetyt Iuonn onsuojelualueet pe
rustetaan ja jos ne joudutaan lunastamaan, mer
kitsisi se koko Kuopion läänissä noin 17 milj.
markan kustannusta, mistä Kallaveden reitin ve
sistöön liittyvien suojelukohteiden osuudeksi voi
daan arvioida noin 10 milj. mk. Suojelualueita
voivat valtion ja kuntien lisäksi toteuttaa myös
yksityiset maanomistajat.

8.5 Uitto ja alusliikenne

Uiton ja alusliikenteen olosuhteet ovat parantu
neet Kallaveden reitillä viime vuosina lähinnä tie-
ja vesirakennuslaitoksen toteu ttamien väylänpa
rannushankkeiden ansiosta. Kokonaissuunnitel
maehdotuksessa suositelluista uittoa palvelevista
kohteista ovat toteutuneet Kortesalmen, Pajusal
men ja Leveesalmen ruoppaukset Nilsiän reitillä
Varisveden ja Virranniemen väliset moppaukset
Heinäveden reitillä. Hyväksytyistä toimenpide
suosituksista on toteutunut Arkkusalmen per
kaus Leppävirran reitillä. Metsähallituksen toi
mesta on niinikään levennetty väylää Kailan
rautatiesillan kohdalla. Alusliikennettä varten
valmistui syväväylä Siilinjärvlle vuonna 1979.

Muutaman vuoden sisällä toteutunee iisalmen
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Venepaikkoja keskittämällä saadaan satamiin riittävä palveluvarustus, mm. vesi- ja jätehuoko, poltto
aineen jakelu ja talvisäilytystilat.
Larger marinas oifer improved services for boating.

S centeen kehittäminen edellyttää usein kanavien uusimista. Toisaalta niitä tulisi suojella arvok
kaina vesirakenteina.
Devetoping of water transportation shoutd he reconcited witb the conservation of old canats.
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väylän parantaminen, mikä tarkoittaa lähinnä
Ahkionlahden ja Nerkoon sulkukanavien suuren
tamista ja Kihlovirran avartamista uittoa ja proo
muliikennettä varten. Väylän syvyys jäisi nykyi
seksi 3,0 m:ksi. Väylän kehittäminen palvelee
sekä uittoa että alusliikennettä ja merkitsee Kuo
pion tie- ja vesirakennuspiirin arvioimana noin
30 milj, markan kustannuksia.

Pelkästään uittoa palvelevien investointien
määräksi 1980-luvulla arvioi Savon Uittoyhdistys
noin 8 milj, mk, mikä koostuu pudotuspaikkojen
perustamisesta, väylänparannustöistä ja hinauska
luston hankinnasta. Vuosikymmenen puolivälissä
toteutunee sekä uittoa että alusliikennettä palve
levan Huruslahden syväväylän rakentaminen Var
kaudessa, mihin liittyvät A. Ahlström Osakeyhti
ön teollisuussatamat. Kustannuksiltaan hanke on
noin 15 milj.mk. Kun otetaan huomioon mahdol
linen Kuopion sataman laajennus sekä laivalaitu
reiden rakentaminen (noin 10 milj.mk), ovat ui
ton ja alusliikenteen tarvitsemat investoinnit
1980-luvulla noin 70 milj.mk.

8.6 Vesivoima

Aivan viime vuosina on vesivoiman ja toisaalta
luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja kalatalou
den vastakkainasettelu kärjistynyt. Onkin odo
tettavissa, että vesivoiman tuotantoa palvelevat
hankkeet vähenevät 1980-luvulla.

Kallaveden reitillä on Savon Voima Oy käyn
nistämässä Kiinaan vesivoimalaitoksen rakenta
mista Nurmijoen yläosaan. Todennäköisenä voi
daan pitää myös Juankosken vesivoimalaitoksen
uusimista Kymi Kymmene Oy:n toimesta 1980-
luvulla. Hankkeet merkitsevät yhteensä yli 60
milj mk investointeja. Uusia voimataloudellisia
säännöstelyjä ei Kallaveden reitillä ole tällä het
kellä odotettavissa.

Vesipiirin Kiurujoen ja Keyritynjoen vesistöis
tä tekemien selvitysten nojalla arvioiden on alu
eella vesien muun käytön ohella teknillisiä mah
dollisuuksia kehittää pienvesivoimaa. Käytännös
sä vesivoiman rakentaminen ei kuitenkaan tulle
kysymykseen, koska se koetaan näillä alueilla
ympäristöä liiaksi muuttavaksi.

8.7 Tulvasuojelu ja maankuivatus

Iisalmen reitin ja Nilsiän reitin vesistöjen varsilla
on tulvan vaivaamaa peltoa 3 300 ha ja metsä-
maata 2 900 ha. Voidaan olettaa, että tulvahaitat
voidaan 1980-Luvulla poistaa noin puolelta em.
alueista säännöstely-, perkaus- ja pengerrystoi

menpitein. Kustannukset ovat tällöin noin mil
joona markkaa vuodessa eli noin 10 milj.mk ko
ko kymmenvuotiskautena.

Peltomaiden peruskuivatus, jota on tehty val
tion tuella vesiviranomaisen toimesta, on edennyt
suhteellisen hitaasti, noin 100—200 ha/vuosi, tar
peen ollessa 5 00—600 ha vuodessa. Koska perus
kuivatus on monin paikoin ehdoton edellytys
sarka- ja salaojitukselle, on oletettavissa peruskui
vatusalan kasvavan tulevaisuudessa. Peruskuiva
tuskustannusten ollessa noin 1 600 mk/ha tämä
merkinnee suunnittelualueella vuosittain noin
1 miljoonan markan suuruisen investoinnin tar
vetta tähän tarkoitukseen eli yhteensä noin 10
milj, mk 1980-luvulla.

Kuopion läänin maatalouskeskuksen asettamien
tavoitteiden mukaan tulee suunnittelualueelle sa
laojittaa peltoa lähes 30 000 ha seuraavan kym
menen vuoden aikana, jonka jälkeen lähes kol
mannes peltoalasta olisi salaojitettua. Suurimmat
ojituspinta-alat tulisivat olemaan Kiuruvedellä,
Iisalmessa ja Vieremällä. Salaojituskustannusten
ollessa 4 700 mk/ha merkitsee em. tavoitteen
toteuttaminen noin 140 milj.mk investointeja
kymmenen vuoden aikana.

Metsäojituksessa saataneen loput niistä ojitus
kelpoisista alueista, jotka on tarkoituksenmukais
ta ojittaa, kuivatetuksi alkaneella vuosikymme
nellä. Samalla kuitenkin jo ojitetun alueen kuiva
tuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi. Met
säkuivatuksen vaatimat investoinnit 1980-luvulla
ovat metsänparannuspiirin arvioimana noin 10
milj.mk.

8.8 Yhteenveto

Edellä esitetyt yhteensä noin 1 miljardin markan
investoinnit 1980-luvulla merkitsevät vuosittain
keskimäärin 0,1 miljardia markkaa vesien käyt
töön ja vesiensuojeluun. Investointeja voidaan
pitää realistisina, kun niitä verrataan esim. julki
sen vallan ja elinkeinoelämän tiedossa oleviin
vuosittain keskimäärin 1,5 miljardin markan in
vestointeihin vuosina 1980—1985.

Esitetyt vesien käytön ja vesiensuojelun kus
tannukset eivät kaikki kiinteästi perustu koko
naissuunnitelman toimenpidesuosituksiin, vaan
ne on saatu eri viranomaisilta ja vesien käyttäjil
tä. Kustannukset liittyvät kuitenkin toimenpitei
siin, joita kokonaissuunnitelmalla pyritään oh
jaamaan. Kokonaissuunnitelma sisältää paljon

myös sellaisia toimenpidesuosituksia, joiden to
teuttaminen ei edellytä suoranaisia investointeja.



vaan suositusten huomioon ottamista vesien ja
rantojen käytössä. Vesihallinnolle itselleen koko
naissuunnitelma on sitovana ohjeena mm. yksi
tyiskohtaisessa suunnittelussa ja siihen perustu
vassa rakennustoiminnassa, vesihuoltoon ja vesien-
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suojeluun osoitetun valtion rahoitustuen ohjaa
misessa sekä toimimisessa yleisen edun valvojana
vesiasioissa. Vesien käytön kokonaissuunnitelma
on yleisestikin suositeltavana ohjeena alueen
vesien käytössä ja vesiensuojelussa.
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ENGLISH SUMMARY

Pianning procedure (foreword and Chapter 1)

tntegrated regional water resources devetopment
planning aims at reconciliating the different
forms of water use and provides guidelines for
the use and protection of the waters in the area
concerned. The National Board of Waters and its
Water Districts are responsibie for this pianning.
The country has been divided into 19 pianning
areas mainly on hydroiogical basis (Fig. 1).

The National Board of Waters (NBW) estab
lished in 1971 a working group to compile a
water resources development pian for the Kaila-
vesi watercourse area. The working group con
sisted of speciaiists in different branches of the
water sector. They represented the centrai agency
in Helsinki and the Water Districts of Kuopio and
Mikkeli.

For the pian, the working group had the foi
iowing studies and reports made:
— reportt on wastewaters from pulp and paper

industiy in the area
— water quaiity estimates for different poiiution

ioadings
— assessment of the effects of flow reguiation on

the recreationai vaiue of the iakes
— inventory of the rapids
— inventory of the groundwater resources
— basic studies and investigations for the pianning

of reguiation and restoration of iakes
— investigation on the effect of drainage on floods
— shoreiine analysis for recreationai purposes
— fisheries inquiry
— report on the present state of fisheries in the

area
in cooperation with the iocai Regionai Pianning

Association the areas needed for recreational
fishing and suited to sport fishing were investi
gated. Aiso, a water and wastewater pian was
drawn up to serve both water-use planning and
land-use planning.

The working group’s proposai was completed
in 1975. It was published in the Reports-series
of the NBW (Report 90, Voiumes 1 and II). An
exhibition presenting the proposai was also set
up. The communes of the area, other authorities
and the different interests were invited to express
their opinion concerning the proposai. After the
working group had revised the pian on the basis
of the consuitations the NBW approved in the
session of Aprii 18, 1979 the recommendations
of the pian. The present pubiication comprises
the revised pian, the recommendations approved

by the NBW, a summary of the statements issued,
and the working group’s responses (fig. 2).

The recommendations serve the NBW as
quideiines in detaiied pianning, supervision,
financing and in representing the general interest
in Water Court. for the other authorities and
water users the integrated water resources
deveiopment pian serves as quideiines and a
source of information (fig. 3).

The planning area (Chapter 2)

The Kaiiavesi watercourse is a part of the Vuoksi
water system that discharges into Lake Ladoga
in the USSR. The Kailavesi watercourse consists
of Lake Kaliavesi and the watercourses of lisaimi,
Nilsiä and Juojärvi discharging into Lake KaIla-
vesi and the watercourses of Leppävirta and Hei
nävesi that flow from Lake Kaliavesi into Lake
Saimaa. The planning area covers 17 500 km2 of
which 16 % is water.

The average temperature in Kuopio is between
16 and 17 °C in July and between —9 and —10
°C in february. Lakes freeze normaliy in the end
of November and the ice-cover disappears in the
beginning of May.

The planning area is in the finnish Lake Dis
trict. It is characterized by an abundance of
watercourses and forests and, in the northern
water divide, of bogs. The clayiands bordering
the lakes of the lisaimi watercourse are best
suited in the area for agricuiture.

The planning area comprises wholiy or for the
major part 15 communes, three of which are
towns. In 1978 the total population of these
communes was 223 000. Two thirds of the popu
iation iived in popuiation centres. (Fig. 4, Tabie 1).

The economy is, to a considerable degree,
based on agricuiture and forestry. About one
fourth of the active popuiation in the area earn
their living from agriculture and forestry, one
fourth from industry, and more than one half
from the services. Pulp and paper industry
empioys about one third of the industrial man
power. (Map Appendix 2, Tabie 2).

Water resources (Chapter 3)

Long chains of lakes are typicai of the centrai
and southern parts of the planning area whiie
the northern parts are characterized by rivers.
The amount of groundwater is beiow the country’s
average. Most of the usable groundwater is
formed in three esker chains (figures 13 and 14,
Map Appendix 1, Tabie 21).

9 1880076264—13
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The average annual runoff in the catchment
area of the Kallavesi watercourse is some 3lOmm
which corresponds to 9,9 lis/km2. The mean
annual precipitation is 700 mm 40 % of which
falis as snow. The mean annual evaporation is
390 mm. (Figures 5—11, Tabies 3—14).

Most of the watercourses in the area are good
in quaiity and usability. Owing to the humus
contents none of the lakes in the area can be
classified as exceilent. (Map Appendix 1, Fig. 12,
Tables 15—20).

forms of water use (Chapter 5)

With times, the importance of different types
of water use has varied. Earlier, fishing and
navigation were the most significant forms of
water use.

When agricuitural practices changed and per
manent farms were established, iand reciamation
was started by draining bogs and lowering water
leveis in lakes. Especiaiiy in the middle of the last
century numerous important lake lowerings were
carried out. Today some 6 000 hectares are stili
flooded. intensive forest drainage has in the iast
decades added to the floods. flood causes losses
mainly in the upper reaches of the water system
where lakes are scarce. (Map Appendix 2, Tabies
52 and 53).

Last century was a lively period for the con
struction of navigation channels and canals, the
aim being to establish better connections be
tween the Kuopio region and Lake Saimaa. Water
traffic was important for both cargo and passenger
transportation until World War 11 which cut off
the connection through the Saimaa canal to the
sea. In the sixties the canal was reconstructed,
partly on leased USSR territory. Deep navigation
channels to Kuopio and Siilinjärvi were con
stmcted as extentions to the canal. Passenger
boat traffic has not been very important in the
last few decades. Cargo traffic in the harbour of
Kuopio was approximately 114 000 tonsin 1979.
Timber-floatage is the main use of the deep
channel where in the iast few years the quantity
of timber transported by floating has varied
between 1,0 and 1,3 million tons a year. (Map
Appendix 2, Fig. 22, Tables 48—50).

Water power vas first used for grinding grain.
In the last century the rise of saw- miii industry
made it an important user of water power. Today,
about one third of the energy used in the area
is produced iocaliy, most of it by industry for its
processes. About one fifth of the energy produced

in the area is based on water power, the total
capacity of water power being 25 MW. There are
6 hydropower piants in the area. (Map Appendix
2, Fig. 23, Tabie 51).

The population centres of the area take some
three fourths of their suppiy from surface water.
The portion of surface water is so great because
the towns of Kuopio, Varkaus and partty Iisalmi
take their raw water from iakes. Due to the
scarcity of groundwater resources the water
works of some rural communities, too, are
obiiged to use surface water. The average water
use among the population served by the water
works in the area is 300 liters per capita per day.
According to the maximum prognosis the totai
water use in the area wouid doubie by the year
2000. Industry’s own water suppiy was 8—9-fold
compared with the communities. Industry used
mainly surface water. Some 60 % of the water
used was for cooling. Pulp and paper industry is
the greatest user of water. (Map Appendix 2,
Tabies 2 1—23).

The use of water bodies as recipients of waste
water is contradictory to most other types of
water use such as water supply, fisheries and
recreational use. Oil transports also create a risk
to water quality. Industry and communities
concentrate on the same areas where the greatest
discharges and intensive other use need reconcili
ation. In the towns of the area, Kuopio, Varkaus
and Iisalmi, wastewaters form the main probiem.
To solve this, various aiternative discharge sites
were studied in the pian proposal. (Map Ap
pendix 2, Figures 12, 15 and 24, Tabies 24—3 1).

Recreationai fishing is common and its portion
wiii continue to grow. In the next few years the
number of peopie engaged in recreationai fishing
wili grow from 16 000—17 000 to 20 000. Ac
cording to an inquiry carried out in 1970 the
number of professional fishermen was 40 and
that of semi-professionais 220. The total catch in
the area was about 1 miliion kg a year, of which
the professional fishermen caught 150 000 kg.
The professionai fisherman’s average catch is not
sufficient to provide a living. The portion of
vaiuabie fish species in the catch has diminished.
The causes of this diminishing have been dredg
ing in rapids, damming, flow regulation, potiution
and excessive fishing in the spawning period.
(Fig. 16, Tabies 3 2—35).

