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ESIPUHE

Vesihallinto- laatu vesien käyttöä ja vesiensuoje
lua koskevia suunnitelmia valtakunnan-, alue- ja
hanketasoilla. Vesien käytön kokonaissuunnitte
lu on alueellista suunnittelua ja se perustuu vesi-
hallinnosta annettuun lakiin (18/1970), jossa ve
sihallinnon erääksi keskeiseksi tehtäväksi on mää
rätty vesien eri käyttömuodot huomioon ottavas
ta kokonaissuunnittelusta huolehtiminen. Vesi
hallituksen perustamisen jälkeen käynnistettiin
vesien käytön koko naissuunnittelu koko maassa.
Tätä varten maa jaettiin 19 suunnittelualueeseen,
jotka on esitetty kuvassa 1.

Vesien käytön kokonaissuunnittelu on ohjaa
vaa alueellista suunnittelua, joka tähtää vesivaro
jen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseen ja
vesien käyttöä ja suojelua koskevien erilaisten
etujen yhteensovittamiseen. Vesivaroiksi käsite
tään pintavedet, pohjavedet ja merialue sekä vesi
maisematekijänä. Vesien eri käyttömuotoina tar
kastellaan asutuksen, teollisuuden ja kastelun ve
denhankintaa, vesistöjen kuormitusta, vesien vir
kistyskäyttöä, kalastusta, vesivoiman tuotantoa,
uittoa ja vesiliikennettä, tulvasuojelua ja maan
kuivatusta sekä vesiluonnon ja vesimaiseman suo
jelua. Vesiensuojelussa tarkastellaan jätevesi- ja
muun kuormituksen vähentämistä, purkupaikan
valintaa sekä kuormittavan toiminnan sijoittumi
sen ohjaamista tai rajoittamista.

Vesien käytön kokonaissuunnittelulla on yh
teyksiä läänien ja kuntien harjoittamaan suunnit
teluun, alueiden käytön suunnitteluun kuten
seutukaavoitukseen sekä muuhun sektorisuun
nitteluun. Kokonaissuunnittelun asema muuhun
suunnitteluun nähden on esitetty kuvassa 2.

Vesien käytön kokonaissuunnittelun tavoit
teena on luoda ko. alueen vesistöjen käytölle ja
vesiensuojelulle suuntaviivat, joiden pohjalta ve
siä koskevat päätökset voitaisiin tehdä mahdolli
simman tarkoituksenmukaisesti. Keskipitkää ja
pitkää aikaväliä (5—20 vuotta) koskeva vesien
käytön kokonaissuunnitelma on luonteeltaan oh
jaava, ja sitä tarkennetaan tarpeen mukaan vesien
käytön yleissuunnittelulla ja hankesuunnittelulla.

Vesien käytön kokonaissuunnitelmia laati
maan vesihallitus nimesi työryhmät, joissa on
jäseniä ko. vesipiirien vesitoimistoista ja vesihal
lituksesta. Suunnittelua seuraamaan ja sille virik
keitä antamaan on vesihallitus kutsunut kullekin
alueelle eri intressipiirejä edustavan neuvottelu
kunnan. Työryhmän ehdotusten valmistuttua
pyysi vesihallitus niistä lausunnot mm. kunnilta,
valtion viranomaisilta ja eri etupiireiltä. Suunni
telmat on esitetty paikalliselle väestölle ja vesien
käyttäjille mm. alueilla kiertäneillä näyttelyillä ja
suunnitelmasta laadituilla lyhennelmillä. Lausun
tojen pohjalta suunnitelmat on tarkistettu ja
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tämän jälkeen vesihallituksen kollegio on hyväk
synyt kullekin alueelle toimenpidesuositukset.
Hyväksytyt toimenpidesuositukset ovat ohjeena
vesihallinnon omassa toiminnassa. Muille viran
omaisille ja vesien käyttäjille ne ovat tietolähtee
nä ja suosituksena. Suunnittelun kulku on esi
tetty kuvassa 3.

Tämä julkaisu sisältää Oulujoen sekä lijoen,
Kiiminkijoen ja Kuusamon vesistöjen vesien käy
tön kokonaissuunnitelmat seuraavasti:
Osa 1 lulujoen vesistön vesien käytön koko

naissuunnitelma
Osa II lijoen, Kiiminkijoen ja Kuusamon vesistö

jen vesien käytön kokonaissuunnitelma.

Kummankin kokonaissuunnitelman lopussa
lukuna 6 ovat vesihallituksen hyväksymät ja
20.9.1985 istunnossaan tarkistamat toimenpide
suositukset ko. alueen vesien käytölle ja suojelul
le sekä liitteinä tiivistelmät suunnitelmaehdotuk
sista annetuista lausunnoista ja työryhmien vasti
neet niihin. Yhteisessä luvussa III tarkastellaan
vesien käytön kokonaissuunnitelmien toteutu
mista. Takakannessa ovat kummankin suunnitte
lualueen liitekartat 1. »Vesistöjen yleinen käyt
tökelpoisuus ja pohjavesivarat» sekä 2. »Tärkeim
mät vesirakenteet ja vesien käyttöön vaikuttavat
tekijät».

ALUEIDEN KAYTÖN VESIEN KÄYTÖN MUU SUUNNITTELU
SUUNNITTELU SUUNNITTELU

VALTAKU N NANTASO

Vakunntlen
Vesien käyttomuoto-

Energiapolitiikka
suunnittelu (VAS)

jen tavoitesuunnittelu
Liikennepolitiikka
jne.

A LUETASO

Vesien käyton
kokonaissuunnittelu LAKS

Seutukaavoitus Muu sektori -

Vesien käyttömuoto- suunnittelu
jen yleissuunnittelu

PAIKALLISTASO

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

1) VAS = Valtakunnallinen alueiden kiytön suunnittelu

lARS = Liriien alueellinen kehittämissuunnittelu

Kuva 2. Kokonaissuunnittelun asema muuhun suunnitteluun nähden.
fig. 2. Regional water resourees devetopment ptanning iii relation to other forms ofplanning.
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Vesihallitus asettaa

f7_työryhmän

,11 • • •• • • • •.
Työryhmä laatu 1 1 Ehdotuksen julkai- 1 Kokonaissuunnitelman Kokonais
ehdotuksen kokonais- seminen Vesihalli- 1 julkaiseminen ] suunnitelman

suunnitelmaksi 1 tuksen tiedotuksia- 1 Vesihallituksen toteutumisen
,, sarjassa 1 julkaisuja-sarjassa edistäminen

— —

— — — —

ja seuranta

Tiedottaminen Toimenpidesuositusten
(lyhennelmä, hyväksyminen

Neuvottelukunta näyttely jne.) vesihallituksen
kollegiossa

r

1

___________

Ehdotuksen

Vesien käyttäjät Lausuntokierros tarkistaminen

j

Kokonaissuunnitelman

tarkistamistarpeen toteaminen -

Ktiva 3. Suunnittelun organisointija kulku.
Fig. 3. Ptanning process and its organization.
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Oulujärvi on vesistön keskusjärvi ja pinta-alaltaan Suomen viidenneksi suurin järvi. Kuvassa
Pakaselkää.
Lake Oulujarvi is the fifth largest take in Finland. Photo:Juhani Karvonen
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1. JOHDANTO

Vesihallitus asetti vuonna 1973 Oulujoen vesis

tön vesien käytön kokonaissuunnittelua varten

työryhmän, johon ovat kuuluneet vanh. ins.
Seppo Moilanen puheenjohtajana, limnologi Sirk

ka-Liisa Markkanen, nuor. ins. Onni Heikkinen,

apulaisinsinööri Erkki Susi ja apulaisinsinööri
Pekka Kiviniemi Kainuun vesipiirin vesitoimis

tosta ja limnologi Urpo Myllymaa Oulun vesi-

piirin vesitoimistosta. Suunnittelutyöhön ovat
lisäksi osallistuneet Di Hannu Huotari, LUK Juha
Laikari, DI Erkki Ollila ja tekn. yo. Eeva-Liisa

Krogerus Kainuun vesipiirin vesitoimistosta. Työ-
ryhmää on loppuvaiheessa avustanut arkkitehti

Maisa Siirala vesihallituksesta, joka on toimittanut

tämän julkaisun.
Suunnittelua seuraamaan vesihallitus kutsui

vesien eri käyttäjäpiirejä ja viranomaisia edusta
van neuvottelukunnan, jonka kokoonpano on ol
lut seuraava:
Oulun lääninhallitus

Toimistopäällikkö Mikko Huhtela
Metsähallitus

Piirikuntapäällikkö Martti Perttala
Tie- ja vesirakennushallitus

Vanhempi insinööri Aimo Aaltonen
Diplomi-insinööri Paavo Maunu

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Fil.maisteri Kalervo Salojärvi

Kainuun seutukaavaliitto
Suunnittelupäällikkö Heino Hiltunen

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto
Suunnittelupäällikkö Jaakko Ravaska
Seutukaävainsinööri Martti Hannula

Kainuun Maakuntaliitto
Maanviljelijä Erkki Sirviö

Keskusmetsälautakunta Tapio
Metsänhoitaja Ville Rantala
Kainuun Vesiensuojeluyhdistys

Maanviljelijä Arvo Salonen
Oulun Vesiensuojeluyhdistys

Toiminnanjohtaja Matti Aunio
Kainuun Luonto

Rehtori Veikko Nieminen
Maatalouskeskusten Liitto

Maanviljelysneuvos Aslak Fränti
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto

fil. maisteri Erkki Niskasaari

Oulujoen Uittoyhdistys
Metsänhoitaja Jukka Lounavaara

Suomen Kalamiesten Keskusliitto
Lääket. lis. Reino Karjalainen

Suomen Kalastusyhdistys
Kalastusbiologi Rauno Kostiainen

Suomen Teollisuusliitto
Fi. maisteri Paavo Meriläinen

Suomen Voimalaitosyhdistys
Diplomi-insinööri Eino Sirkeinen

Rannanomistajain yhdistykset
Luotsi Erkki Karjalainen

Kainuun Matkapalvelu
Toiminnanjohtaja Jorma Hemmi

Oulun vesipiirin vesitoimisto
Piiri-insinööri Pertti Vuento
Piiri-insinööri Antti Karhunen

Kainuun vesipiirin vesitoim isto
Piiri-insinööri Emerik Nuorkivi

Vesihallitus
Osastopäällikkö Runo Savisaari, puheenjohtaja
Toimistopäällikkö Pentti Sipilä

Suunnittelutyö on edennyt vaiheittain siten,

että ensin laadittiin selvitys suunnittelualueesta

ja vesivaroista. Tämän jälkeen tarkasteltiin vesien

nykyistä käyttöä ja käyttötarpeiden kehitystä
sekä asetettiin suunnittelulle tavoitteet. Lopuksi
suoritettiin suunnitelmavaihtoehtojen vertailu, ja
esitettiin työryhmän ehdotus toimenpidesuosi
tuksiksi. Jokaisen päävaiheen jälkeen neuvottelu

kunnalla oli tilaisuus esittää näkemyksensä työ
ryhmän työstä.

Työryhmän laatima suunnitelmaehdotus jul
kaistiin keväällä 1979 vesihallituksenTiedotus-sar

jassa (VH:n tiedotus 125 osat 1, Ilja III). Ehdo
tuksesta laadittiin myös lyhennelmä”Oulujoen

vesistö” jota jaettiin laajalti alueen kunnissa.

Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot alu een kun

nilta, muilta viranomaisilta ja eri intressipiireiltä.

Lausuntojen ja niiden johdosta tehtyjen lisäselvi

tysten pohjalta on suunnitelmaa tarkistettu. Iii

vistelmä lausunnnoista ja työryhmän vastineet

niihin on esitetty tämän julkaisun liitteenä.
Vesihallitus on istunnossaan 20.5.1980 hyväk

synyt ja 14.9.1983 sekä 20.9.1985 tarkistanut

luvussa 6 esitetyt toimenpidesuositukset.

2 461646P
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2. SUUNNITTELUALUE

2.1 Alueen rajaus ja hallinto

Suunnittelu alue käsittää lulujo en vesistöalueen,
jossa keskeisimmät vesistönosat ovat Oulujoki,
Oulujärvi sekä Hyrynsalmen ja Sotkamon reitit.
Lisäksi alueeseen kuuluu Oulun edustanmerialue.
Oulujoen vesistöalueen pinta-ala on 22 572 km2.

Suunnittelualueella sijaitsevat Oulun ja Kajaa
nin kaupungit sekä osittain tai kokonaan Hyryn
salmen, Kempeleen, Kuhmon, Kuusamon, Mu
hoksen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotka
mon, Suomussalmen, Taivalkosken, Utajärven,
Vaalan, Vuolijoen ja Tyrnävän kunnat. Alue kuu
luu Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin
ja se on kokonaisuudessaan Oulun lääniä.

Kainuun kattavia hallinnollisia tai niihin ver
rattavia organisaatioita ovat mm. Kainuun vesi-
piiri, tie- ja vesirakennuspiiri, maanm ittauspiiri,
maatalouspiiri, metsänparannuspiiri, piirimetsä
lautakunta, maatalouskeskus, seutukaavaliitto ja
maakuntaliitto. Osa-alueella, joka kuuluu Pohjois
Pohjanmaahan, vastaavia organisaatioita ovat:
Oulun vesipiiri, tie- ja vesirakennuspiiri, maanmit
tauspiiri, metsänparannuspiiri, maatalouskeskus,
Oulun pohjoinen maatalouspiiri, Pohjois-Pohjan
maan piirimetsälautakunta, seutukaavaliitto ja
maakuntaliitto. Koko suunnittelualueen kattavia
organisaatioita ovat mm. Pohjois-Suomen vesi-
oikeus, Pohjois-Suomen maaoikeus ja Oulun lää
nin maanm ittauskonttori. Suunnittelualue käy
ilmi kuvasta 1/1.

2.2 Vesien käytön historiaa

Ennen tiestön kehittymistä Oulujoen vesistöä on
pidetty hyvänä liikenneväylänä sen runsasveti
syyden ja sijainnin vuoksi. Laatokasta voitiin
kulkea Vuoksen vesistöä ylös Pieliselle, sieltä
Maaselän yli Sotkamon reitin kautta Oulujär
velle ja edelleen Oulujoelle. Hyrynsalmen reittiä
ja Sotkamon reitin latvoja hyväksikäyttäen oli
mahdollista matkata myös aina Vienanmerelle
saakka.

1700-luvulla suunniteltiin lähinnä kauppa-
yhteyksien parantamiseksi kanavan rakentamista
Pielisen ja Iisalmen reiteiltä lulujärven vesistöön.
Kanavahankkeet eivät kuitenkaan toteutu neet.
Sen sijaan suoritettiin mittavia koskenperkauksia
1700-luvulta alkaen.

Oulujoen vesistö tuli merkittäväksi uitto
väyläksi 1800-luvulla. Senaatti vahvisti vuonna

1879 Oulujoen ensimmäisen lauttaussäännön.
1800-luvun puolivälissä alkanut laivaliikenne oli
vilkkaimmillaan vuosisadan vaihteessa ja loppui
maaliikenneyhteyksien kehityttyä 1900-luvulla.
Tervankuljetuksen loputtua 1930-luvulle tultaes
sa oli•veneteillä merkittävää käyttöä vielä 1950-
luvulle Kuhmon alueella, jossa maantieverkko
oli puutteellinen.

Suomen Matkailijayhdistyksen aloittaessa
toimintansa 1800-luvun lopulla kuului osa Ou
lujoen vesistöä sen markkinoimaan matkailu
reittiin.

2.3 Luonnonsuhteet

Geologiset pääpiirteet

Suomen peruskallio kuuluu osana laajaan Poh
jois- ja Itä-Euroopan prekambriseen peruskal
lioalueeseen ja se muodostuu magnakivilajeista
ja kiteisistä liuskeista. Kainuun kallioperä kuuluu
Suomen karjalaiseen vyöhykkeeseen. Karjalainen
pääalue jakaantuu graniittivaltaisiin ja liuskeval
taisiin alueisiin. Kainuun itäosassa on laaja
gneissigraniittialue, joka muodostaa yhtenäisen
vyöhykkeen pitkin Neuvostoliiton rajaa. Kainuun
liuskealue ulottuu Valtimolta Oulujärven ja Puo
langan kautta Pudasjärvelle saakka. Kainuussa on
myös graniittialueita. Oulujoen varrella, pääosin
sen pohjoispuolella on Pohjois-Pohjanmaan lius
kealue. Muhokselta Ouluun kulkee joen pohjois
puolella kapea graniittivyöhyke.

Kallioperää yleensä peittävä maaperä on syn
tynyt Kainuussa kuten koko Suomen kvartääri
kauden eli noin miljoonan vuoden aikana. Pääosa
Kainuun maaperästä on jääkaudella syntynyttä
moreenia, jonka paksuus on yleensä huomatta
vasti pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Tur
vemaiden muodostuminen on ollut jääkauden jäl
keen ainoa huomattava maaperää muuttava tekijä.

J äätikön sulamisvaiheen sulavesien kuljettama ja
lajittelema glasifluviaalinen aines esiintyy harjuis
sa. Suurimmat harjujaksot suuntautuvat idästä
länteen. Korkeimmissa selänteissä ja vaarojen
rinteillä glasifluviaalinen aines on joko soraa tai
kivikkoa muuttuen alavimmilla alueilla hiekaksi.
Oulujoen varrella on runsaasti hiekkaa ja hietaa.
Alajuoksulla joen pohjoispuoli on moreenialuetta.

Kivennäismaalajit ovat monin paikoin tur
peen peittämiä. Turvekerrokset peittävät noin
34 % Kainuun pinta-alasta, yli 60 % Utajärven
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seudun maa-alasta ja noin 30.40 % maa-alasta
lulujoen alajuoksulla.

lulujoen vesistöalueella maasto kohoaa ta
saisesti sisämaahan päin. Korkeimmat paikat
alueella ovat lulujärven itäpuolella Kainuun
liuskevyöhykkeellä. Paljakka 384 m, Iso-Tuomi-
vaara 387 m ja Vuokatti 351 m. Maaston keski
kaltevuus on Oulujoen alajuoksulla alle 2 %. Itään
päin keskikaltevuus kasvaa. Suurimmillaan se on
lulujärven itäpuolella, yli 8 %. Itä-Kainuussa
keskikaltevuus on 6... 8 %.

Kasvillisuus

Metsäkasvillisuus on alueella vallitsevin kasvilli
suusmuoto. Kasvullisen metsämaan osuus lisään
tyy siirryttäessä rannikolta sisämaahan ollen ran
nikolla 40... 50 % ja kaakkoisosissa aluetta yli
70 % maa-alasta, Mäntyvaltaisten metsien osuus
on suurin Oulujokivarressa ja lulujärven itä- ja
pohjoispuolella. Kuusivaltaisia metsiä on eniten
Oulujärven itäpuolella sekä Kainuun koillisosissa
ja lulujoen pohjoispuolella.

Soiden osuus vastaavasti on suurin Oulu-
järven länsipuolella, ollen Utajärven tasaisilla
vedenjakaja-alueilla jopa yli 60 % pinta-alasta ja
pienin, noin 10.20 %, Oulujärven koillis- ja
kaakkoispuolella.

Ilmasto

Vuoden keskilämpötila on Oulun seudulla
+2,0°C...+2,5°C, lulujärven ympäristössä noin
+2,0°C ja alueen itäosissa +0,5°C...+1,5°C.

Keskimääräinen vuosisadanta on Oulun seu
dulla noin 500 mm, Kainuun koillisosissa noin
550 mm ja kaakkoisosissa noin 600 mm.

Termisen kasvukauden pituus on Oulun
seudulla noin 148 päivää, vesistöalueen kaakkoi
simmassa osassa noin 145 päivää ja koillisimmas
sa osassa Kuusamon etelärajan tienoilla n. 130
paivaa.

2.4 Väestö ja elinkeinot

Suunnittelualueen kunnissa vuonna 1979 asu
neen väestön kokonaismäärä oli 241 420 asukas
ta. Suunnittelualueen väestö jakaantui siten, että
Kainuussa oli 99 509 asukasta ja Pohjois-Pohjan
maalla 141 911 asukasta. Väestömäärä on Kai
nuun osalta pysynyt lähes samana 1970-luvulla,
kun taas se Pohjois-Pohjanmaan osalta on kasva
nut voimakkaimmin Oulun kaupungissa. Taulu
kossa 1/1 on esitetty väkiluku kunnittain ja
seutukaavaliittojen ennusteet väkiluvun kasvusta.

Taulukko 1/1. Kuntien väkiluku ja väestöennusteet Oulujoen vesistön alueella.
Tahle 1/1. Population projection for the communes in River Oulujoki ptanaing area.

Kunta Commune 1970 1979 1985 1990

Kainuun seutukaavaliitto:
Hyrynsatmi 5016 4428 4400 4350
Kajaani 29405 34574 36450 37700
Kuhmo 13 938 13 900 14 100 14 100
Paltamo 6 156 5 474 5 500 5 450
Puolanka 6 067 5 327 5 350 5 300
Ristijärvi 3 092 2 469 2 450 2 400
Sotkamo 12671 11430 11400 11400
Suomussalmi 14425 13 357 13 500 13 500
Vaala 6073 4846 4850 4800
Vuolijoki 4 056 3 442 3 500 3 500

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto:
Kempele 3 988 7 545 7 950 8 900
Kuusamo 18204 17200 17200 17200
Muhos 7 099 6 775 6 900 7 100
Oulu $4964 93806 99000 101000
lulunsalo 2 104 4 555 4 650 5 200
Taivalkoski 5 784 5 895 6 000 6 200
Tyrnävä 3 180 3 284 3 250 3 400
Utajärvi 4 774 3 786 3 800 3 800

Yhteensä Total 230 996 242 093 250 250 255 300
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Etinkeinot

Suunnittelualue on taajamia lukuun ottamatta
perinteistä maa- ja metsätalousaluetta maatalou

den ollessa voimakkainta Oulujokivarressa. Elin

keinorakenteessa on viime vuosikymmenen aika

na tapahtunut merkittävä muutos maa- ja metsä

taloudesta muihin ammatteihin. Teollisuuden,

kaupan, liikenteen ja palvelusten painopisteet

ovat Oulussa ja Kajaanissa.
Alueen ammatissa toimiva väestö jakautui

vuonna 1970 seuraavasti:
Kainuu:
Alkutuotanto

J alostus
Palvelut
Tuntematon

Kainuussa yhteensä 41 004 henkilöä

Oulujokivarren kunnat
(Oulu, Muhos, Utajärvi):
Alkutuotanto 7 595 henkilöä
Jalostus 9 096 henkilöä
Palvelut 25 077 henkilöä

lulujokivarren
kunnissa yhteensä 41 768 henkilöä 100,0 %

2.5 Kaavoitusja muu alueellinen
suunnittelu

Lääninhallituksen johdolla on laadittu Oulun lää
nin alueellinen kehittämissuunnitelma, joka val
mistui vuoden 1978 aikana. Suunnitelma kohdis
tuu vuosille 1978... 1985.

Kainuun seutukaavaliitto on laatinut alueel
leen runkokaavan sekä virkistys- ja suojeluvaihe
kaavan. Vuoden 1981 aikana valmistui Kainuun
seutukaavallinen kokonaissuunnitelma. Myös Poh
janmaan seutukaavallinen kokonaissuunnitelma
valmistui vuoden 1981 aikana. Seutukaavaliitot
ovat laatineet selvitykset yleiskaavoitustarpeesta.
Maankäytön yleissuunnitelmia on laadittu Sotka
moon ja Kuhmoon.

Suunnittelualueella oli vuonna 1979 neljä vah
vistettua rantakaavaa. Lisäksi useita rantakaavoja
oli vireillä.

19 748 henkilöä
5 010 henkilöä

15519 henkilöä
727 henkilöä

48,2 %
12,2 %
37,8 %

1,8%

100,0%

18,2 %
21,8%
60,0 %

Keskustan läpi virtaava Kajaaninjoki on merkittävä sekä voimataloudellisesti että maisemalfl
sesti, se on mm. tärkeä virkistyskalastuspaikka.
River Kajaaninjoki suppties hydro-etectric power and sites for recreationatflsbing.

PhotoJuhani Karvonen
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3. VESIVARAT

3.1 Vesistön yleiskuvaus

Oulujoen vesistöalueen pinta-ala on 22 572 km2
jajärvisyys 11,4%. Oulujoen vesistö on sitenSuo

men kuudenneksi suurin. Vesistön pääosat ovat
Hyrynsalmen ja Sotkamon reitit, Oulujärvi ja
Oulujoki. Vesistöalue rajoittuu lounaassa Tem
mesjoen ja Siikajoen vesistöalueisiin, etelässä
Vuoksen vesistöalueeseen, idässä valtakunnanra
jaan rajoittuvaan Vienan Kemijoen vesistöaluee

seen sekä pohjoisessa lijoen ja Kiiminkijoen ve
sistöalueisiin. Hydrologisen osa-aluejaon (kuva
1/1) mukaiset valuma-aluetiedot on esitetty tau
lukossa 2/1 ja vesistön huomattavimmat järvet,
joet ja näiden keskivirtaamat kuvassa 2/1,

Ala-Oulujoen alue

Alue käsittää Oulujoen alaosan välittömän va
luma-alueen Utajärvestä Perämereen ja siihen
laskevien sivujokien vesistöalueet. Alueen pinta-
ala on 1 531 km2. Oulujoen alaosassa on neljä
voimalaitosta, Merikoski, Montta, Pyhäkoski ja
Pälli, joiden putouskorkeus on yhteensä noin
70 m. Lisäjuoksuna laskee pohjoisesta Sangin
joki, jonka valuma-alue on 410 km2 ja järvisyys
2,6 %, ja etelästä Muhosjoki, jonka valuma-alue
on 560 km2 ja järvisyys 0,6 %. Järviä tällä osalla
on yhteensä 84 kpl ja niiden pinta-ala on yhteen
sä 23 km2.

Ylä-Oulujoen alue

Alue käsittää Oulujoen välittömän valuma-alueen
Utajärvestä Oulujärveen ja siihen laskevien sivu-

jokien vesistöalueet. Joessa on kolme voimalai
tosta, Utanen, Nuojua ja Jylhämä, joiden putous
korkeus on yhteensä noin 51 m. Utasen voimalai
toksen alapuolelle Oulujokeen laskee pohjoisesta
Utosjoki, jonka valuma-alue on 702 km2 ja järvi-
syys 1,9 %. Utosjoen sivujokia ovat Naamajoki,
Potkunjoki ja Piltunkijoki. Utosjoen suussa on
Ala-Utoksen voimalaitos. Nuojuan ja Jylhämän
voimalaitosten välillä laskee Oulujokeen pohjoi
sesta Kutujoki, jonka valuma-atue on 505 km2
ja järvisyys 9,4 %. Järviä on Ylä-Oulujoen alu
eella 100 kpl ja niiden pinta-ala on yhteensä
66 km2.

Oulujärven alue

Oulujärvi on vesistön keskusjärvi, johon laskee
Hyrynsalmen ja Sotkamon reittien lisäksi kuusi
pienempää jokivesistöä. Oulujärven valuma-ala
on säännöstelyä edeltäneen rantaviivan korkeu
della NN+122,7 m 928 km2, säännöstelyn alara
jalla NN+ 120,50 m 778 m2 ja säännöstelyn ylä-
rajalla NN+123,20 m 944 km2. Se jakaantuu
Niskanselkään, Ärjänselkään ja Paltaselkään. Nis
kanselkään laskee pohjoisesta Leinosenjoki, Är
jänselkään etelästä Vuolijoki sekä idästä Vuotto
joki ja Mainuanjoki. Paltaselkään laskee Hyryn
salmen ja Sotkamon reittien lisäksi Kongasjoki
pohjoisesta ja Miesjoki idästä. Alueen pinta-ala
on 3 565 km2. Oulujärven luusuassa on koko
vesistön valuma-alue 19 506 km2 ja järvisyys
12,6 %. Oulujärven alueella on järviä yhteensä
253 kpl ja niiden pinta-ala yhteensä 955 km2.

Taulukko 2/1. Oulujoen vesistön osa-alueet ja järvisyys.
Tabte 2/1. Sub-basins and take-percentages m the Oulujoki river basin.

Osa-alue Osa-alueen Osa-alueen Valuma-alue Valuma-alueen
pinta-ala järvisyys alaraj alla järvisyys

Sub-basin Surface area Lake-perceatage Total drainage Lake-percentage
ofsub-basin ofsub-basin basin area at of the drainage

sub-basjn outtet basin
2 % 2

59.1 Ala-Oulujoen alue 1 531 1,8 22 572 11,4

59.2 Ylä-Oulujoen alue 1 535 4,5 21 041 12,1

59.3 Oulujärven alue 3 565 26,8 19 506 12,6

59.4 Hyrynsalmen reitin alaosan alue 2 987 5,0 8 634 7,9

59.5 Kiantajärven vesistöalue 3 465 9,8 3 465 9,8

59.6 Vuokkijärven vesistöalue 1 281 11,1 1 281 11,1

59.7 Luvanjoen vesistöalue 901 5,5 901 5,5

59.8 Nuasjärven — Kiimasjätven alue 2 577 9,9 7 307 11,2

59.9 Ontojäiven — Lentuan alue 4 730 11,9 4 730 11,9
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Hyrynsalmen reitin alaosan alue

Alue kasittää Hyrynsalmen reitin vesistöalueen
Oulujärvestä Kiantajärveen. Voimalaitoksia alu
eella on neljä: Leppikoski, Seitenoikea, Aittokos
ki ja Ämmä. Niiden putouskorkeus on yhteensä
noin 74 m.

Lännessä laskevat Hyrynsalmen reittiin Oulu
järvestä lähtien Hukkalanjoki, Uvanjoki, Liete
joki, Niittyjoki, Löytöjoki ja Varisjoki. Idästä
laskevat Pyhäntäjoki, Roukajoki, Luvanjoki, Sa
karajoki ja Vuokkijärven vesistö.

Alueen pinta-ala on 2 987 km2. Järviä alueella
on 467 kpl ja niiden pinta-ala on yhteensä 148
km2. Koko Hyrynsalmen reitin valuma-alueen
pinta-ala Oulujärveen laskiessa on 8 634 km2 ja
järvisyys 7,9 %.

Kiantaj ärven vesistöalue

Hyrynsalmen reitin yläosan keskusjärvenä on
Kiantajärvi. Kiantajärveen laskevat lännestä Pe
siöjoki, Kovajoki, Saarijoki ja Mustajoki, pohjoi
sesta Piispajoki ja idästä Kuomajoki, Myllyjoki ja
Pärsämänpuro sekä Juntusjärven kautta Hossan
joki ja Karttimonjoki.

Kiantajärven vesistöalueen pinta-ala on 3 465
km2 ja järvisyys 9,8 %. Järviä on alueella yhteen
sä 803 kpl.

Vuokkijärven vesistöalue

Vuokkijärven vesistö, joka laskee Emäjokeen
Ämmän ja Aittokosken välille, on Hyrynsatmen
reitin suurin lisäjuoksu. Sen keskusjärveä Vuokki
järveä säännöstellään Niippaan padolla. Vuokki
järveen laskevat pohjoisesta Pärsämönjoki ja Pu
rasjoki sekä etelästä Jumalisjoki, Naamajoki ja
Isojoki. Idästä laskevaan, koskien ja järvien muo
dostamaan pääväylään, laskee pohjoisesta Porras
joki sekä etelästä Hallajoki ja Louhenjoki.

Vuokkijärven vesistöalueen pinta-ala on 1 281
km2 ja järvisyys 11,1 %. Järviä on yhteensä
486 kpl.

Luvanjoen vesistöalue

Hyrynjärveen kaakosta laskeva Luvanjoki on jär
vien ja lyhyiden jokien muodostama reittivesistö.
Lisäjuoksuj a ovat pohjoisesta laskevat Tervajoki,
Kokkojoki ja Selkäjoki sekä etelästä Kylkijoki
ja Karhujoki. Reitin ylimpänä olevaan Mikitän
järveen laskee idästä Siikajoki.

Luvanjoen vesistöalueen pinta-ala on 901 km2
jajärvisyys 5,5 ¾. Järviä on yhteensä 162 kpl.

Nuasjärven — Kiimasjärven alue

Sotkamon reitin alaosan muodostavat ns. Sotka
monjärvet, joita säännöstellään Kajaaninjoen toi
sella voimalaitoksella Koivukoskella. Pääväylällä
on kolme jokij aksoa: Kajaaninjoki, Tenetinvirta
ja Ontojoki. Kajaaninjoessa on Koivukosken li
säksi Ämmäkosken voimalaitos ja Ontojoessa
Kallioisten ja Katerman voimalaitokset.

Lisäjuoksuja pohjoisesta ovat Tenetinvirtaan
laskeva Vihtamojoki ja Kaitainsalmeen laskeva
Kusianjoki, jonka alajuoksulla on Kusiankosken
voimalaitos ja jonka huomattavin järvi Kusian
järvi on säännöstelty, sekä Kiimasjärveen laskeva
Sumsanjoki.

Etelästä laskee Nuasjärveen Kontinjoki ja
Jormasjoki sekä Kiantojärveen Kiantojoki. Kaa
kosta tulee Sapsojärveen Sapsojoki ja Kiimasjär
veen Tipasjoki.

Nuasjärven — Kiimasjärven alueen pinta-ala on
2 577 km2 ja järvisyys 9,9 %. Järviä on inven
toitu 383 kpl ja niiden pinta-ala on yhteensä 254
km2. Koko valuma-alueen pinta-ala on 7 307 km2,
josta järviä on 11,2%.

Ontojärven — Lentuan alue

Oulujoen vesistön itäisin osa on runsasjärvistä.

Sen pääväylällä on vain lyhyitä jokijaksoja: Saari
kosken, Akonkosken ja Pajakkakosken muodos
tama Pajakkajoki, Lentuankoski, Kaarneenkoski,
Lentiiranjoki ja Änättikoski. Alueen järvistä ovat
säännöstekyjä ainoastaan Ontojärvi ja sen kanssa
samalla korkeustasolla oleva Nurmesjärvi.

Ontojärveen laskee pohjoisesta Vieksinjoki,
jonka keskusjärvi on Kellojärvi, Änättiin laskee
luoteesta Kuumujoki ja pohjoisesta Juortanan
joki. Lentuaan virtaavat idästä Kalliojoki ja Luu
lajanjoki sekä Lammasjärveen pohjoisesta Väärä-
joki ja idästä Kiekinjoki. Lisäksi laskevat Ontojär
veen etelästä Jämäsjoki ja Vepsänjoki.

Ontojärven — Lentuan alueen pinta-ala on
4 730 km2 ja järvisyys 11,9%. Järviä alueella on
1174 kpl.

Oulujoen vesistössä on noin 4 000 kpl yhtä
hehtaaria suurempia järviä. Kymmentä neliökilo
metriä suurempia järviä on 24 kappaletta. Taulu
kossa 3/1 on esitetty tietoja suunnittelualueen
järvistä. Huomattavimmat järvet on esitetty myös
kuvassa 2/1.
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Järven nimi
Name oflake

Ala-Oulujoen alue:
Sanginjärvi 4,8 101,9

Isn-Vuotunki 2,2 94,6

Ylä-Oulujoen alue:
Ahmajärvi 3,9 98,4

Pontema 2,1 137,2

Piltunkijärvi 2,7 155,3

Otermajärvi 21,4 140,6

Paatinjärvi 9,3 140,9

Puokiojärvi 3,7 153,4

Pienanjärvi 6,4 150,7

Somerjärvi 2,0 226,0

Oulujäiwen alue:
Oulujärvi 928,0 122,2 123,4

Kaaresjärvi 3,6 122,2 123,4

lsn-Laamanen 2,3 149,7

Kivesjärvi 26,7 134,9 136,1

Osmankajärvi 11,6 167,2

Kongasjärvi 6,8 167,6

Mainuanjärvi 2,0 137,6 139,2

Saaresjärvi 2,2 171,8 171,9

Hyrynsalmen reitin alaosan alue:

s lijärvi 21,6 133,8 134,5

Saarisen järvi 2,0 160,4

Ristijärvi 4,3 133,8 134,5

s Tenämä 2,4 133,3 134,5

Seitenjärvi
46

156,1 156,7

Pölhönjärvi , 156,1 156,7

Hyrynjärvi 18,3 156,3 156,8

Sakarajärvi 2,3 156,7

Isn Uva 4,2 152,0

Laajajäiwi 2,0 220,0

Kolkonjärvi 2,1 212,0

s Iso-Pyhäntä 11,8 148,3

Putkosjärvi 2,3 151,2

Isn Tuomaanjärvi 2,3 163,2

Pieni Tuomaanjärvi
Haaravesi 3,8

Kianrajärven vesisröalue:
s Kiantajärvi 152,7 198,4 199,7

5 Akkojärvi + Juntusjärvi 18,6 198,4 199,7

Kuomanjärvi 2,5 212,0

Pesiöjärvi 11,7 213,5

Kovajärvi 4,2 247,6

Pirttijärvi 4,3 209,1

Piispajärvi 12,6 247,5

lijärvi 8,1 217,9

Hossanjärvi 4,1 213,9 215,0

Saarijärvi 6,7 202,2

Pistojärvi 3,8 235,8

Iso Peranka 4,0 241,7

s Kulmajärvi 3,4 199,3 199,7

Vuokkijärven vesistöalue:
Hietajärvi 2,4 186,3 186,47

s Alanteenjärvi 3,5 186,3 186,47

s Parvajärvi 2.2 186.3

s Vuokkijän’i 47,4 187,8 189,7

Taulukko 3/1. Pinta-alaltaan yli 2 km2 suuruiset järvet (s = säännöstelty).

Table 3/1. Lakes Iarger rhao 2 km2 (s = regulated).

Pinta-ala
Surface area

km2
2.

Veden korkeus Water level

NW MW HW
N43-em N43tm N43tm

3. 4. 5.

120,7

134,4

137,5
171,1

132,9

132,9
132,9
155,0
155,0
155,1

145,3

195,7
195,7

213,6

195,7

183,11
183,11

183,7

149,7
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Taulukko 3/1. jatkuu

1. 2. 3. 4. 5.

Palojärvi 2,5 204,9
Iso-Äylä 2,0 201,7
Purasjärvi 4,2 221,2
Kevättijärvi 2,2 222,0
Jumalisjärvi 7,4 206,4 206,5 207,2
Kuomanjärvi 2,5
Naamajärvi 2,2

Luvanjoen vesistöalue:
s Salmijärvi 3,6 155,1 156,4 156,8

Nuottijärvi 2,6 159,8
Niemelänjärvi 2,4 162,4 162,9 164,1
Luvanjärvi 8,3 170,7
Mikitänjätwi 7,0 182,0
Kokkojärvi 3,8 188,2

Nuasjärven — Kiimasjärven alue:
s Nuasjärvi 96,8 135,9 137,5 138,2
s Pirttijärvi 5,1 135,9 137,5 138,3
s Kaitainjärvi 7,4 135,9 137,5 138,3
s Kiimasjärvi 40,7 136,0 137,7 138,5
s Kusianjärvi 3,7 182,4 183,7 184,5

Sumsajärvi 3,9 162,7
Tervajärvi 2,3 170,3
Matikanjärvi 2,4 179,4
Herttuanjärvi 2,2 159,2
Pieni Tipasjärvi
Iso Tipasjärvi 3,5 193,0

s Iso Sapsojärvi 9,8
s Pieni Sapsojärvi 12,1 135,9 137,5 138,2
s Kiantojärvi 23,6 135,9 137,5 138,2

Iso Hietajärvi 3,4 168,8
Jormasjärvi 21,1 144,8
Sotkamojärvi 2,1

Ontojärven — Lentuan alue:
s Ontojärvi 95,0 155,2 158,3 159,6

Lammasjärvi 37,0 161,8 162,6 164,3
Lentua 90,$ 167,3 167,8 169,0
tivantiirajärvi 12,0 173,6
Juttuajärvi 7,0 173,6
Lentiiranjärvi 18,5 173,1 173,6 175,0
Änätti 25,0 182,1 182,4 183,6
Kellojärvi 24,0 161,4
Vuosanganjärvi 7,0 176,0
Saunajärvi 10,6 195,0
Kälkänen 4,0 183,0
Kuusijärvi 4,0

s Nurmesjärvi 7,3 153,3 159,2 159,7
Vepsänjärvi 5,6 200,0
Alasenjärvi 2,4 194,5
Aittojärvi 2,9
KuurtajafljätVi 2,1
Kuivajärvi 3,5
Kärenjätvi 3,5
Simunanjärvi 3,6
Iso-Rommakko 2,5
Särkijärvi 2,0
Mertajärvi 2,6
Iso-Kupsunen 2,0
Iso-Palonen 2,1
Veräinen 3,7
Kaurojärvi 2,2
Hoikka-Juolunka 2,1
Juotunkajärvi 2,5
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Taulukko 3/1. jatkuu

1. 2. 3. 4. 5.

Juortananjärvi 2,5
Iso-Kuumujärvi 2,9
Eso-Hakojäi’i 3,0
Viiksimojärvi 2,7
Kivijärvi 3.5

3.2 Vesistöjen veden laatu ja
käyttökelpoisuus

Vesistöjen veden laatu

Oulujoen vesistön latvavedet ovat yleensä runsas
humuksisia, ja niiden happipitoisuus laskee jää
peitteen aikana huomattavasti. Järvissä tapahtuu
humuksen sedimentoitumista ja hajoamista, joten
veden väri vaalenee. Vesistön vedet ovat yleensä
niukkaravinteisia ja rannoiltaan karuja. Syvänne
ja virtahavaintopaikkojen sijainti on esitetty ku
vassa 3/1.

Veden tuonnontilaa ovat muuttaneet pääasias
sa maa- ja metsätalouden, uiton sekä voimatalou
den tarpeisiin tehdyt perkaukset, ojitukset ja
padotukset sekä vesistöjen säännöstely ja jäte
vesikuormitus. Vesirakentamisen, säännöstelyn ja
hajakuormituksen vaikutuksia on vaikea määrit
tää, mutta pistekuormituksen vaikutusalueet ovat
selvästi todettavissa. Seuraavassa käsitellään ve
sien tilaa ja veden laatua vesistön osa-alueittain
kuvan 1/1 osoittaman vesistöaluejaon mukaisesti.

Merialue

Merialueen tila on viime vuosikymmenen aikana
parantunut. Elohopeatilanne ei ole enää huoles
tuttava. Kalojen elohopeapitoisuudet ovat lähellä
luonnontilaista Oulun lähialuetta lukuunottamat
ta. Oulu Oy:n elohopeakuormituksen vähenemi
sen jälkeen on havaittu viiden vuoden viive kalo
jen elohopeapitoisuuden laskussa.

Ravinnekuorma on suuresti vähentynyt 1970-
luvulla. Erityisen selvä aleneminen on havaittu
fosforikuormituksessa. Kuormituksen vähenemi
nen on selvästi vaikuttanut merialueen fosfori
pitoisuuksiin ja jossain määrin myös typpipitoi
suuksiin. Ravinnekuormituksen muutos näkyy
myös kasviplanktonissa. Sinilevien määrä loppu-
kesän planktonyhteisössä on ratkaisevasti vähen
tynyt ja kalataloushaitat ovat huomattavasti
pienentyneet.

Orgaanisen aineen kuormitus ei ole vähenty
nyt samassa suhteessa kuin ravinteiden. Kevättal
ven happipitoisuudessa ei ole havaittu selvää tren
diä. Happitalous on yleensä tyydyttävällä tasolla.
Veden vaihtuminen on huonointa Luodonselällä,
Kempeleenlahdella sekä Oulun ja Sudenväylän
välisellä rannikko-osuudella. Näillä alueilla muo
dostuu pohjanläheisen vesikerroksen huonoin
happitilanne.

Puunjalostusteollisuuden jätevesien aiheutta
ma haju merivedessä ulottuu kevättalvella tehtai
den toimiessa normaalisti kohtalaisen laajalle,
ja jätevesien vaikutus on merialueella havaittavis
sa aina lijoelle saakka.

Perustuotanto ja rehevyystaso ovat Oulun
edustalla korkeimmat Perämeren piirissä. Vuotui
sen perustuotannon taso on Oulun edustalla lä
hes kaksinkertainen ulappa-alueeseen verrattuna.
Kuormituksen sietokyvyn raja voi ylittyä alueella
helposti, mutta toisaalta tilanne on helposti pa
lautettavissa kuormituksen vähentämisen avulla.
Viime vuosien hyvään tilanteeseen ovat osittain
vaikuttaneet teollisuuden seisokit.

Oulujoen ja Oulujiirven alue

Oulujoen veden laatu on hyvä ja kuuluu käyttö
kelpoisuusluokkaan 11. Alajuoksun ravinnekuor
mitus on vuodesta 1969 lähtien tuntuvasti las
kenut.

Oulujärvi on niukkaravinteinen järvi, jonka
humuspitoisuus on keskimääräinen. Sen luon
nontilaa ovat oleellisimmin muuttaneet säännös
tely sekä Paltaselän alueella jätevedet.

Kajaani Oy:n sulfiittisellu- ja paperitehtaan
sekä Kajaanin kaupungin jätevesien vaikutusalue
käsittää Kajaaninjoen ja Paltajärven lisäksi PaIta-
selän eteläosan, osan Ärjänselkää ja Sokajärven.
Likaantuminen ilmenee Kajaaninjoella ja ajoit
tain myös Paltajärvellä veden pahana hajuna,
heikkona happipitoisuutena ja suurena orgaani
sen aineen sekä ravinteiden määränä. Lisäksi
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pohjan hapettomista kerrostumista vapautuu kaa
suja, jotka aiheuttavat veden samenemistaja van
han kuituaineen kohoamista pohjasta. Pakaselällä
ovat puunjalostusteollisuuden jätevesiä luonneh
tivat tekijät huomattavan korkeita etenkin alus-
vedessä kerrosteisuuden aikana. Myös kaloissa on
havaittu makuhaittoja. Kajaani Oy on lopettanut
selluloosan tuotannon keväällä 1982,jolloin jäte
vesikuormitus on selvästi vähentynyt ja jäteveden
laatu muuttunut. Kuormituksen vähenemisen vai
kutukset purkualueen tilaan ovat vielä vaikeasti
määriteltävissä. Kuitenkin myrkkyvaikutusten
sekä happamuuden väheneminen voidaan jo sel
västi havaita. Paltaselän pohjoisosan ja Niskanse
län vedet ovat varsin puhtaita. Asutustaajamien
jätevesien vaikutukset rajoittuvat vain välittömäl
le purkualueelle.

Ärjänselällä ja Sokajärvellä on tapahtunut re
hevöitymistä, vaikkakin jätevesipitoisuudet ovat
hyvin pienet. Ärjänselän eteläosaan Vuottolah
teen johdetaan lisäksi Rautaruukki Oy Otanmäen
kaivoksen jätevedet. Niiden merkittävimmät kuor
mittavat tekijät ovat kiintoaine, typpi, suifaatti,
natrium ja öljy. Jäteveden aiheuttamia muutoksia
veden laadussa on havaittu vain Vimpelinjoen
sulila, joskin öljyn maku kaloissa on 1970-luvun
alkupuoliskolla ollut havaittavissa koko Vuotto
lahdella. Jäteveden puhdistuksen tehostuttua ei
1970-luvun loppupuoliskolla ole enää ilmennyt
makuhaittoja.

Oulujärveen laskevat vedet ovat Sotkamon ja
Hyrynsalmen reittiä ja Varisjokea lukuun otta
matta runsashumuksisia jokivesistöjä, joissa ve

den laadun vuodenaikaisvaihtelut ovat järvien

vähäisyyden johdosta huomattavat. Vedet ovat

kuitenkin virkistyskäyttöön soveltuvia.
Paltajärveen laskeva Sokajärvi on rehevöitynyt

suuren hajakuormituksen ja Paltajärveltä kulkeu

tuvan jätevesikuormituksen vuoksi. Rehevöity

minen ilmenee voimakkaana planktonin ja

korkeana kasvillisuuden määränä ja varsinkin

talvikerrosteisuuden aikana hapen puutteena

koko alusvedessä. Myös J ormuanlahteen laskeva
Kuluntajärvi ja Niskanselälle laskeva Nimisjärvi

ovat matalia rehevöityneitä järviä. Kuluntajärven
rehevöitymiseen ovat syynä Salmijärven sairaalan
ja Toppilan vanhainkodin laskemat jätevedet sekä
hajakuormitus. Nimisjärvellä rehevöitymistä ai
heuttaa voimakas hajakuormitus.

N iskanselän poikki Manamansalosta Rokualle
kulkee harjualue, johon kuuluvat Manamansalos
sa ja Rokualla sijaitsevat pienet Järvet ja lammet.
Vedet ovat kirkkaita, niukkaravinteisia ja useat
happamia. Monissa lammissa on happamuuden
todettu olevan alle 5 pH-yksikköä.

Hyrynsalmen reitin alaosa

Vesistön luonnontilaa ovat eniten muuttaneet
voimalaitosten rakentaminen ja säännöstely, ui
ton tarpeisiin tapahtuneet perkaukset sekä met
säojitukset. Pääreittiä kuormittavat Ämmänsaa
ren, Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven
taajamien jätevedet. Jätevesien vaikutusalueet
ovat suppeita eikä merkittäviä haittoja ole esiin
tynyt. Reitin suurimmat järvet Hyrynjärvi ja
lijärvi ovat lähinnä joen laajentumia, joissa esim.
lämpötilakerrosteisuus on hyvin heikko. Päärei
tin vedet ovat humuspitoisuudeltaan keskimää
räisiä, niiden happamuus on noin 6,6 pH-yksik
köä, fosforipitoisuus noin 20 jig/l ja kiintoaine
2. ..4 mg/l. Sekä humuksen että kiintoaineen mää
rät nousevat reitin alajuoksulle mentäessä.

lijärven alapuolelle laskeva Uvanreitti on jok
seenkin kirkasvetinen ja muutoinkin sen veden
laatu on hyvä. lijärven yläpuolelle laskeva Pyhän
nän reitti on ruskeavetinen ja pääreittiä happa
mampi. Hyrynjärven alapuolelle laskevan Liete
joen, Hyrynjärveen laskevan Niittyjoen sekä ylä
puolelle laskevan Löytöjoen, Varisjoen, Rouka
joen ja Sakarajoen kuormitus on maaperästä läh
töisin ja vuodenaikaiset veden laadun vaihtelut
niissä ovat melko suuret. Lietejoki on näistä ve

sistöistä kirkasvetisin.

Kiantaj ärven vesistö

Kiantajärven veden laatu on hyvä. Myös Kianta
järven eteläpäähän laskevien Pesiöjärven ja Ala-
järven vedet ovat laadultaan hyviä, joskin hu
muksen määrä on suurempi kuin Kiantajärvessä.
Kiantajärveen laskevien jokien samoin kuin
Piispajärven vedet ovat yleensä vähän pääreitin
vesiä tummempia. Sen sijaan Kiantajärven koil
lispäähän laskevan Hossanjoen vesi on laadultaan
erinomaista.

Alueen vesiä kuormittavat Piispajoessa, Salmi

joessa ja Kellojoessa olevat kalankasvatuslaitokset.

Jätevesihaitat ovat toistaiseksi vähäiset. Kalalai

tosten alapuolisissa vesistöissä perustuotannon

kasvu on kuitenkin ilmeinen.

Vuokkijärven vesistö

Vuokkijärven veden laatua luonnehtii säännöste

lyn sekä metsäojitusten ja -lannoitusten aiheut

tama lievä rehevöityminen ja normaalia korkeam
pi humuspitoisuus. Myös alueen sivureiteistä Pär
sämönjoen, Purasjoen ja Isojoen reittien vedet

ovat voimakkaasti humuspitoisia ja järvien happi
pitoisuus on talvella heikko. Jumalisjärven alue
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on sivuvesistöistä kirkkain ja myös happamuus
ja happipitoisuus ovat ko. alueella hyvät. Ylä
Vuokjn, Aittojärven ja Naamajoen vedet ovat
osittain voimakkaasti humuspitoisia, osittain
Emäjoen pääreitin vesien kaltaisia.

Luvanjodn vesistö

Luvanjärven ja Mikitänjärveft ve-sien laatu on suh
teellisen hyvä. Nii16Tappamuus on noin 6,5
pH-yksikköä, väri noin 100 mg Pt/l, ravinne- ja
rautapitoisuudet kohtalaisen pienet.

Vesistön latvajärvet ovat yleensä matalia ja
ruskeavetisiä. Metsäojitukset ja -lanno itukset lie
nevät aiheuttaneet perustuotannon kasvua, myös
kalakuolemia on näissä järvissä todettu. Siikajoen,
Tervajoen ja Kokkojoen vedet ovat laadultaan
kohtalaiset, mutta Varpuojan, Kylkijoen ja Kar
hujoen vesien laatu on heikohko.

Nuasjärven — Kiimasjärven alue

Nuasjärven vedet ovat humuspitoisuudeltaan kes
kimääräisiä, niiden happamuus on noin 6,5 pH
yksikköä, ja hapen vajaus kerrosteisuuden aikana
on huomattava. Viime aikoina on kesäisin ja
syksyisin havaittu huomattavan voimakasta kasvi
planktontuotantoa. Nuasjärven Jormaslahteen las
kevat finnminerals Oy:n Sotkamon tehtaan jäte
vedet. Niiden vaikutukset purkuvesistössä ovat
vähäiset.

Nuasjärveen laskevat pienet järvet ja joet ovat
yleensä tummavetisiä ja suhteellisen happamia.
Lisäksi matalat Järvet ovat usein rehevöityneet
osittain luonnon aiheuttaman kuormituksen, osit
tain metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena.

Pääosan vesistään Nuasjärvi saa Tenetinvirran
kautta, johon johdetaan Sotkamon kirkonkylän
jätevedet. Jätevesien vaikutukset näkyvät purku
paikan alapuolella Tenetinvirrassa Nuasjärveen
asti, mutta varsinaisia haittoja ei ole todettu. Sen
sijaan entisen purkupaikan Pirttijärven syväntei
den happipitoisuus ei ole vielä parantunut, joskin
rehevöitymishaitat ovat vähentyneet ja hygieni
nen tila parantunut.

Kiimasjärven sekä Sapsojärven ja Kiantojärven
veden laatu on hyvin samanlainen kuin Nuasjär
ven.

Sivureiteistä Kusianjoen, Sumsanjoen, Tipas
joen ja Sapsojoen reitit ovat latvaosiltaan tum
mavetisiä ja happamia. Myös hapen puute talvi-
aikana on huomattava.

Alueella on myös jonkin verran kirkasvetisiä
järviä ja lampia, joille on tyypillistä hyvin alhai
nen pH-arvo, jopa alle 5 pH-yksikköä.

Ontojärven — Lentuan alue

Alueen alimpana järvenä on Ontojärvi, johon las
kee kellojoen reitiltä humuspitoisia joskin muu
ten hyvänlaatuisia vesiä. Etelästä laskevat Jämäs
joen ja Vepsäjoen reitit, jotka molemmat ovat
tyypillisiä voimakkaasti humuspitoisia vesiä. Kui
tenkaan Ontojärven veden laatu ei poikkea suu
resti siihen laskevan pääreitin veden laadusta.

Kuhmon kirkonkylän jätevedet johdetaan kä
sittelyn jälkeen Ontojärveen laskevaan Pajakka
jokeen. Jätevesihaittoja ei ole todettu biologis
kemiallisen puhdistamon valmistuttua vuonna
1978.

Alueen yläosan sivureiteiltä virtaa Kalliojokea
pitkin hyvänlaatuista vettä. Useimpien muiden
reittien latvavedet ovat voimakkaasti humuspitoi
sia ja suhteellisen happamia. Pääreitin Änätin,
Lentiiran, livantiiran, Juttuajärven, Lentuan ja
Lammasjärven vedet ovat lähes kaikkiin käyttö-
tarkoituksiin sopivia, ja ne muodostavat suunnit
telualueen laajimman säännöstelemättömän ja
puhtaan vesialueen.

Lentuan yläpuolella toimii kolme kalankasva
tuslaitosta, joiden ei ainakaan vielä ole todettu
vaikuttavan haitallisesti alapuoliseen vesistöön.

Vesistöjen käyttökelpoisuus

Yleiskuvan vesistöjen tilasta ja veden laadullisesta
käyttökelpoisuudesta antaa vesihallituksen mää
rittelemien perusteiden mukaan tehty käyttökel
poisuusluokitus. Tähän luokitukseen perustuva
suunnittelualueen vesistöjen käyttökelpoisuus on
esitetty liite kartalla 1/1 (takakannessa).

Veden laatutekij öiden raja-arvot eri käyttökel
poisuusluokissa on esitetty vesihallituksen julkai
sussa nro 16 “Vesiensuojelun periaatteiden sovel
tamisesta”. Laatuluokat soveltuvat eri käyttötar
koituksiin seuraavasti:

Luokka 1: Erinomainen
Soveltuu erittäin hyvin kaikkiin hyvääkin veden
laatua vaativiin käyttötarko ituksiin. Yh dyskun
tien tai muuhun vastaavaa laatua vaativaan veden
hankintatarkoitukseen käytettäessä riittää me
kaaninen käsittely ja desinfiointi.

Luokka II: Hyvä
Soveltuu hyvin kaikkiin hyvääkin veden laatua
vaativiin käyttötarkoituksiin. Tähän luokkaan
kuuluvissa luonnontilaisissa vesissä humuksen tai
planktonin määrä on kuitenkin yleensä niin suuri,
että yhdyskuntien tai vastaavaa laatua vaativa
muu vedenhankinta edellyttää raakaveden ke
miallista käsittelyä. Jätevesien vaikutusalueella
saattaa veden käyttökelpoisuus kalastukseen ja
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virkistyskäyttöön olla hieman heikentynyt. Sen
sijaan tähän luokkaan kuuluvat luonnontilaiset
vedet soveltuvat näihin käyttötarkoituksiin erin
omaisesti.

Luokka III: Tyydyttävä
Soveltuu vain rajoitetusti hyvää veden laatua
vaativiin tarkoituksiin. Veden hygieeninen tai
esteettinen laatu saattaa kokonaan estää vesistön
käytön esim. uintiin ja karjan juomavedeksi, jos
kin vesi yleensä on näihin soveltuvaa. Myös kas
teluun vesi sopii yleensä hyvin. Kalataloudellinen
käyttökelpoisuus on kalaston elinympäristön
muutosten ja niiden seurauksena lajiston muutos
ten vuoksi yleensä merkittävästi huonontunut
syyskutuisten kalojen osalta. Vesistöä voidaan
käyttää yhdyskuntien tms. vedenhankintaan vain
erittäin tehokkaasti puhdistettuna, jolloin laatua
on jatkuvasti tarkkailtava.

Luokka IV: Välttävä
Soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituk
sun, joiden vaatimukset veden laadun suhteen
ovat vähäiset, Vettä voidaan käyttää esimerkiksi
eräisiin jäähdytystarkoituksiin, läpikulkuliiken
teeseen, uittoon ja voimtalouden käyttöön. Kas
teluun vesi saattaa soveltua, ellei se sisällä haitalli
sessa määrin suoloja tai myrkkyjä tai ole hygiee
nisesti kelvotonta. Veden esteettiset ominaisuu
det alentavat ajoittain ja erityisesti loppukesällä
merkittävästi myös rantojen arvoa ulkoilukäy
tössä.

Luokka V: Huono
Ei sovellu mihinkään sellaiseen käyttöön, joka on
riippuvaista veden laadusta. Pilaavasta tekijästä
riippuen vettä voidaan kuitenkin yleensä käyttää
esim. läpikulkuun ja kuljetukseen.

Pääosa suunnittelualueen vesistöistä kuuluu
käyttökelpoisuudeltaan luokkaan II hyvä. Vesien
suuri humuspitoisuus ja huomattavasti alentuneet
happipitoisuudet talviaikana aiheuttavat useiden
lähes luonnontilaisten vesistöjen kuulumisen luok
kaan III tyydyttävä, vaikka näihin vesistöihin ei
kohdistu pistekuormitusta.

Käyttökelpoisuusluokka on alentunut Oulu-
joen suussa ja läheisellä merialueella puunjalos
tusteollisuuden, kemianteollisuuden ja asutuksen
jätevesien vaikutuksesta. Kajaanin alapuolisella
vesialueella Kajaaninjoella, Paltajärvessä ja PaIta-
selän eteläosassa käyttökelpoisuutta alentavat
puunjalostusteollisuuden ja asutuksen jätevedet.
Kaivosteollisuuden jätevedet alentavat käyttökel
poisuutta Vimpelinjoessa sekä Lahnasjoessa ja
asutuksen jätevedet useiden taajamien alapuoli
sissa vesistöissä, mutta haittavaikutukset ovat
yleensä lieviä ja suppea-alaisia. Käyttökelpoisuu
deltaan erinomaiset vedet sijoittuvat yleensä

harjualueille, missä valumavesien humuspitoi
suus on pieni ja pohjavesien osuus suuri. Tällai
sia vesiä on erityisesti alueen pohjoisosassa Hos
san alueella.

3.3 Pohjavedet

Kainuun kuten koko Suomen maaperä on muo
dostunut lähinnä mannerjäätikön etenemis- ja su
lamisvaiheiden aikana. Pohjaveden muodostum i
sen ja varastoitumisen kannalta tärkeitä alueita
ovat mannerjään sulamisen aikana syntyneet
harjumuodostumat, joihin käyttökelpoisin osa
pohjavesivaroista on keskittynyt.

Oulujoen vesistöalueen huomattavin harjujak
so alkaa Utajärveltä Rokuan harjumuodostumista
jatkuen Säräisniemen, Manamansalon ja Paita
niemen kautta Vuokattiin ja edelleen kaakkoon
Pohjois-Karjalaan. Tämän harjumuodostuman ar
vioitu pohjavesimäärä oli yli 100 000 m3/d. Mui
ta merkittäviä pohjaveden muodostumisalueita
ovat Iso-Laamasen, Saarisen, Närmänmäen ja Hii
siharjun kautta Kuhmoon kulkeva harjumuodos
tuma sekä Suomussalmella Pesiönjärveltä Juma
liskylään ulottuva harjujakso.

Taulukossa 4/1 on esitetty tietoja inventoi
duista pohjavesimääristä kunnittain. Julkaisun
takakannessa olevalla Oulujoen vesistön liite
kartalla 1 esitetyt tärkeät pohjavesialueet perus-

Taulukko 4/1. Pohjavesivarat kunnittain.
Table 4/1. Groundwater resources.

Pohj avesivarat
Kunta Groundwater resources, yield
Commune Inventoitu Tutkittu

kartoilta koepumppauksin
Assessed Test

from maps pumpings
m3/d m3/d

Oulu 4 300 3 000
Kajaani 31 700 7 600
Hyrynsalmi 13 700 1 800
Kuhmo 40 600 2 600
Muhos 10000 5300
Paltamo 24600 1 550
Puolanka (Oulujoen
vesistöalue) 13 900 -

Ristijärvi 8 800 250
Sotkamo 48 600 5 650
Suomussalmi 33 500 3 000
Utajärvi 25 700 1 700
Vaala 46 500 1 400
Vuolijoki 6 300 250

Yhteensä Totat 30$ 200 34 100
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tuvat vuosina 1973—1976 tehtyyn selvitystyö
hön. Tämän jälkeen, vuosina 1980—1982, on
tärkeiden pohjavesialueiden määritykset ja ra
jaukset tarkistettu. Alueiden lukumäärää on Ii
sättyja numerointia osittain muutettu. Tarkistus
työn yhteydessä uudelleen määritetyt tärkeät
pohjavesialueet on esitetty taulukossa 7/1. Taulu
kon ja liitekartan tiedot ja merkinnät eivät siten
täysin vastaa toisiaan.

Tarkistustyön tulokset on julkaistu a[uekoh
taisesti vesihallituksen tiedotuksessa 225, “Yh
dyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesi
alueet”. Pohjavesialueista on laadittu hydro
geologiset kartat pääsääntöisesti peruskanan
(1:20 000) mittakaavassa sekä kerätty kaikki
esiintymiä koskevat olennaiset tiedot. Tutkimus-
tulokset on koottu yhteen kuntakansioihin, joita
säilytetään vesipiirien vesitoimistoissa ja ao. kun
nissa.

Pohj avesien laatuun vaikuttaa merkittävästi
esiintymän muodostumistapa. Mannerjään sula
misvaiheessa syntyneissä harjuissa on pohjaveden
laatu yleensä hyvä. Niinpä Oulujoen vesistöalueen
pohjavedet ovat laadultaan lähes poikkeuksetta
moitteettomia. Raudan määrä, joka yleensä on
suurin haitta, kohoaa vain eräissä tapauksissa yli
sallitun pitoisuuden. Useimmiten pohjavedet si
sältävät vapaata hiilidioksidia siinä määrin, että
ne syövyttävät metalliputkistoa.

Yksittäisten kaivojen veden laadussa esiintyy
huomattavaa vaihtelua. Raudan ja mangaanin
pitoisuudet ovat suhteellisen alhaisia, raudan
osalta alhaisempia kuin koko maassa keskimää
rin. Bakteerejä ja typpiyhdisteitä on kaivovesissä
usein liikaa, mikä johtuu pääasiassa kaivojen huo
nosta kunnosta ja sijainnista lähellä likaavia koh
teita.

Vaikka Oulujoki onkin rakennettu tehokkaasti voimatalouskäyttöön, on uusi vesimaisema
paikoitellen luonnontilaisen näköistä. Näkymä maantiesillalta entiselle Ahmaskoskelle.
River Oulujoki is efficiently banzessed for power production, yet scenery resembling the natu
ral state can be found. Photo:Erkki Santala
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4. SUUNNITTELUN TAVOITTEET

4.1 Yhteiskunnalliset lähtökohdat

Yhteiskunnallisen kehityksen yleisinä tavoitteina
eli päämäärinä voidaan pitää taloudellista kasvua,
sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämistä alueella sekä
ympäristön laadun säilyttämistä tai parantamista.
Vesien käytön kokonaissuunnittelu on eräs keino
näiden päämäärien saavuttamisessa. Sen lähtö
kohtana ovat vesien eri käyttömuotojen ja vesien-
suojelun tarpeet. Tavoitteita tässä asetettaessa on
samalla otettava huomioon vesivarojen tarjoamat
mahdollisuudet ja niiden nykyinen käyttöönotto
aste. Kokonaissuunnittelun avulla pyritään vesiin
kohdistuvien erilaisten tarpeiden yhteensovitta
miseen ja vesien käytön ja suojelun edistämiseen.

4.2 Vesien käytön ja suojelun tavoitteet
Oulujoen vesistön alueella

Vedenhankinnan suunnittelussa on tavoitteena
turvata kohtuullisin kustannuksin hyvälaatuisen
käyttöveden saanti yhdyskunnille, haja-asutuksel
le sekä teollisuudelle. Yhdyskuntien vedenhan
kinta pyritään järjestämään ensisijaisesti pohjave
den avulla sen käyttövarmuuden ja korkean laa
dun takia. Pohjaveden käyttöön siirtyminen pin
tavesilaitoksilla katsotaan aiheelliseksi siellä, mis
sä se kohtuullisin kustannuksin on mahdollista.
Käyttöveden mahdollisimman korkea laatu ja
sen säilymisen varmuus sekä vedenhankinnan ris
kittömyys ovat erityisen tärkeitä tavoitteita.

Vesiensuojelun suunnittelun tavoitteena on
esittää ratkaisuja, joiden avulla vesien nykyinen
käyttökelpoisuus turvataan ja luodaan edellytyk
siä vesistöjen monipuoliseen hyväksikäyttöön
sielläkin, missä se nykyisin on estynyt. Jätevesi
kuormituksen vähentämisen tavoitteet pohj autu
vat vesihallituksen laatimaan vesiensuojelu n peri
aateohjelmaan.

Oulujoen vesistö on tehokkaimmin vesivoiman
tuotantoon rakennettu vesistö maassamme. Tuo
tannon huomattavaan lisäämiseen tähtäävään
suunnitteluun ei nykyisessä tilanteessa ole tar
vetta eikä mahdollisuuksia. Sen sijaan koko
naissuunnittelulla pyritään etsimään ratkaisuja
voimataloudessa esiin tulleisiin ongelmiin sekä
ristiriitoihin, joita on ilmennyt suhteissa muihin
vesienkäyttömuotoihin.

Vesivoiman rakentamisen yhteydessä on to
teutettu kaikkien suurimpien järvien säännöstely.
Uusien säännöstelyjen suunnitteluun ei ole tar
vetta. Suunnittelun tavoitteena onkin toteutet

tujen säännöstelyjen kehittäminen niin, että to
dettuja epäkohtia ja ristiriitaisuuksia muihin
vesienkäyttömuotoihin nähden voitaisiin poistaa
tai lieventää.

Uiton suunnittelun tavoitteena on vesistön
muu käyttö huomioon ottaen selvittää ne tekijät,
jotka haittaavat uiton toimittamista tai ovat Ii
säämässä uittokustannuksia. Lisäksi pyritään uit
to sopeuttamaan muuttuviin olosuhteisiin ja sel
vitetään tässä yhteydessä tarvittavat toimenpi
teet.

Vesiliikenteen osalta tulisi selvittää erityisesti
sisävesiväylien mitoitus sekä laatia suositukset
silta-aukkojen leveydestä ja alikulkukorkeuksista
vesistön muut käyttömuodot ja paikalliset olo
suhteet huomioon ottaen.

Tulvasuojelun suunnittelun tavoitteena on sel
vittää toimenpiteiden tarve sekä toteuttamiskel
poiset ratkaisut.

Ku ivatuksen osalta on tavoitteena selvittää
ojitusten tarve sekä antaa suositukset ojitusten
toteuttamisen yleisiksi periaatteiksi.

Vesien virkistyskävtön suunnittelussa tavoit
teena on selvittää ristiriidat vesien virkistyskäy
tön ja muiden käyttömuotojen välillä, laatia vaih
toehtoja vesien virkistyskäytön edistämiseksi
sekä antaa suositukset rantojen käytöstä, venei
lyn kehittämisestä ja vesistöj en kunnostam isesta
sekä muista vesien virkistyskäyttöä edistävistä
toimenpiteistä.

Kalatalouden osalta tavoitteena on selvittää
kalatalouden ja muiden vesienkäyttömuotojen
välisiä suhteita, luonnontilan muutosten vaiku
tusta kalatalouteen ja kalatalouden nykytilaa
Oulujoen vesistöalueella.

Kalatalouden kehittämisen tavoitteena on ko
timaisen kalan hyväksikäytön lisääminen, ammat
timaisen ja muun kalastuksen edellytysten paran
taminen niihin soveltuvilla alueilla. Kalatalouden
aktiivisen edistämisen tavoitteet asettaa kalara
lousviranomainen. Vesien käytön kokonaissuun
nittelussa otetaan kalatalous huomioon vesien
muiden käyttömuotojen rinnalla siten, että kala
taloudelle aiheutuneita haittoja pyritään vähentä
mään.

Vesimaiseman ja vesiluonnon erityispiirteitä
tulee säilyttää vesistöjen varsilla mm. ohjaamalla
rakentaminen pois rannan välittömästä läheisyy
destä ja ottamalla suojelukohteet huomioon kai
kessa vesistöön rakentamisessa ja vesien käytössä.
Arvokkaita koskia ja lintuvesiä tulee saada suo
jelun piiriin. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
vesirakenteita tulee myös suojella ja hoitaa.

3 461646P
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5. VESIEN ERI KÄYTTÖMUOTOJEN JA VESIENSUOJELUN SUUNNITfELU

5.1 Vedenhankinta
5.11 Yhdyskuntien vedenhankinta

Oulujoen vesistöalueella oli yhteisiin vesilaitok
sun liittynyt vuoden 1979 lopussa 157 460 asu
kasta eli 79 % alueen väestöstä. Asutuksen ja yh
teisiin vesilaitoksiin liittyneen teollisuuden veden-
kulutus oli tällöin yhteensä 56 080 m3/d. Tästä
määrästä oli pohjavettä 15 % ja pintavettä 85 %.
Keskimääräinen vedenkulutus asukasta kohti
vuorokaudessa oli 356 1.

Oulun kaupunki käyttää vedenhankinnassa
yksinomaan pintavettä. Kajaanin kaupungissa pin
taveden osuus on 85 % veden käytöstä. Pohjavet
tä käyttävistä taajamista ovat suurimmat Kuhmo,
Ämmänsaari ja Sotkamo. Yhdyskuntien veden-
käyttö vuoden 1980 alussa on esitetty taulukossa
5/1.

Vedentarve-ennustetta laadittaessa on otettu
huomioon vesilaitosten liittyjämäärän kehitys ja
kulutusluvun kasvu. Liittyjämäärien kasvuennus
teet pohjautuvat seutukaavaliittojen väestöennus
teisiin. Vesihallituksen vuonna 1972 julkaisemas
sa selvityksessä (Tiedotus 18) on esitetty veden
käytön kehittyvän seuraavasti:

asukasluku kulutusluku l/as/d
1980 1990 2000

Laadittu vedenkulutusennuste perustuu edellä
esitettyihin kulutuslukuihin. Viimeaikainen kehi
tys kuitenkin osoittaa, että vedenkulutuksen
kasvu tulee olemaan hitaampaa kuin 1970-luvun
alkupuolella arvioitiin. Näin ollen laadittu veden-
tarve-ennuste on lievästi ylimitoitettu. Tällä ei
kuitenkaan ole vaikutusta suunnitelmassa esitet
tyihin vedenhankinnan suuntaviivoihin. Koska
veden käyttö taajamissa joka tapauksessa lisään
tyy, on kysymys toimenpiteiden ajoituksen siir
tämisestä myöhemmäksi.

Yhdyskuntien vedentarve-ennuste on esitetty
taulukossa 5/1. Ennusteeseen sisältyvät taajamat
ja erillislaitokset sekä yhteisen vesihuoltoverkon
piirissä olevat haja-asutusalueet.

Seuraavassa on tarkasteltu vedenhankinnan jär
jestämistä taajamakohtaisesti.

Oulu, keskusta
Oulun kaupungin vedenhankinta on järjestetty
pintavesilaitosten avulla. Niiden kapasiteetti on

yhteensä noin 69 000 m3/d, joka riittää turvaa
maan kaupungin vedentarpeen koko ennuste
jaksolle.

Kriisiajan vedenhankinnasta on laadittu erilli
nen suunnitelma. Tämän suunnitelman mukaan
hankittavilla pohjavesimäärillä ei ole vaikutusta
normaalitilanteen vedenhankintasuunnitelmiin.

Oulu, Pikkarala
Oulujokivarren haja-asutuksen vesihuollosta Ou
lun kaupungin alueella huolehtii Pikkaralan Vesi
osuuskunta. Vesi on saatu Lohjan Kalkkitehdas
Oy:n Hangaskankaan pohjavedenottamosta, jon
ka kapasiteetti on 560 m3/d. Hangaskankaan
pohjavesialueelle on vuoden 1982 alussa valmis
tunut uusi vedenottamo, jolla on oikeus ottaa
vettä 1 100 m3/d aikaisemman vedenottamon li
säksi.

Kajaani
Kajaaninjoen eteläpuolinen alue eli ns. kantakau
punki on pintavesilaitoksen piirissä. Laitoksen
teho on 10 000 m3/d, Kajaaninjoen pohjoispuo
liset alueet käyttävät Matinmäestä johdettua
pohjavettä. Pohjavedenottamon antoisuus on
keskimäärin 2 000 m3/d. Samaan harjumuodos
tumaan kuuluvan Mustikkamäen tutkitut pohja
vesivarat ovat keskimäärin 5 600 m3/d. Ennus
teiden mukaan nykyisten laitosten teho riittää
vuoteen 1986 saakka. Tämän jälkeen tarvittavan
lisävedensaannin järjestämiseksi on tarkasteltu
kolmea eri vaihtoehtoa:
1. Pohjaveden johtaminen Mustikkamäestä koko

taajamaa varten
2. Pintavesilaitoksen laajentaminen koko taaja

maa varten
3. Pintavesilaitoksen laajentaminen yksinomaan

kantakaupunkia varten ja pohjaveden johta
minen Mustikkamäestä pelkästään Kajaanin
joen pohjoispuolisille alueille.
Kustannusvertailu, jossa on otettu huomioon

sekä pääoma- että käyttökustannukset, osoittaa,
että vaihtoehdot 1 ja 2 ovat suunnilleen saman
arvoiset. Sen sijaan vaihtoehto 3 on selvästi kaI
lein. Kaikissa vaihtoehdoissa on pohjavedelle an
nettu arvostushyödyksi 20 p/m3. Toteutettavaksi
vaihtoehdoksi suositellaan pohjaveden johtamista
Mustikkamäen harjualueelta koko taajamaa var
ten.

Kajaanin kaupungin alueella toimivien erillis
laitosten Kajaani Oy:n ja Salmijärven sairaalan ve

1 000
10 000

100 000

215 260 320
290 350 430
390 470 580
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silaitosten tehot riittävät koko suunnittelukau
den ajaksi. Salmijärvellä on järkevää siirtyä poh
javeden käyttöön siinä vaiheessa, kun pohjaveden
otto Mustikkamäestä aloitetaan.

Kuhmo
Kuhmon keskustaajaman lähivmpäristön pohja
vesivarat ovat niin runsaat, että ne riittävät tur
vaamaan veden tarpeen kauaksi tulevaisuuteen.
Nykyisin käytössä olevien Mammankaivon ja Tö
nölän pohjavedenottamoiden antoisuudet ovat
yhteensä 2 300 m3/d. Lisävedenhankinta tulee
ajankohtaiseksi 1980-luvun puolivälissä. Tällöin
voidaan ottaa käyttöön taajaman länsipuolella
oleva Multikankaan pohjavesiesiintymä, jonka
antoisuus on 1 500 m3/d.

Muhos
Keskusta ja lähiympäristö
Muhos siirtyi vuonna 1980 kokonaan pohjaveden
käyttöön. Vesi johdetaan Hirsijärven pohjavesi
alueelta, jossa paikannettujen esiintymien antoi
suus 7 000 m3/d riittää koko ennustejaksolle.

Muhos, Leppiniemi
Vedenhankinta hoidetaan nykyisin Oulujoesta
otettavalla pintavedellä. Liittyminen Muhoksen
kunnan pohjavettä käyttävään verkostoon olisi
kuitenkin perusteltua.

Muhos, Päivärinne
Päivärinteen sairaala on siirtynyt pohjaveden
käyttöön 1980-luvun alussa.

Paltamo, keskustaajama
Keskustaajaman vedenhankinta tapahtuu nykyi
sin taajaman pohjoispuolella sijaitsevasta Koike
rojärvestä, jonka veden laatu on erinomainen. Ve
den käsittelymenetelmäksi riittää suodatus ja de
sinfiointi. Käsittelylaitoksen kapasiteetti on 480
m3/d, mikä ennusteen mukaan riittää 1980-luvun
puoliväliin saakka. Lähin käyttökelpoinen pohja
vesiesiintymä sijaitsee 11 km taajamasta pohjoi
seen Saarisen harjumuodostumassa. Pohjavesi
alueen tutkittu antoisuus on 1 200 m3/d.

Tämän suunnittelun yhteydessä on suoritettu
vaihtoehtovertailu pintavesilaitoksen laajentam i
sen ja pohjavesiesiintymän käyttöönoton välillä.
Kustannusvertailu osoittaa, että pintavesivaihto
ehto on edullisin, mikäli Koikerojärven veden
laatu pysyy nykyisellään. Jos taas pintaveden laa

tu huononee niin, että tarvitaan kemiallinen kä
sittely, on edullisinta siirtyä kokonaan pohjave
den käyttöön.

Paltamo, Kontiomäki
Kontiomäen vedenhankinnassa käytetään Kon
tiolammesta otettavaa pintavettä. Lammen vesi
on niin hyvää, että käsittelyksi ovat riittäneet
suodatus ja desinfiointi. Taajamasta noin 3,5 km
koilliseen sijaitsevalla Sarvikankaan alueella on
tutkittu pohjavesiesiintymä, jonka antoisuus on
400 m3 /d. Pohjavesiesiintymä otetaan käyttöön
vuonna 1984.

Ristijärvi
Keskustaajaman vedenhankinta tapahtuu Sauk
kovaaran rinteessä olevasta lähteestä, josta vesi
johdetaan taajamaan omalla paineella. Kuivina
kausina lähinnä kevättalvisin lähteen tuotto on
lähes kokonaan käytössä. Lisävesi voidaan johtaa
taajaman itäpuolella sijaitsevalta Valkeisenkan
kaan pohjavesialueelta. Tutkitun vedenottopai
kan antoisuus on 300 m3/d.

Sotkamo
Hiukanharjun ja Vuokatin tutkitut pohjavesivarat
ovat 5 600 m3/d. Rakennettujen pohjavedenotta
moiden keskimääräinen antoisuus on 2650 m3Id.
Kun uusi Vuokattiin rakennettava pohjaveden
ottamo otettiin käyttöön vuonna 1980, on ve
denhankinta turvattu koko suunnittelukaudeksi.

Suomussalmi
Ämmänsaaressa on vuonna 1977 ja Kirkonky
lässä vuonna 1982 siirrytty pintaveden käytöstä
pohjaveden käyttöön. Haverissärkän pohjaveden
ottamon keskimääräinen antoisuus on 2 000 m3/d,
mikä riittää 1980-luvun loppupuolelle saakka.
Tämän jälkeen tarvittava lisävesi voidaan johtaa
samasta harjumuodostumasta sekä osaksi myös
Ämmänsaaren eteläpuolella sijaitsevalta Hieta
särkkien pohjavesialueefta.

Utajärvi
Vedenhankinta tapahtuu Mäntyvaaran ja Kala
ojan pohjavedenottamoista, joiden antoisuus yh
teensä 1 150 m3/d riittää turvaamaan veden tar
peen koko suunnittelukauden ajaksi. Keskustaa
jaman ja Kalaojan verkostot on yhdistetty nor
maalin vesihuoltorakentamisen myötä.
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Taulukko 5/1. Yhdyskuntien vesilaitosten kapasitcctti vuonna 1980 sekä ennuste vedentarpcesta.
Tabte 5/1. Capacity ofpublic water works in 1980 and forecast of water oecd.

Kunta Vuosi Verkostoon liit- Kulutus- Veden- Nykyinen kapasiteetti

Alue tyneet asukkaat luku tarve Present capacity

Commune Year Poputatzon Per capita Water Pohjavesi Pintavesi
Area serued water use l/d oecd Groundwater Surface water

l/as/d m3/d m3/d m3/d
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Oulu
Keskusta 1980 91400 383 34990 69000

1985 104000 410 42600
1990 106000 470 49800
2000 112000 580 65000

Pikkarala 1980 1 790 160 288 550
1985 2000 220 440
1990 2 100 260 550
2000 2 300 280 640

Kajaani
Keskustaja 1980 27900 277 7740 2000 10000
lähiympäristö 1985 31 500 350 11 000

1990 34500 370 12800
2000 36 100 460 16 600

Kajaani Oyn as. alue 1980 90 313 28 450
1985 200 300 60
1990 200 300 60
2000 200 300 60

Salmijärven sairaala 1980 330 370 122 550
1985 350 350 120
1990 350 380 130
2000 350 400 140

Kirkkoniemi 1980 250 180 27 Kajaanin kaup. vesilaitos
1985 250 200 50
1990 300 260 80
2000 300 320 100

1-1 yrynsalm i
Keskusta 1980 2 600 118 307 600

1985 2 550 250 640
1990 2 600 280 730
2000 2600 350 900

K uhmo
Keskusta 1980 7000 287 1 775 2 300

1985 7 200 300 2 200
1990 7800 330 2600
2000 8 000 400 3 200

Muhos
Kcskustaja 1980 5 901 212 1 247 1 800
lähiympäristö 1985 6 150 250 1 535

1990 630 310 1935
2000 6450 390 2535

Leppiniemi 1980 220 636 140 480
1985 260 500 130
1990 260 500 130
2000 260 500 130

Päivärinteen 1980 140 1 057 148 500
sairaala

Kylmälänkylä 1980 415 151 63 300
1985 450 220 100
1990 385 260 100
2000 350 280 100

Paltamo
Keskusta 1980 1 800 196 352 480

1985 2000 230 460
1990 2 200 280 620
2000 2300 350 800



37

Taulukko 5/1. jatkuu

1. 2. 7. 8.

Kontiomäki

Ristijärvi
Keskusta

Sotkamo
Keskusta ja
Vuokatti

Suomussalmi
mmänsaari ja
Kirkonkylä

Utajärvi
Keskusta ja
haja-asutusalueer

Vaala
Keskusta

Jyihämä

Säräisniemi

Pohjois-Vaala

Vuolijoki
Keskusta

Otanmäki

Oulujärveen
rajoittuva
haja-asutusalue

3. 4. 5. 6.

1980 800 175 140
1985 $00 240 190
1990 900 260 230
2000 900 320 290

1980 830 271 225
1985 900 280 250
1990 1 000 300 300
2000 1 000 320 320

1980 4200 551 2315
1985 4600 465 2150
1990 5600 465 2600

2000 5 800 550 3 200

1980 6 200 190 1 175
1985 6 200 280 1 750

1990 6400 320 2050
2000 6 500 400 2 600

1980 2 366 264 625
1985 2 400 280 670

1990 2 900 300 870
2000 3 000 340 1 000

1980 1 720 359 618

1985 1 500 250 380

1990 1 600 280 450
2000 1 600 350 700

1980 155 381 59
1985 200 500 100

1990 200 500 100
2000 200 500 100

1980 335 101 34

1985 350 220 80

1990 350 260 90
2000 350 280 100

1980 620 102 63
1985 600 150 90

1990 600 200 120

2000 600 250 150

1980 615 202 124
1985 550 230 130
1990 580 260 150
2000 600 320 190

1980 1 450 570 827

1985 1 550 470 730

1990 1 600 500 800
2000 1 600 500 800

1980 660 95 63
1985 980 180 180

1990 1 000 200 220

2000 1 200 250 300

1980 159 787 336 53 733
1985 177 640 373 66 185

1990 185925 41$ 77665

2000 194660 514 100105

450

250

2 650

2000 1500

1150

500

430

200

Vaalan kunnan vesil.

100

2 000

100

Yhteensä
Total

1) luovuttu pintavedcn käytöstä
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Vaala, keskustaajama ja Pohjois-Vaala
Vedenhankinta hoidetaan Laajankankaan pohja
vedenottamosta, jonka antoisuudeksi on lisäkai
von rakentamisen jälkeen varmistunut 500 m3/d.
Lisävedenhankinta tulee ajankohtaiseksi 1980-
luvun puolivälissä. Tällöin voidaan ottaa käyt
töön Rokuan harjumuodostumaan kuuluva poh
javesiesiintymä, jonka antoisuudeksi on saatu
700 m3/d. Keskeisen sijainnin vuoksi voidaan
tältä pohjavesialueelta johtaa pohjavettä myös
J ylhämään, Länsi-Vaalaan ja Pelsolle. Vedenhan
kinnan turvaaminen koko suunnittelukaudeksi
edellyttää pohjavesitutkimusten jatkamista Ro
kualla.

Vaala, Jyihämä
Jylhämän vedenkulutuksen ennustetaan pysyvän
ennallaan, joten nykyisen pintavesilaitoksen laa
jentamiseen ei ole tarvetta. Siinä vaiheessa, kun
Rokuan pohjavesiesiintymä otetaan käyttöön,
suositellaan siirtymistä pohjaveteen.

Vaala, Säräisniemi
Säräisniemen vedenhankinta tapahtuu Hautakan
kaan pohjavesiesiintymästä, jonka antoisuus 200
m3 /d. Pohjavesialueelle on tutkittu uusi veden
ottopaikka ja tämän pitoisuudeksi on saatu
500 m3/d. Vaalan — Vuolijoen välisen yhdysvesi
johdon avulla johdetaan Säräisniemeen veden
ottamolta pohjavettä myös Vuolijoelle ja Oulu-
järven rantavyöhykkeen haja-asutusalueelle.

Vuolijoki, keskustaajama ja Oulujärven haja-asutus
Keskustaajaman vedenhankinta tapahtuu taaja
man eteläpuolella sijaitsevasta Honkamäen pohja
vedenottamosta, jonka antoisuus kevättalvisin on
noin 100 m3/d. Haja-asutusalueella toimivalla vesi
huokoyhtymällä on käytössä kaksi pohjavedenot
tamoa, joiden tuotto on yhteensä noin 100 m3/d.
Vuonna 1979 saavutettiin tilanne, jolloin veden
ottamoiden kapasiteetti oli kokonaan käytössä.
Käyttämättömiä pohj avesireservejä alueella ei
ole, ja vuonna 1978 olikin laadittu suunnitelma
pohjaveden johtamiseksi Vaalan ja Säräisniemen
0hjavedenottamoista. Toteutettava yhdysvesi
johto palvelee erityisesti haj a-asutusaluetta, mut
ta turvaa samalla myös keskustaajaman veden
tarpeen, joten suunnitellusta pintavesilaitoksesta
on voitu luopua.

Vuolijoki, Oranmäki
Otanmäen vesilaitos ottaa raakaveden Vuolijoes
ta. Vedenpuhdistamon teho riittää koko suunnit

telukauden ajaksi, joten laajennustarvetta ei ole.
Otanmäen lähiseudulla ei ole pohjavesiesiintymiä,
joten vedenhankinnassa joudutaan käyttämään
jatkuvasti pintavettä. Veden laadun parantami
seksi on kuitenkin tarpeen tehdä erityisselvityksiä.

5.12 Haja-asutuksen vedenhankinta

Ne haja-asutusalueet, joille on rakennettu tai tul
laan rakentamaan yhteinen vesijohtoverkko ja
jotka siten tulevat yhteisesti järjestetyn vesihuol
lon piiriin, on käsitelty pääosin edellisessä koh
dassa. Muilta osin haja-asutusalueiden vesihuolto
tullaan hoitamaan pienehköjen vesihuoltoyhty
mien toimesta taikka talokohtaisin laittein. Ve
denhankinta voi tapahtua paikallisista pohjave
denottamoista taikka lähteistä. Vedenhankinnan
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi haj a-asu
tusalueille tulisi laatia tarpeen mukaan joko kun
takohtaisia tai useamman kunnan käsittäviä vesi-
huollon yleissuunnitelmia.

5.13 Teollisuuden vedenhankinta

Vesistöistä vettä ottava teollisuus on pääasiassa
puunjalostus-, kaivannais- ja kemianteollisuutta.
Suurin osa elintarviketeollisuudesta saa käyttö-
veden yhdyskuntien vesilaitoksilta.

Puunjalostusteollisuuden veden käyttö on
60 % ja kemianteollisuuden 32 % koko vesistö
alueen vedenkulutuksesta.

Teollisuuden veden käyttö vuonna 1979 sekä
ennuste vuosille 1985 ja 1990 on esitetty tau
lukossa 6/1.

Puunjalostusteollisuuden veden käyttö piene
nee huomattavasti vuoteen 1985 mennessä. Tä
hän vaikuttavat prosessitekniset parannukset sekä
Kajaani Oy:n Kajaanin sulfiittisellutehtaan toi
minnan lopettaminen vuonna 1982. Otamäen kai
vostoiminta päättyy vuonna 1985. Muun teolli
suuden osalta veden käyttö pysyy ennallaan tai
hieman kasvaa.

5.14 Vedenhankinta kriisitilanteessa

Vedenhankintakriisillä tarkoitetaan tilannetta,
jolloin vesilaitoksen vedenjakelu estyy tai rajoit
tuu raakavesilähteenä olevan pintavesistön tai
pohjavesiesiintymän äkillisen saastumisen seu
rauksena tai jostain muusta syystä. Perustavoit
teena on pidettävä sitä, että myös yhdyskunnilla
olisi kriisitilanteessa tatousvedeksi käytettävissä
50. .70 l/as/d. Kriisitilanteen jatkuessa tulisi vähi
tellen päästä siihen, että vettä olisi jaettavissa ku
luttajille 100... 120 l/as/d.



39

Taulukko 6/1. Teollisuuden veden käyttö vuonna 1980 ja ennuste vedentarpeesta.
Tabte 6/1. lndustrial water itse in 1980 and projected water need.

Teollisuuden ala ja laitos
Branch of[ndustry
Company

Käyttö Ennuste Projection
Use

1980 1985 1990
m3/d m3/d m3/d

Puunjalostusteollisuus:
PuIp and paper industry:
Kajaani Oy, Kajaani (1

149 300 46 000 46 000
Kajaani Oy, Toppilan tehtaat, Oulu 60 000 60 000
Oulu Oy, Oulu (sis. kemianteoll.) 200 000 150 000 100 000

Kaivannaisteollisuus:
Mining industry:
Rautaruukku Oy Otanmäen kaivos, Vuolijoki 17 100 16 000
Finnminerals Oy, Sotkamo 1 500 2 050 3 000

Kemian teollisuus:
Chemical industry:
Kemira Oy, Oulu 170 000 200 000 200 000

Muu teollisuus:
Others:
Kainuun Osuusmeijeri, Sotkamo
— jäähdytysvesi vesistöstä 1 510 1 500 1 500
— käyttövesi kunnan verkosta 760 1 000 1 000

Yhteensä Total 600 170 476 550 351 500

1) lopettanut toimintansa v. 1985

Pintavettä käyttävissä yhdyskunnissa tulisi

krjisitilanteeseen varautua siten, että osa veden-

hankinnasta toteutettaisiin jo normaalitilanteessa

pohjaveden avulla. Käytössä olevien pohjavesi

määrien tulisi mahdollisuuksien mukaan vastata

vähintään kriisitilanteen veden tarvetta. Pohja-

vettä käyttävissä yhdyskunnissa varautum inen

kriisitilanteeseen vaatii lähinnä seuraavia toi

menpiteitä:
— vedenottamoiden suoja-alueiden muodosta

mista
— tarvittavien suojatoimenpiteiden tehokasta to

teuttamista
— suoja-alueilla tapahtuvan toiminnan valvontaa

pohjavesivarojen laadun tarkkailua
— riittävää valmiutta äkillisten vesivaroihin koh

distuvien vaarojen kuten öljyvahinkojen torju
miseen,
Pohjaveden saastum isesta aiheutuvia uhkia

kriisiajan vedenhankinnalle voidaan merkittävästi
vähentää rakentamalla useita pohjavedenotta
moita eri pohjavesiesiintymiin. Lisäksi vesilaitos
ten väliset yhdysjohdot lisäävät vedenhankinnan
turvallisuutta ja käyttövarmuutta kriisi- ja häiriö
tilanteissa.

Suunnittelualueen kunnista on Oulun kau
pungille laadittu erillinen kriisiajan vedenhankin

tasuunnitelma, jossa on selvitetty käytettävissä
olevat pohjavesivarat. Kajaanin kaupungin käy
tössä olevasta pohjavedenottamosta riittää pohja-
vettä koko vesilaitoksen toiminta-alueelle 70
l/as/d. Muilla pintavettä käyttävillä vesilaitoksilla
ei valmiutta kriisitilanteiden varalle juuri ole.

Pohjavettä käyttävistä taajamista on ainoas
taan Kuhmon ja Sotkamon vedenhankintajärjes
tetty useammasta kuin yhdestä pohjavedenotta
mosta. Oulujokivarteen sekä Vaalan ja Vuolijoen
välille rakennetuilla yhdysvesijohdoilla on huo
mattava merkitys myös kriisitilanteen vedenhan
kinnan turvaamisessa.

Muissa kunnissa tulee selvittää kriisitilanteiden
vedensaantimahdollisuudet laatimalla asianmu
kaiset suunnitelmat.

5.15 Vedenhankinnan kannalta tarpeellinen
pohjavesien ja vesistöjen suojelu

Vedenhankintaan vuoteen 2000 mennessä tarvit

tavat pohjavesialueet, jotka on määritelty ns. tär

keiksi pohjavesialueiksi, on esitetty taulukossa
7/1. Nämä pohjavesialueet tulisi varata vedenhan

kinnan tarpeisiin. Käytössä oleville ja käyttöön
otettaville pohjavedenottamoille tulisi muodostaa
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suoja-alueet. Eriasteisella kaavoituksella voidaan
tehokkaasti vaikuttaa siihen, ettei pohjavesialueil
le sijoiteta sellaista toimintaa, kuten asutusta ja
teollisuutta, joka vaarantaa pohjaveden puhtaana
säilymisen. Maankäytön suunnittelun avulla tulisi
pyrkiä suuntaamaan soranotto mahdollisuuksien
mukaan tapahtumaan muualta kuin tärkeiltä
pohjavesialueilta. Mikäli tähän ei ole edellytyksiä,

tt’ lisi kuitenkin lähelle pohjavesipintaa utottuvaa
soranottoa rajoittaa.

Pintavesistä on erityisen suojelun kohteeksi
otettava Paltamon kunnassa sijaitseva Koikero
järvi, joka toimii Paltamon kirkonkylän veden
hankintavesistönä. Koikerojärven erityisasemaa
voidaan lisäksi perustella sillä, että se kuuluu
käyttökelpoisuusluokkaan 1 “erinomainen”.

1 lyrynsalmi
Mäntykangas
Multimäki

Kajaani
Matinmäki —

Mustikkamäki

Kuhmo
Mammankaivo
lönölä
Multikangas
1 taasiosärkkä
Autiokangas

Muhos
Rokua
Hirsiliarju —Ahmas

1 tangaskangas

tsokangas

Suomussalmi
Haverissiirkät — Nuolisärkät
Hietasärkät
Alanteenkangas

Utajärvi
Mäntyvaara

Vaala
Laajankangas — Kankari
Pienikangas
Rokua

Vuolijoki
Hautakangas
Apajakangas
Vuottolahti

11 10501
2

1120601

1129001
02
03
04
05

1149401
02

11 56401
02

1157801
02

11 69701
02

1176501
02
03

1177701
02
03

1188901

1178501
02
03

11 94001
02
03

2,32
3,51

18,65

0,47
0,44
2,16
0,41
0,30

28,58
23,93

5,95
3,56

2,09
3,82

2,15
1,82

5,98
5,40
0,46

1,42
0,45
1,14

1,42

5,32
2,18

60,00

2,06
0,48
0,97

1 000
1 500

7 500

800
2 000
1 500

400
200

8 000
8 000

2 500
800

700
1 800

250
1 000

4 000
3 000

300

2 700
300
600

1 000

2 000
1 000

15000

125
50
65

Taulukko 7/1. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät puh] avesialueet.
Table 7/1. Aquzjers irnportant for water suppty.

Kunta
Pohjavesialueen numero Alueen nro Pinta-ala Antoisuus

Cornrnune Index ofaquifer Surface area Yield
Narneofaquifer km2 m3/d

Oulu

Paltamo
Sarvikangas
1.chtoharju

Ristijärvi
Saukkovaara
Valkeisenkangas

Sotkamo
Iliukanharju — Pöllyvaara
Vuokatti
Ontojoki
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5.2 Vesistöjen kuormitusja vesiensuojelu Yhdyskunnilla oli jätevesien laskuun vesioi

5.21 Yhdyskunnat keuden lupa lukuun ottamatta Vuolijoen kirkon

kylää, Vaalan kunnan Jylhämän taajamaa ja Mu

Nykytilanne hoksen kunnan Pyhäkosken taajamaa, joiden jä

Yhteisiin viemärilaitoksiin oli vuoden 1979 i- tevedet laskettiin vesistöön ennakkoilmoituksesta

puun mennessä liittynyt 149 000 asukasta eli annetun lausunnon perusteella, sekä Vaalan kir

75 % alueen väestöstä. Yhteisten viemärilaitos- konkylää, jonka jätevesien laskuun oli Oulun

ten kautta johdettiin suunnittelualueelle jäte- lääninhallituksen antama lupa.

vesiä yhteensä 77 660 m3/d, josta käsittelemät- Taajamien jätevesien käsittelytapa ja kuormi

töminä 350 m3/d. tus on esitetty taulukossa 8/1.

Taulukko 8/1. Taajamien jätevesikuormitus ja sen kehittyminen 1950—2000.

Tahle 8/I.Mnnicipal sewage Ioad and its developrnent.

Käsittelvtapa Puhdistusteho Treatment efficiency

Treatrnent method BHK7 % fosfori % Typpi %

BOD7% N91

BK = rinnakkaissaostus sin;ultaneous precipitation 90 85 30

K = kemiallinen (suora) saostus direct chernical precipitation 60 85 20

KL = tehostettu lammikointi lagooning +chernicals 75 70 30

L = lammikointi Iagooning 50 30 20

Kunta Viemrjlait.
\Tesistöön menevä kuormitus kg/d

Taajama Vuosi liittyneet Käsittely- Seuage effluent toadtng kg/d

Commune asukkaat tapa BHK7 Fosfori Typpi

Poputation centre Year Poputation served Treatm ent BOD7 P N

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

Oulu
Keskusta 1980 90 800 K 2 805 62 1 436

1985 104 000 K 4 560 57 1 100

1990 106 000 K 5 280 69 1 260

2000 112000 K 6280 84 1400

Kajaani
Keskusta 1980 27 350 K 374 17 345

1985 31 200 K 1 240 17 360

1990 34 200 K 1 440 20 410

2000 35 800 K 1 720 24 490

Salmijärvi 1980 330 K 3,4 0,0 2,7

19S5 550 K 16 0,2 5,6

1990 600 K 18 0,3 6,4

2000 600 K 20 0,4 7,2

Hyrynsalmi
Keskusta 1980 2630 KL 21 1,8 15

1985 2 500 KL 50 2,3 22

1990 2 550 BK 53 2,6 26

2000 2600 BK 6$ 3,0 28

Kuhmo
Keskusta 1980 7 000 BK 27 2,4 60

1985 7200 BK 63 3,6 70

1990 7 800 BK 73 4,2 84

2000 8000 BK 86 5,1 91

Muhos
Keskusta 1980 3 400 BK 16 2,3 26

1985 3600 BK 29 1,7 33

1990 3 850 BK 34 2,0 41

2000 4000 BK 40 2,4 45

Leppiniemi 1980 220 BK 0,9 0,1 1,4

1985 260 BK 1,8 0,1 2,4

1990 260 BK 2,0 0,1 2,5

2000 260 BK 2,2 0,2 2,7
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Taulukko $11. jatkuu

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

Päivärinne 1980 300 BK 16,4 0,9 6,1
1985 250 BK 1,8 0,1 2,3
1990 250(1 BK 1,9 0,1 2,5
2000 250 BK 2,1 0,2 2,7

Paltamo
Keskusta 1980 1 750 BK 3,8 0,3 19

1985 1 900 BK 14 0,9 18
1990 2000 BK 16 1,0 21
2000 2 100 BK 19 1,2 23

Kontiomäki 1980 800 KL 31 1,9 8,5
1985 800 KL 14 0,7 7,0
1990 900 KL 17 0,9 9,1
2000 900 KL 20 1,0 10

Ristijärvi
Keskusta 1980 830 KL 6,4 0,2 6,5

1985 900 KL 16 0,8 8,4
1990 1 000 BK 19 1,0 10
2000 1000 BK 21 1,1 11

Sotkamo
Keskusta 1980 4 200 BK 347 12,5 66

1985 4 600 BK 83 3,6 60
1990 5600 BK 94 4,4 77
2000 5800 BK 104 4,8 81

Suomussalmi
Ämmänsaari 1980 6 200 KL 70 4,5 73
jakk 1985 6200 BK 53 3,0 61

1990 6400 BK 58 3,3 67
2000 6 500 BK 68 3,9 73

Utajärvi 1980 765 L 6,4 1,3 4,9
1985 1 200 KL 21 1,1 11
1990 1 400 KL 28 1,4 14
2000 1 500 KL 33 1,7 15

Vaala
Keskusta 1980 1 300 KL 8,0 0,9 8,3

1985 1 500 KL 25 1,4 14
1990 1 600 KL 30 1,5 15
2000 1600 BK 35 1,8 17

Jylhämä 1980 155 K 1,3 0,0 1,5
1985 200 K 5,6 0,1 1,8
1990 200 K 6,0 0,1 2,0
2000 200 K 6,8 0,1 2,1

Säräisniemi 1980 155 L 2,2 0,2 1,0
1985 180 L 6,5 0,4 1,8
1990 180 KL 7,0 0,4 2,0
2000 180 BK 7,5 0,5 2,2

Vuolijoki
Keskusta 1980 565 BK 9,3 1,2 4,5

1985 500 BK 3,5 0,2 4,6
1990 550 BK 4,0 0,3 5,4
2000 600 BK 5,0 0,4 6,2

Otanmäki 1980 1 450 L 6,5 0,5 11
1985 1 550 L 11 0,7 14
1990 1 600 KL 12 0,8 15
2000 1 600 KL 14 0,9 17

Yhteensä 1980 150 200 3 755,60 110,00 2 096,40
Totat 1985 169 090 6 214 95 1 797

1990 176940 7193 113 2070
2000 185 490 8 552 137 2 324

1) jätevcdct suunniteltu johdettavaksi Muhoksen puhdistamolle
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Jätevesien käsittely ja kuormituksen kehittyminen

Suunnittelualueella pääosa taajam ista sijaitsee jo
kien varsilla, joten yleensä riittävänä puhdistus
tehona pidetään rinnakkaissaostuksen tasoa ja
pienien taajamien osalta voidaan tyytyä kemika
loinnilla tehostettuun lammikointiin. Mikäli ve
sistössä havaitaan jätevesihaittojen lisääntyvän,
tulee puhdistustoimenpiteiden tehostamiseen ryh
tyä välittömästi.

Oulun ja Kajaanin kaupunkien osalta puhdis
tustarve määritetään purkualueille laadittavien
vesiensuojelun yleissuunnitelmien yhteydessä. Ke
miallinen puhdistus katsotaan riittäväksi suunni
telmien laatimiseen asti.

Ennusteet vesistöön johdettavasta jätevesi
kuormituksesta on esitetty taulukossa 8/1. Taulu
kossa olevat ennusteet viemäriverkkoihin liitty
ien määristä perustuvat seutukaavaliittoj en teke

mun väestöennusteisiin. Jätevesien käsittelyn on
oletettu tapahtuvan toimenpidesuositusten mu
kaisesti, ja eri puhdistamotyyppien puhdistus
tehoina on käytetty ko. taulukossa mainittuja
arvoja puhdistusmenetelmien kehitystä ennakoi
matta.

5.22 Teollisuus

Puunjalostusteollisuus

Alueen kemialliset puunjalostustehtaat ovat Ka
jaani Oy:n Kajaanin tehdas sekä Oulu Oy:n Ou
lun tehdas. Kajaani Oy:n Oulun tehdas on lopet
tanut toimintansa 3 1.7.1985. Taulukossa 9/1 on
esitetty tehtaiden tuotannon kehittyminen.

Kajaani Oy, Kajaani
Tehtaan kuormituksen kehittymiseen on vaikut
tanut oleellisesti selluloosan tuotannon lopetta
minen vuonna 1982. Jätevesien käsittelyä on
vuonna 1984 tehostettu rakentamalla biologinen
aktiivilietepuhdistamo. Jätevesien vesistössä ai
heuttama kuormitus saa olla kiintoaineen osalta
enintään 4,8 t vuorokaudessa ja 4 kg paperiton
nia kohti, BHK7:n osalta enintään 10,0 t vuoro
kaudessa ja 8,4 kg paperitonnia kohti ja fosforin
osalta enintään 40 kg vuorokaudessa ja 34 g pa
peritonnia kohti. Kuormituksen kehittyminen on
esitetty taulukossa 10/1.

Oulu Oy, Oulu
Oulu Oy:n jätevesien käsittelyä on tehostettava
niin, että vuoden 1984 alusta kiintoainemäärä on
enintään 6,8 t vuorokaudessa ja vuoden 1987
alusta BHK7-kuormitus enintään 20 t vuorokau
dessa. Mainittujen ajankohtien jälkeen on jäteve
den käsittelyssä pidettävä tavoitteena, että tuo
tettua selluloosatonnia kohti vesistöön joutuva
kiintoaineen määrä on enintään 8,5 kiloa ja
BHK7-kuormitus vesistössä enintään 25 kiloa
happea. Lisäksi on yhtiön jatkettava tutkimuksia
ja toimenpiteitä jätevesien tehokkaammaksi kä
sittelemiseksi kiinnittäen erityistä huomiota vaI
kaisuvesien toksisten yhdisteiden vähentämiseen.
Kuormituksen kehittyminen on esitetty taulu
kossa 10/1.

Kaivannaisteollisuus

Suunnittelualueella toimii Finnminerals Oy:n
Sotkamon kaivos (aiemmin Yhtyneet Paperiteh

Taulukko 9/1. Puunjalostusteollisuuden tuotanto ja tuotantoennusteet.
Tabte 9/1. Projection of pulp and paper industry production.

Laitos ja tuote Tuotanto t/a Production t/a

Company and product 1973 1979 1985 1990

Kajaani Oy, Kajaani
Si-sellu valkaistu 85 913 68 234 .

valkaisematon 20 099 . . .

Paperi 210 004 239 145 420 000 420 000

KajaaniOy,Oulu 1)
Si-sellu valkaisematon 60 750 64 277
Hioke 8 500
Oksamassa 2 200 2 228

Oulu Oy, Oulu
Sa-sellu puotivalkaistu 139 446 244 772 280 000 350 000

täysvalkaistu 86 547 . . .

valkaisematon 1 358 . . . .

Oksamassa 10 985 . . . .

Paperi . . . . . .

Lastulevy 45 500 51 956 2)

19851) lopettanut toimintansa v.

2) tuotanto lopetettu v. 1981
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Taulukko 10/1. Puunjalostusteollisuuden jätevesikuormitus ja sen kehittyminen.
Table 10/1. Projected effluent poltution from pulp and paper industry.

Laitos/vuosi Jätevesimäärä Kiintoaine BHK7 Fosfori Typpi
Company Efftuent quantity Suspended sotids BOD7 P N

Year m3/d t/d t/d t/d t/d

Kajaani Oy, Kajaani
1973 150000 16,8 43 0,033 025
1979 143000 8,7 34 0,044 0,19
1990 40000 4,6 10 0,020 0,20

Kajaani Oy, Oulufl
1973 74000 7,7 14 0,018 0,12
1979 51000 3,4 11 0,026 0,07

Oulu Oy, Oulu
1973 235000 17,1 55 0,086 0,42
1979 174000 14,5 31 0,064 0,06
1990 100000 6,4 24 0,024 0,52

Yhteensä Total
1973 359000 31,6 112 0,137 0,79
1979 368000 26,6 76 0,134 0,32
1990 140000 11,0 34 0,044 0,72

1) lopettanut toimintansa v. 1985

Taulukko 1 1/1. Kaivannaisteollisuuden tuotanto ja kehitysennuste.
Table 1 1/1. Projected production in mining industry.

Laitos Tuotanto t/a Production t/a
Cornpany

Product 1973 1979 1990

Rautaruukki Oy, Otanmäen kaivokset
Magnetiittirikaste 272 700 260 200
Ilmeniittirikaste 150 000 119 700
Pvriittirikaste 6 000 7 500
Vanadiinipentoksidi 2 250 2 130

Finnmincrals Oy
Talkki 120000 156000 350000
Nikkelirikaste 3 060 7 000

Taulukko 12/1. Kaivannaisteollisuuden vesistökuormitus ja ennuste.
Tahle 12/1. Projected effluent Ioadingfrom mining industry.

Laitos/vuosi Jätevesimäärä Kiintoaine Typpi Oljy Arseeni
Cornpany Effluent Suspended N Oil Arsenic

Year quantity sotids
m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d

Rautaruukki Oy
Otanmäen kaivokset

1973 16000 870 410 16
1979 13900 117 318 2,9
1985 (ennuste) 14000 120 320 2,0

finnminerals Oy

1972 1 000 33 0,42 0,97
1985 (ennuste) 2 160 55 0,7 1,8
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taat Oy Suomen Talkin kaivos). Rautaruukki
Oy:n Otanmäen kaivokset ovat lopettaneet toi
mintansa vuonna 1985. Kaivosten tuotannon ke
hittyminen on esitetty taulukossa 11/1.

Rautaruukki Oy:n pääasiallisimmat vesitöä
kuormittavat aineet olivat kiintoaine, typpi ja
öljy.

F innminerals Oy:n Sotkamon tuotantolaitok
sissa on jätevesien kierrätys toteutettu niin pit
källe, kuin se nykyisellään on mahdollista.

Kiintoainepoistuma kaivosten jätevesien sel
keytysaltaissa on hyvä. Pääasiallisen kuorm ituk
sen aiheuttavatkin raskasmetallit nikkeli ja arsee
ni. Kuormituksen vähentämiseen tulee pyrkiä lä
hinnä sisäistä kierrätystä edelleen kehittämällä.
Vuosien 1973 ja 1979 kuormitus sekä tavoitteel
linen kuormitustaso vuonna 1985 on esitetty tau
lukossa 12/1. (Eräiltä osin kuormitus on ollut
selvästi ennustettua vähäisempää.).

Kemianteollisuus

Varsinaista kemian perusteollisuutta harjoittavia
teollisuuslaitoksia ovat Kemira Oy:n Oulun teh
taat sekä Oulu Oy:n kemialliset tehtaat. Niiden
tuotannon kehittyminen on esitetty taulukoissa
13/1 ja 14/1.

Kemira Oy, Oulu
Kemira Oy:n jätevedet johdetaan yhteisen kanaa
lin kautta Oulujokeen lukuun ottamatta sosiaali-
tilojen vesiä, jotka johdetaan kaupungin viemäri
verkkoon.

Kemira Oy:n Oulun tehtaiden kuormitus alit
taa fosforin osalta vaaditun tason 25 kg/d. Typpi
kuormituksen sallittu enimmäismäärä on
2 200 kg/d.

Oulu Oy:n klooritehtaan tärkein kuormittava
tekijä on elohopea. Jätevesien mukana tulevan
elohopeakuormituksen tulee vuodesta 1985 al
kaen olla alle 21 kg/a. Lateksitehtaan jätevesien

myrkyllisyyttä on vähennetty ultrasuodatuksen

käyttöönotolla. Styreenipäästöjen edelleen vä
hentäminen tulee harkittavaksi seuraavassa lupa
hakemuskäsittelyssä.

Kalankasvatus

Kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus on ol

lut hajakuormituksen luonteista 1970-luvun 1op-
pupuolelle saakka. Kalankasvatus on sittemmin

voimakkaasti lisääntynyt, ja siitä on muodostu

nut huomattava kuormitustekijä.
Taulukossa 15/1 on esitetty yli 10 tonnia kas

vattaneet laitokset ja niiden aiheuttama kuormi

Taulukko 13/1. Kemira Oy:n Oulun tehtaiden tuotanto ja kehitysennuste.

Tahle 13/1. Projected production at the factories jo Oulu of the company Kemira Oy.

Tuote Tuotanto t/a Production t/a

Product 1974 1979 1985 1990

Urea 97500 61419 100000 100000

Ammoniakki 260 000 1 3$ 944 300 000 300 000

Metanoli 23 300 . . 35 000 35 000

Tvppihappo 208 500 207 391 220 000 220 000

Typpiliuos . . 51 375 .

Väkevä typpihappo 4 300 3 316 6 000 6 000

Oulun salpietari 200 000 159 261 200 000 200 000

Seoslannoitteet 123 000 148 601 250 000 250 000

Muurahaishappo . .
.. 20 000 20 000

Taulukko 14/1. Oulu Oy:n kemiallisten tehtaiden tuotanto ja kehitysennuste.

Tabte 14/1. Projected production of the chemical plants of the company Oulu Oy.

Tuote Tuotanto t/a Production t/a

Producr 1979 1985 1990

Kloori 44930 57000 40000... 60000

Kloraatti 13 253 30 000 30000. . . 45 000

Lipeä 50439 64000 52000... 79000

Mäntyöljy 42 707 70 000 70 000

färpätti 11 529 15 000 15 000

Hartsiliima 3 851 10 000 15 000

Lateksi 8 688 12 000 24 000

Mäntysaippua 1 574 . .
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Taulukko 15/1. Kalankasvatuslaitosten (yli 10 t) tuo
tanto ja vesistökuormitua vuonna 1980.
Table 15/L Fish farms (production >10 t/a) and their
pollution loading in 1980.

Kuormitus
Laitos Tuotanto Pollution load
Company Production kok. P kg kok. N kg

tot. P tot. N

Paltalohi 17 900 92 882
Hossanjoen Lohi 43 000 828 6 462
Salmijoen Lohi 33 000 474 2 100
Ylä-Kiannan Lohi 16 800 252 1 386
Kainuun Lohi Oy 11 000 180 1 296
Villilohi Oy (1 15 900 157 858
Kuhmon Kala 15 300 70 2 070
Aholari kalalaitos 19 000 167 2 070
Vuonteen kalalaitos 14 000 36 1 476

Yhteensä Total 185 900 2 256 18 600

1) v. 1985 alkaen Kuhmon Ekokalaly

tus. Kalankasvatuslaitosten aiheuttama kuormi
tus kasvoi yli kaksinkertaiseksi vuodesta 1975
vuoteen 1980 mennessä, mistä se edelleen kaksin
kertaistui vuoteen 1985 mennessä. Tämän jäl
keen ei kalankasvatuksen enää arvioida huomat
tavasti kasvavan.

Muu teollisuus

Muu teollisuus kuten Medipolar Oy, Mallasjuoma
Oy, Kainuun Osuusmeijeri ja muut meijerit johta
vat jätevetensä yhdyskuntien puhdistamoihin, jo
ten niiden esittäminen tässä yhteydessä ei ole ai
heellista.

5.23 Hajakuormitus

Hajakuormituksella tarkoitetaan maaperästä
luontaisesti huuhtoutuvien aineiden sekä ihmi
sen toiminnan johdosta maaperän kautta tai suo
raan vesiin muutoin kuin yhteen purkupaikkaan
joutuvaa, lähinnä ravinnekuormitusta. Hajakuor
mitukseen sisältyy mm. maatalouden ja sen käyt
tämien lannoitteiden, metsälannoitreiden ja haja
asutuksen aiheuttama kuormitus. Myös osa ka
lankasvaruksen aiheuttamaa kuormitusta on tässä
yhteydessä luettu kuuluvaksi hajakuormitukseen,
koska osa laitoksista on hyvin pieniä vastaten lä
hinnä karjatalouksien aiheuttamaa kuormitusta.

Suoritetun tutkimuksen (Särkkä 1971) perus
teella on arvioitu kasvinravinteiden aiheuttamaa
hajakuormitusta eri alueilla. Tämän tutkimuksen
mukaan on fosforin hajakuormitus suunnittelu-
alueella keskimäärin 16 kg/km2 vuodessa ja ty
pen keskimäärin 260 kg/km2 vuodessa. Hajakuor
mitus vaihtelee kuitenkin suuresti suunnittelu-
alueella esim. pintamaalajien laadusta, pellon
osuudesta, asutuksesta ja eläintiheydestä riippuen.

Koska vesistöjen on todettu rehevöityvän
sielläkin, missä ei ole osoitettavissa selvää piste
kuormitusta, on pyrittävä kiinnittämään huo
miota myös hajakuormitukseen ja erityisesti sii
hen, mikä on ihmisen aiheuttamaa ja toimenpi
tein vähennettävissä.

Suunnittelualueella tärkeimpiä ovat metsäoji
tuksen ja -lannoituksen, peltolannoituksen ja kar
jatalouden aiheuttaman kuormituksen pienentä
miseen tähtäävät toimenpiteet. Myös kalankasva
tuslaitosten sijoittuminen, hoito ja jätevesien kä
sittely vaikuttavat oleellisesti suunnittelualueen
vesien laatuun.

Toimenpidesuositukset hajakuormituksen pie
nentämiseksi on esitetty luvussa 6.

5.24 Jätevesien aiheuttamien haittojen vähen
täminen

Kajaaninjoen jätevesikuormituksen haittavaiku
tukset ovat oleellisesti riippuvaisia Kajaaninjoen
virtaaman suuruudesta. Nykyisissä lupaehdoissa
ei Kajaaninjoen voimalaitoksilla ole määrätty
minim ijuoksutusta. Vesistön tilan kannalta 40
m3/s suuruinen minimijuoksutus Kajaaninjoessa
riittää takaamaan jätevesien hyvän sekoittumi
sen. Erityisesti kesäkautena tulisi juoksutus pi
tää mainittua minimivirtaamaa suurempana. Jäte
vesien sekoittumisen parantamiseksi tulisi tutkia
mahdollisuudet myös ilmastuksen käyttämiseen
Kajaaninjoessa tai Paltajärvessä.

Ämmänsaaren jätevedet johdetaan Emäjoen
yläosaan Ämmän ja Aittokosken voimalaitosten
väliselle alueelle. Jätevesien keskimääräinen lai
mennus on purkupaikalla 1:2 500 ja Aittokosken
voimalaitoksen alapuolella 1:3500, mikä hyvin
estää haittavaikutusten esiintymisen. Jos Ämmän
voimalaitos tulvahuipun aikana pidettäisiin suljet
tuna, estyisi jätevesien laimeneminen lähes koko
naan. Tällöin hygieniset haitat ja hajuhaitat olisi
vat ilmeiset. Ämmän voimalaitoksen suhteen tuli
si tutkia mahdollisuutta tietyn esim. 4 m3/s mmi
mivirtaaman juoksuttamiseen jatkuvasti. Jo tä
män suuruinen juoksutus pystyisi estämään jäte
vesihaittojen ilmenemisen Ämmänsaaren taaja
man läheisyydessä.
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5.3 Vesivoimatalous
5.31 Rakennettu vesivoima

Oulujoen vesistön vesivoiman osuus on noin
neljäsosa maamme rakennetusta vesivoimasta.
Vielä vuonna 1973 yli kymmenesosa maamme
sähköenergiasta tuotettiin Oulujoen vesistön voi
malaitoksilla. Taulukossa 16/1 on esitetty tär
keimmät tiedot voimalaitoksista reiteittäin.

Oulujoen vesistö on rakennettu varsin tehok
kaasti palvelemaan voimataloutta. Pitkät ja loi
vat koskijaksot on porrastettu lähes täydellisesti
koko Oulujoella, Hyrynsalmen reitillä Kiantajär
velle ja Sotkamon reitillä Ontojärvelle saakka.
Nämä yhdessä järvien säännöstelyn kanssa teke
vät mahdolliseksi vesistön tehokkaan voimatalou
dellisen hyväksikäytön.

Kajaaninjoen voimalaitosten Koivukosken ja
Ämmäkosken rakennusaste eli rakennusvirtaa
man ja keskivirtaaman suhde on kuitenkin ver
rattain alhainen. Lisäksi Ämmäkosken vanhim
mat koneet 1250 kW:n tehoiset francisturbiinit
ovat olleet käytössä jo vuodesta 1917 lähtien.
Niiden hyötysuhde 0,75 on alhainen verrattuna
uusiin koneistoihin, joiden vastaava kokonais
hyötysuhde on 0,85.

Keskinkertaisina ja runsaina vesivuosina ei Sot
kamon järvien säännöstelytilavuutta voida Rajaa
ninjoen voimalaitosten pienen rakennusvirtaaman
vuoksi kokonaan käyttää hyväksi. Rakennusas
teen nostamiseksi ja hyötysuhteen parantami
seksi on Kajaaninjoen voimalaitoksille suunni
teltu rakennettavaksi lisäkoneisto, jonka raken
nusvirtaama olisi 110 m3/s. Kajaaninjoen voima-
laitosten rakennusasteen nostamisesta saatavan
lisäenergian määräksi on arvioitu 5,2 GWh/a ja
hyötysuhteen parantamiseksi saatavan lisäenergi
an määräksi 5,0 GWh/a eli yhteensä 10,2 GWh/a.
Lisätehoa hankkeesta saataisiin 14 MW.

Merikosken voimalaitoksella on neljä koneis
toa, kolme kaplan- ja yksi francisturbiini, joiden
rakennusvirtaama yhteensä on 420 m3/s. Voima
laitoksella tapahtuvat ohijuoksutukset ovat verra
ten harvinaisia. Ohijuoksutusten välttämiseksi on
voimalaitokselle kuitenkin alustavasti suunniteltu
rakennettavaksi uusi lisäkoneisto, jonka raken
nusvirtaama tulisi olemaan 125 m3/s. Koneisto
on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen jääluukun
ja uittosuppilon paikalle. Hankkeesta saatavan
lisäenergian määräksi on arvioitu 2,8 GWh/a, ja se

tulisi lisäämään Merikosken voimalaitoksen tehoa

Taulukko 16/t. Vesivoimalaitokset.
Tahle 16/1. Hydro-electric powerplants.

Nro liite- Voimalaitos Omistaja Putous- Rakennus-! - Teho Keskimääräinen
kartalla 2/1 korkeus keskivirtaama vuosienergia
Index in Power ptant Owner Hydraulic Instatled Capacity Mean annuat
Map Appen- head mean flow energy output
dix 2/1

lulujoki:
1 Merikoski Oulun kaup. sähköl. 10,5 420/242 34,5 180
2 Montta Oulujoki Osakeyhtiö 12,2 450/237 40,0 195
3 Pyhäkoski lulujoki Osakeyhtiö 32,3 450/237 120,0 555
4 Pälli lutujoki Osakeyhtiö 13,9 450/23 7 50,0 240
5 Ala-Utos lutujoki Osakeyhtiö 4,5...7,0 10/8 0,5 2
6 Utanen lulujoki Osakeyhtiö 15,7 450/225 55,0 255
7 Nuojua lulujoki Osakeyhtiö 22,2 450/222 80,0 350
8 Jyihämä lutujoki Osakeyhtiö 11,0... 14,0 450/215 50,0 200

Hyrynsalmen reitti;
9 Leppikoski lulujoki Osakeyhtiö 11,0.14,0 220/100 22,0 85

10 Seitenoikea lulujoki Osakeyhtiö 21,3 160/80 29,0 125
11 Aittokoski lulujoki Osakeyhtiö 28,$ 150/60 35,0 125
12 Ämmä lutujoki Osakeyhtiö 9,0...16,0 110/42 14,0 38
13 Pyhäntä Kainuun Valo Oy 12,0.15,0 18/9 2,5 8

Sotkamon reitti:
14 Ämmäkoski Kajaani Oy 6,6 90/85 4,0 31
15 Koivukoski Kajaani Oy 8,2 90/85 6,0 40
16 Kallioinen Kajaani Oy 10,0 140/57 12,0 40
17 Katerma Kajaani Oy 9,8 85/57 6,5 37
18 Kusiankoski Sotkamon Osuusmeijeri 7,4 3/3 0,2 1

Yhteensä Totat 559,7 2 522
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11 MW. Hankkeen toteuttaminen lähiaikoina ei
näytä kuitenkaan kovin todennäköiseltä.

Merikosken voimalaitoksen padotuskorkeus
on lupaehtojen mukaan NN+10,50 m. Välille
Montta-Merikoski on jäänyt rakentamatta pieni
putous, joka edistää jääsupon muodostumista
Madekoskelle. Voimalaitos on alunperin suunni
teltu padotuskorkeudelle NN+ 11,00 m. Haitat
padotuskorkeuden nostamisesta jäävät vähäisiksi,
mutta se edellyttää kuitenkin rantojen ja eräiden
rakenteiden suojausta. Laskelmien mukaan Meri
kosken voimalaitoksen padotuskorkeuden nos
tamisesta saatava lisäenergia tulisi olemaan 9,6
GWh/aja tehon lisäys 1,7 MW.

5.32 Rakentamaton vesivoima

Oulujoen vesistössä on rakennuskelpoista vesi-
voimaa jäljellä ainoastaan Sotkamon reitin lat
voilla Lentuankoskessa ja Saarikoskessa.

Lentuankoski sijaitsee Lentuan ja Lammas
järven välisellä jokiosuudella. Sen keskivirtaama
on 24 m3/s ja putous 5,8 m, Saarikoski on Lam
masjärven ja Ontojärven välillä. Sen keskivirtaa
ma on 40 m3/s ja putouskorkeus 4,0 m. Koskien
tuottama keskimääräinen vuotuinen energiamää
rä olisi Lentuankoskella 10 GWh ja Saarikoskella
11 GWh. Kummankin teho olisi 2,5 MW.

Lentuan ja Lammasjärven voimataloudellisia
hankkeita ei voida kuitenkaan suositella, vaan tä
mä vesistönosa olisi varattava muiden, lähinnä ve
sistöä muuttamattomien käyttömuotojen tarpei
siin.

Paikallisiin tarpeisiin vielä rakennuskelpoisena
pidettävää vesivoimaa on Oulujoen vesistön pää
reitteihin laskevissa sivuvesissä jonkin verran. Tä
män vesivoiman käyttöönottoa ei kuitenkaan pi
detä suotavana.

5.4 Vesistöjen säännöstely

Oulujoen vesistön järvistä ovat säännösteltyjä
Oulujärvi, jonka pinta-ala keskiveden korkeudella
on 928 km2, Kiantajärvi 183 km2, Vuokkijärvi
31,5 km2, lso-Pyhäntäjärvi 9,4 km2, Sotkamon
järvet, joista Kiimasjärven pinta-ala on 98,0 km2
ja Nuasjärven 95,6 km2, Ontojärvi 101 km2 ja
Kusianjärvi 4,0 km2. Säännösteltyjen järvien pin
ta-ala on siten yhteensä 1 450 km2, joka on lähes
60 % koko vesistöalueen järvien yhteenlasketusta
pinta-alasta.

Kuvissa 4—10/1 on esitetty säännösteltyjen
järvien vedenkorkeudet. Näiden järvien säännös

telytilavuus säännöstelyn ylärajan ja alarajan vä
lillä on yhteensä 4 177 milj. m3. Keskivirtaaman
mukaan laskettu vuoden vesimäärä on Oulujärven
luusuassa noin 7 100 milj. m3, joten säännöstely
altaissa pystytään varastoimaan keskimäärin lähes
60 % vuoden vesimäärästä. Arvioimalla lisäksi
säännöstelemättömien järvien keskiyliveden ja
keskialiveden väliseksi vedenkorkeusvaihteluksi
keskimäärin 1,16 m, on vesistön koko varastoi
miskyky noin 75 ¾. Järvien säännöstelyrajat ja
varastotilavuudet on esitetty taulukossa 17/1.

Säännöstelyasteen kasvaessa vesivoiman käy
tön tehokkuus paranee, koska lisääntyvä vesis
tön varastotilavuus pienentää runsasvetisenä aika
na ohijuoksutuksia ja lisää samalla juoksutus
mahdollisuuksia vähävetisenä aikana. Oulujoen
vesistössä ei kuitenkaan ole enää mahdollisuuksia
merkittävästi nostaa säännöstelyastetta.

Vuosina 1965—1971, jolloin kaikki nykyiset
säännöstelyt oli jo toteutettu, säännöstelyrajojen
välisestä tilavuudesta käytettiin Kiantajärvessä
keskimäärin 89 %, Vuokkijärvessä 94 %, Iso
Pyhäntäjärvessä 92 ¾, Ontojärvessä 94 ¾, Kiimas
järvessä 74 ¾, Nuasjärvessä 87 % ja Oulujärvessä
61 %. Mainitut säännöstelytilavuuksien käyttö-
määrät kuvaavat, kuinka hyvin talven aikana tyh
jennetyt säännöstelyaltaat on pystytty täyttä
mään kevään sulamisvesillä ja kuinka tehokkaasti
alapuoliset voimalaitokset ovat pystyneet käyttä
mään vesivarastoja. Oulujärveä lukuun ottamatta
altaiden varastotilavuus on käytetty varsin tehok
kaasti. Oulujärvellä varastotilavuuden alhainen
käyttöaste johtuu siitä, että niukkoina vesivuosi
na allasta ei kesän aikana ole pystytty täyttä
mään. Kiimasjärven ja Nuasjärven altaita ei taas

Taulukko 17/1. Säännösteltyjen järvien rajat ja varasto
tilavuudet.
Table 17/1. Storage capacities of regutated takes.

Säännöstelyn Säännöstely
Järvi Watcr leveis tilavuusmilj.m3
Lake yläraja ataraja Regulated

upper tower storage capacity
timit limit muuan m3

Kiantajärvi NN+195.50—199.50 710
Vuokkijärvi NN+183.50—189.50 218
Iso-Pyhäntäjärvi NN+145.75—149.38 42
Ontojärvi NN+155.00—159.40 416
Kiimasjärvi NN+1 35.85—138.35 22$
Nuasjärvi NN+135.70—138.00 211
Kusianjärvi paikalli

nen taso+ 7,55— 9,65 9
Oulujärvi NN+120.50—123.20 2 343

Yhteensä Total 4 177
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VEDENKORKEUDET WATER LEVELS
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FIG. 5/1 WATER LEVELS AND FLOWS IN THE REGULATED LAKE KIANTAJARVI
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FI6. 8/1 WATER LEVELS AND FLOWS IN THE REGULATED SOTKAMO LAKES
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ole pystytty käyttämään täystehoisesti Kajaa
ninjoen voimalaitosten alhaisen rakennusasteen
vuoksi.

Oulujoen vesistön säännöstelyohjeet ovat väl
jiä ja sallitut vedenkorkeusvaihtelut suuria ver
rattuna maamme muihin säännöstelyihin. Tästä
johtuen niukkoina vesivuosina talven aikana tyh
jennetty vesistö saattaa jäädä täyttymättä sula
misvesillä, ja aihaisista vedenkorkeuksista kärsivät
silloin voimatalouden ohella myös muut vesistön
käyttäjät.

Oulujärvellä on todettu kesäaikana säännöste
lystä aiheutuvan haittaa vedenkorkeuden laskies
sa alle tason NN+122,00 m. Tällöin aiheutuu
haittaa vesien virkistyskäytölle matalien ranta-
alueiden jäädessä kuivaksi sekä myös uitolle ja
veneliikenteelle. Säännöstelyn aikana Oulujärven
vedenkorkeuden on todettu jääneen kesäaikana
tason NN+122,00 m alapuolelle keskimäärin ker
ran neljässä vuodessa.

Kokonaissuunnittelun yhteydessä selvitettiin
mahdollisuuksia nostaa Oulujärven säännöstelyn
kesäaikaista alarajaa nykyiseltä tasoltaan NN+
121,60 m korkeuteen NN+122,00 m sekä lisäksi
noston vaikutusta voimatalouteen ja vesien po
tentiaaliseen virkistysarvoon. Selvitys suoritettiin
kahta vaihtoehtoista laskentaa käyttäen. Vertai
lupohjana olivat Oulujoen vesistön vuosien 195 2—
1974 säännöstelynaikaiset olosuhteet. Laskentaa
varten laaditut säännöstelyohjeet noudattavat
voimassa olevia lupaehtoja muuten, paitsi Oulu-
järven kesäaikaista alarajaa nostettiin korkeuteen
NN+ 122,00 m ja ylärajaa marras-joulukuussa kor
keuteen NN+123,20 m.

Ensimmäisessä vaihtoehtoisessa laskennassa on
laadittu kuivia vesivuosia varten lisäohje, jonka
mukaan Oulujärven tavoitevedenkorkeuden NN+
122,00 m saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi sään
nöstellyistä latvajärvistä juoksutetaan vettä nii
den varastotilavuuksien suhteessa ylittämättä kui
tenkaan voimalaitosten rakennusvirtaamaa ja alit
tamatta lupaehtojen mukaisia alimpia vedenkor
keuksia.

Toisessa laskennassa edellä selostettua lisäoh
jetta ei käytetty. Sen sijaan vesistön täyttyminen
kevättulvilla on pyritty turvaamaan sitomalla Ou
lujärven juoksutus tammi-huhtikuussa hydrologi
sun parametreihin, luonnontilaisten järvien ve
denkorkeuteen, lumen vesiarvoon, edellisen syk
syn sadantaan, routakerroksen paksuuteen ja
tammi-maaliskuun positiivisten lämpötilojen sum
maan perustuviin kevään tulovesimääräennustei
sun. Ennusteet on laadittu tammi-, helmi-, maa
lis- ja huhtikuun alussa. Mikäli tuloksen mukaan
on ollut odotettavissa normaali tai runsasvetinen

kevät, on juoksutuksilla pyritty koko varastotila
vuuden tehokkaaseen hyväksikäyttöön huhti
kuun puoliväliin mennessä. Jos taas ennusteen
mukainen tulovesimäärä on ollut pieni, on juok
sutuksia supistettu siten, että kuivana vesivuote
na Oulujärveen on jäänyt noin 0,4 m ja erittäin
kuivana vuotena noin 0,7 m vesivarasto.

Vedenkorkeuden pysyvyys vertailutilanteessa,
säännöstelykaudella vuosina 1952—1974, jolloin
säännöstelyn alaraja kesäaikana oli vielä NN+
120,90 m, on ollut kesäkuun puolivälin ja syys
kuun välisenä aikana tason NN+122,00 m ala
puolella 20 % ajasta. Ensimmäisessä laskennassa
vastaava pysyvyys oli enää 3 % ja toisessa lasken
nassa se ei enää laskenut ko. aikana alle korkeu
den NN+122,20 m.

Laskennan mukaan Oulujärven kesävedenkor
keuden nostaminen ei aiheuttaisi merkittävää
tappiota voimataloudelle, vaan energiamäärät ver
tailutilanteessa ja lasketuissa tilanteissa ovat lähel
lä toisiaan. Talviaikana tuotetun energian määrä
on laskentatilanteissa selvästi suurempi kuin ver
tailutilanteessa, mikä johtuu siitä, että vuosisään
nöstely on laskentatilanteissa tehokkaampaa. Las
kentatulosten tulkintaa vaikeuttaa se, ettei käsit
telyssä ole voitu ottaa huomioon energian tar
peen vaihteluja muuten kuin karkeasti jakamalla
tuotanto kesä- ja talvikauteen.

Oulujärven potentiaalisen virkistysarvon lisäys
on toisen laskennan mukaan 2,5-kertainen ensim
mäiseen laskentaan verrattuna. Molemmissa vaih
toehdoissa latvajärvien potentiaalisen virkistys-
arvon lasku on samaa luokkaa. Ensimmäisen las
kennan mukaan latvajärvien virkistysarvon vähe
neminen on lähes yhtä suuri kuin Oulujärven vir
kistysarvon nousu.

Koska säännöstelyn ja muiden käyttömuoto
jen välillä on ilmennyt ristiriitoja, tulisi säännös
telyn haittavaikutukset selvittää ja pyrkiä mah
dollisuuksien mukaan ne poistamaan.

5.5 Uitto ja vesiliikenne
5.51 Uitto

Kainuun metsät muodostavat pääosan suunnitte
lualueen metsävaroista, vaikka osa Puolangan ja
Suomussalmen metsistä on Kiiminki- ja lijoen
väestöalueella, osa Sotkamon ja Kuhmon metsis
tä Vuoksen vesistöalueella, ja Siikajoen alueelle
jää pieni osa Vuolijoesta ja Vaalasta. Vastaavasti
Oulujokivarsi kuuluu suunnittelualueeseen. Näin
ollen Kainuun piirimetsälautakunnan alueen in
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ventointitietoja voidaan käyttää likimäärin ku

vaamaan suunnittelualueen metsävaroj a.
Puuston kokonaismäärä on vuosina 1977—82

suoritetun valtakunnan metsien VII inventoinnin

mukaan Kainuussa 112 milj. m3 kuorellista puu

ta. Puuston vuotuisen kokonaiskasvun arvioidaan

olevan 3,29 milj. m3 kuorellista puuta. Kasvu on

suoritettujen hoitotoimenpiteiden johdosta nou

seva, ja kestävän vuosittaisen hakkuusuunnitteen

määräksi arvioidaan v. 1983 3,52 milj. m3. Vuo

teen 1970 saakka vuosittaiset hakkuumäärät ovat
olleet kasvua pienempiä ja 1970-luvulla hakkuut

ovat ylittäneet arvioidun vuosikasvun. 1 980-lu
vun alussa kokonaispoistuma on ollut hieman

kasvua pienempi ja pitkän aikavälin metsätase on
ollut positiivinen, mikä näkyy kokonaiskuutio

määrän suurentumisena viimeisten n. 20 vuoden

aikana.
Suunnittelualueella hakattava puu jalostetaan

lähinnä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan talous-
alueilla. Etelä-Suomen teollisuuden raaka-aine
hankinnat jäävät alle 10 %:iin vuotuisesta hak
kuumäärästä. Vientiin menee jonkin verran ja
polttopuu käytetään lähes kokonaan suunnittelu-
alueella.

Suunnittelualueella käytetään lisäksi Neuvos
toliitosta ostettavaa puuta. Tämän puutavaran
määrä on vuosina 1970—1975 ollut 100 000—

190 000 m3 ja vuosina 1976—1985 vastaavasti

35 000 — 95 000 m3. Aikaisemmin suurin osa

tästä puumäärästä on kuljetettu uittaen. Nykyi

sin nämä puut kuljetetaan kokonaan rautateitse.

Puut käytetään Kajaani Oy:n tehtailla Kajaanissa
ja Oulu Oy:n tehtailla Oulussa.

Uitot suoritettiin 1960-luvulle saakka yksin
omaan irtouittona, jossa purouitoilla vesistön

latvaosilla oli tärkeä merkitys. Siirtyminen irto

uitosta nippu-uittoon alkoi, kun pääuittoväylille,

Oulujoelle sekä Hyrynsalmen ja Sotkamon rei
teille rakennettiin voimalaitokset. Voimalaitosten
rakentamisen yhteydessä suoritetut jokiosuuk
sien porrastukset ja perkaukset ovat aikanaan
luoneet edellytykset nippu-uittoon siirtymiselle.
Näillä porrastuksilla ja perkauksilla on saatu nip
pu-uitolle tarpeellinen, noin 2,5 m vesisyvyys.

Nippu-uittoon siirtyminen tapahtui asteittain,
ja se kesti useita vuosia. Viimeksi irtouittoa Oulu-
joen vesissä suoritettiin vuonna 1972. Nykyisin
uitto suunnittelualueella tapahtuu kokonaan
nippu-uittona ja yhteisuitosta huolehtii lulujoen
Uittoyhdistys. Nippu-uittoväylät ja puunjalostus-
laitokset on esitetty kuvassa 11/1.

Kuhmon eli Sotkamon reitillä (133 km),
Kiannan eli Hyrynsalmen reitillä (245 km) ja
Oulujoella (104 km) on voimassa olevat, nippu

uittoa varten vahvistetut uittosäännöt. Vastaava

Oulujärven uittosääntö (178 km) on siitä tehty

jen valitusten johdosta korkeimman hallinto-oi

keuden käsiteltävänä.
Eri reiteillä olevat nipunsiirtolaitokset, niiden

nostokyky ja siirtotehot on esitetty taulukossa

18/1.
Lisäksi Kuhmon reittiin kuuluu noin 6 km pi

tuinen Kuluntalahden—Jormuanlahden nipunsiir

torata, jolla niput on siirretty Nuasjärvestä Oulu-

järveen. Rata ei ole viime vuosina ollut käytössä.

Oulujoella ei vuodesta 1983 lähtien ole uitet

tu. Vuonna 1985 ei uitettu myöskään Kuhmon

reitillä.
Vuosittain on markkinahakkeiden mukaisesta

ja Neuvostoliitosta ostetuista puumääristä kulje

tettu uittaen puuta seuraavasti:

Vuosi Hakattu ja Neu- Uittoon tullut
vostoliitosta ostettu puumäärä
puumäärä 1 000 m3 1 000 m3 %

1970 2 834 817 29
1975 2 985 551 18
1980 2 749 524 19
1984 2936 195 7

Taulukko 18/1. Nipunsiirtolaitokset uittoväyliHä.

Table 18/1. facilities for Iifting log boundtes across

dams etc.

Nostokyky Siirtoteho

Vesistö tonnia nippua/h

Watercourse Lifting Transfer capacity

capacity tons bundles/h

Kuhmon reitti
Katerma 44 55

Kallioinen 44 55

Kiannan reitti
Ämmä 2x18 25

Niipaskoski 18 20

Aittokoski 18 25

Sejtenoikea 18 30

Leppikoski 1$ 33

Oulujoki (1

Jyihämä 18 33

Nuojua 18 33

Utanen 18 33

Pälli 18 33

Pyhäkoski 18 33

Montta 18 33

Merikoski 17 33

1) ei käytössä v. 1982 jälkeen
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Uittosuoritteiden määrät ovat eri reiteillä
vastaavana aikana olleet taulukossa 19/1 esitetyn
mukaiset.

Kuhmon reitillä Kajaaniin kuljetettavan puu
tavaran osalta uitto ja autokuljetus tulevat yhtä
kalliiksi noin 70 km kuljetusmatkalla. Tätä pi
temmillä matkoilla uittokuljetus on edullisempi
ja lyhyemmillä matkoilla taas vastaavasti auto
kuljetus. Rautatiekuljetus vastaa kustannuksil
taan melko tarkasti uittokustannuksia. Mahdol
lisuus rautatiekuljetuksiin tältä kuljetusalueelta
on Sotkamon kunnan lounaisosassa Maanselän
suunnalla olevilta alueilta. Kuljetusmatka tältä
alueelta rautatiekuljetuksena kuitenkin pitenee
uittoon ja autokuljetukseen verrattuna. Kosta
muksen rautatien valmistumisen jälkeen on
eräiltä Kuhmon kunnan pohjoisosissa olevilta
alueilta mahdollisuus rautatiekuljetuksiin uiton
kanssa vastaavanpituisilla kuljetusmatkoilla.

Kiannan reitillä Kajaaniin kuljetettaessa uitto-
kustannus on rautatiekuljetu sta jonkin verran
edullisempi, joskin nämä kustannukset nousevat
samansuuntaisesti. Autokuljetuksissa kustannus
on korkein. Eri kuljetustapoihin kohdistuvat kus
tannusten moutokset eivät tapahdu aina saman
aikaisesti eivätkä samassa suhteessa, mikä vertai
luja tehdessä on otettava huomioon.

Energian kulutus kuljetussuoritetta kohti on
liitossa selvästi vähäisintä. Vuonna 1974, jolloin
kaikilla uittoreiteillä vielä uitettiin ja uittomäärä
oli noin 800 000 m3, oittoon välittömästi käy
tetty kokonaisenergia Oulujoen vesistöalueella oli
raskaaksi polttoöljyksi muunnettuna 1 000 m3 x

km:n uittosuoritetta kohti keskimäärin 4,09 kg.
Kuhmon reitillä kulutus oli 3,00 kg, Kiannan rei
tillä 4,18 kg, Oulujärvellä 2,85 kg ja Oulujoella
6,29 kg. Vastaavaa kuljetussuoritetta kohti ener
gian kulutus vuonna 1974 oli autokuljetuksissa
28,0 kg ja rautatiekuljetuksessa 10,4 kg.

Uittopuun kuljetusmääriin vaikuttaa ratkaise
vasti teollisuuslaitosten mahdollisuus käyttää
uittopuuta. Raakapuun tehdasvarastojen puuttu
minen rajoittaa u ittopuun käyttöajan avovesikau
teen. Jossain määrin uitto puun käyttöä vähentää
myös puutavarakuljetuksessa olevan autokannan
työllisyyden järjestäminen ympärivuotiseksi.

Nippu-uittoon siirtymisen jälkeen on huomat
tava osa entisistä irtouittoväylistä käynyt tarpeet
tomiksi. Näiden väylien uittosääntöjen lakkaut
tamista varten suunnitelmat tulisi laatia kiireelli
sesti. Tämän lisäksi tulisi selvittää käytössä ole
villa uittoväylillä irtouittoa varten uittosäännöis
sä varattujen vesi- ja maa-alueiden soveltunius ja
tarpeellisuus nippu-uitolle.

5.52 Vesiliikenne

Laivaliikenne Oulujoen vesistössä oli vilkkaimmil
laan vuosisadan vaihteessa ja alkoi tyrehtyä vähi
tellen 1920-luvun lopulla rautatie- ja maantiekul
jetusten aiheuttaman kilpailun johdosta. Sotien
jälkeen sisävesillä laivaliikennettä ei enää merkit
tävästi harjoitettu. Nykyisin vesiliikenne suun
nittelualueella on lähes yksinomaan merialueella
tapahtuvaa.

Oulujärvellä on Oulun luotsipiirin merkitsemiä

Taulukko 19/1. Uittosuoritteen kehitys (Oulujoen vesistön) eri uitroväylillä.
Table 19/L Developmenr in logfloarage on differentfloating roures in miiljoo m3 km.

Vuosi Kuhmon reitti Kiannan reitti Oulujärvi Oulujoki Yhteensä
Vear Total

milj.m3.km milj.m3. km milj.m3. km milj.m3. km milj.m3.km

1970 35,5 27,2 21,6 29,6 113,9

1971 32,8 24,0 16,2 21,2 94,2

1972 30,4 23,9 18,6 23,9 96,8

1973 23,3 26,8 16,1 24,4 90,6

1974 19,9 28,0 19,4 22,0 89,3

1975 27,9 22,0 14,6 27,5 92,0

1976 11,1 19,2 6,3 7,2 43,8

1977 18,2 29,9 14,1 18,1 80,3

1978 13,4 22,3 4,3 4,2 44,2

1979 18,7 44,1 24,3 29,1 116,2

1980 9,0 27,5 17,8 23,9 78,2

1981 7,9 32,5 16,9 17,8 75,1

1982 5,5 28,1 16,5 16,2 66,3
1983 6,5 18,4 5,0

— 29,9
1984 1,8 11,6 3,7 — 17,0
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laivaväyliä yhteensä noin 370 km. Näiden väylien
syvyys on 1,2—3,5 m. Lisäksi säännöstelijä on
velvoitettu merkitsemään laivaväylät Sotkamon
reitin järvillä sekä Kiantajärvellä peratut väylät.

Aikanaan lukuisista veneenvetoteistä ja kana
vista on käytössä ja tie- ja vesirakennuslaitoksen
hoidossa enää seuraavat Kuhmon reitillä olevat
rakenteet:
Pajakkakosken vetomöljä
Vuonteenkosken vetomöljä
Pikku-Lentuankosken vetomöljä
Kaarneen kiskotie
Huuhkajalahden-Juttuan kiskotie.

Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä olisi sy
yyskartoitus tarpeen, jotta laivaliikenteen käyt
tämät pääväylät voitaisiin määrittää ja merkitä
asianmukaisesti. Samalla tulisi merkitä tärkeim
miltä venepaikoilta väylät näille pääväylille. Vas
taava syvyyskartoitus tulisi Oulujärven osalta täy
dentää ja tarkistaa. Mainituilla pääväylillä syvyy
den tulisi olla 3,0 m alimmasta avovesikauden
vedenkorkeudesta laskettuna.

Vesistöön rakennettaessa tulisi Oulujärvellä
ottaa huomioon lisääntyvä vesien virkistyskäyt
tö, jotta alikulkukorkeudet olisivat riittäviä mm.
nykyistä suuremmillekin purjeveneille.

5.6 Tulvasuojelu ja kuivatus

Oulujoen vesistöalueen maa-ala jakautuu seuraa
vasti:
metsätalouden maata 1 877 200 ha
peltoa 64 600 ha
muuta maata 36 000 ha

94,9 %
3,5 %
1,8 %

1 977 800 ha 100,0 %

Peltoa on eniten Oulujokivarressa ja Oulujär
ven sekä Sotkamon järvien ympäristössä. Näillä
alueilla on myös salaojitetun pellon osuus suurin.
Pelloista oli v. 1979 viljelemättä noin 22 %. Vil
jelyksessä olevasta peltoalasta oli salaojitettua
noin 5 %.

Maa-alasta on turvemaata 52 % ja kangasta
48 %. Turvemaan osuus on Oulujokivarressa 60%,
Oulujärven ympäristössä 56 % ja Hyrynsalmen
sekä Sotkamon reiteillä 47 %.

Maanomistus on jakautunut seuraavasti:
valtio
kunnat ja muut yhteisöt
teollisuusyhtiöt
yksityiset

5.61 Suoritetut tulvasuojelu- ja kuivatustyöt

Peltojen peruskuivatuksista on suurin osa toteu
tettu vuosien 1950 ja 1970 välisenä aikana. Kui
vatustarve on uudelleen lisääntynyt 1970-luvun
loppupuolella. Valtion rahoituksen tuella on pe
ruskuivatuksia toteutettu noin 45 000 ha. Näistä
maanviljelysinsinööripiirien ja vesipiirien toteut
tamien hankkeiden hyötyala sijoittuu vesistön eri
osille seuraavasti:
Oulujokivarsi 17 500 ha 43 %
Oulujärven ympäristö 9 300 ha 23 %
Hyrynsalmen reitti 8 500 ha 21 %
Sotkamon reitti 5 100 ha 13 %

Maa-alasta oli vuonna 1979 metsäojitettu
noin 32 %. Ojitustoiminnan painopiste on siirty
nyt vesistön alaosalta vähitellen ylöspäin siten,
että uudisojitusta tehdään huomattavassa määrin
enää vain Hyrynsalmen ja Sotkamon reittien ve
sistöalueilla.

Oulujoen vesistöalueella on maankuivatustar
koituksessa toteutettu 60 järvenlaskuhanketta,
joissa 10 tapauksessa on järvi tai lampi kuivattu
kokonaan. Lisäksi lukuisten järvien vedenpinta
on alentunut uittoa varten suoritettujen perkaus
ten yhteydessä. Järvenlaskujen ja perkausten hyä
tyala on ollut 26 000 ha, mistä toteuttamisaikana
on ollut peltoa vain 50 ha. Jokien perkauksia on
toteutettu 5 kpl ja purojen perkauksia lähes
200 kpl.

5.62 Tulvasuojelunja kuivatuksen tarve

Oulujoen vesistöalueella ei ole erityisen merkittä
viä tulvaongelmia, mihin osaltaan on vaikuttanut
vesistön rakentaminen ja käyttö voimataloutta
varten. Tulvahaittoja kuitenkin esiintyy ja tulva
suojelutoimenpiteet ovat tarpeen ensisijassa seu
raavilla Oulujokeen ja Oulujärveen laskevilla sivu
vesistöillä:

Sanginjoki, Oulu, Muhos
Muhosjoki, Muhos
Utosjoki, Utajärvi
Leinosenjoki, Vaala
Vuolijoki, Vuolijoki
Mainuanjoki, Kajaani

Tulvahaittoja esiintyy lisäksi myös Vihtamo
joella ja Sapsojoella Sotkamossa, Hiisijoella Risti
järvellä sekä Selkäjoella Hyrynsalmella. Tulvasuo
jelusta saatava hyöty kustannuksiin verrattuna on
näissä kuitenkin niin vähäinen, ettei lähitulevai
suudessa liene mahdollisuuksia tulvien poistami
seen.

yhteensä

33,3 %
2,4%

13,6 %
50,7 %
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Peltojen kuivatustarve on lähes kokonaan ai
kaisemmin toteutettujen hankkeiden täydennys

tä, mitä osaltaan lisää salaojituksen vaatima kui

vatussyvyyden kasvu. Peruskuivatus- ja salaojitus
tarpeeksi on arvioitu 12 000 ha eli vajaa neljän

nes käytössä olevasta peltoalasta.
Ojitettu ja ojitettava metsäalue käsittää yh

teensä 37,5 % koko vesistöalueen maa-alasta.

Suon uudisojitustarve, mikä painottuu Hyryn
salmen ja Sotkamon reittien vesistöalueiden

yläosille, oli vuoden 1979 lopussa noin 190 000

ha eli lähes 10 % ko. vesistöalueiden maa-alasta.
Lisäksi tarvitaan täydennysojitusta, kankaiden
ojitusta sekä ojien perkausta arviolta 100 000 ha.

5.63 Tulvasuojelun toteuttamisvaihtoehdot

Sanginjoki
Sanginjoen tulva-alueita on noin 700 ha. Tulvien
poistamiseksi tehdyt perkaus- ja tekoj ärvisuunni
telmat ovat saaneet lähinnä alajuoksun loma-
asutuksen taholta niin kovan vastuksen, että ne

ovat rauenneet. Uusina vaihtoehtoina on esitetty
mahdollisuuksia kääntää Sanginjoen yläosan tul
vavedet suoraan Oulujokeen. Seuraavassa on tar
kasteltu neljää vaihtoehtoa:
1 Aittokosken tekojärven (20 milj.m3) raken

taminen
II Aittolan tekojärven (10 milj.m3) rakentaminen
III Aittolan tekojärven (10 milj.m3) rakentaminen

ja Koivujoen kääntäminen Oulujokeen
IV Sanginjoen latvaosan tulvavesien kääntäminen

Oulujokeen.

Vaihtoehtojen hyödyt ja kustannukset on esi

tetty seuraavassa jaotelmassa.

Vaihto- Kustan- Hyöty 1000 mk Hyöty/

ehto nukset kui- voima- yh- kust.
1000mk vatus talous teensä

4 000 1100 - 1100 0,3

II 3 000 900 - 900 0,3

III 4 100 1 100 1 869 2 969 0,7

IV 2 100 1100 3 549 4 649 2,2

Vaihtoehtojen vertailussa (vertailuajankohta
vuonna 1975) voimatalouden saama hyöty tekee
vesistöjen kääntämisvaihtoehdot edullisimmiksi.
Vajhtoehdojsta on selvästi edullisin vaihtoehto
IV eli Sanginjoen latvaosan kääntäminen Oulu
jokeen Pällin voimalaitoksen yläpuolelle. Vaih
toehto sisältää ainoastaan kesäkauden keskivir
taamaa suurempien virtaamien kääntämisen, jo
ten suuria haittavaikutuksia Sanginjoen alaosassa

tuskin aiheutuisi. Loma-asukkaat ovat kuitenkin
vastustaneet hanketta voimakkaasti.

Utosjoki
Utosjoella tulva-alueita on vesistön alaosassa

Naamajoen liittymiskohdan lähistöllä sekä Ke

milässä ja Autionkylässä. Tulvat ovat aiheutta

neet vahinkoa pelloille, rakennuksille, silloille

ja teille. Yksityiskohtaisia selvityksiä ei ole tehty.

Jo toteutetulla Naamajoen järjestelyllä ei ole vai

kutusta edellä mainittujen alueiden tulviin.

Tulvahaittojen poistamiseksi on tarkasteltu

viittä vaihtoehtoa:
1 Utoslatvan ja Ylilammen tekojärvien raken

taminen sekä säännöstely Piltunkijoen uitto

padoilla
II Utoslatvan ja Ylilammen tekojärvien rakenta

minen sekä Piltunkijärven ja Potkunjoen kään

täminen Kutujokeen
III Utosjoen latvaosan kääntäminen Kutujokeen,

Naamajärven-Kortejärven tekojärven rakenta

minen sekä Leinosenjoen perkaus

IV Kutujoen kääntäminen Oulujärveen II vaihto

ehdon lisäksi
V Kutujoen kääntäminen Oulujärveen III vaihto

ehdon lisäksi.