Seasonal residences, holiday villages and
camping areas are usuaiiy located by the water.
In 1978 the number of seasonal residences in the
planning area was 11 600. By 1990 their number
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wiii be about 17 000. There are some 100 pubiic
swimming piaces and 16 camping sites in the
area. National parks or other large-scaie outing
or hiking areas have not yet been estabiished;
outing and hiking use other free areas. The number
of motor boats in the pianning area was estimated
to be 12 000, that of sali boats 200, whiie row
boats and canoes numbered 15 000—20 000.
(Map Appendix 2, figures 17—20, Tabies 36—42).

The area is rich in sites that deserve to be
protected for their water-reiated natural or
scenic values. Among these are the rapids in the
upper watercourses and by the Heinävesi route,
and some extensive scenic entities. Of particuIar
cultural and scenic interest are the numerous old
shipiocks and canals with their surroundings.
(Map Appendix 2, Fig. 21, Tabies 43—47).

Recommendations (Chapter 7)

The foilowing is a review of the recommen
dations approved by the Nationai Board ofWaters
on Aprii 18, 1979 for the Kaliavesi watercourse
area.

Water supply

Due to the great distances between the popu
lation centres their water supply must, in general,
be arranged individuaiiy. Groundwater shouid
have preference over surface water. Probiem
areas have been dealt with separately. The situ
ation is worst iii the towns, i.e. in Kuopio, Var
kaus and Iisalmi. In order to meet the demand
for additional water in Kuopio, the possibiiity
to use artificiai groundwater shouid be studied.
Industry’s water suppiy can be handied case by
case.

Groundwater protection

Protection plans should be drawn up for ground
water intakes currently in use and for those that
have been investigated and are reserved for later
use. lf necessary, protection zones shouid be
estabiished.

Water pollution controi (Surface water)

The aim in the treatment of municipal waste
waters is to have them ali by the mid 1980s
treated with methods equivaient to simultaneous
precipitation, and in some exceptionai cases, to
chemical precipitation. The bigger communities

shouid, however, remove BOD, phosphorus and
nitrogen more efficientiy, if the state of the
watercourse necessitates this in the future. It is
also recommended that centralized wastewater
treatment be effected when possibie.

Both new and existing industry shouid en
deavour to lessen the poilution load in the first
piace by in-piant methods with high degree of
recoveiy and reuse. Jncidentai emissions into the
watercourse shouid be prevented to the extent
possible. Attention should also be paid to the
poilution of watercourses via the atmosphere as
well as to poliution caused by pisciculturai
facilities, refuse disposai, and from non-point
sources. The risk caused by oli transportations
shoutd be diminished.

Water areas and water bodies that are un
poiiuted and in natural state shouid be protected
by iimiting as much as possibie the poliuting
activities in the catchment area. Speciai attention
shouid be paid to the protection of water areas
serving water suppiy. In the iocation of new
industry water poliution controi aspects should
be taken into consideration. Discharge sites of
wastewater should be carefutty chosen. Detaiied
studies should be made on the discharge sites of
the puip and paper industry in the towns of Kuo
pio and Varkaus after the effects of the improved
treatment methods can be assessed. Aiso in the
town of Iisalmi the location of the discharge
site of the municipal wastewaters shouid be te
investigated when the permit for the disposai of
wastewaters is renewed by the Water Court.

Fisheries

To advance fisheries in the area a fisheries develop
ment pian should be drawn up. Lake regulations
that are particulariy harmfui to the fish and
fishing should be corrected. The composition of
the fish popuiations shouid be improved and
the yieids increased. Water areas suited for rec
reational and sport fishing shouid be restored
and developed. In the surroundings of the popu
iation centres, areas shouid be reserved for rec
reational fishing.

Recreationai use

Recreationai use of waters shouid be developed
along the foiiowing lines:
— general shore-use pians shouid be drawn up

for areas that are of greatest importance for
recreational use
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— sufficient amount of shores should be ieft
unconstructed in the vicinity of population
centres, for recreational purposes

— a network of smali-boat harbours and landing
sites should be created for boating

— amendments shouid be made on lake regu
lations, and iowered lakes and trained rivers
shouid be restored to meet present recreational
needs

— water-oriented tourism shouid be promoted
More detaiied recommendations have been

given for the different subareas.

Protection of the aquatic environment and the
cuitural values

An important means of protecting the aquatic
environment are the water pollution controi
measures. But it is important to take the objects
of protection into consideration in ali activities
related to the waters and shores. Protection
should be promoted by, e.g.:
— leaving a sufficient protection zone when

buiiding in the vicinity of a water body
— attending to cuitural iandscapes and vaiuable

old water-related structures
— paying attention to the aquatic landscape in

connection with the construction of bridges
and roads

— retaining rapids and their surrounding and
lakes inhabited by water fowl, in their natural
state

— restoring previously dredged watercourses in
order to develop the landscape and the aquatic
environment in general

— directing recreational use, and other uses that
tend to wear out and hami the nature, away
from the most sensitive areas.
Recommendations for the protection of the

aquatic environment have been given aiso for the
individual subareas. The sites that have been
chosen are of national or considerabie regionai
importance.

Timber-floating and navigation

There is no need to extend the network of
timber-floating channels in the area. The develop
ment of timber-floating shouid be impiemented
by improving the existing channels. The other
forms of water use should be taken into con
sideration in the Iocation of new timber-launching

sites. The recommendations list the sections of
floating channels for which detaiied dredging
pians shouid be drawn up; the profitable projects
shouid then be impiemented. Aiso, the old floating
channels are named, that shouid be preserved
for a period of crisis. Studies serving water
transportation should be carried out. They in
clude the development of the harbour of Kuopio,
feasibility of barge transports and the pro
longation of the yearly navigation period.

Water power

A rationai way of increasing the production of
water power in the area is by increasing the
capacity of the existing power piants. The
development of new water power in the area is
warranted only if it serves the region’s general
energy interests or is part of a multiple-purpose
project and does not destroy a valuable aquatic
environment. Small power plants may come into
question in the area. The large lake basins of the
area provide excelient possibilities for the existing
power piants to carry out efficient but harmless
daily flow reguiation.

Flood protection and drainage

Ftood damages shouid be diminished in the
upper reaches of the water system where iakes
are few, by dredgings and by increasing the
storage capacity of the downstream lakes. Another
aiternative is the regulation of the lakes situated
above the flood areas.

The drainage of fields should be intensified in
the area. The increase of floods caused by Urain
age of forest iand and the resuiting impairment
of water quaiity should be prevented by appro
priate planning of drainage and by flow regulation
and dredgings when necessary.

Flow regulation

The flow reguiation measures that may come
into question in the planning area are either
improvements on the existing regulations, or iake
restorations with regulation measures. These are
needed for the development of recreationai use,
fisheries, iandscaping, flood controI, timber
floating and water power production. Reievant
recommendations are presented for the individuai
subareas of the water system.
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TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA, JOTKA ON ANNETTU KALLAVEDEN REITIN

VESIEN KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA (VH:n tiedotus fl:0

90) JA TYÖRYHMÄN VASTINEET NIIHIN

Vesihallituksen asettaman työryhmän saatua val
miiksi ehdotuksen Kallaveden reitin vesien käy
tön kokonaissuunnitelmaksi lähetti vesihallitus
sen keväällä 1976 lausunnolle muille viranomai
sille, alueen kunnille, järjestöille, laitoksille ja yri
tyksille, joiden toiminta jossain muodossa koskee
suunnittelualueen vesiä ja niiden käyttöä. Lau
suntopyyntöjä lähetettiin yhteensä 79 kohtee
seen, joilta vastauksena saatiin 30 lausuntoa. Lau
sunnon antoivat A. Ahlström Osakeyhtiö, Etelä-
Savon seunikaavaliitto, Iisalmen Luonnon Ystä
vien Yhdistys ry., Iisalmen kaupunki, Kiuruveden
kunta, Kuopion Kauppakamari, Kuopion läänin
hallitus, Kuopion kaupunki, Kymi Kymmene Oy,
maa- ja metsätalousministeriö luonnonvarainhoi
totoimisto, merenkulkuhallitus, Mikkelin läänin
hallitus, museovirasto, Nilsiän kunta, Pohjois-
Savon ‘Maakuntaliitto, Pohjois-Savon Piirimetsä
lautakunta, Pohjois-Savon seutukaavaliitto, Sa
von Sellu Oy, Savon Uittoyhdistys, Savon ve
siensuojeluyhdistys ry., Savon Voima Oy, sisä
asiainministeriö ympäristönsuojeluosasto, Sonka
järven kunta, Suomen Kalastusyhdistys, Suomen
Metsäteollisuuden Keskusliitto, tie- ja vesiraken
nushallitus, Varkauden kaupunki, Varpaisjärven
kunta ja Vieremän kunta.

Seuraavassa esitetään käyttömuodoittain lau
suntojen kannanotot tiivistettynä sekä työryh
män niihin antamat vastineet. “Käyttömuotojen
yhteensovittaminen” -otsikon alla käsitellään lau
sunnot, jotka koskevat käyttömuotojen hyödyn-
ja vahingonarvioinnin jerusteita (osa II s. 221—
23 2), vesien käyttömuotojen yhteensopivuutta
(osa 11 s. 303—307) sekä säännöstelyratkaisuja
(osa II s. 233—253 ja 3 19—324). Virkistyskalas
tusta koskevia lausuntoja on käsitelty paitsi koh
dassa 5.4 “Vesien virkistyskäyttö” myös koh
dassa 5.3 “Kalatalous”.

1. YLEISET KANNANOTOT

Suunnitelman tarpeellisuus

Tie- ja vesfrakennushallitus piti suunnitelmaa
laajana ja perusteellisena, Iisalmen kaupunki to
tesi sen sisältävän monipuolista ja käyttökelpois
ta tietoutta ja Pohjois-Savon Maakuntaliitto kat
soi sen vastaavan hyvin sille asetettuja odotuksia
seikkaperäisyy dessään ja havainnollisuudessaan.

Etelä-Savon seutukaavaliitto totesi, että hyöty

suunnitelmasta on seutukaavaliittojen työlle il
meinen. Kuopion kaupunki katsoi sen helpotta
van mm. erilaisten katselmusten toimittamista.
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto sanoi
suunnitelman sisältävän runsaasti tietoa, joka
ajoittaisin tarkistuksin voidaan saattaa tehokkaas
ti palvelemaan vesistöön vaikuttavaa toimintaa
koskevaa päätöksentekoa.

Pohjois-Savon seutukaavaliitto piti suunnitte
lua tarpeellisena, koska vesi on Suomessa ympä
ristöä hallitseva tekijä. Mikkelin lääninhallituksen
mielestä suunnittelu on hyödyllistä. A. Ahlström
Osakeyhtiö ja Kuopion Kauppakamari pitivät
suunnittelua sisänsä hyödyllisenä, koska se pakot
taa tekemään selvityksiä, harkitsemaan tavoittei
ta ja etsimään vaihtoehtoja.

Suunnitelman sitovuus

Kuopion lääninhallituksen mielestä suunnitelmal
le olisi saatava ohjeellinen sitovuus. Sisäasiainmi
nisteriö näki puutteena, että suunnitelman sito
vuus rajoittuu vesiviranomaisiin mutta toteaa sa
malla, että asia ei ympäristöhallinnon nykytilassa
ole korjattavissa. Kuopion kaupunki ehdotti, että
suunnitelmaa tarkennettaisiin lisätutkimuksilla ja
pidettäisiin ajan tasalla määräajoin tehtävillä tar
kistuksilla; suunnitelmaa ei lausunnonantovai
heessa voitu pitää niin valmiina, että se voisi muo
dostua ohjeelliseksi asiakirjaksi.

Savon Uittoyhdistys katsoi toimenpidesuosi
tusten olevan pienen tutkijaryhmän tai vain
tutkijan mielipiteitä eikä niitä aina voi yhdistää
ja ottaa sellaisenaan ohjeeksi. Suomen Metsäteol
lisuuden Keskusliitto pelkäsi, että viranomaisia
sitovana ohjeena suunnitelmasta on kehitystä
jäykistävänä suoranaista haittaa. A. Ahlström
Osakeyhtiön lausunnossa sanottiin, että suunni
telma ei sovi viranomaisten toimintaohjeeksi,
mutta se voi olla pohjana eri intressiryhmien
kanssa suoritettavalle jatkosuunnittelulle. Myös
Kuopion Kauppakamarin mielestä suunnitelmaa
ei pitäisi vahvistaa vesihallituksen ohjeiksi viran
omaisten toimenpiteille, vaan suoritettua alusta
vaa työtä pitäisi hioa jatkamalla selvitys- ja suun
nittelutyötä eri intressiryhmien kanssa; jos suun
nitelma hyväksytään viranomaisten toimintaoh
jeeksi edellyttäisi se valtiolta resursseja ohjeen
mu kaisten toimenpiteiden aiheuttamien vahinko
jen korvaamiseen. Jo pelkän suunnitelman hyväk
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syminenkin toimintaohjeeksi saattaa kauppaka
marin käsityksen mukaan vaikuttaa maa- ja vesi-
alueen arvoon.

Koska suunnitelma on lähinnä työryhmän esi
tys ja koska toteutusmahdollisuuksien käsittely
on puutteellista, esitti Savon Vesiensuojeluyhdis
tys, ettei suunnitelmaa vahvistettaisi viranomai
sia täysin sitovaksi toimintaohjeeksi, vaan että si
tä pidettäisiin virikkeiden antajana eri käyttö-
muotojen yksityiskohtaisemmille suunnitelmille;
suunnittelua jatkettaessa ja suunnitelmaa tarkis
tettaessa tulisi luoda kiinteämpi yhteistyö vesis
tön käyttäjien ja viranomaisten välille.

Työryhmä toteaa, että tämän suunnitelman
18.4.1979 hyväksytyt toimenpidesuositukset
ovat sitovana ohjeena vesihallituksen omalle
organisaatiolle, muille viranomaisille ja vesien
käyttäjille ne ovat tietolähteenä ja suositukse
na, jota vesihallitus toivoo noudatettavan.

Pohjois-Savon seutukaavaliitolle jäsenyys neu
vottelukunnassa mahdollisti mielipiteiden esille-
tulon työn kuluessa. Samoin tie- ja vesirakennus
hallitus katsoi voineensa neuvottelukunnan kaut
ta vaikuttaa oman toimialansa käsittelyyn suun
nitelmassa.

Kuopion kauppakamari totesi voimatalouden
edustajan puuttuneen neuvottelukunnasta. Neu
vottelukunnan työlle se katsoi olleen luonteen
omaista selvitystyön laatijoiden kannasta poik
keavan kannan sivuuttamisen. Suomen Metsä
teollisuuden Keskusliiton mielestä eri intressi
piireillä ei lausunnonantovaiheeseen mennessä ole
ollut mahdollisuuksia todelliseen vaikuttamiseen.
A. Ahlström Osakeyhtiön mielestä neuvottelu
kunta ei pystynyt vaikuttamaan suunnitelmaan,
eikä lausuntokierroksen katsottu olevan riittävä
vaikutusmahdollisuus eri intressipiireille; lausun
topyynnössä olisi ollut kiinnitettävä huomiota
suunnitelmatavoitteiden mielekkyyteen.

Vaikka neuvottelukunta ei päätäkään koko
naissuunnitelmaan sisältyvistä asioista, katsoo
työryhmä, että neuvottelukunnan merkitys
suunnittelulle on ollut suuri. Kaikkien mieli
piteet eivät suunnitelmaehdotuksessa voineet
tulla sellaisenaan huomioonotetuiksi, sillä vas
takkaisia käsityksiä on esitetty. Työryhmän
ehdotus pyrkii olemaan kompromissi.

Pohjois-Savon seutukaavaliiton mielestä suun
nitelman jäsentely oli onnistunut. Savon Vesien
suojeluyhdistys piti järjestystä sinänsä oikeana,
mutta kaikkien käyttömuotojen käsittely’ ‘rinta
mana” teki suunnitelmasta erittäin vaikealukui
sen; kokonaisuus olisi ehkä helpommin hallitta
vissa jos toisen osan koko käsittelyjärjestys — ta

voitteet, suunnitelmavaihtoehdot, toimenpide
suositukset — olisi käsitelty käyttömuotokohtai
sina kokonaisuuksina; en käyttömuotojen väliset
riippuvuudet olisi luultavasti voitu sijoittaa käsit
telyyn luontevammin. Tie- ja vesirakennushallitus
piti esitystapaa raskaana, koska eri osissa toistu
vat samat asiat. Suomen Metsäteollisuuden Kes
kusliitto piti rakennetta sinänsä perusteltuna,
mutta sen toteutus on tässä tapauksessa johtanut
yhteenkuuluvan tietoaineiston hajoamiseen liian
monen otsikon alle ja suunnitelman tarkastelun
vaikeutumiseen. Kuopion kaupungin mukaan
suunnitelman rakenne on vaikeasti hahmotetta
vissa ja tekee sekavan vaikutuksen, ts. suunnitel
ma on hallittava kokonaisuudessaan rajoitettujen
osien ymmärtämistä varten. Myös Savon Sellu
Oy:n lausunnossa suunnitelman rakennetta sa
nottiin sekavaksi.

Kokonaissuunnitelma olisi pitänyt laatia enem
män reittikohtaisena, sanottiin Varpaisjärven kun
nan lausunnossa. Samoin Kiuruveden kunnan
mielestä osa-aluekohtaista käsittelyä voisi lisätä.
Kiumveden kunta olisi toivonut myös suppeam
paa pemsselvitysosaa ja vastaavasti laajempaa en
nuste- ja tavoiteosaa. Pohjois-Savon seutukaava
liitto katsoi, että virkistyskalastuksen sisällyttä
minen kalatalouteen selkeyttäisi kokonaisuutta.
Savon vesiensuojeluyhdistys (Oksman) sanoi
suunnitelmavaihtoehtoja muuten hyviksi, mutta
niiden selvän paremmuusjärjestyksen olisi pitänyt
näkyä.

Pientä ylipainotusta suojelun puolella suh
teessa käyttömuotoihin näki Pohjois-Savon Maa
kuntaliitto. Kuopion kaupungin (Rantakoski)
lausunnossa sanottiin virkistyskäyttöä painote
tun huomattavasti, vaikka se toisaalta on paikal
laankin. Yleisesti ottaen suunnitelma on virkis
tyskäyttöpainotteinen, sanottiin Savon Vesien
suojeluyhdistyksen lausunnossa; tosin virkistys-
käyttöä on käsiteltävä monipuolisesti sen vakiin
tumattomien lähtökohtien vuoksi, kuten on teh
tykin, mutta toisaalta painotteisuus saattaa tar
peettomasti luoda virkistyskäyttöhalukkuutta,
joka ei vesiensuojeluyhdistyksen käsityksen mu
kaan varsinkaan kansantaloudellisesti liene kovin
tuottoisaa.

Kalatalouden käsittely on liian vähäistä sanot
tiin sekä Pohjois-Savon seutukaavaliiton että Suo
men Kalastusyhdistyksen lausunnoissa. Kalastus-
yhdistys huomautti toisten käyttömuotojen saa
neen kalastukseen verrattuna huomattavasti tar
kemmat perusselvitykset yleisillä varoilla.

Sitä lähtökohtaa, ettei vesien käyttöä ole tar
kasteltava pelkästään taloudelliselta näkökannal
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ta piti Pohjois-Savon seutukaavaliitto onnistunee
na. Savon Uittoyhdistys kyllä periaatteessa hy
väksyi sen, että ympäristöön kohdistuvat rahana
vaikeasti arvioitavat vaikutukset tulisi ottaa huo
mioon kustannushyötyanalyysissä, mutta katsoi,
että käytännössä se kaavamaisesti toteutettuna ja
luonnonmukaiset olosuhteet huomioonottamatta
johtaa useimmissa tapauksissa näiden asioiden
yliarvostukseen. Savon Sellu Oy:n mielestä intres
sivertailuja on suoritettu liian vähän. Iisalmen
kaupunki katsoi, että rahoituksen järjestäminen
on jäänyt liian vähälle käsittelylle. Savon Vesien
suojeluyhdistys totesi, että vakiintuneesta nyky
tilanteesta poikkeamista edellyttävien suunnitel
mien toteutus tuo mukanaan uusia ongelmia ku
ten esim. omistus-ja korvauskysymyksiä; seuraus-
ongelmia olisi voitu käsitellä enemmän, samoin
yleisiä toteutumisnäkymiä. Kuopion Kauppaka
man piti suunnitelmassa paikka paikoin esitettyä
kustannushyötyvertailua näennäisenä talou delli
sena vertailuna, joka ei lainkaan ota huomioon
vesilain määräyksiä korvausvelvollisuudesta.

Suunnitelman esitystapaa on tässä julkaisussa
muutettu siten, että kutakin käyttömuotoa
koskevat asiat on käsitelty yhdessä. Tällä suun
nitelmalla on haluttu kartoittaa koko Kalla
veden reitin alueen vesien käyttöä, reittikoh
taisesti asioita on tarkastettu silloin kun se on
ollut erityisen perusteltua. Seuraavassa vai
heessa voi suunnittelu tapahtua osa-alueittain,
esimerkkinä jo käynnistetty Kiuruveden vesis
tön yleissuunnitelma. Muihin huomautuksiin
on vastattu ao. kohdassa.

2. SUUNNITTELUALUE

Kuopion lääninhallitus totesi, että suunnitelma
ehdotuksessa käytetyt väestö- ja työpaikkaennus
teet ovat vanhentuneita erityisesti teollisuuden
työpaikkojen osalta; seutukaavaliiton ennuste
vuodelle 1980, noin 22 000 henkeä, oli vuonna
1976 jo toteutunut.

Suunnitelmaehdotuksen valmistumisen jäl
keen on uusia ennusteita laadittu ja vanhoja
tarkistettu. Esimerkiksi valtioneuvosto suosit
telee kansliansa taatimaa työpaikka- ja väestö
ennustetta käytettäväksi ohjeellisena tausta
arviona valtion virastoissa ja laitoksissa. Koko
naissuunnitelmaehdotuksen valmistumisen jäl
keen on seutukaavaliitto esittänyt rakenne-
suunnitelmassa v. 1975 uudet ennusteensa ja
lääninhallitus LAKS-suunnitelmaluonnoksessa
v. 1977 omansa. Erot ovat pienehköjä etenkin

väkilukujen osalta, mutta alkutuotannon ja
teollisuuden työpaikkojen kehityksestä ovat
käsitykset jossain määrin olleet eriävät. Vuon
na 1978 ennusteet tarkistettiin seu tukaavalii
ton, lääninhallituksen ja työvoimapiirin yh
teistyönä. Koska vesien käytön suunnittelussa
tarvitaan taajamakohtaisia ennusteita on pää
dytty käyttämään seutukaavaliiton ennusteita.
Tässä julkaisussa on pyritty käyttämään
uusimpia ennusteita.

Kuopion lääninhallitus esitti toivomuksenaan,
että saman läänin alueelle laadittavat eri koko
naissuunnitelmat olisivat yhdenmukaisia käsitte
lyltään ja rakenteeltaan.

Ensimmäisellä suunnittelukierroksella on uu
sien menetelmien ja suunnittelumallien esille
saamiseksi työryhmille annettu melko vapaat
kädet suunnitelmaehdotuksen rakenteen ja kä
sittelytavan suhteen. Vesihallituksen käsitte
lyä ja virallista julkaisua varten tässä”Vesihal
lituksen julkaisuja” -sarjassa on kokonaissuun
nitelmien rakennetta ja sisältöä pyritty kui
tenkin yhdenmukaistamaan.

Mikkelin lääninhallitus ehdotti, että Varkau
den — Hienäveden aluetta tulisi käsitellä myös
Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunnitel
massa alueen toiminnallisen suuntautumisen ja
Heinävettä koskevien puutteellisuuksien vuoksi.

Kokonaissuunnittelualueen raja kulkee Var
kauden kohdalta ja Haukivettä on Kallaveden
reitin vesien käytön kokonaissuunnitelmassa
käsitelty vain yläpuolisten vaikutusten osalta,
joten Haukivesi kuuluu varsinaisesti Saimaan
suunnittelualueeseen. Heinäveden kunnan koh
dalla vesistöalueen ja samalla suunnittelualu
een raja kulkee kunnan alueen halki. Koko
eteläpuoli kuuluu Saimaan alueeseen ja kunta
kokonaisuudessaan on otettu huomioon myös
Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuun
nitelmassa (Vesihallituksen tiedotus 118 ja ly
hennelmä Suuntaviivat Saimaalle).

Pohjois-Savon Maakuntaliitto huomautti, ettei
sivulla 24 (Vesihallituksen tiedotus 90 osa 1) ole
va kuntauudistusta koskeva kappale anna oikeaa
kuvaa tilanteesta, sillä sisäasiainministeriö on ke
vään 1976 aikana tehnyt päätöksen, ettei Varpais
järven kunnasta liitetä alueita muihin kuntiin,
vaan kunta säilytetään yh teistoiminta-alueena La
pinlahden kanssa. Myös Varpaisjärven kunta huo
maitti virheellisestä maininnasta kunnan liittämi
sestä Lapinlahteen.

Huomautus on aiheellinen. Suunnitelmaehdo
tuksessa esitetty tieto on vaiihentunut.

10 1880076264—13
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3. VESIVARAT

Pintavedet

Suomen Metsiiteollisuuden Keskusliitto huomaut
ti, että sinänsä melko runsaat karttaliitteet sisäl
tävät vain pienen osan esitetystä paikannimis
töstä, ja että keskeisten vesialtaiden pinta-alojen
tarkempi osittelu olisi ollut hyödyksi vertailtaes
sa kohdan 9.12 haitta-alueita.

Keskeisten vesialtaiden pinta-alojen osittelu
on esitetty suunnitelmaehdoniksen osan II
taulukossa 7.1/1 s. 369. Täydennystä mm. ni
mistöön tuovat tämän julkaisun kaksi liite
karttaa (1:500 000).

Kymi Kymmene Oy huomautti, että taulukon
2.2/1 sadanta-arvot lienevät virheellisiä, samoin
haihdunta-arvo 390 mm. Lausunnonantaja piti
edelleen myöskin kartan 2.2/2 sadanta- ja haih
duntakäyriä virheellisinä sekä Syvärin ja Vuot
järven säännöstelyrajoja epätäydellisinä taulu
koissa 2.2/9 ja 2.2/10.

Savon Voima Oy toteaa, että viimeinen lause
sivulta 96 on sekava. Lausunnonantaja ehdotti
mainintaa Säleväjärven säännöstelyn aloittami
sesta v. 1976, sekä täydennettäväksi Säleväjär
ven, Kiltuan ja Haajaisen sekä Laakajärven sään
nöstelyä koskevia tietoja.

Kymi Kymmene Oy:n huomautuksia suunni
telmassa esitettyjen sadanta- ja haihdunta
arvojen virheellisyydestä ei ole tarkemmin pe
rustelni. Kyseessä ovat kuitenkin Ilmatieteen
laitoksen julkaisemat havainnot sekä laitoksen
tätä suunnitelmaa varten tekemän erityisselvi
tyksen tulokset. Syvärin ja Vuotjärven tauluk
komu odossa esitettyjä säännöstelyrajoja on
niiden monimutkaisuuden takia suunnitelmas
sa jonkin verran yksinkertaistettu.

Savon Voima Oy:n huomautus s. 96 viimei
sen lauseen sekavuudesta on aiheellinen. Lau
seen tulisi kuulua “\uosijakson 1956—1974
vedenkorkeuden ääri- ja keskiarvot ovat olleet
luonnontilassa ja säännösteltynä seuraavassa
taulukossa esitetyn mukaisia”. Maininta Säle
väjärven säännöstelyn aloittamisesta v. 1976
olisi ollut suunnitelmaehdotuksessa ennenaikai
nen. Tiedot säännöstelystä on tarkistettu ajan
kohtaisiksi vesihallituksen käsittelyä ja tätä
julkaisua varten.

Veden laadusta Kuopion Kauppakamari ja Savon
Voima Oy huomau ttivat, että suunnitelmaehdo
tuksessa mainitaan säännöstelyn huonontavasta
vaikutuksesta veden laatuun, mutta muiden ve
denkäyttömuotojen vaikutusta siihen ei ole mai
nittu.

Säännöstelyn vaikutukset järvien tilaan on
erikseen mainittu Nilsiän reitin veden laatua
käsiteltäessä, koska tällä reitillä ovat suunnit
telualueen voimakkaimmin säännöstellyt al
taat. Jätevesihaittojen ollessa täällä paikallisia
on säännöstely huomattavin vesistön tilaan
vaikuttava tekijä. Voimakkaiden vedenkor
keusvaihteluiden seurauksena on Syvärillä ke
väisin esiintynyt samennushaittaa. Järvien
käyttökelpoisuusluokkaan tällä ei kuitenkaan
ole ollut vaikutusta, sillä Syvän ja Vuotjärvi
kuuluvat luokkaan 2 eli hyvä.

Iisalmen kaupungin lausunnossa mainittiin, että
jätevesien vaikutusta on korostettu liikaa Porove
den kohdalla. Lausunnonantajan mielestä jäte
vesien selvää vaikutusta ei voida havaita kuin bak
teerituloksista. Lisäksi huomautettiin Poroveden
ja Haapajärven pohjoisosan asettamisesta liian al
haiseen käyttökelpoisuusluokkaan.

Poroveden ja Haapajärven laadun luokittelussa
ovat pääasiallisina luokkaa alentavina tekijöinä
olleet alhainen happipitoisuus ja korkeat väri
arvot. Porovedessä ovat lisäksi fosforin ja ty
pen pitoisuudet, erityisesti alusvedessä, huo
mattavasti suuremmat kuin Haapajärvessä, mis
tä voidaan päätellä jätevesien vaikuttavan Po
roveden laatuun. Vuosien 1974—76 syvänne
havaintotuloksissa on typen pitoisuus ollut
Haapajärvessä 65 9—1 657 ig N/l ja Porovedes
sä 656—5 035 ig N/l,ja fosforipitoisuudet vas
taavasti 53—145 pg P/I ja 38—1 200 jig P/l.

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ja Savon
Vesiensuojeluyhdistys (Oksman) hu omauttivat
laatukysymysten tarkastelun ylimalkaisuudesta ja
lisäksi Metsäteollisuuden Keskusliitto kaipasi mai
nintaa Iisalmen reitin luontaisesta rehevyydestä
sekä tarkempia tietoja Keski-Kallaveden ja Hauki
veden tilasta ja kehityksestä.

Iisalmen reitin luontainen rehevyys on suunni
telmaehdotuksessa mainittu, joskin toisaalla
tekstissä ( II osa s. 70 “Tuleva laatu” ja s. 256
“Kuormitusvaihtoehtojen valinta”).

Vaikka Keski-Kallaveden ja Haukiveden tilaa
on käsitelty enemmän kuin muita keskeisiä al
taita, olisi tarkempi tarkastelu kuitenkin jat
kossa perusteltua tulevia vesiensu ojeluratkai
suja harkittaessa järvien tärkeän merkityksen
vuoksi.

Kymi Kymmene Oy huomautti tekstin ja kartan
2.3/2 välisestä ristiriidasta Juankosken alapuoli
sen vesialueen laadun luokittelussa.

Tekstissä on virhe. Juankosken alapuolinen
alue on aiempien vesianatyysitulosten ja poh
jalle kertyneen kuitukerroksen perusteella luo
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kiteltu luokkaan välttävä. Kuitenkin voidaan
v. 1976 analyysinilosten perusteella muuttaa
Juankosken alapuolinen vesialue käyttökelpoi
suusluokkaan III, tyydyttävä. Karttaa 2.3/2
on korjattava Muuruveden alapuolisen vesialu
een osalta käyttökelpoisuudeltaan välttävästä
tyydyttävään. Vrt. myös tämän julkaisun liite
kartta 1.

Pohjavedet

Kuopion kaupunki totesi lausunnossaan suunni
telman pohjavesiä koskevasta osasta, että Kuo
pion kaupunki on pohjavesivarojen suhteen erit
täin huonossa asemassa. Varsinaisia pohjavesiä ei
käytännössä katsottu olevan ollenkaan; mahdol
lisuus oli kuitenkin saada rantaimeytettyä pohja-
vettä mm. Reposaaresta ja Hietasalosta; Väinö
länniemen tyvessä todettu lupaava pohjavesi
esiintymä oli osoittautunut huonoksi vedessä
olevien typpiyhdisteiden vuoksi. Lisäksi tämän
pohjavesiesiintymän suhteen kaupunki totesi,
että pitempiaikainen pumppaus jokseenkin var
masti toisi esiin öljyhaittoja, koska pohjavesi
muodostuu pääasiassa kaupunkialueella.

Tämän julkaisun ilmestyessä tilanne on muut
tunut pohjavesitekniikassa tapahtuneen kehi
tyksen johdosta. Kuopiossa selvitetään mah
dollisuutta tekopohjaveden muodostamiseen.
Vrt. tämän julkaisun kohta 5.11 “Yhdyskun
tien vedenhankinta”. Väinölänniemen esiinty
män käyttöön Kuopion kaupunki on jo va
rau tunut.