Vaihtoehtojen hyödyt ja kustannukset (vertai

lukohta 1975) on esitetty seuraavassa jaotelmassa.

Vaihto- Kus- Va

ehto tan- hingot

nukset
1000mk 1000mk

1 1 500 - 1 600 - 1 600 1,07

II 2600 - 1600 $77 2477 0,95

III 7900 - 1900 2565 4465 0,57

IV 4 500 700 1 900 7 391 9 291 2,00

V 9 800 700 2 200 9 569 11 769 1,20

Vertailu osoittaa vaihtoehdon IV selvästi

edullisimmaksi. Tämän vaihtoehdon edullisuus

perustuu suureksi osaksi käännettävien vesien

varastointimahdollisuuteen Oulujärvessä. Vaihto

ehdon IV etuna on myös se, että se poistaa tulva-

vedet myös Leinosenjoelta. Suoranaisiksi va

hingoiksi virkistyskäytölle ja kalataloudelle on ar

vioitu 0,7 milj.mk. Vaihtoehto IV kuitenkin

muuttaa luonnontilaa varsin voimakkaasti, mitä

ei ole vertailussa voitu ottaa kustannuksina huo

mioon. Myös alueen väestö vastustaa kääntämis

hanketta, joten Utosjoen tulvahaittojen poista

minen ehdotetaan kuitenkin tehtäväksi vaihto

ehdon 1 pohjalta. Siten olisi selvitettävä yksityis

kohtaisesti Ylilammen ja Utoslatvan tekojärvien

toteuttamismahdollisuudet sekä mahdollisuudet

säännöstellä Piltunkijärveä, Kalliojärveä ja Kui

vikkojärveä.

Hyöty 1000 mk Hyöty/

kuiva- voima- yh- kust.

tus talous teensä
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Muut vesistöt
Leinosenjoen järjestelyhankkeen 645 ha hyöty-
alueet ovat Kaihlasen järven ympärillä ja alapuo
lella. Hanke on ollut vireillä 1930-luvulta asti,
sillä joen perkaus olisi tullut saatavaan kuivatus
hyötyyn nähden kalliiksi. Vesistön yläosalle ei
ole mahdollisuutta saada tulvavarastotilaa. Utos
joen tulvasuojeluvaihtoehto IV poistaisi tulva-
ongelmat myös Leinosenjoelta.

Muhosjoen tulva-alueet sijaitsevat Huikolan
Kylmälän alueella joen yläosalla.

Vuolijoen noin 500 ha tulva-alueet sijaitsevat
melko kapeina vyöhykkeinä pitkin jokivartta.
Tulvien poistamistoimenpiteinä tulevat kysy
mykseen pienehköt perkaukset.

Mainuanjoen tulva-alueet (143 ha) sijaitsevat
joen yläosalla ja Mainuanjärven ympärillä. Tulva-
haittojen poistamiseksi on tehty useita suunnitel
mia. Viimeisin suunnitelma käsittää ylimmän kos
ken perkaamisen lähinnä uomaa leventämällä,
mutta hankkeen toteuttamisesta on luovuttu.

5.7 Vesien virkistyskäyttö
Vesien virkistyskäyttöön sisältyy ulkoilu, ja uinti,
veneily ja vesiretkeily, matkailu ja loma-asutus
sekä vapaa-ajankalastus. Viimeksi mainittua on
käsitelty muun kalastuksen yhteydessä.

5.71 Rantojen mäiirä

Suunnittelualueen kunnissa on rantaviivaa seutu
kaavaliittojen suorittamien inventointien mukaan
seuraavasti:
Hyrynsalmi 488 km
Kajaani
Kuhmo
Paltamo
Puolanka
Ristijärvi
Sotkamo
Suomussalmi
Vaala
Vuolijoki
Kempele
Kuusamo
Muhos
Oulu
Oulunsalo
Taivalkoski
Tyrnävä
Utajärvi

Taulukko 2011. Loma-asuntojcn määrä ja kehitysennuste.
Tabte 20/1. Projected number of vacation houses,

Kunta 1970 1985 2000
Commune

Hyrynsalmi 67 230 420
Kajaani 662 1 075 1 330
Kuhmo 236 980 2 200
Paltamo 223 760 1 200
Puolanka 148 550 900
Ristijärvi 85 270 500
Sotkamo 493 1 450 1 800
Suomussalmi 232 950 1 950
Vaala 335 860 1 200
Vuolijoki 157 375 500
Kempele 39 40 40
Kuusamo 660 2 700 5 200
Muhos 14$ 200 300
Oulu 214 220 220
Oulunsalo 284 550 550
Taivalkoski 101 950 1 850
Tyrnävä 14 20 20
Utajärvi 137 550 $00

Kainuun seutukaavaliiton alueella rantaviiva
on laskettu 5 ha ja sitä suurempien järvien osalta
on Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton alueella
on rantaviivaa laskettaessa otettu huomioon yli
1 km2 suuruiset järvet.

Oulujoen vesistöalueella oli vuonna 1970 loma-
asuntoja 3 639 kpl. Loma-asuntojen määrän otak
sutaan olevan vuonna 1985 noin 8 470 kpl ja
vuonna 2000 noin 13 300 kpl. Loma-asuntojen
määrä vuonna 1970 ja ennusteet vuosille 1985—
2000 on esitetty taulukossa 20/1.

5.72 Virkistysalueet

Virkistysalueilla tarkoitetaan tässä yleiseen virkis
tyskäyttöön tarkoitettuja ulkoitu-, retkeily- ja
virkistyskalastusalueita. Ulkoilualueita eli taaja
mien välittömässä läheisyydessä olevia virkistys-
alueita ovat kunnat varanneet riittävästi kaikkien
taajamien tarpeisiin.

Retkeily- ja virkistyskalastusalueet, joissa ve
sistöillä on keskeinen merkitys, ovat yleensä
metsähallituksen perustamia ja hoitamia, ylei
seen käyttöön tarkoitettuja erämaa-alueita. Niitä
voidaan katsoa olevan riittävästi ja niistä tärkeim
mät ovat seuraavat:

423 km
2 481 km

486 km
284 km
260 km
985 km

2 930 km
509 km
173 km

4 km
2 440 km

56km
95km
64km

626 km
10km

249 km
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1. Hossan alue, Suomussalmi
2. Ylivuokin virkistyskalastusalue, Suomussalmi
3. Jumaslijärven retkeilyreitti, Suomussalmi
4. Lietejoen-Syväjoen virkistyskalastusreitti,

Hyrynsalmi
5. Iso-Palosen virkistyskalastusalu e, Kuhmo
6. Sininen polku, Kuhmo
7. Jauhovaaran alue, Kuhmo
8. Hiidenportin-Peurajärven alue, Sotkamo
9. Vuokatin alue, Sotkamo

10. Manamansalon virkistysalue, Vaala
11. Rokuan alue, Utajärvi
12. Oulunsalon alue, Oulu

Leirintäalueita ja lomakyliä oli vuonna 1980
alueella 22 kpl. Hoidettuja uimarantoja oli 46
kappaletta. Retkeily- ja virkistyskalastusalueet on
esitetty kuvassa 12/1.

5.73 Veneily

Oulujoen vesistö soveltuu suhteellisen hyvin ve
neilyyn. Vesistössä on veneilyyn soveltuvia reit
tejä, joskin vesistöjen säännöstely tuottaa jonkin
verran haittaa.

Rekisteröityj ä moottoriveneitä suunnittelu-
alueen kunnissa Oulun edustan merialue mukaan
luettuna oli vuoden 1974 lääninhallituksen vene
rekisterin mukaan 542 kpl. Näistä oli Oulussa re
kisteröity yli puolet.Määrä kasvoi 1970-luvun
alussa 77 %. Kasvu on ollut Oulussa 68 % ja
muussa osassa suunnittelualuetta 87 %.

Veneilysatamista on käytetty vesihallituksen,

tie- ja vesirakennushallituksen, Seutusuunnittelun
Keskusliiton ja veneilyjärjestöjen luokitussuosi

tusta, jolla pyritään entistä yhtenäisempään käy

täntöön veneilyn suunnittelussa. Luokitussuosi

tuksessa satamat on jaettu koti- ja matkasata

mi. Matkasatamat on lisäksi jaettu varustetason

mukaan neljään alaluokkaan. Veneilyreitit on

suosituksessa jaettu laivaväyliin, veneväyliin ja

venereitteihin.
Kainuun alueella on Kainuun seutukaavaliiton

suorittaman selvityksen mukaan yhteensä 13 ko
tisatamaa sekä yksi vierassatama. Useimmissa sa
tamissa ei kuitenkaan ole minkäänlaisia rakennet
tuja laitureita. Oulun kaupungin edustan meri-
alueella on kuusi kotisatamaa ja yhdeksän matka
satamaa. Suunnittelualueen veneily- ja melonta
reitit on esitetty kuvassa 12/1.

Suunnittelualueelta on merikortit Oulun edus
tan merialueelta ja lulujärveltä. Näillä alueilla
väylien merkitsem isestä huolehtii merenkulkuhal
litus. Kainuun vesipiirin vesitoimisto on suoritta
nut suurimpien järvien syvyyskartoituksia.

5.8 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu
5.81 Suojelun perusteet

Vesiluontoa ja vesimaisemaa voidaan suojella
usean eri lain kuten luonnonsuojelulain (71/
1923), muinaismuistolain (295/1963), kalastus-
lain (503/1951), vesilain (264/1961), rakennus-

lain (370/1958) ja rakennussuojelulain (60/1984)
perusteella.

Valtakunnallisia valtioneuvoston vahvistamia
suojeluohjelmia, joihin sisältyy myös vesiluontoa

ja vesimaisemia, ovat kansallis- ja luonnonpuisto
verkon kehittämisohjelma, lintuvesien suojeluoh

jelma ja harjujensuojeluohjelma. Komiteanmie
tintöinä on julkaistu lisäksi Erityistä suojelua
vaativat vedet -ohjelma, Maisematoimikunnan
mietintö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuu

rihistorialliset ympäristöt ja esihistorialliset suo
jelualuekokonaisuudet sekä Koskien suojelutoi

mikunnan mietintö, jonka pohjalta on valmistel

tu myös lakiesitys.
Luonnonsuojelualueita ovat valtion maille lail

la tai asetuksella perustetut kansallispuistot ja
luonnonpuistot, metsähallituksen päätöksellään
rauhoittamat aarnialueet, luonnonhoitometsät ja
ojitusrauhoitusalueet sekä yksityismaille yleensä
maanomistajan hakemuksesta lääninhallituksen
päätöksellä perustetut luonnonsuojelualueet.

Kulttuurihistoriallisten kohteiden rauhoitus
perustuu pääasiassa muinaismuistolakiin ja raken

nuslakiin.
Varsinaisten suojelupäätösten lisäksi vesimai

seman suojeluun voidaan oleellisesti vaikuttaa

myös kaavoituksen avulla.

5.82 Suojelukohteet

Oulujoen vesistöalueen valtakunnallisesti merkit
tävät luonnonsuojelualueet ovat Ulvinsalon ja Pal

jakan luonnonpuistot ja Rokuan kansallispuisto.
Vuonna 1978 julkaistuun luonnonsuojelualueita
koskevaan valtioneuvoston periaatepäätöksen ja
siihen liittyvään kehittäm isohjelmaan sisältyvät
alueella Hiidenportin kansallispuisto ja Paljakan
luonnonpuiston laajennus.

Maa- ja metsätalousministeriön suojeluvesity&
ryhmä on esittänyt Hossan alueen vesistöjä ja
Lentuan järveä suojeluvesiksi. Näiden suojeluve
sien osuus muista luonnonsuojelualueista on vä
häinen.

Työryhmän ehdotuksessa lulujoen vesistön
vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi (vesihalli
tuksen tiedotus 125, osa II) on esitetty luettelo
alueen nykyisistä ja ehdotetuista luonnonsuojelu
alueista sekä vesistöön liittyvistä kulttuurihisto
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riallisista kohteista. Tiedot perustuvat seutukaa
valiittojen kokoamiin esityksiin. Luettelon teke
misen jälkeen on vahvistettu soidensuojelun pe
rusohjelma. Siihen kuuluvat suunnittelualueen
suot on esitetty taulukossa 22/1. Suojelukohteet
on esitetty kuvassa 13/1.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama, lin

tuvesien suojelun käsittelevä, työryhmä on esit

tänyt komiteamietinnössään Oulujoen vesistö

alueelta suojeltaviksi taulukossa 21/1 esitetyt

lintuvedet.

Taulukko 2 1/1. Valtakunnallisen lintuvesien suojeluoh
jelmaan kuuluvat kohteet.
Table 21/1.

Kunta Suojelukohde
Commune

Hyrynsalmi Kuivajärvi
Kajaani Kuluntajärvi
Kuhmo Heinäjärvi
Oulu Kempeleenlahden ranta
Sotkamo Ruokojärvi — Suojärvi — Rimpilampi
Suomussalmi Korpijärvi
Suomussalmi Hirvasjärvi, Raatejärvi ja Tulijärvi
Utajärvi Ahmasjärvi
Vaala Painuanlahti

5.9 Kalatalous

Tässä esitetyt kalataloustiedot perustuvat Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatimaan Ou
lujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelmaan.
Tietoja on kerätty saaliskirjanpidon ja kalastus
tiedustelujen sekä koekalastusten, kalanmerkin
töjen sekä muiden kalastoon kohdistuneiden tut
kimusten avulla. Tutkimukset ovat koskeneet
mm. kutualueiden ja apajapaikkojen sijaintia ja
laajuutta, poikasten kuoriutumisen ajankohtaa ja
vaellusta, ravintoa sekä kalaistutuksia. Saalista
voitteen arvioiminen on suoritettu vesistön saa
liin määrän ja koostumuksen sekä alle pyynti
ikäisten kalojen määrän perusteella.

5.91 Kalasto ja kalakannat

Oulujoen vesistössä on 39 kalalajia, joista 12 on
istutettua. Merialueelta Oulujoen suusta on tavat

tu 37 kalalajia.
Merialueelta saadusta saaliista oli vuonna 1979

silakkaa 71,2 %, siikaa 10,5 %, muikkua 8,6 %,

ahventa 3,9 %, kuoretta 2,8 % ja haukea 9,5 %.

Lohen, taimenen, lahnan, säyneen ja mateen
osuus saaliista oli yhteensä 2,1 %.

Sisävesialueen saalis ja sen alueellinen jakautu
minen on esitetty kuvassa 14/1. Halutuimpia saa
liskalalajeja ovat muikku, siika ja hauki, joskin

Taulukko 22/1. Valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvat Suot.
Tahle 22/1. Bogs included in the first national bog protection programme.

Kohde Kunta Pinta-ala

Bog Commune Surface area
ha

Julmasuo Hyrynsalmi 242

Säkkisenlatvansuo — Jännesuo — Lamminsuo Hyrynsalmi 155

Jourensuo — Salinsuo Kajaani — Vuolijoki 743

Elimyssalon alue Kuhmo 3 280

Kolkonsuo Kuhmo 272

Juortanansalo Kuhmo — Suomussalmi 2 735

Suoniemensuo Kuhmo 481

Rimpisuo Kuhmo 138

Leppikankaan letto Paltamo 19

Antinsuon letto Paltamo 6

Joutensuo Paltamo — Puolanka 236

Karhisensuo — Pyöreäsuo Ristijärvi — Kuhmo 319

Raatejärven alue Suomussalmi 569

Paiselammen alue Suomussalmi 230

Lokkisuo — Teerisuo Suomussalmi 104

Säynäjänsuo Suomussalmi 875

Martinkaira Suomussalmi 3 058

Rumala — Kuvaja — Oudonrimmet Vaala — Kestilä 5 009

Rimpineva Vuolijoki 559

Säippämö — Kivimo Utajärvi 3 350

Tallansuo Utajän’i 1 220

6 461646P
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ahven on yleisin saaliskala koko vesistöalueella.
Verkkosarjakalastuksissa runsaimmat saaliit on
saatu rehevöityneiltä vesialueilta, jotka ovat myös
säännöstelyn vaikutuksen alaisia. Saalis koostuu
pääasiassa särkikaloista. Koska särki ei ole halut
tu saaliskala, poikkeaa saalistiedustelulla saatu
saalis siitä huomattavasti.

Jätevesien lasku, vesistöjen säännöstely ja suo
ritetut perkaukset ym. vesistöä muuttaneet toi
menpiteet ovat vaikuttaneet lajien runsaussuhtei
sun. Muutos on tapahtunut pääsääntöisesti siten,
että ns. vähäarvoiset kalalajit ovat vallanneet elin-
tilaa arvokkaammilta kalalajeilta.

5.92 Kalastus

Kalastuskorteista saatujen tietojen mukaan oli
vuonna 1975 merialueelia 180 ammattikalastaja
ruokakuntaa. Vuonna 1972 oli sisävesialueella
247 ammattikalastajaruokakuntaaja vuonna 1976
enää vain 135 ruokakuntaa. Ammattikalastajien
keski-ikä oli 47 vuotta. Ammattikalastuksen jat
kuminen oli epävarmaa, sillä vain 10 %:lla kalas
tajamokakunnista oli tiedossa jatkaja.

Kotitarve- ja virkistyskalastukseen osallistui
vuonna 1976 noin 13 000 ruokakuntaa. Kun ruo
kakunnissa kalastukseen osallistui keskimäärin
2,4 henkilöä, osallistui kalastukseen yli 30 000
henkilöä. Kalastajista hieman yli puolet oli koti
tarvekalastajia.

Merialueella oli vuonna 1977 käytössä 37 pari
troolia. Muiden pyydysten määriä ei merialueelta
tiedetä, mutta suurin osa kalastajista on verkko
kalastajia. Rysäpyynti on ammattikalastuksessa
tärkeä, sillä sen saaliin arvo on yhtä suuri kuin
verkkopyynnin.

Sisävesialueella tärkein pyydys on verkko sekä
ammatti- että virkistys- ja kotitarvekalastuksessa.
Nuottaus on vähentynyt ja vain Oulujärvellä ve
detään vakituisesti talvinuottaa. Nuottaus näyt
tää kuitenkin olevan uudelleen lisääntymässä.

Ammattikalastajat kalastavat melko tasaisesti
koko vuoden, joskin kalastajia on kesällä vähem
män ja keväisin ja syksyisin enemmän kuin keski
määrin. Virkistys- ja kotitarvekalastus sen sijaan
on runsainta kesäaikana ja keväällä.

5.93 Katansaatiit

Oulujoen vesistön lohisaaliista on tietoja aina
1500-luvulta, joskin ne koskevat vain ns. kruu
nun patojen pyyntiä. Oulujoen lohisaaliiksi vuon

na 1869 mainitaan 58 920 kgja kokonaissaaliiksi
81 855 kg. Vuoden 1919 jälkeen, kun Oulujoella
alettiin merkittävämmin uittaa puutavaraa, on lo
hisaalis ollut Muhoksen ja Ratin padoilla yhteen
sä keskimäärin noin 8 000 kg/aja Merikosken pa
dolia keskimäärin vajaa 12 000 kg/a. Oulujärven
kalansaaliiksi on vuonna 1915 ilmoitettu (Toiva
nen) noin 180 000 kg, josta kolmannes on ollut
muikkua, Koko Oulujoen vesistön saaliiksi on
arvioitu (Liedes) vuonna 1953 noin 1 700 000 kg,
josta muikkua noin 390 000 kg, haukea noin
250 000 kgja ahventa noin 550 000 kg.

Oulujoen edustan merialueen ammattikalas
tuksen saalis oli vuonna 1975 noin 2,35 milj.kg.
Saaliista oli silakan osuus 63 ¾, siian 13 %, mui
kun 14 ¾ ja ahvenen alle 2 %. Saaliista saatiin
troolipyynnillä 74 % ja rysäkalastuksella 26 %.

Sisävesialueen ammattikalastuksen saalis oli
vuonna 1972 noin 400 000 kg ja vuonna 1976
vain noin 83 000 kg. Ammattikalastuksen pie
nentymisen johdosta myös koko sisävesialueen
saalis pieneni, sillä vuonna 1972 oli koko saalis
noin 1356 000 kgja vuonna 1976 noin 965 000
kg. Hehtaarisaalis oli vuosina 1972—1973 keski
määrin 5,3 kg/a ja vuonna 1976 keskimäärin
3,7 kg. Saaliin alenema johtui pääasiassa muikun
kadosta, joskin siikaa lukuun ottamatta kaikkien
kalalajien saalis vähentyi.

Ammattikalastuksen saaliin arvo oli vuonna
1976 merialueella noin 6 milj.mk ja sisävesialu
eella 0,5 milj.mk. On huomattava, että sisävesi
alueella oli muikkusaaliin arvo vuonna 1972 noin
1,5 milj.mk, kun se oli vuonna 1976 vain 0,2
milj.mk.

Virkistys- ja kotitarvekalastuksen saaliin arvo
oli vuonna 1976 merialueella 1,9 milj.mk ja sisä
vesialueella 3,9 milj.mk.

Rapua on istutettu Oulujoen vesistöön 1920-
luvulta lähtien. Kainuussa rapusaalis on ollut
1960- ja 1970-luvuilla 120 000—200 000 kpl/a
ja Oulujoessa parhaat saaliit 1960-luvulla yli
200 000 kpl/a. Oulujoen rapukanta tuhoutui
vuonna 1962. Osittaisen elpymisen jälkeen rapu-
kanta tuhoutui uudelleen rapuruton seurauksena
1980-luvun alussa.

5.94 Kalakantoihin ja kalastukseen vaikuttaneet
toimenpiteet

lulujoen vesistöalueella on tehty runsaasti sellai
sia rakentamistoimenpiteitä ja vesistöalueella on
edelleen sellaista toimintaa, mikä vaikuttaa kala
talouteen haitallisesti.
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Vesivoiman rakentamisen ja käytön vaikutuk
set ovat verraten moninaiset. Voimalaitosten ra
kentaminen on aiheuttanut rakennusaikaista sa
mentumista ja pohjan liettymistä. Poikastuotan
toalueissa toimineet kosket ovat hävinneet ja
nousuvaellus estynyt porratuksen vuoksi. Voi
malaitosten käytöstä aiheutuu alaspäin vaeltavien
kalojen kuolemista turbiineissa. Voimalaitosaltai
den ja säännösteltyjen järvien vedenkorkeuden
vaihtelu aiheuttaa monenlaisia häiriöitä, jotka
vaikuttavat kalojen lisääntymiseen ja ravinnon
saantiin sekä vaikeuttavat kalastusta.

Vesiliikenteen ja uiton suurimmat haitat ovat
johtuneet väylien rakentamisesta. Koskien per
kauksista on aiheutunut koskikutuisten kalojen
poikastuotannon ja elinmahdollisuuksien vähen
tymistä sekä jokien ja järvien vedenpinnan alen
tumisesta johtuvia haittoja. Uiton toimittamises
ta ja vesivarastoinnista aiheutuu kalastuksen esty
mistä ja kutualueiden menetyksiä.

Jätevesien vaikutus on huomattavan suurta
ainoastaan Oulun edustan merialueella ja Kajaa
nin alapuolella Oulujärvellä. Jätevesien välittömiä
vaikutuksia ovat mm. myrkyllisyydestä aiheutu
vat kalakuolemat, karkottuminen ja makuvirheet
sekä hapen kuluminen. Välillisiä vaikutuksia ovat
rehevöitymisen seuraukset, jotka vaikuttavat sekä
kalastoon, pohj aeliöstöön että kalastukseen.

Maa- ja metsätalouden aiheuttamia vaikutuk
sia ei ole Suomessa kovin paljon tutkittu. Oulu
joen vesistöalue on pääosin harvaan asuttua, jo
ten maatalouden vaikutukset ovat vähäisiä. Met
sätalouden osalta ojitus aiheuttaa pH-muutoksia,
samentumista ja pohjan liettymistä. Ojitus ja
metsälannoitus saattavat aiheuttaa myös vesistö
jen liiallista rehevöitymistä.

Kalataloudelle aiheutuneita haittoja voidaan
vähentää, paitsi pienentämällä haitan aiheuttajia
eli säännöstelyä lieventämällä, jätevesiä puhdista
maila jne., myös muilla toimenpiteillä. Tällaisia
ovat mm. seuraavat toimenpiteet:
— kalanistutukset
— uusien kalalajien ja ravintoeläinten kotiutta

minen
— kalaportaat tai muu ylisiirto
— perattujen koskien kiveäminen ja muut kala-

taloudelliset kunnostustyöt
— laskettujen järvien vedenpinnan nosto
— kutualueiden ja -alustojen rakentaminen
— apajapaikkojen raivaaminen
— puujätteiden ja turpeen poisto
— venesatamien rakentaminen
— uusien pyyntitapojen kehittäminen ja kalas

tuksen järjestely.

5.95 Kalakantojen hoito

Kalakantojen hoitotoimenpiteistä ovat määrälli
sesti suurimpia voimalaitosten rakentaminen ja
säännöstelyn johdosta annetut kalanistutusvel
voitteet. Kalakantojen hoitoa tapahtuu myös ka
lavesien omistajien tai haltijoiden eli lähinnä ka
lastuskuntien ja metsähallituksen toimesta.

Kalastuskuntien kalavesien hoitotoimenpiteis
tä ovat yleisimpiä kalaistutukset ja rauhoitukset.
Istutettavat lajit ovat olleet yleensä hauki, siika
ja taimen sekä rapu. Suurin osa istutuksista on
tapahtunut maatalouskeskusten kautta. S iikaistu
tukset ovat olleet aluksi vaellussiikaa, mutta
vuonna 1973 jälkeen on istutettu muksunsiikaa
ja peledsiikaa. 1970-luvun lopulla yksikesäisten
planktonsiikojen istutukset ovat lisääntyneet,
sillä Otanmäen ja Lahnaslammen kaivosten jäte
vesialtaita on käytetty luonnonravintolammi
koina.

Metsähallituksen hallinnassa on varsin huo
mattava osa Oulujoen vesistön pinta-alasta, sillä
valtion vesialueet kuuluvat Oulujärven yleisvesi
aluetta lukuun ottamatta metsähallituksen hal
lintaan. Metsähallitus järjestelee kalastusta kalas
tuslupien myynnillä. J ärvitaimenen istuttamista
varten on rakennettu useita suhteellisen pieniä
luonnonravintolammikoita. 1 970-luvun lopulla
on metsähallitus alkanut rakentaa myös suuria
siian viljelyyn tarkoitettuja luonnonravintolam
mikoita. Metsähallituksen istutukset ovat olleet
etupäässä siikaa sekä järvitaimenta ja nieriää
virkistyskalastusalueille.

Merikosken voimalaitoksen velvoitteena ra
kennetulta siikahautomolta on vuosina 1952—
1957 istutettu vuosittain keskimäärin 23 milj.
vastakuoriutunutta vaellussiian poikasta. Kaikkia
poikasia ei kuitenkaan ole istutettu Oulujoki
suulle ja Oulujoen vesistöalueelle, vaan istutuk
sia on tehty myös muualle Perämeren rannikolle
ja muihin vesistöihin.

Suurimman osan Oulujoen vesistön kalaistu
tuksista on tehnyt lulujoki Oy:n Montan kalan
viljelylaitos. Montan kalanviljelylaitoksella on
pääpaino ollut merilohen, meritaimenen ja vael
lussiian viljelyssä, mutta laitos on tarkoitettu
Sotkamon reittiä lukuun ottamatta koko vesistön
voimalaitosten rakentamisesta ja säännöstelyistä
johtuvien kalanhoitovelvoitteiden hoitoon.

Sisävesialueelle on vaellussiian lisäksi istutettu
jonkin verran peledsiikaa ja Vuoksen vesistön
planktonsiikaa. Vuodesta 1976 on Oulujärven
säännöstelystä johtuva hoitovelvoite ollut 500 000
kpl 1-kesäisiä, muun kuin vaellussiian poikasia.
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Siikojen lisäksi on istutettu järvitaimenta ja jon
kin verran muita kalalajeja.

Sotkamon reitin voimalaitosten rakentam ises
ta ja säännöstelystä johtuvien kalanistutusvel
voitteiden hoitamiseksi on määrätty maksu kala-
kanna säilyttämiseksi vuodesta 1970 lähtien.

Muita kalanistutusvelvoitteita on annettu Iso
Pyhäntäjärven, Kusianjärven, Saaresjärven ja Ryy
näsjärven säännöstelyjen johdosta, minkä lisäksi
kalaistutuksia on suoritettu jätevesien laskun joh
dosta määrätyillä vesiensuojelumaksuilla.

Huomattava merkitys kalakantojen hoidolle
on myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok
sen suorittamalla tutkimus- ja koetoiminnalla,
joskin istutukset on suoritettu etupäässä latva
vesistöihin. Oulujoen vesistöalueelle on rakennet
tu useita luonnonravintolammikoita pääasiassa
planktonsiian, mutta myös taimenen viljelyä
varten.

5.96 Kalankasvatus

Teuraskalaa kasvattavat laitokset tuottavat pää
asiassa kolmivuotiasta kirjolohta. Vuonna 1974
toimi Kainuun alueella 69 kalankasvatuslaitosta,
joista kuitenkin vain kahden laitoksen tuotanto
oli yli 5 000 kg vuodessa. Yhteensä tuotanto oli
60 000 kg. Vuonna 1975 kasvatettiin 78 000 kg
kalaa. Kalankasvatus on lisääntynyt voimakkaas
ti Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunni
telman valmistumisen jälkeen. Teuraskalaa tuo
tettiin vuonna 1979 jo 157 000 kg ja vuoden
1980 puolivälissä oli kalankasvatuslaitoksille
myönnetty lupa kasvattaa yhteensä 340 000 kg
vuodessa. Suunnitelmia ja lupahakemuksia oli
lisäksi runsaasti vireillä.

Oulujärven taajamiin on esitetty rakennettavaksi veneilysatamia. Kainuun vesipiiri on jo to
teuttanut venesataman Paltaniemeen ja rakenteilla on Vaalan kirkonkylään.
Harbours for small boats are constructed iii the population centres at lake Oulujdrvi.
Photo: Juhani Karvonen
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6. TOIMENPIDESUOSITUKSET OULUJOEN VESISTUN VESIEN KÄYTÖLLE
JA SUOJELULLE

Vesihallitus on istunnossaan 20.5.1980 hyväksy
nyt sekä 14.9.1983 ja 20.9.1985 tarkistanut seu
raavat toimenpidesuositukset Oulujoen vesistön
vesien käytölleja suojelulle.

6.1 Vedenhankinta

Yhdyskuntien vedenhankinta

Asutuksen vedenhankinta tulee toteuttaa pohja
vesivaroja hyväksi käyttäen kaikissa taajamissa,
missä se kohtuullisin investoinnein on mahdollis
ta. Kajaanin kaupungin tarvitsema lisävesi tulisi
johtaa Matinmäen—Mustikkamäen pohjavesiva
roista. Mikäli Paltamossa pintaveden laatu huono
nee oleellisesti, olisi siellä siirryttävä kokonaan
pohjaveden käyttöön. Myös Leppiniemen taaja
massa tulisi siirtyä pohjaveden käyttöön, koska
pohjavettä käyttävän Muhoksen kunnan vesijoh
toverkosto ulottuu aivan taajaman läheisyyteen.

Vedenhankinnan turvaamiseksi tulisi kaikki ne
pohjavesialueet, jotka ovat jo nykyisin käytössä
tai jotka on tässä suunnitelmassa esitetty käyt
töönotettaviksi, varata vedenhankinnan tarpei
siin. Em. alueilla on tarpeen tehdä täydentäviä
pohjavesiselvityksiä vedenottokohteiden määrit
tämiseksi. Vedenottokohteiden ympäriltä tulisi
varata riittävän laajat alueet vedenhankinnan tur
vaamiseksi. Erityisen tarpeellista pohjavesialuei
den maankäytön suunnittelu ja siihen liittyvien
pohjavesiselvitysten laatiminen on asutustaaja
mien läheisyydessä, missä paineet maa-ainesten
ottamiseen ovat suurimmat. Oulun ympäristössä
tällaisia alueita ovat mm. Hangaskangas ja Iso-
kangas sekä Kajaanin alueella Matinmäki, Mus
tikkamäki ja Koutaniemi.

Oulun kaupungista ja sen ympäristökunnista
riittävän laajalta alueelta tulisi inventoida pohja
vesivarat ja tutkia vedenottokohteiksi soveltuvat
paikat. Tämän jälkeen em. selvityksiin perustuen
Oulun kaupungin vedenhankintavaihtoehdoista
tulisi laatia yleissuunnitelma.

Teollisuuden vedenhankinta

Teollisuuslaitosten vedenhankintajärjestelyt eivät
vaadi lisätoimenpiteitä.

Haja-asutusalueiden vedenhankinta

Haja-asutusalueille tulisi laatia tarpeen mukaan
joko kuntakohtaisia tai useamman kunnan käsit
täviä vesihuollon yleissuunnitelmia.

6.2 Vesistöjen kuormitus ja vesiensuojelu

Yhdyskuntien jätevedet

Taajamissa tulisi yleensä toteuttaa jätevesien rin
nakkaissaostus tai sitä vastaava käsittely. Niissä
taajamissa, joissa on jo lammikkopuhdistus, riit
tänee toistaiseksi lammikon tehostaminen kemi
kaloinnilla. Myöhemmin tulee käsittelyä edelleen
tehostaa, mikäli vaikutukset vesistössä sitä edel
lyttävät.

Päivärinteen sairaalan jätevedet tulee johtaa
Muhoksen jätevedenpuhdistamolle 1980-luvun
puolivälin jälkeen. Ristijärven, Hyrynsalmen,
Vaalan ja Utajärven keskustaajamissa riittää alku
vaiheessa hyvin toimiva kemikaalien syötöllä täy
dennetty lammikkopuhdistus.

Kajaanin ja Oulun kaupunkien jätevesien kä
sittelyn mahdollinen tehostamistarve tulee mää
rittää ko. alueille laadittavissa vesiensuojelun
yleissuunnitelmissa.

Suomussalmen jätevesistä Emäjoessa aiheutu
vien haittojen vähentämiseksi tulisi selvittää mah
dollisuudet alivirtaamien lisäämiseen Kiantajär
ven säännöstelyä tarkistamalla.

Kaikissa taajamissa tulee kiinnittää huomiota
viemäreiden vuotovesien vähentämiseen sekä ohi
juoksutusten estämiseen. J ätevedenpuhdistamois
sa syntyvän lietteen hyötykäyttöä varten tulisi
laatia puhdistamokohtaiset suunnitelmat.

Teollisuuden jätevedet

Kajaani Oy:n Kajaanin ja Oulu Osakeyhtiön Ou
lun tehtailta syntyvää jätevesikuormitusta tulee
vähentää vesioikeuden edellyttämällä tavalla. To
dennäköisesti vesioikeuden luvan mukaiseen
kuormitustasoon ei päästä ilman jätevesien biolo
gista käsittelyä. Muiden vesiensuojelutoimenpitei
den tarve tulee selvittää ko. alueille laadittavissa
vesiensuojelun yleissuunnitelmissa.

Kemianteollisuudessa on saavutettu kuormi
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tustaso, joka on oleellisesti vähentänyt vesistö
haittoja. Elohopeapäästöjä on pienennettävä
edelleen teknis-taloudellisesti tarkasteltuna paras
ta mahdollista menetelmää käyttäen. Kemira
Oy:n ym. kemiallisten tehtaiden jätevedet tulee
ottaa huomioon Oulun seudun merialueen vesien-
suojelun yleissuunnittelussa.

Finnminerals Oy:n Sotkamon tehtaan jäteve
sien kierrätystä tulee kehittää teknis-taloudelli
sesti tarkasteltuna parasta mahdollista menetel
mää käyttäen.

Satunnaispäästöjen ja myrkyllisten aineiden
vesistöön ja pohjaveteen pääsyn estämiseen tulisi
kiinnittää erityistä huomiota.

Kalanviljely- ja kalankasvatuslaitoksia sijoitet
taessa ja hoidettaessa on pyrittävä estämään ala-
puolisen vesistön rehevöityminen. Laitosten
paikka tulee valita siten, että jäteveden laimene
misolosuhteet ovat hyvät. Kalat tulee ruokkia si
ten, ettei rehua joudu hukkaan. Lietteen sisältä
mien ravinteiden pääsy vesistöön tulee estää
poistamalla liete riittävän tiheästi ja tehokkaasti.
Lisäksi olisi pyrittävä tuottamaan rehuja, joiden
fosforipitoisuus ja rehukerroin ovat aihaiset ja
joiden rakeet kestävät murentumatta käsittelyn.
Uusia kalankasvatuslaitoksia perustettaessa tulee
erityisesti kiinnittää huomiota lietteenpoistojär
jestelyn tehostamiseen. Uusien laitosten kalan
kasvatusaltaita tulee kehittää mahdollisuuksien
mukaan ns. itsepuhdistuvaan suuntaan.

Oulun seudun merialuetta ja Kajaanin aluetta
varten tulee laatia vesiensuojelun yleissuunnitel
ma, jossa otetaan huomioon eri kuormituslähtei
den ja kuormitustekijöiden yhteisvaikutus.

Hajakuormitus

Haja-asutuksessa tulee pyrkiä estämään jätevesien
pääsy vesistöön tai tehostaa niiden käsittelyä
käyttämällä ensisijaisesti hyväksi luonnon suomia
mahdollisuuksia kuten maahanimeytystä. Erityi
sesti loma-asutuksessa tulisi käyttää kuivakäymä
löitä. Pienpuhdistamoita tulisi käyttää paikoissa,
joissa cm. luonnonmenetelmät eivät tule kysy
mykseen.

Maa- ja metsätaloudessa tulisi lannoitus- ym.
viljelytekniikka valita niin, että ravinteiden huuh
toutuminen vesistöihin on mahdollisimman vä
häistä. Karjatalouden jäteaineiden ja säilörehun
puristenesteen pääsy vesistöön on estettävä mah
dollisimman tarkoin. Lantaloita suunniteltaessa,
rakennettaessa ja käytettäessä tulee huolehtia sii
tä, että liete- ja virtsasäiliöiden sekä kuivikelanta
varastojen tilavuudet ovat riittäviä ja että lannan
ja virtsan levityksessä otetaan vesiensuojelun nä

kökohdat huomioon mm. levitysajankohdan suh
teen. Vesihallituksen ja maatilahaltituksen ohjei
den mukaisesti uudet lannan varastotilat tulee
mitoittaa vähintään 8 kk:n varastointiaikaa vas
taaviksi. Tähän tulisi päästä myös vanhoissa kar
jasuojissa, jolloin vältytään vesistöjen kannalta
haitall iseha lannan talvilevitykseltä. Metsälannoi
tuksessa tulee erityisesti pyrkiä estämään lannoi
teravinteiden joutuminen suoraan vesiin luopu
malla lannoitteiden lentolevityksestä alueilla, joil
la tällainen vaara on olemassa. Samoin vesakon
torjunta-aineiden lento levityksestä tulisi luopua
vesiensuojelullisista syistä.

Metsämaiden kuivatustoiminnan vaikutus ve
den laatuun on otettava huomioon suunnittele
malla ojalinjat niin, että ojien syöpymisriski voi
daan välttää sekä ohjaamalla kuivatusvedet vesis
töön laskeutusaltaan, lietteen keruuojien tai
imeytysvyöhykkeen kautta. Myös metsämaan
muokkaustoiminnassa tulee pyrkiä estämään
kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutuminen ve
sistöön.

Turvetuotantoalueiden ku ivatus-, tuotanto- ja
vesiensuojelutoimenpiteet tulee suunnitella sa
manaikaisesti. Kiintoaine- ja ravinnekuormitusta
tulee vähentää kuivatusojien tarkoituksenmukai
sella suunnittelulla ja rakentamisella. Ympärys
vedet on yleensä eristettävä tuotantoalueesta
reunaojin. Tuotantoalueelle on rakennettava las
keutusaltaat sekä toteutettava muut toimenpi
teet, joilla kiintoainekuormitusta saadaan tehok
kaasti vähennetyksi. Tuottajien tulee tarkkailla
toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ja vesistö
vaikutuksia. Asianmukaisella hoidolla tulee var
mistaa mm. laskeutusaltaiden moitteeton toimin-
ta.

6.3 Vesivoimatalous

Tulisi selvittää mahdollisuudet nostaa Koivukos
ken, Ämmäkosken ja Merikosken voimalaitosten
rakennusastetta, jotta vältyttäisiin voimalaitosten
ohijuoksutuksilta ja mahdollisuudet tehon sää
töön paranisivat. Tarkoituksenmukaista olisi
myös nostaa Merikosken voimalaitoksen padotus
korkeus tasolle NN + 11 m, mikä kuitenkin edel
lyttää rantojen ja rakenteiden suojausta. Padotus
korkeuden nostamisella saataisiin myös suppoa ja
supon aiheuttamia tulvahaitto] a vähennetyksi.

6.4 Vesien säännöstely

Oulujoen vesistössä tulee pyrkiä kehittämään ve
sistön säännöstelyn hoitoa siten, että vesistön eri
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käyttötarpeet tulevat otetuiksi huomioon voima-

talouden tuloksen silti siitä sanottavasti vähenty

mättä.
Erityisesti Oulujärvessä tulee pyrkiä nykyisen

säännöstelypäätöksen puitteissa saamaan veden-
korkeus kesäkuukausien aikana vähintään kor
keudelle NN + 122 m alentamatta tarpeettomasti

yläpuolisten säännösteltyjen järvien vedenkor
keutta. Säännöstelyn kehittämiseksi tulisi tehdä
selvitys hydrologisten parametrien käytöstä ke
vään tulovesimäärien ennustamiseksi.

Iso-Pyhäntäjärven säännöstelyn osalta tulisi
selvittää, täyttyykö järvi riittävällä varmuudella,

jos säännöstelyn alaraja maaliskuun 15. päivän ja
jäiden lähdön välisenä aikana olisi lumen vesiar
vosta riippumatta kiinteä korkeudella NN +

145,00 m.
Vuokkijärven minimijuoksutusta koskevaa

säännöstelymääräystä tulisi Aittokosken voima
laitoksen käytön helpottamiseksi tarkistaa siten,
että minimijuoksutus määriteltäisiin viikkokeski

arvona nykyisen vuorokausikeskiarvon sijasta.
Suomussalmen jätevesistä Emäjoessa aiheutu

vien haittojen vähentämiseksi tulisi selvittää mah

dollisuudet alivirtaamien lisäämiseen Kiantajär
ven säännöstelyä tarkistamalla.

6.5 Uitto ja vesiliikenne

Uitto

Uiton tarjoamat edut raakapuun kaukokuljetuk
sessa tulee ottaa edelleen huomioon Oulujoen ve
sistöalueen vesistöhankkeissa ja vesien käytössä.

Oulujoen uiton ainakin toistaiseksi loputtua
tulee uittosäännön muutostarpeiden yhteydessä
selvittää erilaisten uittolaitteiden säilyttämisen
tarpeellisuus, muut käyttömahdollisuudet sekä
omistus-, hallinta- ja kunnossapitokysymykset.
Sama koskee Kuluntalahden siirtolaitteita Kuh
mon reitillä. Kiannan reitin (Hyrynsalmen reitin)
uiton edellytyksistä on huolehdittava. Uittolait
teiden kunnossapidon edellyttämät investoinnit
ja vesioikeudellisten toimenpiteiden valmistelu
tulevat lähivuosina vaatimaan jatkuvaa työtä jär
kevien ratkaisujen aikaansaamiseksi sekä Oulu
joella että Kiannan ja Kuhmon reiteillä.

Uiton ja teollisuuden vesialueiden järjestelyt
vaativat erisuuntaisia ratkaisuja käytössä olevilla
uittoalueilla ja väylillä, joista uitto on loppunut.
Oulu]ärven uusittu uittosääntö vastaa nykyisiä
tarpeita. Kaivannon ruoppaustarve tulee selvittää

uiton ja vesiliikenteen kannalta. Riittävien teolli
suuden vesivarastoalueiden jatkuvat käyttömah
dollisuudet sekä Oulun että Kajaanin alueilla tu
lee edelleen turvata, vaikka uitto-olosuhteissa ta
pahtuisikin muutoksia.

Muille, lähinnä irtouittoväylille, joilla uitto on
lakannut, tulee laatia suunnitelmat uittosääntö
jen kumoamiseksi tai muuttamiseksi ja sellaisten
laitteiden ja rakenteiden, jotka voivat olla vaarak
si tai haitaksi vesistöä muuten käytettäessä, pois
tamiseksi tai muuttamiseksi. Samalla tulisi lähem
min selvittää ne nähtävyyksinä historiallista mer
kitystä omaavat uittolaitteet, jotka on syytä säi
lyttää. Lisäksi tulisi selvittää näiden väylien kun
nostamistarve ja -toimenpiteet mm. kalataloutta
varten. Uittoa varten näillä väylillä lunastettujen
alueiden tarve tulee myös selvittää ja luopua tar
peettomista alueista. Mahdolliset poikkeuksellis
ten olojen uittotarpeet on otettava huomioon.

Uittojätteiden esiintymistä on selvitettävä ja nii
den poistoa on jatkettava tarpeen mukaan. Perä
meren hinausväylän uittosäännön uudistusta tu
lee jatkaa tavoitteena ajanmukainen alue- ja väy
lärakenne.

Vesiliikenne

Vene- ja laivaliikenteen edistämiseksi ja turvalli
suuden parantamiseksi tulisi Hvrynsalmen ja Sot

kamon reiteillä suorittaa sellainen syvyyskartoi
tus, että väylät voitaisiin merkitä asianmukaisesti.
Oulujärven syvyyskartoitusta tulisi täydentää ja
tarkistaa.

Oulun edustan merialueella kulkuväylien mi
toitus määräytyy laivaliikenteen vaatimusten mu

kaisesti.
Vesistön pääväylät tulisi mitoittaa 3,0 metrin

vesisyvyydelle ja muut, lähinnä veneväylät ja -rei
tit, 1,5 metrin vesisyvyydelle.

Tehtäessä rakennelmia väylien alitse tulisi ne
ranta-alueilla upottaa riittävään syvyyteen.

Siltoja ja muita väylien ylityksiä rakennettaessa
tulee jättää riittävä alikulkukorkeus ja aukon le
veys, jossa liikennetarpeen lisäksi tulee ottaa
huomioon myös veden vaihtuvuus. Oulujärven
pääväylillä tulee olla vapaata alikulkukorkeutta
vähintään 14 m. Muilla tärkeimmillä väylillä on
oltava vapaata alikulkukorkeutta vähintään 5,0 m
ja leveyttä vähintää 52 m. Muilla väylillä riittää
yleensä 3,0 metrin vapaa alikulkukorkeus ja 20—
40 metrin aukkoleveys. Pienemmillä järvillä ja jo
kiosuuksilla, joilla on vain paikallista veneilyä,
riittää 1,5—3,0 metrin alikulkukorkeus ja 7—10
metrin aukkoleveys.
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6.6 Tulvasuojelu ja kuivatus

Tulvasuojelu

Tulvasuojelutoimenpiteet tulee toteuttaa moni
naiskäyttöperiaatteella, jolloin vesien eri käyttö-
muotojen tavoitteet otetaan huomioon ja pyri
tään siihen, että toimenpiteiden haittavaikutuk
set minimoidaan. Tulvasuojelusuu nnitelmat tulisi
laatia lähinnä Muhosjoen, Utosjoen ja Vuolijoen
tulvahaittojen poistamiseksi.

Utosjoen yiä- ja keskiosien tulvien poistami
seksi tulisi selvittää mahdollisuus rakentaa Utos
latvan ja Ylilammen tekojärvet sekä lisäksi käyt
tää tulvavesien varastoimiseen Piltunkijärveä, Kal
liojärveä ja Kuivikkojärveä.

Vesistöjen varsille rakennettaessa ja ranta-
alueita muutoinkin käytettäessä ja niiden käyttöä
suunniteltaessa tulee tulvien aiheuttama uhka ot
taa huomioon. Erityisesti ympärivuotiset asuin
rakennukset tulisi sijoittaa turvalliselle korkeu
delle.

Kuivatus

Peltojen ja turvesoiden kuivatukset sekä metsä
ojitukset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei
niistä aiheudu tarpeettomasti haittoja tai vahin
koja, kuten maiseman pilaantumista, maan syö
pymistä ja vesistön liettymistä, veden laadun
huononem ista tai tulvien lisääntymistä.

Salaojitusta on pidettävä edullisena kuivatus
muotona myös vesiensuojelun kannalta, koska se
vähentää pellolta tulevaa fosforikuormitusta.

6.7 Vesien virkistyskäyttö

Vesien yleisen virkistyskäytön mahdollisuuksien
parantamiseksi tulisi virkistyskäyttöä ohjata so
piviin kohteisiin ja voimakkaasti käytettyjen koh
teiden hoito tulisi järjestää siten, että ympäristön
pilaantuminen pystytään estämään.

Sellaisille järville (esim. Oulujärvi, Nuasjärvi ja
Jormasjärvi), joiden rantoihin kohdistuu eniten
loma-asuntopainetta, olisi laadittava rantojen
käytön yleissuunnitelmia, joilla pyritään osoitta
maan alueet loma-asutukselle sekä yleiseen tai
erityiseen käyttöön tarvittaville alueille.

Samoin tulisi selvittää, missä rantakaavan laa
timinen on tarpeen. Suunnittelussa tulisi kiinnit
tää erityistä huomiota vesistön sietokykyyn niin
veden laadun kuin vesimaisemankin kannalta.

Taajamien lähellä tulisi varata ranta-alueita ylei
selle virkistyskäytölle ja välttää loma-asuntojen
rakentamista mm. pienten järvien rannoille.

Veneilyn kehittämiseksi tulisi laatia yleis
suunnitelmat Hyrynsalmen reitilte sekä Oulujär
velle. Veneilyreitit tulisi suunnitella siten, että
niillä kulkeminen on mahdollisimman vaaratonta,
että veneilijöiden käytettävissä on riittävät palve
lut, että ei aiheuteta haittoja ympäristölle ja että
nähtävyyksinä historialliset rakenteet kuten ve
neenvetomöljät, siirtoradat, kanavat, uittopadot,
suisteet ja uittorännit säilytetään.

Taajamiin tulisi rakentaa veneilysatamia, joissa
on tilaa veneiden kesä- ja talvisäilytystä varten ja
joissa on veneiden vesillelaskumahdollisuudet.
Satamien sijoittelussa ja vamstetasossa olisi otet
tava huomioon eri tyyppiset ja kokoiset veneet
sekä kilpailutoiminta.

Veneilyä varten olisi laadittava opaskarttoja,
joihin merkitään sopivat reitit, merkityt väylät,
vesillelasku-, rantautumis- ja leiriytymispaikat,
alikulkukorkeudet sekä reittien varrella olevat
palvelut.

Virkistyskäytön kannalta tärkeiden järvien ja
vesistön osien tilan parantamiseksi tulisi ryhtyä
hoito- ja kunnostamistoimenpiteisiin. Esimerkiksi
Kajaanin Kaupunginlammen käyttökelpoisuuden
parantamiseksi tulisi suorittaa valuma-alueen sa
neerausta sekä kunnostustoimenpiteitä itse lam
messa. Hupisaarten purojen virkistysarvon paran
tamiseksi tulisi niihin johtaa kesäaikana vettä Ou
lujoesta ja rakentaa vedenkorkeutta lisääviä por
taita. Lisäksi Sokajärven käyttökelpoisuuden pa
rantamismahdollisuudet tulisi selvittää Kajaanin
alueen vesiensuojelun yleissuunnittelun yhtey
dessä.

Säännöstelyn, voimalaitosten rakentamisen ja
uiton vesien virkistyskäytölle aiheuttamat haitat
tulee selvittää ja pyrkiä poistamaan ne mahdolli
suuksien mukaan tapauskohtaisesti.

6.8 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu
ja hoito

Eriasteisilla päätöksillä suojellut alueet ja kohteet
tulee ottaa huomioon kaikessa vesien käytössä.
Laadittaessa vesien käyttöä koskevia suunnitel
mia ja toteutettaessa vesistöhankkeita tulee kiin
nittää huomiota myös ehdotettuihin suojelukoh
teisiin selvittämätlä vesien muiden käyttömuoto
jen kannalta ristiriitaiset suojeluarvot. Huomatta
vimpien vesistökohteiden kuten Lentuan ja Hos
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san suojelulla tulisi estää veden laatua ja vesimai
semaa haitallisesti muuttava toiminta.

Vesien käyttöön ja vesimaisemaan liittyviä
kulttuurikohteita tulisi kunnostaa ja huolehtia
jatkuvasti niiden kunnossapidosta. Aikaisemman
rakentamisen vaurioita tällaisissa kohteissa olisi
pyrittävä korjaamaan.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi ottaa
huomioon vesimaiseman suojelun ja hoidon kan
nalta mm. seuraavaa:

— Rantojen läheisyyteen rakentaminen tulisi so
peuttaa vesimaisemaan. Rannan ja rakennuk
sen väliin tulisi jättää suojapuusto tai riittävä
etäisyys. Kapeikkoihin ja pieniin saariin ei tu
lisi rakentaa.

— Teitä ei tulisi rakentaa lähelle rantaa. Vesistö
jen ylitykset tulisi suunnata kapeimpiin koh
tim tai muuten maisemallisesti sopiviin paik
koihin. Siltojen ja penkereiden rakentamisessa
muutoinkin tulee ottaa huomioon vaikutukset
vesimaisemaan ja vesistön tilaan.

— Vesistöön rakentamisen jäljet tulee siistiä ja
verhota kasvillisuudella maisemaan sopeutu
viksi.

— Rantaan asti ulottuvia ja saarten avohakkuita
tulee välttää.

— Rantojen kulumisen ja maiseman roskaantu
misen estämiseen tulisi pyrkiä jakamalla valis
tusta vesillä ja rannoilla liikkujille.

KIRJALLISUUTTA

Tämän julkaisun pohjana ovat olleet suunnittelu-
työryhmän ehdotus, joka on julkaistu vuonna
1977 vesihallituksen tiedotuksia -sarjassa nume
rolla 125 “Oulujoen vesistön vesien käytön koko
naissuunnitelma’’, osat 1, Ilja III ja siitä laadittu
Iyhennelmä”Oulujoen vesistö”. Suunnitelmaan
ovat merkittävästi vaikuttaneet ehdotuksesta an
netut lausunnot, jotka ovat vastineineen tämän
julkaisun liitteenä.

Suunnitelman kannalta muuta keskeistä kir
jallisuutta ovat:
Kainuun vesivarojen ja niiden käytön kokonaisinven

tointi. Vesihallitus, 1972. Tiedotus 33.

Oulujärven ylitystietä koskevan ratkaisun tu
lee perustua hankkeen yhteiskuntapoliittiseen ja
ympäristönsuojelulliseen merkitykseen painot
taen erityisesti liikenne- ja aluepoliittisia näkä
kohtia. Vesien käytön ja suojelun kannalta han
ketta ei voida perustella.

6.9 Kalatalous

Kalatalouden kehittämiseksi jo aloitettua toimin
taa tulee jatkaa.

Hakasuon kalanviljelylaitos tulisi rakentaa
mahdollisimman pian ja sen tulisi kiinnittää huo
miota erityisesti kalanviljelyn ja kalanistutusten
tulosten parantamiseen. Kalanistutuksia tulee
jatkaa ja tarvittaessa lisätä.

Kalastustekniikkaa tulisi kehittää säännöstel
tyihin vesistöihin paremmin soveltuvaksi. Kalojen
keräilyn, jalostuksen ja markkinoinnin järjestämi
seen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Säännösteltyjen järvien kalastukselle aiheutu
neita haittoja tulee vähentää rakentamalla vesille-
pääsy- ja veneenpitopaikkoja sekä raivaamalla ka
lastusta haittaavia puita ja kantoja.

Vesistöjen kunnostamista kalataloutta varten
tulisi jatkaa mm. kiveämällä uittoa varten perat
tuja koskia uitosta pois jääneillä väylillä. Kalan-
kasvatusta ei tulisi huomattavasti lisätä.

Pohjois-Pohjanmaan runkokaava. Pohjois-Pohjanmaan
Seutukaavaliitto, 1972. Julkaisu A 22.

Kainuun runkokaava. Kainuun Seutukaavahitto, 1973.
Liikennemuotojen välinen työnjako. Komiteamietintö
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Liikenneverkkojen kehittäminen. Komiteamietintö 1975
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Vesiensuojelun periaatteiden soveltamisesta. Vesihalli

tus, 1976. Julkaisu 16.
Soidensuojelun perusohjelma. Komiteamietintö 1977:46

ja 1980:15. Maa-ja metsätalousministeriö.
Erityistä suojelua vaativat vedet. Komiteamietintö 1977:

49. Maa- ja metsätalousministeriö.
Koskien suojelutoimikunnan mietintö. Komiteamietintö

1982:72. Maa- ja metsätalousministeriö.
Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komitea-

mietintö 1981:32. Maa- ja metsätalousministeriö.
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TIIVISTELMA OULUJOEN VESISTtSN VESIEN KAYTbN KOKONAISSUUNNI
TELMAEHDOTUKSESTA ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA TYiRYHMAN

VASTINEET NIIHIN

(Huom! Työryhmä on laatinut seuraavat vasti
neensa vuonna 1978. Tämän jälkeen on tilanne
esim. Oulujoen vesistön uitossa sekä useissa ve
siensuojelu- ja vesihuokohankkeissa, muuttunut
sillä tavoin, että vastineet eivät enää ole kaikilta
osin ajankohtaisia. Itse suunnitelmassa ja vesihal
lituksen 20.9.1985 tarkistamissa toimenpidesuo
situksissa on tilanteiden muuttuminen kuitenkin
otettu huomioon.)

Johdanto

Vesihallitus pyysi työryhmän ehdotuksesta lau
suntoa 74 viranomaiselta, yritykseltä tai järjes
töitä, joista 60 antoi lausuntonsa. Lausunnon
antoivat valtioneuvoston kanslia, liikenneministe
riön liikennesuunnitteluosasto, rautatiehallitus,
riista- ja kalataLouden tutkimuslaitos, tie- ja vesi
rakennushallitus, maatilahallitus, metsähallitus,
museovirasto, sisäasiainministeriön ympäristön
suojeluosasto, maa- ja metsätalousministeriö,
merenkulkuhallitus, merentutkimuslaitos, Suo
men Kunnallisliitto, Oulun Maatalouskeskus,
Kainuun Maatalouskeskus, Kainuun piirimetsä
lautakunta, Oulun läänin ympäristönsuojelun
neuvottelukunta, Pohjois-Pohjanmaan seutukaa
valiitto, Kainuun seutukaavaliitto, Pohjois-Poh
janmaan Maakuntaliitto, OuLujoen vesiensuojelu
yhdistys, Suomen Kunnallisliitto, Maataloustuot
tajain Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Maataloustuot
tajain Kainuun Liitto, Suomen Kalastusyhdistys,
Kainuun Kalamiespiiri, Pohjois-Pohjanmaan Kala
miespiiri, Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto,
Ontoj ärven Rannanomistajain Yhdistys, Oulujär
ven Ranta-asukkaat, Vaalan kunnan Kalastajat ja
Rannanomistajat, Suomen Voimalaitosyhdistys,
Teollisuuden Keskusliitto, Matkailun edistämis
keskus, Oulun kauppakamari, Kajaanin kaupunki,
Kuhmon kunta, Paltamon kunta, Sotkamon kun
ta, Suomussalmen kunta, Utajärven kunta, Hy
rynsalmen kunta, Muhoksen kunta, Vaalan kun
ta, Oulun kaupunki, lulujoen Uittoyhdistys, Ke
mira Oy, lulujoki Osakeyhtiö, Oulu Osakeyhtiö,
Rautaruukki Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Oy
Suomen Talkki, Imatran Voima Oy ja Sanginjoen
työryhmä.

Lausuntopyynnön mukana lähetettyyn kyse
lylomakkeeseen vastasi noin puolet lausunnon
antajista.

Yhteenveto lausunnoista
Kaikki lausunnonantajat ovat pitäneet kokonais
suunnitelman laatimista suunnittelualueelle tar
peellisena ja lähes kaikki ovat pitäneet suunnitel
man rakennetta sopivana. Suunnitelman laajuus
on yleensä nähty sopivana lukuunottamatta ui
ton selvityksiä, joita jotkut ovat pitäneet liian
yksityiskohtiin menevinä. Liian suppeaksi on
nähty erityisesti kalatalouden, vesien virkistys-
käytön sekä uiton, voimatalouden ja säännöste
lyn vaikutusten tarkastelu. Suunnittelualueen pe
rustietoja on ehdotuksessa yleensä katsottu ole
van riittävästi.

Vedenhankinnan, vesiensuojelun ja jätevesien
käsittelyn tavoitteita on yleensä pidetty sopivana.

Virkistyskäyttötavoitteista ovat mielipiteet
menneet osittain ristiin. Monet ovat pitäneet vir
kistyskäytön selvityksiä liian suppeina. Toisaalta
virkistyskäytön kehittäminen on nähty jopa tar
peettomana.

Järvien säännöstelyrajat eivät useimpien mie
lestä ole olleet sopivat. Erityisesti on Oulujärven
kesäaikaisen alarajan NN+121,60 m todettu ole
van liian alhaalla, ja huomattava osa lausunnon
antajista on esittänyt alarajan nostamista vähin
tään tasoon NN+ 122,00 m. Lentuan ja Lammas
järven säännöstely- ja voimalaitoshankkeiden
suunnittelun aloittamiseen on yleensä suhtau
duttu kielteisesti.

Uiton merkitystä ovat useimmat lausunnon
antajat pitäneet riittävästi painotettuna. Sen si
jaan erityisesti uiton intressivirastot ovat nähneet
uittoetua väheksytyn ja esitetyn vääriä toimen
pidesuosituksia.

Luonnonsuojelun erityiskohteiden esittämi
nen on yleensä nähty tarpeellisena suunnitelmas
sa esitetyssä laajuudessa. Eräät lausunnonantajat
ovat olleet sitä mieltä, että suojelualueita koske
vien suositusten antaminen ei kuulu vesihallinto
viranomaisen tehtäviin.

Käyttömuotokohtaisten vaihtoehtojen esittä
minen on lausunnonantajien mielestä ollut pää
piirteissään riittava.

Toimenpidesuositusten sopivuuteen on yleen
sä suhtauduttu myönteisesti. Sopimattomia suo
situksia ovat joidenkin mielestä olleet mm. Oulu-
järven kesäaikaisen alarajan nostamista ja uittoa
koskevat suositukset.

Suurimpana puutteena koko suunnitelmassa
on nähty kalastoa ja kalastusta koskevan osan
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puuttuminen. Kalatalouden erityisselvityksen vai
mistumista on kiirehditty ja nähty tärkeäksi ni
veltää se muuhun vesien kokonaissuunnitteluun

mahdollisimman pian.

Lausunnot ja vastineet

Työryhmä on seuraavassa pyrkinyt antamaan
vastineensa sellaisiin huomautuksiin, joilla koko
naissuunnittelun kannalta on katsottu olevan
merkitystä. Näinollen sellaiset huomautukset,
jotka eivät ole selvästi kohdistuneet tähän suun
nitelmaan ovat jääneet vastineetta. Osa huomau
tuksista on ollut havaittujen virheiden korjauksia,
jotka on otettu jatkosuunnittelussa huomioon
vaikka vastinetta ei ole annettukaan.

Kalataloutta koskeviin huomautuksiin ei ole
katsottu aiheelliseksi vastata vaan ne otetaan
huomioon myöhemmin mahdollisessa kalatalous
suunnittelun ja muun kokonaissuunnittelun yh
teensovittamisessa.

Yleisluontoiset huomautukset

Valtioneuvoston kanslian mielestä toimenpide
suosituksia tehtäessä olisi kansanvaltaisesti otet
tava huomioon myös paikallisen väestön mieli
pide. Lisäksi suunnittelutyö tulisi tehdä siten että
työryhmässä olisi mukana muidenkin alojen ku
ten maankäytön, kaavoituksen jne. asiantuntijoi

ta. Ongelmana kokonaissuunnitelmassa ja yleen
säkin tämäntyyppisissä suunnitelmissa nähdään
toimenpidesuositusten tarkkuustason määrittä
minen. Jos esim. jätevesien käsittelyllä annetut
suositukset menevät liian yksityiskohtaisiksi

on vaara että etukäteen sidotaan viranomaisten
kädet tiettyihin teknologisiin ratkaisuihin.

Eri vedenkäyttäjäpiirien mielipiteiden esille-
saamiseksi on suunnitelmaa seuraamaan kut
suttu eri vedenkäyttäjiä edustava neuvottelu
kunta. Lisäksi suunnittelun alkuvaiheessa on
alueen kuntiin tehty kuntakierros, jonka aika
na on kuultu kuntien ja kuntalaisten näke
myksiä. Eri tiedotusvälineitä hyväksikäyttäen
on kokonaissuunnittelusta annettu tietoa suun
nitelman eri vaiheissa. Myöskin tämä suoritet
tu lausuntokierros osoittaa suunnittelun avoim
muutta. Työryhmän käsityksen mukaan eri
vedenkäyttäjäpiirien mielipiteet on riittävässä
määrin otettu huomioon.

Kokonaissuunnittelu on suoritettu vesihallin
non virkamiehistä kokoonpannussa työryh

mässä, koska ulkopuolisten määräämiseen täl
laiseen suunnittelutyöhön ei ole vesihallituk

sella mahdollisuutta.
Yhteistyö seutukaavaliittojen kanssa on ollut

varsin kiinteä, joten maankäytön, kaavoituk

sen jne. asiantuntemusta suunnittelutyöhön

on siltä taholta saatu.
Kokonaissuunnittelun yksityiskohtaisuus on

ollut varsin yleinen pohdiskelun aihe niin

kauan kuin kokonaissuunnittelutermi on ollut

käytössä. Tässäkään vaiheessa ei oltane täysin

yksimielisiä asiasta. Varsin yleinen lienee kä

sitys, että kokonaissuunnittelulla tulisi antaa

eri käyttömuodot huomioon ottaen suunta

viivat kaikelle vesien käytölle. Kuitenkin ko
konaissuunnitelmassakin voidaan ajautua mel

ko pitkälle yksityiskohtiin selvitettäessä eri

vaihtoehtojen edullisuutta ja tavoitteiden saa
vuttamismahdollisuuksia kuten esim. teolli

suuden jätevesien käsittelymahdollisuuksien

tarkastelussa on käynyt. Esille otettuja tekno
logisia ratkaisuja on työryhmän mielestä pi
dettävä lähinnä esimerkinomaisina mahdolli

suuksina.
Oulun lääninhallituksen ympäristönsuojeluneu
vottelukunnan lausunnossa ei ehdotusta pidetä

kaikkea vesienkäyttöä koskevana kokonaissuun

nitelmana. Seuraavien puutteellisuuksien vuoksi:

— Ehdotus keskittyy lähinnä Oulujoen vesistön

vesialueiden ja niiden lähiympäristön tarkaste
luun eikä koko valuma-aluetta ole riittävästi

tarkasteltu.
— Neuvottelukunta pitää kiireellisenä tehtävänä

vesien käyttöä ja tilaa koskevan valvonnan ja

seurannan kehittämistä ja tiedottamista vesi

lautakunnille ja sitä kautta kaikille vesiasioista

tietoa tarvitseville.
— Neuvottelukunta tähdentää paikallisen väes

tön vaikutusmahdo llisuuksien lisäämistä eri-

asteisessa vesien käytön suunnittelussa ja to
teuniksessa. Tavoitteeseen pääsem iseki tulisi
myös yleis- ja hankesuunnittelussa olla muka

na paikallisen väestön ja eri intressipiirien

edustus.
— Lähes kaikista vaihtoehdoista puuttuu näiden

suunnitelmavaihtoehtojen toteuttamisen ai

heuttamien haittojen määrittely ja vertailu.

Vesistöjen ennalleen jättäminen tulisi myös
aina olla yhtenä vaihtoehtona.

— Toimenpiteiden toteuttam isedellytysten tar

kastelu on jäänyt liian vähälle huomiolle. Olisi

tullut esim. selvittää, mistä toimenpiteistä vas

taa vesihallinto, mistä muut viranomaiset ja
mitkä ovat oikeudelliset ja taloudelliset to

teuttamismahdollisuudet.
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— Nykyisessä muodossaan näyttää kokonais
suunnittelu olevan liian hitaasti etenevää, jotta
siitä olis ratkaisevaa hyötyä vesistöjen rakenta
misessa, hyödyntämisessä ja hoidossa tarvitta
vassa päätöksenteossa. Tämän vuoksi koko
naissuunnitelma tulisi tehdä paljon nykyistä
nopeammin ja täydellisemmin. Tällaista suun
nitelmaa tulisi sitten jatkuvasti täydentää esim.
vuositarkistuksilla. Suunnitelma toimisi näin
paljon nykyistä tehokkaammin vesien käytön
ennakkovalvontavälineenä ja vesistötöiden oh
jaajana. Samoin suunnitelmaa voitaisiin käyt
tää tehokkaasti apuna valvonta-, lupa- ja rahoi
tusmenettelyn yhteydessä.

— Lausuntopyyntöön liitetty kyselylomake on
liian suoraviivaisesti kyllä — ei — vastauksiin
perustuva. Neuvottelukunta katsoo, että, kysy
tyt asiat ovat niin monitahoisia, ettei niihin ole
asiallista vastata esitetyllä rasti ruutuun — me
netelmällä.
Yhteenvetona neuvottelukunta toteaa, että ve

sien eri käyttömuotoja tulisi tarkastella perusteel
lisemmin sekä esittää enemmän vaihtoehtoisia
ratkaisumalleja. Näin olle neuvottelukunta ei
pidä suunnitelmaa Oulujoen vesistön vesien käy
tön kattavana kokonaissuunnitelmana ennen
kuin suunnitelmaa on täydennettyjatarkennettu.

Työryhmän käsityksen mukaan laajempi maa-
alueiden ja siellä tapahtuvien toimintojen tar
kastelu, kuin mitä ehdotuksessa on esitetty,
ei kuulu enää vesien käytön suunnittelun pii
riin.

Vesien käyttöä koskeva valvonta ja seuranta
samoin kuin paikallisen väestön vaikutusmah
dollisuuksien lisääminen eriasteisessa suunnit
telussa ja toteutuksessa eivät kuulu vesien käy
tön kokonaissuunnjtteluun.

Suunnitelmaehdotuksen 11-osassa 7. luvussa
on tarkasteltu suunniteltujen toimenpiteiden
vaikutuksia muihin käyttömuotoihin, eikä
asian laajempaa tarkastelua ole katsottu aiheel
liseksi. Vesistöjen ennalleenjättäminen tai tä
mänhetkinen tilanne ovat olleet suunnitelmas
sa lähtökohtina, joihin erilaisten tarpeiden ai
kaansaamat muutosvaihtoehdot perustuvat.

Toimenpiteiden taloudellisia toteuttamisedel
lytyksiä on suunnitelmassa tarkasteltu sellai
sissa tapauksissa, joissa kustannuksia on ilman
erityisselvityksiä pystytty arvioimaan.

Tarkempi toimenpiteiden toteuttamisedelly
tysten tarkastelu kokonaissuunnittelun yhtey
dessä ei ole työryhmän mielestä perusteltua,
koska o ikeudellisten ja taloudellisten edelly
tysten selvittäminen kuuluu hankesuunnitte
luun. Kokonaissuunnitelma on kuten eri yh

teyksissä on todettukin ohje lähinnä vesihal
linnon omaa toimintaa varten.

Työryhmä on lausunnonantajan kanssa yhtä
mieltä kokonaissuunnittelun hitaudesta ja sen
nopeuttamistarpeesta.

Kyselylomakkeen täyttäminen niin kuin lau
sunnon antaminen ylipäätäänkin on ollut va
paaehtoista. Monet vastaajat ovatkin jättäneet
kyselylomakkeen vastaamatta ja antaneet lau
sunnon täysin verbaalisesti. Kyselylomakkeel
la on haluttu saada vastaus ainakin tiettyihin
kysymyksiin, joskaan sillä, kuten lausunnos
sakin todetaan, ei ole merkitystä monitahoisia
ja laajoja vastauksia annettaessa.

Työryhmä on tässä vaiheessa katsonut käyt
tömuotojen tarkastelun ja vaihtoehtoisten rat
kaisumallien määrän riittäväksi.

Työryhmän mielestä laadittu ehdotus Oulu-
joen vesistön vesien käytön kokonaissuunni
telmaksi vastaa varsin hyvin sitä käsitystä ko
konaissuunnittelusta, mikä vesihallinnossa täs
tä suunnittelumuodosta on kehittynyt. Vesien
käytön kokonaissuunnittelun hakiessa muoto
jaan voitaneen suunnitelma tehdä seuraavalla
tarkistuskierrokselta siten, että se entistä pa
remmin täyttää kokonaissuunnittelulle asete
tut vaatimukset.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja lähes
kaikki muutkin lausunnonantajat ovat kalastoa ja
kalastusta koskevan osan puuttumisen todenneet
suunnitelman suurimmaksi puutteeksi. Lisäksi
esitetään, että kalataloudellisen selvityksen val
mistuttua yhteensovittaminen tulisi suorittaa
mahdollisimman pian.

Työryhmän mielestä riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen taatiman kalataloudellisen
selvityksen ja muun kokonaissuunnitelman
yhteensovittaminen tulisi suorittaa erillisenä
sen jälkeen kun mainittu kalataloudellinen ko
konaisselvitys valmistuu. Muutkin kalataloutta
koskevat huomautukset tulee käsitellä erillisen
tarkastelun yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, Oulujärven
ranta-asukkaat ja Kajaanin maatalousp iirin maa
taloustoimisto ym. ovat todenneet, ettei Oulu-
järven ylitystiehanketta ole suunnitelmassa käsi
telty ollenkaan.

Työryhmä on esittänyt kantansa Oulujärven
ylitystiesiltoih in vesiliikennettä koskevissa toi
menpidesuosituksissa (III osa, kohta 8.523
sivu 149). TVL:n ohjelmissa on Oulujärven
ylitystiehanke sijoitettu vuoden 1984 jälkeen
tapahtuvaksi, mikäli rahoitus tällöin on järjes
tettävissä.

Työryhmän käsityksen mukaan tien rakenta
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minen tai rakentamatta jättäminen päätetään
lähinnä liikennetaloudellisten seikkojen poh
jalta, mutta liikennetaloudellisia kustannuksia
arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös vesis
tölle ja sen käytölle aiheutuvien haittojen pois
tam inen.

Vesihallituksen hydrologian toimiston suo
rittamien mittausten mukaan Toukansalmessa
tapahtuu virtauksia koko uoman leveydellä.
Näin ollen tulisi esim. mallikokeiden avulla
selvittää, mikä vaikutus erilaisilla väylän supis
tamisilla olisi Paltaselän ja Ärjänselän veden
laadulle. Lisäksi Toukansaaren ja Koutanie
men välisen salmen virtausten tutkiminen ja
siltatarpeen selvittäminen on välttämätöntä.

Työryhmän mielestä tarkemmat tutkimus- ja
selvitystyöt tulisi aloittaa hyvissä ajoin ennen
päätösten tekoa.

Vesihallituksen vesientutkimuslaitos on toden
nut, että vesivaroja koskevat tiedot ovat ylimal
kaisia ja mm. pysyvyys- ja toistuvuustiedot puut
tuvat. Vesivarat olisi pitänyt esittää tiettyä kaa
vaa noudattaen.

Työryhmän käsityksen mukaan vesivaroja kos
kevat tiedot on esitetty kokonaissuunnittelua
varten riittävän tarkasti. Työryhmä pitää hy
vänä ajatusta, että vesivarojen esittämiselle saa
taisiin tietyt muodot, joita noudatettaisiin kai
kissa kokonaissuunnitelmissa.

KVT-projektin lausunnossa todetaan, että koko
naissuunnitelman rakenne ei nykyisellään ole sel
keä, vaan tavoitteet ja suunnitelmat hukkuvar
helposti perustietoureen. Nyt esitetty osa olisi
suunnitelman inventointiosa ja sen ja lausuntojen
pohjalta tulisi laatia selkeä vesien käytön ja
-suojelun kokonaissuunnitelma.

Työryhmän ehdotuksen rakenne noudattaa
yleisesti käytössä ollutta asioiden esittämisjär
jestystä. Työryhmäkin on sitä mieltä, että
suunnitelman jakaminen, ennusteisiin, tavoit
teisiin, suunnirelmavaihtoehtoihin ja toimen
pidesuosituksiin hajoittaa kunkin käyttömuo
don moneen eri kohtaan, mikä tekee suunni
telman vaikeaselkoiseksi.

On luonnollista, että ensimmäiset kokonais
suunnitelmat painottuvat inventointiin ja var
sinainen suunnittelu jää vähemmälle. Mieles
tämme kokonaissuunnittelua on tämän jäl
keen mahdollisuus kehittää niin, että suunnit
telun ja toimenpidesuositusten osuus painot
tuu entisestään.

Vesihallituksen valvonta- ja katselmuso sasto to
teaa, että ehdotuksen 1- ja 11-osassa tiedot ovat
vanhentuneet ja että 111-osassa toimenpidesuosi
tuksia on esitetty useammassa kohdassa.

Tietojen vanheneminen johtuu ehdotuksen
pitkästä valmistumisajasta. Tämän vesihalli
tuksen julkaisun tekstiosassa tiedot on pyritty
saamaan ajantasalle.

Esitettäessä suunnitelmavaihtoehtoja ja suo
situksia eri osissa ei voida välttyä asioiden
toistolta ja viittauksilta osasta toiseen.

Vedenhankinta

Oulun vesipifrmn vesitoimiston mielestä suunni
telmassa esitetyt tavoitteet ovat hyväksyttäviä,
mutta kovin yleisluontoisia. Tavoitteiden pitäisi
olla konkreettisempia ja yksilöidympiä esim. poh
javeden käyttöön siirtymisen, haj a-asutusalueiden
vesittämisen ja kriisivesihuollon rurvaamisen osal
ta. Esimerkkinä konkreettisista tavoitteista mai
nitaan vesihuoltotyöryhmän ehdotus yhdys- ja
syöttöjohtojen rakentamisesta.

Kokonaissuunnitelmassa on esitetty kaikkien
taajamien osalta toimenpiteet vedenhankinnan
järjestämiseksi koko suunnitelmakauden ajaksi.
Tarkastelun piiriin on otettu myös ne haja
asutusalueet, joille on jo rakennettu tai joille
ilmeisesti tullaan rakentamaan yhteistä vesi
huoltoverkkoa. Työryhmä pitää taajamien ja
edellä tarkoitettujen haja-asutusalueiden ve
denhankinnan tarkastelua ja toimenpidesuosi
tuksia riittävän yksityiskohtaisina ja konkreer
tisina ottaen huomioon kokonaissuunnitelmal
le yleisesti asetetun tarkkuusasteen.

Haja-asutusalueiden vedenhankintakysymyk
siä on tarkasteltu lähemmin jäljempänä.

Vesihallituksen valvonta- ja katselmusosasto huo
mauttaa, että yhdyskuntien ja teollisuuden ve
denkäyttöä lienee vaikea arvioida luotettavasti
niin pitkällä tähtäimellä kuin II osan sivuilla 26—
29 on tehty. Kohdassa 6.11 suoritettua tarkaste
lua pidetään lähinnä suuntaa-antavana. Kainuun
kalamiespifrin mielestä ennusteet tulevasta asu
kasmäärästä ja vedentarpeesta ovat aina utopioi
ta. Kuitenkin jonkinlaista suunnitelmaa pidetään
tarpeellisena.

Koska vedenhankintaa samoin kuin muitakin
vesien käyttömuotoj a on kokonaissuunnitel
massa tarkasteltava pitkällä tähtäyksellä, on
ennusteet ulotettu vuoteen 2000 saakka. On
selvää, että ennuste veden tarpeesta vuosina
1990 ja 2000 on likimääräinen ja suuntaa
antava. Kuitenkin ennustetta voidaan pitää
niin luotettavana, että se antaa perustan suun
nitelmassa esitetyille vedenhankintaratkaisuil
le ja toimenpidesuosituksille.
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Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liiton
mielestä päätavoitteena tulisi olla, että pohjave
det varataan yksityistalouteen ja pintavedet ensi
sijaisesti teollisuuteen. Edelleen todetaan, että
tämänsuuntainen kehitys on jo toteutumassa.

Kokonaissuunnitelmassa esitetyt vedenhan
kintaratkaisut ja toimenpidesuositukset eivät
ole ristiriidassa huomautuksessa esitetyn peri
aatteen kanssa.

Oulun läänin ympäristönsuojeluneuvottelukun
ta, Oulun maatalouskeskus, Maataloustuottajain
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kainuun maatalous-
keskus ovat kiinnittäneet huomiota haja-asutus
alueiden vedenhankintakysymyksiin. Kaikki edel
lä mainitut ovat sitä mieltä, että haja-asutusaluei
den vesihuoltoa ei ole suunnitelmassa käsitelty
riittävästi. Oulun maatalouskeskuksen mielestä
nimenomaan haja-asutusalueiden vedenhankin
nan ja vesihuollon järjestäminen vaikuttaa ratkai
sevasti maaseutuväestön viihtymiseen ja toimeen
tuloon. Suunnittelun tarve korostuu Oulujoen
säännöstelyalueella erityisesti sen vuoksi, että
säännöstely on vaikeuttanut ranta-asukkaiden ve
denhankinnan järjestämistä. Maataloustuottajain
Pohjois-Pohjanmaan liitto ehdottaa, että toimen
pide-ehdotuksiin tulisi laatia yksityiskohtaisem
mat suunnitelmat haja-asutusalueiden ulottami
seksi nykyaikaisen vesihuollon piiriin niin, että
siitä ei aiheutuisi yksityisille henkilöille ja kunnil
le kohtuuttomia kustannuksia. Kainuun maata
louskeskuksen mielestä haja-asutusalueet olisi ve
denhankinnan suhteen rinnastettava taajamiin.

Kokonaissuunnitelmassa on tarkasteltu haja
asutusalueiden vedenhankinnan järjestämistä
tarkemmin vain niiden alueiden osalta, joille
on jo rakennettu tai joille ilmeisesti tullaan
rakentamaan yhteistä vesihuoltoverkkoa.

Työryhmä yhtyy niihin kannanottoihin, että
haja-asutusalueiden vesihuollon järjestäminen
on erittäin tärkeä ja huomionarvoinen kysy
mys. Kokonaissuunnitelmassa ei kuitenkaan
ole ollut mahdollisuutta ulottaa vesihuollon
yksityiskohtaista käsittelyä edellä tarkoitettua
pienempiin alueisiin.

Haja-asutusalueiden vedenhankintaa koske
vien huomautusten johdosta on toimenpide
suosituksiin otettu seuraava lisäys: “Haja-asu
tusalueille tulisi laatia tarpeen mukaan joko
kuntakohtaisia tai useamman kunnan käsittä
viä vesihuollon yleissuunnitelmia.

Maataloustuottajain Kainuun liitto huomauttaa
seuraavaa: Kun pohjavedenottamoita suunni
tellaan ja rakennetaan, tulee lähteä siitä, että tar
peettomia käytön rajoituksia ei näille alueille
tehdä. Mikäli niitä kuitenkin muodostuu, on

omaisuusarvostuskohdista ja käytön rajo ituksista
suoritettava korvaus täyden arvon periaatteella.

Kokonaissuunnitelmassa pohjavesien suojaa
miskysymyksistä esitetyt kannanotot ja suosi
tukset noudattavat yleisesti hyväksyttyjä peri
aatteita. Suoja-alueiden muodostamisista mah
dollisesti aiheutuvat korvauskysymykset käsi
tellään kussakin tapauksessa erikseen vesilain
säännösten mukaisesti.

Oulun läänin ympäristönsuojeluneuvottelukun
nan mielestä Oulun kaupungin vedenhankinta
vaihtoehtojen tarkastelu on jäänyt liian vähälle
huomiolle. Ensinnäkään ei ole esitetty erityisiä
toimenpiteitä kaupungin raakavesilähteenä ole
van Oulujoen alaosan suojelemiseksi. Toiseksi
pohjavedenkäyttöön siirtymistä ei ole selvitetty
eikä asetettu tavoitteeksi, vaikka se saattaisi kan
santerveyden ja kriisivesihuollon kannalta olla
perusteltua. Myös Oulun vesipilrin vesitoimisto
on huomauttanut ensin mainitusta asiasta.

Oulun kaupungin vedenhankintaa varten ei ole
voitu osoittaa niin antoisia pohjavesiesiinty
miä, että niillä olisi merkitystä kaupungin
vedenhankintaratkaisuihin. Näin ollen ainoak
si vaihtoehdoksi jää pintaveden ottaminen
Oulujoesta. Kuten suunnitelmassa on todettu,
käytettävissä olevillä pohjavesiesiintymillä on
mahdollista turvata ainoastaan kriisiajan ve
denhankinta.

Oulujoki kuuluu myös siltä kohdalta, josta
Oulun kaupungin vesilaitos ottaa raakaveden,
käyttökelpoisuusluokkaan 2, eli se soveltuu
hyvin mm. asutuksen vedenhankinnan raaka
vedeksi. Tiedossa ei ole sellaisia toimenpiteitä,
jotka saattaisivat alentaa Oulujoen veden laa
tua siten, että käyttökelpoisuusluokka alenisi
nykyisestään. Näin ollen ei ole pidetty tar
peellisena esittää erityisiä suojelutoimenpiteitä
Oulun kaupungin vedenhankinnan turvaami
seksi Oulujoesta.

Kuhmon kunnanhallitus kiinnittää huomiota sii
hen, että Multikankaan alueen jo tutkittu pohja
vesiesiintymä tulisi varata Kuhmon kirkonkylän
taajaman talousveden ottopaikaksi.

Mukikangas kuuluu niihin pohjavesialueisiin,
jotka on kokonaissuunnitelmassa esitetty va
rattavaksi vedenhankinnan tarpeisiin.

Pattamon kunta huomauttaa, että voimakkaat
talouskylät Mieslahti ja Melalahti ovat jääneet
suunnitelman ulkopuolelle. Näissä kylissä erillis
kaivojärjestelmä tuottaa hankaluuksia ja olisi
syytä tutkia yhteisen vedenottamon rakentamista
molempiin kyliin.

Haja-asutusalueiden vesihuollon suunnittelua
on aikaisemmissa vastineissa käsitelty yleisesti.
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Työryhmän mielestä myös Paltamon kunnan
alueelle tulisi laatia vesihuollon yleissuunnitel
ma, joka käsittäisi Mieslahden ja Melalahden
kylien lisäksi myös muut keskustaajaman lähi-
kylät.

Vaalan kunta huomauttaa lausunnossaan seuraa
vaa: Vaalan keskustaajaman sekä Järvikylän, Nuo-
juan ja Oulujokivarren vedenhankinta suoritetaan
Laajakankaan pohjavedenottamosta. Laajakan
kaan vedenottamon tuoton on suunnitelmassa to
dettu riittävän vuoteen 1977 saakka 350 m3/d
antoisuuden mukaan. Tämän jälkeen tulisi ot
taa käyttöön Rokuan pohjavesiesiintymä n:o
1178503, jonka tuotoksi on arvioitu tutkimuk
sen mukaan 700 m3/d.

Kunnanhallitus toteaa, että Laajakankaan poh
javesiesiintymän tuotto on käytännössä edellä
mainittua arviota huomattavasti suurempi ja
Pohjois-Suomen vesioikeus on antanaut luvan
pohjaveden ottamiseen ko. esiintymästä 500 m3:
iin/d. Rokuan pohjavesiesiintymän käyttö tullee
ajankohtaiseksi vasta 1980 luvun puolivälin tie
noilla.

Suunnitelmassa esitetty arvio Laajakankaan
pohjavedenottamon antoisuudesta perustuu
aikanaan suoritettuun pohjavesitutkimukseen.
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että todel
linen antoisuus on jonkin verran suurempi.
Kun lisäksi vedenkulutus on kasvanut ennus
tetta hitaammin, siirtyy Rokuan pohjavesi
esiintymän käyttöönotto muutamalla vuodella.

Oulu Osakeyhtiö toteaa huomautuksessaan, että
vuodelle 1990 esitetyn arvion toteuttaminen riip
puu hyvin suuresti tekniikan ja taloudellisen ti
lanteen kehityksestä. Ottaen huomioon tuotan
non mahdollisen laajenemisen ja monipuolistumi
sen arvio tuntuu liian optimistiselta.

Oulu Osakeyhtiö ottaa raakavetensä Oulujoki
suusta Rommakkoselältä. Vedenhankinnalle on
merkitystä Merikosken voimalaitoksen minimi
juoksutuksilla, sillä korkean veden aikaan sopi-
villa länsi- ja luoteistuulilla merivesi pyrkii tun
keutumaan tehtaiden raakavesiverkostoon.

Merikosken voimalaitoksen minimijuoksutus
ta tulisi nostaa nykyisekä tasolta 50 m3/s tasolle
70 m3/s.

Arvio vedenkulutuksen kehityksestä perustuu
vesihallituksen tiedotukseen n:o 88 eikä sen
arvoja ole katsottu aiheelliseksi muuttaa. Vuo
den 1990 vedenkulutus tulee tarkasteltavaksi
vielä myöhemmissä kokonaissuunnitelmissa,
jolloin muutokset on paremmin arvioitavissa.

Oulu Osakeyhtiö on esittänyt juoksutuksen
lisäämistä koskevan vaatimuksen myös Oulu-
järven säännöstelykatselmuksen yhteydessä.

Vesioikeus ei ole sitä kuitenkaan säännöstely-
asiaan kuulumattomana ottanut tutkittavak
seen.

Koska asia nyt ensimmäisen kerran tulee
kokonaissuunnittelutyöryhmän tietoon, kat
soo työryhmä, ettei se enää tässä vaiheessa voi
ryhtyä asiaa selvittämään ja antamaan suosi
tuksia. Oulujoen juoksutusten vaikutus yhtiön
vedenhankintaan ja minimijuoksutusten nosta
misesta aiheutuvat vaikutukset tulisi selvittää
perusteellisesti ja ottaa käsiteltäväksi seuraa
van kokonaissuunnittelukierroksen yhteydes
sa.

Vesistön kuormitus

Sotkamon kunta, Ontojärven rannanomistajat ja
Kainuun kalamiespifri pitävät asumisjätevesien
puhdistukselle asetettuja tavoitteita liian alhai
sina. Yksityiskohtana kalamiespiiri mainitsee
Otanmäen taajaman ja vaatii sen jätevesiä puh
distettavaksi vähintään tehostetussa lamm ikossa.

Oulun vesipiirin vesitoimisto esittää, että tu
lisi asettaa tavoitteet myös puhdistamoiden hoi
dolle ja käytölle sekä että puhdistusvaatimukset
tulisi määritellä vesistöstä käsin. Oulun vesien

suojeluyhdistys korostaa, että pieniltä kuor
mittajilta ei saisi vaatia kohtuuttomia kustan
nuksia puhdistustoimenpiteellä saatavaan hyö
tyyn nähden ja että rakennuskustannusten li
säksi tulisi tarkastella myös käyttökustannuksia
sekä kiinnittää huomiota viemäröinnin paranta
miseen.

Jätevedenpuhdistuksen tavoitteiden asettelus
sa on noudatettava periaatetta, että minkään
vesistön osan nykyinen käyttökelpoisuus ei
saisi alentua ja niiden alueiden, missä haitat
ovat ilmeiset, tulisi pienentyä. Suunnitelmassa
oletetaan käytettävissä olleeseen suhteellisen
runsaaseen vedenlaatutietouteen perustuen,
että tavoite saavutetaan esitetyllä puhdistus
tasolla. Otanmäen asumisjätevesien käsitte
1 ylle ei ole vaadittu tehostamista, koska asu
misjätevedet joutuessaan rikastusjätevesien
kanssa samaan akaaseen puhdistuvat siinä mää
rin, että altaasta johdetussa jätevedessä ei asu
misjätevesien osuutta voida havaita. Puhdista
moiden hoito ja käyttö sisältyvät tavoitteisiin,
sillä siellä mainitaan puhdistusteho, johon ko.
menetelmällä oletetaan päästävän. Suunnitel
massa esitettyjä kustannuksia taajamien jäte
vesien käsittelyssä ei yleisesti voitane pitää
kohtuuttomina, kun otetaan huomioon, että
ne yleensä takaavat monipuoliseen käyttöön
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soveltuvan vesiympäristön säilymisen taaja
man tuntumassa. Suunnitelmassa on otettu
kantaa käyttökustannuksiin siten, että siinä
selvästi suositaan käyttökustannuksiltaan hal
poja puhdistamoratkaisuja. Toimenpiäesuosi
tuksena esitetään viemäröintiin liittyvien ky
symysten selvittelyä tapauskohtaisesti.

Vesihallituksen valvonta- ja katselinusosasto huo
mauttaa, että osan II sivulla 34 oleva taulukko
2/4.3 on osittain vanhentunut ja että toimen
pideaikataulu on etupainoinen sekä että jätevesi
kuormituksen toimenpiteet tulisi keskittää eikä
käsitellä niitä sekä osassa 111/6 että 111/8.

Osassa II esitettyjen tietojen katsottiin van
hentuvan joka tapauksessa hyvin nopeasti, jo
ten ei katsottu aiheelliseksi viivyttää koko
suunnitelman valmistumista sillä, että 1- ja II-
osan tietoja olisi ruvettu muuttamaan 111-osan
tasolle. Tässä vesihallituksen julkaisussa tiedot
on pyritty saamaan ajan tasalle. Toimenpide-
aikataulu on laadittu vesihallituksen vesien
suojelunperiaateohjalmaa noudattaen. Koska
jätevesien käsittelyssä ei juuri ollut esitettävis
sä muita järkeviä vaihtoehtoja, katsottiin,
että suunnitelmavaihtoehtoja koskevassa osas
sa voidaan ainoa vaihtoehto käsitellä laajem
min ja toimenpidesuosituksissa tiivistää se
lähes pelkkään puhdistustavoitteeseen.

Kajaanin kaupunki esittää, ettei uiton haittavai
kutuksia ole käsitelty lainkaan vesistön kuormi
tusta koskevassa osassa ja että metsäojitusten ja
perkausten vaikutukset on jätetty liian vähälle
huomiolle. Myös Oulujärven ranta-asukkaat ja
Kainuun kalamiespiiri yhtyvät jälkimmäiseen nä
kemykseen.

Suunnitelman periaatteena on ollut se, että
kunkin käyttömuodon kohdalla on tarkasteltu
ko. käyttömuodolle aiheutuneita haittoja. Ui
ton haittavaikutukset kohdistuvat pääasiassa
kalastoon ja ravustoon, joten ne on käsitelty
kalatalousosassa.

Metsäojituksen haittavaikutukset on suun
nitelmassa otettu huomioon, mutta käyttö
kelpoisten toimenpiteiden löytäminen kuor
mituksen vähentämiseksi on vaikeaa ja ratkai
sut ovat tapauskohtaisia, joten suunnitelmassa
ei ole suositettu mitään erityistä menettely-
tapaa.

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto esittää, että
tulisi selvittää kunkin vesistön osalta rantojen
käytöstä aiheutuvan kuormituksen sallittava
määrä.

Työryhmä yhtyy lausunnonantajan näkemyk
seen, mutta keinot vesistöjen sietokyvyn mää
rittämiseksi ovat vielä kehittelyasteella. Tutki-

mustyön suuntaaminen tälle alueelle on tar
peellista.

Oulun täaninhaltituksen ympäristönsuojeluneu
vottelukunta toteaa, että maatalouden aiheutta
maa hajakuormitusta ei ole tarpeeksi selvitetty
eikä ilmasta tulevaa kuormitusta otettu huo
mioon. Lisäksi vaaditaan estettäväksi säilörehun
puristemehun pääsy vesistöön sekä esitetään pe
rusteellisempaa lannoitteiden ja vesakontorjunta
aineiden aiheuttaman kuormituksen selvittämistä.

Työryhmän käsityksen mukaan suunnitel
massa on maatalouden aiheuttamaa kuormi
tusta käsitelty siinä laajuudessa kuin mahdol
lisuudet kuormituksen vähentämiseksi nykyi
sin tunnetuin menetelmin edellyttävät. 1 Imas
ta tulevaa kuormitusta on pyritty arvioimaan
sadeveden mukana tulevan kuormituksen avul
la, koska varsinaisia ilmasta tehtyjä kuormitus
havaintoja ei ole ollut käytettävissä. Työryh
män ehdotuksessa on vaadittu säilörehun pu
ristemehun vesistöön pääsyn estämistä. Lan
noitteiden aiheuttamaa kuormitusta suunnitel
massa on käsitelty niin laajasti kuin ko. aihees
ta tehtyjen tutkimusten tulosten tarkkuus
edellyttää. Sen sijaan vesakontorjunta-aineiden
vaikutusten käsittely työryhmän ehdotu k
sesta puuttuu, mutta se on otettu huomioon
suunnitelman jatkokäsittelyssä.

Maataloustuottajain Kainuun liitto ja Maatalous
tuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto esittävät,
että maatalouden haittavaikutuksia on ylikoros
tettu, ja katsovat, ettei ole syytä asettaa rajoi
tuksia lietelannan levitykselle, hyväksyttyjen kas
vinsuojeluaineiden käytölle, laiduntamiselle eikä
metsäoj ituksitle, joiden rajoittam isella katsotaan
loukattavan yksityistä omistusoikeutta. Sen si
jaan Oulun maatalouskeskus pitää lietelannan kä
sittelylle asetettuja vaatimuksia asiallisina. Lisäksi
se toteaa, että pelto-ojituksen ja lannoituksen hai
tallisia vaikutuksia on ylikorostettu. Samoin esi
tetään, että käytetyt lannoitemäärät on arvioitu
virheellisesti ja että säilörehun puristeliemen mää
rästä ja haitoista ei olla selvillä.

Maatalouden haittavaikutuksia koskevat las
kelmat perustuvat luotettavina pidettäviin
Pohjois-Suomen alueelta tehtyihin tutkimus-
tuloksiin. Maa- ja metsätaloudessa tulee vesien
suojelunäkökohdat ottaa huomioon yhtä hy
vin kuin kaikessa muussakin vesistöjä kuor
mittavassa toiminnassa.

Laskelmissa käytetyt huuhtouma-arvot on
otettu Pohjois-Suomea koskevista tutkimuk
sista ja esim. sadeveden mukana tuleva kuor
mitus sisältynee suurelta osalta karusta maasta
tapahtuvaan huuhtoutumaan. Lannoitteiden



83 Liite 1/8

käyttömäärät lienevät jotakuinkin oikeat, kos
ka laskelmat perustuvat Oulun ja Kainuun
maatalouskeskusten alueilla keskimääräisiin
lannoitteiden käyttömääriin sekä peltopinta
aloihin. Puristeliemen muodostumisesta ja sen
aiheuttamasta kuormituksesta on jo saatavissa
luotettavia tutkimustuloksia.

Outujärven ranta-asukkaat, Kajaanin maatalous-
piirin maataloustoimisto ja Vaalan kunnan kalas
tajat ja rannanomistajat ry ovat vaatineet teolli
suusjätevesien tehokasta puhdistustaja valvontaa.

Vesihallituksen vesientutkimuslaitos on toden
nut, että teollisuuden osuus kuormitukseen on
käsitelty vaikutuksiinsa nähden liian suppeasti ja
että teollisuuden jätevesien käsittelytavoitteet ei
vät ole riittävän yksityiskohtaisia.

KVT-projektin huomautuksen mukaan teolli
suuden jätevesien käsittelytavoitteet ovat sopivat,
mutta perusteluina tarvittavat edullisuusvertailut
puuttuvat.

Työryhmä on lausunnonantajien kanssa samaa
mieltä siitä, että teollisuuden jätevedet tulisi
puhdistaa tehokkaasti ja valvoa, että annettuja
päätöksiä noudatetaan. Työryhmä pitää esittä
miään kuormituksen alentamistavoitteita var
sin tiukkoina mutta vesistön kannalta tarpeel
lisina.

Työryhmä on esittäessään teollisuuden jäte
vesikuormituksen alentamistavoitteita pyrki
nyt esittämään yleissuunnat ja siinä yhtey
dessä esimerkinomaisesti esittänyt myös yksi
tyiskohtaisia toimenpiteitä. Pitemmälle mene
viin yksityiskohtiin ei työryhmä kokonais
suunnittelun puitteissa ole voinut mennä.

Suunnitelmaa laadittaessa ei ole ollut käytet
tävissä luotettavia menetelmiä, joilla olisi toi
menpiteiden edullisuusvertailuja voitu suorit
taa. KVT-projekti tuottanee lähiaikoina keino
ja tämän pulman ratkaisemiseksi.

Vesihallituksen valvonta- ja katselmusosaston yk
sityiskohtaiset huomautukset koskevat suunnitte
lualueen teollisuuden toimenpide-ehdotuksia.

Ehdotuksesta tehdyt huomautukset on otettu
jatkokäsittelyssä soveltuvin osin huomioon.

Kemira Oy on huomauttanut, että kuvaus vesis
tön tilasta on harhaanjohtava ja virheellinen
osassa 1. Jätevesien puhdistustavoitteita pidetään
liian vaativina.

Osan 1 vesistön vedenlaatutiedot ovat osittain
vanhentuneet joten muistutus on otettu huo
mioon jatkokäsittelyssä. Puhdistustavoitteet
perustuvat Kemira Oy:n jätevesikatselmuksen
toimitusmiesten lausunnon lupaehtoihin ja ve
sistön tilan kehitysarvioihin, joita työryhmä
pitää hyväksyttävinä.

Oulu Osakeyhtiö esittää, että Oulujoen suistoalue
puunjalostusteollisuuden yläpuolella ei ole niin
huonoon luokkaan kuuluva kuin käyttökelpoi
suusluokituksessa esitetään. Yhtiö katsoo, että
työryhmä vähättelee hajakuormituksen vaiku
tusta.

Kuten edellä todettiin, käyttökelpoisuusluoki
tus on osittain vanhentunut ja huomautus on
otettu huomioon. Oulujoen tuoma hajakuor
mitus on suurimmaksi osaksi ns. luonnonkuor
mitusta, jota ei voida sanottavasti vähentää.
Hajakuorm ituksen alentam isesta työryhmä on
antanut omat toimenpidesuositukset. Pyrittä
essä vähentämään erityisesti likaantuneiden
vesialueiden kuormitusta on toimenpiteet koh
distettava ensisijaisesti suuriin p istekuorm itta
jim.

Teollisuuden keskusliiton käsityksen mukaan ko
konaissuunnitelmassa esitetyt teollisuuden jäte
vesikuormituksen vähentämistavoitteet eivät ole
kaikilta osiltaan ehdotuksessa mainittujen vesis
töä lähtökohtana pitävien periaatteiden mukaisia.
Merialueen vesien laadun ja käyttökelpoisuuden
tarkastelussa kohdassa 3.133 todetaan, että ve
den rehevöitymisastetta ei voida vähentää välittö
mästi orgaanisen aineksen elimino im isella. Kui
tenkin Oulun kemialliselle metsäteollisuudelle
asetetaan erittäin tiukat BHK-kuorman vähentä
mistavoitteet, jotka sulfiittisellutehtaan osalta
ovat käytettävissä olevaan tekniikkaan nähden
jopa aivan epärealistiset. Oulujärven eteläosassa
puolestaan todetaan kyllä kaivosteollisuuden jä
tevesien vaikutuksia, mutta typpikuormituksen
vaikutuksista ei ole mitään mainintaa. Tämä on
kin ymmärrettävää, sillä Otanmäen kaivoksen vel
vojtetarkkajlutulokset eivät osoitakaan mitään
tällaisia vaikutuksia. Kuitenkin kaivoksen typpi
kuormituksen vähentämiselle on kokonaissuunni
telmassa asetettu erittäin tiukka tavoite.

lulujoen edustan merialueella on lisäksi otet
tava huomioon Oulujoen luontainen kuorma, jos
sa fosforia on 80 % ja typpeä 72 % merialueelle
kohdistuvasta näiden ravinteiden kokonaiskuor
masta. Niinpä teollisuuden jätevesien ravinne
kuormituksen vähentäminen teknisin toimenpi
tein vaikuttaisi kokonaistilanteeseen hyvin vähän.
Asianmukainen kuormituksen vähentämistavoit
teiden asettaminen edellyttäisi näin ollen olennai
sesti yksityiskohtaisempaan hyötyjen ja kustan
nusten vertailua kuin mitä suunnitelmassa on
esitetty.

Kuormituksen vähentämistavoitteita asetetta
essa on eräissä kohdissa yksilöity hyvin tarkoin se
menetelmä, jolla vähentäminen tulisi toteuttaa.
Keskusliiton käsityksen mukaan kuitenkin sekä
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kuormituksen vähentamisen lopullinen taso että
toteuttamismenetelmä ovat asioita, jotka voidaan
ratkaista vain lupakäsittelyyn liittyvän intressi
vertailun yhteydessä. Siksi ei näin yksityiskoh
taisia vaatimuksia tulisi esittää kokonaissuunni
telmissa, vaan pitäisi tyytyä kuormituksen vähen
tämistarpeiden osoittamiseen pitäen lähtökohta
na juuri vesistön tarpeita.

Vesien rehevöitymisellä ymmärretään yleensä
kasviplanktonin runsasta lisääntymistä ja sen
haitallisia seurauksia. Orgaaninen kuormitus ei
välittömästi luo edellytyksiä planktonin lisään
tymiselle, mutta sen välittömät vaikutukset
ovat paljolti samat kuin rehevöitymiseen liit
tyvät haitat. Orgaanisen aineen hajoamisessa
vapautuvat ravinteet edistävät myös rehevöity
mistä. BHT-kuormituksen vähentäminen Ou
lun merialueella on sekä orgaanisen kuormi
tuksen välittömien haittavaikutusten että sen
välillisten rehevöittävien vaikutusten vuoksi
tarpeellista.

Otanmäen vanadiinitehtaan typpikuormituk
sen alentamista työryhmä on perustellut sillä,
että vaikka typpi ei tällä hetkellä ole minimi
ravinne, voi se muiden edellytysten muuttu
essa aiheuttaa rehevöitymistä. Koska lisäksi
typpikuormituksen alentaminen kohtuullisilla
kustannuksilla on mahdoLlista, on tämän toi
menpiteen suorittaminen työryhmän mielestä
perusteltua.

Oulun edustan kuormituksen osalta viittaam
me Oulu Osakeyhtiölle annettuun vastinees
seen.

Kuten toisaalla vastineissa on todettu on
yksilöidyt toimenpiteet otettu ehdotukseen
lähinnä esimerkinomaisesti. Useimmat ehdote
tut toimenpiteet perustuvat asiantuntijoiden
laatimiin selvityksiin, joita työryhmä ei ole
katsonut aiheelliseksi muuttaa.

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Suomen Talkki kat
soo, ettei tehtaan jätevesien aiheuttamaa kunto-
aine- eikä rikastuskemikaalikuormaa voida pitää
merkittävänä. Samoin se toteaa, että myös arsee
nin aiheuttamaa vesistön kuormitusta voitaneen
pitää varsin vähäisenä. Lisäksi yhtiön mielestä
kaivosteollisuudelle ehdotetut tavoitteet asetta
vat tämän teollisuuden alan epäedulliseen ase
maan muuhun teollisuuteen verrattuna. Esimerk
kinä todetaan vaatimus täysin suljetusta vesikier
rosta, joka nähdään epärealistisena. Pienten jäte
vesimäärien johtaminen vesistöön ei ole ristirii
dassa esitettyjen kuormitustavoitteiden kanssa,
joiden mukaan jätevedet eivät saa aiheuttaa laaja-
alaista veden käyttökelpoisuuden alenemista.

Suomen Talkin jätevesiä koskevat suositukset

perustuvat KHO :n 14.10.1975 kaivoksen jäte
vesistä antamaan päätökseen, jonka mukaan
täydellisen veden kierrätyksen vaihtoehtona
on vesistöön johdettavan jäteveden käsittele
minen niin hyvin, ettei haittavaikutuksia ve
sistössä synny. Kyseisten jätevesien purkualue
on vesien virkistyskäytön kannalta merkittävä,
joten haitattomuusvaatimus on varsin aiheelli
nen. Suppeakin vesistön pilaantuminen tällä
alueella vaikeuttaa vesistön virkistyskäyttöä.

Rautaruukki Oy:n lausunnossa todetaan, että jä
tevesikuormituksen pienentämistavoitteet sekä
kiintoaineen että typen osalta ovat tarpeettoman
kireät. Kiintoaineen osalta realistisena ja vesien-
suojelun kannalta riittävänä tavoitteena pidetään
nykyistä päästörajaa 200 kg/d. Typpikuormituk
sen alentamistavoitteen ei yhtiö katso olevan so
pusoinnussa vesihallituksen vesiensuojelun peri
aateohjelman kanssa ja katsoo näin ollen, että
nykyinen taso 370 kg/d olisi vesiensuojelun kan
nalta tyydyttävä. Kaivosteollisuuden jätevesiä
koskevaa suositusta, että vesistöön johdettavat
jätevedet on puhdistettava haitattomaksi, yhtiö
pitää kaivoksen kannattavuuteen ja vesiensuojelu
hyötyyn nähden kohtuuttomana.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että jätevesitar
kastelussa ei ole mainittu 1979 toimintansa aloit
tavaa Vuorokkaan kaivosta, joten tarkastelu kos
kee vain pääkaivosta.

Kaivoksen ja rikastusprosessin jäteveden kun
toainekuormitus on ollut v. 1976 123 kg/d ja
v. 1977 146 kg/d. Työryhmän mielestä esitet
ty tavoite on pikemminkin liian alhainen ja
siihen pääseminen on mahdollista myös hei
kentyneissä olosuhteissa.

Typpikuormituksen vähentämisen osalta vii
tataan teollisuusliitolle annettuun vastineeseen.

Jätevesien puhdistaminen haitattomaksi si
ten, että ne eivät aiheuta vesistössä korvaamat
tornia vahinkoja on varsin kohtuullinen vaati
mus ja tähän on kaivannaisteollisuudessa pal
jolti päästykin. Yksityiskohtaiset päästörajat
ja puhdistuksen tehostamisvaatimukset käsi
tellään luonnollisesti vesioikeudellisissa proses
seissa ja kokonaissuunnitelmassa esitetyt ta
voitteet antavat vain viitteitä siitä, mihin suun
taan vaatimuksissa ollaan menossa.

Kuten lausunnossa todetaankin puuttuvat
suunnitelmasta Vuorokkaan kaivoksen kaivos
vesiä koskevat tarkastelut. Tältä osin työ
ryhmä katsoo aiheelliseksi lisätä toimenpide
suosituksiin maininnan, jonka mukaan Vuo
rokkaan kaivosvesien puhdistusvaatimukset
tulee asettaa samanlaisiksi kuin varsinaisen
Otanmäen kaivoksen jätevesien vaatimukset.
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Voimatalous ja vesistöjen säännöstely

Oulujoki Osakeyhtiö toteaa lausunnossaan, että
suunnitelmassa esitetty voimataloudellinen tutki
mus monialtaisen vesistön säännöstelyohjelmis
toa käyttäen on kaavamainen ja perustuu sellai
siin otaksumiin, jotka eivät useinkaan pidä paik
kaansa käytännössä. Tutkimuksessa käytettyjä
parametrejä ei ole yleensä mahdollista kehittää
niin, että monista muistakin tekijöistä riippuvat
kevään tulva ja alkukesän sääolosuhteet voitai
siin niiden perusteella ennustaa. Oulujärven
säännöstelyllä on koko maan voimataloudelle
erittäin suuri merkitys. Ehdotettu kesäalarajan
nostaminen tasolle NN+ 122,00 m vähentäisi
tätä merkitystä oleellisesti. Vesihallituksen sään
nöstelytoimiston lausunnossa mainitaan, että
tutkimustulosten virherajat ovat suuremmat kuin
ne erot, joita saatiin vertailu- ja tutkimustilanteen
välille. Tässä lienee ainakin yksi syy siihen, että
säännöstelyrajojen supistamisesta huolimatta on
toimenpiteestä saatu voimataloudellista hyötyä.
Edelleen mainitaan, että jo vähäisemmätkin muu
tokset, jotka koskevat vesivoiman tai muiden
omistajien nykyisiä etuja tulisi säännöstelytoimis
ton käsityksen mukaan esittää siinä hengessä,
että asianosaisten kesken neuvotellaan mahdolli
sista vesistön virtaama- ym. muutoksista viimeis
tään hankesuunnitteluvaiheessa. Oulun lääninhal
lituksen ympäristönsuojeluneuvottelukunta, Poh
jois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Maataloustuot
tajain Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjan
maan seutukaavaliitto, Kajaanin maatalouspiirin
maataloustoimisto, Kainuun kalamiespiiri, Oulu-
järven ranta-asukkaat, Vaalan kunnan kalastajat
ja rannanomistajat, Vaalan kunta, Paltamon kun
ta ym. pitävät Oulujärven nykyistä kesäaikaista
alarajaa liian alhaisena ja kannattavat alarajan
nostamista tasolle NN+122,00 m. Hyrynsalmen
kunta huomauttaa, että Oulujärven vedenkorkeu
den vaihteluiden tasausta ei saa suorittaa yläpuo
lella olevien järvien ja altaiden kustannuksella.

Suunnitelmassakin on pyritty tuomaan esille
ne tekijät, jotka mahdollisesti aiheuttavat tu
loksiin virheitä. Mm. ohijuoksutukset ja ener
gianlaskelmat perustuvat virtaamien kuukausi
keskiarvoihin eivätkä ne siten vastaa täysin
todellisuutta. Tulokset eivät ole aivan yksise
litteisiä, vaan niiden tulkintaa vaikeuttaa mm.
se, ettei käsittelyssä ole voitu ottaa huomioon
energian tarpeen vaihteluja muutoin kuin tar
kasti jakamalla tuotanto kesä- ja talvikauteen.
Laskentatilanteessa saatu voimataloudellinen
hyöty ei ole kokonaistuotantoon verrattuna
merkittävä. Se, että vertailutilanteissa voima-

taloudellisesti saatu tulos on suurempi, johtuu
pääasiassa siitä, että laskentatilanteessa vesiva
rastot on voitu käyttää tehokkaammin.

Työryhmän mielestä selvityksessä käytettyä
ohjelmistoa voitaisiin kehittää nimenomaan
Oulujoen vesistöä varten. Suoritetussa selvi
tyksessä tarvittavien muuttujien käyttöä on
vaikeuttanut se, että kaikista muuttujista ei
ole ollut käytettävissä riittävän pitkiä vertailu
kelpoisia havaintosarjoja. Toimenpiteitä käyt
tökelpoisten tutkimustulosten aikaansaam isek
si tulisi edistää. Vesivarastojen käyttö, kun
otetaan huomioon koko energian tuotanto, pe
rustunee tälläkin hetkellä määrätyntasoisiin
vesimääristä tehtäviin ennusteisiin tai arvioin
teihin. Ennusteita voitaneen parantaa niin,
että niiden virhemarginaali saataisiin pienene
mään. Ennusteiden tason paraneminen mah
dollistaisi tavoitekorkeuden saavuttamisen ja
vesivarojen tehokkaamman käytön, joka suo
ritetussa laskentatilanteessa on todettu voi
mantuotannolle edulliseksi.

Suunnitelmassa on todettu, että yläpuoli
sista altaista tapahtuva juoksutus tietyn veden-
korkeuden saavuttamiseksi Oulujärvessä on
yläpuolisten altaiden muulle käytölle haital
lista, etenkin kun tällainen juoksutus aina ta
pahtuisi erittäin kuivina vesivuosina. Tämä
tilanne ei liene myöskään voimataloudelle
edullinen. Tulovirtaamien ennusteiden parane
minen auttaisi ilmeisesti myös siinä, että käy
tännössä ei yläpuolisista altaista tapahtuvaan
juoksutukseen tarvitsisi turvautua.

Suosituksina kesänaikaisen alaraja NN+
122,00 m on asetettu tavoitteelliseksi, jolla on
tarkoitettu, että ehdoton alaraja säilyisi nykyi
sellä tasolla, mutta Oulujärvellä alhaisista ve
denkorkeuksista aiheutuvien haittojen välttä
miseksi on tietyn vesivaraston aikaansaamisek
si sellaiena aikana, jolloin tulovirtaamat ovat
merkittävimmät, pyrittäisiin saavuttamaan ta
so NN+ 122,00 m.

Kajaanin kaupungin ja Oulun läänin ympäristön
suojeluneuvottelukunnan lausunnoissa on esitet
ty, että Oulujärven kesäaikaisen alarajan saavutta
miselle määrätty aika pitäisi saada aikaisemmaksi.

Mainittu ajankohta on määrätty ottaen huo
mioon kevätsulamisen alkamisen ajankohta
sekä Oulujärven sijainti vesistöalueella ja sula
misvesien joutuminen Oulujärveen. Ajankohta
on täysin riippuvainen luonnon olosuhteista,
joten sen siirtämiseen aikaisemmaksi ei käy
tännössä ole mahdollisuuksia.

Pohjanmaan kalastajaseurojen liitto, Oulun lää
ninhallituksen ympäristönsuojeluneuvottelukun
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ta, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Utajär
ven kunta, Muhoksen kunta ja Vaalan kunta pitä
vät toimenpide-ehdotuksia riittämättöminä Oulu
joen juoksutusten voimakkaiden vaihtelujen ja
tästä aiheutuvien rantojen syöpymisen ja muiden
haittojen johdosta. Oulun lääninhallituksen ym
päristö nsuojeluneuvottelukunta ja Oulun vesien
suojeluyhdistys ry lausuvat, että vuorokausi
säännöstetyn tehostaminen edellyttää haittojen
selvitystä, arviointia sekä määrittelyjä.

Kysymyksessä on lähinnä Oulujoen voimalai
tosten käytöstä aiheutuvien haittojen ja vahin
kojen estämistä tai korvaamista koskeva kysy
mys, josta on jo annettu määräykset Oulujär
ven säännöstelyä, koskevassa päätöksessä tai
Oulujoen voimalaitosten lupapäätöksissä. Ou
lujoen virtausvaihteluiden aiheuttamien vahin
kojen vähentämiseksi on vesien virkistyskäyt
töä koskevassa osassa suositeltu tehtäväksi
selvitys.

Oulun lääninhallituksen ympäristönsuojeluneu
vottelukunta, Oulun vesiensuojeluyhdistys ja
Muhoksen kunta esittävät Oulujoen osalta sään
nöstelymaksua niiden vahinkojen ja haittojen
osalta, joita ei voida korvata tai muuten poistaa.

Säännöstelymaksu on työryhmän mielestä lä
hmnä vesioikeudellinen korvauskysymys, jon
ka käsittely kuuluu lupahakemuksen yhtey
dessä käsiteltäviin asioihin.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
esittää, että säännöstelyistä ja suunnitelluista ve
sistöjärjestelyistä syntyvät haitat korvattaisiin
sähkön hintaa alentamalla.

Asian käsittely ei työryhmän mielestä kuulu
vesien käytön kokonaissuunnitteluun.

Utajärven kunta toivoo Utasen ja Ala-Utasen voi
malaitoksen yhteydessä oleviin kauneuskanaviin
vähintään Oulujoen veden laatua vastaavaa vettä.

Suunnitelmassa on esitetty tätä asiaa koskeva
suositus.

lulujoki Osakeyhtiö, Oulun kaupungin kaupun
kisuunnittelujaosto, Pohjois-Pohjanmaan maa
kuntaliitto ja Oulu Osakeyhtiö pitävät positiivi
sena ehdotusta Merikosken voimalaitoksen pado
tuskorkeuden nostamisesta. Kemira Oy toteaa
Merikosken voimalaitoksen padotuskorkeuden
korottamisen toteutettuna aiheuttavan haittaa
yhtiön toiminnoille ja edellyttävän huomattavia
korvauksia.

Suunnitelmassa ei ole edellytetty että Meri
kosken voimalaitoksen padotuskorkeuden nos
taminen voisi tapahtua haitattomasti. Hank
keesta on kuitenkin arvioitu saatavan vahin
koja ja haittoja suurempi hyöty.

Kuhmon kunta, Sotkamon kunta, Suomussal

men kunta, 0 ntoj ärven rannanomistaj ien yhdis
tys ja lulujärven ranta-asukkaat pitävät säännös
telyrajoja liian suurina ja säännöstelyohjeita liian
väljinä. HyrynsaLmen kunta toivoo tarkistuksia
voimalaitosten juoksutussääntöihin.

Työryhmä on suunnitelman eri osissa toden
nut voimakkaista säännöstelyistä aiheutuvat
haitat. Mm. työryhmän suositukset kevään tu
lovesimäärien ennusteiden laatim iseksi tähtää
vät näiden haittojen vähentämiseen. Mikäli
näillä tutkimuksilla saavutetaan toivottu tulos
niiden vaikutus koko vesistöalueen altailla voi
olla merkittävä.

Suomen katastusyhdistys, Kuhmon kunta ym. il
moittavat vastustavansa Lentuan ja Lammasjär
ven säännöstelyhankkeita. Vesihallituksen sään
nöstelytoimisto toteaa, että mikäli em. järvet ja
niiden alapuoliset kosket halutaan varata sellai
seen käyttöön, joka edellyttää luonnontilaa säi
lyttämistä, tulisi kokonaissuunnitelmassa suosit
taa, että asianomaiset viranomaiset ryhtyisivät
hankkimaan ko. alueita tässä tarkoituksessa val
tion omistukseen. Ellei näin tapahdu ja nykyiset
omistajat ovat halukkaita rakentamaan Lentuan
ja Saarikoskeen voimalaitokset, tulee vesihalli
tuksen asetuksenmukaisen tehtävänsä perusteella
aktiivisesti edistää vesivoiman käyttöönottoa
myös näissä koskissa. lulujoki Osakeyhtiö huo
mauttaa, että kyseisten koskivoimien omistajat
Kajaani Oy ja Kainuun Valo Oy luopuivat hank
keesta keväällä 1970 “ainakin tässä vaiheessa”,
ei siis lopullisesti ja kertakaikkisesti.

Suunnitelmassa ei ole suositeltu Lentuan ja
Lammasjärven voimataloudellisia hankkeita
toteutettavaksi. Tämä vesistönosa olisi varat
tava vesistöä muuttamattomien käyttömuoto
jen tarpeisiin.

Esitystä koskien lunastamiseksi ei työryh
mä pidä tarpeellisena.

Oulujoki Osakeyhtiö ei pidä suositusta Kianta
järven minimijuoksutuksen muuttamisesta asial
lisena eikä riittävästi perusteltuna.

Mainittu suositus on tehty, jotta voitaisiin
vähentää niitä haittoja, joita Kiantajärven
nykyiset minimijuoksutusmääräykset aiheut
tavat Emäjoen yläosan veden laadulle. Työ
ryhmä esittää muutettavaksi mainitun suosi
tuksen seuraavasti: Olisi selvitettävä, mikä vai
kutus Kiantajärven minimijuoksutusmääräyk
sillä on Emäjoen yläosan veden laatuun ja
mitä mahdollisuuksia on näiden juoksutus
määräysten muuttamiseen, jos se osoittautuu
tarpeelliseksi.

Oulujoki Osakeyhtiö huomauttaa, että Koivukos
ken voimalaitoksen lupaehdot on yhdenmukais
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tettu Sotkamonjärvien säännöstelylupaehtojen
kanssa Pohjois-Suomen vesioikeuden 17.12.1964
antamalla päätöksellä. Näiden lupapäätösten yh
denmukaistamista koskeva suositus on näin ollen
aiheeton.

Tehty huomautus on aiheellinen ja työryhmä
esittää mainitun suosituksen poistettavaksi.

Oulujoki Osakeyhtiö esittää vesistön säännöste
lyä koskeviin suosituksiin lisättäväksi, että Iso
Pyhäntäjärven alaraja voisi olla aina 15.3. alkaen
jäiden lähtöön saakka lumen vesiarvosta riippu
matta NN+145,00 m.

Työryhmä esittää selvitettäväksi, täyttyykö
järvi riittävällä varmuudella, jos säännöstelyn
alaraja mainittuna aikana olisi lumen vesi-
arvosta riippumatta kiinteä korkeudella NN+
145,00 m.

lulujoki Osakeyhtiön muistutuksessa on vielä
esitetty korjattavaksi eräitä virheellisiä tai van
hentuneita asiatietoja.

Huomautus on aiheellinen ja korjaukset ote
taan soveltuvin osin huomioon suunnitelman
jatkokäsittelyssä.

Uitto ja vesiliikenne

Valtioneuvoston kanslian huomautuksessa tode
taan, että uittoa on tarkasteftu suhteellisen perus
teellisesti ja hyvin. Kustannusvertailut muihin
puunkuljetusmuotoihin on tehty asiallisesti, jos
kin näihin vertailuihin saattaa Liittyä melko suu
ria epävarmuustekijöitä, esim. raakaöljyn maail
manmarkkinahinnan kehitys. Tämän vuoksi eri
kuljetusmuotojen vertailussa olisi pyrittävä pai
nottamaan myös kestävämpiä arvoja, kuten nii
den vaikutusta ympäristöön jne. Kuljetusmuoto
jen vertailussa on käytetty koko maata koskevia
kansantaloudellisia ja markkinahintaisia liikenne-
kustannuksia, vaikka kustannusvertailun tulisi
perustua nimenomaan paikallisiin kuljetusolo
suhteisiin. Liikenneministeriön huomautuksessa
mainitaan samoin, että kustannusvertailujen tulisi
perustua paikallisiin kuljetusolosuhteisiin.

Kustannusvertailuihin sisältyy suuria epävar
muustekijöitä, joita on suunnitelmassa tuotu
esille. Epävarmuustekijöistä johtuen kustan
nusvertailuihin on suhtauduttava varaukselli
sesti.

Oulujoen uiton osalta kaikki kustannukset
on laskettu nimenomaan tätä väylää koskevi
na. Koska uittokustannukset jaotellaan ja pe
ritään uittopiireittäin, väyläkohtainen kustan
nusten selvittely on mahdollista. Rautatie- ja

maantiekuljetuksissa ei vastaavaa kustannus
ten jakautumista ole erikseen selvitetty, joten
tältä osin on kansantatoudelliset kustannukset
arvioitu parlamentaarisen liikennekomitean te
kemien valtakunnallisten selvitysten mukai
sesti.

Työryhmän tarkoituksena kustannusvertai
luillaja muilla selvityksillä on ollut osoittaa ne
tekijät, jotka kansantaloudellisiin kustannuk
sun vaikuttavat ja mahdollisuuksien mukaan
näiden suuruusluokat. Myöhemmin suoritetta
vissa selvityksissä nämä tekijät tulisi myös ot
taa huomioon.

Liikenneministeriön huomautuksessa mainitaan,
että vertailtaessa uittokuljetusten kustannuksia
vastaaviin tieliikenteen kustannuksiin on käytet
tävä ko. kuljetukselle ominaisia tyyppiajoneuvon
yksikkökustannuksia, ei koko maan kuorma
autoliikenteestä syntyviä kokonaiskustannuksia.
Erot eri kuorma-autolajien kilpailukyvyssä Oulu-
joen vesistöalueen puutavarakuljetuksissa muihin
liikennelajeihin verrattuna ovat merkittävät.

Suunnitelmassa on kaikki puutavaran kulje
tukset edellyttävät suoritettavaksi varsinaisilla
perävaunuilla varustetuilla kuorma-autoilla.
Tämä käy ilmi mm. osan III s. 64, jossa on
tarkasteltu autokuljetuksen energiakulutusta.
Samalla sivulla on todettu kyllä kuorma-auto
liikenteen kansantaloudellisten kustannusten
parlamentaarisen liikennekomitean selvityksen
mukaan olevan 0,64 % suuremmat kuin mark
kinahintaiset kustannukset. Mainitussa selvi
tyksessä ei eri kuorma-autotyyppien kustan
nuksia ole erikseen selvitetty. Tästä ei kuiten
kaan aiheutune merkittävää virhettä.

Edelleen liikenneministeriö huomauttaa, että ui
ton kustannustekijöitä ei ole tuotu esille, joten
eri kuljetusmuotojen looginen vertailu puutava
ran kuljetusketjuvaihtoehtojen kustannusten mi
nimoimiseksi ei tältä osin ole mahdollista. Uiton,
tieliikenteen ko. tyyppiajoneuvojen ja rautatie-
liikenteen kustannusten laskennassa tulee ottaa
huomioon sekä käyttö — että investointikustan
nukset, joihin tulee sisällyttää myös terminaali
kustannukset.

Uiton pääasiallisimmat kustannustekijät on
suunnitelmassa tuotu esille työryhmän mieles
tä tarpeellisessa laajuudessa. Kaikkia uiton
kustannustekij öitä ei kuitenkaan laskelm issa
ole otettu huomioon siitä syystä, että näiden
suuruudesta ei ole ollut saatavissa yksityis
kohtaista selvitystä eikä niillä ole katsottu
olevan sanottavaa merkitystä lopputulokseen.

Tieliikenteen ja rautatieliikenteen käyttö- ja
investointikustannukset sisältyvät parlamen
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taarisen liikennekomitean laskelmiin. Kuorma-
autoliikenteen markkinahintaisiin kustannuk
sun sisältyvät myös käyttö- ja investointikus
tannukset, sillä nämä menoerät muodostavat
kuljetustaksoista merkittävän osan.

Terminaalikustannuksia ei laskelmissa ole
otettu huomioon. Tämä aiheutuu siitä, että

ainakin osa teollisuutta ei ota näitä kustan
nuksia omissa laskelmissaan kaikilta osin huo
mioon sillä perusteella, että vaikka uittopuun
kuljetus- ja varastointiaika maakuljetuksiin
verrattuna on yleensä pitempi, puu vesivaras
toissa säilyttää teknilliset ominaisuutensa. Ter
minaalikustannusten puuttumisella saattaa olla
erilainen vaikutus eri kuljetusketjujen kustan
nuksiin. Myöhemmissä selvityksissä tämän
vaikutusta tulisi selvittää yksityiskohtaisesti.
Tällöin suoranaisten kustannustekijöiden li
säksi tulisi ottaa huomioon myös välilliset kus
tannusrekijät kuten kuljetus- ja varastointiaika
ja kuljetusmuodon vaikutus puun laatuun.

Liikenneministeriön huomautuksessa mainitaan,
että vertailulaskelmien tulee perustua reaalisiin
kuljetusmääräennusteisiin. Tietyn toimenpide-
ehdotuksen toteuttamisen vaikutukset alueen
muuhun puutavaraliikenteeseen tulee selvittää.
Kainuun piirimetsälautakunta huomauttaa, että
metsien tuotos- ja poistumaluvut olisi muutetta
va tuoreimpien tietojen mukaisiksi. Vesihallituk
sen teknillisen osaston huomautuksessa maini

taan, että suunnitelmassa ei ole otettu huomioon
puun tuotannon kehitysohjelmia (Mera) eikä nii

den vaikutusta uittomääriin ja uittokustannuk
sun.

Suunnitelman osassa II ss. 73—76 on käsitelty
suunnittelualueen metsävaroja ja niiden käyt
töä. Edellä mainittua selvitystä on pidetty
myöhemmin esitettyjen selvitysten perustana.
Tehtyjen toimenpide-ehdotusten toteuttami
sen vaikutukset kohdistuisivat rautatiekulje
tukseen ja uittoon välillä Vaala — Oulu. Nämä
vaikutukset on työryhmän mielestä tarpeelli
sessa laajuudessa käsitelty. Muihin alueen
puutavarakuljetuksiin ehdotetut toimenpiteet
eivät vaikuttaisi.

Edellä mainitut alueen metsävaroja koskevat
selvitykset perustuvat vuonna 1970 saatuihin
valtakunnan metsien inventoinnin Kainuuta
koskeviin tuloksiin. Koska nyt on jo käytettä
vissä vuonna 1975 suoritetun inventoinnin tu
lokset, tulisi jatkoselvityksissä luonnollisesti
käyttää tuoreempia tuotos-ja poistumalukuja.

Puun tuotannon kehitysohjelmat on suunni
telmassa otettu huomioon.

Liikenneministeriön huomautuksessa mainitaan,

että tarkoituksenmukaisia laskentamenetelmiä
käyttäen voidaan kuljetuskustannusten vertailu ja
kuljetusmuotoj en jakauma määrittää tarkemmin
kuin lulujoen kokonaissuunnitelmassa on tehty.
Laskelmien osalta suositellaan niiden korvaamista
esim. Kemijoen vesiliikennetutkimuksen yhtey
dessä kehitetyllä laskentamenetelmällä (ns. TAKU
mallilla). Tie- ja vesirakennushallituksen muistu
tuksessa mainitaan, että uittopuun kuljetuskus
tannusvertailu samanpituisiin auto- ja rautatie
kuljetusmatkoihin on laskentamenetelmänäkin
liian likimääräinen ja helposti vääriin tuloksiin
johtava. Tällaisissa selvityksissä tulisi laskelmat
ulottaa puun hankinta-alueittain kannoka teh
taalle, jotta kaikkien kuljetusmuotojen todelliset
kustannuserät tulisivat huomioon otetuiksi.

Osassa III s. 65 mainitut laskelmat, joita edel
liset huomautukset tarkoittavat, on esitetty
kuvissa 1—4/6.5. Näillä laskelmilla ei ole py
rittykään eri hankinta-alueiden kuljerusten
optimointeihin, mihin tarkoitukseen laskenta
menetelmää ei voidakaan käyttää. Laskelmien
tarkoituksena on ollut likimääräisesti selvittää
markkinahintaisten kuljetuskustannusten poh
jalta ne matkat, joilla eri kuljetusmuodot ovat
kilpailukykyisimpiä. Mihinkään muuhun ver
tailuun näitä laskelmia ei suunnitelmassa ole
käytetty.

Vastaavanlaisen selvityksen, mitä työryhmä
on tehnyt, ovat suorittaneet myös Raimo Sa
volainen ja Heikki Vesikallio. Tutkimus on
julkaistu vuonna 1974 Metsätehon tiedotuk
sessa 328 “Raakapuun kaukokuljetusmuoto

jen käytön edullisuus vuonna 1973 ja sen ke
hitys vuosina 1974—1983”. Tämän tutkimuk
sen mukaan, joka on tehty koko maata koske
vana, autokuljetus ja uitto kilpailevat 70 km
ja 120 km kuljetusmatkojen välillä. Työryh
män selvityksen mukaan vastaava kilpailuase
reIma muodostuu lulujoen vesistöalueella
50—70 km kuljetusmatkoilla. Mainittu ero
lopputuloksissa aiheutuu paitsi väyläkohtaisis
ta eroista siitä, että Metsätehon tutkimuksessa
uiton alkukuljetuksen pituudeksi jäävarastoon
tai veteenpanopaikalle on laskettu 30 km.Työ
ryhmän selvityksessä alkukuljetuksen pituu
deksi on arvioitu 20 km.

Maa- ja metsätalousministeriön, metsähallituksen,
vesihallituksen teknillisen osaston, tie- ja vesira
kennushallituksen ja Oulujoen Uittoyhdistyksen
mu istutuksissa on huomautettu, ettei nipunsiirto
laitosten tuottamaa energiaa ole laskelmissa otet
tu huomioon, joten laskelmat ovat tämän johdos
ta virheelliset.

Vo imalaitosten omistajien ilmoittamat energi
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an kulutukset, jotka suunnitelmassa on mai
nittu, ovat energian nettokulutuksia. Tästä
johtuen laskelmien tuloksiin ei vaikuta, ruot
tavatko jotkut nippunosturit energiaa vai eivät.
Kajaani Oy:n ilmoituksen mukaan Katerman
ja Kallioisten voimalaitosten nippunosturit
tuottavat kyllä energiaa, mutta ilmoitettu
energiamäärä on nettokulutusta, johon sisäl
tyy kaikki nipunsiirtolaitoksilla käytetty
energia, mm. pintavirran kehittäjien käyttämä
energia ja myös nippujen laskemisen tuottama
energia. lulujoen nipunsiirtolaitoksilla nipun
siirto tapahtuu nipunsiirtovaunuilla, jotka on
varustettu pyöffevirtajaffuilla. lulujoki Osa
keyhtiön ilmoituksen mukaan nipunsiirrossa
energia muuttuu vaunujen jarrutuksen yhtey
dessä lämmöksi.

Maa- ja metsätalousministeriön muistutuksessa
lausutaan, että Katerman ja Kallioisten nipunsiir
tolaitoksilla käytetään uittosuunnitelman mu

kaan sähköenergiaa nipunsiirtolaitosta kohti

7,5 MWh, mutta Emäjoen ja lulujoen nipunsiir

tolaitoksella lähes 34 MWh. Näin suuria eroja ei

voida selittää uittomäärissä olevilla eroilla, joten

ilmeistä on, että tiedot Emäjoen ja lulujoen ni

punsiirtolaitosten osalta ovat virheellisiä.
Energian kulutusmäärät ovat voimalaitosten
omistajien ilmoittam ia nettokulutuksia. Ener
gian kulutuksia verrattaessa on otettava huo
mioon, että lulujoki Osakeyhtiön omistamil
la Emäjoen ja lulujoen voimalairoksilla kaikki
uiton tarvitsema energia lasketaan sähkö
energiana. Karerman ja Kallioisten sekä Meri
kosken voimalaitoksilla uiton tarvitsemaa
juoksutusta ei ole laskettu sähköenergiaksi.

Vesihallituksen teknillisen osaston muistutukses
sa mainitaan, että uittojuoksumkset Oulujärvestä
eivät vaadi ohijuoksutusta, vaan virtaama tulee
käytetyksi sähkön tuottamiseen. Maa- ja metsä
talousministeriö katsoo huomautuksessaan, että
tästä juoksutuksesta aiheutuvaa energianmene
tystä ei tule katsoa kansantaloudelliseksi mene
tykseksi eikä uitolle kohdistettavaksi kustan

nukseksi, koska enetgian tuotantokustannukset
eivät sen johdosta nouse. Lisäksi huomautetaan,
että suunnitelmassa ei ole otettu huomioon sitä
hyötyä, mikä uiton vuoksi tarpeellisen juoksu
tuksen toteuttamisesta aiheutuu vesistön muille
käyttömuodoille ja rantojen asukkaille. Metsä-
hallituksen ja Oulujoen Uittoyhdistyksen huo
mautuksissa mainitaan tällä juoksutuksella olevan

arvoa lulujoen ranta-asukkaiden vesihuollolle ja
virkistyskäytölle. Vaalan kunta esittää lulujär
vestä tapahtuvan uittojuoksutuksen supistamista

tai siirtymistä nippujen hinaukseen lulujoella.

Toimenpiteellä vähennettäisiin lulujärven alhai
sesta vedenkorkeudesta aiheutuvia haittoja.

Suunnitelmassa lulujärvestä tapahtuvan uitto
juoksutuksen arvioitu energiamenetys johtuu

siitä, että tällä juoksumksella saatetaan joutua

tuottamaan energiaa sellaisena aikana, jolloin
tarvetta ei ole. Laskelmissa tällaista energian

menetystä on arvioitu aiheutuvan vain kuivina
vesivuosina, keskimäärin joka neljäs vuosi.
Suunnitelmassa käytetty olettamus on sikäli
epätarkka, että energian tarve ei ole riippuvai
nen kulloinkin vallitsevasta vesirilanteesta, jo
ten menetystä voi yhtä hyvin alheutua täysin
normaalinakin vesivuotena. Tämän energian

arvosta ja määrästä voi tietysti esittää erilaisia

arvioita, mutta tällaisen menetyksen olemas
saoloa ei työryhmän mielestä voi kiistää.

Uittojuoksutus lisää kyllä lulujokeen tapah
tuvan minivirtaaman määrää ja omalta osal
taan tasaa juoksutusmäärien erotuksista johtu

via lulujoen vedenkorkeuksien vaihteluja, jo

ten sen vaikutus lulujoen ranta-asukkaiden

vesihuollolle ja virkistyskäytölle on positiivi

nen. Toisaalta tällä juoksutuksella on negatii

vinen vaikutus Oulujärven virkistyskäytölle

kuivina vesivuosina, koska juoksutus alentaa
Oulujärven vedenkorkeurta.

Oulujoen Uittoyhdistyksen huomautuksessa mai

nitaan työryhmän esittävän sivulla 77, että vähä

vetisinä vuosina voitaisiin lulujärvestä juoksuttaa

ainoastaan 35 m3/s, vaikka voimassa oleva Oulu-

järven säännöstelylupa edellyttää kuitenkin vä

hintään 41,67 m3/s juoksutusta viikkokeskiar

vona.
Mainitussa suunnitelman kohdassa on havain
nollistettu uittojuoksutuksen vaikutusta Oulu-

järven vedenkorkeuteen. Esimerkiksi on ole

tettu tilanne, että jos lulujärvestä erittäin vä

hävetisenä vuotena voitaisiin 75 m3/s sijasta

juoksuttaa 35 m3/s. Kysymyksessä ei ole esi

tys vaan esimerkki. lulujärven säännöstelylu
vassa ei ole missään olosuhteissa määrätty
juoksutettavaksi vähintään 41,67 m 3/ juoksu
tusta viikkokeskiarvona.

Maa- ja metsätalousministeriön, metsähallituk
sen, vesihallituksen teknillisen osaston ja Oulu-
joen Uittoyhdistyksen huomautuksissa maini
taan, että Merikosken voimalaitoksella tapahtuva
uittojuoksutus todellisuudessa on vuonna 1974
ollut 0,4 m3/s ja juoksumsta on tapahtunut vain
400 tuntia. Suunnitelmassa juoksutusmääräksi
on arvioitu 2,5 m3/s 800 tunnin aikana vuodessa.
Edelleen huomautetaan, että nipunsiirtolaitoksen
alakanavan päässä olevasta padosta tapahtuva
juoksutus on Hupisaaren maisemallisten näkö
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kohtien vuoksi jo padon ohi juoksutettua vettä,
ja että puutavaraniput eivät alakanavassa tarvitse
vesivoimaa, koska ne siirron jälkeen kiinnitetään
ns. päättymättömään vaijeriin ja niput viedään
moottorivoimalla pääuomaan voimalaitoksen ala
puolelle.

Oulun kaupungin Sähkölaitokseka saadun tie
don mukaan välittömästi Merikosken ytäpuo
lelta kahta putkea pitkin juoksutetun vesimää
rän suuruus on noin 0,4 m3/s, vesimäärää ei
kuitenkaan ole mitattu. Hupisaaren altaista
alakanavaan tapahtuva juoksutus on suoritettu
yksinomaan uiton tarpeita varten ja tämä vesi-
määrä lisää sitä vesimäärää, joka Hupisaaren
altaiden kautta muutoin olisi juoksutettava.
Edellisestä johtuen työryhmä ei pidä arvioi-
maansa Merjkosken uittovesimäärää virheelli
senä.

Oulujoen Uittoyhdistys on muussa yhtey
dessä ilmoittanut, että puiden nostotyöt vesi
varastoista alkavat Oulussa keskimäärin 1.5. ja
päättyvät marraskuun alkupäivinä, kuten osas
sa III s. 61 on todettu. Merikosken nipunsiir
toaika suunnitelmassa on arvioitu näiden aiko
jen perusteella. Vuonna 1974 olisi Merikosken
voimalaitoksen ohi siirrettyjen nippujen siir

toon nipunsiirtolaitoksen maksimisiirtoteholla
suoritettuna kulunut aikaa 322 h. Edellisestä
johtuen suunnitelmassa arvioitua siirtoaikaa
on pidettävä virheellisenä.

Oulun kaupungin Sähkölaitoksen ilmoituk
sen mukaan huomautuksissa mainittua vaijeri
kuljetusta on kyllä käytetty, mutta nippujen
siirto pääuomaan suoritetaan pääasiassa juok
sutusten avulla.

Maa- ja metsätalousministeriön huomautuksessa
mainitaan, että nipunsiirtolaitoksilla käytettävää
energiaa ei voida katsoa uiton tarvitsemaksi ener
giaksi, koska vesilain 2 luvun 18 §:ssä säädetään
vesistöön rakentajan velvollisuuksista ja kysy
myksessä on tämän velvollisuuden täyttäminen.

Kun tarkastelun kohteena on energian käyttö
kansantalouden kannalta, on tämä energia
otettava tarkasteluun mukaan siitä huolimat
ta, kuka energian kulutuksen maksaa.

Maa- ja metsätalousmmisteriön, metsähallituksen,
vesihallituksen teknillisen osaston ja Outujoen
Uittoyhdistyksen huomautuksissa todetaan voi
malaitosten välppiin ajautuneiden puiden aiheut
taman energianmenetyksen johtuvan siitä, että
voimalaitosten omistajat ovat lyöneet laimin
suojaamisvelvollisuutensa. Tästä syystä näitä
energiamenetyksiä ei pitäisi katsoa uitosta ai
heutuviksi menetyksiksi. Metsähallituksen, vesi
hallituksen teknillisen osaston ja Oulujoen Uit

toykdistyksen huomautuksissa on lisäksi mainit
tu, että vesistötoimikunnan 17.9.1957 antaman
lupapäätöksen 10-kohdassa määrätty suojapuomi
Merikosken voimalaitoksen luona on ollut poissa
koko uittokauden 1974 ja tämä on lisännyt välp
piin ajautuneiden puiden määrää.

Nipunsiirtolaitoksen rakentamiseksi Merikos
ken voimalaitoksen alueelle on tehty sopimus
Oulun kaupungin, metsähallituksen ja Oulu-
joen Uittoyhdistyksen kesken 30.3.1953 ja
11.7.1953.

Vo imalaitosten lupapäätöksissä on viitattu
mainittuun sopimukseen.

lulujoki Osakeyhtiön ilmoituksen mukaan
yhtiö katsoo voimalaitoksien eteen rakennet
tujen välppien täyttävän, sopimuksissa ja vesi-
lain 2 luvun 18 §:n 4 momentissa tarkoitetun
suoj aamisvelvollisuuden.

Oulun kaupungin sähkölaitokselta saadun
tiedon mukaan vesistötoimikunnan 17.9.1957
antaman lupapäätöksen 10-kohdassa olevat
määräykset tarkoittavat irtouiton järjestelyjä
Merikosken voimalaitoksen luona. Mainittu
syväpuomi on kyllä ollut poistettuna uitto-
kaudella 1974, mutta tämä syväpuomi ei olisi
estänyt uppopuiden kulkeutumista voimalai
toksen väippiin.

Metsähallituksen ja Oulujoen Uittoyhdistyksen
huomautuksissa mainitaan, että vuonna 1974
merenkulkuhallituksen, metsähallituksen, tie- ja
vesirakennushallituksen ja vesihallituksen julkai
semassa tiedotteessa “vesikuljetus on energian
säästäjä” on ilmoitettu, että 1 000 kg tavaraa
kuljetetaan kuorma-autolla yhdellä litralla 18km.
Muutettaessa tämä luku vastaavaksi 1 000 m3. km
kuljetussuoritetta kohti tarvittavaksi energiaksi
päädytään lukuun 40 kg raskasta polttoöljyä, mi
kä luku on huomattavasti suurempi kuin suunni
telmassa esitetty 28 kg. Maa-ja metsätalousminis
teriön muistutuksessa lausutaan, että suunnitel
massa mainittu luku 28 kg ei vastanne yleistä kä
sitystä asiasta ja se tulisi tarkistaa.

Suunnitelmassa mainitut energiankulutukset
on saatu liikenneministeriön liikennesuunnit
teluosaston tutkija Mikko Talvitien vuonna
1973 liikenteen energiatarpeesta tekemästä sel
vityksestä.

Kuorma-autoliikenteen energiankulutus tar
koittaa täysperävaunulla varustetun kuor
ma-auton energiankulutusta. Keskimääräisenä
kuorman suumutena on selvityksen mukaises
ti 13 tonnia, tyhjät autot mukaan lukien.

Muistutuksissa mainitussa tiedotteessa kuor
ma-autojen kuorman laatua ei ole selvitetty
eikä eri kuorma-autotyyppejä myöskään ole
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eroteltu. Työryhmän mielestä tiedote on tar
koitettu suurpiirteisesti havainnollistamaan
energian kulutusta, sitä ei liene tarkoitettu
tietolähteeksi.

Vesihallituksen teknillisen osaston huomautuk
sessa mainitaan, että parlamentaarisen liikenne-
komitean mietinnön ja TVH:n sen johdosta teke
män selvityksen mukaan kuorma-autoliikenteen
yhteiskunnalle aiheuttama erillisnettomeno on
v. 1975 hintatasossa 0,34 p/t.km ja onnettomuus-
kustannus, (mikä ei sisälly vakuutusmaksuihin)
0,41 p/t.km. Tämä on ristiriidassa sen kanssa,
mitä suunnitelmassa kohdassa 6.51 mainitaan
kuorma-autoliikenteen kansantaloudellisista kus
tannuksista.

TVH:sta saadun tiedon mukaan mainitussa
selvityksessä on kyllä käsitelty eri liikenne-
muotojen aiheuttamat nettomenot ja netto
tulot, jotka sisältyivät myös parlamentaarisen
liikennekomitean laskelmiin. Onnettomuus-
kustannus on mainitussa selvityksessä laskettu
toisin kuin parlamentaarisen liikennekomitean
laskelmissa, joissa ne on laskettu suoritetuista
liikennevakuutusmaksuista.

Työryhmä on käyttänyt kyseistä tietolähdet
tä sellaisenaan tekemättä niihin omia korjauk
siaan. Suunnitelmassa mainitut kustannukset
eivät ole ristiriidassa sen kanssa, mitä parla
mentaarisen liikennekomitean mietinnnössä
on mainittu.

Maa- ja metsätalousministeriön, metsähallituksen,
tie- ja vesirakennushallituksen, vesihallituksen tek
nillisen osaston ja Oulujoen Uittoyhdistyksen
huomautuksissa on todettu, että nykyiset kuor
ma-autojen enimmäispainot vastaavat käytössä
olevien nippunosturien nostotehoa, tämä aiheut
taa esteen nosturien uusimiselle.

Kuorma-autojen enimmäispainot vastaavat,
kuten huomautuksissa on todettu, nippunos
turien nostotehoa, Tämä ei kuitenkaan teetyh
jäksi sitä parlamentaarisen liikennekomitean
omaksumaa tavoitetta kuljetusyksiköiden suu
rentamiseksi, jotta kuljetuskustannuksia voi
taisiin pienentää. Katerman ja Kallioisen ni
punsiirtolaitosten nostoteho on 44 tonnia ja
siirtoteho 55 nippua/h. Oulujoen Uittoyhdis
tyksen vuodelta 1976 olevan toimintakerto
muksen mukaan Katerman nipunsiirron kus
tannus oli 0,50 mk/m3 ja Kallioisen vastaavas
ti 0,49 mk/m3. Vastaavat kustannukset Kian
nan reitillä olivat Niipaksen nipunsiirto 1,05
mk/m3, Ämmän nipunsiirto 0,76 mk/m3, Ai
ton nipunsiirto 0,78 mk/m3, Seitenoikean ni
punsiirto 0,71 mk/m3 ja Leppikosken nipun
siirto 0,79 mk/m3. Työryhmän mielestä aina-

km osa näiden siirtokustannusten eroista joh
tuu siitä, että Katerman ja Kallioisen nipun
siirtolaitoksilla on yli kaksi kertaa suurempi
nostoteho Kiannan reitin nipunsiirtolaitok
sun verrattuna, jolloin voidaan kerralla siirtää
2 nippua.

Maa-ja metsätalousministeriön, metsähallituksen
ja Oulujoen Uittoyhdistyksen muistutuksissa pi
detään virheellisenä ja epämääräisenä suunnitel
massa olevaa mainintaa, että teollisuuden ilmoi
tuksen mukaan voidaan Kajaanin ja Oulun puun
jalostustehtailla käyttää uittopuuta 20—40 % ko
ko käytettävästä puumäärästä laskien. Muistutuk
sissa mainitaan, että teollisuuslaitosten antamien
tarkempien tietojen mukaan uittopuun käyttö-
mahdollisuudet ovat yli 40 %.

Suunnitelman tekstistä selviää, että kysymyk
sessä ei ole työryhmän suorittama arviointi,
vaan teollisuuslaitoksilta saatu tieto. Työryh
mä on kyllä todennut, että mainittu arvio käy
hyvin yksiin suunnitelmassa esitettyjen vuo
silta 196 7—1974 olevien uittopuun käyttö
määrien kanssa. Tänä aikana suurin uittopuun
käyttömäärä on 36,2 % ja pienin 13,2 %. Ver
tailun vuoksi mainittakoon että Metsätehon
tiedotteessa 328 uittopuun käyttömääräksi on
arvioitu 30 % vuosittain käytettävän puun
määrästä.

Maa- ja metsätalousministeriön, m etsähallituksen,
Oulujoen Uittoyhdistyksen ja Kainuun piirimet
sälautakunnan huomautuksissa on kiinnitetty
huomiota toimenpidesuosituksiin, jotka koskevat
eri reittien enimmäisuittomääriä. Huomautuksis
sa mainitaan että uittomäärät saattavat muuttua
ja että Oulujoen Uittoyhdistyken hallitus on aset
tanut eri reittien uittomäärille suuremmat tavoit
teet.

Suunnitelmassa mainitut enimmäisuittomäärät
tarkoittavat tällä hetkellä tiedossa olevia enim
mäisuittomääriä. Työryhmän mielestä hanke-
suunnitelmien tulisi perustua aina tiedossa ole
vaan todelliseen tarpeeseen. Uittomäärille ase
tetut tavoitteet eivät saa johtaa kokonaan tar
peettomiin tai ennenaikaisesti suoritettuihin
investointeihin.
Koska toimenpidesuosituksissa mainitut enim

mäisuittomäärät voivat myöhemmin muuttua,
ehdotetaan mainitut luvut poistettavaksi eri
uittoreittien toimenpidesuosituksista ja kor
vattavaksi yleisissä suosituksissa seuraavasti:
Pyrittäessä minimoimaan uiton muille vesistön
käyttömuodoille aiheuttamia haittoja, tulisi
uittoa koskevien suunnitelmien nojautua kul
lakin reitillä todellisten uittopuun käyttömah
dollisuuksien pohjalta arvioituihin uittomää
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riin.
Uittoyhdistyksen hallituksen asettamien ta

voitteiden mukaisilla uittomäärillä uittokus
tannustaso laskisi koko vesistäalueella ja tä
män takia työryhmä pitää tavoitteita oikean
suuntaisina. Pahin este tavoitteiden toteutta
miselle tällä hetkellä lienee puunjalostusteh
tailta puuttuvat tehdasvatastot. Uittoyhdis
tyksen suorituskyky tavoitteiden toteuttam i
seksi lienee jo nykyisinkin riittävä.

Metsähaliltuksen ja Oulujoen Uittoyhdistyksen
muistutuksissa mainitaan Nahkasalmeen ehdote
tun vesivarastoalueen käyttöajan vuosittain supis
tuvan 2,5 kuukauteen. Maa- ja metsätalousminis
teriön muistutuksen mukaan käyttöajaksi jäisi
1,5 kuukautta, koska kesälomien johdosta käyt
töaika vähenee vielä kuukaudella.

Työryhmän käsityksen mukaan nostotöitä
Nahkasalmessa voitaisiin suorittaa aina silloin,
kun vesistö on vapaa jäistä. Nahkasalmessa tä
mä aika on noin 5—6 kuukautta.

Maa- ja metsätalousministeriön muistutuksessa
on ensin lausuttu, että rautatiekuljetusvaihtoeh
don mukaisten puumäärien varastoimismahdolli
suuksia ei suunnitelmaehdotuksessa ole lainkaan
käsitelty eikä varastoimiskustannuksia ole otettu
kustannusvertailussa huomioon. Myöhemmin on
lausuttu, että rautatiekuljetusvaihtoehdossa edel
lytetään vesivarastojen muodostamista Vaassi
loon tai Nahkasalmeen. Ehdotuksesta ei selviä,
missä määrin riittävän suurien varastojen perus
taminen on mahdollista. Kun Oulujoella koko
naissuunnitelmaehdotuksen mukaan varastoidaan
puutavaraa noin 200000—250000 m3 talven ajak
si, tulisi Vaassilon ja Nahkasalmen kapasiteetin
ilmeisesti yltää tähän määrään asti. Oulu Osake
yhtiön muistutuksessa lausutaan, että Oulujoen
uittojärjestelyiden yhteydessä yhtiön raakapuun
vesivarastointipaikat ja mahdollisuus tähän varas
tointiin säilytettäisiin entisellään. Kainuun piiri
metsälautakunnan muistutuksessa lausutaan, että
rautatiekuljetus ei tarjoa niitä välivarastointimah
dollisuuksia, jotka nyt vesivarastojen muodossa
ovat olemassa. Välivarastoista ei voida luopua,
sillä tehdasvarastoinnin edellytykset ovat olemat
tomat.

Työryhmän mielestä rautatiekuljetusvaihto
ehto ei ole toteuttamiskelpoinen, ellei Oulu
joella nykyisin olevia vesivarastomahdollisuuk
sia järjestetä vähintään saman laajuisena Oulu
järvelle. Oulujoella olevat varastoalueet on eh
dotettu rautatiekuljetusvaihtoehdossa korvat-
tavaksi joko Vaassiloon tai Nahkasalmeen pe
rustettavilla vesivarastoalueilla. Yksityiskoh
taista suunnitelmaa mahdollisista varastoalu

eista ei ole, mutta karttatutkimuksen perus
teella voidaan arvioida, että Nahkasalmeen on
mahdollista perustaa ainakin 250 000 m3 vesi-
varasto.

Maa- ja metsätalousministeriön ja tie- ja vesi-
rakennushallituksen muistutuksissa mainitaan,
että uiton loppuminen lulujoella aiheuttaisi sen,
että uitto loppuisi kokonaan koko vesistöalueelta.
Metsähallituksen muistutuksessa on mainittu,
että rautatiekuljetukseen siirtyminen nostaisi
muilla väylillä uittokustannuksia kiinteiden kus
tannusten johdosta.