Vesiluonto ja vesimaisema

Iisalmen kaupunki piti lausunnossaan vesimaise
man luokitusta mielenkiintoisena ja Kuopion
kaupunki vesiluonnon ja vesimaiseman käsitte
lyä ansiokkaana. Pohjois-Savon seutukaavaliitto

suositteli maisemakuvausten siirtämistä vesistön
yleiskuvaukseen.

Vesimaiseman kuvaus onkin siirretty tässä jul
kaisussa vesistön yleiskuvauksen yhteyteen.

4. VESIVAROJEN TUTKIMUS

Kymi Kymmene Oy:n huomautukseen suunnitel
man sadanta ja haihduntatiedoista sekä saman
yhtiön ja Savon Voima Oy:n huomautuksiin jär
vien säännöstelyistä on vastattu aiemmin vesistön
yleiskuvaus-otsikon alla.

Savon Voima Oy on huomauttanut lisäksi

Kuopion Kauppakamarin tukemana, että nykyi
set sadeasemat riittävät voimalaitosten käytön
hoitamiseen.

Sadeasemaverkko alueen Iatvareiteillä kuten
muutkin hydrologisia ennakkoarvioita palve
levat havaintopisteet ovat säännöstelyjen op
timaalista hoitoa ajatellen riittämättömät. Lau
sunnon takana lienee huoli tehostetun havain
noinnin aiheuttamista lisäkustannuksista. Mi
käli säännöstelyjen ennakkoarvioita ja käyttöä
kyetään parantamaan havaintotoiminnalla on
ilmeistä, että saavutetut hyödyt korvaavat mo
ninkertaisesti havaintokustannukset.

Pohjois-Savon seutukaavaliitto ehdotti tutkimus
toiminnan nykytilaa selvittävän tekstin siirtämis
tä vesivarojen käyttöä tai suojelua käsitteleviin
kappaleisiin.

Pienvesien peruskartoituksesta on huomautet
tu neljässä lausunnossa. Savon Vesiensuojeluyhdis
tyksen mielestä pienvesien tutkimus voitaisiin
tehdä otantatu tkimu ksena, joi loin lisänä käytet
täisiin arviointimenettelyä. Savon Sellu Oy:n lau
sunnossa sanottiin, että pienvesiin ei tarvita seu
rantaa. Samoin Suomen Metsäteollisuuden Kes
kusliitto lausui, että säännöllinen tarkkailu jopa
1 ha lampiin ei ole hyvä suuntaus, vaan tulisi kes
kittyä järvien tilaan vaikuttavien tekijöiden selvit
telyyn. Iisalmen Luonnon ystävien Yhdistyksen
mukaan tulisi keskittyä suurten vesistöjen selvit
telyyn.

Pienvesien peruskartoituksesta annetuissa lau
sunnoissa on pääosiltaan kysymys väärinkäsi
tyksistä. Tekstissä puhutaan kertahavainnon
saamisesta kaikista alueen järvistä, eikä pien
ten järvien jatkuvasta seurannasta. Tähän men
nessä saatujen kokemusten perusteella ei ve
siensu ojeluyhdistyksen esittämää otantatutki
musta voida pitää perusteltuna, koska johdon
mukaista säännöllisyyttä ei pienvesien veden
laadussa ole havaittavissa. Alueen suuria kes
keisiä altaita tarkkaillaan säännöllisesti. Tutki
musmenetelmiä kehitettäessä on huomiota
kiinnitetty enenevässä määrin myös valuma
alueen ominaisuuksien tutkimiseen ja huo
mioonottamiseen tuloksia tulkittaessa.

Kuopion lääninhallitus huomautti biologisen tuot

tokyvyn tutkimuksen heikkoudesta (osa ii s. 95)
ja Kiuruveden kunta toivoi tässä yhteydessä käsi

teltävän kuormitustekijöihin liittyvää tutkimusta

ja jätevesien seurantaa sekä happipitoisuutta. Sa

von Vesiensuojeluyhdistys toivoi vesien laatua

koskevan tietojärjestelmän kehittämistä toimi
vaksi ja tätä tietä tiedontarpeen tarkoituksenmu
kaista tyydyttämistä.
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Lääninhallituksen huomautusta on pidettävä
perusteltuna. Biologisten tutkimusten osuutta
vesitutkimuksessa ollaankin lisäämässä. Kuor
mitustekijöiden tarkkailu on mainittu muiden
tutkimustavoitteiden yhteydessä (osa II s. 96).
Jätevesitarkkailua ei tässä yhteydessä selostet
tu tarkemmin, koska se on pääasiassa rutiinin
omaista käyttö- ja kuormitustarkkailua.Tämän
julkaisun kuvaan 12 on lisätty velvoitetarkkai
lupisteet alueella. Vedenlaaturekisteriä kehite
tään jatkuvasti ja sen hyödyntämistä pyritään
monipuolistamaan ja laajentamaan.

5. VESIVAROJEN KAYTTÖ
5.1 Vedenhankinta ja pohjavesien suojelu
5.11 Vedenhankinta

Vieremän kunta esitti kirkonkylän vedenkäyttä
jiä koskevan ennusteen korjaamista seuraavaksi:

Vuosi Liittyneitä asukkaita Veden kulutus
vesijohtoon viemäriin m3/vrk

1970 405 385 200
1975 1 002 970 430
1980 1 200 1180 540
1985 1 400 1380 700
2000 1 750 1 750 960
Vuonna 2000 oletettiin vesi- ja viemäriverkos
toon liittymisen olevan 100 %. Liittymisprosentti
lausunnonantovaiheessa oli noin 95.

Vedenkulutusennusteet on korjattu seutukaa
valiiton uusien taajamaväkilukuennusteiden
pohjatta. Viime vuosien kehitys osoittaa ve
denkulutusluvun kasvun pienemmäksi kuin
lausunnon antamisen ajankohtana osattiin ar
vioida.

Vieremän kunta totesi edelleen, että Salahmin
vesijohto- ja viemäriverkoston sekä jäteveden
puhdistamon rakentaminen tullee kysymykseen
siinä tapauksessa, että Satahmilta tullaan johta
maan vettä esimerkiksi Kiuruvedelle.

Työryhmä yhtyy edellä olevaan toteamukseen.
Vesijohdon rakentamiseen ryhdyttiin v. 1979.

Lisäksi kunnan mielestä tulisi pohjavesien suoje
lualueet määritellä mahdollisimman nopeasti ja
saattaa niiltä alueilta tapahtuva soranotto suunni
telmalliseksi pohjavesien suojelemista varten.

Suunnittelutyön yhteydessä on rajattu veden
hankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet.
Työryhmä yhtyy kannanottoon, jonka mu
kaan pohjavesien suojelualueilta tapahtuva so
ranotto tulisi saattaa suunnitelmalliseksi poh
javesien suojelemista varten.

Kuopion kaupungin lausunnossa todettiin seuraa
vaa: Kuopion vedenhankinnalle on tutkittu kolme

vaihtoehtoa, joille on laskettu vertailukustannuk
set; laskelmissa on jätetty kuitenkin kokonaan
huomioimatta veden jakelun ja verkoston osuus,
jotka muodostavat valtaosan vesilaitoksen kus
tannuksista.

Vedenjakeluverkoston mu kaanotto vertailu
kustannuksiin olisi johtanut laajoihin teknillis
taloudellisiin laskelmiin, jollaisiin työryhmällä
ei ollut kapasiteettia. Ilman verkoston muka
naoloakin päästiin vertailukelpoisiin kustan
nustietoihin. Sellaisessa nauhamaiseksi muo
dostuvassa taajamarakenteessa, jollaiseksi Kuo
pio näyttää kehittyvän, on jakeluverkoston
kustannuksilla merkittävä osuus yksityiskoh
taisempia edullisuusvertailuja tehtäessä. Kuo
pion vedenhankinnan suunnittelussa on paino
nykyisin tekopohjaveden muodostamisessa.
Vrt. tämän julkaisun kohta 5.11 “Yhdyskun
tien vedenhankinta”.

Edelleen Kuopion kaupungin lausunnossa todet
tiin, että kaupunginhallituksen käsityksen mu
kaan vesihallituksen tulisikin kaikin mahdollisin
keinoin pyrkiä huolehtimaan siitä, että Kuopion
itäpuoliset vesialueet saataisiin muutettua laadul
taan hyväksi, jolloin Itkonniemen vesilaitoksen
raakaveden ottoa ei tarvitsisi siirtää nykyiseltä
paikaltaan.

Suunnitelmaehdotuksen kohdassa 9.12 on kä
sitelty Kuopion seudun jätevesien purkupaik
kavaihtoehtoja. Savon Sellu Oy:n jätevesien
osalta on tarkasteltu viittä purkuvaihtoehtoa,
joista neljä on Kuopion kaupungin nykyisen
vedenottopaikan alapuolella. Tällöin ei Kuo
pion vedenottopaikkaa tarvitsisi siirtää. Vaih
toehdossa II Savon Sellu Oy:n jätevesien pur
kualue jäisi nykyiselle paikalleen. Siirto voi
taneen tässäkin vaihtoehdossa välttää, jos Sa
von Sellu Oy:n jätevesikuormitusta riittävästi
vähennetään ja raakaveden käsittelyä tehos
tetaan Itkonniemen vesilaitoksella.

Lausunnossa todettiin vielä, että kun tarkaste
luun otetaan mukaan lisäksi toimintavarmuus
ja riskitekijät, on selvää, että kahden erillisen
laitoksen vaihtoehto on parempi kaupungin
vedenhankinnan turvaamiseksi.

Savon Vesiensuojeluyhdistys mainitsi lausu n
nossaan, että suunnitellun toisen laitoksen ve
denottopaikka, Neulalahti ei täytä raakavedelle
asetettuja laatuvaatimuksia.

Työryhmä yhtyy kaupungin kannanottoon.
Vesiensuojeluyhdistyksen huomautuksen osal
ta voidaan todeta, että jatkoselvityksissä on
löydetty Neulatahtea sopivampia raakaveden
ottopaikkoja. Vrt. myös kohta 5.11.
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5.12 Pohjavesien suojelu

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnossa to

dettiin, että pohjavesivarojen suojelua ja vesien

virkistyskäyttöä koskevien toimenpidesuositus

ten tavoitteet lienevät oikeaan osuneita ja että

lainsäädäntömme erityisesti pohjavesien osalta
on varsin puutteellisesti kehittynyt ja suojelu-
intressien hoitaminen vesien käytössä helposti

jää pelkäksi suunnitelmaksi. Ongelman tiedosta
misen ja kartoittamisen katsottiin jatkotoimen

piteitä varten olevan paikallaan. Vesihallituksen

oletettiin haluavan erityisesti näissä asioissa seu
rata tilanteen kehitystä.

Vieremän kunnan lausunnossa todettiin, että
pohjavesien suojelualueet tulisi määritellä mah
dollisimman nopeasti ja alueilta tapahtuva so
ranotto tulisi saattaa suunnitelmalliseksi pohja-
vesien suojelemista varten.

Edellä mainitut asiat on esitetty samassa muo
dossa työryhmän ehdotuksessa.

5.2 Vesistöjen kuormittaminen ja
vesiensu ojelu

5.21 Jätevesien käsittely

Suunnitelmaehdotuksen jätevedenpuhdistusta

voitteisiin ottivat useat lausunnonantajat kantaa.

Savon Vesiensuojeluyhdistys piti tavoitteita ylei

sesti ottaen tarpeellisina ja myös kohtuullisina

sekä katsoi, että”vesistöstä päin asetettavat toi

menpidetarpeet” -periaate on otettu suunnitel

massa tyydyttävästi huomioon. Savon Sellu Oy:n

mukaan puhdistustavoitteet tulisi asettaa vesistön

tilasta ja kehitysarvioista lähtien eikä esittää tark

koja prosentuaalisia puh distustavoitteita. Pohjois-

Savon seutukaavaliitto piti tavoitteita yleisesti ot

taen oikeina. Savon Vesiensuojeluyhdistyksen

mukaan puhdisnistavoitteita olisi voitu porrastaa

esitettyä enemmän, jolloin pienitle yhdyskunnille

voitaisiin hyväksyä esitettyä alhaisempia puhdis
tustavoitteita. Iisalmen kaupungin mukaan yli
dyskuntien puhdistustavoitteiden toteutus vaatisi

liian suuria investointeja kunnilta, jotka kuuluvat

maan köyhimpiin. Savon Vesiensuojeluyhdistys

(Oksman) huomautti, että yhdyskuntien puhdis

tustavoitteita ei tulisi esittää liian tarkkoina pro
senttilukuina, vaikka menettely onkin ollut joh
donmukainen.

Taajamien jätevesien puhdistustavoitteita ase
tettaessa on pyritty ottamaan huomioon kuor

mittajan koko, vesistön laatu ja alueen muu
kuormitus sekä vesistön tilan kehitysennusteet

eri kuormitusvaihtoehdoilla. Prosenttilukuina
esitetyt puhdistustavoitteet perustuvat eri

puhdistusmenetelmillä saavutettaviin tehoihin

(rinnakkaissaosnis, jälkisaostus, suora saos

tus). Useimmissa taajamissa suunnitelmassa
esitetty puhdistustaso on jo toteutettu. Pie

nimmissä taajamissa rinnakkaissaostus on

esitetty toteutettavaksi 1 980-luvulla. Niiden
taajamien, joilla ei vielä ole yhteistä viemäri- ja

vesijohtoverkkoa ja joille on esitetty vuotta

1980 puhdistuksen toteutusvuodeksi, puhdis

tamoratkaisut siirtyvät muun vesihuollon to
teutusvaiheeseen.

Yhdyskuntien jätevedet

Kuopion kaupunki piti 80 % typen poistoa

yliammuttuna vaatimuksena Kuopion asuma
jätevesien käsittelyssä, etenkin kun Savon Sellu

Oy:n typpikuorma saisi pysyä ennallaan. Lehto

niemen puhdistamon laajennuksen yhteydessä

toteutettavaksi esitettyä jälkikäsittelyä ja tasaus

allasta ei kaupunki pitänyt itsestään selvänä;

myös muita vaihtoehtoja olisi tutkittava. Kau

punki ilmoitti, että Lehtoniemen puhdistamon

mitoituskapasiteetti on tullut täyteen ennakoitua

nopeammin ja Savo Oy:n jätevesien johtaminen

keskuspuhdistamolle merkitsisi lähes välitöntä

puhdistamon laajennusta.
Typen poistoa ei ole esitetty ehdottoma

na, ainoastaan tarvittaessa toteutettavana.

Suunnitelmaa laadittaessa oli käytettävissä
arvio, jonka mukaan Lehtoniemen puhdista
mon laajennus olisi tarpeellinen vasta v. 1982.
Jotta puhdistamolle tulevan kuormituksen
kasvaessa vesistöhaitat eivät lisääntyisi, on
Kuopiossa perusteltua pyrkiä sekä BHK:n
että fosforin osalta korottamaan reduktiota
90 %:sta 95 %:iin, mikä edellyttää täydentävää
käsittelyä. Koska menetelmä ei ole oleellinen
kysymys, kaikki vaihtoehdot kannattaa selvit
tää. Suunnitelmassa on esitetty jälkikäsittely
ja tasausallas eräänä kysymykseen tulevana
ratkaisuna puhdistusasteen nostamiseksi. Suun
nitelmaa tehtäessä on esitetty täydentävän kä
sittelyn toteuttamisajankohdaksi puhdistamon
laajennusajankohtaa. Koska nyt on kuitenkin
havaittu, että Lehtoniemen puhdistamon laa
jennus tulee ajankohtaiseksi odotettua aikai
semmin, on harkittava, toteutetaanko laajen
nus erikseen ja täydentävä käsittety myöhem
min erikseen 1980-luvulla. Vaihtoehtona voi
olla laajentaminen kahdessa eri vaiheessa, jois
ta jälkimmäiseen liittyisi puhdistuksen tehos
taminen.

Entisen Savo Oy:n, nykyisen Saastamoinen
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Yhtymä Oy:n Kuopion kuitulevytehtaan toi
minta on lopetettu syksyllä 1977.

Etelä-Savon seutukaavaliiton mukaan Varkauden
kaupungin jätevesien puhdistustavoitteet ovat al
haiset verrattuna Etelä-Savon runkokaavassa alu
een kaupungeille esitettyihin tavoitteisiin.