Työryhmän mielestä rautatiekuljetusvaihto
ehdon toteuttaminen ei aiheuta tällaista vaa
raa. Sen sijaan jos lulujoen nykyisten uitto-
kustannusten alentamiseksi ei ryhdytä toi
menpiteisiin tällainen vaara on olemassa. Ou
lujoen uittokustannus vuonna 1974, jolta vuo
delta suunnitelmassa olevat laskelmat ovat, oli
8,8 p/m3.km. Vuonna 1975 vastaava kustan
nus oli 11,5 p/m3.km ja vuonna 1976, jolloin
uittomäärät olivat poikkeuksellisen pienet, se
oli 23,5 p/m3.km. Tämä osoittaa lulujoen
uittokustannusten olevan niin suuresti riippu
vaisia uittomääristä, että jos joku puutavaran
omistaja luopuu Oulujoen uitosta korkeiden
kustanhusten takia, tämä nostaa pysyvästi näi
tä kustannuksia ja voi aiheuttaa ketjureaktion,
jonka seurauksena saattaa ainakin lulujoen
osalta uitto loppua.

Metsähallituksen lulujoen Uittoyhdistyksen ja
Kainuun piirimetsälautakunnan lausunnoissa on
huomautettu, että uitto on eräs vesistön yleis
käyttäjä, jonka takia uiton lopettamissuositusta
ei kokonaissuunnitelmassa saisi tehdä. Rautatie
hallituksen huomau ruksessa mainitaan, että rau
ratiekuljetusvaihtoehdon selvitykset eivät kaikilta
osin ole tyydyttävät jatkotoimenpiteitä varten,
mutta rautatiehallitus on omalta osaltaan valmis
kehittämään suunnitelmaa esitettyjen suuntavii
vojen mukaisesti. Teollisuuden keskusliiton lau
sunnossa mainitaan uiton lopettamissuositus Ou
lujoelta puutteellisesti selvitetyltä.

Uitto on yksi vesistön yleiskäyttömuoto ja
puutavaran omistajille on luonnollisesti mah
dollisuus käyttää tätä oikeutta. Suositusta rau
tatiekuljetukseen siirtymiseksi ei tietenkään
ole tarkoitettu sellaiseksi lausunnoksi, jonka
perusteella toimenpiteisiin tulisi ryhtyä välit
tömästi tai yleensäkään, ellei yksityiskohtai
sessa suunnitelmassa päädytä samaan tulok
seen. Työryhmä esittää lulujokea koskevan
suosituksen muutettavaksi muotoon: Toimen
piteistä Vaala — Oulu välisten puutavarankul
jetuskustannusten alentamiseksi tulisi laatia
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yksityiskohtainen selvitys. Mainittuun selvit
telytyöhön tulisi osallistua ainakin puutavaran
omistajien, Oulujoen voimalaitosten omista
jien ja rautatiehallituksen. ?‘vferkittäviin inves
tointeihin Oulujoen uittoväylän osalta ei tulisi
ryhtyä ennen tämän selvityksen valmistumista.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntatiiton ja Utajärven
kunnan lausunnoissa esitetään Oulujoen uitto
järjestettäväksi siten, ettei aiheutettaisi kohtuu
tonta haittaa kalastukselle ja vesistön virkistys
käytölle. Kajaanin kaupunki huomauttaa, että
uiton kalataloudelle ja vesien virkistyskäytölle

aiheuttamia haittoja ei ole huomioitu juuri lain
kaan. Kainuun kalamiespiiri huomauttaa, että ui
ton vaikutus kalastoon ja kalastukseen on jäänyt
selvittämättä. Vaalan kunnan kalastajat ja ran
rannanomistajat lausuvat, että uitto on yksi likaa
jista, jonka merkitys näkyy pahimmin salmissaja
muuallakin kulkureiteillä. Maa- ja metsätalous-
ministeriön lausunnossa mainitaan, että uittoa on
muissa yhteyksissä yleensä pidetty muita kul
jetusmuotoja ympäristöystävällisempänä, joten
haittojen löytäminen tältä taholta ei liene mah
dollista.

Eri kuljetusmuotojen vaikutus ympäristöön
on erilainen. Jos tarkoitetaan esim. ilman saas
tumista, lienee uitto ympäristöystävällisin. Jos
taas tarkoitetaan vesistöön ja sen käyttöön
kohdistuvia haittatekijöitä, aiheuttanee niitä
eri kuljetusmuodoista lähes yksinomaisesti
uitto.

Uiton kalataloudelle aiheuttamia haittoja
ei ole käsitelty tässä yhteydessä, koska niiden
käsittely on paremmin suoritettavissa myö
hemmin valmistuvassa kalataloutta koskevassa
osassa.

Vesien virkistyskäyttö on käsitelty erikseen.
Vesien virkistyskäyttö on yksi niistä vesien
muista käyttömuodoista, joiden tarpeet esite
tään otettavaksi huomioon uiton toiminta-
alueita koskevissa järjestelyissä.

Uiton vaikutusta veden laatuun käsitellään
vesistöjen kuormitusta koskevassa osassa.

Oulun kaupungin kaupunkisuunnittelujaosto ja
Suomen kalastusyhdistys kiinnittävät huomiota
karkuun päässeiden puiden keräilyyn ja uiton
toiminta-alueiden puhtaanapitoon. Oulun vesi-
piirin vesitoimiston lausunnossa todetaan, että
uittorakenteiden ja -toimintojen valvonnan tehos
taminen muulle vesien käytölle aiheutuvien hait
tojen vähentämiseksi on jäänyt suunnitelmassa
huomiota vaille.

Uittajan oikeudet ja velvollisuudet on määri
tetty vesilaissa. Tarkempia säännöksiä näistä
sisältyy myös eri reittien uittosääntöihin. Mi-

käli näissä kohdin ei ole noudatettu lakia tai
annettuja määräyksiä, tulee asiantilan korjaa

miseksi vesilaissa määrättyjen valvontaviran

omaisten ryhtyä toimenpiteisiin. Vesien käy

tön kokonaissuunnitelmaan tällaiset suosituk

set eivät kuulu.
Kainuun piirimetsälautakunta ilnioittaa lausun

nossaan erityisesti kaipaavansa laskelmia esitetty

jen kuljetusvaihtoehtojen vaikutuksesta kanto

rahaan.
Kuljetuskustannukset ovat kantohintojen muo

dostumisessa merkittävä tekijä. Missä määrin
kuljetuskustannuksissa mahdollisesti aikaan-

saatava säästö vaikuttaa kantohintoihin ei kuu

lu vesienkäytön kokonaissuunnitteluun.
Kajaanin kaupungin lausunnossa mainitaan, että
Äkälänniemen varastoalue tulisi siirtää etäämmäl
le niemen kärjestä.

Kysymyksessä on sellainen yksityiskohta, jo
hon tässä suunnitelmassa ei ole aiheellista ot
taa kantaa. Asia on käsitelty Kuhmon reitin
uittosäännön vahvistamisen yhteydessä.

Suomen kalastusyhdistys kiirehtii uittosääntöjen
kumoamisia entisillä irtouittoväylillä ja väylien
kunnostamistoimenpiteitä sekä kalojen istutuksia
ku nnostettuihin väyliin. Kajaanin maatalouspii
rin maataloustoimiston ja Oulujärven ranta- asuk
kaiden huomautuksissa lausutaan, että uittosään
töjen laakkauttamisesta huolimatta tulisi uitto
padot jättää purkamatta tulvien aiheuttamien
vahinkojen välttämiseksi.

Tarpeettom ien uittosääntöjen lakkauttam ises
ta työryhmä on tehnyt esityksen. Mitä toi
menpiteitä uittosääntöjen lakkauttamisen yh
teydessä suoritetaan, selvitetään kunkin väy
Iän osalta erikseen laadittavassa suunnitel
massa.

Merenkulkuhallituksen ja tie- ja vesfrakennushal
lituksen lausunnoissa oikaistaan eräitä suunnitel
massa esiintyviä vanhentuneita ja virheellisiä
asiatietoja.

Tehdyt huomautukset ovat aiheellisia ja niitä
koskevat oikaisut otetaan huomioon suunni
telman jatkokäsittelyssä.

Tulvasuojelu, kuivatus ja kastelu

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos huomaut

taa, että vesirakennustöiden määrään ovat selväs

ti vaikuttaneet aiemmin toteutetut kohteet sekä

todennäköisesti Oulun ja Kainuun vesipiirien

vesitoimistojen henkilökunnan ja koneistuksen

määrä. Useimmat parhaillaan toteutettavat ja lä
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hiaikoina toteutettavaksi ehdotetut vesirakennus
kohteet ovat Oulun vesipiirin toimialueella. Tä
män vuoksi Oulujoen alaosan kalataloudellinen
suunnittelu on erittäin vaikeata. Näin ollen tut
kimuslaitos suhtautuu kielteisesti suunnitelmassa
esitettyihin vesistöjärjestelyihin ja perkauksiin.

Pohjois-Pohjanmaan kalamiespiiri katsoo asiaa
tarkemmin perustelematta, ettei vesistöjärjestely
jen toteuttaminen olisi nykyisellään suotavaa.

Oulun vesiensuojeluyhdistys katsoo, että tul
vavahinkojen taloudelliset menetykset tulisi mää
ritellä tuivansuojelutoimenpiteiden perusteluissa
ja että vesialueen ennalleen jättäminen ja tulva-
vahinkojen korvaaminen tulisi huomioida toi
menpidevaihtoehtona. Käsiteltäessä vesien raken
tamista tulvasuojelukeinona tulisi myös ehdotto
masti määritellä tulvasuojelun tehostamisen tarve.
Vesistöjen voimakkaasta allastamisesta on huono
ja kokemuksia veden laadun suhteen mm. Keski-
Pohjanmaan pienissä jokivesistöissä (Perhojoki).

Esitettyjen vesistöjärjestelyjen tarkoituksena
on tulvien aiheuttamien haittojen poistaminen
tai ainakin vähentäminen. Tulvat on jokivarsi
asutuksen ja viljelysten tulvahaittojen elimi
noimiseksi hoidettava ja työryhmä on esittä
nyt parhaimmiksi katsomansa vaihtoehdot.
Tulvavahinkojen korvaaminen tulee vain poik
keustapauksissa kysymykseen. Asiaa on käsi
telty myös jäljempänä.

Oulun maatalouskeskus katsoo, että tuivasuojelu
tulisi suorittaa Sanginjoen osalta vaihtoehdon 1
ja II mukaan kuitenkin edellyttäen, että juoksu
tusta pidetään mahdollisimman suurena tulvia
aiheuttamatta niin kauan, että allas tyhjenee.
Voimakkaan keväwirtaaman ansiosta säilyisi
myös virtauksen aikaansaama keväinen huuhtou
tuminen ja puhdistuminen. Mikäli allas juoksute
taan tyhjäksi keväällä, väitetään ne haitat, joita
pitkäaikainen veden seisottaminen aiheuttaisi ve
den laadulle. Ennen lopullisen ratkaisun tekemis
tä tulisi kuitenkin tarkoin selvittää, mikä on
Sanginjoen tulvien laajuus, tulvan kestoaika ja
sen merkitys sekä kevättulvien vaikutus jokivar
ren maataloudelle. Selvityksen jälkeen myös
hyöty-kustannusvertailut olisi tarkistettava. Vas
taavia periaatteita tulisi noudattaa myös Utos
joen tulvasuojelua koskevissa ratkaisuissa.

Museovirasto huomauttaa, että erityisesti
Sanginjoen kääntämistä suunniteltaessa on tut
kittava vaikutukset rantaviivan tuntumassa ole
viin rakennuksiin ja rakennelmiin.

Oulun kaupungin mielestä Sanginjoen kääntä
minen ei liene luonnonhoidon kannalta edullisin
ratkaisu. Sanginjoen rytmiin kuuluvat puhdista
vat kevättulvat. Myös hyötylaskelmat maatalou

den osalta ovat useammastakin syystä vanhentu
neet. Kaupunki omistaa valtaosan Räkäsoista,
jotka tulisi käyttää ensin turvetuotannon hyö
dyksi.

Muhoksen kunta katsoo, ettei ole syytä suo
rittaa Saninjoen kääntämistä Ouiujokeen, vaan
tekoaltaan rakentaminen Sanginjoen latvaosiin
olisi parempi toimenpide.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntailitto on sitä
mieltä, että Utosjoen ja Sanginjoen kääntämistä
Oulujokeen ei tule toteuttaa, vaan puoltaa suun
nitelmassa esitettyjä suosituksia siten, että Utos
joen latvoille rakennetaan kaksi tekoailasta ja
Sanginjoen latvoille yksi tekoallas.

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto su htau
tuu kielteisesti Sanginjoen lawaosien kääntämi
seen, koska se saattaa merkitä Sanginjoen kesä-
aikaisen alivirtaamajakson pidentymistä sekä ali
virtaaman pienentymistä vielä nykyisestään. San
ginjoen merkitys on mm. virkistyskäytön, mai
seman suojelun ym. jokapäiväisen vesien käytön
kannalta niin merkittävä, ettei sen tilan vaaranta
mista nykyiseen nähden voida hyväksyä. Sangin
joen tulvahaitat johtuvat metsäojituksista. Mikäli
tulvahaittojen torjuntaan on ryhdyttävä, tulisi se
toteuttaa II järjestelyvaihtoehdon mukaan, joka
sisältää pelkästään pienemmän Aittolan altaan ra
kentamisen. Tällä voitaisiin varmistaa riittävä ke
säaikainen virtaama Sanginjoella. Altaan rakenta
minen tapahtuisi metsäojituksesta seuraavien tul
vien pidättämiseksi ja olisi näin ollen otettava
huomioon niiden kannattavuutta arvioitaessa.

Utosjoen vesistöjärjestelyjen osalta seutukaa
valiitto yhtyy suunnitelmassa tehtyihin esityksiin.

Suomen katastusyhdistys huomauttaa, että
koska Sanginjoella on pyyntivahvuinen rapukan
ta ja kun vesistöjärjestelyt yleensä ovat osoittau
tuneet rapukannoille tuhoisiksi, tulisi perusteelli
sesti selvittää ehdotetun järjestelyn mahdollinen
vaikutus rapukantaan sekä ottaa hankkeen hyö
tyä ja vahinkoja laskettaessa huomioon mahdolli
nen rapukannan tuhoutuminen. Jo rakentamis
vaiheen aikainen lyhytaikainenkin veden samen
tuminen voi aiheuttaa rapukannan tuhoutumisen.

Sanginjoen luonnontilassa säilyttämisen puo
lesta toimiva maanomistajien valitsema työryhmä
vastustaa kaikkia neljää Sanginjoen järjestelyvaih
toehtoa, koska niillä kaikil[a on haitta- ja epävar
muustekijöitä. Sanginjoen tulvat eivät keväisin
johdu suurista vesimääristä, vaan jääpadoista,
joita ei voi estää altaalla eikä veden muualle joh
tamisella. Tulvat eivät ole viimeisten vuosikym
menien aikana suurentu neet metsäoj ituksista
huolimatta eikä tulvista ole ollut mainittavia ta
loudellisia menetyksiä. Veden johtaminen muualle



95 Liite 1/20

aiheuttaisi veden laadun huononemisen, koska
kuormitus pysyisi entisellään ja vesimäärä piene
nisi. Samoin rehevöitymistä lisäisi jokiuoman tuk
keutuminen kasvillisuuden lisääntymisen vuoksi
ja tulvien huuhtovan vaikutuksen jäädessä pois.
Altaan rakentaminen johtaisi myöskin suurella
todennäköisyydellä veden laadun huononemiseen
ekologisten muutosten ja humuksen liikkeelle läh
dön takia. Veden laadun ja määrän muutokset
vaarantaisivat katankasvatusaltaiden toiminnan.
Samoin istutuksilla saatu tohikala- ja rapukanta
luultavasti häviäisivät. Energian tuotto olisi pieni,
koska vesi tulisi käyttöön kevättulvien aikana,
jolloin veden ylijuoksutusta tapahtuu jo muuten
kin. Kaikki toimenpiteet, jotka muuttavat Sangin
joen luontoa, huonontavat asumisviihtyisyyttä
sekä virkistyskäyttöä. Sanginjoki on Oulun kau
pungin alueella ainoa vapaana virtaava joki, jonka
rytmiin kuuluvat keväiset puhdistavat tulvat.

Oulun lääninhallituksen ympäristönsuojelu
neuvottelukunta huomauttaa, että tu lvasuoj elu n
tarve on hyvin ylimalkaisesti esitetty. Tarvittava
tulvasuojelu tulisi mieluummin hoitaa allasta
malla kuin jokien kääntämisellä. Jokien kääntä
misestä tulisi kokonaan luopua (esim. Sangin
joki). Olisi myös tutkittava, mitä mahdollisuuk
sia olisi metsä- ja suo-ojitusten yhteydessä pi
dättää tulvavedet metsä- ja suoatueille. Lisäksi
on huomattava, että tulvista on hyötyä vesist&
jen puhdistajana.

Sanginjoen tulvista kärsivät etupäässä suvan
tojen varsilla olevat peltoalueet. Loma-asutus
on sijoittunut usein koskien kohdille tai muu
ten jyrkille rannoille, joten sille haitta on vä
häinen. Tulvavesien kääntämisen on katsottu
olevan vähiten haittaa aiheuttava ja edullisin
vaihtoehto. Tämän mukaan ainoastaan tulva-
vedet käännetään Oulujokeen. Toimenpide
ei vaikuttane Sanginjoen rapu- ja kalakantaan,
koska veden määrä ja laatu eivät tulva-aikoja
lukuunottamatta muutu. Lausunnoissa esitet
ty tulvavesien vesistöä puhdistava vaikutus on
kyseenalainen, sillä niiden aiheuttama pelloil
ta ja metsistä tapahtuva kiintoaineen ja ravin
teiden huuhtoutuminen on huomattava. Teko
altaiden on todettu aluksi vaikuttavan haital
lisesti veden laatuun, lyhytaikainen varastoin ti
kuitenkin saattaa parantaa veden laatua osan
kiinteästä aineksesta laskeutuessa pohjaan. Su
lamisvesien tyhytaikaisesta varastoimisesta oj i
tusalueille ei ole vielä riittävästi tutkimuksia,
joten sen vaikutuksia ei täysin tunneta. Tulva-
vesien kääntämisellä ei ole vaikutusta alivirtaa
mien suuruuteen eikä kestoaikaan, sen sijaan
tekoaltailla alivirtaamia voitaisiin lisätä. Vir

kistyskäyttömahdollisuudet eivät tulvavesien
kääntämisestä huonone. Räkäsuon käyttö tur
vetuotantoon ei vaikeudu.

Työryhmä esittää ongelman ratkaisemiseksi,
että tehdään tarkka selvitys tulvien poistami
sen tarpeellisuudesta, saatavasta hyödystä, va
hingoista ja kustannuksista. Mikäli todetaan
tulvien johtuvan esimerkiksi pelkästään jää
padoista, jotka voidaan poistaa edullisemmin
kuin esillä olleilla vaihtoehdoilla, on tällaisia
ratkaisuja tietenkin käytettävä.

Oulun maatalouskeskus huomauttaa mm., että
varsinaisen peltokuivatuksen tämänhetkistä tar
vetta ei ole riittävän laajasti selvitetty. Tällainen
selvitys olisi tarpeen suorittaa, jotta voitaisiin
arvioida, mikä merkitys vaillinaisella peltokuiva
tuksella on alueella. Salaojitusta rajoittaa monin
paikoin liian pieni petuskuivatussyvyys ja useilla
alueilla on täydennyskuivatustarvetta. Peltojen
liiallinen kosteus on usein varsinaisia kevättulvia
haitallisempi tekijä, joten olisi kiinnitettävä huo
miota enemmän vesistöjärjestelyjä halvempien
kuivatustöiden toteuttamiseen. Vesistöön koh
distuvat toimenpiteet aiheuttavat usein haittoja,
jotka ovat vaikeasti arvioitavissa. Tällaisia ovat
mm. kulkuyhteyksien huononeminen, ranta
penkereiden sortuminen jne.

Tiedot salaojituksen ja peltokuivatuksen tar
peesta on saatu maatalouskeskuksista. Tar
kempi selvitys olisi todella tarpeellista, mutta
vesien käytön kokonaissuunnittelun yhteydes
sä sitä ei ole voitu suorittaa. Tehtävä kuuluisi
lähinnä maatalousalan viranomaisille. Vesist&
järjestelykohteet ovat sellaisilla alueilla, joilla
tulvavesi nousee pelloille. Vasta tulvasuojelun
toteuttaminen tekee myös peruskuivatuksen
ja salaojituksen parantamisen mahdolliseksi.

Muhoksen kunta on pitänyt Haukiojan perkausta
tarpeellisena.

Työryhmä on esittänyt selvitettäväksi Muhos
joen järjestelyn tarpeen. Haukioja on Muhos
joen sivupuro ja sen perkaus sisältyy tehtävään
selvitykseen.

Kajaanin maatalouspiirin maataloustoimisto ja
Oulujärven ranta-asukkaat yhdistyksen työryhmä
katsovat, että metsäojitusten seurausvaikutuksia
tulvina ja veden laadun muutoksina on käsitelty
liian suppeasti.

Imatran Voima Oy huomauttaa seuraavaa: Ne
vahingot, mitä syntyy säännöstelyaltaan ollessa
ylärajallaan, kuten vettymisvahingot tms., ovat
kertakaikkisesti korvattuja vahinkoja ja veden pi
tämiseen ko. korkeudessa on olemassa lainvoi
mainen vesioikeudellinen lupa. Kun näin on, ei
kyseisistä vahingoista tule puhua käytetyssä
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muodossa eikä rinnastaa niitä joissakin todella
poikkeuksetlisissa tilanteissa mahdollisesti aiheu
tuviin vahinkoihin. Esimerkkinä poikkeukselli
sesta tilanteesta voidaan mainita elokuun 1974
suuret juoksutukset Oulujärvestä Oulujokeen ja
niistä Montan — Madekosken välillä syntyneet
loppujen lopuksi kuitenkin varsin vähäiset va
hingot. Tekstistä tulisi poistaa sanat “säännös
telyn ylärajalla ja “. Suunnitelman 111-osassa esi
tetään, että metsäojituksen positiivisena vaiku
tuksena on keskivaluman kasvu. Helsingin yli
opiston metsätieteen laitoksesta saatujen tieto
jen mukaan valumat — myös Mq ja Nq — kasvavat
heti ojituksen jälkeen, mutta kun puusto elpyy ja
alkaa käyttää vettä yhä enenevässä määrässä, ke
hitys muuttuu päinvastaiseksi, mihin vaikuttaa
myöhemmin myös se, että puusto estää sateen
pääsyä maanpintaan. Oulujoki Osakeyhtiön laati
missa selvityksissä on taas todettu, että tulvavir
taamien kasvu on pysyväistä, ja mm. Emäjoen
alimmilla laitoksilla se on johtanut ojijuoksumk
sien kasvuun sekä määrällisesti että ajallisesti.
Keskivirtaaman kasvua ei ole voitu havaita, mutta
jos sitä olisikin, hyötyä ei tule, koska ohijuoksu
tus vie koko lisäyksen. (U. P. Kupiainen)

Metsäojituksen vaikutuksia on tutkittu järjes
telmällisesti vasta suhteellisen vähän aikaa.
Tutkimustulosten tulkinnasta ei vieläkään olla
yksimielisiä.

Vesihallituksen tuoreimpien tutkimusten mu
kaan metsäojitusten on todettu kiistatta lisää
vän ylivaluntaa pysyvästi. Alivalunnan lisäys
on myös aluksi selvä, mutta kasvillisuuden li
sääntyessä haihdunta kasvaa, jolloin alivalunta
vähitellen taas pienenee. Keskivalunnan kasvu
on ylivalunnan tapaan yleensä pysyvä, joskin
selvästi heikompi kuin ylivalunnan kasvu.

Suunnitelmassa metsäojituksen vaikutuksia
on käsitelty veden laatua, metsäojitusta ja ka
lataloutta koskevissa kohdissa työryhmän mie
lestä riittävästi.

Mikäli säännösteltyjen vesistöjen rannoilla
on vettyviä alueita, on ne työryhmän mielestä
syytä mainita, olipa ne korvattu tai ei. Työ
ryhmä ei ole esittänytkään mitään toimenpi
teitä niiden vahinkojen poistamiseksi.

Vaalan kunta vastustaa jyrkästi Kutujoen kääntä
mistä Oulujärveen. Voimataloudellinen hyöty on
vähäinen verrattuna Kutujoen virkistysarvon alen
tumiseen sekä kalataloudellisen merkityksen pie
nenemiseen. Kutujoen varrella olevan kirjolohien
kasvatuslaitoksen toiminta kävisi mahdottomaksi.
Vaala puoltaa Leinosenjoen järjestelyn toteutta
mista työryhmän esityksen mukaisesti.

Oulujoki Osakeyhtiö huomauttaa mm., että

Sanginjoen, Utosjoen, Kutujoen ja Leinosenjoen
vesistöjärjestelyistä suoritetut selvitykset ja las
kelmat ovat kovin alustavia ja kaavamaisia sekä
aivan liian optimistisia järjestelyillä saavutettavan
voimataloudellisen hyödyn osalta. Vesistöjärjes
telyjen voimataloudellinen merkitys on yhtiön
mielestä vähäinen, eikä yhtiö missään tapaukses
sa tule tekemään aloitetta vesistöjärjestelyjen
suorittamiseksi.

Utosjoen ja Kutujoen tulvavesien kääntämi
sestä saatava voimataloudellinen hyöty LI työ
ryhmän mielestä ole merkityksetön, mutta ei
myöskään niin suuri, että olisi suositellut tätä

vaihtoehtoa toteutettavaksi. Laskelmat ovat
alustavia ja karkeita arvioita, mutta kyseinen
vaihtoehto olisi ilmeisesti tarkkojenkin selvi
tysten jälkeen edullisin Utosjoen ja Leinosen
joen tulvahaittojen poistamiseksi. Työryhmä
on kuitenkin pannut suuren painon luonnon-
tilan säilyttämiselle ja on esittänyt tutkitta
vaksi luontoa vähemmän muuttavaa vaihtoeh
toa eli Utoslatvan ja Ylilammen tekoaltaita
sekä Piltunkijärven, Kalliojärven ja Kuivikko
järven käyttämistä tulvavarastoina.

Sanginjoen osalta viittaamme aikaisemmin
annettuihin vastineisiin.

Virkistyskäyttö

Oulujärven ranta-asukkaat ry ja Kajaanin maata
louspiirin maataloustoimisto katsovat, että virkis
tyskäyttöä koskevia konkreettisia suunnitelmia ja
toimenpide-esityksiä ei ole riittävästi huomioitu.
Virkistyskäytön vaihtoehtojen tarkastelu puut
tuu lähes täysin.

Kainuun kalamiespiirin mielestä virkistyskäyt
tö, erityisesti kalastus ja veneily ovat jääneet liian
vähälle huomiolle.

Kainuun maatalouskeskuksen mielestä taas ve
neily on suhteellisen vähäistä ja paikallista, joten
järjestelyt sitä varten eivät ole ensiarvoisen tär
keitä.

Vaalan kunta yhtyy työryhmän käsityksiin.
Virkistyskäyttöalueita ei tule missään nimessä
kuitenkaan laajentaa yksityisten maanomistajien
maille. Suunnitelmassa pitäisi tehdä konkreetti
sempia ja täsmällisempiä esityksiä eri virkistys
käyttötapojen osalta.

Kajaanin kaupunki huomauttaa, että taulu
koista puuttuvat Paltaniemen leirintäalue sekä
Saarijärven ja Kuluntalahden uimapaikat. Virkis
tyskäyttöä ja erityisesti veneilyä on käsitelty
aivan liian suppeasti.
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Paltamon kunnan mielestä konkreettiset esi
tykset laiva- ja veneilyreittien lisäämiseksi ovat
jääneet liian vähäisiksi.

Matkailun edistämiskeskuksen mielestä ei ole
kiinnitetty huomiota edellytysten luomiseen mat
kailua palvelevalle laivaliikenteelle. Suunnitelmia
laivaliikenteen käynnistämiseksi sekä Oulujärvellä

että Sotkamon reitillä kuitenkin on olemassa.
Sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluosas

ton mielestä rantojen käytön yleisohjeita annet
taessa on työryhmä tarkastellut kysymyksiä, jois

ta yleispiirteistenkään ohjeiden antaminen ei
kuulu vesihallintoviranomaisten toimialaan.

Oulun kaupunki huomauttaa, että rantojen
virkistyskäyttöä, loma-asutuksen ja muun raken
nustoiminnan sijoitusta ohjataan kaupungin yleis
kaavoituksella.

Sotkamon kunta katsoo, ettei virkistyskäyttö

tapoja ole otettu riittävästi huomioon. Virkistys-

käytön kannalta tulisi lisätä rantojen käyttö-
oikeutta (enemmän yleisiä uimarantoja ja vene

valkamia).
Virkistyskäyttömahdollisuudet ovat varsin hy
vät lähes koko vesistöalueella, vaikka monet
vesistön käyttömuodot rajoittavatkin virkistys
käyttöä. Kokonaissuunnitelman tehtävänä vir
kistyskäytön osalta on lähinnä yleisten virkis
tyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen mui
den vesistön käyttömuotojen rinnalla. Yksi
tyiskohtiin on asian laajuuden vuoksi voitu
puuttua vain eräissä yksityistapauksissa, muu
ten on rajoitettu yleisten suositusten antami
seen tai suosituksiin yksityiskohtaisten suun
nitelmien laatimiseksi.

Vesien virkistyskäyttö liittyy kiinteästi maaw
käyttöön, minkä suunnittelu on lähinnä seutu
kaavaliittojen ja kuntien tehtävänä. Työryhmä

pitää kuitenkin yleisten ohjeiden ja suositus
ten antamista maankäytön suunnittelulle vält
tämättömänä kaikissa kysymyksissä, mitkä liit
tyvät veteen ja vesimaisemaan. Oulujoen vesis
töalueella on metsähallitus huomattavana
maanomistajana avainasemassa, koska lähes
kaikki olemassa olevat laajahkot virkistys-
alueet sijoittuvat valtion maalle. Kokonais
suunnitelmassa on lueteltu jo olemassa olevat
yleiset virkistysalueet ja työryhmä katsoo,
että niitä on riittävästi Oulun ympäristöä
lukuunottamatta.

Laivaliikenne on otettu huomioon vesiliiken
nettä koskevassa osassa, jossa on annettu suo
situkset väylien merkitsemisestä ja syvyydestä
sekä alikulkukorkeuksista. Satamien rakenta
misesta on annettu suositus veneilyä koskevas
sa osassa. Matkailua palvelevalle laivaliiken

teelle ovat perusedellytykset olemassa, vaikka
kin edellytyksiä tulisi parantaa edellä mainit
tuja suosituksia toteuttamalla. Itse laivaliiken
teen järjestäminen on kuntien ja matkailua
edistävien elinten asia.

Veneily on lisääntynyt nopeasti eikä se työ
ryhmän mielestä ole vähäistä. Veneilymahdol
lisuuksia olisi kehitettävä työryhmän mielestä
suositusten mukaisesti sekä veneilyn kehittä
miseksi että siitä aiheutuvien haittojen estämi
seksi.

Kajaanin kaupungin mainitsemat kohteet ote
taan huomioon suunnitelman jatkokäsitte
lyssä.

Muilta osin viittaamme seuraavaan vastjnee

seen.
Muhoksen kunta katsoo, että Oulujokivarsi

virkistyskäyttöalueena on jätetty lähes kokonaan
huomiota vaille. Jokivarsi on kuitenkin tiheästi
asuttuaja on lähellä suurta asutuskeskusta Oulua.
Mikäli vedenpinnan korkeuden vaihtelu jokiuo
massa olisi pienempi kuin nykyään, olisi joen vir
kistyskäyttöarvo huomattava. Muhosjoen suualu
een ja Oulujoen rantoja ei voida jättää huomiotta.

Utajärven kunta toteaa myös, että Oulujoen
voimakkaasta vedenpinnan vaihtelu sta johtuvien
haittojen vähentämiseen ei ole kiinnitetty huo
miota. Voimalaitosten juoksutuksista lupaehdois
sa annetut määräykset ovat liian väljät. Voimakas
vedenpinnan vaihtelu aiheuttaa monenlaisia hait
toja, mm. kalastus ja muu virkistyskäyttö on lä
hes mahdotonta. Utajärven ns. kauneuskanavien
veden laatu on luvattoman huono.

Pohjois-Pohjanmaan kalamiespiirin mielestä
Oulujoki on jäänyt huomiotta ja vedenpinnan
vaihtelun pienentäminen parantaisi virkistys
käyttömahdollisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto toteaa,
että suunnitelmassa esitetyt retkeily- ja virkistys-
sekä kalastusalueet painottuvat täysin vastakoh
taisesti väestöön nähden. Aluevarauksia on siten
lisättävä nimenomaan suunnittelualueen länsi
osiin. Oulujoen uoma tulisi varata myös virkistys-
ja retkeilyalueeksi. Uomaan on turvattava nousu
kalojen kulku ohi Merikosken. Oulujoen säännös
telypäätöstä on muutettava niin, että ko. toimet
tulevat mahdollisiksi ja että virkistyskäyttö on
mahdollista. Suunnitelmassa tulee panna lisäksi
erityisen suurta painoa vesistön lähivirkistysmuo
tojen kehittämiselle.

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto ei pidä
nykyisten retkeily- ja virkistyskalastusmahdolli
suuksien riittävyyttä Oulujokialueen osalta niin
hyvänä kuin työryhmä on todennut.

Imatran Voima Osakeyhtiö huomauttaa, että
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suositus Oulujoen veden johtamiseksi Utasen ala-
kanavan eteläpuoliseen vanhaan jokiuomaan on
sikäli tarpeeton, että kyseinen asia on jo käsitel
tävänä Utasen voimataitosta koskevassa täydentä
vässä katselmustoimituksessa. Muhosjoen pohja
patoa koskeva suositus on taas aiheeton siksi, että
asia on jo saanut periaatteellisen ratkaisunsa
KHO:n Oulujärven säännöstelystä 16.12.1976 an
tamassa päätöksessä.

Yleisiä virkistysalueita ei ole Oulun ympäris
tössä riittävästi, vaikka otetaan huomioon
myös Oulujoen etelä- ja pohjoispuoliset ran
nikko- ja vesistöalueet. Kokonaissuunnitelmas
sa ei ole esitetty uusia virkistysalueita, vaan on
lueteltu jo olemassa olevat. Viitaten edelliseen
vastineeseen työryhmä toteaa, että virkistys
käyttöalueiden varaaminen on ensisijassa kun
tien ja seutukaavaliittojen tehtävä.

Pääasiallinen virkistyskäyttöä koskeva ongel
ma lulujoella on vedenpinnan voimakas vaih
telu, mikä on jäänyt työryhmässä suhteellisen
vähäiselle käsittelylle. Työryhmä esittääkin,
että tulisi kiireellisesti selvittää, miten veden-
pinnan korkeusvaihtelua ja siitä aiheutuvia
haittoja voitaisiin pienentää Oulujoella.

Kalojen nousumahdollisuuksien käsittely
kuuluu kalataloutta koskevaan selvitykseen.

Muhosjoen pohjapadon ja Utajärven vanho
jen jokiuomien osalta työryhmä katsoo suosi
tusten antamisen tarpeelliseksi, koska kyseisiä
toimenpiteitä ei ole toteutettu.

Oulujoki Osakeyhtiö huomauttaa muun muassa,
että kiinteästä ja kaikkien tiedossa olevasta ylä-
rajasta on huomattava ja moninainen hyöty Ou
lujärven ranta-asukkaille ja niiden käytölle esim.
maatalous-, rakentamis- ja virkistystarkoituksiin.

Imatran Voima Oy huomauttaa, että virkistys
käyttömahdoltisuuksien parantamista käsittele
vässä kohdassa käytetään toisaalta liian voimak
kaita sanontoja kuvattaessa säännösteltyjen jär
vien osalta rantojen käyttöä virkistys- ym. tarkoi
tuksissa ja vesillä liikkumista ja toisaalta liian
lieviä sanontoja kuvattaessa suoritettuja toimen
piteitä. Omat vaikeutensa on kyseisillä järvillä
ollut luonnontilankin vallitessa sekä rantojen käy
tön (tulvat) että vesillä liikkumisen suhteen (esi
merkiksi Kiantajärven kivikkoiset salmet). Ranto
jen raivauksen ja turvelauttojen poistamisen osal
ta on todettava, että säännöstelijä on tehnyt näi
den asioiden hyväksi aina vähintään sen, mitä ao.
lupaehdot edellyttävät, monissa tapauksissa jopa
enemmän ja aikaisemmin kuin ko. velvoitteiden
mukaisesti olisi ollut tarpeen tehdä. Kiantajärven
rannoista on tärkeimmät eli kirkonkylän ja Äm
mänsaaren sekä eräät lossirannat raivattu käytän-

nöllisesti katsoen kokonaan ja Vuokkijärvellä on
jo myöskin suoritettu huomattavia raivauksia
Patosalmella ja sen lähialueilla. Käytettyjä sanon
toja tarkistettaneen ja sivulla 143 oleva suositus
raivau stöiden kiirehtimisestä poistettaneen perus
teettomana.

Säännöstelystä sekä voimalaitosten rakentami
sesta ja käytöstä johtuvat haitat ovat usein
suuret. Vaikka säännöstelijä on tehnyt haitto
jen korvaamiseksi tai vähentämiseksi enem
män, mitä lupaehdot edellyttävät, haittoja
etenkin virkistyskäytölle esiintyy. Osa hai
toista on sellaisia, joita on vaikea poistaa toi
menpiteillä.

Vesien virkistyskäyttö ja sen arvostus ovat
lisääntyneet nopeasti. Vesistöjen voimatalou
dellinen käyttö on ehdottomasti tarpeen. Siitä
aiheutuvia haittoja ja esteitä virkistyskäytön
kehittämiselle tulisi kuitenkin poistaa mahdol
lisimman nopeasti.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
huomauttaa, että virkistyskäyttömahdollisuuk
sien lisääminen ja alueiden varaaminen loukkaa
yksityistä omistusoikeutta, jos se tapahtuu kor
vauksetta. Suunnitelmaan tulisikin sisällyttää kor
vauksetta. Suunnitelmaan tulisikin sisällyttää kor
vausperusteet virkistysaluevarauksista.

Virkistyskäytön edellytysten parantaminen on
yleensä mahdollista loukkaamatta yksityistä
om istusoikeutta. Kuten aikaisemmissa vasti
neissa on todettu, alueiden varaaminen on vii
me kädessä kuntien tehtävä. Korvausperustei
den käsittely ei muutoinkaan kuulu kokonais
suunnittelun tehtäviin.
Oulun lääninhallituksen ympäristönsuojelu

neuvottelukunta toteaa, että suunnitelmassa tu
lisi enemmän kiinnittää huomiota suuria väestö-
joukkoja palvelevaan vesien käyttöön. Hupisaa
ren purojen vesittäminen on ensiarvoisen tär
keää. Kokonaissuunnitelmasta puuttuu vesien
suojelua ja vesimaisemanhoitoa ja vesien virkis
tyskäyttöä kokonaisuutena käsittelevä osa, jossa
tulisi esittää vesihallituksen hyväksymien vesien-
suojelu periaatteiden alueelliset soveltamistyöt.

Suunnitelmassa on työryhmän mielestä kiin
nitetty huomiota juuri suurien väestöryhmien
tarpeisiin. Kokonaissuunnitelman rakennetta
ja käsittelytapaa voitaisiin varmastikin paran
taa. Työryhmä ei katso tarpeelliseksi lisätä
esitettyä uutta osaa kokonaissuunnitelmaan.

Oulujärven ranta-asukkaat ry:n lausunnossa on
huomautettu, että suunnitelmasta puuttuu mm.
maininta voima- ym. johtojen suosituskorkeu
desta.

J ohtojen rakentamisesta antaa määräykset
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kauppa- ja teollisuusministeriön alainen sähkö
tarkastuslaitos. Määräyksissä on ilmajohdoille
vähimmäiskorkeudet, jotka riippuvat johdon
jännitteestä. Mikäli ilmajohto ylittää yleisen
kulkuväylän, on sen korkeus merkittävä ran
noilla oleviin tauluihin. Yleisten väylien osalta
määrittää luotsipiiri tarvittavan korkeuden,
mikäli määräyksien mukainen vähimmäiskor
keus ei riitä.

Luonnon ja vesimaiseman suojelu

Kuhmon kunta toteaa, että Ulvinsalon luonnon-
puisto on Kuhmon osalta riittävä. Luonnonsuo
jelualueet ovat osoittautuneet alueen asukkaiden
elinehtoja kaventaviksi ja muuta käyttöä estävik

si. Kansallispuistokomitean ehdottaman Lentuan
järven luonnonpuistohankkeeseen kunnanhallitus
ottaa kielteisen kannan. Lentuan järvialueen suo
jelualueeksi määrääminen estää liiaksi järven ta
lous- ja virkistyskäyttöä.

Maataloustuottajain Kainuun liitto huomaut
taa, että vesistön käyttö virkistystarkoituksiin on
nykyisellään varsin laajaa. Lentuanjärveä koske
vat suunnitelmat on esityksessä rajattava siten,
että järvi säilyy nykyisellään. Lentuankoskea ei
tule rakentaa voimatalouden tarkoituksiin, mutta
kansallispuistohanke on saatava toisaalta raukea
maan. Järven käytön kannalta nykytilanne on
saatava säilymään.

Työryhmällä on ollut suunnitteluaikana käy
tettävissä vain ennakkotietoja kansallispuisto
komitean mietinnöstä, eikä Lentuan kuulumi
sesta komitean mietintöön ole ollut tietoa.
Näin ollen kokonaissuunnitelmaan ei sisälly
mainintaa Lentuan kansallispuistosta. Sen si
jaan suojeluvesityöryhmä on pyytänyt Kai
nuun vesipiirin vesitoimistolta ehdotuksia suo
jeltaviksi kohteiksi ja vesitoimisto on esittänyt
tällaisiksi Lentuan ja Hossan alueita.

Suojeluvesityöryhmän tarkoituksena on ol
lut selvittää sellaiset vesistökohteet, jotka tuli
si säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina.
Tämä koskee sekä veden laatua että vesistöön
rakentamista. Lentuan osalta suojelu edellyt
täisi tiukkaa valvontaa mm. loma-asutuksen
rakentamiselle, ranta-alueiden metsän hakkuul
le ja lannoitukselle sekä kalankasvatuslaitosten
rakentamiselle. Vesistön säännöstelyä ja voima-
laitoksia ei myöskään sallittaisi.

Työryhmä esittää Lentuan ottamista suojelu
vesityöryhmän esityksenä mainituksi suojelu
vedeksi. Suojelutoimenpiteeksi kuitenkin riit

tää, että vesistöä muuttavaa rakentamista ei
sallita. Veden ja vesimaiseman pilaantuminen
tulee estää tehokkaalla jätevesien käsittelyllä
ja rakentamisen valvonnalla.

Museovirasto huomauttaa paljon asiaa sisältävässä
huomautuksessaan mm., että luonnonsuojelualu
eitten ja kulttuurihistoriallisten kohteiden lisäksi
Oulujoen vesistöalueella on runsaasti vesistön
käyttöön liittyviä esihistoriallisia muinaisjään
nöksiä. Näistä on kokonaissuunnitelmassa mainit
tu vain Suomussalmen Kalmosärkkä ja Kellotuli,
minkä lisäksi on mainittu Oulujokivarressa tun
nettavan 189 esihistoriallista suojelukohdetta.
Tietoja olisi saanut Kainuun runkokaavasta
taikka täydellisimpinä museoviraston esihisto
rian toimistosta.

Kaikki esihistorialliset muinaisjäännökset ovat
muinaispuistolain rauhoittamia, mm. sen 13 §:n
mukaan on yleistä työhanketta tai kaavoitusta
suunniteltaessa hyvissä ajoin otettava selko, saat
taako hankkeen toteuttaminen tulla koskemaan
kiinteää muinaisjäännöstä ja jos niin on laita, on
asiasta neuvoteltava museoviraston kanssa.

Rakennuskulttuurin ja rakennetun ympäris
tön osalta museovirasto ilmoittaa kantanaan,
että toimia luonnon ja vesimaiseman suojeluksi,
kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostami
seksi ja jatkuvaksi kunnossapidoksi sekä tehtyjen
vaurioiden korjaamiseksi lienee pidettävä liian
ylimalkaisina ja vähäisinä. Suunnitelmassa olisi
otettava huomioon myös Pohjois-Pohjanmaan
seutukaavaliiton vuoden 1977 kuluessa julkais
tavan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä koh
teita koskevan selvityksen tiedot. Suunnitel
masta on jäänyt myös Kainuun osalta pois joita
kin vesistön äärellä sijaitsevia kyläkokonaisuuksia
sekä rantaviljelyksillä sijaitsevia rakennusryhmiä.
Huomautuksen lopuksi museovirasto esittää pe
rustelu ineen lukuisia rakennuskulttuuria koskevia
kohteita, jotka olisi jatkossa otettava varteen.

Esihistorialliset muinaisjäännökset on koko
naissuunnitelmassa sisällytetty kulttuurihis
toriallisiin kohteisiin. Niiden saama vähäinen
huomio johtuu siitä, että selvityksen teko-
aikana esihistoriallisten kohteiden tutkimus
oli kesken. Myöhemmin kohteiden esittämi
nen todettiin vaikeaksi niiden runsauden
vuoksi, joten yleisten suositusten on katsottu
koskevan myös esihistoriallisia muinaisjään
nöksiä. Toisaalta myös vesilaki velvoittaa nou
dattamaan mu inaismuistojen suojaam ista ja
luonnonsuojelua koskevia säädöksiä.

Rakennuskulttuurin ja rakennetun ympäris
tön osalta on myös vastuu toisilla viranomai
silla, joten työryhmä katsoo yleisten suosi-
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tusten olevan riittäviä. Suojelukohteiden luet
teloon tehdyt lisäykset on otettu huomioon
jatkokäsittelyssä.

Kainuun maatalouskeskus huomauttaa, että eh
dotetut luonnonsuojelukohteet ovat ehdottomas
ti ylimitoitetut ja suurelta osalta tarpeettomat,
joten luonnon ja vesimaiseman suojelu voi tapah
tua nykyisissä puitteissa.

Maa- ja m etsätalousministeriön luonnonvarain
hoitotoimisto mainitsee mm., että vesienkäytön
kokonaissuunnitelman osan luonnon- ja vesimai
seman suojelu näyttää kirjaavan lähinnä vain ne
suojelukohteet, jotka muitten viranomaisten toi
mesta on inventoitu. Alueelta voitaneen löytää
runsaasti pienehköjä vesialueita ja puroreittejä
ym. eri tyyppisiä vesistöjä, joita pitäisi erityisesti
maakunnallisessa ja paikallisessa mielessä suojella.
Tässä mielessä olisi inventointiosan pitänyt olla
yksityiskohtaisempi.

Sisäasiainministeriön ympäristönsuoj eluosaston
mielestä työryhmä on esittänyt seikkoja, joista
ohjeiden antaminen kuuluu muille kuin vesihal
lintoviranomaisille.

Metsähallitus mainitsee, että ryöryhmä on lue
tellut seutukaavaliittojen inventoimat luonnon
suojelualueet sekä metsähallituksen luonnonhoi
tometsät ja ojitusrahoitusalueet saman otsakkeen
alla ja esittänyt näiden eriasteisten suojelupäätös
ten vahvistamista osassa III. Metsähallituksen kä
sityksen mukaan 4.82 otsakkeesta tulee selvem
min käydä ilmi, mitä alueita ko. luettelo sisältää.
Suojelualueiden vahvistaminen edellyttää myös
näiden alueiden muiden käyttötarkoitusten tutki
mista, joten suojelupäätösten laillistamisen esittä
minen ei ole tarpeellista vesien käytön kokonais
suunnittelussa.

Kainuun piirimetsälautakunta huomauttaa,
että työryhmä ottaa kantaa eräisiin Kainuuta kos
keviin kansallispuistokomitean ehdotuksiin ja
esittää suojelupäätösten vahvistamista, perustele
matta niitä saamansa toimeksiannon puitteissa.
Koska kansallispuistokomitean ehdotuksilla ja
muilla suojelutoimenpiteillä on kovin heikko
yhteys Oulujoen vesistön vesien käyttöön, ovat
työryhmän ehdotukset tältä osin liian pitkälle
meneviä ja ylimalkaisia.

Vaalan kunta on sitä mieltä, että luonnon
suojelukohteet voitaisiin ottaa seutukaavaliiton
suunnitelmien mukaisina.

Oulun vesipiiri huomauttaa, että kokonais
suunnitelmaan sisällytettävät luonnonsuojelu
alueet tulisi määritellä vesitaloudellisen koko
naisnäkemyksen pohjalta. Viittaukset muiden
tekemiin suojeluehdotuksiin eivät siten ole täy
sin perusteltuja. Suunnitelmassa pitäisi nimetä

esim. suojeltavat lakkasuot.
Kuten monet lausunnonantajat ovat toden
neet, on kokonaissuunnitelmassa vain lue
teltu muiden viranomaisten esittämät suojelu-
kohteet eikä työryhmällä ole ollut niihin Ii
sättävää. Työryhmä on käsittänyt kokonais
suunnittelun tehtävänä tältäosin olevan lähin
nä varmistaa, että vesiin ja niiden käyttöön
liittyvät tärkeät suojelukohteet on otettu tai
otetaan asiasta vastaavien viranomaisten tahol
ta huomioon. Esitysten perustana ovat olleet
Kainuun seutukaavaliiton kokoamat selvityk
set. Kulttuurihistoriallisista kohteista on pyrit
ty ottamaan vain vesien käyttöön liittyvät koh
teet. Eriasteiset luonnonsuojelualueet sen si

jaan on lueteltu kaikki. Työryhmä ei ole pitä
nyt tarpeellisena eritellä alueiden suojelupe
rusteita tässä yhteydessä.

Työryhmällä ei ole ollut syytä vastustaa esi
tettyjen suojelukohteiden perustamista, joten
ne on suositeltu vahvistettaviksi sellaisenaan.
Poikkeuksena on kuitenkin Lentuan alue, jos
ta viitataan Kuhmon kunnalle annettuun vas
tineeseen.

Purojen suojelusta voidaan todeta, että niitä
voivat uhata lähinnä perkaukset ja kalankasva
tuslaitokset. Kokonaissuunnitelmassa ei ole
kuitenkaan voitu inventoida lulujoen vesist&
alueen varsin lukuisia puroja, vaan on rajoitet
tu antamaan yleiset suositukset.

Soiden käyttäminen lakantuotantoon lienee
ollut lähtökohtana useissa soiden suojeluesi
tyksissä, joten tämäkin seikka on tullut huo
mioon otetuksi muiden viranomaisten laati
missa esityksissä.

Muhoksen kunnan mielestä Oulujokivarren kult
tuurihistorialliset kohteet tulisi tutkia mahdolli
simman nopeasti, koska rantojen vyöryminen ai
heuttaa niiden tuhoutumista. Toimenpiteet, jotka
rantojen suojelemiseksi on tehty, ovat todennä
köisesti riittämättömät, joten vahinkoja tapahtuu
jatkuvasti.

Oulujokivarren kulttuurihistorialliset kohteet
on tutkittu ennen lulujoen voimalaitosten
rakentamista voimassaolevien säädösten mu
kaisesti. Tutkimuksista vastaa museovirasto.
Rantojen suojaamisesta on määräykset Oulu-
järven säännöstelyä koskevassa vesioikeuden
päätöksessä, ja määräyksiä tulkittaessa tulisi
myös kulttuurihistorialliset kohteet nähdä
suojeltavina kohteina.

Kajaanin kaupunki huomauttaa, että taulukosta
1/4.8 puuttuvat seuraavat nykyiset Kajaanin kau
pungin alueella olevat luonnonsuojelualueet:
— Arppen muistometsä (kaupungin päätös 3.8.
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1951)
— Kivi- ja Laakajärven saaret (metsähallituksen

päätös 19.11.1971)
— Talvisuo (metsähallituksen päätös)
— Suurisuo (metsähallituksen päätös 1971, oji

tusrauhoitus
Lisäksi taulukosta puuttuvat seuraavat suojelta
vaksi ehdotetut alueet:
— Joutensuo — Salinsuo
— Pihlajasuo
— Raudanvesi
Kokonaissuunnitelmassa olisi huomioitava myös
kansallispuistokomitean tekemät esitykset.

Kaupungin mainitsemat alueet puuttuvat siksi,
että ne sijaitsevat Vuoksen vesistöalueella ja
Arppenmuistometsän ei ole katsottu liittyvän
vesien käyttöön. Kansallispuistokomitean esi
tyksiä ei ole ollut suunnitteluaikana käytettä

vissä, mutta ne on otettu myöhemmin huo
mioo n.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
huomauttaa: Huomattava osa esitetyistä suojelu
kohteista on yksityisten omistamia alueita, joten
ensin tulisi selvittää korvauskysymykset tai vapaa
ehtoisilla kaupoilla hankkia alueille omistusoi
keus. Luonnonsuojelualuevaraukset ovat ristirii
dassa yksityisen omistusoikeuden kanssa, joten
korvauksia tai alueiden ostoa varten tulisi osoit
taa määrärahat. Suunnitelmassa esitettyjen suo
jelukohteiden määrä ja laajuus ovat liian suuria
edellämainittujen periaatteiden kanssa. Nykyisiä-
km suojelualueita voidaan entisestään kehittää.

Suojelualueiden perustamista valvovat muut
viranomaiset eikä alueiden lunastus- ja kor
vauskysymyskäsittely kuulu vesienkäytön ko
konaissuunnitteluun.

Hossanjoen vesistö on suojelullisesti merkittävä alue ja arvokas vesiretkeilykohde. Kanoottime
lojia Perankajoella.
The Hossa watercourse is ofreat environmental value and an excellent boating route.

Photo: Irene Vainio
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ENGLISH SUMMARY

This publication consists of two separate inte
grated water resources development plans i.e
Part 1: the Oulujoki river basin, and Part II: the
lijoki and Kiiminkijoki river basins and the
watercourses of Kuusamo. In the summary the
organization, character and procedure of inte
grated planning and its links with other planning
in the society are looked upon. This is followed
by a description of the natural conditions, popu
lation, economy and water resources and their
use in the two pianning areas.

At the end of each part as Chapter 6 are the

PART 1

Recommendations for Action approved by the
National Board of Waters and as Appendix a
summary of the statements given on the pian
proposal and the response of the working group.
finally, in the common Part III the imptemen
tation of the integrated water resources deveiop
ment pians is discussed. In the pocket of the
back cover are Map Appendix 1 »The general us
ability of watercourses and the ground water re
sources» and Map Appendix 2 »The most import
ant facilities and factors affecting water man
agement».

INTEGRATED WATER RESOURCES DEVELOPMENT PIAN FOR
THE OULUJOKI RIVER BASIN

The planning area (Chapter 2)

The planning area covers the drainage basin of
the Oulujoki River where the main constituents
are River Ouiujoki, Lake Ouiujärvi, and the
watercourses of Hyrynsalmi and Sotkamo. The
Oulujoki watercourse discharges into the Bay of
Bothnia. The area of the drainage basin is 22 572
km2 of which 11.4% is lakes.

In the 18 communes of the area the total
population in the beginning of 1980 was 242
016. The distribution of population among
Kainuu and Northern Ostrobothnia was 99 220
in Kainuu and 142 796 in Northern Ostro
bothnia. It is an area with iong traditions in agri
culture and forestry, agriculture being of greatest
importance along River Ouiujoki. In the iast dec
ades a significant breakthrough has taken place
from agriculture to other professions. Industrial
and commercial activities, and communications
and services concentrate in the cities of Oulu and
Kajaani.

Water resources (Chapter 3)

The Oulujoki River drainage basin is the sixth
largest in Finland. It contains more than 3 000
lakes that are larger than 4 hectares. The number
of lakes larger than 10 square kilometers is 24.

In the upper reaches of the watercourse the
waters are in general rich in humus, and during
the ice cover period their oxygen content de
creases considerably. In the lakes humus is sedi
mented and decomposed, hence the colour of the
water turns lighter.

The natural conditions of the waters has been
affected mainly by dredgings carried out to serve
agriculture and forestry, timberfloating and
power production, and by drainage, damming,
flow regulation and discharge of wastewater.

A general idea of the state of the watercourses
and their usability as regards water quality is
given by the usability classification made on the
basis of criteria set by the National Board of
Waters. The classification of the waters of the
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planning area is attached as Map Appendix 1/1

(in the pocket).
Most of the waters in the planning area belong

to usability class II (good). The high humus con
tent of the water and the significantly lowered
oxygen contents in the winter period often resuit
in watercourses in nearly natural state being cat
egorized in class III (satisfactory) even when no
point-source pollution is present.

The usability category has lowered at the
mouth of the Oulujoki River and in the adjacent
sea area due to effluents from pulp and paper in

dustry and chemical industry and to municipal
sewage. South of the town of Kajaani in River
Kajaaninjoki, Lake Paltajärvi and in the
southern part of the Paltaselkä water area the us
ability has been impaired by wastewaters from
pulp and paper industry and municipalities.
Mining effluents lower the usability in Rivers
Vimpelinjoki and Lahnasjoki while municipal
sewage cause adverse effects downstream of mu
nicipai centres, the effects being, however, often
slight and areally limited, In general, waters in us
ability class »excellent» are to he found in esker
areas where the humus content of the run-off is
low and the proportion of groundwater in the
run-off is high. Such waters are to be found es
pecially in the northern part of the planning area
in the Hossa region.

The objectives of planning (Chapter 4)

The starting point in integrated water resources
development planning are the needs of different
water uses and of water protection. In goalsetting
the possibilities offered by the water resources
and the present degree of their utilization must
be taken into consideration. The aim of the inte
grated planning is to reconciie the different
demands on waters and to promote water use
and water pollution control.

Municipal water supply is arranged whenever
possible primarily on groundwater because of its
high reliability and quality. The Oulujoki water
course is also the most effectively harnessed
watercourse in Finland. Integrated planning en
deavours to find solutions to problems and dis
crepancies encountered in the use of water
courses for power production and in regulation
of lakes in relation to other forms of water use.
The aim rn pianning the recreational use of
waters is to find a solution to the discrepancies

existing between recreational use and the other
uses. The goal in developing the fisheries is to in
crease the consumption of domestic fish and to
improve the prerequisites for professional and
other fishing in suitable areas. In integrated water
resources deveiopment planning fisheries are
taken into consideration, in relation with the
other types of use, by endeavouring to diminish
their adverse effects on fisheries.

Water supply (5.1)

In the River Oulujoki drainage basin area
159 800 inhabitants or 80 % of the area’s popu
lation were served by common waterworks at the
end of the year 1980. The water use of the com
munities totalied 53 700 m3/d, of this 18% was
groundwater and 82 % surface water. The average
per capita consumption was 336 t/d. The largest
town in the planning area, Oulu, used only sur
face water in its water suppiy. in Kajaani the
proportion of surface water was 85 %. Ground
water is the source of water supply in nearly ali
the rural communities. In the year 2000 the
water use in the planning area is estimated to be
100 000 m3Id.

An objective has been set whereby the water
supply of the population centres and of the spar
sely settled areas should he based primarily on
groundwater. Changing over to groundwater at
plants currently using surface water has been
promoted in those cases where it is possible at
reasonabte cost. Great emphasis has been given in
the integrated pian to groundwater research and
protection. In order to guarantee the water sup
ply, ali the aquifers now in use or whose use has
been foreseen in the pian, should be reserved for
water supply purposes.

Important decisions concerning water suppiy
are to be made in Kajaani where a proposal has
been made regarding the exploitations of the
Mustikkamäki aquifer for meeting the increase in
water demand. Also in many other population
centres now aquifers must be taken into use.

A considerable proportion of the sparsely
settled areas have extensive common water
supply networks. But also smaH networks and
individuai solutions wiH play an important role in
the water supply of sparsely settled areas. Master
pians for water suppiy are recommended both
for single municipalities and jointiy for several
municipalities.
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Industrial water use in 1980 was, on an aver
age, 600 000 m3Id. The greatest water users were
pulp and paper industry and chemicai industry.
The water use in pulp and paper industry wiIi de
crease significantiy in the next few years. The
water resources of the planning area are so abun
dant that no special measures are needed to ar
range for industry’s water supply.

Pollution loading and water poliution control
(5.2)

Wastewater pollution concentrates in the water
areas downstream of Oulu and Kajaani. Else
where the pollution loading is iess heavy and it
originates from non-point sources, settlement,
fish farming and mining industry.

For municipal wastewaters the necessary
treatment plants have for the most part aiready
been constructed. The target level is that corre
sponding to simultaneous precipitation.

In those population centres that have lagoons
for wastewater treatment improvement by ad
dition of chemicaIs is considered sufficient, if the
state of the recipient water body does not re
quire more efficient treatment.

Poliution loading from pulp and paper indus
try shouid be diminished with in-plant measures
and by implementing in the 1980s biological
treatment of wastewater. The need for other
water poilution control measures shouid be in
vestigated in the context of master plans for the
water poilution control of the sea area off Oulu
and of the Kajaani area.

The chemical industry has substantiaily re
duced the pollution loading and thereby dimin
ished the adverse environmental effects. Mercury
discharges must be further diminished. Speciai
attention should be paid to the prevention of
poilution of waters by accidental discharges and
toxic substances.

Fish farming increased rapidly in the 1970s
and the adverse effects it has created are now be
coming visible. Attention should be focused on
diminishing the poliution loading from fish farms
and hatcheries.

Non-point source loading is of minor import
ance in the most part of the drainage basin. Non
point source loading should be diminished by
correct wastewater treatment and waste manage
ment and by taking water pollution control re
quirements into consideration in agricuiture and
forestry.

Power production (5.3)

The installed water potver capacity in River lu
lujoki, 559 MW, is about one fourth of ali water
power capacity instalied in Finland. In a hydro
logically average year the power plants in the Ou
tujoki watercourse produce a total of 2522 GWh.

The energy produced with water power in the
Urainage basin is nearty twice the amount of elec
trical energy used locally in the area.

Unharnessed rapids are few in the area and
there are no proposais for their construction. At
the existing power plants capacity and energy
production can be increased to some extent by
renewing the machinery.

Regulation of the watercourses (5.4)

Nearly 60 % of the lake area in the Oulujoki
River drainage basin is reguiated for power pro
duction purposes. The largest regulated lake is
Oulujärvi whose area at mean water level is 928
km2. The totat area of the regulated lakes is
1 450 km2 at mean water level. The tolerances
are great in the operation rules and the allowed
water level differences are considerabie in the
Ouiujoki watercourse when compared with the
other finnish watercourses.

The total storage capacity of the regulated
lakes, between the upper and lower limits, is
4 177 million m3. The annual fiow at the outlet
of Lake Oulujärvi, calcuiated on the basis of av
erage discharge, is about 7 100 million m3; hence
about 60 % of the annual flow can be stored in
the regulation basins.

In the Oulujoki watercourse the regulation
should be deveioped in such a way that the needs
of different forms of water use are met without
considerably diminishing the output of power
production. Especially in Lake Oulujärvi the
water level should be kept, within the existing
operation rule, at least at the elevation NN +
122 m, without undue lowering of the water
leveis of the regulated upstream lakes.

Timber fioating and navigation (5.5)

Up till the 1960s timber was driven in the tra
ditional manner in the Oulujoki watercourse.
Tansitition to floating of bundled logs started
when hydro-electric power plants were con
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structed in the major timber floating channels, in
River Oulujoki and the Hyrynsalmi and Sotkamo
watercourses. The change from loosely driven to
bundied iog rafts took piace gradually during a
number of years. Loose iogs were driven in the
Ouiujoki watercourse iast in 1972.

The total length of the most important tim
ber-fioating channels used nearly every year is
660 km. The volume of the timber fioated an
nually varies between 500 000 and 800 000 m3,
which is about 20—30 % of the total votume of
timber transported in the area.

Nearly ali navigation takes piace in the sea
area. In Lake Oulujärvi 370 km of channels
whose depth is 1.2 — 3.5 m are marked. At lake
Ouiujärvi and eisewhere in the inland waterways
water traffic is almost solely boating serving fish
ing or recreationai use of waters.

Timber floating which is a profitable form of
long-distance transportation and which uses iess
energy than other means of transportation
should be given due attention in ali water con
struction projects and in the use of watercourses.
The adverse effects caused by drift-wood and
Iong-term water storage of iogs shouid be investi
gated. Also the discrepancies between fiow regu
lation and timber fioating should be ciarified.
Plans for annuiiing the fioating ruies should be
drawn up for ali timber fioating channeis where
fioating has ceased.

In constructing bridges and other structures
across the channels sufficient clearance and open
width shouid be provided taking into consider
ation, besides the needs of the water traffic, the
variations in water ievel.

Fiood controi and dranage (5.6)

There are no big problems with floods in the
River Oulujoki drainage basin, because fiat areas
are few and the power piants and the reguiation
of lakes prevent fioods aiong the main stream.
Fiooded areas are mostly along the watercourses
that discharge into the iower sections of Lake
Ouiujärvi and River Ouiujoki. Work is under way
to investigate the need and possibiiities for fiood
control measures at Rivers Muhosjoki and Vuoii
joki as weli as for River Utosjoki.

Cuitivated farm iand constitutes 3.3 % of the
land area of the drainage basin. The need for
basic drainage means mainly clearing or dredging
of existing drains; partly necessitated by the shift
to subsurface drainage. It is estimated that 1 200

hectares need basic drainage. The goal is 500 hec

tares of subsurface drainage a year.
Irrigation is practised oniy as certain special

ized farms, the total irrigated area being about
100 hectares.

In the River Oulujoki drainage basin 95 % of
the iand area is covered by forest. A iittle over
one haif of the land area is peatland. In 1974
22 % of the iand area was drained for forestry
and about 16 % stiil needed drainage.

It is recommended that the necessary drainage
is carried out with due care and taking into ac
count the requirements of water poliution con
trol.

Recreationai water use (5.7)

In 1970 the number of vacation houses in the
drainage basin area was 3 639. In 1985 their
number is estimated at 8 500 and in the year
2000 at 13300.

The Ouiujoki watercourse is fairiy weli suited
for boating. There are routes suited for boating
although fiow reguiation may cause some diffi
culties.

Master plans for the use of the shores shouid
be drawn up for those iakes where the pressure
for vacation housing is the greatest.

Boating harbours with capacity for both
summer and winter storage of boats shouid be
constructed in the popuiation centres. Speciai
maps where suitable boating routes and other in
formation of interest to boaters are indicated
shouid be produced. The adverse effects on rec
reational use of waters from flow regulation,
construction of power plants and timber floating
shouid be investigated and eiiminated to the ex
tent possibie, case by case.

Protection of the aquatic environment (5.8)

The nature reserves of nationai importance in the
River Oulujoki drainage basin are the natural
parks of Uivinsalo and Paljakka and the national
park of Rokua. The water bodies of the Hossa
area and Lake Leutua have been proposed as pro
tected water areas. The basic nationai bog conser
vation programme contains 25 bogs in the pian
ning area; these are presented in Table 2 1/1.

In planning and construction the following as
pects, as far as waterscape protection and care



are concerned, should be taken into consider
ation:

Construction in the vicinity of the shores
should be adapted to the landscape, and narrows
and straights should be left intact. Bridges and
embankments should be designed taking into
consideration their impact on landscape and the
state of the watercourse. Clearing of forests
should be avoided close to the shoreline and on
islands.

Fisheries (5.9)

From the point of view of fisheries the state of
the watercourses has deteriorated everywhere in
the planning area. Adverse effects to fish and
fisheries have accrued especially from power
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plants, regulation of lakes, wastewaters, dredg
ings in timber floating channels, and drainage of
forest land

Efficient measures are needed to eliminate the
adverse effects. Research on fisheries and fish has
been strongly promoted and the work aiready
started should be continued,

The Hakasuo fish hatchery and farm should
constmcted as soon as possible and the emphasis
should be on the improvement of production.

fishing techniques, fish processing and mar
keting should be developed. Also, the construc
tion of boat harbours and the restoration of regu
Iated lakes and dredged rivers should be con
tinued in order to promote fisheries.

Commercial fish farming should not be con
siderably increased unless new technology is de
veloped which reduces pollution loading from
fish farms.
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OSA II II- JA KIIMINKIJOEN SEKÄ KUUSAMON VESISTOJEN
VESIEN KAYTON KOKONAISSUUNNITELMA

PART II INTEGRATED WATER RESOURCES DEVELOPMENT
PLAN FOR THE DRAINAGE BASINS OF RIVERS
IIJOKIAND KIIMINKIJOKIAND THE WATER
COURCES OF KUUSAMO
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1. JOHDANTO

lijoen, Kiiminkijoen ja Kuusamon vesistöjen ve
sien käytön kokonaissuunnittelu käynnistyi
vuonna 1972 vesihallituksen nimettyä tehtävää
varten työryhmän, johon kuuluivat puheenjoh
tajana vanhempi insinööri Hannu Arola Oulun
vesipiirin vesitoimistosta sekä jäseninä toimisto
päällikkö Hannu Laikari vesihallituksesta, lim
nologi Urpo Myllymaa ja insinööri Juha Kauto
(31.12.1974 saakka) Oulun vesipiirin vesitoimis
tosta, nuorempi insinööri Onni Heikkinen Kai
nuun vesipiirin vesitoimistosta sekä vanhempi
insinööri Ahti Risku (31.12.1974 saakka) ja
nuorempi insinööri Simo Perkkiö (14.3.1975
alkaen) Lapin vesipiirin vesitoimistosta. Työ
ryhmän lisäksi ovat suunnitteluun merkittävästi
osallistuneet diplomi-insinöörit Jukka Högman ja
Eero Merilä Oulun vesipiirin vesitoimistosta.
Työryhmää on suunnittelun loppuvaiheissa avus
tanut arkkitehti Maisa Siirala vesihallituksesta,
joka on toimittanut tämän julkaisun.

Vesihallituksen kutsuma, eri viranomaisia, ta
lousaloja ja muita intressipiirejä edustanut neu
vottelukunta kokoontui suunnittelutyön kuluessa
kaikkiaan 6 kertaa.

Neuvottelukuntaan ovat kuuluneet:
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto

Osastopäällikkö Jaakko Ravaska
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliitto

Toiminnanjohtaja Pentti Lampinen
Oulun lääninhallitus

Kaavoitustarkastaja Mikko Huhtala
Metsähallitus

Piirikuntapäällikkö Martti Perttala
lijoen Uittoyhdistys

Metsänhoitaja Pauli Kärsämä
Suomen Voimalaitosyhdistys

Diplomi-insinööri Juhani Kilpeläinen
Diplomi-insinööri Alpo Ahoniemi

Perämeren Kalastajain Keskusliitto
Toiminnanjohtaja Aarne Partanen

Oulun Maatalouskeskus
Kalatalouskonsultti Seppo Huuskonen

Kalamiesten Keskusliitto
Kuljetuspäällikkö Pauli Leskinen

Oulun Vesiensuojeluyhdistys

Toiminnanjohtaja Matti Aunio (1976 saakka)
Toiminnanjohtaja Mikko Pajunen (1976 alkaen)

Suomen Luonnonsuojeluliitto
Kirjailija Reino Rinne (v. 1974 asti)
Agronomi Juhani Santanen (v. 1974 alkaen)

Lapin Maakuntaliitto
Kunnanjohtaja Kauno Harju

Kainuun Maakuntaliitto
Metsäteknikko Seppo Heikkinen

Lapin seutukaavaliitto
Maataloussihteeri Matti Oikarinen

Kainuun seutukaavaliitto
Seutukaavainsinööri Heino Hiltunen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tutkija Toivo Nissinen

Perämeren tutkimusasema
filosofian tohtori Tapani Valtonen

Oulun vesipiirin vesitoimisto
Piiri-insinööri Pertti Vuento (v. 1975 asti)
Piiri-insinööri Antti Karhunen (v. 1975 alkaen)

Vesihallitus
Osastopäällikkö Runo Savisaari
Toimistopäällikkö Pentti Sipilä
Neuvottelukunnan lisäksi on kuultu alueen

kuntia suunnittelun aikana.
Työryhmän ehdotus kokonaissuunnitelmaksi

valmistui keväällä 197$, ja se julkaistiin vesihalli
tuksen tiedotuksena nro 136. Suunnitelmasta
laadittiin lyhenpelmä” Ii- ja Kiiminkijoen sekä
Kuusamon vesistöjen vesien käyttö” sekä näyt
tely “lijoen, Kiiminkijoen ja Kuusamon vedet —

suojelua vai aktiivista käyttöä?”, joilla ehdotusta
esiteltiin laajalti alueella. Ehdotus lähetettiin
keväällä 1978 lausunnon antamista varten eri
viranomaisille ja intressipiireille. Suunnitelma on
tarkistettu saatujen lausuntojen perusteella. Tii
vistelmät lausunnoista sekä suunnitteluryhmän
vastineet on esitetty liitteenä tämän julkaisun
lopussa.

Vesihallitus hyväksyi istunnossaan 14.11.
1980 suunnitelman toimenpidesuositukset, jotka
on sitten tarkistettu. Vesihallituksen istunnos
saan 20.9.1985 hyväksymät tarkistetut toimen
pidesuositukset on esitetty luvussa 6.

8 461646P
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2. SUUNNITTELUALUEEN YLEISKUVAUS

2.1 Suunnittelualueen rajaus ja hallinto

Suunnittelualue käsittää lulujoen ja Oulun lää
nin pohjoisrajan välillä Perämereen laskevien jo
kien Kalimenojan, Kiiminkijoen, lijoen, Oiha
vanjoen ja Kuivajoen vesistöalueet ja niiden edus
tan merialueen sekä Kuusamon alueelta Neuvos
toliiton puolelle laskevien vesistöjen, Pistojoen
(Kuusamo—Muojärvi), Kuusinkijoen, Kitkajoen ja
Oulankajoen vesistöalueet. Koko alueen pinta-
ala ilman merialuetta on noin 27 000 km2 eli $ %
koko maan pinta-alasta. Vesialueen osuus tästä
on 1 900 km2 eli 7 %.

Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaisuudes
saan Oulun lääniin ja Oulun vesipiiriin. Lisäksi vä
häsiä alueita kuuluu Lapin lääniin sekä Kainuun
ja Lapin vesipiireihin. Suunnittelualueeseen joko
kokonaan tai osittain kuuluvia Oulun vesipiirin
kuntia ovat Haukipudas, Ii, Kiiminki, Kuivanie
mi, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Utajärvi,
Yli-li ja Ylikiiminki, Kainuun vesipiirin kuntia
Puolanka ja Suomussalmi sekä Lapin vesipiirin
kuntia Ranua, Posio ja Salla. Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun ja Lapin seutukaavaliittojen rajat yhty
vät vesipiirien rajoihin. Suunnittelualue on esitet
ty kuvassa 1/11.

2.2 Väestö ja etinkeinot

Alueen väestöä ja elinkeinoelämää on tarkasteltu
kunnittain seutukaavaliittojen tietojen pohjalta.
Pohjois-Pohjanmaan seutukaava-alueeseen kuulu
vien kuntien väestömäärä oli vuonna 1980 yh
teensä 70 850 henkilöä. Väestö on lisääntynyt
vuoteen 1970 verrattuna noin 800 henkilöllä.

Väestömäärän tulevasta kehityksestä on laa
dittu useita ennusteita. Seutusuunnittelun yh
teydessä on kuitenkin varsinaisten ennusteiden
sijasta pyritty laatimaan ns. väestötavoitteita tai
-suunnitteita, jotka tähtäävät muuttoliikkeen hi
dastuttamiseen ja jopa sen pysäyttämiseen sekä
koko maakunnan puitteissa väestömäärän kas
vuun. Tätä tavoitetta tukee myös viime vuosien
kehitys. Seutukaavaliiton väestösuunnitteen mu
kaan olisi em. kuntien väestömäärä vuonna 1985
yhteensä 84 050 ja 1990 yhteensä 85 750 henkeä.
Väestöstä asui vuonna 1980 taajamissa runsaat
47 ¾. Vuoteen 1985 mennessä taajamaväestön
osuuden arvioidaan kohoavan yli 55 %:n. Kun
tien ja niiden keskustaajamien väkiluvun kehitys
1960... 1980 ja väestöennusteet v. 1985 ja 1990
on esitetty taulukossa 1/11.

Suunnittelualueen 12 kunnassa ammatissa toi-

mivasta työvoimasta toimi v. 1970 maa- ja metsä-
taloudessa 47 %, palveluksissa 33 % sekä raken
nustoiminnassa ja teollisuudessa kummassakin
9 %. Yli puolet työvoimasta oli maa- ja metsä-
taloudessa kahdeksassa kunnassa. Seutukaava
liittojen ennusteen mukaan toimisi v. 1985 maa-
ja metsätaloudessa vain 24 %, palveluksissa 44 ¾,
teollisuudessa 23 % ja rakennustoiminnassa edel
leen 9 %. Maa- ja metsätalousvaltaisimpia kuntia
olisivat Kuivaniemi, Ranua, Ylikiiminki ja Posio.
Teollisuustyöpaikkojen osuudeltaan muita voi
makkaampia ovat olleet ja tulevat ennusteen mu
kaan vastaisuudessakin olemaan Haukipudas ja Ii
sekä mahdollisesti Taivalkoski.

2.3 Kaavoitusja muu alueellinen
suunnittelu

Seutukaavoituksen osalta maankäyttöä koskevia
keskeisiä suunnitelmia ovat vaiheittain laaditta
vat, vahvistettavat seutukaavat sekä seutukaaval
unen kokonaissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan
osalta on suojelu-, virkistys- ja metsien moninais
käyttöalueet sisältävä 1 vaiheseutusuunnitelma
1981—1990 hyväksytty 12.11.1980 sekä Pohjois-
Pohjanmaan seutukaava II (Oulun kaupunkiseu
tu) ja Seutusuunnitelma 1985—95 on hyväksytty
v. 1984. Näitä ovat edeltäneet Pohjois-Pohjan
maan runkokaava (1972) ja Pohjois-Pohjanmaan
aluerakennesuunnitelma (1976) sekä niitä täy
dentävät lukuisat eri toimialoja koskevat selvi
tykset ja suunnitelmat.

Alueellisen kehityksen edistämiseksi on laadit
tu Oulun läänin alueellinen kehittämissuunnitel
ma, joka valmistui v. 1978.

Ohjeellinen, valtuuston hyväksymä yleiskaava
on koko kunnan kattavana Haukiputaalla ja Kii

mingissä. Muissa kunnissa on tai on laadittavana
taajama-alueita koskeva osayleiskaava. Maankäyt
tökysymysten ratkaiseminen suoraan rakennus

kaavalla voi tulla kysymykseen vain pienissä
taajamissa kuten Yli-lissä.

Ranta-alueita käsitteleviä yleiskaavoj a, jotka
ovat kunnanhallituksen hyväksymiä, on Hauki

putaan koko rannikkoalueella ja Kiimingin Jää
linjärvestä. Kuivaniemen kunnan rannikkoalueel
le ja Oijärven ranta-alueille on yleiskaava laaditta
vana.

Vahvistettuja rantakaavoja on Haukiputaalla
3, lissä 4, Pudasjärvellä 1, Kuivaniemellä 2 ja
Kuusamossa 5 sekä Puolangalla 5.

Asema- tai rakennuskaava on kaikissa suun

nittelualueen kunnissa.
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Taulukko 1/11. Väkiluvun kehitys 1980—1990 ja väestäennusteet v. 1985 ja 1990 sekä taajamaväestön osuus(%).

Tabte 1/11. Population in 1980, projections for 1985 and 1990, and the proportion living in population centres.

Kunta, taajama Väkiluku Poputatio n Väestöennuste Estimate
Commune, central 1980 %1 1985 %1) 1990 %1)

Kiiminkijoen vesistöalue:
Haukipudas 11 825 87 12 700 87 13 500 88
Kjjminki 6063 66 6800 68 7400 69
Ylikiiminki 2 927 20 3 000 24 3 100 28
Puolanka 5 327 32 5 200 5 150

Yhteensä 26 242 64 27 700 — 29 150 —

lijoen vesistöalue:
Ii 5 188 72 5 150 78 5 200 80
Yli-li 2 482 25 2 600 27 2 600 29
Pudasjärvi 11 508 32 11 400 39 11 400 43
Ranua 5 603 30 5 450 —) 5 400
Taivalkoski 5 891 38 6 000 44 6 200 49

Yhteensä 30 672 39 30 600 — 30 800 —

Kuivajoen vesistöalue;
Kuivaniemi 2 456 34 2 550 39 2 600 43

Yhteensä 2 456 34 2 550 39 2 600 43

Kuusamon alue:
Kuusamo 17 184 45 17 200 52 17 200 56
Posjo 5950 27 6000 1) 6000 •1)

Yhteensä 23 134 41 23 200 23 200

Suunnittelualue
yhteensä Total 82 504 47 84 050 — 85 750 —

1) Taajamaväestön osuus % Percentage ofpopulation in centres
Lähde: Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto

Lapin Seutukaavaliitto
Kainuun Seutukaavaliitto
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3. VESIVARAT

3.1 Hydrologia, ilmasto ja korkeussuhteet

Pitkäaikaisten hydrologisten havaintojen mukaan
suunnittelualue kuuluu maamme runsassateisim
piin vuotuisen sadannan ollessa 500.. .600 mm.
Tästä määrästä haihtuu noin 1/3, joten valunnan
määrä on 300...400 mm. Termisen talven (keski
lämpötila alle 00C) pituus on lähes puoli vuotta,
minkä johdosta sateesta lähes puolet tulee lume

na. Lumen vesiarvot maaliskuun puolivälissä ovat
alueen eräillä osilla maamme korkeimpia (160...
170 mm).

Alueen läpi idässä kulkeva Suomen primääri
nen vedenjakaja jakaa lijoen ja Kiiminkijoen ve
det laskemaan länteen Perämereen ja Kuusamon
pohjoisosan vedet itään Vienanmereen. Peräme
reen rannikolta itään siirryttäessä nousee maasto
vasta noin 80 km etäisyydellä yli 150 m korkeu
delle merenpinnasta. Suunnittelualueen keski-
kohdalla Pudasjärvellä maasto kohoaa verrattain
nopeasti yli 200 m:n. Jokien Iatvaosat ja Kuusa
mon vesistöalueet ovat kauttaaltaan 250...350 m
merenpinnan yläpuolella. Korkeimmat paikat
ovat Suomen eteläisin tunturi Iso-Syöte 432 m,
livaara 470 m, Valtavaara 492 m ja Riisitunturi
391 m.

3.2 Vesistöt

Alueella on 7 jokivesistöä, jotka on esitetty ku
vassa 1/11 ja taulukossa 2/11. Virtaamavaihtelut
ovat erityisesti Perämereen ]askevissa vesistöissä
suuret. Niiden vähäjärvisyys ja järvien sijoittumi
nen latva-alueille aiheuttaa alajuoksuilla ajoittain
voimakkaitakin tulvia. Tulvien huippu sattuu tou
kokuulle, ja ylivirtaamat ovat tällöin noin 10-
kertaisia vuoden keskivirtaamiin verrattuna.

Pinta-alaltaan yli 1 km2:n suuruisia järviä suun

nittelualueella on yhteensä 344 kpl ja yli 1 ha:n

suuruisia yhteensä noin 6 700 kpl. Rantaviivaa on

alueen järvissä saaret mukaan lukien 14 650 km.

Yli 2 km2:n suuruiset järvet on esitetty taulu

kossa 3/11.

3.3 Vesistöjen veden laatu

Pääasiallinen ero Perämereen ja Vienanmereen
laskevien vesistöjen veden laadun välillä on hu
muspitoisuus. Soiden runsauden johdosta Perä
mereen laskevat joet ovat varsin ruskeavetisiä,

Taulukko 2/11. Suunnittelualueen vesistöt.
Tabte 2/IL The watercourses of the ptanning area.

Vesistö Valuma-alue Järvisyys Virtaamat Discharges m3/s Pituus

Watercourse Catchment area Lake percentage Length

km2 MHQ MQ MNQ km

Iijoki 14319 5,7 876 170 43 340

Siuruanjoki 2 395 1,9 378 32 3,9 118

Livojoki 2250 3,1 315 27 5,6 123

Korpijoki 2 575 5,9 245 35 8,1 63

Kostonjoki 1 990 8,2 180 24 7,9 36

Kiiminkijoki 3 660 3,4 287 36 5,2 170

Nuorittajoki 1 045 2,2 197 12,6 0,$ 107

Koutajoki
Oulankajoki 4649 11,9 282 25 5,5 95

Kuusinkijoki 830 13,3 45 9 0,6 -

Kitkajoki 1 870 20,4 37 21 10,3 35

Vienan Kemi 1 321 18,4 22 10 4,4 80

Oihavanjoki 312 0,7 39 3,5 0,2 29

Kuivajoki 1 367 2,7 190 16 1,6 43

Kalimenoja 222 1,9 25,6 1,8 0,16 42

MNQ = keskialivirtaama
mean low flow

MHQ = keskiylivirtaama
mean flood ftow

MQ = keskivirtaama
mean flow
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Taulukko 3/11. Pinta-alaltaan yli 2 km2:n suuruiset järvet.
Table 3/11. Lakes with surface area over 2 km2.

Järven nimi Kunta Järven pinta-ala Keskiveden korkeus Rantaviivan pituus
Name ofiake Commune Surface area ofiake Mean water tevel Lengtb ofsboretine

2 N60 m km
1. 2. 3. 4. 5.

Kiiminkijoen vesistö:
River Kiiminkijoki water system:
Juorkuna Utajärvi 2,49 115,7 13,3
Hakojärvi Utajärvi 2,70 115,4 13,8
Kivarijärvi Puolanka 2,63 137,8 11,$
Puolankajärvi Puolanka 2,99 150,4 11,3
Vilpusjärvi Puolanka 2,15 180,1 8,5
Vihajärvi Puolanka 3,79 151,6 28,1
Iso Olvasjärvi Utajärvi 4,55 120,3 10,0
Ruottisenjärvi Pudasjärvi 2,00 114,7 7,0
Kalhamajärvi Puolanka 6,97 - 15,8
Auhojärvi Puolanka 3,31 - 14,5

lijoen vesistö:
River lijoki water system:
Halajärvi Yli-li 2,18 56,2 8,6
Naisjärvi Pudasjärvi 3,92 105,2 16,4
Kivarijärvi Pudasjärvi 2,40 108,2 8,9
Tuulijärvi Pudasjärvi 3,84 107,1 15,5
Ontamojärvi Pudasjärvi 3,00 107,2 12,2
Panumajärvi Pudasjärvi 5,30 107,7 12,0
Pudasjärvi Pudasjärvi 4,38 107,1 23,2
Jongunjärvi Pudasjärvi 25,67 118,9 61,9
Sotkajärvi Pudasjän’i 2,20 119,0 15,2
Korentojän’i Pudasjärvi 2,52 124,0 8,5
linattijärvi Pudasjärvi 4,06 132,3 21,0
Pintamojärvi Pudasjärvi 3,41 - 10,5
Kortejärvi Taivalkoski 2,90 237,8 9,9
Jokijärvi Taivalkoski 5,98 223,5 27,7
Turpeinen Taivalkoski 2,14 224,0 14,1
Kylmäluoma Taivatkoski 3,73 243,1 23,1
Valkeinen Taivatkoski 2,47 2375 8,6
Ala-Irni Taivalkoslci 6,58 236,2 22,4
Polojärvi Pudasjärvi 7,92 236,4 18,7
lrnijärvi Kuusamo 23,16 236,2 55,7
Iso-Keto Kuusamo 14,98 236,7 24,9
Keski-Keto Kuusamo 6,84 236,7 12,5
Soivionjärvi Kuusamo 7,8$ 248,0 27,0
Poussunjärvi Kuusamo 2,06 250,6 12,2
Kallioluoma Kuusamo 3,50 263,5 21,4
Penikkajärvi Kuusamo 3,3$ 256,1 24,0
Naamanka Kuusamo 7,61 255,2 43,3
lijärvi Kuusamo 21,35 254,1 91,4
Oijusluoma Kuusamo 6,79 304,0 31,9
Särkiluoma Kuusamo 4,70 241,3 12,7
Kontioluoma Kuusamo 4,2$ 260,6 15,6
Käsmäjärvi Kuusamo 3,54 252,6 17,6
Tyräjärvi Taivalkoski 24,24 223,6 50,5
Koviojärvi Taivatkoski 7,36 223,7 24,4
Kurtinjärvi Taivalkoski 3,97 226,2 13,4
Saarijärvi Ranua 3,01 176,1 13,0
Kuhajärvi Ranua 2,23 155,6 10,8
Ranuanjärvi Ranua 4,46 142,8 22,1
Luiminkajärvi Ranua 3,74 150,7 14,0
Aittojärvi Pudasjärvi 2,93 107,3 12,1
Livojärvi Posio, Kuusamo 33,22 243,7 99,2
Koitijärvi Taivalkoski 2,42 206,7 16,0
Kostonjärvi Posio, Taivalkoski 42,94 231,7 61,7
Kynsijärvi Posio 12,29 231,8 32,3
Tervajärvi Posio 2,46 232,0 7,6
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Taulukko 3/11. jatkuu

1. 2. 3. 4. 5.

Kauluanjärvi Posio 12,91 233,1 30,$
Kuusijärvi Posio 5,50 236,5 16,8
Anetjärvi Posio 3,68 242,3 12,9
Kurkijärvi Kuusamo 11,30 301,8 61,5
Kovajärvi Kuusamo 3,54 309,8 17,1
Kovajärvi Kuusamo 2,37 266,6 8,1
Korpuajärvi Kuusamo 2,14 245,2 12,7
Pelttarinjärvi Pudasjärvi 2,00 122,1 12,7
Jaurakkajärvi Pudasjärvi 6,94 124,8 23,4
Korpinen Pudasjärvi 2,90 129,6 12,7
Suolijärvi Puolanka 11,36 149,7 25,7
Kostamonjärvi Pudasjärvi 3,44 171,4 13,3
Puhosjärvi Pudasjärvi 24,62 176,4 41,0
Isojärvi Taivalkoski 2,25 211,1 12,9
Korvuanjärvi Suomussalmi. Taivalkoski 15,04 241,8 36,7
Pyhäjärvi Suomussalmi 5,10 242,7 14,6
Iso-Kotainen Suomussalmi 2,43 245,3 9,8
Naamankajärvi Suomussalmi 6,18 173,3 25,7
Näljänkäjärvi Suomussalmi 3,21 185,0 9,9
Oijärvi Kuivaniemi 21,62 89,4 50,3
Särkijärvi Kuivaniemi 2,08 105,3 7,4

Koutajoen vesistö:
River Koutajoki water system:
Kiekisjärvi Salla 3,08 263,4 12,3
Ytä-Juumajärvi Kuusamo 2,04 - 17,9
Räväjärvi Kuusamo 2,71 239,4 13,7
Yli-Kitka, Ruokkosposki,
Autio- ja Nuittiolammet Posio, Kuusamo 207,93 240,3 346,0
Ala-Kitka Kuusamo 53,27 240,4 155,2
Keltinki Kuusamo 2,03 8,7
Rintajärvi Kuusamo 3,07 253,5 10,2
Posionjärvi Posio 20,53 240,4 66,0
Kivijärvi Kuusamo 2,40 262,7 10,5
Kiitämä Kuusamo 15,20 34,6
Suininki Kuusamo 21,90 252,0 62,9
Kuntijärvi Kuusamo 3,15 245,8 20,6
Porontimajärvi Kuusamo 3,04 - 15,2
Rukajärvi Kuusamo 2,99 308,2 15,5
Pyhäjärvi Kuusamo 2,09 286,8 12,4
Kangerjärvi Kuusamo 2,22 283,8 9,8
Kuontijärvi Kuusamo 5,96 283,7 21,1
Jaaranen Kuusamo 2,49 283,5 10,2
Kallunkijärvi Kuusamo 10,02 246,4 27,5
Ollilanjärvi Kuusamo 2,09 230,7 7,2
Hirvasjärvi Salla 2,54 - 13,7
Kallunkijärvi Salla 3,57 233,2 15,6
Onkamojärvi Salla 18,55 290,5 28,5

Vienan Kemi -joen vesistö:

River Vienan Kemi water system:
Joukamojäiwi Kuusamo 24,54 252,1 66,9
Muojärvi Kuusamo 11,30 252,9 41,3
Piiksiselkä
Muojärvi Kuusamo 54,92 252,9 79,1
Kirpistö Kuusamo 12,67 252,9 33,9
Vätijärvi Kuusamo 2,99 252,9 14,8
Kuusamojärvi Kuusamo 51,07 252,9 128,7
Vanttajajärvi Kuusamo 3,97 258,0 15,9
Torankijärvi Kuusamo 2,26 253,3 8,5
Oivanginjärvi Kuusamo 3,57 259,9 25,7
Suurijärvi Kuusamo 3,36 275,8 13,3
Saapunki Kuusamo 2,45 257,2 15,8
Nissi Kuusamo 3,40 274,5 15,7
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kun taas Vienanmereen laskevat vesistöt ovat
kirkasvetisiä.

Vesihallituksessa laaditussa vesien yleisessä
käyttökelpoisuusluokituksessa on käytetty seu
raavia arvosteluperusteita: vesistön kelpoisuus
uimavetenä, kalavetenä, talousvetenä, yhdyskun
tien vesilaitosten raakavetenä ja elintarviketeol
lisuuden käyttövetenä. Laatuluokat soveltuvat
eri käyttötarkoituksiin seuraavasti:

Luokka 1: Erinomainen
Soveltuu erittäin hyvin kaikkiin hyvääkin veden
laatua vaativiin käyttötarkoituksiin. Yhdyskun
tien tai muuhun vastaavaa laatua vaativaan veden
hankintatarkoitukseen käytettäessä riittää me
kaaninen käsittely ja desinfiointi.

Luokka II: Hyvä
Soveltuu hyvin kaikkiin hyvääkin veden laatua
vaativiin käyttötarkoituksiin. Tähän luokkaan
kuuluvissa luonnontilaisissa vesissä humuksen tai
planktonin määrä on kuitenkin yleensä niin suu
ri, että yhdyskuntien ja vastaavaa laatua vaativa
muu vedenhankinta edellyttää raakaveden kemi
allista käsittelyä. Jätevesien vaikutusalueella saat
taa veden käyttökelpoisuus kalastukseen ja virkis
tyskäyttöön olla hieman heikentynyt. Sen sijaan
tähän luokkaan kuuluvat luonnontilaiset vedet
soveltuvat näihin käyttötarkoituksiin erinomai
sesti.

Luokka III: Tyydyttävä
Soveltuu vain rajoitetusti hyvää veden laatua
vaativiin tarkoituksiin. Veden hygieeninen tai
esteettinen Laatu saattaa kokonaan estää vesistön
käytön esim. uimiseen ja karjan juomavedeksi,
joskin vesi yleensä on näihin soveltuvaa. Myös
kasteluun vesi sopii yleensä hyvin. Kalataloudel
linen käyttökelpoisuus on kalaston elinympäris
tön muutosten ja niiden seurauksena lajiston
muutosten vuoksi yleensä merkittävästi huonon
tunut syyskutuisten kalojen osalta. Vesistöä voi
käyttää yhdyskuntien tms. vedenhankintaan
vain erittäin tehokkaasti puhdistettuna, jolloin
laatua on jatkuvasti tarkkailtava.

Luokka IV: Väktävä
Soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituk
sun, joiden vaatimukset veden laadun suhteen
ovat vähäiset. Vettä voidaan käyttää esimerkiksi
eräisiin jäähdytystarkoituksiin läpikulkuliikentee
seen, uittoon ja voimatalouden käyttöön. Kaste
luun vesi saattaa soveltua, ellei se sisällä haitalli
sessa määrin suoloja tai myrkkyjä tai ole hygiee
nisesti kelvotonta. Veden esteettiset ominaisuu
det alentavat ajoittain ja erityisesti loppukesällä
merkitsevästi myös rantojen arvoa ulkoilukäy
tössä.

Luokka V: Huono
Ei sovellu mihinkään sellaiseen käyttöön, joka on
riippuvaista veden laadusta. Pilaavasta tekijästä
riippuen vettä voidaan kuitenkin yleensä käyttää
esim. läpikulkuun ja kuljetukseen.

Yleisluokituksen mukainen alueen vesistöjen
nykyinen käyttökelpoisuus on esitetty liitekar
talla 1/11.

Kiiminkijokeen ei kohdistu voimakasta jäte
vesikuormitusta. Joki on luonnostaan hyvin rus
keavetinen. Ojitukset ja turvetuotanto kuormit
tavat paikoitellen vesistöä. Lähinnä humuspitoi
suuden vuoksi vesistö luetaan kuuluvaksi kol
manteen käyttökelpoisuusluokkaan (tyydyttävä).

lijoen pääuomassa humuspitoisuus nousee
alajuoksua kohden. Joki kuuluu toiseen käyttö
kelpoisuusluokkaan (hyvä). Jätevesien vaikutusta
havaitaan taajamien purkupaikkojen läheisyydes
sä. Mustavaaran kaivoksen jätevesien vaikutusta
havaitaan kevättalvella Kynsijärvessä ja Koston
järvessä typpi- ja elektrolyyttipitoisuuksien nou
suna. Selvimmin vesistön tilaan ovat vaikuttaneet
kalankasvatuslaitokset, jotka ovat laskeneet ala
puolisten järvien käyttökelpoisuutta luokkaan
tyydyttävä ja osittain luokkaan välttävä Pukka
ja Pikku-Keroj ärviin rajoittuvalla reitinosalla.

Kuivajokeen kohdistuu hajakuormitusta, joka
yhdessä humuspitoisuuden vuoksi määrää vesis
tön kolmanteen käyttökelpoisuusluokkaan (tyy
dyttävä).

Perämereen laskevista pienistä joista Kalimen
oja ja Olhavanjoki ovat hyvin humuspitoiset. Ha
jakuormitus näkyy Kalimenojassa hygieenisen
laadun heikkenemisenä. Käyttökelpoisuus on tyy
dyttävä.

Vienan Kemijoen vesistöalueeseen kuuluvat
luonnontilaiset vesialueet kuuluvat yleensä en
simmäiseen käyttökelpoisuusluokkaan erinomai
nen. Meijeri- ja asumajätevesien kuormittamat
Nilojärvi ja Torankijäivi sekä pieni osa Kuusamo
järveä luetaan luokkaan välttävä. Myös kalan kas
vatuksen vaikutusta on havaittavissa eräissä vesis
töissä.

Koutajoen vesistöalueen luonnontilaiset vedet
ovat yleensä hyvin kirkkaita ja käyttökelpoisuu
deltaan erinomaisia ja hyviä. Suuri ala on kuiten
kin huonontunut kalankasvatuksen vaikutuksesta
luokkiin II...IV.

3.4 Pohjavedet

Suunnittelualueen pohjavesivarat liittyvät lähes
kokonaisuudessaan muinaisen mannerjäätikön su
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lavesien kerrostamiin, hiekka- ja soramuodostu
mun. Ko. muodostumat ovat etupäässä kaakko

luodesuuntaisia pitkittäisharjuja. Kailtopohjave

sien määrä on vähäinen ja ne palvelevat yksittäis

ten talouksien ja pienten yhtymien vedentarvetta.
Inventoidut pohjavesiesiintymät ovat pääosil

taan sellaisia, joiden antoisuus on yli 250 m3/d.
Näiden kokonaismäärä v. 1975 lopussa oli 111

kpl ja arvioitu antoisuus noin 282 000 m3/d. Ka

pasiteetiltaan yli 250 m3/d olevia vedenottamoi

ta ja tutkittuja ottamoiden paikkoja oli tällöin

vain 25 kpl yhteisantoisuudeltaan noin 28 000

m3/d. Pohjavettä otettiin v. 1980 lopussa 28

esiintymästä yhteensä noin 13 240 m3Id.
Suurimmat yhtenäiset pohjavesiesiintymät (>

5 000 m3/d) sijaitsevat Utajärven, Pudasjärven,
Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa. Yhdyskun
tien vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitel

lut pohjavesialueet on esitetty liitekartalla 1/11.

Pohjavesialueita on vuosina 1977—1982 tarkis

tettu ja vesipiirien tarkistamat alueet on esitetty
taulukossa 4/11. Tarkistuksen tulokset on julkais
tu koko maata koskien vesihallituksen tiedotuk
sessa 225 »Yhdyskuntien vedenhankinnalle tär
keät pohjavesialueet» ja niistä on tarkemmat tie
dot ao. kunnissa kuntakohtaisissa pohj avesikan
sioissa.

Rannikkoseudulla pohjavesien rauta- ja mangaa

nipitoisuus on usein niin korkea, että vesi on kä
siteltävä ennen käyttöönottoa. Rannikolta sisä-
maahan mentäessä em. komponenttien osalta
pohjaveden laatu yleensä paranee. Pohjaveden al
hainen kovuus ja lievä aggressiivisuus ovat luon
teenomaisia piirteitä koko suunnittelualueen poh
javesille. Pohjavesivaroja hyödynnettäessä aika

loinnin tarve on varsin yleinen.

Haukipudas
1108401
1108402
1108403
1108404

Kiimjnki
11 25501
11 25502

Ylikiiminki
11 973 01
1197302
1197303
11 973 04
1197305
11 973 06
1197307

Utajärvi
1188901
11 88902
11 88903
1188904
1188905

1113901
11 13902
1113903

Yli-li
1197201
11 97202
11 97203
1197204

Saviaronkangas
Martinniemi
Onkamonselkä — Hietakangas
Kellonkangas

Laivakangas
Jolosharju

Vepsänkangas
Somerovaara
Isokangas
Kiviharju
Jauhokangas
Valkiaisenkangas
Pitämökangas

Mäntyvaara
Isokangas
Tervolankangas
Juurimaa
Viinivaara

Raasakka
Kotakangas
Kynkäänharju

Tiironkangas
Konttikangas
Ritokangas
Kyrönniemi

2 500
800

4000
3 500

800
700

500
50

500
300
450
350
100

1 000
200
600
400

5 000

400
500
200

600
400
600
600

1 540
370

125
520

75
10
30
90

470
25

135
65

460
150

Taulukko 4/11. Vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet kunnirtain.

Tabte 4/11. Aquifers of irnportance for pubtic water supply; by commune.

Kunta Arvioitu Käytössä

Pohjavesialueen koodi ja nimi antoisuus vuonna 1980

Commune Esti,nated yield Ja use iii 1980

Code and name ofaquifer m3/d m3/d

95

180
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Taulukko 4/11. Jatkuu.
Table 4/11. Continued.

Kunta Arvioitu Käytössä
Pohjavesialueen koodi ja nimi antoisuus vuonna 1980
Commune Estimated yield In use in 1980
Code and name ofaquzfer m3/d m3Id

Pudasjärvi
1161501 Petäjäkangas 70 35
1161502 Törrönkangas 1 500 955
11 615 03 Siljankangas 2000
1161504 Vengasvaara— Ukonkangas 2 100
11 615 05 Korentokangas 4 500
1161506 Poijula— Pintamo 5000
11 615 07 Viinivaara 1 500
1161508 Repoharju 500
11 615 09 Kollajankangas 250
11 615 10 Hanhilehto 200 20
11615 11 Hirsikangas 150
11 615 12 Korkiaselkä 200
11 615 13 Kipinänkangas 500 5
11 615 14 Auralankangas — Riekinkangas 2 000
11615 15 Röyvänvaara 150
11 615 16 Korkiakangas 80 20
11 615 17 Penikkakangas 100
11 615 18 Siuruankangas 200
1161519 Hanhikangas 100
1161520 Pieni Marikaisvaara 800

Taivalkoski
11 832 01 Taivalvaara — Repovaara $ 000 570
1183202 Pirinharju 400
1183203 Ohtaoja 5000 4390
11 832 04 Raappananaho 60 20
Kuivaniemi
11 292 01 Santamäki 400
11 292 02 Korkiakangas 250 185
11 292 03 Närränharju 450 100
Kuusamo
1130501 Kirkonkylä 7500 2 530
11 305 02 Noivioharju — Sivakkaharju 1 000
11 305 03 Viipusjärvi 800
1130504 Ruka 120 70
11305 05 Lahenna 60
11 30506 Kuusinki 150
1130507 Mäntyniemi 300
11 305 08 Kivilahdenkangas 400
11305 09 Lahdenperänkangas 200
11 305 10 Taviharju 150
11 305 11 Raakunharju 250
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4. SUUNNITTELUN TAVOITTEET

4.1 Yleiset alueelliset kehittämistavoitteet

Alueellisessa tavoiteasettelussa ovat keskeisiä
läänin kehittämissuunnitelmat sekä seutukaavoi
tuksen tavoitteet, joita tarkastellaan seuraavassa.

Pohjanmaan Pohjoisosan alueellisen kehittä
misen keskeiset tavoitteet kohdistuvat alueen
omien voimavarojen työvoiman, luonnonvarojen
ja perusrakenteen aluetaloudelliseen hyödyntä
miseen.

Maatalouden kehittämisen lähtökohtana on
ollut maatalouden omavaraisuuden säilyttäminen
ja riittävän perusasutuksen turvaaminen maaseu
dun haja-asutusalueilla sekä suurempiin ja ratio
naalisempiin tuotantoyksiköihin pyrkiminen tuo
tantokustannusten alentamiseksi ja tuottavuuden
parantamiseksi. Karjatalous tulee muodostamaan
suunnitteiden mukaan edelleen alueen maatalou
den perustan. Maatalouteen liittyvänä sivuelinkei
nona kalastuksella ja luonnontuotteiden keräilyl
lä on huomattavaa taloudellista merkitystä.

Metsätalouden kehittämistavoitteiksi on ase
tettu säännöllinen ja tasainen hakkuu- ja puu
kauppatoiminta sekä raakapuun saannin turvaa
minen. Metsän uudistamista taimikonhoidolla
sekä lannoitus- ja metsäojitustöitä tulee jatkaa ja
tehostaa mm. ojitettujen alojen kunnossapitoa.
Alueen puunkäyttöä voidaan lisätä ja jalostusas
tetta nostaa. Metsätähteiden hyödyntämiskokei
luja tulee edelleen jatkaa. Myöskin kotimaisen
energian hyväksikäytön lisäämiseksi olisi siirryt
tävä puun yhä tarkempaan talteenottoon. Metsä-
varat tulisi saada täysitehoiseen käyttöön.

Kalatalouden tavoitteena on täysi omavarai
suus ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan osalta.
Kalastuksen kehittämisen tärkein edellytys on vä
hintään nykyisen tilan säilyminen alueen vesis
töissä. Muuttuneiden vesialueiden kalakantojen
elvyttäminen laajamittaisilla istutuksilla tulisi
aloittaa mahdollisimman pian. Kalankasvatus
toimintaa tulee kehittää ja lisätä suunnitelmalli
sesti.

Muun alkutuotannon (puutarhatuotanto, tur
kistarhaus, luonnontuotteiden keräily jne.) kehit
tämisen tavoitteena on mm. tuotannon lisäämi
nen ja tehostaminen sekä markkinoinnin kehittä
minen. Puutarhataloudessa alueella hyvin menes
tyvien vihannesten osalta tulisi pyrkiä täyteen
omavaraisuuteen.

Energiahuollon tulee ottaa käyttöön maakun
nan omia energiavaroja kuten turvetta, lehtipuuta
ja jätepuuta sekä kehittää niiden jatkojalostusta.
Maakunnan osittain rakennetuissa vesistöissä on

vielä potentiaalisia mahdollisuuksia energiantuo
tannon lisäämiseen. Mikäli lijoella rakennetaan li
sää vesivoimaa, tulisi sen tapahtua koko energia-
talouden tavoitteiden puitteissa. Kiiminkijoen ve
sivoima tulisi jättää rakentamatta. Turvevarojen
käyttöä energiatuotantoon voidaan nostaa mo
ninkertaiseksi.

Palvelutoimintojen kehittämisessä on keske i
simpänä tavoitteena palvelujen joustavan saannin
turvaaminen.

Matkailun kehittämisen tulisi painottua mat
kailukohteiden palvelutason parantamiseen.

Teollisuuden voimistaminen maan keskimää
räiselle tasolle on tärkeää alueen kehittämisessä.
Teollisia yrityksiä tulee lisätä, mutta erityisesti
niiden keskikokoa on voitava nostaa. Alueelle
on luotava työpaikkoja ja teollisuustyöpaikkoja
tulee sijoittaa alueellisesti nykyistä tasaisemmin.
Teollisuuden kehittämisessä tulee kiinnittää huo
miota ns. avainaloihin. Jotta edellytykset maa
kunnan kehittymiselle voitaisiin turvata, on luo
tava lisää työpaikkoja.

Ympäristöpoliittisena tavoitteena voidaan ylei
sesti pitää pyrkimystä tarjota alueen asukkaille
mahdollisimman viihtyisä, puhdas ja terveellinen
elinympäristö.

4.2 Vesien käytön ja suojelun tavoitteet
suunnittelualueella

Vedenhankinta

Vesihuollon tavoitteena on taajamien osalta ve
denhankinnan turvaaminen pohjavesivaroin riit
tävillä yhdysjohdoilla vuoteen 1990 mennessä.
Yhdysjohtoverkkoja tulisi edelleen kehittää eri
tyisesti Kuivaniemen, Yli-lin ja Ylikiimingin kun
tien alueilla. Muissa kunnissa joudutaan turvautu
maan alle 20 talouden yhtymiin niillä alueilla,
joilla kaivovedet (talousvesi) eivät täytä lääkintö
hallituksen asettamia vaatimuksia.

Teollisuudessa vedenkäyttö on vakiintunut
muiden paitsi kalankasvatuslaitosten kohdalla.
Niissäkin veden tarve voidaan arvioida tuotannon
kasvun perusteella. Teollisuuden ja erityisesti
kalankasvatuslaitosten vedenhankinnan tavoitteet
olisi johdettava vesiensuojelunäkökohdasta, jonka
mukaan teollisuuden sisäiset toimenpiteet tulisi
suunnitella veden käyttöä vähentäviksi.

Suunnittelualueen haja-asutuksen oletetaan tu
levan vesijo hdon piiriin täydellisesti Haukiputaan,
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lin ja Kiimingin kunnissa. Alin liittymisprosentti
on arvioitu Puolangan kunnassa, jossa se on noin
60 % vuonna 2000. Suunnittelualueelle olisi syy
tä laatia suoritettujen suunnittelutarveinventoin
tien (Oulun vesipiiri, Pohjois-Pohjanmaan seutu
kaavaliitto) perusteella erillisiä taloryhmiä koske
via yleisssuunnitelmia niille seuduille, missä ve
den laatu ei täytä asetettuja vaatimuksia eikä
alue ole edellä tarkoitettujen vesihuoltolaitosten
piirissä.

Pohjois-Pohjanmaan olosuhteissa on vielä tois
taiseksi varsin rajoittuneita, mutta tulevaisuudes
sa taajentuvia ympäristövaikutuksia odotettavissa
lähinnä maa-ainesten kuten turpeen, soran ja hie
kan ottamisesta. Näihin tulisi varautua riittävän
huolellisella suunnittelulla mm. vedenhankinnalle
tärkeiden pohjavesialueiden kohdalla.

Vesien kuormitus ja vesiensuojelu

Tavoitteena on vesistöjen tilan ja veden laadun
haitallisen muuttumisen estäminen. Jätevesien
voimakkaasti kuormittamissa vesistöissä pyritään
likaantuneita alueita supistamaan nykyisestään.
Kaikki vesistöt pyritään säilyttämään hygieeni
sesti ja esteettisesti kelvollisina. Likaantuneiden
vesistöjen veden laatu pyritään vesiensuojelu
toimenpitein parantamaan sellaiseksi, että se täyt
tää vesien eri käyttömuotojen asettamat laatu
vaatimukset. Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä
on saavutettu järvialueella rinnakkais- tai jälki
saostusta vastaava puhdistustaso. Muualla tavoit
teena on vähintään kemiallisella saostuksella saa
vutettava puhdistustulos. Keskeinen tavoite ve
siensuojelussa on hajakuormituksen vähentämi
nen. Vesiensuojelun kannalta ongelmallisimpia
alueita ovat Kuusamon kunnan alueella olevat
kalankasvatuslaitosten alapuoliset vesistöt. Ka
lankasvatuksen aiheuttamaa vesistökuormitusta
tulee vähentää.

Voimatalouden tavoitteet

Suunnittetualueen vesivoiman valtakunnallinen
merkitys huippu-, säätö- ja erityisesti varavoima
na tullee kasvamaan jatkuvasti. Tämä edellyttää
kuitenkin tehokasta vesistön säännöstelyä ja
suurta rakennusastetta altaiden alapuolisissa voi
malaitoksissa sekä valtakunnallisen yhteiskäyttö
järjestelmän toteuttamista.

Vaikka perusenergia tulevaisuudessa todennä
köisesti kehitetään pääasiassa suurissa atomivoi
maa ja fossiilisia polttoaineita käyttävissä lämpö
voimalaitoksissa, tarvitaan niiden rinnalle huo

mattavasti luotettavaa varavoimaa sekä nopeasti
säädettävissä olevaa lisävoimaa vuorokautisen te
hon tarpeen vaihdellessa hyvin voimakkaasti.

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto on esit
tänyt v. 1981 valmistuneessa seutusuunnitelmas
sa vuosille 1981—1990 arvioita koko seutukaava
liiton alueen sähköntarpeesta. Arvioinnissa on
päädytty otaksumaan, että kulutus, joka vuonna
1980 oli 2 500 GWh, kohoaisi hieman taloudellis
ta kehitystä nopeammin eli sähköntarve olisi alu
eella vuonna 1990 noin 3 500 GWh. Tämä mer
kitsisi noin 5 %:n vuosikasvua. Vesivoimalla tuo
tettiin vuoden 1980 kulutuksesta noin 80 %
koko seutukaava-alueella.

Sähkönkulutuksen arvioidaan ylittävän oma
varaisuusasteen suunnittelualueella 1 980-luvun
puolivälissä, ellei omaa tuotantoa lisätä. Sähkön
hintapolitiikan (tukkuhintajärjestelmä/tehohuip
pu) vuoksi olisi paikallisten jakeluyhtiöiden edul
lista lisätä omaa tuotantoa lähitulevaisuudessa.
Tämä koskee kaikkia suunnittelualueella toimivia
jakeluyhtiöitä, sillä valtakunnanverkosta saatavan
sähkön hinta on riippumaton myyntiä harjoitta
vista yhtiöistä.

Uiton tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on selvittää uiton
merkitys suunnitelma-alueen puutavaran kauko
kuljetuksessa ja esittää keinot uiton sopeuttami
seksi tapahtuvaan kehitykseen. Uiton edellytyk
siä tarkastellaan ottaen huomioon erilaiset voima-
taloudelliset rakentamisvaihtoehdot, teollisuuden
ja eri kaukokuljetusmuotojen sekä niiden kulje
tuskustannusten kehitys ja ennusteet. Tavoittee
na on selvittää myös, mitä vaikutuksia uitolla on
muuhun vesien käyttöön ja millä toimenpiteellä
uiton haittavaikutuksia voidaan välttää tai lieven
tää. Sellaisten uittoväylien osalta, joilla uitto on
lakannut tai lakkaa, esitetään tarvittavat toimen
piteet. Samoin selvitetään ne uittoväylät, joiden
uittosäännön muuttaminen on tarpeen.

Kalatalouden tavoitteet

Suunnittelualueella esiintyy kalatalouden alalla
perustutkimuksen ja soveltuvan tutkimuksen tar
vetta. Tutkimukset tulisi kohdistaa kalojen ravin
toon (ennen kaikkea siikavesissä ja säännöstellyis
sä järvissä), kutualueisiin ja poikasten oleskelu
alueisiin, ravun tuotantoalueisjin sekä veden laa
tuun kalatalouden kannalta. Vedenkorkeudeltaan
matalien järvien vedenpinnan nostamisen kalata
loudellinen merkitys tulisi myös selvittää. Erityi
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nen huomio tulisi kiinnittää suunnittelualueen

projekti Aqua -vesistöihin (Kiiminkijoki ja Oulan
kajoki sekä KitkajärveO.

Vesien virkistyskäytön tavoitteet

Vesien virkistyskäyttö on viime vuosikymmenen

aikana noussut erittäin merkittäväksi vesienkäyt

tömuodoksi. Voimakkaimmin näkyy virkistys-
käytön lisääntyminen loma-asutuksessa ja mat
kailussa, mistä suurin osa suuntautuu alueelle
suunnittelualueen ulkopuolelta. Paikallisen asu
tuksen ja muualta tulevien loma-asukkaiden, mat
kailijoiden ja kalastajien intressit vesien virkistys-
käytössä olisi sovitettava mahdollisimman hyvin
yhteen.

Vesien virkistyskäytön kehittämisen tulee pe
rustua luonnon omien vetovoimatekijöiden hy
väksikäyttöön siten, että tukialueina toimivat
kylätaajamat ja muut olemassaolevat palvelu-
kohteet. Vesien virkistyskäytöstä ei saa aiheutua
vesien likaantumista eikä muita paikalliseen asu
tukseen kohdistuvia haitallisia seuraamuksia.

Tulvasuojelu ja maankuivatus

Suunnittelualueella on peltoa noin 53 000 ha,
josta pellonvaraus- ja pellon metsityssopimuksia

oli vuonna 1980 tehty n. 15 %. Metsittämisen ja
rakennusmaa-alueiden varaamisen kautta ym. ta
valla peltoala on vähentynyt 1970-luvun alku

puolelta n. 6 ¾. Pakettipelloista jäänee huomat
tava osa palaamatta viljelyyn peltopalstojen pie
nen koon, huonon sijainnin ja heikkojen viljely-

mahdollisuuksien vuoksi.
Maataloudellista peruskuivatustoimintaa tar

vitaan suunnittelualueella myös tulevaisuudessa.

Tämä johtuu kuivatusvaatimusten kasvamisesta
ja painuvan turvemaan suhteelisen suuresta osuu
desta peltoalasta sekä osaksi myös ojitusten vesi-
määriä lisäävästä vaikutuksesta. Paikalliskuivatuk
sessa salaojituksen osuus tulee lisääntymään ja
mm. suunnitelmat laaditaan salaoj itusvaatimuksia
vastaaviksi. Maataloudellisen kuivatustoiminnan
osalta voidaan esittää seuraavia tavoitteita vuo
teen 1990 mennessä:
— valtaojaverkoston uusiminen ja kunnostami

nen 10 000 ha:n alueella eli 1 000 ha:n alu
eella vuosittain

— salaojitetun peltoalan lisääminen 5 000 ha:ksi
eli vuosittain 500 ha.
Tulvahaittojen vähentämistarvetta on alueella

erityisesti lijoen vesistössä Pudasjärvellä ja Kuiva-
joen vesistössä Oijärvellä ja sen alapuolisella
joen osalla.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja hoito

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelun tavoitteet
ovat pitkälle saman suuntaisia edellä esitettyjen
vesiensuojelun ja osin myös vesien virkistyskäy

tön tavoitteiden kanssa. Ensisijaisena tavoitteena
on vesiympäristön suoje]eminen sitä tarpeetto
masti muuttavilta toiminnoilta. Vesien käyttöä
suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon tarve säi

lyttää alueita luonnonsuojelua ja tutkimustoi
mintaa varten.

Soiden- ja lintuvesiensuojeluohjelmat sekä
vahvistetut suojelu- ja virkistyskaavat muodosta
vat alueella jo varsin laaja-alaisen ja monipuolisen
suojelukohteitten verkon. Suojelukohteet vaikut
tavat myös vesivarojen käyttöön. Tavoitteena on
ottaa em. ohjelmien ja kaavojen asettamat suosi
tukset ja rajoitukset huomioon kaikessa vesivaro
jen käyttöön liittyvässä suunnittelussa.
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5. VESIEN ERI KAYTTIMUOTOJEN JA VESIENSUOJELUN SUUNNITTELU

5.1 Vedenhankinta
5.11 Vedenhankintaan käytettävät pohjavesivarat

Suunnittelualueen pohjavesivarojen on arvioitu
riittävän yhdyskuntien käyttöön vuoteen 2000
asti ja ylikin, joten vedenhankinnassa ei tarvitse
välttämättä turvautua pintavesiin. Vedenhankin
nan kannalta parhaita pohjavesialueita ovat jää-
kauden aikana syntyneet sora- ja hiekkaharju
muodostumat. Merkittävimpiä harjumuodostu
mia ovat Jäälin, Onkamon, Viinivaaran, Pudasjär
ven, Syötteen, Loukusan, Maaselän ja Kuusamon
harjut. Tutkitut ja arvioidut pohjavesiesiintymät
ovat pääosiltaan sellaisia, joiden antoisuus on
yli 250 m3/d. Tällaisia vedenottopaikkoja on
alueella 36 kpl. Niiden antoisuus oli vuonna 1980
noin 39 000 m3/d eli 15 % inventoidusta pohja
vesivirtaamasta.

Vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet on
esitetty v. 1973—76 vesipiirien toimesta tehtyjen
inventointien mukaisena tiitekartalla 1/11. Vuosi
na 1977—82 inventointia tarkistettiin ja täyden
nettiin ja sen mukaiset tärkeät pohjavesialueet on
esitetty taulukossa 4/11.

lijoen ja Kiiminkijoen suupuolella ja yleensä
Pohjanlahden rannikkoalueella pohjavesi sisältää
monissa tapauksissa rautaa ja mangaania yli ase
tettujen laatuvaatimusten. Veden laatu saattaa
myös huomattavasti vaihdella eri maakerroksissa.
Sisämaahan päin mentäessä on löydettävissä moit
teetonta pohjavettä, joskin yksittäisten kaivojen
rauta- ja mangaanipitoisuudet monin paikoin ylit
tävät em. laatuvaatimusten asettamat rajat. Ko
konaisuudessaan alueelta löytynee riittävästi
moitteetonta pohjavettä, kun vain tutkimuksia
suoritetaan riittävässä laajuudessa.

5.12 Nykyinen vedenkulutus

Suunnittelualueella on yhteensä 15 vesihallinnon
valvonnan alaista vesilaitosta, joiden jakama kok
konaisvesimäärä oli vuonna 1980 keskimäärin
7 900 m3 vuorokaudessa. Kaikki käytetty vesi oli
pohjavettä. Pieniä alle 200 henkilön vesihuolto
yhtymiä oli vuonna 1980 alueella runsaat 40 kpl,
ja niiden piirissä oli yhteensä noin 2 000 asukas
ta. Järjestetyn vesihuollon piirissä oli vuonna
1979 noin 45 000 asukasta eli 55 % alueen väes
töstä. Vedenkulutus oli suunnittelualueella 175 1
asukasta kohti vuorokaudessa, kun se oli koko
Oulun vesipiirin alueella 286 1 ja koko maassa
307 1. Yhdyskuntien vesien käyttö ja sen kehitys

v. 1980—2000 on esitetty taulukossa 5/11 ja ku
vassa 2/11.

Pääosa suunnittelualueen teollisuudesta on
pienteollisuutta, ja se on yleensä liittynyt taaja
mien vesihuoltoverkkoon. Suurimmat yksittäiset
teollisuuslaitokset ovat Rauma-Repola Oy:n saha
Haukiputaalla (merivettä 17 000 m3 vuorokau
dessa), Rautaruukki Oy:n Mustavaaran kaivos
Taivalkoskella (pintavettä 7 200 m3 vuorokaudes
sa) ja Kuusamon Osuusmeijeri (pohjavettä 1 000
m3 vuorokaudessa). Teollisuuden käyttämä vesi-
määrä oli vuonna 1980 yhteensä noin 26 000 m3
vuorokaudessa. Tamän lisäksi käyttivät kalankas
vatuslaitokset vuonna 1980 vettä 340 000 m3
vuorokaudessa (n. 4 m3/s).

5.13 Vedenkulutuksen ennusteet

Yleiseen vesijohtoverkkoon liittyneiden asukkai
den määrän on arvioitu taajamissa kohoavan vuo
teen 2000 mennessä nykyisestä 50 %:sta lähes
100 %:iin ja haja-asutusalueella arviolta noin
60...95 %:iin riippuen pohjavesiesiintymien mää
rästä ja sijainnista. Vedenkulutuksen (pois luettu
na suurteollisuus) ennustetaan olevan vuonna
2000 yhteensä noin 15 000...20 000 m3 vuoro
kaudessa eli yli kaksinkertainen nykyiseen ver
rattuna. Vuonna 2000 veden tarve voidaan hyvin
tyydyttää jo rakennetuille ottamoilla ja koe
pumpatuilla pohjavesiesiintymillä, joiden vesi-
määräksi arvioidaan yhteensä runsaat 30 000 m3
vuorokaudessa.

Teollisuuden osalta ei ole olemassa ennusteita.
Vesistöjen kannalta merkittävintä lienee Koillis
maan kalankasvatustoiminta, jonka vedentarpeen
on ennustettu nousevan vuoteen 2000 mennessä
arvoon 20 m3/s. Tästä arvosta jouduttaneen kui
tenkin tinkiihään vesiensuojelun vuoksi huomat
tavastikin. Mustavaaran kaivos lopettanee toimin
tansa vuoden 1985 loppuun mennessä.

5.2 Vesien kuormitus ja vesiensuojelu
5.21 Yhdyskunnat

Nykytilanne ja kuormituksen kehittyminen

Suunnittelualueen yleisiin viemärilaitoksiin oli
vuoden 1980 loppuun mennessä liittynyt 29 220
asukasta eli 40 % alueen väestöstä. Jätevesimäärä
oli yhteensä 8 290 m3 vuorokaudessa. Keskimää
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Taulukko 5/11. Yhdyskuntien vesilaitoksiin liittynyt asutus ja vedentarpeen kehitys v. 1980—2000.
Tahle 5/11. Population serued by pubtic waten.vorks and the projected development in water deniand in 1980—2000.

Kunta Vuosiluku Liittyjämäärä Liitt. % Kulutusluku Veden
l/asd kulutus

Commune Year Population served Poput. served Per capita water use Water use
% t/d m3/d

Kiiminkijokilaakso
Haukipudas 1980 11 664 99 129 1 504

1990 13500 100 190 2600
2000 15 200 100 250 3 $00

Kiiminki 1980 6011 98 92 550
1990 7400 100 150 1110
2000 8600 100 200 1 720

Ylikiiminki 1980 1 650 56 106 175
1990 2 790 90 160 450
2000 3 200 100 200 640

(Utajärvi) 1980 2070 54 204 422
1990 3 040 80 230 700
2000 3 800 100 250 950

Puolanka 1980 2 100 39 195 410

1990 2 500 45 250 630
2000 2 500 50 270 680

lijokilaakso
Ii 1980 4978 96 125 620

1990 5 200 100 180 940
2000 5 300 100 230 1 200

Yli-li 1980 1 593 64 250 400
1990 2 340 90 250 590
2000 2 700 100 250 680

Pudasjärvi 1980 4 500 39 211 951
1990 6840 60 230 1 570
2000 9 040 80 250 2 260

Ranuafl 1980 1 870 33 333 622
1990 2 800 50 300 840
2000 3 900 70 300 1 200

Taivalkoski 1980 3 084 52 137 423
1990 4340 70 160 700
2000 5 600 90 200 1 120

Kuivajokilaakso
Kuivaniemi 1980 1 583 64 147 232

1990 2 340 90 180 420
2000 2 700 100 220 600

Kuusamon alue
Kuusamo 1980 8 525 50 160 1 366

1990 12000 70 190 2300
2000 13 $00 80 220 3 000

posio2 1980 1500 25 294 441
1990 2400 40 300 720
2000 3 000 50 300 900

Suunnittelualue 1980 51128 59 159 8 116
yhteensä 1990 67490 75 201 13 570
Pianningarea total 2000 79 340 85 236 18750

1) Ranua 1980 1870 33 333 622
1990 2800 50 300 840
2000 3900 70 300 1 200

2) Posio 1980 1500 25 294 441
1990 2400 40 300 720
2000 3000 50 300 900



3
8

0
0

Ii
-

ja
K

ii
m

in
k

ij
o

e
n

s
e
k
ä

K
u

u
sa

m
o
n

v
e
s
is

tö
je

n
v

e
si

e
n

k
a
y
tö

n
k
o
k
o
n
a
is

su
u
n
n
it

e
lm

a

6
0
0

1
2

0
0

—
-,

.
SU

U
N

N
IT

T
E

C
U

A
C

U
E

E
N

R
A

]A
—

—
—

K
U

N
N

A
N

R
A

JA
3

0
2

3
V

E
S

IS
T

Ö
A

L
U

E
E

N
R

A
JA

1
L

A
A

N
IN

R
A

JA
SA

K
W

N
IE

M
I

°
‘—

L.
2
2

R
A

N
U

A
‘

V
E

SI
ST

Ö
T

V
A

L
T

A
K

U
N

N
A

N
R

A
JA

—
2

2
6

0
SA

Ä
N

N
Ö

ST
E

L
T

Y
JÄ

R
V

I
+

K
U

N
T

A
K

E
SK

U
S

0I
h

O
lj

ar
o

7
9
0
0

.
/

0

-
/

4
7

/
t

-
-
/

1
15

1-
11

P
O

S
IO

/
°

ra
A

la
1

/

/

1
O

rv
i

t
k
r
t
k
o

5
-

—
‘

f
-

1
A

III
.

VI
k

k
O

O
4

Y
1

Il
M

I
+

P
U

D
A

S
JA

R
V

I
I
n

o
ti

-
‘

+
a
ro

/
1

1—
’

O
O

/
K

U
U

A
M

O
5

nk
.

K
o

lm
e
.

J
0
0

.
/

TA
I

A
L

I(
O

S
K

I
/1

O
Il

m
o

‘1
I

Iq
Q

rv
l

U
ee

—
7

P
a
h
o
,I

o
rp

1.
)O

ro
i

Jo
u
ra

k
k
aj

ar
v
i

/
Is

o
-K

er
a

O
P1

N
TA

V
E

5
1L

A
IT

O
S

U
T

A
J

Ä
R

V
I

-‘
—

T
yr

a-
Ir

ja
rv

\
Jö

rn

O
PO

H
]A

V
E

D
E

N
O

T
T

A
M

O
0

•

--
-‘

(:
4

K

P
A

N
//

BO
Ot

1 HX
K

U
L

U
T

U
S

v.
19

80
[m

3
/d

]
S

U
O

M
U

S
u

A
L

M
I

E
E

N
N

U
S

T
E

v
.2

0
0
0
[m

3
/d

J
K

U
V

A
2
/1

1
Y

H
D

Y
SK

U
N

T
IE

N
V

E
D

E
N

K
Ä

Y
T

T
ii

‘j
.1

98
0

(T
A

U
L

U
K

K
O

5
/1

1
)

JA
E

N
N

U
S

T
E

v.
20

00
0

10
2

0
3

0
4

0
5

0
k

m

K
E

F
IG

.
2

/1
1

M
U

N
IC

IP
A

L
W

A
T

E
R

U
SE

IN
19

80
A

N
D

V
e
sI

h
a
ll

it
u

s
F

O
R

E
C

A
S

T
FO

R
T

H
E

Y
E

A
R

2
0
0
0



129

räinen kuormitus ennen käsittelyä ja käsittelyn

jälkeen on esitetty taulukossa 6/11.
Vuonna 1980 oli viemärilaitoksissa 15 jäte

vedenpuhdistamoa, joista 1 jälkisaostuslaitos,

3 rinnakkaispuhdistamoa, 6 kemiallista puhdis

tamoa sekä 1 suopuhdistamo. Jätevedenpuhdista

mot ja yhdyskuntien jätekuormitus on esitetty

kuvassa 3/11. Käsittelemättömiä jätevesiä joh
dettiin vesistöön 100 m3 vuorokaudessa (Yli-li).

Yhdyskuntien jätevesien arvioidaan kasvavan vuo

teen 1990 mennessä määrään 12 000 m3 vuoro
kaudessa. Kuormitus olisi vastaavasti vuonna

1990 ennen käsittelyä 2 650 kg BHK7, 113 kg
fosforia ja 445 kg typpeä vuorokaudessa. Tilanne

kunnittain vuonna 1980 ja sen arvioitu kehitty
minen on esitetty taulukossa 7/11.

Taulukko 6/11. Yhdyskuntien jätevesikuormitus ennen

ja jälkeen puhdistusta.
Table 6/11. Poltution load in municipat sewage before

and after treatrnent.

Jätevesi- Biologinen Kokonais- Kokonais
kuormitus hapenkulutus fosfori typpi

Sewage Ioad Biological Total Total
oxygen demand phosphorus nitrogen

Ennen käsittelyä 1 419 86 368
Before treatment
(kg/d)

Käsittelyn jälkeen 343 32 239
After treatment
(kg/d)

Puhdistusteho 76 63 35
Treatm ent effeciency
(%)

Taulukko 7/11. Yhdyskuntien jätevesikuormitus ennen puhdistustoimenpiteitä v. 1980 sekä kuormituksen arvioitu

kehittyminen 1985 ja 1990.
Table 7/11. Pollution Ioad in untreated mnnicipat sewage in 1980 and its estirnated devetopment by 1985 and 1990.

1980 1985 1990
Kunta

Vesistöalue BHK7 kok, P kok. N BHK7 kok. P kok. >4 BHK7 kok. P kok. >4

Cominune BOD7 tot. P tot. N BOD7 tot. P tot. N BOD7 tot. P tot. N

Wazerconrse, total kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

Ylikiiminki 26,6 1,4 5,1 54,0 2,3 9,0 64,5 2,8 10,8

Puolanka 58,0 5,1 29,0 148,5 6,3 24,8 147,0 6,3 24,5

Kiiminkijoki yhteensä 84,6 6,5 34,1 202,5 8,6 33,8 21 1,5 9,1 35,3

Taivalkoski 66,4 10,8 15,1 229,5 9,8 38,3 256,5 10,9 42,8

Ohtaojan kalanviljelylaitos 0,7 0,0 0,2 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2

Pudasjärvi 83,5 4,8 24,6 255,0 10,9 42,5 292,5 12,5 48,8

Yli-li 4,7 0,6 3,0 35,3 1,5 5,9 38,3 1,6 6,4

Ii 93,7 4,7 26,0 189,0 8,1 31,5 201,0 8,6 33,5

Ranua 316,0 7,6 33,0 93,2 4,0 15,5 90,8 3,9 15,1

lijoki yhteensä 565,0 28,5 101,9 802,7 34,4 133,9 879,8 37,6 146,8

Kuivaniemi, Kuivajoki yht. 11,9 0,9 4,3 45,0 1,9 7,5 52,5 2,2 8,8

Posio 42,0 3,3 15,0 105,0 4,5 17,5 103,5 4,4 17,3

Rukan matkailukeskus 16,7 0,8 4,3 16,7 0,8 4,3 16,7 0,8 4,3

Koutajoki yhteensä 58,7 4,1 19,3 121,7 5,3 21,8 120,2 5,2 21,6

Kuusamo 466,5 28,6 130,6 675,0 28,8 112,5 724,5 30,9 120,$

Kuusamon kunn. koti 1,0 0,2 1,4 1,0 0,2 1,4 1,0 0,2 1,4

Vienan Kemi -joki yhteensä 467,5 28,8 132,0 676,0 29,0 113,9 725,5 31,1 122,2

Haukipudas, Johteenkangas 141,6 11,5 50,9 480,0 20,5 80,0 528,0 22,5 88,0

Haukipudas, Letto 89,6 5,7 26,0 120,0 5,1 20,0 132,0 5,7 22,0

Perämeri yhteensä 231,2 17,2 76,9 600,0 25,6 100,0 660,0 28,2 110,0

Suunnittelualue yhteensä 1 418,9 $6,0 368,5 2 447,9 104,8 410,9 2 649,5 113,4 444,7

Planning area, total

9 461646P
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Vesihallituksen vuonna 1974 laatiman vesien-
suojelun periaateohjelman toteuttaminen edellyt
ti yhdyskuntien osalta sitä, että vuonna 1980 jä
tevedet tuli käsitellä keskimäärin sellaisissa jäte
vedenpuhdistamoissa jotka teholtaan vastaavat
biologis-kemiallista rinnakkaissaostuslaitosta.
Puhdistustehon tuli täten olla orgaanisen aineen
(BHK7) suhteen noin 90 %, fosforin (P) suhteen
noin 85 ¾ ja typen (N) suhteen noin 30 %. Puh
distamoiden mahdollinen tehostaminen jälki
saostusta vastaavaksi tulee ajankohtaiseksi yleen
sä vuoden 1985 jälkeen tapahtuvien laajennusten
yhteydessä. Toteutusta suunniteltaessa tulee ensi
sijaisesti ottaa huomioon mm. purkuvesistön tila
ja muu käyttö sekä taajaman koko. Eri puhdis
tusmenetelmien tehot ilmenevät taulukosta 8/11.

Jotta asutuksen aiheuttama kuormitus pysyisi
vuoden 1980 tasolla, pitäisi puhdistusasteen olla
vuonna 1990 seuraava: BHK7 87 ¾, fosfori 72 %
ja typpi 46 %. Tämä on saavutettavissa edellä ole
van mukaisesti typpeä lukuun ottamatta rakenta
malla isoille taajamille biologis-kemiallista rinnak
kaissaostusta vastaava käsittelylaitos. Pienille taa
jamille riittää tehostettu lammikko.

Puhdistamoiden toimivuuden takaamiseksi ja
siten kuormituksen vähentämisen varmistamisek
si on pyrittävä estämään vuotovesien pääsy puh
distamoille. Viemäriverkon kuntoon on aiheellis
ta kiinnittää erityistä huomiota. Puhdistamon
asiallisella hoidolla voidaan vaikuttaa merkittä
västi puhdistustulokseen.

Jokivarsiasutuksen jätevesien käsittelyllä voi
daan vaikuttaa hajakuormituksen pienentämiseen.
Taajamien jätevesien purkupaikkojen siirtoa voi
daan myös eräissä tapauksissa käyttää vesiensuo
jelutoimenpiteenä. Jätevesien käsittelystä saadun
hyödyn varmistaminen edellyttää myös jätevesi
lietteen asiallista käsittelyä ja hyötykäyttöä. Liet
teen käsittelystä hyötykäytössä tulisi laatia suun
nitelmia kunnallisella ja alueellisella tasolla.

Vesiensuojelulle ollaan parhaillaan laatimassa
uutta tavoiteohjelmaa.

5.22 Teollisuus

Nykytilanne ja kuormituksen kehittyminen

Suunnittelualueen taajamaviemäröinnin ulkopuo
lella oleva teollisuus koostuu lähinnä kalankasva
tus- ja -viljelylaitoksista, yhdestä kaivoksesta ja
meijeristä.

Laitokset muodostavat kuormituksen suhteen
epäyhtenäisen ryhmän. Ainoastaan meijerijäteve
siä voidaan verrata asumajätevesiin. Muiden tuo
tantolaitosten kohdalla pääkuormitteet poikkea-

vat huomattavasti tyypillisistä asumajätevesistä,
joten vertaileminen on vaikeaa.

Teollisuuslaitosten aiheuttama jätevesikuormi
tus sekä purkuvesistöt on esitetty taulukossa
9/11.

Teollisuuden jätevesikuormituksen vähentäminen

Teollisuuden jätevesikuormitusta vähennetään te
hokkaimmin prosessiteknisin toimenpitein mm.
lisäämällä vesien kierrätystä ja parantamalla jäte
aineiden talteenottoa ja hyväksikäyttöä sekä vä
hentämällä jätteiden muodostumista. Lisäksi tu
lee toteuttaa tarvittaessa sovelias jätevesien ulkoi
nen käsittely. Myrkkyjen, öljyjen ja muiden hai
tallisten aineiden pääsy vesistöön tulisi aina estää
mahdollisimman tarkoin. Kaikkialla, missä teolli
suuslaitoksen on mahdollista liittyä yleiseen vie
märilaitokseen, tulisi tätä pitää ensisijaisena vaih
toehtona.

5.23 Kalankasvatuslaitokset

Nykytilanne ja kuormituksen kehittyminen

Suunnittelualueella oli vuonna 1980 sisävesialu
eella toiminnassa 16 kalankasvatuslaitosta ja me
rialueelle 1 laitos, joka muodosti kolmasosan ka
lankasvatuslaitosten yhteenlasketusta fosforikuor
mituksesta. Vuonna 1984 sisämaassa toimi 27 lai
tosta ja merialueella 9 laitosta. Kalankasvatuslai
tosten vesimäärät, BHK-, fosfori-, typpi- ja kun
toainekuormitukset sekä purkuvesistöt on esitet
ty taulukossa 9/11. Laitosten sijainti käy ilmi Iii
tekartalta 2.

Kalankasvatuslaitosten jätevesien aiheuttamat
haitat johtuvat pääasiallisesti niiden sisältämien
kasviravinteiden rehevöittävästä vaikutuksesta.
Ne lisäävät selvästi myös orgaanisten aineiden
kuormitust ja heikentävät veden hygieenistä
laatua.

Kalankasvatuksen kuormituksen vähentäminen

Teknisiä vesiensuojelutoimenpiteitä on syytä ke
hittää edelleen lähinnä lietteen talteenotossa ja
käsittelysssä. Myös kalanrehua on pyrittävä ke
hittämään vähemmän kuormittavaksi. Näillä toi
menpiteillä ei kuitenkaan saada ratkaisevasti vä
hennetyksi ravinnekuormitusta, joten huomiota
on edelleen kiinnitettävä tuotannon säätelyyn ja
sijainnin ohjaukseen. Kalankasvatuslaitoksia ei
tulisi ainakaan toistaiseksi perustaa Project Aqua
-vesistöihin. Aiheutuvat haitat huomioon ottaen
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Taulukko 8/11. Jätevesien käsittelymenetelmien teho.
Tahle 8/11. Efficiency of different wastewater treatment methods.

Menetelmä BHK7 BOD7 fosfori (P) Phosphorus tP) Typpi (N) Nitrogen (N)

(käytetty lyhenne) Lähtevä vesi Vähenemä Lähtevä vesi Vähenemä Lähtevä vesi Vähenemä
Method Treatment Reduction Treatment Reduction Treatment Reduction
(abbrev.) ptant effluent plant effluent plant effluent

mg/l % mg/1 % mg/l %

Rinnakkaissaostus (BK) 25 90 1,5 85 30
Simuttaaeous precipitation (BK)

Jälkisaostus (B+K) 15 <90 <1,0 90 30
Post-precipitation (B±K,)

Kemialtiset puhdistamot (K) 70 60 <1,0 85 20
Chemical treatment (K)

Tehostetut lammikot (KL) 70 70 2,0 70 30
Imøroved Iagoons (KL)

Taulukko 9/11. Teollisuuslaitosten vesistökuormitus ja purkuvesistöt v. 1980.
Tahte 9/11. Pollution toad in industriat effluents and the recipient water bodies in 1980.

Laitos Virtaama Purkuvesistö BHK7 Kok.P Kok.N Kiintoaine
Industnatplant Discharge Recipient BOD7 Tot.P Tot. N £5

m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d

ki
(1

Rautaruukki Oy, Mustavaaran kaivos 21 057 Lavotjoki, Sirniönjoki 56,0 0,57 638,0 687
sekä Kynsijärvi

Pohjan Lohi, Perjakka 12 714 lijärvi 4,5 0,53 6,8 -

Pohjan Lohi, Laukasenniva 8 920 Pukkajärvi 0,1 0,07 0,2 3,7
(toiminnassa 160 d:tä)
lijoen Lohiyhtymä 53 568 Poussunjärvi 31,0 4,20 12,0 124,9
Varisjoen Lohiyhtymä Ky ja
ja Pätsin Lohi, Soivionlahti 30 672 lijoki 23,0 4,5 20,0 -

Tervasalmen Lohi 18 317 Kauhamojärvi 3,6 0,7 3,8
Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitos 30 283 Ohtaoja, lijoki 24,0 3,4 6,3 92,0

Vienan Kemi
Kuusamon Osuusmeijeri 400 Heililampi Matkajoki 16,0 1,1 6,0 38,0
Koillis-Lohily, Kolvanki 12 865 Kolvankijoki 6,4 0,1 - 25,3
A. Nivalan Kalankasvatuslaitos 5 184 Saapunkijoki - 0,13 0,65 -

(rehumäärän mukaan arvioitu kuormitus)
Joukamon Lohi 32 $32 Välijärvi 20,3 1,1 5,0 15,7

Kuusinkijoki
Koillis-LohiOy, Suininki 38 362 Suininki 14,1 1,7 5,5 31,9
Varisjoen Lohiyhtymä Ky 48 384 Varisjoki 33,6 3,2 12,1 117,8
Myllyjoen Kala Oy, Myllyjoki 21 600 Myllyjoki 13,8 0,$ 3,7 15,9
Myllyjoen Kala Oy, Syvälamminjoki 26 $70 Syvälamminjoki 30,9 2,6 6,0 53,9
(toiminnassa 196 vuorokautta)

Koutajoki
Käylän kalanviljelylaitos 2 592 Kitkajoki - 0,05 0,25 -

(rehumäärän mukaan arvioitu kuormitus)

Meri
Lapplax Oy, Kuivaniemi - Perämeri - 11,2 56,1 -

(rehumäärän mukaan arvioitu kuormitus)

Yhteensä 364 620 278,2 35,95 782,4 1 206,1

(muu teollisuus 21 457 = 0,2 m3/s
kalalaitokset 343 163 = 4,0 m3/s 206,2 34,3 138,4 535,5

1) Lopettaa toimintansa 31.12. 1985 mennessä
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eri vesistöille tulisi laatia kalankasvatusta ohjaa
vat yleissuunnitelmat.

5.24 Hajakuormitus

Hajakuormituksella tarkoitetaan sellaista taaja
mien ja teollisuuden ulkopuolista ihmisen toimin
nasta aiheutuvan kuormituksen yhteismäärää,
joka joutuu maaperän kautta taikka valunnan
mukana. Yleensä suurin osa hajakuormituksesta
on peräisin maa- ja metsätaloudesta ja haja
asutuksesta. Hajakuormituksen osuus vesistöjen
kokonaiskuormituksesta on merkittävä. Pelkäs
tään taajamien ja teollisuuden jätevedenpuhdis
tamoiden tehon lisäämisellä ei enää ole saatavissa
riittäviä parannuksia aikaan vesistöjen tilassa.
Maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen osuu
deksi suunnittelualueen vesistökuormituksesta on
arvioitu yli 90 % kokonaisfosforina laskettuna.
Vesistökohtaisesti ei erityyppisen kuormituksen
osuutta ole kovin tarkkaan selvitetty. Verrattaes
sa hajakuormitusta esim. yhdyskuntien aiheutta
maan kuormitukseen on huomattava, että suuri
osa hajakuormituksesta Joutuu vesistöihin kevääl
lä tulvan aikana.

Maatalouden osuutta voidaan arvioida erotta
maIla ensin helpommin arvioitavissa oleva huuh
toutuma metsätalueelta sekä haja-asutuksesta tu
leva kuormitus pois. Peltoalueeltaja karjasuojista
tulevasta kuormituksesta saadaan näin arvio ko
konaiskuormituksen sekä viemäröityjen jätevesi
en, metsäalueiden ja haja-asutuksen kuormituk
sen erotuksena. Em. jäännöskuormaksi jääneen
peltojen ja karjatalouden ym. fosforin osuus ko
konaisfosforina laskettuna vaihtelee eri vesis
töissä.

Hajakuormituksen vähentäminen

Haja-asutuksessa tulee pyrkiä estämään jäteve
sien pääsy vesistöön tai tehostamaan niiden käsit
telyä käyttämällä ensisijaisesti hyväksi luonnon
suomia mahdollisuuksia, kuten maahan imeytys
tä. Erityisesti loma-asutuksessa tulisi käyttää kui
vakäymälöitä. Pienpuhdistamoita tulisi käyttää
paikoissa, joissa cm. luonnonmenetelmät eivät
tule kysymykseen.

Maanviljelyn aiheuttaman kuormituksen vä
hentämistoimenpiteet tulisi kohdistaa lähinnä oi
kean ravinnesuhteen valitsemiseen ja lannoitus
tekniikan kehittämiseen sellaiseksi, että mahdol
lisimman vähän ravinteita pääsee vesistöön sen
lisäksi, että vältetään lannoitteiden liikakäyttöä
ja yleensä lannoitusta syys- ja talvikautena.

5.3 Vesivoimatalousja vesistöjen
säännöstely

5.31 Nykytilanne

Suunnittelualueen vesistöistä ovat voimatalous
käytössä lijoki, sen sivujoen Kostonjoen latvoil
la oleva Soilujoki sekä Koutajoen vesistön Kuu
sinkijoki. lijoen alajuoksulle on Pohjolan Voima
Oy rakentanut viisi voimataitosta. Nämä ovat
ylhäältä lukien Haapakoski, Pahkakoski, Kierik
ki, Maalismaa ja Raasakka. Näiden viiden voima
laitoksen rakennettu teho on yhteensä 154 000
kW ja vuotuinen energiantuotanto keskimäärin
836 milj.kWh. lijoen pääuoman vesivoimavaroik
si on arvioitu yhteensä noin 1 500 milj.kWh/a.
Rakennetut vesivoimalaitokset on esitetty liite
kartalla 2.

Taivalkoskella on paikallista tarvetta varten
lijokeen rakennettu Taivalkosken Sähkö Oy:n
voimalaitos, jonka teho on 250 kW ja vuotuinen
energiantuotanto 2 milj.kWh.

lijoen vesistöstä purkautuu mereen vuosittain
vettä keskimäärin 3 250 milj.m3. Tästä määrästä
virtaa kevättulvakautena noin 2 500 milj.m3.
Kun tulvakautena voidaan voimalaitosten kautta
juoksuttaa vain 600...900 milj.m3, on muu osa
eli keskimäärin 1 600... 1 900 milj.m3 juoksutet
tava joko kokonaan voimalaitosten ohi tai laitos
ten kautta aikana, jolloin esiintyy vesivoimaener
gian ylitarjontaa. Säännöstelytilan tarvetta on tä
ten lähes 2 000 milj. m3.

lijoen vesistön säännöstelymahdollisuudet ovat
suhteellisen pienet järvien vähäisyyden vuoksi.
Kostonjoen alueella on toteutettu Koston- ja
Kynsijärven säännöstely ja lijoen yläjuoksulla
Irni- ja Polojärven sekä Kerojärvien säännöstely.
Edellisen allasryhmän hyödyllinen tilavuus on
233 milj. m3 ja jälkimmäisen 217 milj. m3. Koska
vesistön muiden järvien säännöstelyllä ei allastila
vuutta enää voida olennaisesti lisätä, lijoen sään
nöstelyaste jää noin 10 %:iin.

Kostonjoen latvoille Soilujokeen on Koillis
Pohjan Sähkö Oy rakentanut voimalaitoksen,
jonka teho on 1,8 MW ja energiantuotanto 4
GWh/a.

Kuusamon vesistöissä on vain yksi voimalai
tos, Imatran Voima Oy:n omistama Myllykosken
voimalaitos Kuusinkijoessa. Sen putouskorkeus
on 11,2 m, teho 1 350 kW ja vuotuinen energian-
tuotanto noin 6 milj. kWh. Voimalaitoksen teho
on teknillisesti mahdollista nostaa kaksinkertai
sesti ja energiantuotanto 7,5 milj. kWh:ksi vuo
dessa ottamalla käyttöön toinen koneyksikkö
ja säännöstelemällä vesistön järviä.
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5.32 Vesivoimatalouden suunnitelmavaihtoehdot

lijoki

Säännöstelymahdollisuuksien parantamiseksi on
Pohjolan Voima Oy suunnitellut Siuruan teko-
järven rakentamista Pudasjärvelle, Siuruanjoen ja
lijoen väliselle alueelle. Siuruan tekojärven pää-
tarkoituksena on tasoittaa vesimäärävaihteluja
(mm. tulvien merkittävä pienentäminen) ja siten
parantaa vesivarojen hyväksikäytön edellytyksiä
ensisijassa voimatalouden tarpeisiin.

Siurua-hanke koostuu seuraavista osahankkeis
ta:
a) Siuruan tekojärven rakentaminen ja sen sään

nösteleminen yhdessä Pudasjärven kanssa,
b) Kollajan voimalaitoksen rakentaminen hoita

maan Siuruan tekojärven säännöstelyä ja
c) lisäkoneistojen rakentaminen lijoen alajuok

sulla jo valmiina oleviin viiteen voimalaitok
seen.
Siuruan tekojärvi on suunniteltu rakennetta

vaksi lijokeen laskevan Siuruanjoen valuma
alueelle Pudasjärven kunnan länsiosaan, 70 km
Oulusta koilliseen. Tekojärven länsirannalle ra
kennettaisiin kahdentoista kilometrin mittainen
Siuruan maapato, jonka avulla vesi padotetaan
tasolle N43+ 109 m. Tekojärven pinta-alaksi muo
dostuisi tällöin 211 km2 ja tilavuudeksi 1 348
milj. m3. lijoen vesistön säännöstelyasteeksi tulisi
Siuruan tekojärven toteuttamisen jälkeen 3$ %
ja kokonaissäännöstelytilavuudeksi noin 1 928
milj. m3.

lijoen alajuoksun voimalaitosten, mukaan luet
tuna Kollaja, käytettävissä oleva yhteisteho, joka
nykyisin laskee talvisin usein alle 45 MW:n, nou
sisi noin 268.295 MW:iin riippuen Siuruan teko-
järven vesimääristä. Tämän mukaan lijoen ala-
juoksun huipputehon lisäykseksi voidaan laskea
jopa 250 MW, mikä on 1/3 (1980) koko maan
kaikkien vesivoimalaitosten keskitalven minimi
arvosta.

Vuotuinen kokonaishyöty olisi Kollajan osalta
6,5—7,5 Mmk/aja Siuruan tekojärven osalta 43,0—
55,0 Mmk/a vertailupemsteista riippuen. Kun
lijoen kolmannet koneistot otetaan mukaan, saa
daan kokonaishyödyksi 71 Mmk/a. Siuruahank
keen kokonaiskustannuksiksi on laskettu tammi
kuun 197$ hintatasossa 652 milj, mk. Kustan
nuksiin sisältyy mm. vähävetisten uomien (Siu
ruanjoki — lijoki) pohjapadot ja jokivarsien vesi
johtojärjestelyt. Sisäiseksi koroksi saadaan 10,$ %
(50 v). Mikäli toteutetaan pelkkä tekojärvihanke
ja Kollajan voimalaitos, ovat kustannukset 500
milj. mkja sisäinen korko 10,2% (50 v).

Pohjolan Voima Oy:n ja lijokivarren kuntien

toimesta tehtiin v. 1981 aloite Kollajan eli supis
tetun Siuruan tekojärven ja yhdentoista muun
voimalaitoksen rakentamiseksi vuoteen 2000—
2005 mennessä. Voimalaitoksista olisi kolme
Kostonjoessa ja loput lijoen pääuomassa. Ilman
Kollajan voimalaitosta olisi laitosten yhteinen te
ho 113,5 MWja energiamäärä 438,5 GWh/a. Kus
tannuksiksi on arvioitu 955 Mmk (1982). Kolla
jan voimalaitos ja tekojärvi (pinta-ala ylärajalla
noin 50 km2) tulisivat maksamaan 434 Mmk.
Laitoksen teho olisi 39 MW ja energiamäärä 175
GWh/a.

Em. aloitteen pohjalta on valmistumassa Poh
jois-Pohjanmaan seutukaavaliiton johdolla selvi
tystyö, missä käsitellään energiatalouden ohella
alueen luontaista kehittämistä sekä rakentamis
vaihtoehdon vaikutuksia ympäristön luontosuh
teisiin.

Kostonjoen latvoille Soilunjokeen on raken
nettu ns. Soilu 1:n voimalaitos, jonka teho on
1,$ MW ja vuotuinen energiantuotanto keskimää
rin 4 GWh. Koillis-Pohjan Sähkö Oy:llä on ole
massa suunnitelmat ns. Raatteen voimalaitokses
ta (aiemmin Soilu II), joka olisi mahdollista ra
kentaa Kurkijärven ja Soilunjärven välille. Tämän
putouskorkeudeltaan n. 35 m korkean voimalai
toksen teho olisi 3,4 MW ja vuotuinen energian-
tuotanto n. 3,2 GWh.

Kuivajoki

Kiiminkijoen ja Kuivajoen voimataloudellinen
käyttö lienee tulevaisuudessakin vähäistä. Kii
minkijoki kuuluu nk. Project Aqua -vesistöihin,
joissa mm. voimatalous- ja säännöstelyhankkei
den on katsottu olevan ristiriidassa suojelunnäkö
kohtien kanssa. Kuivajoella on suhteellisen jyrk
käputouksinen alaosa. Putousta on Oijärven ja
meren välillä 43 km:n matkalla 89 m. Vesivoi
man käyttöönottoa rajoittavat suuret virtaama
vaihtelut ja luontaisten säännöstelymahdollisuuk
sien puuttuminen.

Työryhmän ehdotuksen valmistumisen jälkeen
on myös Kuivajoen vesistöalueelle kehitelty eri
vaihtoehtoja voimataloutta ajatellen. Nämä vaih
toehdot muodostuvat Pirttimaan tekojärvestä
(kolme eri tilavuutta), Pirttimaan voimalaitok
sesta sekä Rassan ja Sonnikosken voimalaitoksis
ta Kivijoessa ja Kuivajoessa. Alustavat kustannus-
arviot liikkuvat tasolla 45 miljoonaa markkaa.
Energiaa saataisiin tällöin noin 15 GWh/a tehon
ollessa 6—7 MW. Kustannuksista puuttuvat kaik
ki korvaukset ja ympäristökompensaatiot (haitto
jen poistamis- ja vähentämistoimenpiteeO. Suun
nittelun jatkamisesta on sittemmin luovuttu pai
kallisen vastustuksen takia.
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5.33 Vaihtoehtojen merkityksestä

Eri vesivoimataloudellisista vaihtoehdoista asettu
vat Kollajan voimalaitos, Siuruan tekojärvi ja Ii-
joen alajuoksun voimalaitosten kolmannet ko
neistot valtakunnan tasolle ja ratkaisu toteutta
misesta tulisi tehdä valtakunnallisen energia-
politiikan perusteella. Sen sijaan lijoen keski-
ja yläosan laitokset samoin kuin mahdolliset Kui
vajoen vesistön voimalaitoshankkeet tulisi rat
kaista pääasiassa alueellisina kysymyksinä.

Kuusamon vesistöjen voimataloudellisesta käy
töstä voitaisiin kokonaan luopua, koska paikka
kunnan matkailuelinkeino ja virkistystoiminta
tukeutuvat jo tällä hetkellä monipuolisiin luonto-
ja vesistösuhteisiin. Myös Project Aqua -kohteena
oleva Kiiminkijoki olisi syytä säilyttää voimata
loushankkeilta.