Varkauden kaupungille suunnitelmassa esite
tyt puhdistustavoitteet ovat matalammat kuin
esimerkiksi Kuopion kaupungille. Lähtökoh
tana on ollut arviointi vesistön tilan kehitty
misestä eri kuormitusvaihtoehdoilla, jolloin on
todettu, että Varkauden alueella fosforin te
hokas poisto jätevesistä on ensisijaisen tärkeä
tä. Asutuksen BHK-kuorma on puunjalostus
teollisuuden kuormaan nähden vähäinen, jo
ten kemiallista käsittelyä tehokkaampi biolo
ginen puhdistus ei parantaisi sanottavasti
vesistön tilaa.

Teollisuuden jätevedet

Pohjois-Savon seutukaavaliitto huomautti, että
suunnitelmassa on esitetty teollisuusjätevesien
kuormituksen kehitysarvio eikä tavoitetta kuten
asumajätevesien osalta, mikä on siten epätasa
puolista.

Suunnitelmaehdotuksessa (osa II s. 66) esite
tään tekstiosassa myös tavoitteet.

A. Ahlström Osakeyhtiö ja Kuopion Kauppa
kamari pitivät suunnittelujaksoa liian pitkänä,
jolloin jätevesien käsittelyn suunnittelu ei ole
enää mielekästä. Sen sijaan Pohjois-Savon seutu
kaavaliiton mukaan olisi suunnitelmassa ollut
tuotava voimakkaammin esiin uudet tekniset
mahdollisuudet kuormituksen alentamiseen tule
vaisuudessa.

Suunnittelujaksona on käytetty 25 vuotta lä
hinnä tavoitteita asetettaessa. Tavoitteet poh
jautuvat vesistön tilan kehitysarvoihin eri
kuormitusvahtoehdoilla. Teknisiä ratkaisuja,
joita kuormituksen vähentämiseksi joudutaan
tekemään ei ole kuitenkaan mielekästä lähteä
arvioimaan kovin etäälle tulevaisuuteen. Sen
tähden suunnitelmaosassa 8.7 ei ole teollisuu
den osalta esitetty kuormituksen vähentämis
suunnitelmaa kuin vuoteen 1985 asti. BHK
kuorman oleellinen alentaminen mekaanisen
puhdistuksen toteuduttua edellyttää biologis
ta jäteveden käsittelyä. Esitetyt kuormitus
luvut perustuvat tähän ratkaisuun.

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton mielestä
suunnitelmassa esitettyjä vesiensuojeluinvestoin
teja ei kyetä perustelemaan vesistön tilasta ja ke
hitysnäkymistä lähtien. Savon Sellu Oy:n mu
kaan puhdistustavoitteet on asetettava vesistön
tilasta ja kehitysarviosta lähtien ja teollisuuden

kohdalla tulee ottaa myös puhdisuiskustannuk
set huomioon, koska ne vaikuttavat tavoitteiden
kohtuullisuuteen. A. Ahlström Osakeyhtiö ja
Kuopion Kauppakamari pitivät vesiensuojeluin
vestointien edellytyksenä valtion tukea rahoituk
sen muodossa.

Vesiensuojeluinvestointeja voidaan tuskin
useinkaan pitää kannattavina toimenpiteinä
niistä saatavien rahassa arvioitavien hyötyjen
perusteella. Vesilain mukaisesti on vesistön pi
laamisluvan edellytyksenä vesistöhaittojen vä
häisyys jäteveden johtamisesta saatavaan etuun
nähden.

Kuormituksen vähentämistavoitteiden ja
-suunnitelman perusteena on ollut vesistön ti
lan parantaminen tai huononemisen pysäyt
täminen. Erot yli dyskuntien puh distustavoit
teissa on perusteltu kuormittajan koon, vesis
tön luonteen (Iisalmen reitti) ja alueen muun
kuormituksen (Varkaus) pohjalta. Puunjalos
tusteollisuuden BHK-kuormaa joudutaan kaut
ta linjan oleellisesti alentamaan mikäli vesistön
tilan tavoitteet halutaan toteuttaa.

Valtion osallistuminen investointien rahoi
tukseen teollisuuden vesiensuojetun kokonais
rah oitusjärjestelmän mukaisesti helpottaa to
teuttamista.

Etelä-Savon seutukaavaliitto tiedusteli, miksei
Varkauden puunjalostusteollisuuden ravinnekuor
mia ole esitetty vähennettäväksi.

Myös puunjalostusteollisuuden ravinnekuor
mia olisi pyrittävä alentamaan. Puunjalostus-
jätevesien ravinnepitoisuudet ovat kuitenkin
samaa suuruusluokkaa kuin puh distetussa asu
majätevedessä. Kuormituslukujen suuruus joh
tuu isoista vesimääristä. Biologinen puhdistus
vaatii onnistuakseen sopivan orgaanisten ai
neiden ja ravinteiden suhteen, jolloin joissain
tapauksissa joudutaan lisäämäänkin ravinteita.
Kokonaissuunnitelmatason kohtuullisena ta
voitteena on, ettei ravinnekuorma nouse bio
logisen puhdistuksen toteutuessa. Fosforin sa
ostaminen isoista vesimääristä on kallista.

A. Ahlström Osakeyhtiö huomautti, että suunni
telmassa on painovirhe taulukon 5.7/4 fosfori
kuormituksen vuoden 1980 arvossa.

Taulukon 5.7/4 tiedot perustuvat puunjalos
tusteollisuuden osalta teh tyyn erillisselvityk
seen. Ko. selvityksessä oli katsottu, että väli-
vaiheessa v. 1980 toteutuu kemiallinen jäteve
sien käsittely. Vuoden 1980 fosforikuorma
on taulukossa sitä vastaava. Suunnitelmassa
ei kuitenkaan esitetä kemiallista puhdistusta
toteutettavaksi, joten ko. kuormitusluku on
turha.
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5.22 Purkupaikan valinta

A. Ahlström Osakeyhtiön lausunnossa ei pidet

ty oikeana tavoitetta vapauttaa taajamien lähi-

vedet jätevesistä johtamalla ne kauemmaksi.

Lausunnon mukaan valtaosa taajamien virkis

tyskalastu ksesta ja veneilystä tapahtuu muualla

kuin taajamien lähellä; syynä tähän ei ole veden

likaisuus vaan vapaa-ajan viettotavat. Savon Ve

siensuojeluyhdistyksen mukaan taajamien lähi-

vesien vapauttaminen jätevesiku ormituksesta mer

kitsee samalla jätevesien johtamista ulommaksi,

mitä ei pidetä tavoiteltavana ratkaisuna.

Jätevesikuormituksen poistaminen taajamien

lähivesiltä on ilmeisesti sopiva tavoite periaat

teessa, mikä on myös ymmärrettävissä edellä

mainituista lausunnoista. Kun se kuitenkin

jouduttaisiin tekemään jonkun muun kauem

pana sijaitsevan vesialueen likaamisen kustan

nuksella, muodostuu tavoitteesta ristiriitainen.

Käytännössä jätevesien poisjoh tamisen sovel

nivuus olisi selvitettävä kunkin taajaman osal

ta juuri kyseistä paikkaa koskevien yksityis

kohtaisten selvitysten ja intressivertailujen pe

rusteella. Suunnittelun jatkuessa olisi ilmeises

ti tarpeen luoda kriteerit sille, millä edellytyk

sillä mainittu tavoite olisi tarkasteltavaan paik

kaan sovellettavissa.
A. Ahlström Osakeyhtiö piti suu nnittelutyötä

varten laskettuja kustannus-hyötytarkastelussa

käytettyjä arvoja mielivaltaisesti valittuina ja

määrän’n suunnjtteluniloksen saavu ttamiseen

tähtäävinä. Kuopion Kauppakamarin lausunnossa

todettiin, että paikka paikoin esitetty kustannus

hyötyvertailu on katsottava näennäiseksi talou

delliseksi vertailuksi, jonka taakse kätkeytyy

suunnittelijoiden vesipoliittinen tahto. Savon Ve

siensuojeluyhdistys totesi käytetyn intressivertai

lun periaatteiltaan käyttökelpoiseksi, mutta piti

eri tekijöiden arvostusvaikeuksia sen heikkoutena.

Lausunnonantajien kanssa voidaan olla yhtä

mieltä siitä, että on vaikeata löytää sellaisia eri

intressien arvostusperusteita, jotka kaikki ta

hot voisivat hyväksyä. Ilmeisesti parhaiten

päästään lähelle hyväksyttävää intressivertai

lua mikäli esimerkiksi suunnittelua seuraavassa

neuvottelukunnassa etukäteen sovitaan yksi

mielisesti jätevesien johtamisratkaisujen arvi

ointiperusteista. Lausunnoissa esitettyä kri

tiikkiä työryhmän suosittelemista purkupaik

karatkaisuista voidaan pitää perusteltuna.

Suunnitelmaehdotuksessa suoritetussa vertai

lussa todettiinkin eri vaihtoehtojen väliset

edullisuuserot suhteellisen vähäisiksi ja vaike

asti arvostettavista tekijöistä johtuviksi. Suun-

nitelmaehdotuksen esitys edullisimmaksi pur
kupaikaksi onkin syytä käsittää siten, että suo
situs merkittävien jätevesien johtamisesta uusil
le purkualueille voidaan tehdä vasta perusteel
listen eri vaihtoehtoja koskevien tutkimusten
jälkeen pitäytymättä pelkästään teknillis-talou
dellisiin arviointiperusteisiin.

Iisalmen kaupunki huomautti purkupaikkojen

vertailusta, että sitä koskevassa vaihtoehdossa 1

olisi Peltosalmen alapuolinen vesialue, joka on

lähes yhtä tehokkaassa virkistyskäytössä kuin

Poroveden alue, otettava viidentoista prosentin

haitta-alueeksi.
Kyseinen huomautus on arvio haitan määräs

tä tietyllä alueella vastaavasti kuten suunnitel

massa esitetty 5 %:n haitta-aste kyseisellä alu

eella on työryhmän tekemä arvio. Kumpi näis

tä vastaa paremmin todellisuutta, olisi selvitet

tävä tarkemmassa Iisalmen jätevesiä ja niiden

vesistöön johtamista koskevassa tarkastelussa.

Tärkeää suunnitelm aehdotuksessa tehdyissä

arvioinneissa on se, että kussakin vaihtoehdos

sa arvioperusteet on pidetty yhdenmukaisina.

Kuopion kaupunki huomautti lausunnossaan, et

tä kaikissa purkupaikkavaihtoehdoissa on oletet

tu Savo Oy:n teollisuusjätevedet käsiteltäväksi

kaupungin puhdistamossa. Edelleen todettiin, et

tä virkistyskäytölle aiheutuvat haitat muodosta

vat vaikeuden eri vaihtoehtojen vertailussa, koska

niiden arvioperusteisiin sisältyy runsaasti epävar

muustekijöi tä. Myös jätevesien leviäminen vesis

tössä eri vaihtoehdoissa on lausunnon mukaan

käsitelty epävarmoin perustein. Mikään vaihto

ehdoista ei lausunnon mukaan turvaa Itkonnie

men vedenottamolle riskitöntä raakaveden saan

tia. Eri vaihtoehtojen paremmuudesta Kuopion

kaupunki totesi, ettei vertailussa saatu noin

12 % :fl ero riitä ratkaisevaksi perustaksi eri vaihto

ehtoja verrattaessa. Lausunnossa pidettiin välttä

mättömänä, että vesihallitus käynnistäisi välittö

mästi mahdollisimman seikkaperäisen Kallaveden

virtausten tutkimisen, mistä saatujen tietojen pe

rusteella voitaisiin tehdä ratkaisu Kuopion kau

pungin ja teollisuuden jätevesien purkupaikasta.

Suunnitelmaeh dotuksen julkistamisen jälkeen

on Savo Oy lopettanut toimintansa, joten ti

lanne on tältä osin Kuopion lähivesien vesien

suojelussa yksinkertaistunut. Ehdotettu ve

siensuojeluratkaisuja palveleva Kallaveden vir

tausnitkimus käynnistyi lausuntokierroksen

jälkeen vesihallinnon ja Kuopion kaupungin

yhteistyönä.
Savon Vesiensuojeluyhdistys esitti lausunnossaan,

ettei ole syytä aiheuttaa uutta likaannimisaluetta
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Keski-Kallaveteen johtamalla Savon Sellu Oy:n
jätevedet sinne Itkonniemen raakaveden laadun
turvaamiseksi, kun jätevesiputken rakentamiskus
tunnus olisi selvästi kalliimpi kuin Itkonniemen
vedenoton täysin turvaava jätevesien tehokkaam
paan puhdiswkseen perustuva toteutus; lisäksi
jätevesien johtaminen Keski-Kallavedelle ei täysin
turvaisi raakaveden laatua Itkonniemen edustalla.
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto totesi,
että jätevesien purkupaikan siirto itsetarkoituk
sellisena vesiensuojelutoimena on kyseenalainen.
Lausunnon mukaan on suurten taajamien lähive
sien virkistysarvoa arvioitaessa otettava huomioon
myös muiden tekijöiden kuin jätevesien olemas
saolo, minkä vuoksi taajamien lähivedet eivät
puhdistu luonnontilaiseksi, vaikka jätevedet joh
detaan niiltä pois; Kuopion jätevesien purkupaik
kaa siirrettäessä liattaisiin vesialueet, joiden odo
tetaan vesillä virkistäydyttäessä olevan puhtaita;
purkupaikan siirtoa seuraisi virkistyarvoltaan kär
sineen vesialueen kaksinkertaistuminen. Lausun
nossa arvosteltiin lisäksi niiden arvotekijöiden
käyttöä, joiden avulla suunnitelmassa on verrattu
eri purkupaikkavaihtoehtojen keskinäistä parem
muutta.

Kuopion kaupungin vedenhankinnassa tulta
neen tulevaisuudessa turvautumaan pohja-
veteen niin suuressa määrin kun se on mah
dollista. Ratkaisuun vaikuttaa oleellisesti It
konniemen vesilaitoksen raakaveden laadun
turvaamisen vaikeus. Vedenoton hajauttami
sesta huolimatta tulee mahdolliset vesiensuoje
luratkaisut selvittää tarkemmin kuten edellä
on jo todettu.

A. Ahlström Osakeyhtiön lausunnossa esitettiin,
että eri purkupaikkavaihtoeh tojen vertailussa on
esimerkiksi purkuputken rakentamiskustannuk
sina käytetty virheellisiä arvoja. Jätevesien johta
mismahdollisuudesta Siitinselkään Haapasaaren
tasolle todettiin lausunnossa, että sen toteuttami
nen on vaikeaa mm. siksi, että uuden jäteveden
puhdistamon hydraulinen korkeus ei riitä niin
pitkälle purkujohdolle, vaan jätevedet olisi pum
p attava. Etelä-Savon Seutukaavatiitto ilmaisi
lausunnossaan vastustavansa sellaisia ratkaisuja.
A. Ahlström Osakeyhtiön jätevesien johtamisek
si, jotka voivat huonontaa vesistön tilaa tai laa
jentaa haitta-aluetta seutukaavaliiton toimialueel
la. Mikkelin lääninhaLlitus ei pitänyt Varkauden
jätevesien purkupaikan ja samalla niiden aiheut
taman haitta-alueen siirtämistä alemmaksi vesis
tössä suotavana.

Varkaudessa on eri vaihtoehtojen edullisuutta
tutkittava tarkemmin ennen kuin uuden purku

paikan valintaa voidaan suositella. Tällöin jou
dutaan ottamaan huomioon A. Ahlström Osa
keyhtiön Varkauden tehtaiden uuden jäteve
sien puhdistamon tekniset mahdollisuudet
samoinkuin puhdistamon vesistön kuormitus
ta keventävä vaikutus. Purkupaikan sijainnilla
ei sen sijaan työryhmän käsityksen mukaan
ole merkitystä haitta-alueen laajuuteen Hauki
vedellä.

5.3 Kalatalous
Pohjois-Savon seutukaavaliitto huomautti, että
kalatalouden käsittely suunnitelmassa on liian vä
häistä ja näiltä osin jatkosuunnittelun tarve on il
meinen.