5.4 Uitto ja vesiliikenne
5.41 Uiton nykytilanne

Uittoa on toimitettu alueen vesistöissä lähes kai
killa väylillä. Uittoväylänä merkittävin on kuiten
kin aina ollut lijoen vesistö, ja se onkin alueen ai
noa vesistö, jossa nykyisin enää uitetaan. Viime
vuosina uittoa on sivuväylillä harjoitettu vain
Kostonjoella. Kiiminkijoella uitettiin viimeksi
vuonna 1958, Kuivajoella ja Oihavanjoella vuon
na 1948, Kuusamojärvillä vuonna 1942 ja Kitka
järvillä vuonna 1965.

lijoen uiton puutavaramäärät ovat laskeneet
vuodesta 1966 aina vuoteen 1974 asti, jolloin ne
jonkin verran kasvoivat. Tämä johtunee vuonna
1973 tapahtuneesta polttoaineiden voimakkaasta
hinnannoususta. Suurin uittomäärä on ollut vuon
na 1970, jolloin jokisuun erottelulla oli puutava
raa yhteensä lähes 580 000 m3. Nykyisin uitto-
määrät ovat noin 400 000 m3/a. lijoen vesistössä
uitettu puumäärä on esitetty kuvassa 4/11. Puu-
määrät sisältävät sekä yhteis- että yksityisuiton ja
ovat vuosien 1970... 1975 keskiarvoja.

Kuten koko maassa uiton suhteellisen kulje
tusosuuden aleneminen on ollut havaittavissa
myös lijoella. Vuonna 1964 oli lijoen ja Kiimin
kijoen alueilla uiton osuus kokonaiskuljetusmää
rästä 61 ¾, autokuljetuksen 38 % ja rautateiden
1 %. Vuonna 1970 olivat vastaavat luvut 40 %,

59 % ja 1 ¾. Kuljetussuoritteen (m3 km) mää
rässä autokuljetus ylitti uiton suoritteen ensim
mäisen kerran vuonna 1970. Vuoden 1970 jäl
keen laski uiton osuus kokonaiskuljetussuorit
teesta edelleen jonkin verran aina vuoteen 1973

asti, jolloin uiton osuus oli vain noin 25 % puu
tavaran kokonaiskuljetussuoritteesta.

5.42 Uiton kehitysennusteet

Suu nnittelualueelta hakattavan puun pääasialli
set käyttäjät ovat Kemin ja Oulun alueiden puun
jalostusteollisuuslaitokset. Pieniä eriä alueelta tu
levasta puusta jalostetaan myös Kemijärvellä ja
Kajaanissa. Paikallisten sahojen tarve on noin
20 ¾ tukkipuun hakkuusuunnitteesta.

Uitettavaa puutavaraa käyttävät pääasiassa
Veitsiluoto Oy, Kemi Oy, Rauma-Repola Oy,
Kajaani Oy ja metsähallitus.

Kuljetusvaihtoehtoin a lijoen alu eelta ovat lä
hinnä autokuljetus ja uitto. Alueella, josta uitta
minen lijokea myöten on puutavaran kaukokulje
tusmuotona kysymykseen tuleva vaihtoehto, on
valtakunnan metsien V inventoinnin mukainen
hakkuusuunnite noin 1 000 000 m3. Kun ote
taan huomioon tähän määrään sisältyvä lehtipuu
ja pienpuu (noin 20 %), joka ei sovellu irtouit
toon, sekä paikallisten sahojen puun tarve (noin
10 ¾), saadaan irtouittomäärien teoreettiseksi
ylärajaksi noin 700 000 m3. Neuvostoliiton puo
lelta hankitusta puutavarasta on viime vuosina
kuljetettu lijoen uittoon noin 100 000 m3, joka
sisältyy em. arvioon.

Vuonna 1973 tehdyn ennusteen mukaan tulisi
uittokustannus, joka vuonna 1975 oli lijoella
keskimäärin 30,25 mk/m3, olemaan vuonna 1985
irtouitossa 69,79 mk/m3 (400 000 m3).

Siuruan uittoryöryhmä on lausunnossaan ar
vioinut Siuruan tekojärven rakentamisen aiheut
taman nousun suoranaisissa uittokustannuksissa
olevan noin 0,50 mk/m3 (joulukuu 1974).

5.43 Uiton kehittäminen

Suunnittelualueella tulee uitto kysymykseen ai
noastaan lijoen vesistössä ja merenrannikolla.
lijoen vesistön uitto on nykyisin paljolti Kemiin
suuntautuvaa puunkuljetusta. Ouluun kuljetuk
sessa on autokuljetuksen optimialue huomatta
van suuri. Tässä tarkastelussa otaksutaan lijoella
uitettavasta puutavarasta suuntautuvan Kemiin
90 ¾ ja Ouluun 10 %, mikä vastaa suunnilleen
1 970-luvun käytäntöä.

Uiton suhteen on tarkasteltu seuraavia vaihto
ehtoja:
1 Nykyisen irtouiton jatkaminen
II Siirtyminen osittaiseen tai täydelliseen nippu

uittoon
III Uiton lopettaminen

Merenrannikon hinaus tapahtuisi nykyisellä
tavalla lijoen uiton jatkuessa.
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It]OESSA VUOSITTAIN UITETTU PUUTAVARA VUOSIEN

1970 — 1975 KESKIARVOINA

FIG. 4/11 TIMBER FLOATED IN RIVER IIJOKI; ANNUAL AVERAGE
IN 1970—1975

Taulukko 10/11. Puutavaran eri kuijetusvaihtoehtojen kustannukset.
Tabte 10/11. Cost of vanous timber transport atternatives.

Kustannusmuoto Vaihtoehdot Alternatives

Type ofcost IA IB 11A1) ilA2) lIB1) lIB1) iii

Kuljetuskustannus 15,4 15,6 15,1 15,2 15,4 15,2 16,3
Transportation cost

investointi 0,3 0,9 0,9 1,4 1,4
Investment cost

Kuljetustuki 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1,3
Transportatio n subsidy

31

LEJ YHTEISUITTO

•

KUVA 6/11

1) = osittainen nippu-uitto
floatage partialty in bundies

2) = täydellinen nippu-uitto
floatage in bundtes
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Uiton tulevaisuutta tarkasteltaessa on voima
taloudellisiksi rakentamisvaihtoehdoiksi valittu
seuraavat:
A. Vireillä olevia voimataloushankkeita ei lain

kaan toteuteta
B. Siuruan tekojärvi rakennetaan
C. Siuruan tekojärvi sekä lijoen keski-ja yläjuok

sun voimalaitokset rakennetaan
Taulukossa 10/11 on esitetty yhteenveto eri

vaihtoehtoj en kuljetus- ja investointikustannuk
sista (hinnat vuonna 1975 vuosikustannuksina
milj. mk/a).

Arvioitujen kustannusten pohjalta irtouitto
säilyisi edullisimpana puun kuljetusmuotona ar
vioidulla puumäärällä. Mikäli puumäärässä tapah
tuisi huomattavia muutoksia, tulisi laskelmat
tarkistaa.

5.5 Kalatalous
5.51 Kalastuksen nykytilanne ja ennusteet

Ammattikalastajien lukumäärän oletetaan viime-
aikaisen kehityksen perusteella säilyvän nykyi
sellään eli Oulun pohjoispuoleisella Perämeren
rannikolla tulisi ennusteen mukaan olemaan
vuonna 2000 noin 380 ammattikalastajaaja Ou
lun läänin sisävesialueilla noin 260 ammattika
lastajaa. Vuonna 2000 on Oulun läänin alueella
arvioitu olevan 100 000... 120 000 kotitarve- ja
virkistyskalastajaa.

Järvialueiden kalansaaliin on arvioitu olevan
noin 1 230 t vuodessa. Tämä on laskettu 20 kg/
ha:n saaliskapasiteettiarvion mukaan yli 100
ha:n suuruisista järvistä. Saaliin on arvioitu eri
toimenpitein kohoavan vuoteen 2000 mennessä
2 500 t:iin vuodessa. Saaliin bruttoarvo olisi
tällöin nykyisen hintatason mukaan laskettuna
vuonna 2000 noin 5,0 milj. mk, kun se tällä het
kellä on noin 2,5 milj, mk vuodessa. Mädin tal
teenoton tehostuessa kohoaisi myös saaliin arvo
huomattavasti.

Saaliista on nykyisin muikun osuus 70 % ja
siian osuus 8,5 %. Vaikka muikkukannat kes
täisivätkin tehostuneen pyynnin, tulisi pyynnin
ohjauksella pyrkiä myös muiden kalalajien tehok
kaampaan talteenottoon.

Jokien kalataloudellista merkitystä on tieto
jen puutteen vuoksi ollut mahdollista arvioida
ainoastaan Kiiminkijoelta ja 1 ijoelta. Kiiminki
joen lohen ja meritaimenen poikastuotanto
alueeksi on arvioitu 330 ha. Kun vaellustappiot
otetaan huomioon, on Kiiminkijoen vuotuinen
smolttituotanto 60 000 kpl, josta on meritai

menia 10 %. Joen ja läheisen merialueen lohi- ja
meritaimensaalis tulisi siten olemaan 4 500 kg
vuodessa. Kiiminkijoen vuotuinen nahkiaissaalis
on ollut 100 000 kpl ja rapusaalis 45 000 kpl.

lijoen kalataloudellinen merkitys on voima-
taloudellisen rakentamisen jälkeen jäänyt joen
suistoalueeha pyydettävän vaelluskalan ja nah
kiaisen sekä vuonna 1979 määrättyjen istutusten
varaan. Joen keski- ja yläosilla on nykyisellä ra
vustuksella myös kaupallista merkitystä.

Rakennettavaksi suunnitellun Siuru an tekojär
ven vaikutusalueella (Pudasjän’i — lijoen suu
sekä Siumanjoki) on paikalliskalaston saaliiksi
arvioitu yhteensä 56 500 kg vuodessa. lijoen ja
läheisen merialueen luonnontilaiseksi vaellus
kalasaaliiksi on arvioitu lohen osalta 39 000 kg,
meritaimenen osalta 4 700 kg, vaellussiian osalta
36 000 kg ja nahkiaisen osalta 400 000 kpl vuo
dessa. lijoen rapusaalis oli vuonna 1974 noin
200 000 kpl ja 1982 rakentamattomalla osalla
noin 135 000 kpl.

Mikäli merialueella saavutetaan suunnittelu-
alueen tulevaa saaliskapasiteettia (40 kg/h a/vuosi)
vastaava saalis vuonna 2000, on koko saaliin mää
rä vuodessa noin 2 000 t, josta silakan osuus on
52 %, muikun 31 ¾, siian 6 ¾, lohen ja meritai
menen 1,5 %, hauen 0,5 ¾, ahvenen 0,5 % ja ent
telemättömän saaliin 6 ¾. Mätiä arvioidaan täl
löin saatava 2,5 % saaliin määrästä.

Talouskalana arvioidaan käytettävän koko saa
liista 78 ¾. Rehukalan osuus muodostuu pää
asiassa silakkasaaliista, josta se käsittää noin kol
masosan. Saaliin bruttoarvo olisi vuonna 2000ny-
kyisen hintatason mukaan laskettuna5,7 milj. mk.

5.6 Vesien virkistyskäyttö
5.61 Nykyinen virkistyskäyttö

Vesien virkistyskäytön tarve lisääntyy jatkuvasti.
Tarvetta lisääviä tekijöitä ovat mm. vapaa-ajan
määrän kasvu, elintason kohoaminen, asumisen
kaupungistuminen ja yleisen arvostuksen kasvu
puhtaita ja käyttökelpoisia vesiä kohtaan.

Suunnittelualue tarjoaa vähäjärvistä rannikko-
aluetta lukuunottamatta erinomaiset mahdolli
suudet vesien virkistyskäyttöön. Vesistöjen veden
laatu on yleensä hyvää tai vähintään tyydyttävää,
mutta silloinkin luonnontilaista (Kiiminkijoki).
Virkistyskäyttömahdollisuuksia heikentävät vain
toistuvat kevättulvat ja Iijoen alaosalla toteutetut
voimalaitokset sekä metsäojitukset ja lisääntyvä
turvetuotanto.

Alueen rantaviivan pituus on runsaat 11 600
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km, Virkistyskäyttöön soveltuu rannasta noin
43 % eli lähes 5 000 km. Rantaviivan pituus vesis
töalueittain on esitetty taulukossa 11/11.

Rantainventointien perusteella voidaan todeta,
että alueen itäosassa on rannan määrä huomatta
vasti suurempi kuin länsiosassa. Myös virkistys-
käyttöön soveltuvan rannan määrä kasvaa siirryt
täessä rannikolta koilliseen. Virkistyskäyttöön so
veltuvan rannan osuus on länsiosassa vain 25 %,
mutta itäosassa yli 50 %.

Loma-asuntoja oli suunnittelualueella vuonna
1980 noin 8 000 kpl. Loma-asutus on keskitty
nyt Kuusamoon, Kiiminkijoen alajuoksulle sekä
merenrannikolle. Loma-asuntojen määrä sekä
arvio sen kehittymisestä vesistöittäin ja kunnit
tain on esitetty taulukossa 12/11. Rantojen käyt
töä loma-asutukseen on ohjattu erityisesti Kuusa
mossa ja merenrannikolla rantakaavoituksen avul
la. Vuoden 1980 loppuun mennessä oli alueelle
annettu yhteensä 25 rantakaavan tarpeellisuus
päätöstä ja rantakaavoja oli vahvistettu 9 kpl.

Leirintäalueita ja lomakyliä suunnittelualueel
la oli 30 kpl, jotka sijaitsevat pääasiassa Kuusa
mon — Rukan alueella ja merenrannikolla. Uima
rantoja on alueella vähän asukasmäärään nähden.
Useista taajamista puuttuu järjestetty uimaranta
kokonaan. Alueella ei myöskään ole uimahalleja,
joten ympärivuotisen uinnin harrastamiseen ei
ole mahdollisuuksia.

Veneilyllä on rannikkoa lukuun ottamatta
suunnittelualueen vesistöissä vain paikallista mer
kitystä. Eri vesistönosien välistä liikkumista vai
keuttavat lähinnä voimalaitos- ja uittopadot.
Vilkkainta on veneily Kuusamon Kitkajärvillä ja
Muojärveltä sekä merenrannikolla. Odotettavissa
on, että veneily vilkastuu erityisesti vapaissa joki
vesistöissä.

Merialueella kulkee rannikkoväylä Oulusta
Kemiin. Pääväylältä poikkeavat Martinniemen —

Kiiminkijokisuun väylä, lijokisuun väylä ja Kui
vajokisuun väylä, jotka on merkitty linjatauluin.
Jokisuihin tulevien väylien syvyys on 1,8 m lu
kuun ottamatta Kiiminkijokisuun väylää, jonka
syvyys on ruoppauksen jälkeen 2,5 m. Martin
niemen väylän syvyys on 5,4 m. Merkittyjen
väylien ulkopuolella ei liikkuminen suuremmilla
veneitiä ole mahdollista, sillä rannikkovedet ovat
matalia ja karikkoisia.

Suunnittelualueen moottoriveneiden lukumää
täksi on arvioitu 4 500... 5 000 kpl ja soutuvenei
den määräksi 6 500... 7 500 kpl. Veneilyä rajoit
taviksi tekijöiksi on katsottava mm. kotisatamien
huono varustetaso ja venepaikkojen vähäisyys,
merkittyjen väylien ja rantautumista helpottavien
rakenteiden puuttuminen yleiseen käyttöön so

Taulukko 11/11. Rantaviiva ja sen soveltuvuus virkistys
kayttöön vesistöalueittain.
Table 11/11. The shoretine and its suitability for rec
reational use.

Virkistyskäyttöön
Vesistöajue Yhteensä soveltuvaa
Watercourse Total Suitahle for recreatio n

‘fl km m/asukas
rn/inhabitant

Rannikkoalue 227 81 14,5
Kuivajoki 177 45 16,6
Kiiminkijoen alaosa 485 130 17,3
Nuorittajoki 179 25 12,9
Kiiminkijoen yläosa 431 178 40,7
lijoen alaosa 642 187 16,0
Siuruanjoki 353 99 15,2
Livojoki 505 187 38,5
lijoen keskiosa 554 244 58,9
Korpijoki 958 393 63,4
Kostonjoki 909 300 69,0
lijoen yläosa 1 466 801 164,0
Vienan Kemi 1 608 861 98,0
Kuusinkijoki 647 273 101,0
Kitkajoki 1 630 909 143,5
Oulankajoen yläosa 881 246 80,5

Koko suunnittelu- kes
alueella 11652 4959 kim. 58,1
Planning area, totat mean vatue

Taulukko 12/11. Loma-asunnot ja niiden määrän arvioitu
kehitys.
Tahte 12/11. Developinent in the number of vacatioa
houses and estimate for 1990.

Vesistö Loma-asuntoja
Kunta Vacation houses Ennuste

Watercourse 1960 1970 1.1.80 forecast
Commune IJan.1980 1990

Kiiminkijoki
Haukipudas 230 513 704 800
Kiiminki 109 377 569 680
Yljkiiminki 7 203 485 650
Puolanka - 145 458 730

1238 2216 2860

lijoki, Kuusamo:
Ii 105 451 680 900
Yli-li - 41 160 270
Pudasjärvi 4 343 972 1 700
Taivalkoski 16 106 368 1 000
Kuusamo 44 693 1 766 3 900
Ranua

- 79 460 1 100
Posio - 227 918 1400

1 940 5 324 10 270

Kuivajoki:
Kuivaniemi 1 166 298 400

Yhteensä Total n. 3 300 n.7 800 n. 13 500
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veltuvilta rannoilta sekä eräin paikoin rantojen
omistussuhteet. Veneilijät eivät ole myöskään
yleensä tietoisia saatavissa olevista palveluksista
ja ranta-alueiden käyttömahdollisuuksista.

5.62 Virkistyskäytön kehittäminen

Erityisen tärkeätä on taajamissa ja niiden ympä
ristössä sijaitsevien vesien käyttökelpoisuuden säi
lyttäminen ja parantaminen mm. suorittamalla
niissä tarpeen vaatiessa kunnostustoimenpiteitä.
Loma-asutusta tulisi ohjata ensisijaisesti sellaisten
suurten vesialueiden rannoille, jotka jo ovat loma-
asutuksen piirissä. Virkistyskäyttöön erityisesti
soveltuvat alueet on esitetty kuvassa 5/11.

Project Aqua -vesistöjä (Kiiminkijoki, Oulan
kajoki ja Kitkajärvet) tulisi käyttää ensisijaisesti
yleisen virkistyskäytön (leirintä, virkistyskalas
tus, veneily, melonta, uinti) harrastamiseen ot
taen huomioon ympäristön- ja luonnonsuojelun
asettamat vaatimukset. Projcct Aqua -vesistöjen
rannoille tulisi rakentaa vain harvaa loma-asutus
ta, jonka sijoittamisessa ja jätehuollossa vesien
suojelulliset näkökohdat tulisi erityisesti ottaa
huomioon. Taajamiin sekä tarpeellisessa määrin
haja-asutusalueille tulisi kunnostaa uimarantoja.

Veneilyn kasvu, sen turvallisuuden paranta
mistarve sekä ympäristönsuojetu edellyttävät ran
nikon veneilysatama- ja väyläverkon kehittämistä
sekä yleisillä vesialueilla olevien saarten ja ranta-
alueiden käytön järjestämistä.

5.7 Tulvasuojelu, kuivatusja kastelu
5.71 Tulvasuojelunja kuivatuksen nykytilanne

Tulvasuojelua varten on suunnittelualueella to
teutettu vesistöjärjestelyjä ainoastaan Kuivajoen
vesistössä. Tulva-alueita on alueella noin 40 000
ha, josta peltoa noin 20 000 ha. Ojitettujen alu
eiden osuus tulee 1980-luvun lopussa olemaan
vesistöjen valuma-alueesta Kiiminkijoen, eräiden
lijoen sivuhaarojen ja Kuivajoen osalta 30 %,
Olhavanjoen ja Kalimenojan 40 % sekä Kuusa
mon vesistöjen osalta 15 ¾. Suunnittelualueella
on uudisojitustarve 5... 10 % vesistöjen valuma
alueista.

Alueella oli vuoden 1980 loppuun mennessä
suoritettu maa- ja metsätaloutta palvelevia pe
ruskuivatuksia runsaat 90 000 ha. Peruskuivatus
ten lisäksi oli pelto-ojitusta suoritettu 53 000 ha:n
alueella. Jäljellä oleva metsäojitustarve on tällöin
noin 175 000 ha.

Uudisoj itusten lisäksi metsämailla tarvitaan

muutakin vesitalouden järjestelyä, joka käsittää
vanhojen ojitusten täydentämistä ja ku nnosta
mista. Metsätalousmaiden uudisojituksen tultua
1980-luvun loppuun mennessä suoritetuksi met
säojitustoiminnan pääsektoriksi muodostuu oji
tusten erilaatuinen kunnossapito. Suunnittelu-
alueella tulee tapahtumaan myös soiden kunnos
tamista turvetuotantoa varten.

5.72 Turvetuotanto

Suunnittelualueella oli turvetuotannossa vuonna
1981 vajaa 2 000 ha. Turvetuotantosuot on esi
tetty taulukossa 13/11. Arvioidusta tuotantokel
poisesta alasta, joka lienee runsaat 20 000 ha, on
tällä hetkellä tuotantokunnossa tai kunnostetta
vana vajaa 7 000 ha eli 36 ¾.

Verrattuna metsäojitusalueisiin turvetuotan
toon otettavat suot ovat keskimäärin paksumpi
turpeisempia ja käytetty ojasyvyys sekä tiheys
suurempia. Turvetuotantoon otettavat suot ovat
yleensä vetisiä, aavoja soita. Em. tekijät vaikutta
vat useimmiten tulvavaluntaa lisäävästi. Turve
tuotannon on todettu lisäävän hiukkasmaisen
turveaineksen huuhtoutumista valumavesiin.

Turveteknologian kehittyminen ja turpeen
käytön nopea lisääntyminen lisäävät suoalueiden
pemskuivatustarvetta. Alueen turvevarojen hyö
dyntämisestä huolehtivat Valtion polttoainekes
kus ja Turveruukki Oy.

Turpeen nostomenetelmien nopea kehitys
avaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia tur
peen hyödyntämiselle. Kuivatustoiminnan suun
nittelussa samoin kuin muussa vesistösuunnitte
lussa on tarvetta lisätä yhteistyötä vesiviranomais
ten ja turpeen hyväksikäytöstä vastaavien viran
omaisten kesken.

Vesihallituksessa on vuonna 1981 valmistunut
valvontaohje, jonka avulla mm. pyritään vähentä
mään vesistöön kohdistuvia haittoja. Ohjeessa on
esitetty menettelytavat ja ohjeita siitä, miten olisi
toimittava otettaessa käyttöön uusia turvetuo
tantoalueita ja miten vesiensuojelutoimenpiteitä
tulisi kehittää. Pahimmat ongelmat aiheutuvat
kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumisesta kui
vatusojiin ja edelleen purkuvesistöön.

5.73 Tutvasuojelun ja kuivatuksen kehittäminen

Suunnittelualueen haitallisimmat tulvat esiinty
vät lijoen keskijuoksulla ja Kiiminkijoen alaosal
la. Tulvia voidaan pienentää lijoella rakentamalla
Kollajan (supistettu Siurua) tekojärvi sekä toteut
tamalla lijoen keskijuoksun porrastus. Jos näitä
hankkeita ei toteuteta, tulisi laatia selvitykset ja
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Taulukko 1 3/11. Turvetuotantosuot vesistöalueirtain

1.1. 1981.
Table 13/11. Bogs exptoited for fuel peat as of 1 Jan.

1980, by watercourse.

Vesistö Pinta-ala Surface area ha

Suo Kunta Tuotan- Kunnos

Watercourse Commune nossa tettavana

Bog Exploited Prepared for
exploitation

Kuiva- ja Olhavanjoen vesistöalue:
Pieni Hjrvisuo Kuivaniemi 138
Leväsuo Kuivaniemi 20
Vasikkasuo Kuivaniemi 216
Eteläsuo Kuivaniemi 50
]akosuo Kuivaniemi 236
Saarisuo Kuivaniemi 205
Polvisuo Kuivaniemi 132

Yhteensä Total 997 ha 997

lijoen vesistöatue:
Kynkäänsuo Yli-li 395
Viitasuo Ylj-Ij 194
Vaaraojan lavasuo Yli-li 93
Järvisuo Yli-li 145
Iso-Kinttaisuo Yli-li 257
Kupsussuo Yli-li 207
Joutsensuo Yli-li 104
Pyöreäsuo Yli-li 153
Teerilammensuo Pudasjärvi 170
Iso Pukasuo Pudasjärvi 100

Jakosuo Pudasjärvi 178
Kartusuo Pudasjärvi 300

Räistinsuo Pudasjärvi 121
Viidansuo Pudasjärvi 80
Ämmänsuo Pudasjärvi 64
Iso Pukasuo Pudasjärvi 83

Kääpäsuo Pudasjärvi 177

Yhteensä Total 2 821 ha 943 1 878

Kiiminkijoen vesistöalue:
Alalamminsuo Pudasjärvi 87
Jauhosuo Pudasjärvi 115
Isonivansuo Pudasjärvi 111
Vittasuo Pudasjärvi 158
Kuokkasuo Pudasjärvi 200

Kuusisuo Ylikiiminki $5
Hangassuo Ylikiiminki 100
Mattilansuo Ylikiiminki 74
Hakasuo Yljkijminki 189

Erkansuo Utajärvi 150

Kapustasuo Utajärvi 285

Mantilansuo Utajärvi 202
Peurasuo Utajärvi 128
Sapilassuo Utajärvi 65
Kortesuo Utajärvi 105

Nivansuo Utajärvi 40
Isosuo Utajärvi 133
Isosuo Ylikiiminki 53,4
Vainionsuo Utaj. Ylik. 329
Varpasuo Ylikiiminki 245

Yhteensä Total 2 854 ha 1 000 1 854

Suunnittelualue
yhteensä 6 672 ha 1 943 4 729
Planning area, total

suunnitelmat lijoen keskijuoksun tulvien vähen
tämiseksi esim. perkaamalla.

Kiiminkijokisuun kevättulvien haittoja on vä

hennetty ruoppaamalla Joen merellinen suuosa.
Muuten Kiiminkijoen vesistöalueella on syytä

pidättyä huomattavasti vesistöä muuttavista ve

sistöjärjestelyhankkeista. Uittosäännön tultua ku
motuksi tulisi tutkia vanhojen uittopatojen käyt
töä tulvasuojelun ja virkistyskäytön hyväksi.

Kuivajoen ja Kalimenojan tulvasuojelumahdol
lisuudet olisi selvitettävä ottaen huomioon myös

virkistyskäytön tarpeet.
Ku ivatustoimintaa tulisi suunnittelu alueella

edelleen kehittää ottaen huomioon ympäristö
suojelulliset näkökohdat. Maatalousm aiden kui
vatuksen tehostamisessa on salaojitus suositelta
ym. Metsäojitukset tulisi etenkin Kiim inkijoen
vesistöalueella kohdistaa taloudellisesti edullisim
piin hankkeisiin ja ne tulisi toteuttaa mahdolli
suuksien mukaan tasaisesti koko 1980-luvulla.

5.8 Vesiluonnon sekä vesimaiseman
suojelu ja hoito

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelulla ja hoi

dolla pyritään lisäämään vesiympäristön viihtyi

syyttä. Luonnonvaroja käytetään järkevästi ja

suunnitelmallisesti hyväksi siten, että ihmisen

hyvinvointiin pyrittäessä säilytetään samalla al
kuperäisen luonnon monimuotoisuus ja rikkaus.

Alueella on luonnonsuojelulain mukainen eri
tyinen suojelualue, Oulangan kansallispuisto Kuu

samon ja Sallan kuntien alueella. Laki (nro 674/

81) eräiden valtion omistamien alueiden muodos

tamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi

on tullut voimaan 1.1.1982. Sen mukaan yleisiksi

suojelualueiksi eli luonnonpuistoiksi muodoste

taan Olvassuon 6 000 ha:n alue Utajärven ja Pudas

järven kunnissa sekä Sukerijärven 1920 ha:n alue

Kuusamon kunnassa. Laki (nro 676/91) eräiden

valtion omistamien alueiden muodostamisesta
soidensuojelualueiksi koskee siunnittelualueella
11 kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä 19 700

ha. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet

on esitetty taulukossa 14/Ilja liitekartalla 2.
Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 1981

julkaisemaan valtakunnalliseen soidensuojelun
perusohjelmaan, jonka valtioneuvosto on hyväk

synyt, sisältyy suunnittelualueelta 69 suojelu

kohdetta, joiden suopinta-ala on yhteensä noin

44 700 ha. Soidensuojelukohteet on esitetty tau

lukossa 15/11.
Pohjois-Pohjanmaan suojelu-, virkistys- ja met

sien monikäyttöalueet sisältävässä seutukaavassa
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Oulangan kansallispuisto Kuusamo, Saha
Korvasvaara Kuusamo
Pyhä- ja Rukatunturit Kuusamo
Sukerijärvi Kuusamo
Koston Pyhitys Taivalkoski
Mainuanlehto — Kumpulamminvaara Taivalkoski
Soiperoharju Taivalkoski
Pahkavaarankuru Taivalkoski
Ouvonsuo Taivalkoski
Loukusanharju Taivalkoski
Kylmäluoma Taivalkoski
Lauttasuo Taivalkoski
Vaarasuo — Sammakkosuo Taivalkoski
Salmisenvaara Taivalkoski
Äijönvaara Pudasjärvi
Posonpalo Pudasjärvi
Kaunislampi ympäristö Pudasjärvi
iso-Syöte Pudasjärvi
Olkimaa Pudasjärvi
J aurakkovaara Pudasjärvi
Kivivaara Pudasjärvi
Olvassuo Pudasjärvi

Utajärvi
Utajärvi
Utajärvi
Utajärvi
Utajärvi
Utajärvi
Utajärvi
Ylikiiminki,
Pudasjäivi

Isokivenmaa Yli-li
Karhusaari Kuivaniemi
Perämeren saaret Haukipudas —

Krunnit Ii
Leväsuo Utajärvi
Iso Tilansuo — Utajärvi
Housusuo Puolanka
Karhusuo — Viitasuo Puolanka
Siikavaara Puolanka
Hepoköngäs Puolanka
Tauriaisenaho Ranua
Porttilomanaho Ranua
Kaihuanvaara Ranua
Lapiosuo Ranua
Parvavaara Posio
Majavavaara Posio
Porokummut Poio
Hirsiniemi Posio
Riisitunturi Posio
Kaunisharju (Iso Pyhätunturi) Saha
Ahvensuo — Karhusuo Suomussalmi

Kansalhispuisto
Aarnialue
Luonnonhoitometsä
Ojitusrauh. Luonnonpuisto
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Luonnonhoitometsä
Aarnialue, retkeilyalue
Ojitusrauhoitus
Ojitusrauhoitus
Ojitusrauhoitus
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarniatue

Aarnialue
Aarnialue
Luonnonhoitometsä
Ojitusrauhoitus
Ojitusrauhoitus
Ojitusrauhoitus
Ojitusrauhoitus

Luonnonhoitometsä
Aarnialue
Aarnialue

Kuivaniemi Luonnonhoitometsä
Luonnonsuojelualue
Aarnialue

Luonnonhoitometsä
Ojitusrauhoitus
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarnialue
Aarniatue
Aarnialue
Aarnialue
Luonnonhoitometsä
Luonnonhoitometsä
Luonnonhoitometsä
Luonnonhoitometsä

Pinta-ala
Surface area

ha

14 694,8
269,5

1 294,8
1 666,0

157,1
1 291,0

49,5
50,0

189,6
115,0

6 067,4
378,0
253,0
68,0
35,0
77,8

191,2
414,7
100,0

5,5
9,0

1 467,0
1,5

44,0
6 650,0
1 290,0

460,0
1 030,0

3 506,2
4,5

29,0
159,0
280,0

1 604,0

3 285,0
900,0

1 589,9
25,1
12,0
23,0
75,0

22 500,0
50,0
90,0
50,0

300,0
4 100,0
2 100,0

603,0

79605,1

Taulukko 14111, Luonnonsuojelulainsäädännön nojalla rauhoitetut suojelualueet.
Table 14/11. Nature reserves established by taw.

Suojelukohde Kunta Suojelutapa
Name ofreserve Commune Type ofreserve

Peräkangas
Rojolankangas
Aijönsuo
Soidinsuo
Iso Syötteen suot
Räinäsuo — Kärppäsuo
Hirvisuo

Yhteensä Total
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Taulukko 15/11. Valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvat suot(Maa-ja metsätalousministeriö 1981).

Table 15/11. Bogs inctuded in the national bogprotection prograrnme (Ministry of agricutture and forestry, 1981).

Kohde (nro kuvassa 6/11) Kunta Pinta-ala ha

Name of bog (index refers to Fig. 6/11) Commune Surface area ha

Kainuun aapasuot
Isosuon — Kivisuon alue Kuusamo — Taivalkoski 1 140

Hyöteikönsuo Kuusamo 1 100

Siikavaara Puolanka — Pudasjärvi 1 000

Vetlisuo — Iso Koirasuo Puolanka 190

Iso Jänisjärven letto Puolanka 10

Kylmäsuo Suomussalmi 120

Kylmänperän lähteikkö Taivalkoski 2

Jokijärvensuo — Koppeloräme Taivalkoski 190
Maijanlammensuo Taivalkoski 340

Pahkasuo Posio 150

Kirjavaisenvaara Puolanka 20

Patjakkavaara Puolanka— Suomussalmi 30

Pihlajavaara Puolanka 15

Puhakkasuo Puolanka 50

Suolijärven Rytisuo Puolanka 65

Roninkankaan Rytisuo Puolanka 30
Lakisuo — Vattukummunräme Puolanka 20

Matarasuo— Matinsuo — Kivilammensuo — Kaaperinsuo Suomussalmi 250

Pohjois-Pohjanmaan aapasuot
4 722

Poikainlammit Haukipudas— Kiiminki— Yli-li 315

]outsensuo Haukipudas 35

Kiimingin lettoalue Kiiminki — Ylikiiminki 1 255

Iso Hirviaapa — Lähteenaapa Kuivaniemi 1 120

Tuuliaapa — Heposuo Kuivaniemi 720

Kaakkurinrimmit Pudasjärvi 790
Kuusisto — Hattusuo Pudasjärvi 3 460

Olvassuon — Otavisuon — Näätäsuon alue Pudasjärvi — Utajärvi 8 660

Haaposuo — Korppisuo Pudasjärvi 1 080

Sumusuo Pudasjärvi 550

Vellisuo — Vuorisuo Puolanka 320

Varpusuo — Saarisuo Ranua 1 100

Mämmisuo Ranua — Pudasjärvi 1 400

Liejusuo — Kaakkurisuo Ranua 580

Asuntinsuo — Lamminsuo Ranua 850

Jänessuo Kuivaniemi 900
Iso Saarisuo — Hoikkasuo — Musta-aapa Simo — Kuivaniemi 750
Rimpijärvi — Uusijärvi Simo — Kuivaniemi 1 360

Niittysuo Utajärvi 650

Torvensuo — Viidansuo Utajärvi — Ylikiiminki 1 230

Kusisuo Yli-li — Ii 370
Hirvisuon alue Ylikiiminki — Pudasjärvi 3 800
Kummunlampien — Uikulaisjärvien alue Haukipudas — Kiiminki 270
Ala-Lintusuo Pudasjärvi 40

Jäkälävaaran rinnesuot Pudasjärvi 45
Luhtarämiä Pudasjärvi 255

Rytisuo Pudasjärvi 45
Seip ikankaan korpi Pudasjärvi 45

Ison Saarisuon — Tynnyrisuon alue Pudasjärvi 2 100

Yhteensä Total 34095
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Taulukko 15/11. Jatkuu.
Table 15/11. Continued.

Kohde (nro kuvassa 6/11) Kunta Pinta-ala ha
Name of bog (index refers to Fig. 6/11) Commune Surface area ba

Kuusamon rinnesuoalue
Vapalammen — Syvälammen — Lohilammen seudun suot Kuusamo 440
Särkivaaran — Löyhkösen alue Kuusamo 480
Harjasuon — Laurinkorven alue Kuusamo 230
Palovaaransuo Kuusamo 150
Siikalampi — Hiidensuo Kuusamo 180
Laajusvaara — Juumanaronsuo Kuusamo 200
Purkuputaansuo Kuusamo 75
Sukerijoen latvahaarojen suot Kuusamo 910
Kuntivaaran suot Kuusamo 100
Kouvervaaran alue — Riihisuo Kuusamo 100
Reposuo Kuusamo 50
Sirkkapuron alue Kuusamo 180
Pötkönsuo Kuusamo 270
Pesospuron suot — Kulmakkosuo Kuusamo 200
livaaran suot Kuusamo 180
Ruoppisuo Kuusamo 100
Vasaraniemen suot Kuusamo 50
Oravisuo — Kanasensuo — Rytisuo Kuusamo 400
Juhtivaaran suot Kuusamo 100
Kumpuvaaran suot Kuusamo 50
Rukan suot Kuusamo 40
Karitunturin — Tolvanvaaran alueen suot Posio 1 370

5 855

Suunnittelualueella yhteensä Planning area, total 44 672

Suomaisemaa Koi1Ismaa1ta. Suppaktioppa on yhteydessä taustan harjun pohjavesiin.
View ofa bog by the upper reacb of the river. Pboto:Reino Patviainen
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on esitetty useita kohteita, jotka liittyvät alueen
vesistöihin ja vaikuttavat tulevaan vesien käytön
suunnitteluun. Suojelu-, virkistys- ja metsien
monikäyttöalueet sisältävän seutukaavan on sisä
asiainministeriö vahvistanut 15.2.1980.

Alueella on monia alkuperäisiä, koskematonta
luontoa edustavia ja maisemallisesti tai biologi
sesti erikoisen luonteen omaavia alueita, jotka on
rauhoitettu metsähallituksen päätösten perus
teella aarnialueiksi, luonnonhoitometsiksi ja oji
tusrauhoitusalueiksi.

Vesilintukannan säilymisen ja lisääntymisen
kannalta olisi tärkeätä pyrkiä suojaamaan ja tar
peen vaatiessa jopa rauhoittamaan vesilinnuille
kokonaan sellaisia alueita, jotka ovat edellytyk
senä kannan elinvoimaisuudelle. Maa- ja metsä
talousministeriön valtakunnallisen lintuvesien suo
jeluohjelmaan kuuluu 13 järveä, lampea tai me
renlahtea, jotka tulee säilyttää mahdollisimman
luonnonvaraisina. Suojeltavat lintuvedet on esi
tetty taulukossa 16/11 ja kuvassa 6/11.

Pohjois-Pohjanmaalla tunnetaan lukuisia kun
. teitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Niiden

järjestelmällistä inventointia ei kuitenkaan ole
vielä suoritettu. Kaikki kiinteät muinaisjäännök
set ovat muinaismuistolain suojaamia, joten nii
den olemassaolo aiheuttaa rajoituksia maankäy
tälle.

Laaja-alaisimmat suojeltavat kohteet alueella
ovat Project Aqua -vesistöt eli Kiiminkijoki ja

Oulankajoki sekä Kitkajärvet. Project Aqua -oh
jelma on kansainvälinen vesientutkimusohjelma,
johon kuuluu erityppisiä, tieteelliseen tutkimus
työhön soveltuvia vesistöjä tai vesistön osia. Nii
den luonnontila olisi mahdollisimman tarkoin
säilytettävä ja otettava huomioon kaikissa toi
minnoissa ao. vesistöjen valuma-alueilla. Suun
nittelualueen vesistöistä Kiiminkijoki ja Kitka
järvet sekä Oulankajoki edustavat vähän muut
tuneita vesistöjä, joihin on suunniteltu tutki
muksia. Ensimmäinen edustaa ruskeavetisiä, jäl
kimmäiset kirkasvetisiä vesistöjä.

Kiiminkijokeen on sovellettu suojelutoimen
piteitä Kiimingin ja Haukiputaan kuntien jäte
vesien osalta. Valtio on osallistunut näihin rat
kaisuihin ns. valtion vesiensuojelutyön muodos
sa. Tätä edellyttää myös vesihallituksen laatima
vesiensuojelun periaateohjelma, jossa tavoitteeksi
on asetettu vesien käytön kannalta mm. tieteelli
seen tutkimustarkoitukseen soveltuvien kohtei
den säilyttäminen niiden tutkimus- ja suojelu
tarkoituksen edellyttämässä tilassa. Kimminki
joen vesistöalueella tulee harjoittaa vain maa- ja
metsätaloutta sekä siihen rinnastettavaa toimin
taa. Näin ollen mm. voimatalous- ja säännöstely
hankkeista sekä kalankasvatustoiminnasta tulisi
pidättyä. Sen sijaan kotitarvekalan kasvatus tulisi
sallia myös näiss vesistöissä, mikäli käytetään
vain kuivarehua. Project Aqua -vesistöt on esitet
ty kuvassa 6/11 ja taulukossa 16/11.

Taulukko 16/11. Valtakunnalliseen lmtuvesien suojeluohjelmaan kuuluvat kohteet ja Project Aqua-vesistöt.
Table 16/11. Water areas inctuded in the nationat programme for the protection of water fowt habitats and the Project
Aqua water bodies.

Lintuvedet (Numero viittaa kuvaan 6/11) Kunta Pinta-ala
Waterfowt habitats Commune Surface area
(lndex refers to Fig. 6/11) ha

1. Hiastinlahti Ii 172
2 Mursunjärvi—Lammasjärvi—Mattilanjärvi—Lamminperä Kuivaniemi 718
3 Ahventahti—Niittyselkä—Matalaselkä— Rönnynlampi Kuusamo 256
4 ElijärvijaHaukilampi Kuusamo 174
5 Kokkojärvi ja Kuivajärvi Kuusamo 94
6 Pöytisjärvi Kuusamo 78
7 Raatelampi, Raatelahti—Kulaslahtija Kantolahti Kuusamo 194
8 Torankijärvi Kuusamo 288
9 Aittojärvi Pudasjärvi 383

10 Kongasjärvi Pudasjärvi 395
11 Kuorejärvi Puolanka 150
12 Särkijärvi — Mätäsjärvi Puolanka 72
13 Jolosjärven eteläosa Ylikiiminki 95

Project Aqua-vesistöt (Numero viittaa kuvaan 6/11)
Project Aqua uater bodies (Index refers to fig. 6/11)

1 Kiiminkijoki Haukipudas — Puolanka
II Oulankajoki Kuusamo
III Kitkajärvet Kuusamo

10 461646P
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6. TOIMENPIDESUOSITUKSET IIJOEN JA KIIMINKIJOEN SEKÄ KUUSAMON
VESISTbJEN VESIEN KÄYTOLLE JA SUOJELULLE

Vesihallitus on istunnossaan 14.11.1980 hyväk
synyt ja 20.9.1985 tarkistanut seuraavat toimen
pidesuositukset lijoen ja Kiiminkijoen sekä Kuu
samon vesistöjen vesien käytölle ja suojelulle.

6.1 Vedenhankinta

Taajamien ja haja-asutusalueiden vedenhankinta
tulee järjestää pohjavesivaroin. Vedenhankinta
edellytysten luomiseksi tulisi pohjavesitutkimuk
sia jatkaa ja saattaa kuntakohtaiset ja alueelliset
vesihuollon yleissuunnitelmat ajan tasalle Kiimin
kijoen vesistöalueella. Muualla voidaan veden-
hankinta toteuttaa laadittujen vesihuollon yleis
suunnitelmien pohjalta.

Suunnittelualueella vaikeuttaa pohj avesiesiin
tymien kaukainen sijainti niiden hyväksikäyttöä.
Tästä syystä joudutaan haj a-asutusalueille raken
tamaan pitkiä runkojohtoja ja siirtämään vettä
pohjavesiesiintymien ja kylien välillä.

Vedenhankinnan turvaamiseksi tulisi vesihuol
lon yleissuunnitelmissa käyttöön otettaviksi esi
tetyt pohjavesialueet varata vedenhankinnan tar
peisiin. Tämän lisäksi tulisi selvittää muutkin
käyttökelpoiset ja merkitykselliset pohjavesivarat
tulevia vedenhankintatarpeita ja maankäytön
suunnittelua varten. Alueilla, missä tapahtuu
merkittävää soranottoa ja vedenhankintaa, tulisi
laatia yhteensovittavat vedenhankinnan, maan
oton ja maisemanhoidon yleissuunnitelmat.

Teollisuuden vedenhankintajärjestelyt eivät
vaadi erityistoimenpiteitä.

Kalankasvatuslaitosten toiminta tulee edelleen
perustumaan pääosin pintavesien käyttöön.

6.2 Vesistöjen kuormitus

Yhdyskuntien jätevedet

Suunnittelualueen yhdyskuntien jätevedet tul
laan käsittelemään 1980-luvun aikana biologis—
kemiallista puhdistusta vastaavin menetelmin.
Suunniteltujen toimenpiteiden katsotaan riittä
vän toistaiseksi, elleivät vaikutukset vesistön ti
laan edellytä käsittelyn tehostamista.

Kaikissa taaj amissa tulee kiinnittää huomiota
ohijuoksutusten estämiseen sekä viemäreiden
vuotovesien vähentämiseen tiivistämällä viemäri
verkostoja. J ätevedenpuhdistamoissa syntyvän
lietteen hyötykäyttöä varten tulisi laatia puhdis
tamokohtaiset suunnitelmat sovittaen ne kunnan
muuhun jätteidenkäsittelyyn.

Kalankasvatuslaitokset

Kalanviljely- ja kalankasvatuslaitoksia sijo itet
taessa ja hoidettaessa on pyrittävä estämään ala-
puolisen vesistön rehevöityminen. Laitosten
paikka tulee valita siten, että jäteveden laimene
misolosuhteet ovat hyvät. Kalat tulee ruokkia si
ten, ettei rehua joudu hukkaan. Lietteen sisältä
mien ravinteiden pääsy vesistöön tulee estää pois
tamalla liete riittävän tiheästi ja tehokkaasti. Li
säksi olisi pyrittävä tuottamaan rehuja, joiden
fosforipitoisuus ja rehukerroin ovat alhaiset ja
joiden rakeet kestävät murentumatta käsittelyn.
Uusia kalankasvatuslaitoksia perustettaessa tulee
erityisesti kiinnittää huomiota lietteenpoistojär
jestelyn tehostamiseen. Uusien laitosten kalan
kasvatusaltaita tulee kehittää mahdollisuuksien
mukaan ns. itsepuhdistuvaan suuntaan.

Kalankasvatus on rehevöittänyt useita järviä
Kuusamon alueella. Vesistöhaitat edellyttävät kii
reellisiä toimenpiteitä alueelle laadittavana olevan
vesiensuojelun yleissuunnitelman pohjalta. Yleis
suunnitelmassa tulee erityisesti tarkastella laaja
mittaisen kalankasvatuksen vaikutuksia vesistön
tilaan sekä laatia toimenpidesuositukset kalankas
vatuksen kuormituksen vähentämiseksi.

Uusia kalankasvatuslaitoksia sijoitettaessa tu
lee vesien muun käytön kannalta kyseeseen ensi
sij aisesti lijoen vesistö latvajärvien alapuolisilta
osilta.

Oulankajoen—Kitkajärven vesistöalue ja Kii
minkijoen vesistöalue kuuluvat kansainvälisesti
arvokkaisiin suojeluvesiin eikä kaupallisten ka
lankasvatuslaitosten perustamista alueelle voida
sallia vaarantamatta alueiden suojeluarvoa. Laa
dittavassa Kiiminkijoen vesiensuojelun yleissuun
nitelmassa tulee kuitenkin tarkastella myös ka
lankasvatuksen vaikutusta Kiiminkijoen tilaan.

Hajakuormitus

Haja-asutuksessa tulee pyrkiä estämään jäteainei
den pääsy vesistöihin mm. käyttämällä vähän tai
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ei ollenkaan vettä tarvitsevia käymäläratkaisuja
sekä tehostamaan jätevesien käsittelyä käyttä
mällä hyväksi luonnon suomia mahdollisuuksia.

Tiheässä haja-asutuksessa jätevedet tulee pyr
kiä mahdollisuuksien mukaan johtamaan yleiseen
viemärilajtokseen. Ellei tämä ole mahdollista, tu
lee toteuttaa jätevesien yhteiskäsittely paikallises
ti. Tämä koskee myös lomahotelieja, tomakyliä,
leirintäalueita yms

Loma-asutuksessa on suositeltavin ratkaisu
hyvin hoidettu kuivakäymälä ja talous-, pesu- ja
saunavesien maahan imeyttäminen sekä orgaanis
ten jätteiden kompostointi.

Hajakuormitusta on pyrittävä vähentämään
myös lisäämällä loma-asunnon omistajien ja maa-
ja metsätalouden harjoittajien tietoutta ravintei
den kulkeutumisesta ja vaikutuksista vesistöissä
sekä mahdollisuuksista haittavaikutusten torjumi
seen.

Maa- ja metsätaloudessa tulisi lannoitus- ym.
viljelytekniikka valita niin, että ravinteiden huuh
toutuminen vesistöihin on mahdollisimman vä
häistä. Karjatalouden jäteaineiden ja säilörehun
puristenesteen pääsy vesistöön on estettävä mah
dollisimman tarkoin. Lantaloita suunniteltaessa,
rakennettaessa ja käytettäessä tulee huolehtia sii
tä, että liete- ja virtsasäiliöiden sekä kuivikelanta
varastojen tilavuudet ovat riittäviä ja että lannan
ja virtsan levityksessä Otetaan vesiensuojelun nä
kökohdat huomioon mm. levitysajankohdan suh
teen. Vesihallituksen ja maatilahallituksen ohjei
den mukaisesti uudet lannan varastotilat tulee
mitoittaa vähintään 8 kk:n varastointiaikaa vas
taaviksi. Tähän tulisi päästä myös vanhoissa kar
jasuojissa, jolloin vältytään vesistöjen kannalta
haitalliselta lann an talvilevitykseltä. Metsälannoi
tuksessa tulee erityisesti pyrkiä estämään lannoi
teravinteiden joutuminen suoraan vesiin luopu
maila lannoitteiden lentolevityksestä alueilla, joil
la tällainen vaara on olemassa. Samoin vesankon
torjunta-aineiden lentolevityksestä tulisi luopua
vesiensuojelullisista syistä.

Metsämaiden kuivatustoiminnan vaikutus ve
den laatuun on otettava huomioon suunnittele
maila ojalinjat niin, että ojien syöpymisriski voi
daan välttää sekä ohjaamalla kuivatusvedet vesis
töön laskeutusaltaan, lietteen keruuojien tai
imeytysvyöhykkeen kautta. Metsäojitus tulisi
Kiiminkijoen vesistöalueeila kohdistaa vain kaik
kein taloudellisimp iin hankkeisiin. Purojen per
kauksia tulisi välttää ja mahdolliset perkaukset
tulisi suorittaa ajankohtana, jolloin aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa kalastolle ja kalas
tukselle. Myös metsämaan muokkaustoiminnassa
tulee pyrkiä estämään kiintoaineen ja ravinteiden

huuhtoutuminen vesistöön.
Turvetuotantoaluejden kuivatus-, tuotanto- ja

vesiensuojelutoimenpiteet tulee suunnitella sa
manaikaisesti. Kiintoaine- ja ravinnekuormitusta
tulee vähentää kuivatusojien tarkoituksenmukai
selia sunnittelulla ja rakentamisella. Ympärysve
det on yleensä eristettävä tuotantoalueesta reuna
oj in. Tuotantoalueelle on rakennettava laskeutus
altaat tai toteutettava muut toimenpiteet, joilla
kiintoainekuormitusta saadaan tehokkaasti vä
hennetyksi. Tuottajien tulee tarkkailla toiminnan
aiheuttamaa kuormitusta ja vesistövaikutuksia.
Asianmukaisella hoidolla tulee varmistaa mm. las
keutusaltaiden moitteeton toiminta.

Kiiminkijoen vesistöalueella tulisi pidentää
turvetuotannon iaajentamisen aikataulua. Tutki
muksia turvetuotannon vaikutuksista Kiiminki
joen vesistöön tulisi tehostaa kiireellisesti.

Vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjave
sien muodostumisalueilla olevien kaatopaikkojen
käyttö tulee lopettaa sekä selvittää ne riskit, jot
ka aiheutuvat käytöstä poistetuista kaatopaikois
ta pohjavesiesiintymille.

Suu nnittelualueelle tulee laatia vesistöaiueit
tain vesiensuojelun yleissuunnitelmat. Vesiviran
omaisen tulisi ohjata kunnallisia lautakuntia näi
den suorittaessa alueellaan vesiensuojelun valis
tus-, neuvonta- ja valvontatyötä.

6.3 Voimatalousja säännöstely

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton johdolla on
valmistumassa laaja lähinnä lijoen keski- ja ylä-
osan vesivoimalaitoksia sekä Kollajan tekojärveä
(supistettu Siurua) koskeva selvitystyö, ns. lijoki
projekti, missä käsitellään hankkeiden energiata
loudellisten vaikutusten ohella myös niiden mer
kitystä alueen kehittämisen ja ympäristön kan
nalta sekä alueen kehittämismahdoliisuuksia siinä
tapauksessa, että lijokeen ei rakenneta uusia vesi
voimalaitoksia. Kollajan tekojärven valtakunnal
linen merkitys tulisi perustumaan erityisesti va
ra-, säätö- ja huippuvoiman kehittämiseen sekä Ii-
joen tulvien alentamiseen lähinnä Pudasjärven
kunnan alueella. Vesiensuojelu n ja alueellisen
energiatuotannon vuoksi tulisi allasalueen turve
varat pyrkiä käyttämään hyväksi siinä tapaukses
sa että allas toteutetaan.

Valmisteilla olevassa koskien suojelulaissa tul
laan ilmeisesti säätämään myös siitä, mitkä lijoen
koskista tulisi jättää voimatalouskäyttöön raken
tamatta. Mikäli lijoella rakennetaan lisää vesivoi
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maa, tulisi sen tapahtua koko energiatalouden ta
voitteiden puitteissa. Tällöin toteuttamiskelpoisia
olisivat lähinnä sellaiset hankkeet, joilla on valta
kunnallista merkitystä tai jotka alueen kehittä
misen kannalta ovat erityisen tarpeellisia. Hank
keiden ympäristöarvoihin kohdistuvat vaikutuk
set tulee selvittää ja ottaa huomioon jo suunnitte
luvaiheessa.

Kuusamon vesistöjen luonnonsuojelullinen ja
matkailullinen arvostus suhteessa muihin vesis
tönkäyttömuotoihin on jatkuvasti kasvanut. Mm.
Kuusamo—Muojärven säännöstelystä ja vesien
kääntämisestä Kuusinkijokeen tai lijokeen — jota
Kuusamon vesistökomitea on pitänyt mahdolli
sena — saattaisi ailieutua huomattavia haittavai
kutuksia luonnonsuojelulle sekä matkailuun ja
virkistyskäyttöön tukeutuvalle elinkeinotoimin
nalle Kuusamossa. Kuusamon vesistöjen kääntä
missuunnitelmista tulisi luopua kokonaan.

Kuten koskien suojelutoimikunta on mietin
nössään (1982:71) esittänyt, tulisi Kiiminkijoen
voimataloudellisesta hyväksikäytöstä luopua.

6.4 Uitto ja vesiliikenne

Viimeisten ns. lijoki-projektissa suoritettujen sel
vitysten mukaan lijoen uitto on nykyisellään
alueen muita puutavaran kaukokuljetusmuotoja
edullisempi vaihtoehto, mikäli uittomäärät pysy
vät viime vuosien tasolla.

Uittomahdollisuuden säilyttäminen myös Ii
joella on merkittävä alueen metsätalouden ja
maamme metsäteollisuuden ulkoisen kilpailuky
vyn kannalta.

Uittotoiminnan jatkaminen lijoella ja varsin
kin sen kehittäminen riippuu voimakkaasti joen
voimatatoudellisesta jatkorakentamisesta ja sen
eri vaihtoehdoista. Nippu-uittoon siirtyminen ei
missään vaihtoehdossa näytä kannattavalta, joten
uittoa on kehitettävä irtouittona. Tällöin on kiin
nitettävä huomiota uiton muille vesien ja ranto
jen käyttömuodoille aiheuttamiin haittoihin ja
pyrittävä nämä minimoimaan. Haittoja vähentävi
nä toimenpiteinä tulisivat kysymykseen mm. lisä
puomit, venekulkuaukkojen lisääminen, uppopui
den nosto, jätteiden keräilyn tehostaminen, ve
teen- ja jäälleajopaikkojen sekä muiden toiminta-
paikkojen oikea valinta ja tiedottaminen tulevas
ta toiminnasta.

Uittosääntö tulisi kumota vesistöissä, joissa
uitto voidaan katsoa loppuneeksi. Tällöin olisi
kalankulkua estävät patorakennelmat poistettava

tai tehtävä kalaporras, peratut kosket tulisi kun
nostaa, kuorijäte poistaa pyynti- ja kutualueilta
ja kalanhoito olisi järjestettävä, kunnes kalasto
pystyy uusiutumaan itse riittävässä määrin.

Muualla paitsi lijoen ja Kostonjoen pääväylillä
uitto on loppunut. Uittosääntö voidaankin met
sähallituksen ja uittajien käsityksen mukaan ku
mota Kuusamon vesistöissä, lijoen yläosalla, Kos
tonjoen sivuväylillä, Siuruanjoen, Livojoen ja
Naamanganjoen vesistöissä, Loukusanjoella, Pu
hosjoella ja Korvuanjoella. Tässä yhteydessä tulee
selvittää em. jokien kunnostamistarve ja -toimen
piteet mm. kalataloutta varten. Kunnostamiseen
liittyvä suunnittelu on jo vireillä Oulun vesipiirin
alueella.

Uittosääntö tulisi muuttaa ajan tasalle lijoen
keski- ja alaosalla sekä Kostonjoen pääväylällä.

6.5 Katatalous

Vesistöt tulee pyrkiä säilyttämään sellaisina, että
kalan elinolosuhteet vaarantuvat mahdollisimman
vähän ja ettei kalastukselle aiheudu kohtuutonta
haittaa.

Kalatalouteen kohdistuvaa tutkimustoimintaa
tulisi kehittää siten, että se palvelisi erityisesti
säännösteltyjen vesistöjen kalatuotannon turvaa
mista ja kalastuksen haittojen vähentämistä. Sa
moin luonnontilasten vesien kalatatoudellisen
käytön tehostamiseksi tulisi tehdä tutkimusta,
joka kohdistuu kalojen lisääntymiseen, ravintoon
ja kasvuun. Koskien suojelutoimikunnan Kiimin
kijoen suojeluesityksen sekä Kiiminkijoen uitto
säännön kumoamisen jälkeen ovat edellytykset
joen palauttamiseksi ns. vaelluskalajoeksi paran
tuneet. Tämän takia tulisi Kiiminkijoella ryhtyä
kalaston elin- ja vaellusmahdollisuuksien tutkimi
seen ja parantamiseen ja suhtautua kielteisesti
kaupallisen kalankasvatuksen ja turvetuotannon
voimakkaaseen lisäämiseen. Lisäksi tulisi huo
miota kiinnittää mm. kalakaupan ja jalostuksen
kehittämiseen, kalasatamien sijoittamiseen sekä
vähäarvoisten kalalaj ien käyttöönottoon.

Erityisesti merialueen kalastuksen tärkeän
merkityksen vuoksi tulisi lisätä mm. vaellussiian
poikastuotantoa rakentamalla riittävä määrä
luonnonravintolammikoita. Lammikoiden toteut
tamiseksi tulisi laatia yksityiskohtaisia suunnitel
mia.

Riittävillä istutuksilla ja ylisiirroilla olisi kom
pensoitava jokien sulkemisen aiheuttama kalas
ton menetys. lijoen vesistön rakentamattomille
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latvaosilte sekä muihin rakentamattomiin vesis
töihin tulisi istuttaa ensisijaisesti arvokaloja.
Säännösteltyjen järvien kalastoa tulisi hoitaa is
tuttamalla muuttuneisiin olosuhteisiin sopivia ja
jeja. Ruskeavetisten ja rehevöityneiden järvien
kalalajeja ovat lahna, hauki, made ja ahven sekä
padotusaltaiden erityisesti lahna ja säyne. Peräme
reen laskeviin jokiin sopivat rapu, nahkiainen,
vaellussiika, lohi, taimen, made ja hauki.

6.6 Vesien virkistyskäyttö

Vesien virkistyskäytön kannalta merkittäville ve
sistöjen osille tulisi laatia hoito- ja kunnostamis
suunnitelmat. Erityisesti taajamien lähivesiä olisi
hoidettava niin, että ne soveltuvat uintiin ja
muuhun vesien virkistyskäyttöön. Tärkeitä hoito-
ja kunnostamiskohteita ovat Kiiminkijoki ja Kui
vajoki niihin liittyvine järvineen sekä Kuusamon,
Ranuan ja Pudasjärven kirkonkylien lähivedet.
Säännösteltyjen järvien virkistyskäyttömahdolli
suudet olisi selvitettävä ja laadittava tarvittavat
suunnitelmat. Virkistyskäytön kannalta ovat
säännöstellyistä järvistä merkittäviä Kostonjärvi,
Irnijärvi, Polojärvi ja Kerojärvet.

Kuivajoen vesistössä on Oijärven kunnostuk
sesta, tulvasuojelusta ja voimataloudellisesta hy
väksikäytöstä tehty useita aloitteita. Kuivajoen
vesistölle on v. 1984 laadittu yleissuunnitelma
luonnos Oulun vesipiirin vesitoimistossa. Siinä on
edellä mainittujen käyttömuotojen lisäksi otettu
huomioon myös suojelunäkökohdat. Vesistön
käyttöä tulisi kehittää laadittavan yleissuu nnitel
man pohjalta.

Vesistöjen varsilla olevat kulttuurihistorialli
sesti tai virkistyskäytön kannalta arvokkaat ra
kenteet tulisi ottaa tarvittaessa hoito- ja kunnos
tuskohteiksi. Tällainen on mm. Kitkan puunsiir
tolaitos Kuusamossa.

Loma-asutusta tulisi ohjata ensisijaisesti sel
laisten järvien rannoille, jotka ovat jo loma-asu
tuksen piirissä. Pienten vesialueiden ja saanen
rannat tulisi jättää retkeilylle, veneilylle, melon
nalle, uinnille ja virkistyskalastukselle. Project
Aqua-vesistöjen rannoilla tulisi kiinnittää erityis
tä huomiota jätehuoltoon. Tarvittaessa olisi sel
vitettävä vesistökohtaisesti loma-asutuksen ym
päristövaikutukset.

Rannikon taajamiin olisi rakennettava lisää Iai
tureita veneiden säilytystä varten sekä järjestettä
vä veneilyn tukialueita. Myös sisämaan vesistöjen
rannoilla oleviin taajamiin, erityisesti Kitkajärvil

lä sekä Kuusamo- ja Muojärvellä, olisi järjestettä
vä veneilyn tukialueita. Uitonaikaisen veneilyn
järjestämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Vesistö
jen käyttöä melontaan tulisi edistää laatimalla
reittiselostuksia, järjestämällä tukialueita ja kun
nostamalla reittejä. Tällaisia kohteita ovat mm.
Kiiminkijoki, Oulankajoki sekä Kuusamon reitti-
vedet.

6.7 Tulvasuojelu, kuivatusja kastelu

Suunnittelualueella esiintyy merkittäviä tulvia
lähinnä vain lijoen keskijuoksulla. Niitä voitaisiin
alentaa keskijuoksun porrastuksella ja Kollajan
tekojärvellä, joiden toteuttamismahdollisuuksia
on selvitetty laajassa ns. lijoki-projektissa. Vesi-
hallituksessa laadittavana oleva lijoen vesistön
tulvantorjunnan toimintasuunnitelma tulisi saada
mahdollisimman pian valmiiksi ja käyttöön.

Kiiminkijoen vesistöalueella tulisi pidättyä ve
sistön luonnontilaa merkittävästi muuttavista
tulvasuojelutöistä. Tulvien pienentämisestä esim.
säännöstelemällä vesistön latvajäiwiä olemassa
olevilla vesistörakenteilla kuten uittopadoilla tu
lisi tehdä selvitys. Kuivajoen vesistöalueetla tulisi
tulvasuojelussa ottaa huomioon se, mitä edellä on
kohdassa 6 esitetty.

Tulvasuojelutoimenpiteet tulee toteuttaa mo
ninaiskäyttöperiaatteella, jolloin vesien eri käyt
tömuotojen tavoitteet otetaan huomioon ja pyri
tään siihen, että toimenpiteiden haittavaikutuk
set minimoidaan.

Kuivatustoimintaa suunnittelualueella olisi
edelleen kehitettävä ottaen huomioon ympänis
tönsuojelulliset näkökohdat. Maatalousmaiden
kuivatuksen tehostamisessa on salaojitus suositel
tavin. Metsäojitusten yhteydessä on tulvien mah
dollista lisääntymistä pyrittävä estämään tai tul
vista johtuvia haittoja torjumaan. Metsämaiden
sekä turvesoiden kuivatustoiminnassa on sen vai
kutus veden laatuun otettava huomioon esim.
suunnittelemalla ojalinjat niin, että ojien syöpy
misniski voidaan välttää sekä ohjaamalla kuivatus
vedet vesistöön laskeutusaltaan, lietteen kemu
ojien tai imeytysvyöhykkeen kautta. Metsäojitus
tulisi Kiiminkijoen vesistöalueella kohdistaa vain
kaikkein taloudellisimpiin hankkeisiin. Purojen
perkauksia tulisi välttää ja perkaukset tulisi suo
rittaa ajankohtana, jolloin aiheutuu mahdolli
simman vähän haittaa kalastolle ja kalastukselle.

Vesistöjen varsille rakennettaessa ja ranta
alueita muutoinkin käytettäessä ja niiden käyttöä
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suunniteltaessa tulee tulvien aiheuttama uhka ot
taa huomioon. Erityisesti ympärivuotiset asuin
rakennukset tulisi sijoittaa turvallisetle korkeu
delle.

6.8 Vesiluonnon ja maiseman suojelu

Eriasteisilla päätöksillä suojellut suojelualueet ja
kohteet tulee ottaa huomioon kaikessa vesien
käytössä. Laadittaessa vesien käyttöä koskevia
suunnitelmia ja toteutettaessa vesistöhankkeita
tulee kiinnittää huomiota myös ehdotettuihin
suojelukohteisiin selvittämällä vesien eri käyttö-
muotojen ja suojelun väliset mahdolliset ristirii
dat.

Suojeluarvoiset vapaat kosket ja vesistökoh
teet kuten Kitkajärvet, Kitkajoki, Oulankajoki,
Kuusamo — Muojärvi ja Kiiminkijoki tulisi pyrkiä
säilyttämään rakentamattomina mm. virkistys-,
matkailu-, tutkimus- ja opetustoimintaa varten.
Oulun vesipiirin vesitoimistossa laadittavana ole
va Kiiminkijoen vesiensuojelun yleissuunnitelma
tulisi saada mahdollisimman pian valmiiksi ja
käyttöön. Siinä selvitetään erityisesti suojelun
edellyttämät kuormituksen vähentämis- ym. ve
den laatuun vaikuttavat toimenpiteet, jotka tulisi
saada alueella toteutumaan.

Vesien käyttöön ja vesimaisemaan liittyviä
kulttuurikohteita tulisi kunnostaa ja huolehtia
jatkuvasti niiden kunnossapidosta (mm. vanhat
myllyt ja historiallisesti merkittävät uittolait
teet). Aikaisemman rakentamisen vaurioita tällai
sissa kohteissa olisi myös pyrittävä korjaamaan.

Vesien käytön suunnittelussa ja rakentamises
sa tulisi ottaa lisäksi huomioon vesimaiseman
suojelun ja hoidon kannalta mm. seuraavat suosi
tukset:

— Rantojen läheisyyteen rakentaminen tulisi so
peuttaa vesimaisemaan. Rannan ja rakennuk
sen väliin tulisi jättää suojapuusto tai riittävä
etäisyys. Kapeikkoihin ja pieniin saariin ei tu
lisi rakentaa.

— Teitä ei tulisi rakentaa lähelle rantaa. Vesjstö
jen ylitykset tulisi suunnata kapeimpiin koh
tim tai muuten maisemallisesti sopiviin paik
koihin. Siltojen ja penkereiden rakentamisessa
muutoinkin tulee ottaa huomioon vaikutukset
vesimaisemaan ja vesistön tilaan.

— Vesistöön rakentamisen jäljet tulee siistiä ja
verhota kasvillisuudella maisemaan sopeutu
viksi.

— Rantaan asti ulottuvia ja saarten avohakkuita
tulee välttää. Rantojen kulumisen ja maiseman
roskaantumisen estämiseen tulisi pyrkiä jaka
malla valistusta vesillä ja rannoilla liikkujille.

Ulton tarpeeseen perattuja jokia on ryhdytty entisöimään. Oulun vesipiirissä on laadittu uitto

väylän kunnostussuunnitelma mm. Livojoelle.
The water district restores old tirnber floating channets for flsbing and recreation.

Photo:Jorma Kauppinen
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KIRJALLISUUTTA

Tämän julkaisun pohjana on ollut suunnittelu-
työryhmän ehdotus, joka on julkaistu vesihalli
tuksen tiedotuksia -sarjassa vuonna 1978 nume
rolla 136 “Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon
vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnitelma”
ja siitä laadittu lyhennelmä” Ii- ja Kiiminkijoen
sekä Kuusamon vesistöjen käyttö”. Suunnitel
maan ovat merkittävästi vaikuttaneet työryhmän
ehdotuksesta annetut kannanotot ja siitä pyyde
tyt lausunnot, joista on tiivistelmät vastineineen
tämän julkaisun liitteenä.

Oheiseen luetteloon on koottu suunnitelmaa
varten tehdyt erityisselvitykset sekä suunni
telmaan vaikuttanutta muuta keskeistä kirjalli
suutta. Täydelliset lähdeviitteet on esitetty vesi
hallituksen tiedotuksessa nro 136.
Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien

käytön kokonaissuunnitteluun liittyvä selvitys vesis
töjen nykytilasta ja kehityksestä vesistöön kohdistu
van kuormituksen ja kuormitusennusteiden valossa.
Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto 1974 (julkai
sematon moniste, Oulun vesipiirin vesitoimisto)

Uittoselvitys Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesis
töjen vesien käytön kokonaissuunnittelua varten.
Suunnittelukortes Oy 1975 (julkaisematon moniste,
Oulun vesipiirin vesitoimisto)

Kalatalousselvitys Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon
vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnittelua var
ten. Kala- ja Vesitutkimus Oy Helsinki 1974 (julkai

sematon moniste, Oulun vesipiirin vesitoimisto)
Kuusamon vesistökomitean mietintö. Komiteanmietintö

1969:A2.
Pohjois-Pohjanmaan energiahuolto. Oulu 1972. Pohjois-

Pohjanmaan Seutukaavaliitto, julkaisusarja 16.
Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto. Pohjois-Pohjan

maan rakennesuunnitelma 1976—1985. Oulu 1976.
Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto: Pohjois-Pohjan

maan seutusuunnitelma v. 1981—1990. Oulu 1981.
Siumatyöryhmän mietintö, Maa- ja metsätalousmmiste

riö 197$
Siuruan ympäristötyöryhmän mietintö, Maa- ja metsä

talousministeriö 1979.
Erityistä suojelua vaativat vedet. Komiteanmietintö 1977:

49, Maa- ja metsätalousministeriö.
Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, Komitean-

mietintö 1981 :32, Maa- ja metsätalousministeriö.
Soiden suojelun perusohjelma 1 ja II. Valtioneuvoston

päätös 19.4.1979 ja 26. 3. 1981.
Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma.

Valtioneuvosto 24.2.1978.
Pohjois-Pohjanmaan seutukaava suojelu-, virkistys- ja

metsien monikäyttöalueet. Pohjois-Pohjanmaan Seu
tukaavaliitto. Oulu 1981.

Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostami
sesta kansatlispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi (674/
81).

Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostami
sesta soidensuojelualueiksi (676/81).

Oulun lääninhallitus: Oulun läänin alueellinen kehittä
missuunnitelma. Oulu 1978.
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(Huom! Työryhmä on laatinut seuraavat vasti

neensa vuonna 1978. Tämän jälkeen on tilanne

esim. Oulujoen vesistön uitossa sekä useissa ve

siensuojelu- ja vesihuoltokysymyksissä muuttu

nut sillä tavoin, että vastineet eivät enää ole kai

kilta osin ajankohtaisia. Itse suunnitelmassa ja ve

sihallituksen 20.9.1985 tarkistamissa toimenpide

suosituksissa on tilanteiden muuttuminen kui

tenkin otettu huomioon.)

Johdanto

Työryhmän ehdotus Ii- ja Kiiminkijoen sekä
Kuusamon vesistöjen vesien käytön kokonais
suunnitelmaksi valmistui keväällä 1978, jolloin se
myös julkaistiin Vesihallituksen tiedotuksia -sar
jassa numerolla 136. Ehdotus lähetettiin 10.3.78
tiedoksi kaikkiaan 113 :lle taholle, joita suunnitel

ma koskee, sekä varattiin samalla mahdollisuus

lausunnon antamiseen. Lausuntoja saatiin yh

teensä 54 kappaletta eli 47 % lähetetyistä lausun
topyynnöistä.

Osa lausunnon antajista ilmaisi mielipiteensä
ainoastaan täyttämällä lausuntopyynnön mukana
lähetetyn kyselylomakkeen, ja yleensä näihin
liittyivät myös perustelut tai erikseen annetut
kannanotot. Useita lausuntoja annettiin myös il
man täytettyä kyselylomaketta. Yhteenveto lo
makkeille annetuista vastauksista on esitetty tä
män liitteenä lopussa.

Lausunnonantajien perusteluista ja muista kan
nanotoista on tehty yhteenveto. Ne on koottu
tiiviiksi esityksiksi asiaryhmittäin noudattaen ko
konaissuunnitelman sisällysluetteloa, mutta niitä
ei ole referoitu sanatarkasti. Kunkin asiaryhmän
yhteyteen on liitetty suunnittelutyöryhmän vas
tine lausunnossa esitettyihin näkökohtiin.

Lausuntojen antajat ovat esittäneet lukuisia
korjauksia ja täsmennyksiä kokonaissuunnitelma
ehdotuksessa esiintyviin numero- ym. yksityis
kohtaisiin tietoihin. Esitetyt korjaukset on otettu
huomioon suunnitelmaa tarkistettaessa, ja niistä
on laadittu erillinen luettelo. Oheisessa yhteen
vedossa ei näihin ole puututtu, vaan siinä käsitel
lään lausunnon antajien esille tuomia periaatteel
lisia ja suunnitelman varsinaiseen asiasisältöön
liittyviä näkökohtia.

Monissa lausunnoissa on arvosteltu kokonais

suunnitelmaehdotusta siitä, että käsittely on

ollut joidenkin asioiden osalta liian yleispiirtei

nen, ettei suunnitelmassa ole esitetty riittävän

konkreettisia toimenpiteitä ja että monia asioita
ei ole käsitelty ollenkaan. Osa tämän kaltaisesta

arvostelusta saattaa perustua virheelliseen käsi

tykseen vesien käytön kokonaissuunnittelun tar
koituksesta ja luonteesta. Kokonaissuunnittelulla

pyritään edistämään vesien tarkoituksenmukaista

käyttöä ja yhteensovittamaan eri käyttömuoto

jen välisiä ristiriitoja. Se on luonteeltaan ohjaavaa
suunnittelua, joka luo puitteet ja suuntaviivat
yksityiskohtaiselle yleis- ja hankesuunnittelulle.
Kokonaissuunnitelmassa voidaan myös esittää ve

sien käyttäjille ideoita, jotka herättävät mielen
kiinnon selvittää yksityiskohtaisesti sellaisia

ratkaisumahdollisuuksia, joihin ei ehkä muutoin

tultaisi kiinnittäneeksi huomiota. Suunnittelun
alueellisen laajuuden ja ajallisesti pitkän ulottu
vuuden johdosta se joudutaan rajaamaan tärkeim

piä vesien käytön ja suojelun suuntaviivoja koske

vaksi myös sen takia, että suunnitteluun käytet

tävissä olevat resurssit ovat suhteellisen vähäiset.

Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen

alueella on suunnittelu painotettu vesivoimaan,

uittoon ja vesien virkistyskäyttöön sekä luonnon
suojeluun. Vähimmälle ovat siten jääneet vesien

suojelu, vedenhankinta, tulvasuojelu ja kalata

lous. Erityisesti viimemaininin osalta on lukuisis

sa lausunnoissa esitetty toivomus kannanotosta

korvauksiin ja asioiden jälkihoitoon. Kokonais
suunnittelun tarkoitus ei kuitenkaan ole puuttua
oikeuskäsittelyssä oleviin hakemuksiin.

Vesien käytön kokonaissuunnittelun yhtey
dessä on tullut esille huomattava määrä sellaisia
vesien käyttöön liittyviä epäkohtia, joiden osalta
kaivattaisiin yksityiskohtaisemman yleis- tai han

kesuunnittelun tasoista suunnittelua. Tämän kir

jan luvussa III on tarkasteltu suunnitelman toteu
tumista ja jatkotoimenpiteitä.

Yleisiä huomautuksia

Valtioneuvoston kanslia huomauttaa, että suun
nittelualueen edustus erityisesti työryhmässä olisi
tullut olla laajempi eikä vain viraston edustajista
kokoonpantu. Mm. maankäytön suunnittelu olisi
ollut tarpeen. Tähän yhtyvät myös Vesiyhdistys,

TIIVISTELMA II- JA KIIMINKIJOEN VESIEN KÄYTiIN
TELMAEHDOTUKSESTA ANNETUISTA LAUSUNNOISTA

VASTINEET NIIHIN

KOKONAISSUUNNI
JA TYÖRYHMÄN
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Työvoimaministeriö, Oulun lääninhallitus ja Maa
taloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto, jotka
korostavat yhteistyön merkitystä jatkosuunnitte
lussakin. Edelleen Valtioneuvoston kansila huo
mauttaa, ettei hajakuormitus ole saanut merki
tykseensä nähden oikeaa painoarvoa, eikä sitä ole
huomioitu toimenpidesuosituksissa. Maatalous
tuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää, että
asioiden käsittely vesistökohtaisesti olisi saatta
nut oLla setvempi, jotta asioista olisi saanut pa
remman kokonaiskuvan.

SuunniteLmaehdotuksen laatineen työryhmän
on nimennyt vesihallitus. Eri intressipiirien
edustuksellisuus on pyritty huomioimaan suun
nittelussa neuvottelukuntamenettelyllä, missä
kannanotot ja osallistumisen voimakkuus on
perustunut ao. intressipiirin nimeämän edusta
jan vapaaehtoisuuteen. Hajakuormituksen suh
teellisen vähäinen käsittely painoarvoonsa näh
den johtuu käytettävissä olevien lähtötietojen
ja resurssien vähäisyydestä. Toimenpidesuosi
tuksia täydennetään tästä syystä hajakuormi
tuksen osalta. Vesistökohtainen asioiden käsit
tely on myös työryhmän mielestä tällä hetkel
lä paras tapa hoitaa vesistösuunnittelua.