Kalatalouden vähäinen osuus vesien käytön
kokonaissuunnitelmissa johtuu suurelta osin
siitä, että kalatalouden suunnittelu ei kuulu
vesihallinnolle vaan maa- ja metsätalousminis
teriölle, sekä siitä, että käytettäwissä olevat
tiedot ovat olleet puutteellisia. Ongelman pois
tamiseksi on ministeriön asettama kalatalou
den suunnittelua pohtinut työryhmä esittänyt,
että kalatalousviranomainen ryhtyisi laati
maan kalatalouden alueellisia hoitosuunnitel
mia, jotka voitaisiin ottaa huomioon mm. ve
sien käytön kokonaissuunnittelussa. Todetta
koon, että Kallaveden reitin kokonaissuunnit
telun yhteydessä tehtiin koko aluetta koskeva
kalataloustiedustelu ja seutukaavaliiton kanssa
yhteistyössä laadittiin virkistys- ja urheiluka
lastusta koskevat selvitykset. Myöhemmin on
Kuopion läänin hallituksen johdolla eri viran
omaisten yhteistyönä laadittu kalataloutta
koskeva osa läänin kehittämissuunnitelmaan.

Suomen kalastusyhdistys totesi, että kalastuksen
osalta tiedot ovat puutteelliset ja virheelliset; esi
merkiksi kalan kulutus keskimäärin ei ole kym
menen vaan kaksikymmentäkolme kiloa henkilöä
kohti vuodessa.

Suunnitelmaa on tarkistettu tältä osin ja käy
tetty em. kulutusarviota 23 kg, vaikka ei ole
kaan ollut tietoja siitä, miten hyvin kalan käyt
tö ravintona suunnittelualueella vastaa tätä
koko maan keskiarvoa.

Savon Voima Oy huomautti, että suunnitelman
useissa kohdissa on esitetty mielipiteitä voimata
louden kalataloudelle aiheuttamista haitoista,
vaikka puolueetonta tutkimustuloksiin perustu
vaa selvitystä voimatalouden osuudesta haittoihin
ei ole käytettävissä. Suunnitelmasta näyttää ko
konaan un ohtuneen voimatalouden merkittävä
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osuus kalakannan säilyttämiseksi esimerkiksi tut
kimusten rahoituksen, metsäojituksen haitallisten
vaikutusten estämisen, istutusten jne. ansiosta,
sanottiin lausunnossa.

Voimatalouden aiheuttamia kalataloudellisia
haittoja koskeva huomautus vaikuttaa yksi
puoliselta. Esimerkiksi järvien vedenkorkeuk
sien rajun säännöstelyn ja koskien voimatalou
dellisen rakentamisen kalataloudelle aiheutta
mat haitat ovat selvät. Erimielisyyttä on hait

tojen määrästä. Voimatalouden kalataloutta
edistävät toimet on yleensä tarkoitettu ensi
sijaisesti haitallisten vaikutusten estämiseen
ja korjaamiseen. Varsinkin vesioikeuksien voi
mataloudellisista hankkeista antamilla lupa
päätöksillä pyritään nimenomaan ennakoita
vissa olevien haitallisten vaikutusten elimi
nointiin eikä kalataloudellisten olojen paran
tamiseen.

A. Ahlström Osakeyhtiö piti esimerkkinä epä
selvästä ja liioitellusta tavoitteesta suunnitelma
ehdotuksessa sitä, että asutuskeskusten läheisyy
dessä tulisi olla sopivia alueita sellaisella etäisyy
dellä, ettei kalastamassa käymiseen tarvittaisi
välttämättä moottoriajoneuvoa.

Mainittu tavoite on luonnollisesti harkinnan
varainen, eikä sovi minne tahansa yleistettä
väksi. Tavoitetta voidaan tietenkin arvostella.
Mainittu tavoite on esitetty mm. Suomen
kalamiesten keskusliiton taholta ja ottaen
huomioon Kallaveden reitin taajamien sijain
nin vesien äärellä, tavoitetta voidaan pitää var
sin realistisena tälle alueelle.

A. Ahlström Osakeyhtiö huomautti edelleen,
että kalatalouden intressit ovat vesistöjä sään
nösteltäessä täysin ristiriidassa voimatalouden
kanssa. Savon Voima Oy:n mukaan Laakajär
ven säännöstelyrajoja määrättäessä on lopulli
sessä säännöstelylupahakemuksessa otettu huo
mioon myös kalatalouden edut.

Kalatalouden etu on ristiriidassa voimatalou
den etujen kanssa vesistöjä säännösteltäessä,
mikäli säännöstelyssä on otettu huomioon
pelkästään voimatalouden tarpeet. Tällöin
ristiriidassa voimatalouden kanssa saattavat
olla useat muutkin järven käyttömuodot.
Säännöstelyohjeita laadittaessa tulisi ottaa
huomioon järven moninaiskäyttö ja pyrkiä
suunnittelemaan säännöstely sellaiseksi, ettei
mitään järven käyttömuotoa rasiteta kohtuut
tomasti. Tällöin myös kalatalous voidaan ot
taa huomioon niin, ettei voimatalouden etuja
kavenneta oleellisesti.

Laakajärven säännöstelyohjetta koskeva huo
mautus pitää paikkansa ja soveltuu esimerkiksi
juuri sellaisesta voimataloudellisesta säännös
telystä, jossa kalatalouden edut on voitu ottaa
huomioon verrattain pitkälle.

A. Ahlström Osakeyhtiön lausunnossa todettiin
lisäksi, että kalastuskunnat ovat liian pieniä yk
siköitä kalavesien järkevää hoitoa ajatellen, min
kä vuoksi olisi edistettävä kalastushoitoyhtymien
perustamista. Pohjois-Savon Maakuntaliiton mu
kaan olisi Vaikkojoen, Nurmijoen ja Tiilikanjoen
kalataloudellinen kunnostus tehtävä kiireellisenä
työnä.

Kalastuskuntien pienuutta koskeva huomau
tus pitää paikkansa. Tämä on ollut suunnitte
luryhmän tiedossa. Suosituksen kalastusaluei
den järjestämisestä voidaan katsoa sisältävän
tämän näkökohdan. Kuitenkaan ei ole ollut
mahdollista tehdä tältä osin yksityiskohtaisia
ehdotuksia, koska ongelma koskee koko maan
kalataloutta. Meneillään oleva kalastuslainsää
dännön tarkistus tuo toivottavasti parannusta
asiaan.

Jokien kalataloudellista kunnostusta koskeva
huomautus on samansuuntainen suunnitelman
toimenpidesuositusten kanssa. Lähinnä lau
sunnossa lienee kyse asian korostamisesta.

Mikkelin lääninhallituksen mielestä Mikkelin lää
nin vesistöistä on löydettävissä eräitä paikkoja,
jotka sopivat Pieksänkoskea paremmin Itä-Suo
men keskuskalanviljelylaitoksen sijoituspaikaksi.
Etelä-Savon Seutukaavaliitto otti lausunnossaan
saman kannan. Pohjois-Savon Maakuntaliiton mie
lestä olisi kiireesti tehtävä päätös Itä-Suomen kes
kuskalanviljelylaitoksen sijaintipaikasta; Kuopion
läänissä tehdyn selvityksen mukaan soveliain
paikka tarkoitusta varten on Nilsiän reitin Piek
sänkoski. Maakuntaliiton mielestä työllisyysva
roilla tulisi kunnostaa Suovun kalanviljelylaitos.

Tämän julkaisun ilmestyessä on kalanviljely
laitoksen rakentamisesta Enonkoskelle Mikke
lin läänissä tehty päätös. Päätöksen yhteydes
sä eduskunta lausui toivomusponnen, jossa
edellytetään että kalanviljelytoiminnan mah
dollisuuksia selvitetään myös Pieksänkoskella.
Suunnitelmaeh dotuksessa esitettiin keskuska
lanviljelylaitoksen perustamista Pieksänkoskel
le, mikä osoittautui sopivimmaksi laitoksen
paikaksi Kallaveden reitin alueella. Vastaavia
selvityksiä Mikkelin läänin alueella sijaitsevista
paikoista ei ollut käytettävissä. Suovun kalan
viljelylaitos on jo vuoden 1977 alussa saatu
kunnostetuksi.
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5.4 Vesien virkistyskäyttö
Virkistyskäytön tavoitteita pidetään yleensä oi
keina. Tästä ovat erityisesti maininneet maa- ja
metsätalousministeriön luonnonvarainhoitotoi
misto ja Pohjois-Savon seutukaavaliitto. Viimek
simainittu totesi tyydytyksellä loma-asutuksen
tavoitteiden olevan yhteneväiset sen omien ta
voitteiden kanssa. Kuopion kaupunki piti posi
tiivisena tavoitteena Pohjois-Savon asukkaiden
loma-asutuksen järjestämistä koh tuullisella etäi
syydellä asuinpaikasta.

Kuopion lääninhallitus totesi virkistyskäytön
tulevan painoterusti ja hyvin esille. Kuopion
kaupungin mielestä virkistyskäytön korostus
johtaa maapohjan ja vesialueiden hintojen nou
suun. Kuopion kaupungin (Rantakoski) lausun
nossa todettiin, että toisaalta tämän painotus
on paikallaankin, koska virkistyskäyttö muuten
yleensä jää toissijaiseksi asiaksi. Savon Sellu Oy:n
mielestä virkistyskäyttöä on liikaa. Savon Vesien
suojetuyhdistys huomautti, että suunnitelma on
virkistyskäyttöpainotteinen, mikä saattaa johtaa
kansantaloudellisesti epäedulliseen ‘irkistysha
lukkuuteen; toisaalta suunnitelmassa virkistys-
muotojen keskinäistä painotusta pidettiin oi
keana. Savon Uittoyhdistyksen mielestä virkis
tyskäyttö sai liikaa huomiota suunnitelm assa.

Suunnitelma saattaa vaikuttaa virkistyskäyttö
painotteiselta esimerkiksi siksi, että työryhmä
on halunnut tuoda esille alueen suuret virkis
tysmahdollisuudet mm. matkailukohteena ja
että virkistyskäyttö on pyritty ottamaan huo
mioon vesistön käytön yhteensovittamisessa
tasaveroisena muiden käyttömuotojen rinnal
la, erityisesti jätevesiratkaisuissa ja säännöste
lyvaih toehdoissa.

Kuopion kaupunki (Rantakoski) a Savon Vesien
suojeluyhdistys (Oksman) kaipasivat enemmän
tietoa suunnittelun yhteydessä laadituista vtt
kistyskäyttöä koskevista erillisselvityksistä.

Koska virkistyskäyttöä on muuten käsitelty
melko laajasti, on erillisselvitykset kuvattu
suunnitelmassa lyhyesti, lisätietoja niistä on
saatavissa Kuopion vesipiiristä tai vesihallituk
sesta.

Vesistön soveltumista virkistyskäyttöön esittäviä
karttapiirroksia piti Pohjois-Savon seutukaava
liitto ansiokkaina ja suunnittelua h avainnollista
vina sekä kokonaissuunnittelun periaatteisiin hy
vin sopivina. Sisäasiainministeriön ympäristön
suojeluosasto kiinnitti huomiota loma-asutuksen
ja yleisen virkistyskäytön suhteeseen. Savon Uit
toyhdistyksen mielestä työryhmän arvio vesistön
virkistysarvosta ja merkityksestä on ylimitoitettu.

Huomautukset ovat muilta paitsi Savon Uitto-
yhdistyksen osalta suunnitelmaeh dotusta tu
kevia. Vesistön virkistykseen soveltuvuutta ja
sen arviointiperusteita on selvitetty jäljempä
nä kohdan 6.1 vastineessa.

Pohjois-Savon Maakuntaliitto korosti venesata
mapaikkojen suurta tarvetta Kuopion läänissä
ja piti kiireellisenä Vaikkojoen, Nurmijoen ja Tii
1 ikanjoen väylästön kunnostamista virkistykseen,
kannatti Kuopion muodostamista monipuoliseksi
matkailukeskukseksi, piti selvittämisen arvoisena
matkailukylien kehittämistä vesistön varsille ja
esitti maisemanh oitosuunnitelman laatimista niil
le. Pohjois-Savon seutukaavatiitto totesi suunni
telman antavan käyttökelpoisen vaihtoehdon ve
sien virkistyskäyttöä painottavalle vesien käytöl
le. Etelä-Savon seutukaavaliitto toivoi selvempää
mainintaa siitä, että virkistys- ja suojelualueita
käsitellään perusteellisesti vahvistettavissa vaihe
kaavoissa. Iisalmen kaupunki piti tärkeänä Run
nin käytön lisäämistä, Kiurujoen ja Kihlovirran
kunnostamista veneilyyn sekä Iisalmen sataman
rakentamista myös veneilysatamaksi. Savon ve
siensuojeluyhdistys (Oksman) toivoi enemmän
selvitystä virkistyksen haittavaiku tuksista erä
maa-alueita suunniteltaessa ja varattaessa. Viere
män kunta esitti Kotvakkojoen ottamista urhei
lukalastusalueeksi Luvejoen ja Rotimojoen 1 isäk
si. Sonkajärven kunta totesi kiinnitetyn riittäväs
ti huomiota vapaa-ajankalastuksecn, veneilyyn
ja koskireitteihin. Kuopion Kauppakamari suosit
teli virkistyskäytön parantamista vesistön tila
vuutta lisäämällä sekä veneilyn edellytysten pa
rantamista entisen laivalaituriverkon kunnostuk
sella ja palveluja, kuten jätehuoltoa, lisäämällä.

Lausunnot ovat yleensä suunnitelmaa tukevia.
Virkistys- ja suojelualueiden vaihekaavoitus
on huomioitu myös vesistöihin liittyvän suo
jelun ja virkistyksen merkittävänä edistäjänä.
Entisen laivalaituriverkon kunnostaminen on
lisätty suunnitelman toimenpidesuosiniksiin.
Virkistyskäytön haittavaiku tu kset tulee selvit
tää tarkemmin yksityiskohtaisemman suunnit
telun yhteydessä. Kotvakkojoki on mahdollis
ta kunnostaa urheilukalastusalueeksi; suosi
tuksissa on tuotu esiin vain keskeisimmät koh
teet. Virkistyskäytön edellytyksiä voidaan pa
rantaa mm. vesistön tilavuutta lisäämällä esi
merkiksi järvien kunnostuksen yhteydessä, mi
tä suunnitelmassa on ehdotettu. Veneilyn ja
matkailun kehittämistä on niin ikään suositel
tu lausunnoissa esitetyllä tavalla. Vapaa-ajan-
kalastusta koskevia lausuntoja on käsitelty
myös kalatalouden yhteydessä.
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Rantakaavojen laatimista koskevaa suositusta
kannatti suurin osa lausunnonantajista. Erityises
ti siihen on kiinnittänyt huomiota Pohjois-Savon
seutukaavaliitto, joka ilmoitti myös olevansa val
mis edesauttamaan suunnittelua yhteistyössä mui
den viranomaisten kanssa. Pohjois-Savon Maa
kuntaliitto kannatti yleispii rteisten rantayleiskaa
vojen laatimista haittojen vähentämiseksi sekä
halpuus- että tarkoituksenmukaisuussyistä. Savon
Vesiensuojeluyhdistys kannatti asiaa, mutta toi
voi selitettävän rantayleiskaavoista yksityiselle

maanomistajalle syntyviä taloudellisia seurauksia.
Kiuruveden kunta kannatti rantayleiskaavoimsta

ja totesi suosiniksen noudattavan rakennuslain
säännöksiä. Varpaisjärven kunta ei kannattanut
asiaa todeten entisten määräysten riittävän.

A. Ahtström Osakeyhtiö ei kannattanut ranta
yleiskaavoitusta; jos rantayleiskaava on viran
omaisia sitova ohje, edellyttää se, että osoite
taan resursseja alueiden lunastamiseksi ja rajoi
tusten k9rvaamiseksi. Yhtiö esitti valtion ja kun
nan maiden ensisijaista osoittamista palvelemaan
yleistä etua.

Rantayleiskaava voi olla monentasoinen, joko
kunnan sisäinen toimintaohje rantojen käyt
töä varten tai eriasteinen vahvistettu kaava,
jolloin lunastus- ja korvauskysymykset hoide
taan vahvistusasteen mukaan. Yksityisten
maanomistajien kannalta rantayleiskaavoinis,
sen ohjatessa myös rantakaavoitusta, lisää ra
kennuslupahakemusten tasapuolista käsittelyä
ja siten oikeusturvaa.

Virkistyskäytön arvostuksesta intressivertailussa

on esitetty useita kannanottoja, jotka käsitellään
jäljempänä käyttömuotojen yhteensovittamisen

yhteydessä.

5.5 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarain

hoitotoimisto piti vesiluonnon suojelun tavoittei
ta oikeina todeten lainsäädännön olevan puut
teellinen. Sisäasiainministeriön ympäristönsuoje
luosasto totesi suunnitelman sisältävän ympäris
tönsuojelun kannalta tasapainoisia ratkaisuja ris
tiriitakysymyksissä ja olevan edeltäj iään moni
puolisempi ympäristön- ja luonnonsuojelun kan
nalta. Museovirasto toivoi, vaikka pääpaino onkin
luonnon- ja maisemansuojelussa, mainintaa esihis
toriallisista muinaismuistoista sekä kohteiden
merkitsemistä kartalle 9.2/1. A. Ahlström Osake
yhtiö huomautti, että vesimaiseman suojelun kei
not saattavat haitata kehitystä ja ettei uudisra
kentamista voi välttää eikä vaatia rakentamista

1700—1800-luvun tyyliin. Pohjois-Savon seutu
kaavaliitto piti vesiluonnon- ja vesimaiseman suo
jelun laajuutta ja yksityiskohtaisuutta sopivana
todeten samalla parhaillaan olevan laadittavana
suojelu- ja virkistysvaihekaavan, jossa tärkeimmät
alueet otetaan huomioon. Savon Vesiensuojelu

yhdistys (Oksman) totesi koko suunnittelualueen
olevan vesiluonnon kannalta kaunista ja suojelta
vaa; suojelu tulisi hoitaa moninaiskäyttöperiaat
teella; kuitenkin liian suuria suojelualueita on
vaikea toteuttaa. Sonkajärven kunta piti suunni
telmaa yksityiskohdiltaan sopivana.

Huomautukset ovat yleensä suunnitelmaa tu
kevia. Vesiluonnon- ja vesimaiseman suojelu-
lukua ja karttaa on tässä julkaisussa täyden
netty esihistoriallisilla kohteilla. Suojelu- ja
virkistysvaihekaava on sen vahvistamisen jäl
keen otettu myös laajasti huomioon tässä jul
kaisussa. Suojelun keinojen ei tarvitse rajoittaa
kehitystä, jos suojeltavat arvot osataan ottaa
huomioon. Rakentamistavan pitäisi aina olla
sopusoinnussa ympäristön kanssa, eikä raken
taminen ole niinkään tyylikysymys. Valtaosa
suunnitelmassa esitetyistä suojelukohteista on
tarkoitettu toteutettavaksi juuri m on inais
käyttöperiaatteella.

5.6 Uitto ja alusliilcenne

Iisalmen kaupunki puolsi lausunnossaan suunni

telmassa esitettyjä Koljonvirran, Käärmesalmen

ja Kihlovirran ruoppauksia uittoa varten. Tie- ja

vesirakennushallitus piti suunnitelmaa vesiliiken

teen ja uiton osalta asianmukaisena. Pohjois-Savon

Maakuntaliitto piti syväväylän jatkamista Siilin

järvelle ja lisalmeen maakunnallisesti tärkeänä

hankkeena.
Siilinjärven syväväylähankkeen osalta Pohjois-

Savon Maakuntaliiton esitys on yhteneväinen

suunnitelman kanssa ja tämän julkaisun ilmes

tyessä hanke on toteutunutkin. Sen sijaan esi

tystä syväväylän jatkamisesta lisalmeen ei

suunnitelmaehdotuksessa puollettu, koska

hanketta suhteellisen vähäisen kuljetustarpeen

vuoksi pidettiin taloudellisesti ilmeisen kan

nattamattomana. Syväväylän jatkamisen kat

sottiin edellyttävän Iisalmen reitin jän’ien

säännöstelyjen muuttamista, mistä olisi aiheu

tunut siten myös huomattavia ympäristömuu

toksia. Sittemmin tilanne on proomukuljetuk

sen kehityksen johdosta muuttunut, eikä väy

Iän jatkaminen lisalmeen enää nykyisin vaadit

tavilla syväyksillä edellytä huomattavia sään

nöstelytoimenpiteitä.
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Kuopion kaupunki huomautti, että suunnitelman
tiedot Kuopion syväsataman osalta ovat sikäli
vanhentuneita, että Kumpusaareen oli rakennet
tu terminaalivarasto ja että rautatie sinne oli ra
kenteilla. Lausunnossa todettin lisäksi, että vas
toin vesihallituksen käsitystä kaupungin mielestä
erilaiset proomuyhdistelmät yms., tulevat ole
maan avainasemassa Pohjois-Savon vesiliikennettä
kehitettäessä.

Lausunnonantaja on saanut asiasta väärän kä
sityksen, mikä johtunee siitä, että tarve- ja ta
voiteosassa (osa II kohta 5.55 “Tavaramäärä
ennusteet”) mainitussa tie- ja vesirakennus
hallituksen tutkimuksessa Saimaan kanavan
käytön tehostamismahdollisuuksista on eri
proomujärjestelmien — nimenomaan proomu
emälaivajärjestelmän — käytössä todettu ole
van ao. alueella melkoisia rajoituksia. Suunni
telmaehdotuksessa on sen sijaan pidetty tar
peellisena selvitystä proomukuljetuksen kehit
tämismahdollisuuksista, kuten esimerkiksi alus-
liikenteen toimenpidesuosituksista ilmenee.

Kuopion Kauppakamari ehdotti, että suunnitel
massa tulisi käsitellä Suonenjoen — Varkauden ka
navahanketta. Kauppakamari esitti myös selvi
tettäväksi alusliikenteen mahdollisuudet tavaran
kuljetuksessa uusilla ja entisillä uittoväylillä.

Suonenjoen — Varkauden kanava eli Kymijo
en latvavesistöt ja Haukiveden yhdistävä ka
navahanke voi linjauksesta riippuen osittain ol
la suunnittelualueella, mutta sillä on vaikutusta
lähinnä Saimaan uittoon, minkä vuoksi sitä
ei ole käsitelty tässä yhteydessä. Hanketta on
käsitelty myönteisesti Kymijoen vesistön ylä-
osan vesien käytön kokonaissuunnitelmaeh
dotuksessa. Tie- ja vesirakennushallitus ja Sisä-
Savon kunnat ovat laatineet asiaa koskevia tar
kempia selvityksiä.

Alusliikenteen mahdollisuuksista on todet
tava, että entisillä uittoväylillä, jotka kaikki
ovat irtouittoväyliä, ei alusliikenne o1 mah
dollista eikä niitä ole mahdollista rakentaa
kaan taloudellisesti alusliikenteelle. Uitto
käyttää nykyisin suurimmaksi osaksi alunpe
rin alusliikenteelle rakennettuja väyliä. Näi
den väylien käyttö — syväväylää lukuunotta
matta — tavarankuljetukseen on ollut erittäin
vähäistä. Tähän lienee useitakin syitä, joista
ehkä tärkein on väylien mataluus. Nykyiset
km väylät saattavat soveltua proomukuljetuk
seen. Suunnitelmassa onkin esitetty tutkitta
vaksi proomukuljetuksen käyttömahdollisuuk
sia tällä alueella.

5.7 Vesivoima

Savon Voima Oy ja Kuopion Kauppakamari
huomauttivat lausunnoissaan, että sähköenergian
kulutustiedot ovat vuodelta 1970 ja siten nykyis
tä pienemmät. Yhtiö totesi edelleen, että Nilsiän
reitin kosket eivät ole jääneet rakentamatta kan
nattavuussyistä, vaan sähkönjakeluverkon tarvit
semien suurten investointien takia; ltäkoskea ja
Mustalaiskoskea varten olivat suunnitelmat val
miina.

Huomautus sähkönkulutusta koskevien tieto
jen vanhentuneisuudesta on oikea. Nilsiän rei
tin koskien osalta on suunnitelmaehdotukses
sa esitetty laskelmia, jotka osoittavat koskien
rakentamisen edutliseksi voimatalouden kan
nalta. Työryhmä onkin tarkoittanut, ettei kos
kien rakentaminen ole ollut tärkeysjärjestyk
sessä ensimmäisenä muiden voimatalousinves
tointien joukossa.

Savon Voima Oy huomautti, että tavoitteiden
asettelussa ja suosituksissa tulisi pitäytyä voimas
saolevassa lainsäädännössä. Lausunnossa todettiin
pienillä vesivoimalaitoksilla olevan alueellista mer
kitystä sekä voimatalousmielessä että käyttövar
muussyistä. Kuopion Kauppakamari yhtyi edelli
seen. Pohjois-Savon seutukaavaliitto piti vesivoi
maa koskevia tavoitteita oikeina. Kuopion läänin
hallituksen mielestä vesivoiman rakentaminen
paikallisen asutuksen tarpeista ja hyväksymisestä
lähtien on ehdoton edellytys. Lääninhallitus to
tesi lisäksi, ettei vesivoimatalouden intressivertai
lu pysty nykyisellään ottamaan riittävästi huomi
oon rahassa mittaamattomia arvoja. Sisäasiainmi
nisteriö totesi, että arvioperusteissa rahassa vai
keasti mitattavat arvot, kuten yleinen tai yksityi
nen virkistyskäyttö ja maisemalliset seikat ovat
jääneet vähälle huomiolle; kuitenkin kokonais
suunnitelman johtopäätökset tältä osin ovat oike
ampia kuin arviopemsteiden mukaan voisi olettaa.

Suunnitelmaehdoruksessa on korostettu pien
voimalaitosten paikallista merkitystä ja vesi
voiman laadullista paremmuutta muihin ener
gian muotoihin verrattuna. Työryhmän mieles
tä hankkeita koskevat edullisuusvertailut tulee
kuitenkin suorittaa laajemmin, kuin mitä vesi-
lain intressivertailu edellyttää.

Kymi Kymmene Oy totesi, että energiatalou
den yksikköhinnat ovat vanhentuneina liian al
haisia; hyöty- ja kustannuslaskelmat eivät enää
pidä paikkaansa eikä niitä enää voida käyttää ver
tailupetusteena. A. Ahlström Osakeyhtiö huo
mautti myös, että energian ja tehon yksikköhin
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nat ovat hieman liian alhaisia, olisi ehkä selvem
pää käyttää Imatran Voiman tariffeja. Energia-
tuotannon nykyarvoa laskettaessa yhtiö katsoi
käytetyn alhaista korkokantaa, pitäen 8—10 %
oikeampana. Kohdassa 8.64 esitetyn Huruskos
ken viidennen koneiston hankintahinnaksi yhtiö
sai tarjousten pohjalta 2,2 milj.mk syksyllä 1974;
investointia ei pidetty tuolloin kannattavana.

Kokonaissuunnittelun yhteydessä laadittiin
Kallaveden reitin säännöstelyn yleissuunnitel
ma konsulttityönä. Samassa yhteydessä teh
tiin kokonaissuunnitelmaa varten tarvittavat
voimatalousselvitykset. Voimatalouden yksik
köhintojen valinnassa käytettiin hyväksi Imat
ran Voima Oy:n tariffien lisäksi maakunnalli
sen sähkönjakelu- ja tuottajayhtiön näkemystä
sekä kokemusta, jota konsultti oli hankkinut
vastaavissa laskentatehtävissä. Suunnitelma-
ehdotuksen laadinta suoritettiin kuitenkin ai
kana, jolloin öljyn hinnan vakaa kehitys päät
tyi ja kääntyi nopeaan nousuun, mikä heijas
tui myös sähköenergian hintaan. Käytettyjä
yksikköhintoja voitaneen pitää liian alhaisina.

Toisaalta yritystaloudellisetta kannalta kat
soen suunnitelmassa käytetty 6 %:n korkokan

ta on vesivoiman arvoa korostava ja kompen
soi jälkeen jääneiden yksikköhintojen vaiku
tusta. Valittua korkokantaa pidetään yleensä
kansantaloudellisissa laskelmissa sopivana ja
sitä suositellaan käytettäväksi julkisissa inves
tintilaskelmissa.

Savon Voima Oy huomautti, että Raudanveden
johtaminen Kiltuanjärveen ja sen säännöstelyn
hyväksikäyttö Nilsiän reitillä olisi vaihtoehtona
tutkittava. Lausunnonantaja mainitsi myös pien
koski-inventoinnin tarpeellisuudesta.

Suunnitelmaehdotuksessa on katsottu Rau
danveden säännöstelyn edullisuuden tarkempi
selvittely tarpeelliseksi. Tällöin on myös tut

kittava mahdollisuutta ohjata Raudanveden
vedet Nilsiän reittiin ja selvitettävä kaikkia
siitä aiheutuvia vaikutuksia. Lausunnon anta
misen jälkeen käynnistettiin valtakunnallinen
pienkoski-inventointi vesihatiinnon ja SITRAn
yhteistyönä.

5.8 Tulvasuojelu ja kuivatus

Pohjois-Savon seutukaavaliitto piti lausunnossaan
tulvasuojelun, kuivatuksen ja kastelun tavoitteita
oikeina, mutta edellytti runsaita lisätutkimuksia,
ennenkuin tulvien lisääntymistä estäviä toimenpi
teitä voidaan lähteä toteuttamaan. Iisalmen kau
punki katsoi, että metsäojitus ja maanviljely ovat

jääneet liian vähälle tarkastelulle suunnitelmaeh

dotuksessa.
Sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluosasto

totesi, että rantojen pengerryshankkeet eivät ole
kustannuksiltaan järkevässä suhteessa saavutet
tuun hyötyyn tiettyjä erityistapauksia lukuun
ottamatta.

Vieremän kuntaja Savon Voima Oy kiinnittivät

huomiota tulvakysymyksiin yleisesti sekä sään
nöstelykysymysten yhteydessä. Kunta totesi,
että tulvasuojelua olisi tehostettava ja että sään
nöstelytoimia voidaan pitää tarpeellisina maanvil
jelyksen harjoittamisen kannalta. Savon Voima
Oy esitti lausunnossaan, että Laakajärven ja Kil
tuanjärven säännöstelyt ovat pienentäneet huip
putulvia lisääntyneestä metsäojituksesta huoli
matta.

Pohjois-Savon piirimetsälautakunta kiisti Kuo
pion Kauppakamarin tukemana metsäojitusten
tulvia lisäävän vaikutuksen ja katsoi, että pääsyyl
linen olisi löydettävissä maanviljelyksestä ja voi
mistuneesta turvetuotannosta. Lausunnonanta
jien mielestä suunnitelman päätelmät metsäoji
tuksen tulvaa lisäävästä vaikutuksesta ovat suu
ressa määrin virheelliset, koska avosoiden osuus
on arvioitu liian suureksi. Myös A. Ahlström Osa
keyhtiö katsoi metsäojitusten aiheuttamia tulva-
haittoja korostetun liikaa.

Suunnitelmaehdotuksessa on selvitetty suun
nittelualueen maapohjan jakautumista maan
käytöltään eri tyyppisiin maihin. Selvitys teh
tiin siten, että tuloksena saatiin mm. ojitta
mattomien ja ojitettujen soiden osuus valuma
alueittain. Selvityksen avulla haluttiin tutkia
ojituksen vaikutusta tulviin erityisesti Iisalmen
reitillä. Jo toimeenpannun ojituksen lisäys
keskiylivalumaan laskettiin nojautuen aiem
min eri yhteyksissä julkaistuihin tutkimuksiin.
Samalla tarkasteltiin sitä, paljonko keskiyliva
luma edelleen lisääntyisi, jos vielä ojittamatto
mat suot ojitettaisiin. Arvioinnin yksinkertais
tamiseksi oletettiin soiden olevan aukeita, mi
kä ei todellisuudessa pidä paikkaansa. Toisaal
ta ojituksen sarkaleveydeksi oletettiin todellis
ta selvästi suurempi keskileveys. Suunnitelma-
tekstissä esitettiin myös virhetarkastelu em.
olettamuksien vaikutuksesta tutkimuksen lop
putulokseen ja todettiin metsäisten soiden ja
todellisen käytetyn kapeamman sarkaleveyden
täysin kompensoivan aiheuttamansa muutok
set valumaan.

Vesientutkimuslaitoksen suorittam at pitkäai
kaisiin havaintoihin perustuvat selvitykset
osoittavat, että laajat metsäojitukset aiheutta



Liite 1/16 150

vat ylivaluman lisäyksiä. Näillä on ilmeistä mer
kitystä varsinkin vähäjärvisillä vesistöalueilla.
Selvityksessä on toisaalta todettu, että kor
keimmat suoprosentit esiintyvät juuri vähäjär
visillä vesistöalueilla, joilla siis on varauduttava
haittojen torjuntaan mm. valtaojien mitoitusta
suurentamalla ja tulvasuojelutoimenpiteillä.
Näiden alueiden määrittäminen on katsottava
suunnittelun yhdeksi tavoitteeksi.

Työryhmä ei niinikään voi yhtyä kantaan,
että maanviljelys ja laajeneva turvetuotanto
olisivat jo tai tulisivat vastaisuudessa olemaan
päätekijöitä ylivirtaamien lisääjinä. Maatalou
dessa on vaikeutena riittämättömien kuivatus
määrärahojen takia ylläpitää riittävää peltojen
peruskuivatusta. Tehokkaasti kuivattu pelto-
ala on siten pikemminkin vähenemässä kuin
kasvamassa, eikä se siten voi olla merkittävänä
tulvia lisäävänä tekijänä alapuolisessa vesistös
sä. Turveteollisuusliiton mukaan valtakunnalli
sen 20 milj.m3/a turvetuotantotavoitteen saa
vuttamiseksi tarvitaan suoalasta vain noin 2 ¾
eli 200 000 ha. Pohjois-Savon turvepiiri arvioi,
että Kuopion läänissä mrpeen tuotanto voi
kohota 2,5 milj.m3:iin vuodessa, mikä edellyt
tää jatkuvaa tuotantoa vain noin 5 000 ha:n
pinta-aJalla. Turvetuotannon tarvitsema maa-
alue asettuu oikeisiin mittasuhteisiin, kun tie
detään, että vuoden 1975 loppuun mennessä oli
Kuopion läänissä metsäojitetru noin 330 000
ha ojitusvauhdin ollessa edelleen noin 5 000 ha
vuodessa.

6. KAYTTÖMUOTOJEN YHTEEN
SOVITTAMINEN

Käyttömuotojen hyödyn- ja
vahingonarvion perusteet

Sisäasiainministeriö totesi, että rannan poten
tiaalisen virkistyskäyttöarvon määritykseen käy
tetty lauseke on yksipuolinen; siinä mitataan
virkistyskäyttöarvo vain tonteista maksettuina
hintoina, vaikka virkistyskäyttöön soveltuvat
monipuolisemmin alueet, joilla on vähän loma-
asutusta. Ministeriön lausunnossa todettiin, että
loma-asutus rajoittaa yleistä virkistyskäyttöä ja
loma-asutuksen ollessa tiheää yleinen vesien vir
kistyskäyttö voi kokonaan estyä; loma-asutukseen
arvostetaan alueita, joilla on hyvät mahdollisuu
det yleiseen virkistyskäyttöön; virkistyskäyttö
mahdollisuus ei sulje pois loma-asutusta, joka sen
sijaan saattaa sulkea pois yleisen virkistyskäyttö
mahdollisuuden.

Pohjois-Savon seutukaavaliiton mielestä suun
nitelmassa on onnistuneesti lähdetty siitä, ettei
vesien käyttöä voida tarkastella pelkästään talou
delliselta näkökannalta; siinä on eri käyttömuo
toja tarkasteltu vesivarojen kehittämisen tarpei
den ja tavoitteiden osalta pääosiltaan toisiinsa
nähden oikealla tavalla; kuitenkin rantojen virkis
tyskäytön taloudellisuusselvityksessä olevia ver
tailulaskelmia voidaan pitää harhaanjohtavina.

Savon Vesiensuojeluyhdistys oli sitä mieltä,
että virkistyksen nettoarvo kaipaa täsmennystä;
pelkästään taloudellisena kysymyksenä virkistyk
sen nettoarvo on kyseenalainen, sitä voisi jopa
nimittää nettokuluksi; virkistysarvolle olisi etsit
tävä rahasta riippumattomia perusteita. Esimerk
kinä lausunnonantaja totesi, että Syvärin ja Vuot
järven tehostetusta säännöstelystä koituva virkis
tyskäytön hyöty tuntuu todellisuutta ajatellen
yliarvostetulta varsinkin kun suurta painetta Sy
värin ja Vuotjärven virkistyskäyttöön ottamiseen
ei ainakaan toistaiseksi ole.

Kuopion Kauppakamari huomautti, että ko
konaissuunnitelmassa näyttää esiintyvän myös
muita pyrkimyksiä kuin kiihkotonta huolta vesis
tön tilasta; selvimmin tämä ilmenee korvauspe
rusteissa, joita käytetään virkistyskäytön ja kalas
tuksen suhteen. Selvittelytyön laatijoiden esityk
set virkistyskäytön arvoista ovat kauppakamarin
mielestä epäj ohdonmukaisia, jos palautetaan mie
leen se, että maapohjan omistuksen osalta pyri
tään lainsäädäntöön, joka laskee ratkaisevasti
maapohjan hintoja; tässä kokonaissuunnitelmassa
esim. virkistyskäytön mahdollisen ja tulkinnalli
senkin supistamisen korvaukset taas liikkuvat var
sin huomionarvoisissa rahamäärissä. Kauppaka
marin mielestä ei voi välttyä siltä vaikutelmalta,
että kun maksajina ovat yritykset, korvaukset tu
lee moninkertaistaa; jos taas maksajana on yh
teiskunta, korvaukset tulee murto-osittaa. Tämä
ajattelu saattaa lausunnonantajan mielestä johtaa
siihen, että vesistöjä ei voi käyttää muuhun kuin
virkistykseen.

Savon Uittoyhdistys lausui, että suunnitelmas
sa esitetään sinänsä hyväksyttävä periaate, että
ympäristöön kohdistuvat rahana vaikeasti arvioi-
tavat vaikutukset tulisi ottaa huomioon kustan
nus-hyötyanalyyttisen vertailun avulla. Uittoyh
distys näki, että käytännössä se kaavamaisesti
toteutettuna ja jättämällä huomioonottamatta
luonnonmukaiset olosuhteet johtaa useimmissa
tapauksissa näiden asioiden yliarvostukseen ja ai
heuttaa sen, ettei mikään kansantalouden kannal
ta taloudellisesti tuottava vesistöön rakentamis
tai säännöstelytoimenpide kannata, vaan kaikki
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rakentaminen kohdistuu virkistyskäytön ja -kalas
tuksen tarpeisiin siitä huolimatta olipa vesistössä
virkistyskäytön tarvetta tai ei. Esimerkkinä uit
toyhdistys esitti Juojärven säännöstelyn, missä
säännöstelykorkeu den alentaminen 45 cm:stä
25 cm :iin aikaansaa virkistyskäytölle 10,9 milj.mk
hyödyn. Se katsoi kärjistyneesti voitavan väittää,
että toimenpidesuositusten mukaan esimerkiksi
Palokin voimalaitos antaisi suurimman laskelmal
lisen hyödyn, jos sitä säännösteltäisiin virkistys-
käytön oletettujen tarpeiden mukaan ja sähkön
tuottaminen lopetettaisiin, vaikka virkistyskäyt
tö nykyisellään on vähäistä ja sen paraneminen
ehdotetuilla toimenpiteillä kyseenalaista.

Savon Voima Oy:n mielestä suunnitelmassa
esitetty rantojen virkistyskäyttöarvo yli 1 000
milj.mk ei tunnu uskottavalta — laskutapa on tar
kistettavissa erilaisin tarkistuslaskelmin ja todet
tavissa virheelliseksi.

Suunnitelmaehdotuksessa on lähdetty käsityk
sestä, että loma-asutukseen arvostetaan aluei
ta, joilla mahdollisuudet (ominaisuudet) ylei
seen virkistyskäyttöön ovat hyvät. Eli kään
täen, mitä suurempi hinta rannalla on loma-
asutuksen käytössä, sitä arvokkaampi se on
myös yleisen virkistyskäytön tarpeita ajatel
len. Loma-asutus hakeutuu usein samoille ran
noille, joilla on merkitystä vapaa-ajankalastuk
sen, veneilyn ja vesiin liittyvän matkailun kan
nalta eli käytetty arvonmittari, rantatontin
hinta, kuvaa varsin hyvin vesistöön liittyvän
virkistyskäytön arvoa kokonaisuudessaan. Sa
von Vesiensuojeluyhdistyksen esittämään aja
tukseen, että virkistyksen nettoarvo ja siihen
uhratut kulut saattavat olla kansantalouden
kannalta menetyksiä, ei työryhmä halua puut
tua. Kustannushyötyvertailu tämäntapaisessa

suunnitelmassa on tehtävä yleisesti omaksut
tujen arvostusten perusteella.

Savon Vesiensuojeluyhdistys, Kuopion Kaup
pakamari ja Savon Uittoyhdistys ovat puuttu
neet siihen tapaan millä säännöstelyjen vaiku
tus virkistyskäytölle on laskettu. Opinnäyttee
nä kehitetty menetelmä perustuu pelkästään
vedenkorkeusvaihtetun avulla arvioitavaan ran
nan potentiaahsen virkistyskäyttöarvon muu
tokseen. Tapa on luonnollisesti kaavamainen
mm. siksi, ettei mittaamalla saatuja luonteen
omaisia rannan poikkileikkausprofiileja ollut
kaikista järvistä tarjolla. Työryhmä pitää las
kentatapaa edelleen kehittämisen arvoisena.
Huomattava hyöty Syvärin osalta ei johdu

niinkään käytetyn menetelmän kohtuutto

muudesta kuin nykyisen säännöstelyn suures

ta vedenkorkeuden muutoksesta virkistyskäyt

töaikana. Virkistyskäyttöpaineesta Syvärin ja

Vuotjärven osalta on todettava, että alueella

on huomattavia ran takaavahankkeita. Vaikka

Juojärven parannetussa sään nöstelyssä virkis
tyskäyttöarvon laskennallinen lisäys on vain

noin 7 %, saattaa hyöty olla arvostettu liian

suureksi. Huomioonottaen nykyisten veden

korkeusvaihteluiden kohtuullisuus, ei sään

nöstelykorkeuden alentamista ole sisällytetty
toimenpidesuosituksiin.

Kuopion Kauppakamarin lausunnon johdos

ta on todettava, että vesilain mukaiset kor

vaukset määräytyvät eri perustein kuin työ
ryhmän esittämä virkistyskäytön ja kalastuk

sen hyöty. Kysymyksessä ovat hyötykustan

nusanalyyseissä käytetyt vertailuluvut, joiden

perusteet oli selvästi esitetty suunnitelmateks
tissä. Kyseessä ei ole yritysten ja yhteiskunnan
välisestä vastakkaisasettelusta, vaan vesien

käyttömuotojen välisestä sovittelusta.

Käyttömuotojen yhteensopivuus

Savon Voima Oy ehdotti, että käyttömuotojen

sopeutuvuutta toisiinsa nähden kuvailevan taulu

kon oheen (osa II s. 305) lisättäisiin taulukko,

joka esittäisi tilannetta sen jälkeen, kun yhteen

sovittaminen on suoritettu. Tällöin voimatalou

den sopeuwvuus muuttuisi seuraavasti :kalatalou

den suhteen erittäin ristiriitaisesta jonkin verran

ristiriitaiseksi, yleisen virkistyskäytön suh teen

jonkin verran ristiriitaisesta melko hyvin sopeutu

vaksi, vapaa-ajan kalastuksen suhteen erittäin ris

tiriitaisesta melko hyvin sopeutuvaksi sekä venei

lyn ja vesiretkeilyn samoin kuin vesiin liittyvän

matkailun sekä loma-asutuksen suh teen jonkin

verran ristiriitaisesta melko hyvin sopeutuvaksi.

Ehdotustaan lausunnonantaja perusteli mm. sillä,

ettei voimatalous pilaa vettä ja että säännöstely

palvelee myös muita käyttömuotoja.
Puheena olevassa suunnitelmaehdotuksen tau

lukossa oli tarkasteltu käyttömuotojen sopeu

tuvuutta toisiinsa yleispiirteisesti suunnittelu-

alueella. On totta, että jos tarkastellaan yksit

täistä voimataloushanketta ja erityisesti voi

matalou tta palvelevaa säännöstelyä, voidaan

useimpien muiden käyttömuotojen tarpeet mo

nasti ottaa tyydyttävästi huomioon. Lausun

nonantajan käsitystä voitaneen silti pitää mel

ko optimistisena.
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Käyttömuodot säännöstelyratkaisuissa

Vieremän kunnan mielestä ehdotettua Salahmi
järven säännöstelyn muuttamista voidaan pitää
tarpeellisena ja hyödyllisenä maatalouden harjoit
tamisen ja kalakannan menestymisen kannalta
katsottuna ja se vaikuttaa myös vesimaisemaan
edullisesti.

Tie- ja vesfrakennushallitus totesi Onkiveden
ja Poroveden säännöstelyn osalta, että kun se on
ruoppauksin kunnostanut koko Iisalmen väylän
2,4 m kulkusyvyyteen, olisi myös säännöstelyn
lupaehtoja voitava noudattaa, jotta laivaliike” teen
ja uiton vaatima vedenkorkeus voitaisiin pitää ko
ko purjehduskauden ja tehdyt investoinnit siten
hyödyntää täysimääräisenä; suunnitelmassa esi
tetty parannettu säännöstelyvaihtoehto ilmeisesti
takaisi tämän. Tie- ja vesirakennushallitus yhtyi
siihen suunnitelmassa esitettyyn kannanottoon,
ettei nykytilanteessa ns. tehostetun säännöstelyn
vaihtoehtoa voida pitää riittävän kannattavana ja
toteuttamiskelpoisena.

Lausunnonantajan mainitsemat säännöstely-
vaihtoehdot takaavat riittävän kulkusyvyyden
sekä aluksille että uitolle. Vesiliikenteen tar
vitseman vedenkorkeuden alitukset ovat aiem
min johtuneet lähinnä vanhentuneista sään
nöstelylaitteista, jotka on jo lähes kokonaisuu
dessaan uusittu.

Kymi Kymmene Oy totesi, että Syvärin ja Vuot
järven ympäristön laatua painottavassa säännöste
lyssä (osa II ss. 242—247) olisi putouskorkeuden
lisäys keskimäärin 25 cm eli 1,9 %, mutta vuosi-
energian vähennys 450 MWh eli 1,1 ¾. Nykyiseen
säännöstelyyn verrattuna tällä vaihtoehdolla oli
yhtiön mielestä voimatalouden kannalta ainoas
taan yksi etu, nimittäin se, että heinä-syyskuun
aikana voidaan normaaleinaja runsasvetisinä vuo
sina sekä Syväriin että Vuotjärveen varastoida
nykyistä enemmän vettä ja Juankosken putous
korkeus voidaan saada silloin 40—60 cm nykyistä
suuremmaksi; loka-joulukuun aikana ei varastoi
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misetua voida kuitenkaan normaaleina eikä kuivi
na vuosina käyttää Syvärissä hyväksi. Yhtiön mu
kaan varjopuolet ovat seuraavat:
— Syvärin kevätaikaista varastoimismahdollisuu t

ta on vähennetty 95 cm:llä ja Vuotjärven 37
cm:llä

— Syvärissä on säännöstelyn alaraja kesä-syys
kuussa 110—120 cm nykyistä ylempänä ja
loka-joulukuussakin 90—3 0 cm ylempänä. Täs
tä on seurauksena, että normaalia vähänkin
kuivempana vuonna säännöstely menettää mer
kityksensä, kun Syvärin allasta ei voida käyt
tää hyväksi. Kun lisäksi Vuotjärven alarajaa on
nostettu kesä-lokakuun ajaksi 57 cm, ei tätä
kään allasta voida käyttää hyväksi.

— Juankosken entisen putouskorkeuden saavut
tamismahdollisuuksia on rajoitettu touko-kesä
kuussa 37 cm ja marras-joulukuussa 20 cm.

Lausunnonantajan mielestä vaihtoehto on suun
niteltu niin, että se kaavamaisesti aina — myös
kuivina vuosina — yksipuolisesti painottaa ympä
ristön laatua antamalla kyllä lomanviettäjille kau
niit rannat, muttei voimalaitokselle vettä.

Ympäristön laatua painottavassa säännöstely
vaihtoeh dossa oli pyritty supistamaan Syvärin
kohtuuttoman suurta vedenkorkeuden vaih te
lua kesän aikana. Voimatalouden kannalta toi
menpiteen merkitys olisi lieventynyt, jos Juan
kosken vanhentunut voimalaitos uusittaisiin.
Tällöin voitaisiin kesällä säästetty vesivarasto
käyttää talvella arvokkaammaksi energiaksi.
Kalatalouden vuoksi tehtävän kevään alimman
vedenkorkeuden noston korvaisi säännöstelyn
ylärajan nostaminen tulvan aikana. Huolimat
ta kyseisen vaihtoehdon eduista on jatkosuun
nittelun pohjaksi järville ehdotettu kuitenkin
ns. parannettua säännöstelyä, missä altaiden
tulvan varastoimiskykyä ei huononneta, mutta
virkistyskauden aikaisia vedenkorkeusvaih te-
luita supistetaan oleellisesti.
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