Tie- ja vesfrakennushallitus huomauttaa, että
suunnitelmaehdotuksessa on painotettu vesihalli
tukselle erityisesti kuuluvia tehtäviä enemmän
kuin muita.

Käyttömuotojen käsittelyssä on painoa pantu
eniten voimataloudelle, uitolle ja vesien virkis
tyskäytölle, jotka on katsottu merkittävim
miksi alueen vesistöjen käytön kannalta. Kala
talouden perusteellista käsittelyä ei ole katsot
tu tarkoituksenmukaiseksi kahdesta syystä:
1) kalataloutta koskeva oikeuskäsittely oli Ii-

joen osalta kesken
2) kalatalouden hoito ja sen suunnitteLu ei

kuulu VH:lle ja kalataloustietoa muiden ve
sistöjen osalta oli vähän.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos huomaut
taa, että suunnitelmassa on voimataloutta paino
tettu aivan liikaa ja kalatalouden etuja jatkuvasti
kavennettu. Vesihallituksen tavoitteena näkyy
olevankin uusien rakennuskohteiden hankkimi
n en.

Työryhmä viittaa edelliseen vastineeseen ja toi
menpidesuosituksiin. Lisäksi työryhmä toteaa,
että vesihallintolaki eräiltä osin edellyttää ve
sistötöiden toteuttamista valvonnan ohella.
Kalatalouden hoidon osalta on varmasti paran
tamisen varaa ja edellytykset siihen löytyvät
tiedon ja kokemusten lisääntyessä.

Oulun lääninhallitus, Kuivaniemen kunta ja Maa
taloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto totea-

vat, että paikallista väestöä tulisi riittävästi kuul
la suunnittelun eri asteissa ja etenkin jatkosuun
nittelussa. Nykymuodossaan kokonaissuunnittelu
on liian hidasta, jotta siitä olisi riittävää hyötyä.

Työryhmä on suorittanut suunnittelun alku
vaiheessa ns. kuntakierroksen. Myöhemmissä
vaiheissa työryhmä on kuullut vesihallituksen
kutsumaa neuvottelukuntaa ja suunnitelma
ehdotuksista on pyydetty lausunnot mm. kun
nilta. Vaikutusmahdollisuudet koetaan ilmei
sesti vähäisinä, mikä johtuu suurelta osalta
myös venähtäneistä aikatauluista. Suunnitte
lun nykyvaiheessa asiaan ei voi enää vaikuttaa.

Pohjois-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistyksen Lii
ton ja Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan
liiton sekä Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespiirin
mielestä ei vesien omistajien edustajia eikä vapaa-
ajan kalastajien edustusta ole otettu mukaan
suunnitteLussa.

Eri vesienkäyttäjäryhmien edustus vesien käy
tön kokonaissuunnittelussa on pyritty hoita
maan neuvottelukuntamenettelyn avulla. Vesi
hallitus on suunnittelua käynnistettäessä neu
votellut nimeämänsä työryhmän kanssa neu
vottelukuntaan kutsuttavista intressipiireistä.
Neuvottelujen perusteella vesihallitus on har
kintansa mukaan kutsunut tärkeimmät alueen
vesienkäytöstä vastaavat viranomaiset ja järjes
töt mukaa. Työryhmä valittaa sitä, että mai
nittu edustus on jäänyt neuvottelukunnan ul
kopuolelle joskin on todettava, että myöhem
pikin mukaantulo olisi ollut mahdollista, mi
käli asiasta olisi tullut aloite.

Kainuun Maatalouskeskus huomauttaa, että sen
mukanaolo neuvottelukunnassa olisi ollut suota
vaa.

Työryhmä viittaa edellä annettuun vastinee
seen.

Kuusamon kunta huomauttaa, että julkisuudessa
on tuotava enemmän esille vapaan luonnon mer
kitystä ihmisen mielenterveydelle hyötyjä ver
rattaessa.

Työryhmä yhtyy kunnan kantaan. Onkin to
dettava, että erityisesti kokonaissuunnittelussa
tulisi ns. aineettomille arvoille antaa merkittä
vä paino silloin, kun näistä arvoista on näyttöä
olemassa. Näin on työryhmän mielestä teh
tykin.

Oulun Vesiensuojeluyhdistys esittää, että suun
nittelun seuraavia vaiheita varten tulisi ministe
riön tai vesihallituksen toimesta nimetä työryh
mä, joka valvoisi yleis- ja hankesuunnittelua. Työ
ryhmän edustus tulisi olla mahdollisimman laaja
käsittäen kaikki oleelliset intressiryhmät. Esite
tystä menettelystä tulisi olla maininta jatkokäsit
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telyä koskevassa osassa. Samaa ovat ehdottaneet
myös Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan
liitto ja Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespliri.

Kannanotto on varteenotettava. Työryhmä on
ottanut kantaa asiaan kohdassa 8.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
korostaa paikallisen tarpeen merkitystä vesistön
käytössä. Suunnittelussa tulisi huomioida vesis
tön aiempi käyttö sekä siitä aiheutuneet mene
tykset. Kokonaissuunnittelussa olisikin syytä

siirtyä vesistökohtaiseen suunnitteluun ja tällöin
olisi huomioitava ensin paikallinen tarve ja sitten
vasta yleisen edun tarve. Asioiden julkistaminen
ei ole ollut riittävä.

Vesistön aiempaan käyttöön, jos vesioikeu
delliset asiat ovat vireillä, työryhmä ei ole
suunnitelmaehdotuksessa puuttunut uusia eh
dotuksia tekemällä. Vesistökohtainen suunnit
telu on kannatettavaa ja työryhmä yhtyy esi
tykseen paikallisen tarpeen huomioimisesta.
Työryhmän käsityksen mukaan asioiden jul
kistaminen on ollut riittävää näyttelyineen ja
tiedottamisineen. Julkistamista voitanee te
hostaa kylläkin suunnitteluvaiheessa. Tähän
työryhmä ei voi kuitenkaan enää vaikuttaa.

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton mielestä eri
vesienkäyttömuotoja on käsitelty eritasoisesti ja
eri painoilla.

Vesistön aikaisemmasta käytöstä seuraa, että
määrättyjä kysymyksiä joudutaan käsittele
mään suuremmalla painolla kuin toisia. Eri
alueiden luontaiset edellytykset ovat erilaiset,
joten eri alueilla on tarkoituksenmukaista ke
hittää vesistön käyttöä eri Suuntiin.

Oulun Vesiensuojeluyhdistys huomauttaa, että
esitettyjen toimenpiteiden oikeudelliset edelly
tykset on jätetty vähälle huomiolle. Myöskään
jo toteutettujen vesistöhankkeiden ongelmia ja
ratkaisukeinoja ei ole käsitelty suunnitelmassa.

Oikeudellisten edellytysten käsittelyn ei kat
Sota kuuluvan kokonaissuunnittelun piiriin.

Vedenhankinta

Oulun lääninhallitus, Maataloustuottajain Pohjois-
Pohjanmaan liitto ja Oulun Vesiensuojeluyhdistys
ovat kiinnittäneet huomiota veden ottamoiden ja
erityisesti käyttöönottamattomien vesiesiinty
mien suojaustoimenpiteisiin, alueiden lunastami
seen ja sen rahoitukseen. Suunnitelmassa olisi
tullut tehdä ehdotus näiden osalta sekä harkita
kaavoituksen käyttökelpoisuutta mm. ns. tärkeil
le pohjavesialueille.

Suojeltaviksi ehdotetut pohjavesiesiintymät
on luetteloitu suunnitelman taulukossa 1/6 —

7.1 sivulla 112. Valitut esiintymät on luetteloi
tu myös vesihallituksen tiedotuksia sarjassa
no 109 “Yhdyskuntien vedenhankinnalle tär
keät pohjavesialueet”. Työryhmän tavoitteena
on ollut, että mainittu luettelo olisi sellaise
naan otettu huomioon Pohjois-Pohjanmaan
Seutukaavaliiton SUVI-kaavassa, joka valmis
tui keväällä 1978. Siinä oli kuitenkin huomioi
tu em. luettelo vain osittain. Nyttemmin vesi
hallitus on valittanut asiasta sisäasiainministe
riölle. Esiintymien lunastamiseen tarvittavaan
rahoitukseen suunnitelmassa ei ole otettu kan
taa, koska rahoitusta käsitellään valtakunnalli
sella tasolla muissa yhteyksissä.

lin kunta katsoo, että vuodelle 2000 esitettyä
tavoitetta tulisi nopeuttaa. Lisäksi vedenhankin
nassa tulisi huomioida teollisuuden ja kalankas
vatuslaitosten vedentarve. Tähän yhtyy myös
lijokilaakson kuntain toimikunta ja ns. korko
tukilainalakia tulisi muuttaa kunnille edullisem
maksi.

Suunnitelmassa esitetyistä vaihtoehdoista on
jo toteutettu 1978 yhdysjohto Ii — Haukipu
das. Lisäksi on laadittu yleissuunnitelma vuo
den 2000 tavoitteita varten Haukiputaan, lin,
Kiimingin ja Ylikiimingin kunnille. Kunnan
vedenhankinnassa on huomioitu ns. pienteolli
suuden vedentarve. Suurteollisuuden ja run
saasti vettä (lähinnä pintavettä) käyttävien ka
lankasvatuslaitosten vedenhankintaa ei ole voi
tu huomioida kokonaissuunnittelussa, koska
vedentarvetta ei ole tiedossa. Lähinnä tällöin
tulisi kyseeseen lijoen veden käyttö ja mah
dollisesti merivesi. Korkotukilainalain osalta
työryhmä yhtyy toimikuntaan.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto pi
tää tärkeänä haja-asutuksen vesihuollon turvaa
mista. Tähän tarvitaan tehostettuja toimenpiteitä
mm. rahoituksen osalta, mihin olisi toivottu kan
nanottoa. Liitto olisi toivonut kannanottoa myös
Siuruan tekojärvien toteuttamisesta aiheutuvien
ns. vähävetisten uomien vesihuollosta ja erityises
ti niiden osalta, jotka eivät tulisi korvausten pii
riin.

Haja-asutuksen vedenhankinnan rahoitus ta
pahtuu pääasiassa maatilatalouden kehittämis
varojen turvin. Näiden määrärahojen lisäystä
on syytä pitää aiheellisena, koska vedenlaatu
kriteerit ovat nousseet erityisesti maatilatalou
den piirissä. Suosituksia täsmennetään tältä
osin. Siuman tekojärvien ns. vähävetisten uo
mien vesihuolto on suunniteltu Siuruatoimi
kunnan mietinnössä (VH:n julkaisu 14/1975)
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hoidettavaksi rakentamalla runkovesijohdot ja
tarpeelliset vedenottamot em. jokivarsille. Kor
vausten ulkopuolelle jäävät taloudet voivat
luonnollisesti liittyä ao. vesiyhtymän tai kun
nan sääntöjen mukaisesti vedenkuluttajiksi.
Tästä on jo olemassa myönteisiä kokemuksia.

Työvoimaministeriö toteaa, että Haukiputaalle ja
Pudasjärvelle suunnitellut vedenhankinta-alueet
ovat myös soranottoalueita. Ministeriö tieduste
lee, jääkö kuntiin riittävästi soranottopaikkoja.

Soravarojen inventointia ei ole suunnitelmassa
käsitelty. Myöskään kunnat eivät ole asiasta
huomauttaneet lausunnoissaan. Kokonaissuun
nittelusta erillisenä on nyttemmin laadittu
Haukiputaan tärkeimmille pohjavesiesiintymil
le soranottosuunnitelma siten, ettei pohjave
denotto vaikeudu. Asia on huomioitu toimen
pidesuosituksissa.

Haukiputaan kunta epäilee kartoitettujen pohja
vesivarojen riittävyyttä laaditun yleissuunnitel
man tarpeisiin.

Käyttöönotettujen ja tutkittujen pohjavesi
esiintymien antoisuus riittää hyvin kattamaan
kunnan keskimääräisen vedentarpeen. Lisäksi
mm. Haukiputaan ympäristössä suoritetaan
parhaillaan uusien pohjavesiesiintymien kar
toitusta Oulun vesipiirin vesitoimiston toi
mesta.

Ranuan kunta huomauttaa, että vedenhankin
nan suositukset kunnan osalta puuttuvat.

Ranuan kunnan vedenhankinta ehdotetaan
hoidettavaksi suosituksissa esitetyltä Kuhan
suunnalta Pihlajaharjusta. Tätä ennen voidaan
toteuttaa Repoharjun esiintymän (300 m3/d)
rakentaminen. Esiintymien yhteinen antoisuus
on noin 1 400 m3/d.

Vesiensuojelu

Valtioneuvoston kanslia, Oulun Vesiensuojelu
yhdistys ja Teollisuuden Keskusliitto huomautta
vat, että hajakuormituksen perusteita ja jakaantu
maa ei tunneta riittävän hyvin. Hajakuormituk
seen kuuluu myös lannoitustoiminta ja sen vaiku
tus olisi tullut selvittää voimaperäisemmin. Yli
lin kunta kiinnittää erityistä huomiota pysyvään
jokivarsiasutuksen vaikutuksiin.

Työryhmä yhtyy esitettyyn näkemykseen.
Toistaiseksi ovat selvitystä rajoittaneet resurs
sien vähyys. Hajakuormituksen osuutta ja vä
hentämistä ryhdyttäneen tehokkaammin sel
vittämään 1 980-luvulla.

Metsähallitus huomauttaa, ettei Kiiminkijoen

osalta ole esitetty vedenlaatuennustetta.
Kokonaissuunnittelun yhteydessä laaditussa
vedenlaatuselvityksessä katsotaan tulevien
kuormirusten vaikuttavan vesistön veden laa
tuun niin vähäisessä määrin, ettei tiedossa ole
va käyttökelpoisuusluokitus tulisi muuttu
maan. Poikkeuksen tästä muodostavat eräät
taajamat, joiden purkupaikkana on järvivesis
töt. Näiden osalta ei suunnittelun kuluessa ol
lut riittävää tietoa, jotta vedenlaatuennuste
olisi voitu laatia. Ennusteita tulisi laatia 1980-
luvulla yhdessä kuormittajien kanssa.

Merentutkimuslaitos esittää, ettei merialueella
tulisi käyttää samaa laatuluokitusta kuin sisäve
sillä, koska veden käyttömuodot ovat erilaiset.
Lisäksi todetaan, ettei ole huomioitu komitea
mietintöä”erityistä suojelua vaativat vesistöt”.
Kiiminkijoen suualueella olevista rakenteista ja
alueen veden laadusta on em. mietinnössä suosi
tuksia. Suositusta sivun 160 lopussa tutkimuslai
tos ei pidä riittävänä. Samaa on ehdottanut myös
Vesiyhdistys. Project Aqua-suunnitelman toteut
tamista käsittelevää kappaletta 6.—7.2 ei löydy
kirjasta.

Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus yhden as
teikon avulla on vaikeata paitsi merellä myös
sisävesillä. Luokittelu on lähinnä suuntaa an
tava ja sitä on mahdollisuus käyttömuotokoh
taisesti täsmentää muiden ohjeiden mukaisesti
aina tarvittaessa. Tietyin varauksin luokitusta
voidaan käyttää hyväksi suunnittelualueen
merialueella, sillä se kuvaa veden tärkeimpiä
laatuparametrejä. Lähinnä vain yhdyskuntien
ja eräiden teollisuuslaitosten vesihuollossa mur
tovesi ei tule kysymykseen. Erityistä suojelua
vaativat vesistöt on komiteanmietintöön va
littu osittain työryhmän jäsenten ehdotuksesta.
Samoin nämä ovat esittäneet suosituksia suo
jeluohjelmaan. Yleensä esitettyihin toimenpi
desuosituksiin sisältyy komiteanmietinnön yk
sityiskohtaiset suositukset. Lopullisessa suun
nitelmassa voidaan viitata sanotun mietinnön
sisältöön.

Oulun Vesiensuojeluyhdistys huomauttaa, ettei
kokonaissuunnitelmassa tulisi mennä kuntakoh
taisiin suosituksiin, koska puhdistamotekniikka
muuttuu jatkuvasti.

Huomautus saattaa olla aiheellinen ja varteen
otettava. Ainakin jokivesistöissä puhdistusta
son määrittely voinee olla suotavampi. Järvet
ovat sensijaan purkuvesistönä yksilöllisempiä,
joten suositukset on syytä esittää purkualue
kohtaisesti.

Oulun lääninhallituksen mielestä maatalouden
vesiensuojelu voidaan hoitaa vasta ilmestyneiden
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‘Maatalouden vesiensuojeluohjeet” mukaisesti.
Muun hajakuormituksen osalta ei ole esitetty
selviä ratkaisumalleja ja toimenpidesuosituksia.

Työryhmä yhtyy näkemykseen ja pitää oh
jeita riittävinä maatalouden osalta. Samoin
ratkaisumalleja on olemassa muun vakinaisen
asutuksen sekä loma-asutuksen suhteen. Oji
tusten ja vesistöjen “luonnonkuorman” suh
teen voidaan suositella vain lannoituksen “hyö
tysuhteen” parantamista oikealla ajoituksella
ja kohdentamisella sekä ojitusten suunnittele
mista sellaisiksi, että kiintoainesta pääsee mah
dollisimman vähän alapuoliseen vesistöön.

Haukiputaan kunta pitää puhdistamojen aika
taulua liian hitaana Puolangan osalta Kiiminki
joella. Toisaalta Yli-In kunta pitää oman puhdis
tamon aikataulua liian kireänä, Edellinen pitää
lisäksi vesiklosettia harvassa loma-asutuksessa
tarpeettomana.

Haukiputaan kunnan huomautus ei enää anna
aihetta, koska tehostus on toteutettu. Työ
ryhmä pitää Yli-lin kunnan jätevesien keskit
tämissuositusta sopivana. Puhdistamon ajalli
seen toteuttamiseen työryhmä ei ole ottanut
kantaa tässä vaiheessa.

Ylikiimingin kunta katsoo, että valtion tulisi tu
kea kuntaa normaalivaatimusten yli menevien
kustannusten osalta.

Työryhmä yhtyy kunnan kantaan. Toistai
seksi näitä vaatimuksia ei ole viranomaisten
taholta esitetty.

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto huomaut
taa, että kuntien puhdistamoaikataulut ja pienet
kuormittajat tulisi sopeuttaa toisiinsa niiden
kuormitusmerkittävyyden mukaan. Aikataulut
tulisi laatia em. siLmällä pitäen. Kuormittajien
suhteen tulisi lisäksi olla tasapuolisia.

Näkemys on sama kuin työryhmän. Erityi
sesti 1980-luvulla kuormittajien vaikutus ve
sistöissä tulisi ottaa paremmin huomioon ar
vioitaessa vesiensuojelutoimenpiteitä ja siitä
saatavaa hyötyä.

lijokilaakson kuntam toimikunta huomauttaa,
ettei vesistöjen kuormitusta saisi enää nostaa ja
että kalalaitosten jätevesitutkimuksiin tulisi oh
jata enemmän varoja.

Vesihallinnon samoin kuin työryhmän tavoit
teena on ensi vaiheessa vesien kuormituksen
“pysäyttäminen” nykyiselle tasolle. Kuten
suosituksesta huomataan, tähän ei aivan pääs
tä suunnitelluilla toimenpiteillä. Seuraavana
vaiheena joudutaan arvioimaan kuormitus
taso, joka vesien käytölle tullaan sallimaan.

Pohjois-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistyksen Liit
to, Pohjois-Pohjanmaan piirimetsälautakunta ja

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
huomauttavat, että metsälannoitusrajoitukset tu
lee ottaa käyttöön koko maassa, jos suositukset
hyväksytään esitetyssä muodossa. Alueella on li
säksi omat erityispiirteensä, jonka johdosta mm.
sijoituslannoituksella ei saavutettane samoja tu
loksia kuin viljavilla Etelä-Suomen pelloilla.

Työryhmä ei voi tehdä koko maata koskevia
ehdotuksia, mutta yhtyy periaatteessa esitet
tyyn.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
huomauttaa, että maahanimeytys tulee vaatia
myös vanhalta loma-asutukselta.

Työryhmän ehdotuksessa ei ole otettu asiaan
kantaa. Tasapuolisuus vaatii kuitenkin, että
asiaan puututaan. Parhaiten tämä voidaan työ
ryhmän käsityksen mukaan hoitaa vesi- ja ter
veyslautakuntien toimesta. Esim. uudelle loma
asutukselle asetettu puhdistustaso voitaisiin
vaatia määräajan kuluessa myös vanhalta loma
asutukselta.

Metsähallitus katsoo, että lannoituksen suoritus
sulaan maahan ja lentolannoituksen kielto ovat
ristiriidassa keskenään. PK-lannoite ei sanottavas
ti lisää vesistön kuormitusta, koska vesistöissä on
puute typestä (N).

Lentolannoituskielto on tarkoitettu lumenai
kaiseen lannoitukseen, joten asia oikaistaan.
On kiistattomasti osoitettu, että fosforin li
säys aiheuttaa voimistuvan leväkasvun. fosfori
on alueella ehdottomasti minimitekijä.

Myllyjoen Kala esittää, että allaskalankasvatusta
tulisi sallia Kitka- ja Oulankajoissa valvotussa
määrin.

Kotitarvekasvatus voidaan sallia Oulankajoen
varrella. Kitkajoen varrella voidaan sallia sel
lainen kaupallinen kasvatus, jonka ei katsota
pilaavan vesistöä. Sallittu kasvatettava kala-
määrä tulisi tällöin määritellä tapauskohtaises
ti sijaintipaikan perusteella. Työryhmä viittaa
myös toimenpidesuosituksiin kalankasvatuk
sen osalta.

Teollisuuden Keskusliitto ei pidä oikeana sitä,
että vesien käyttökelpoisuusluokituksen on mää
ritellyt vain yksi virasto. I’vlainittu luokitus tulisi
määritellä yhteistyönä useampien tahojen kanssa.
Lisäksi liitto toteaa, ettei vesihallitukselle kuulu
puuttua esim. kalankasvatuslaitosten sisäisiin jär
jestelyihin puhdistamoasiassa.

Muistutus ei anna aihetta toimenpiteisiin, kos
ka itse luokitusta ei ole pidetty virheellisenä,
vaan ainoastaan menettelyä, että viranomai
nen on sen itse laatinut. Luokitus on ollut
käytössä jo niin monen vuoden ajan, että esim.
teollisuudella on ollut mahdollisuus esittää ha
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vaitut epäkohdat luokituksessa tai sen käy
tössä.

Valtioneuvoston kanslia esittää, että Project
Aqua-vesistöille olisi syytä asettaa jonkinlaisia
rajoituksia myös maa- ja metsätalouden harjoitta
miselle ko. vesistöalueella.

Työryhmän käsityksen mukaan maa- ja metsä
talouden harjoittamiselle vesiensuojelusyistä
ei toistaiseksi voida määrätä rajoituksia muu
toin kuin lain nojalla, koska rajoitukset saatta
vat aiheuttaa myös korvausvaatimuksia, eikä
Project Aqua perustu voimassa olevaan lain
säädäntöön. Tästä syystä elinkeinojen harjoit
tamistavoista voidaan tässä esittää vain suosi
tuksia vesistöjen kuormituksen vähentämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistyksen Liit
to ja Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan
liitto esittävät, että Project Aqua-vesistöjen alu
eella on taattava edellytykset normaalin maa- ja
metsätalouden harjoittamiselle.

Työryhmä viittaa edelliseen vastineeseen.

Voimatalous

Yleistä

Työvoimaministeriö esittää, että Siuruan allas-
alueen asukkaiden epävarma olotila tulisi pois
taa lunastamalla alue valtion haltuun.

Työryhmä toteaa, että esitetty menettely oli
si perusteltua, mutta sen ei katsota kuuluvan
kokonaissuunnittetun piiriin. Pakkolunastus
ilman omaa Siuma-lakia ei kuitenkaan voi
tulla kysymykseen, vaan alueiden saanti val
tion haltuun on perustuttava vapaaehtoisiin
kauppoihin. Vasta luvun hakemisen yhtey
dessä voidaan lopuille alueille vesilain nojalla
antaa lunastusoikeus tietyin edellytyksin.

Oulun lääninhallitus huomauttaa, ettei koko
naissuunnitelmassa ole kiinnitetty huomiota voi
mataloudellisesta rakentamisesta muille käyttö
muodoille aiheutuviin ongelmiin ja haittoihin.
Myöskään toimenpidesuosituksiin ei ole otettu
mainintaa näiden haittojen ehkäisemiseksi tai
korvaamiseksi. Niinpä se esittääkin, että tekojär
ven aiheuttamat haitat on minimoitava ja kor
vaukset ratkaistava nopeasti. Tämä olisi mahdol
lista laatimalla ja toteuttamalla vesistöaluekoh
tainen hoito- ja kunnostussuunnitelma valtion
kustannuksella. Kustannukset valtio perisi aika
naan hankkeen toteuttajalta. Samaa esittää myös
Oulun Vesiensuojeluyhdistys.

a) Toteutetut hankkeet

lijoen vesistön käyttömahdollisuuksiin vai
kuttaa merkittävästi atajuoksun viiden voima
laitoksen rakentaminen. Näihin liittyvät hait
tojen ehkäisytoimenpiteet ja korvaukset käsi
tellään vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä.
b) Suunnitellut hankkeet
Siuruahankkeen ja lijoen keskijuoksun raken
tamisella on lähinnä kysymys lijoen voima-
taloudellisesta jatkorakentamisesta täysimää
räisen hyödyn talteen ottamiseksi. Kokonais
suunnitelman toimenpidesuosituksilla pyri
tään ratkaisemaan periaatteet tulevan vesien
käytön suhteen. Yksilöidyt haittojen ehkäi
sytoimenpiteet ja korvausperusteitten määrit
tely kuuluvat hankesuunnittelutasolle selvitet
täviksi. Voimatalouden ja muiden käyttömuo
tojen väliset ristiriidat ovat osaltaan aiheutta
neet mm. sen, että Kiiminkijoki ja Kuusamon
vesistöt on ehdotettu jätettäväksi voimata
louskäytön ulkopuolelle. Voidaan myös tode
ta, että vesien käytön arvostus on viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana muuttunut
tavalla, jota ei ole voitu huomioida valmiina
olevia voimalaitoksia tai säännöstelyjä suunni
teltaessa ja lupahakemuksia laadittaessa. Mikä
li hoito- ja kunnostussuunnitelmalla tarkoite
taan niitä toimenpiteitä, joiden voidaan katsoa
jääneen arvostustekijöiden muuttumisen takia
“hoitamatta”, olisi tällaisen suunnitelman ai
noa laatija valtio. On nimittäin todennäköistä,
ettei ainakaan voimassaolevien lupapäätösten
haltijat ryhdy vapaaehtoisesti mainittuja puut
teita korjaamaan. Kustannusten periminen ha
kijalta vaatisi ilmeisesti lainsäädäntötoimia.

Pudasjärven kunta, Pohjois-Pohjanmaan Seutu
kaavaliitto, Suomen Voimalaitosyhdistys ja Koil
lis-Pohjan Sähkö huomauttavat, ettei Siuruahan
ketta ja lijoen keskijuoksun toteuttamista tulisi
pitäa toistensa vaihtoehtoina, koska ne ovat toi
sistaan riippumattomia. Viimeksi mainittu esit
tääkin keskijuoksun toteuttamista ennen Siunjaa.
Lisäksi Pudaärven kunta huomauttaa, että Siu
matyöryhmän ehdottamat kynnyskysymykset tu
lee ratkaista ensimmäiseksi.

Työryhmä ei ole pitänyt Siuruahanketta Ii-
joen keskiosan porrastamisen ja luonnonjär
vien säännöstelyn vaihtoehtona, koska Siurua
hanke on vain vähäiseltä osin korvattavissa Ii-
joen säännöstelyä muilla tavoin lisäämällä. Työ
ryhmä katsookin, ettei ole estettä keskijuok
sun toteuttamiselle ennen Siuruaa, koska aina
kin osa tällä tavalla tuotetusta energiasta sopi
si käytettäväksi paikalliseen energian kulu
tukseen. Toteuttamisjärjestys on enemmän
kin riippuvainen valtakunnallisesta vesivoiman
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käyttöönotto- ja energiapolitiikasta. Pudasjär
ven kunnan kantaan työryhmä yhtyy, kuten
suunnitelmaehdotuksessakin.

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto ja Pudas
järven kunta painottavat edelleen tekoaltaan
säännöstelykorkeuden alentamistarvetta sekä ym
päristövaikutusten huomioimista. Lisäksi Pohjois-
Pohjanmaan Seutukaavaliitto viittaa aiemmin an
tamaansa lausuntoon Siurua-hankkeesta.

Säännöstelyn ylärajan alentamisesta on esitet
ty laskelmia viimeksi ilmestyneessä”Siuruan
ympäristöryhmän” raportissa seuraavasti:

Siumanjärven padotuskorkeuden alentami
sen vaikutus hankkeen laajuuteen, varastotila
vuuteen, kustannuksiin ja vuosihyötyyn

Alla olevasta taulukosta voidaan havaita, että
padotuskorkeuden laskiessa vuosihyöty vähe
nee voimakkaammin kuin kustannukset, joten
hankkeen taloudellisuus pienenee voimakkaas
ti. Työryhmä katsookin, ettei säännöstelyrajo
ja tulisi muuttaa tässä vaiheessa, koska laadi
tut karkeat arviot vettymisvahingoista Kuren
alan taajamassa ja ympäristössä jäävät huomat
tavasti alle vuosittaisen voimataloudellisen
hyötyvähennyksen. Säännöstelykorkeuden lo
pullinen määrittely tulisi tehdä vasta sitten,
kun mahdollinen periaatepäätös toteuttami
sesta on tehty. Mitä tulee seutukaavaliiton ai
emmin Siuruahankkeesta antamaan lausun
toon, työryhmä pitää sitä erillisenä selvitykse
nä, johon vesihallitus on ottanut kantaa ja an
tanut lausunnoista vastineensa. Lisäksi työryh
mä toteaa, että vastaavia huomautuksia on kä
sitelty mm. Yli-lin kunnalle ym. annetussa vas
tineessa.

Haukiputaan kunta pitää suunnitelmaa liiaksi
voimatalouspainotteisena. Toisaalta Imatran Voi
ma Oy toteaa, että suunnitelmassa on vesivoima
perusenergiana jätetty liian vähälle ja Project
Aqua tuotu vastaavasti liian voimakkaasti esille.

Suu nnitelmassa on vesien voimatalouskäyttöä
esitetty tehostettavaksi ainoastaan lijoen osal
ta ja esimerkiksi Kiiminkijoki ja Kuusamon ve
sistöt esitetty jätettäväksi voimataloudellisen
käytön ulkopuolelle.

Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespiiri huomauttaa,
ettei alueelle rakennettaisi enää uusia vesivoima
loita eikä säännöstelyaltaita. Mikäli altaita kui
tenkin toteutetaan, tulisi niiden turve ensin hyö
tykäyttää.

lijoen voimataloudellisessa suunnittelussa on
kysymys jo rakennetun vesistön säännöstelyn
tehostamisesta ja voimataloudellisen hyväksi-
käytön parantamisesta. Lisäksi työryhmä to
teaa yleisen energiapoliittisen linjan, jonka mu

kaan kotimaisuusastetta tulisi lisätä. Työryh
mä yhtyy lausuntoon sillä edellytyksellä, että
turpeen hyödyntämisessä täytyisi kuitenkin
ottaa huomioon sen käytettävyys sekä talou
delliset näkökohdat.

Kiimingin kunta pitää tarpeellisena päätöstä sii
tä, mitkä vesistöt tullaan rakentamaan ja mitkä
rauhoitetaan. Jaalangan tekojärveä ei tule toteut
taa, mikäli vesiä johdetaan Kiiminkijokeen. Kii
minkijoen keskijuoksun tulvahaitat tulisi estää
luonnonjärviä säännöstelemällä.

Työryhmä on esittänyt suunnitelmaehdotuk
sessaan suositukset rakennettavista ja rauhoi
tettavista vesistöistä. Jaalangan tekojärven to
teuttamisen edellytyksenä on, että vedet voi
daan käyttää lijoen alaosan voimalaitoksissa.
Samassa yhteydessä pienenisivät Kiim inkijoen
ja humuspitoisen Nuorittajoen tulvat. Työ
ryhmä ei ole esittänyt Jaalangan tekojärvisuun
nitelmaa toteutettavaksi.

Kuivaniemen kunta huomauttaa, että Kuivajoen
voimataloudellinen hyväksikäyttösuunnittelu on
jäänyt liian vähälle eikä työryhmän ehdotuksessa
ole huomioitu viimeaikaisia voimataloudellisia
suunnitelmia. Mukana oleva Pirttimaan allas pal
velisi vain tulvasuojelua. Tähän yhtyy myös
lijokilaakson kuntain toimikunta. Maataloustuot
tajain Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää, että Kui
vajoki tulisi jättää vapaaksi voimataloudellisesta
käytöstä.

Kokonaissuunnittelutyön loppuvaiheessa on
Kuivajoen osalta valmistunut selvityksiä, jotka
osoittavat Ku ivajoen voimataloudellisen hy
väksikäytön mahdolliseksi. Tätä koskevia sel
vityksiä on aiheellista jatkaa, koska Kuivajoen
rakentaminen palvelisi mm. alueellista sähkön
kysyntää ja olisi tarpeen myös tulvasuojelun
kannalta. Maataloustuottajain Pohjois-Pohjan
maan liiton kanta on ristiriidassa Kuivajoen
alueen kuntien, alueen sähköyhtiön ja mm.
kotimaisen ja paikalliseen kulutukseen tarkoi
tetun vesivoiman hyödyntämisen ja tulvasuo
jelunäkökohtien kanssa. Maataloustuottajain
Pohjois-Pohjanmaan liitto ei esitä myöskään
perusteluita kannanotolleen.

Kuusamon kunta huomauttaa, että vesivoiman
rakentamisesta ja säännöstelemisestä kunnan alu
eella aiheutuisi kunnan peruselinkeinolle arvaa
mattomia haittoja ja vahinkoja. Tästä syystä kun
ta vastustaa ehdottomasti vesivoiman rakenta
mista lukuunottamatta Soilu II toteuttamista,
koska se kuuluu jo säännösteltyyn vesistöön.
Lisäksi kunta esittää, että kokonaissuunnitel
massa olisi otettava selvempi kielteinen kanta
Kuusamo — Muojärven ja Kuusinkijoen vesistön
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energiataloudellisesta jatkokäytöstä. Myös Oulun
Vesiensuojeluyhdistys painottaa Kuusamon vesis
töjen merkitystä niiden nykyisessä käytössä.

Työryhmä yhtyy Kuusamon kunnan kantaan
ja toteaa, ettei kokonaissuunnitelma ole sito
va, vaan siinä voidaan ainoastaan esittää suosi
tuksia. Huomautus kielteisemmästä kannasta
on osittain huomioitu toimenpidesuosituk
sissa.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
esittää, että suunnittelussa olisi tullut ottaa kan
taa sähkön hinnan muodostumiseen ja että voi
mataloushyöty olisi osoitettava paikalliselle asu
tukselle. Samoin lin kunta huomauttaa, että Yli
lin ja Pudasjärven kuntien tulisi saada rakenta
mishyödystä yhteiskunnan rahoitusosuutta vas
taava osuus. Tähän yhtyy myös lijokilaakson
kuntain toimikunta ja Pohjois-Pohjanmaan Maa
kuntaliitto.

Kannanotto sähkön hinnan muodostumiseen
ei työryhmän käsityksen mukaan kuulu tässä
yhteydessä käsiteltäviin asioihin. Myös vero
tuslainsäädännön soveltaminen ja tarkistami
nen siten, että verotuksellinen tuotto turva
taan energialähdepaikkakunnalle, on niin laa
ja-alainen kysymys, ettei sitä voida ratkaista
yhden hankkeen yhteydessä, vaan esim. val
tiovallan tulisi ottaa asiaan kantaa koko maata
ajatellen.

Kainuun Maatalouskeskus huomauttaa, että Kii
minkijoen vesien kääntämisestä ja tähän liitty
västä tekojärvisuunnitelmasta olisi ehdottomasti
luovuttava.

Työryhmä toteaa, ettei suunnitelmaehdotuk
sessa ole esitetty Kiiminkijoen kääntämiseen
liittyvää suositusta.

Oulun Vesiensuojeluyhdistys katsoo, että Siu
man allasta varten olisi pikaisesti laadittava hyd
rologinen kaikki osatekijät huomioon ottava
käyttäytymismalli vastapainoksi energiataloudel
liselle hyötylaskelm alle.

Työryhmä toteaa, että Siuruatoimikunnan teh
tävänä ei ole ollut suunnitellun tekojärven ym
päristöhaittojen yksityiskohtainen selvittely,
vaan haittojen suuruusluokan arvioiminen,
jotta valtioneuvosto voisi tehdä periaatepää
töksen hankkeen suhteen. Yksityiskohtaiset
hydrologiset ja muut osatekijät sisältävät va
hinkoarviot laaditaan vasta myönteisen raken
tamispäätöksen jälkeen suoritettavien perus
teellisten tutkimusten pohjalta.

Suomen Voimalaitosyhdistys esittää, ettei voima
laitossuunnittelun puute Kuusamossa johdu mat
kailun merkityksestä. Yhdistys huomauttaa myös,
että voimatalouden maakunnalliset tavoitteet

puuttuvat kokonaan ja että pienvoimalaitoksista
olisi tullut tehdä enemmän selvityksiä. Vesivoi
malaitosten taloudellisena pitoaikana on käytetty
35 v, vaikka todellinen pitoaika on 70—100 v,
jolloin taloudellisuus lisääntyy. Vielä yhdistys
huomauttaa, että perusteet Kiiminkijoen vesistö
alueella olevan Jaalangan tekojärvien hylkäämi
seksi ovat väärät (sivu 164 viimeinen kappale).
Kiiminkijokea ja samoin Kuivajokea tulisikin tar
kastella uudestaan erityisesti pienvoimalaitoksia
ja -säännöstelyjä silmällä pitäen. Tähän yhtyy
myös Pällin Valo. Sivu 192 tulisikin uusia koko
naan. Työryhmän ehdotetaan tutkivan mahdol
lisuudet Kuusamo — Muojärven säännöstelemi
seksi luonnontilaisissa säännöstelyrajoissa. Näin
saatava tuotto olisi lijoen rakentamisasteesta
riippuen 200—250 GWh/a. Yleensäkään jokien
tai vesistöjen käytön rajoituksiin ei pitäisi mennä,
jos hankkeet ovat kannattavia.

Voimalaitosyhdistyksen kanta matkailun mer
kityksestä voi olla oikea, mutta muitakaan syi
tä ei ole esitetty. Vaikka kyseisiä arvoja onkin
vaikea mitata markoissa, on niitä syytä arvos
taa suomalaiseen elintasoon kuuluvina tavoit
teina. Suunnitelmaehdotuksessa on maakun
nallisten voimataloustavoitteiden määrittely
jäänyt vähäiseksi. Tältä osin suunnitelmaa
täydennetään. Myöskin pienvesivoimalaitosten
rakentamisedellytyksiä erityisesti paikalliseen
energiankulutukseen tulisi selvittää kokonais
suunnittelun jatkotyönä. Kysymykseen tule
via selvityskohteita ovat lijoen yläjuoksun voi
malaitokset sekä Kuivajoen porrastus. Talou
delLinen pitoaika, 25 v, perustuu Siumatoimi
kunnan mietintöön Työryhmän kielteinen
kanta Jaalangan altaaseen johtuu ensisijassa
kannanotosta Kiiminkijokeen Project Aqua
vesistönä. Samasta syystä pienvoimalaselvityk
siä suojeluvesistöissä ei katsota ajankohtaisiksi
ainakaan tässä vaiheessa. Kuusamo — Muojär
ven säännöstelyselvitystä luonnontilaisissa ra
joissa työryhmä pitää mahdollisena kokonais
suunnittelun jatkotyönä. Lisäksi on todettava,
että todennäköinen syy siihen, miksei Jaalan
kahanketta ole kehitelty, liittyy altaan mata
luuteen, soisuuteen ja muille vesienkäyttö
muodoille aiheutuviin säännöstelyhaittoihin.
Kiiminkijoen kannalta katsottuna altaalla olisi
etukäteen arvioiden pääasiassa positiivisia vai
kutuksia, joista tärkeimmät ovat todennäköi
nen kevättulvien aleneminen (pääasiassa jääpa
totulvia) ja alivirtaamien lisääntyminen.

Pohjolan Voima Oy toteaa, että työryhmän
energiataloudellisesta tarkastelusta ovat puuttu
neet selvät suunnittelun tavoitteet ja energiata



loudelliset ennusteet. Tästä syystä ei ole myös
kään saatu aikaan suunnitelmien toteuttamisaika
taulua.

Ennusteitten osalta huomautus pitää paikkan
sa. Tämä johtuu siitä, että suunnittelualueen
energiapolitiikka on riippuvainen valtakunnal
lisista energiapoliittisista tavoitteista, jotka ei
vät suunnittelun kuluessa olleet selkiintyneitä.
Tilanne on vaikuttanut myös siihen, ettei
konkreettisia aikataulutavoitteita ole voitu
esittää. Työryhmä viittaa myös edelliseen vas
tineeseen.

Suomen Voimalaitosyhdistys esittää, että yhdis
tykselle myönnettäisiin mahdollisuus lausua asi
asta ennen vesihallituksen päätöstä.

Vesihallitus ottaa käsittelyssään huomioon
työryhmän vastineet ennen lopullista päätös
tä, joten mahdollinen kannanotto uudesta lau
sunnosta jäänee siten vesihallituksen ratkais
tavaksi.

Metsähallitus katsoo, että työryhmän olisi tullut
ottaa selvempi kanta Siuruan tekojärvihankkee
seen. Teollisuuden Keskusliitto huomauttaa, että
kannanotto Siuruan toteuttamiseen tai toteutta
matta jättämiseen ei kuulu vesihallitukselle. Vesi
hallituksen tulisi esittää vain vaihtoehtoja.

Vesien käytön kokonaissuunnittelu kuuluu
vesihallinnolle lakimääräisenä tehtävänä, jonka
oleellisena osana on eri vesien käyttömuotojen
mahdollisimman onnistunut yhteensovittami
nen niin teknillisessä kuin taloudellisessa mie
lessä. Tätä taustaa vasten ajatellen kannanotto
Siuruaan kuuluu vesihallituksen tehtäviin.
Työryhmän tehtävänä on ollut vesihallituksen
kannan valmistelu, joskin se voi jäädä erilai
seksi kuin vesihallituksen kanta.

Yli-lin kunta ja Oulun vesiensuojeluyhdistys esit
tävät, että päätös tekojärven toteuttamisesta tu
lee tehdä vasta sitten, kun lievealueen haitat ja
korvaaminen on selvitetty erillisen työryhmän
toimesta. Vaatimus olisi huomioitava myös ko
konaissuunnjtelmassa. Pohjois-Pohjanmaan Seu
tukaavaliitto huomauttaa, ettei vesihallitus ole
noudattanut Siuruan tekojärvisuunnittelussa val
tioneuvoston kanslian kirjeen 16.9.1970 asetta-
mia vaatimuksia tarpeellisessa määrin. Erityisesti
tämä koskee allasalueen ulkopuolisten vaikutus-
alueiden oloja. Valmistelutyö ei täytä myöskään
ympäristön hoidon ja moninaiskäytön suhteen
asetettuja vaatimuksia. Ns. Siuruatoimikunnan
kokoonpano on ollut liian suppea edustavuudel
taan, koska siitä on puuttunut mm. vesitutkimus
puolen ja maankäytön suunnittelun asiantu ntija.
Hankkeen tarkastelussa ei ole lähdetty normaalis
ta hyöty- ja haittavertailusta, vaan työn perus-
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lähtökohtana on ollut hankkeen toteuttaminen
ja mahdollisten kynnyskysymysten selvittely.

Siuruan tekojärven rakentamisesta on tätä

kirjoitettaessa valmistunut kolme eri selvitystä.
a) Selvitys Siuruahankkeesta ja sen vaikutuk

sista (Vesihallituksen julkaisuja 14 1975)
b) Siurua-työryhmän mietintö Hki 1978 (voi

matalous/allasalueryhmä)
c) Siuruan ympäristöryhmän mietintö Hki

1978 (lievealuetyöryhmä)
Näistä viimeksimainittu selvitys käsittelee lie
vealueitten haittoja ja korvaamista yksityis
kohtaisemmin kuin ns. Siuruatoimikunnan sel
vitys (a). Esitetyistä vaatimuksista työryhmä
toteaa, että lausunnonantajilla ei näytä olleen
selvää kuvaa eri suunnittelutasojen (yleissuun
nittelu/hankesuunnittelu) merkityksestä eikä
siten nimettyjen työryhmien tehtäväsisällöstä.
Erityisesti tämä koskee Siuruatoimikunnan
työtä (a). Työryhmä esittää seuraavassa lai
nauksen vesihallituksen vastineesta Siuman te
kojärven suunnittelusta (lausunnot toimiku n
nan työstä (a)): “Varmistuakseen siitä, että
Siumahankkeen suunnittelussa otetaan huo
mioon valtioneuvoston kanslian vuonna 1970
antamat ohjeet, asetti vesihallitus Siuruatoimi
kunnan selvittämään kiireellisesti altaan raken
tamiseen liittyviä seikkoja. Siuruatoimikunta
ei ole esim. ympäristövaikutusten arvioinnissa
näin ollen voinut paneutua sellaisiin yksityis
kohtiin, joiden suuruusluokka on voitu arvioi
da. Periaateratkaisun tekemiseen selvitysten
katsotaan olevan riittävät. Periaatepäätöksen
ollessa rakentamista puoltava on hakija vesi-
lain mukaan velvollinen laatimaan tai laaditut
tamaan yksityiskohtaiset suunnitelmat vesioi
keudellisen luvan haun yhteydessä. Aikaa sel
vitysten täydentämiseen jää riittävästi. Siurua
hankkeen ensisijainen tarkoitus on täydentää
voimanhqoltoa ja tältä pohjalta on myös em.
suunnittelutoimikunta perustettu. Jottei suun
nitelman vaikutusten arviointi olisi jäänyt yk
sipuoliseksi, vaan kaikki seikat olisivat tulleet
huomioon otetuiksi, on suunnittelutoimikun
ta teettänyt erillisselvityksiä, joissa alan asian
tuntijat ovat tarkastelleet asioita edustamansa
alan kannalta.” Altaan rakentaminen pienen
tää lijoen vesistön luonnonjärvien säännöstely-
tarvetta, jolloin ne voidaan suunnitella palvele
maan muita kuin voimatalouteen liittyviä käyt
tömuotoja, mikäli niiden muu käyttö osoit
tautuu taloudellisesti perustelluksi. Virtaa
mien tasaaminen hyödyttää lisäksi kaikkia al
taan alapuolisen vesistön käyttömuotoja.

Oulun Maatalouskeskus huomauttaa, että suunni
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telmassa on jätetty huomiotta muiden tekojär
vien kokemukset käyttövaiheessa. Mm. altaan ra
kentamisen ja käytön ympäristövaikutukser sekä
vaikutukset kalastoon ja kalastukseen ovat jää
neet tarkastelussa huomioon ottamatta. Lisäksi
Maatalouskeskus huomauttaa, ettei Siuruahank
keen suunnitteluvaiheessa vaadittuja selvityksiä
ole tehty, mitä on pidettävä suurena puutteena.
Tekojäiwihankkeen toteutuessa olisi myös kalan-
hoitoon liittyvät laitospaikat ja velvoitteet tullut
selvittää etukäteen.

Siruahankkeen yhteydessä on tehty useita eri
vedenlaatuselvityksiä, joissa on osittain esi
tetty toisistaan poikkeavia tietoja. Näiden sel
vitysten perusteella on Siumatoimikunta arvi
oinut hankkeen kokonaisvaikutusta vedenlaa
tuun ja kalatalouteen. Vedenlaatu- ja kalata
lousselvitykset on tässä vaiheessa katsottu riit
täviksi. Suunnitelman valmistumisen jälkeen
on saatu tuloksia vesihallituksen Uljuan altaal
la tekemistä tutkimuksista. Tulosten mukaan
jo vuoden kuluttua altaan rakentamisesta on
altaalla tulva- ja kokonaiskuormitusta vähentä
vä vaikutus alapuoliseen vesistöön. Sen sijaan
kevättalviset etupäässä pienkalastokuolemat
hapettoman allasveden takia jatkuvat edelleen.
Kalanhoitoon liittyvien velvoitteiden ja laitos-
paikkojen määrittely ei kuulu kokonaissuun
nittelun piiriin, vaan ne tulee selvittää vasta
mahdollisen vesioikeudellisen hakemussuunni
telman yhteydessä.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
huomauttaa, että suunnitellun tekojärven lieve
alueitten haitat ja menetykset ovat jääneet arvioi
matta. Lisäksi olisi huuhtelujuoksutusta saatava
suuremmaksi. Mikäli hanke toteutuu, tulisi siitä
tehdä erillinen laki, jolla myös “kipu ja sätky”
korvataan. Myöskin Oulun Vesiensuojeluyhdistys
vaatii parempaa selvitystä lievealueiden haitoista.

lijoen osalta huuhtelujuoksutukset on päätet
ty voimalaitosten lupapäätöksissä, joten nii
den muuttaminen vaatii päätöksen purkami
sen, ellei hakija suostu vapaaehtoisesti muu
toksiin. Siutuanjoen osalta huuhtelujuoksutus
ta ei varsinaisesti ole suunniteltu määrällisesti.
Työryhmän käsityksen mukaan ainakin avo
vesikauden juoksutus tulisi saada suuremmaksi
vastaavalla tavalla kuin pääuomassa. Juoksu
tustarpeesta tulisi tehdä erillinen selvitys, jos
rakentamispäätös tehdään. Erillislakia työryh
mä pitää hyvänä ratkaisuna. Muilta osin työ
ryhmä viittaa edellä annettuihin vastineisiin.

Perämeren Tutkimusasema huomauttaa, ettei Siu
mahanketta tulisi toteuttaa sen vesistöille aiheut
tamien haittojen vuoksi. Lisäksi asema pitää han

ketta epätaloudellisena.
Työryhmän käsityksen mukaan Siutuahanke
on sekä alue- että kansantaloudellisesti kan
nattava hanke. Mikäli hankkeesta tehdään ra
kentamista puoltava periaatepäätös, tullaan ve
sistöille aiheutuvat haitat selvittämään tarkem
min vesioikeudellista hakemusta varten va
hingonkärsijäkohtaisesti.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
esittää, että allasalueella asuvien haitat on korvat
tava myös siinä tapauksessa, ettei Siuruan taken
tamispäätöstä tehdä.

Työryhmä yhtyy näkemykseen, vaikka se ei
katso asian kuuluvan kokonaissuunnittelun
piiriin.

Uitto

Liikenneministeriön liikennesuunnitteluo sasto
yhtyy työryhmän kantaan toimenpidesuositusten
osalta, mutta esittää kohtaan 7.42 seuraavat huo
mautukset: Vertailusta ei ilmene, mitkä tekijät
sisältyvät “suoranaisiin kustannuksiin”ja “välilli
sun kustannuksiin”. Autokuljetusta käsiteltäessä
ei ilmene, millä ajoneuvoyhdistelmällä (liikenne
lajilla ) kuljetus on ajateltu toteuttaa. Uittoväy
län pitoajaksi tulisi ottaa 80 vuotta ja nipunsiirto
laitteiden pitoajaksi 30 vuotta. Pääomakustan
nusten suhteellinen osuus yhteiskuntataloudelli
sista kokonaiskustannuksista lienee syytä mainita
Yhteiskuntataloudellisia kustannuksia laskettaes
sa tulisi selvittää, arvioidaanko kustannukset
markkina- vai tuotantokustannushintaisina. Työ
kustannukset sisällytetään edullisuusvertailuissa
laskelmiin normaalia palkkatasoa käyttämällä
sekä ottamalla huomioon henkilösivukustannuk
set. Kustannuksista tulisi poistaa inflaation osuus
sekä saattaa toteuttamis- ja käyttökustannukset
ajallisesti samanarvoisiksi. Materiaalin ja energian
hintojen kehitys suhteessa yleiseen hintatasoon
tulisi arvioida kunkin aineryhmän ja ajanjakson
osalta erikseen käyttämällä hyväksi parhaita tar
jolla olevia kehitysennusteita. Laskelmissa olisi
tullut käyttää ajankohtaisempia arvoja kuin
vuoden 1975 hintataso.

Vertailuissa käytetyt suoranaiset ja välilliset
kustannukset on eritelty työryhmän ehdotuk
sen (Vesihallituksen tiedotus 136) kohdissa
4.427 “Uittokustannukset” ja 4.444 “Auto
kuljetuskustannukset ja niiden kehitysennus
teet”. Autokuljetuskalustoksi on oletettu
suunnitteluajankohdan tehokkain kalusto ot
taen huomioon alueen tiestö ja vuonna 1975
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voimaan tullut akseli- ja telipainojen korotus.
Asiaa on käsitelty kohdassa 4.444. 30 vuotta
vesirakenteiden pitoaikana on yleisesti käytet
ty tämänkaltaisissa laskelmissa; tekninen kehi
tys on käytännössä pitänyt uittolaitteiden pi
toajan lyhempänäkin. Pääomakustannusten
osuuden erottamisella yhteiskuntataloudelli
sista kokonaiskustannuksista ei ole oleellista
merkitystä. Yhteiskuntataloudellisia samoin
kuin yritystaloudellisiakin kustannuksia arvi
oitaessa on käytetty aikaisemmin tehtyjen sel
vitysten tietoja pohjana. Koska kysymyksessä
on vesien käytön kokonaissuunnitelma, ei työ
ryhmä ole katsonut tarpeelliseksi lähteä tutki
maan yksityiskohtia, milloin luotettavaksi kat
sottavia selvityksiä on ollut olemassa. Sen si
jaan huomautuksessakin mainittu tarkempi
selvitys ennen mahdollista nippu-uittoon siir
tymistä tulee ottaen huomioon mm. huomaut
tajan esittämät seikat. Kokonaissuunnitehnan
selvitykset on tehty pääosin v. 1975. Vaikka
työryhmän ehdotus saatiin julkaistuksi vasta
vuonna 1977, ei työryhmän mielestä ole ollut
syytä tarkistaa laskelmia, koska tilanne ei ole
oleellisesti muuttunut.

Tie- ja vesfrakennushallitus huomauttaa, että
muista kokonaissuunnitelmista poiketen ei tällä
suunnittelualueella ole käsitelty merialueen laiva
väylästöä, kauppa- ja teollisuussatamia eikä uusia
edullisia satamapaikkoja. Kalatalousosan kohtaan
5.—6.511 viitaten todetaan, että TVL parhaillaan
toteuttaa “Kalastussatamat —76” suunnitelmaa.
Virkistyskäyttöosaan annetaan lisäksi useita sata-
mia ja väyliä koskevia huomautuksia. Tie- ja vesi
rakennushallitus ei pidä myöskään uitolle annet
tuja suosituksia oikeina, koska uitosta ei koidu
sellaista haittaa, mikä vaatisi ehdotettuja toimen
piteitä. Suunnittelussa on jätetty yhteistyö vesi
hallituksen, tie- ja vesirakennushallituksen ja me
renkulkuhallituksen välillä liian vähälle.

Työryhmän ehdotuksessa on satamia ja vesi-
liikennettä käsitelty ainoastaan virkistyskäyt
töä ja kalastusta koskevissa osissa. Tämä joh
tuu siitä, että työryhmän tietoon tulleet odo
tukset ovat kohdistuneet veneily- ja kalastus-
satamien sekä niihin tulevien väylien kehittä
miseen. Koska laivaväylien ja -satamien kehit
täminen kuuluu merenkulkuhallitukselle sekä
tie- ja vesirakennushallitukselle, eikä erityistä
kehittämistarvetta ole ilmennyt, on väyliä ja
satamia koskevat tiedot esitetty sellaisena
kuin ne on saatu TVL:n Oulun piiriltä pyydet
täessä. Suunnittelun kuluessa tapahtuneet
muutokset ovat siten saattaneet jäädä otta
matta huomioon. Vesiliikennettä koskevat tie-

dot tarkistetaan suunnitelman jatkokäsittelys
sä ottamalla yhteys tie- ja vesirakennushalli
tuksen ja merenkulkuhallituksen piirihallinto
viranomaisiin. Uiton haittavaikunisten osalta
työryhmä toteaa, että niitä on käytännössä
todettu ja niitä voitaisiin ehdoteruilla toimen
piteillä vähentää. Kalastussatamia ja veneilyä
koskeviin huomautuksiin on annettu vastineet
kalastusta ja vesien virkistyskäyttöä koske
vissa kohdissa.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
huomauttaa, että uitolla ei saa olla liiaksi vesiä
pilaavaa vaikutusta. Tämän takia ylivuotisen puun
uittoa ei pitäisi sallia eikä myöskään kuorimatto
man puun uitto saisi tulla kysymykseen ainakaan
laajoina valtion metsistä suoritettuina hakkuu
uittoina. Uittosääntöjen purkaminen niiden uit
toväylien osalta, joilta uitto on lakannut, on pe
rusteltua, mutta kriisikausien varalta uittojen
käynnistämisen pitäisi kuitenkaan olla ainakin
määrätyissä puitteissa mahdollista. Samaa ovat
esittäneet myös Työvoimaministeriö, Metsähal
litus, Pohjois-Pohjanmaan pikimetsälautakunta
ja Pohjois-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistyksen
Liitto.

Uiton vaikutus veden laatuun on melko vä
häistä, mutta irtoava kivi- ja kuoriaines ja up
popuut varsinaisen uittotoiminnan lisäksi hait
taavat etenkin kalastusta. Työryhmä on anta
nut toimenpidesuosituksissa ehdotukset hait
tojen vähentämiseksi. Tarkempia määräyksiä
kuorimattoman ja ylivuotisen puun uitosta
lijoella antaa aikanaan vesioikeus, joka vahvis
taa parhaillaan vireilläolevat uittosäännön
muutokset. Vesilaki kieltää ylivuotisen kuori
mattoman puun uiton, mutta vesioikeus voi
antaa eri hakemuksesta tähän luvan. Työryh
män suositus entisten uittoväylien kunnosta
miseksi muuta käyttöä varten on yhdenmukai
nen jo vakiintuneen käytännön kanssa eli uit
tosääntöjä kumottaessa on mahdollinen kriisi-
ajan uitto otettu huomioon. Lahoamattomia
ja kunnossaolevia uittolaitteita ei ole esitetty
poistettavaksi. Kuntoonpanotyöt ovat olleet
sen laatuisia, etteivät ne estä mahdollista krii
siajan uittoa tai se on helposti järjestettävissä.

lijoen Uittoyhdistys, Metsähallitus, Maatalous
tuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-
Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistysten Liitto huo
mauttavat, että uittoväylien entisöimisessä on
otettava huomioon mahdollinen kriisiajan uitto.
Vaatimus kuorijätteen poistamisesta ja kalanhoi
don järjestämisestä vaikuttaa kohtuuttomalta,
sillä tähän mennessä tehdyt tutkimukset eivät
ole osoittaneet uitosta olevan haittaa kalastolle.



Liite 1/12 164

Rautalankoja ei uiton toimesta joudu vesistöön,
koska niitä ei käytetä.

Kriisiajan uiton osalta viitataan edelliseen vas
tineeseen. Kuorijätteen poistamisesta, kalan-
hoidon järjestämisestä taikka rautalangoista
ei työryhmän ehdotuksessa ole mainintaa.
Kalastuksen osalta viitataan kalatalousosassa
annettuihin vastineisiin.

Metsähallitus katsoo, että uittoväylien entistä
mistöitä voidaan suorittaa, joskin ainakin Kii
minkijoessa olisi uittomahdollisuus entistämis
töissä otettava huomioon.

Työryhmä viittaa edellä annettuihin vastinei
sun.

Kalatalous

Oulun lääninhallitus toteaa, että valtion tulisi
osallistua kalanhoitovelvoitteisiin, koska ne eivät
muuten näytä toteutuvan täydessä laajuudessaan.
Samaa ovat esittäneet myös Pudasjärven kunta,
Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto ja
Oulun Vesiensuojeluyhdistys.

Tämä menettely vaatisi todennäköisesti erityis
lain säätämistä. Vaatimus on osittain huomioi
tu toimenpidesuosituksissa.

lin kunta ja Haukiputaan kunta huomauttavat,
että suunnitelmassa olisi tullut osoittaa luonnon
ravintolammikko- ja kalalaitospaikat. Samoin
kunnat huomauttavat, että katanpoikastuotan
ilon menetykset olisi korvattava istutuksilla. Ka
lataloussuunnitelma olisi tehtävä viranomaisen
toimesta.

Muistutuksessa esitetyt asiat ovat yleensä
huomioon otettavia yksityiskohtia, joita ko
konaissuunnitelman tarkkuus ei kuitenkaan
anna mahdollisuutta selvittää. Asiat tulisi ot
taa huomioon laadittavassa kalanhoitosuunni
telmassa, jonka paras laatija on eo. viranomai
nen eli maa- ja metsätalousministeriön kalas
tus- ja metsästysosasto.

Kuivaniemen kunta huomauttaa, että luonnon
ravintolammikoita tulisi rakentaa vesistöihin riit
tävästi.

Työryhmä yhtyy kunnan kantaan. Määrän ar
viointi tulisi huomioida vesistökohtaisessa ka
lataloussuunnitelmassa.

Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespiiri huomauttaa,
että 2/3 vaelluskalaistutuksista tulisi olla meri
taimenta lijoella.

Työryhmä viittaa edelliseen vastineeseen.
Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan Seutukaava
liitto ja Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan

liitto toteavat, että kalatalouden suunnittelu on
vielä hajanaista ja puutteellista. Rakennettuihii1
vesistöihin tulisi tehdä kalannousuportaita ja lai
tosaltaita. Mm. Myllykosken Kuusinkijoessa vaa
tii Kuusamon kunta ja Maataloustuottajain Poh
jois-Pohjanmaan liitto kalaporrasta. Kalatalouden
suunnittelu tulisi tehdä vesistönosakohtaisena ja
edistämiskeinot sen mukaan. Seutukaavaliiton
mielestä olisi syytä harkita myös lijoen wlvave
sien johtamista Kiiminkijokeen kalannousun edis
tämiseksi. Metsähallitus huomauttaa lisäksi, että
suunnitelmasta puuttuu ennusteet eri vaihtoehto
jen aiheuttamista kalataloudellisista haitoista. Saa
lisennusteet perustuvat olettamuksiin ja keskitty
vät vain arvokaloihin, muiden talouskalojen osal
ta saalisarvioita ei ole esitetty.

Työryhmä yhtyy käsitykseen, että kalatalou
delliset perustiedot ovat puutteelliset. Vesi
hallitus joutuu tyytymään siihen tietoon, min
kä se saa valmiina, koska sille ei kuulu kala-
taloutta koskevat tehtävät eikä kalataloustut
kimus. Mm. Siuruan tekojärven ja sen lieve
alueitten kalataloutta on pyritty ennustamaan
lijoen kalastoon ja tiedossa olevien allaskoke
musten perusteella. Mikäli Siuruan tekojärvi
päätetään toteuttaa, on hakemusvaihetta var
ten laadittava vesilain mukainen tarkempi ka
latalousselvitys. Kalatalouden kehittämissuun
nitelma on lisätty suosituksiin. Tähän tulisivat
sisältymään mm. portaat. lijoen tulvavesien
ohjaamisella Kiiminkijokeen ei paranneta kala
talouden edellytyksiä.

Posion kunta katsoo, että Unilammen vesimäärä
Kostonjärven yläpuolisessa vesistössä olisi taatta
va juoksuttamalla lisävettä Livojärvestä Livojoen
vesistöstä. Tällöin edistettäisiin myös kalataloutta.

Ehdotus on tutkimisen arvoinen. Kysymykses
sä olisi aikaisemman tilanteen palauttaminen,
koska maantiepenger on katkaissut virtauksen.

Pudasjärven kunta huomauttaa, että etenkin lijo
kialuetta koskevat toimenpiteet ovat olleet riittä
mättömät ja myös suunnitelmaehdotuksessa kala-
talous on jäänyt vähälle huomiolle.

lijoen rakentamisesta johtuvat kalataloushai
tat on osin jo käsitelty vesilain mukaisissa kat
selmustoim ituksissa osan ollessa vielä kesken.
Suunnitelman osalta viitataan seuraavaan vas
tineeseen.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteaa, että
suunnitelmaehdotus on kalatalouden kannalta
epätyydyttävä ja vahingollinen kaltaloudelle ja se
turvaa lähinnä voimatalouden edut. Luonnon
ravintolammikoiden rakentaminen on vain yksi
eikä yleensä ainoa kalavesien hoitotoimenpide.
Lohi- ja meritaimenkannoille aiheutettujen va
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hinkojen kompensointi on mahdollista vain lai
tosviljelynä. Kalakantojen arviointia ja taloudelli
sia tutkimuksia pidetään tärkeinä. Alueelle tuli
sikin laatia kalatalouden hoitosuunnitelma ja to
teuttaa aiempien vahinkojen kompensointi. Esite
tyille voimataloushankkeille tulisi löytää uusia
vaihtoehtoja. Lisäksi tutkimuslaitos huomauttaa,
ettei sen kantaa Siuruahankkeeseen (lausunto
23.2.76) ole huomioitu kokonaissuunnitelmassa.

Voidaan todeta, että lähes kaikki esitetyt toi
menpiteet sisältyvät esitettyihin tavoitteisiin,
joten lausunto ei tuo juuri uutta tietoa. Kala
talouden hoitosuunnitelman laatiminen, joka
kuulunee kalatalousviranomaisen tehtäviin,
voidaan suunnitelmaan lisätä. Olisi ollut hyö
dyllistä, jos Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos olisi voinut osallistua suunnitelman laa
timieen. Tällöin kalatalouden tarpeet olisivat
tulleet selvemmin ilmaistuksi. Mitä tulee lau
suntoon 23.2.76, työryhmä katsoo siinä esi
tettyjen huomautusten kuuluvan vesioikeudel
lisen lupakäsittelyn yhteydessä ratkaistaviin
asioihin, jos tekojärvi päätetään toteuttaa. Li
säksi on huomattava jo voimassa olevat Siuru
asta riippumattomat lupapäätökset sekä Siu
ruatoimikunnan mietinnössä olevien ns. kyn
nyskysymysten hoito.

Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Pohjois-Poh
janmaan Kalamiespiiri ja Pohjois-Pohjanmaan
Seutukaavaliitto huomauttavat vapaa-ajan ja vir
kistyskalastuksen syrjäyttämisestä suunnitelmas
sa. Ensinmainitut katsovat, että tietoa on riittä
västi käytettävissä ja asiasta on huomautettu mo
nessa yhteydessä. Kalatalouden suunnittelua tu
lisikin tehostaa jatkossa.

Työryhmä viittaa Pohjois-Pohjanmaan Metsän
hoitoyhdistysten Liitolle ym. annettuun vasti
neeseen. Työryhmän käsityksen mukaan kala
talouden suunnittelun tulisi tapahtua kalastus
viranomaisen toimesta. Tämä on asetettava
tavoitteeksi ja toimenpidesuositukseksi.

Liikenneministeriö ja tie- ja vesirakennushallitus
katsovat, että kalasatamia on käsitelty vähän
muihin verrattuna ja huomauttavat selvityksestä
“Kalasatamat —76”, jota tie- ja vesirakennushalli
tus parhaillaan toteuttaa. Laitakariin ja Vatungin
nokkaan on rakennettu kalasatamat, joten ne ei
vät enää ole luonnonrantoja. Esitettyjen Hauki
putaan Kirkkorannan, lin kirkonkylän, Olhavan
joen suun ja Kuivajoen suun satamapaikkojen
väylien kunnossapito saattaa olla vaikeaa ja kallis
ta, minkä vuoksi hankkeiden toteuttamiskelpoi
suus on kyseenalainen. Yhteydenpitoa pitäisi
lisätä.

Työryhmän vastine on esitetty vesien virkis

tyskäytön yhteydessä.
lijoen Uittoyhdistys toteaa, ettei uiton ole voitu
osoittaa aiheuttaneen haittaa kalastolle.

Uittoperkaukset ovat kiistattomasti olleet ka
lataloudelle vahingollisia. Lisäksi työryhmä to
teaa, että uiton toimittamisesta on muita, lä
hinnä toiminnallista kalataloudellista haittaa.

Kainuun Maatalouskeskus esittää, että Kiiminki
joella tulisi selvittää Hepokönkään tekojärven
käyttö luonnonravintolammikkona sekä laatia
kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Luonnonravintolammikkoaloite tulisi käsitellä
laadittavaksi esitetyssä käyttö- ja hoitosuunni
telmassa, jossa samalla tulisi arvioida sen to
teuttamisen merkitys ProjectAqua-tavoitteelle.

Myllyjoen Kala esittää, että Kuusamon vesist&
alueelle olisi laadittava tarkka kalataloudellinen
suunnitelma, jonka mukaan kalankasvattajat voi
sivat suunnitella laitoksensa. Itä-Suomen vesille
tällainen on olemassa.

Työryhmä yhtyy esitykseen ja tulee huomioi
maan sen suosituksissa.

Vesien virkistyskäyttö

Oulun lääninhallitus huomauttaa, että jatkotoi
menpiteinä tulisi esittää yksilöidyt alueelliset so
veltamistyöt virkistyskäytön kannalta tärkeim
mille vesistöjen osille, erityisesti Project Aqua ve
sistöjen osalta. Myös Oulun Vesiensuojeluyhdis
tys esittää, että vesiviranomaisten olisi laadittava
viipymättä vesistöaluekohtaiset hoito- ja kunnos
tussuunnitelmat. Kuivaniemen kunta esittää, että
Oijärvi tulisi sijoittaa kunnostuskohteena ensim
mäiseksi.

Toimenpidesuosituksissa ollutta kunnostamis
suositusta on laajennettu käsittämään vesien
virkistyskäytön kannalta merkittävien vesis
tönosien hoidon ja kunnostuksen suunnitte
lun. Kunnostushankkeiden esittämisjärjestystä
on pidettävä vain suuntaa-antavana. Muilta
osin viitataan aiemmin annettuihin vastineisiin.

Kokonaissuunnitelmaehdotuksessa on mainittu
alueita, joilla on edellytyksiä muodostua ulkoilu
kohteiksi. Maataloustuottajain Pohjois-Pohjan
maan liitto esittää, että valtaosa näistä tulisi pois
taa ja että lopullisessa suunnitelmassa virkistys
aluevaraukset on tarkoin yksilöitävä ja yksilöin
nin perustuttava siihen, että alueet lunastetaan
tahi haitat korvataan ennen toimenpiteitä. Kuiva
niemen kunta katsoo, että Kuivaniemen rannikko
ja Oijärvi olisi mainittava alueina, joilla on edelly
tyksiä muodostua ulkoilukohteiksi.

12 461646P
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Suunnitelmaehdotuksessa esitetyt alueet, joil
ta on edellytyksiä muodostua virkistysalueiksi,
on otettu lähinnä Pohjois-Pohjanmaan runko
kaavasta. Alueita ei ole esitetty varauksina,
vaan eräänlaisena perustietona. Suunnitelmaa
on muutettu siten, että siinä on esitetty vain
seutukaavaliittojen suunnittelemat matkailu-
toimintojen erityiset kehittämisalueet.

Kuivaniemen kunta huomauttaa, että veneily
satama-, uimapaikka- ja majoituspalvelutiedoissa
on puutteita. Myös tie- ja vesirakennushaltitus
huomauttaa venesatamatiedoista sekä toteaa,
että esitettyihin uusiin venesatamiin johtavien
väylien kunnossapito saattaa olla vaikeaa ja kallis
ta, minkä vuoksi hankkeiden toteuttamiskelpoi
suus on kyseenalainen.

Vesien virkistyskäyttöä koskevan suunnitel
maehdotuksen valmistumisen jälkeen on Va
tunginnokkaan ja Laitakariin rakennettu kala
satamat. Tämä otetaan huomioon jatkosuun
nittelussa. Uusien venesatamien rakentamistar
ve on tuotu sekä paikallisten asukkaiden että
kuntien taholta esille ja ehdotettuja kohteita
käytetäänkin jo jossain määrin satamina. Sata
mun johtavia väyliä ei työryhmän saamien tie
tojen mukaan ole yksityiskohtaisemmin tut
kittu. Suunnitelmaehdotuksessa on esitetty
vain ne uimapaikat, jotka ovat olleet mukana
vesihallituksen valtakunnallisessa uimaranta
selvityksessä v. 1972. Majoituspalvelukartta ei
pyri tarkkaan esitykseen, vaan sen tarkoituk
sena on antaa yleiskuva alueen majoituspalve
luista.

Kuusamon kunta esittää lisättäväksi sivun 11 vii
meiseen kappaleeseen lisää”Kitkajoki, Kuusinki
joen vesistö ja Kuusamo — Muojärven vesistö
Kuusamossa ovat valtakunnallisesti erittäin mer
kittäviä matkailu- ja virkistyskohteita. Niiden ta

loudellinen merkitys on kuusamolaisille erittäin
huomattava matkailutuloja tuovana, ammattika
lastuksessa ja kotitarvekalastuksessa luonnonti
lassaan.” Tähän yhtyvät myös Oulun Vesiensuo
jeluyhdistys, Matkailun Edistämiskeskus ja Poh
jois-Pohjanmaan Kalamiespiiri.

Työryhmä katsoo, että esitetyt näkökohdat
on huomioitu suunnitelmaehdotuksessa sivuil
la 190 ja 193 ja asia tullaan huomioimaan
myös toimenpidesuosituksissa.

Pudasjärven kunta esittää, että Pudasjärven—Tuu
lijärven alivesikorkeuksien suunnittelu tulisi aloit
taa pikaisesti. Alivesien nostolla on huomattava
merkitys taajaman virkistyskäytölle.

Kunnan esitys voidaan huomioida ainakin sii
nä tapauksessa, että Siuman tekojärvestä luo
vutaan. Mikäli tekojärvi päätetään toteuttaa,

tulee alivesikorkeus olemaan normaalisäännös
telyssä huhti-toukokuussa (noin 1 kk) N43 +
107,50 mja lopun kesää N43 + 108,50—109,30
m. Huomattakoon, että luonnontilaiset alive
det Pudasjärvessä ovat elokuussa luokkaa
N43+ 106,40—106,60 m.

Ranuan kunta huomauttaa, että Ranuan- ja Siu
ruanjokien yläjuoksut tulisi saada myös kunnos
tuslistoille. Posion kunta huomauttaa, että Livo
joki tulisi entisöidä.

Siumanjoen osalta on vireillä uittosäännön
muuttamishanke, jonka tarkoituksena on kä
sitellä tehtyjen perkausten ja muiden uitto
väylän kuntoonpanotöiden lupa- ja korvaus-
kysymyksiä sekä saattaa uittosääntö muiltakin
osin ajan tasalle. Uittosäännön kumoaminen
tulee kysymykseen vasta tämän jälkeen. Vaik
ka Siuruanjoella ei uittoa lähitulevaisuudessa
ole, on uittosääntö katsottu siellä tarpeellisek
si. Näin ollen jokien kuntoonpanosuunnitel
maa ei voida vielä asiallisesti perustella. Sama
voidaan sanoa Livojoesta.

Valtioneuvoston kanslia huomauttaa, että esitet
tyjen kunnostushankkeiden toteutusjärjestyksen
tulisi määräytyä paikallisten asukkaiden tarpei
den ja mielipiteiden pohjalta.

Työryhmä yhtyy näkemykseen, elleivät kun
nostushankkeiden taloudellisuuteen liittyvät
laskelmat selvästi toisin osoita.

Työvoimaministeriö huomauttaa, että työllisyys-
näkökohdat voivat vaikuttaa kunnostustöiden kii
reellisyysjärjestykseen.

Työryhmällä ei ole huomauttamista ministe
riön kannanottoon, joka otettaneen huomioon
aikanaan toteutusvaiheessa kiireellisyysjärjes
tystä määriteltäessä.

Yli-lin kunta ja Maataloustuottajain Pohjois-
Pohjanmaan liitto huomauttavat, että jokivarsien
virkistyskäyttöä ja voim atalouden vaikutusta alu
eiden virkistyskäyttömahdollisuuksiin on käsitel
ty liian vähän.

Voimazalouden vaikutus vesien virkistyskäyt
töön näkyy suunnitelmaehdotuksessa lähinnä
Siuruahankkeessa ja Kuusamon vesistöjen käy
tössä. Siuruan yhteydessä lijoen ja Siuruan
joen virkistyskäyttöedellytyksiä on suunnitel
tu kompensoitavaksi pohjapadoilla. Itse altaan
virkistyskäyttöedellytyksistä on luovuttu, kos
ka todennäköisyys siihen, että altaan vesipinta
pysyisi +109,00:ssa koko kesän, osoittautui
liian pieneksi. Jokivarsien yksityiskohtainen
suunnittelu tai rantatonttien arvonmenetysten
arviointi eivät kuulu kokonaissuunnittelun pii
riin, vaan ne käsitellään hankesuunnitteluta
solla tai katselmustoimituksessa. Myös esim.
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pohj apatojen lukumäärä ja juoksutettava vesi-
määrä käsitellään vesioikeudelle lähetettävässä
hankesuunnitelmassa ja sen jälkeen katselmus
toimituksessa. Jo rakennettujen jokivarsien
toimenpidevelvoitteet virkistyskäytön hyväksi
on määritelty tai tullaan määrittelemään ao.
lupapäätöksissä.

Kainuun Maatalouskeskus esittää, että perattujen
jokiosuuksien kunnostuksiin tulisi sisällyttää kos
kien kiveäminen ja arvokalojen istutus ennenkuin
roskakata täyttää alueen.

Esitetyt yksityiskohdat tulevat esille kunnos
tussuunnitelmia laadittaessa hanketasolla.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan liitto
esittää, että Oijärven kunnostamiseksi ja Kuiva-
joen kesävesipinnan nostamiseksi tarvittaisiin te
hokkaampia toimenpiteitä kuin mitä suunnitel
massa on esitetty.

Työryhmän ehdotuksen ollessa viimeistelyvai
heessa nousi Kuivajoen, Oijärven ja Kivijoen
kokonaisjärjestely voimakkaasti esille. Esille
on tullut erilaisia vaihtoehtoja mm. Kuivajoen
ja Kivijoen porrastamiseksi Pirttimaan tekojär
ven lisäksi. Samalla on Oijärven kunnostusjou
tunut uuteen valoon. Vesistön monipuolisen
käytön varmistamiseksi on parhaillaan selvitet
tävänä voimataloudelliset porrastusmahdolli
suudet, koska hankkeiden taloudellisuus näyt
tää muuten epävarmalta. Samassa yhteydessä
selvitetään myös virkistyskäyttöön liittyvät
ratkaisumallit.

Tulvasuojelu

Metsähallitus huomauttaa, ettei suositus vesistö
järjestelyhankkeista pidättymisestä Kiiminkijoel
la saisi olla ehdoton.

Työryhmän käsityksen mukaan ainakin pää
uoman vesistöjärjestelyt muuttaisivat vesistön
luonnontilaa siinä määrin, että Project Aquan
tarkoitus menettäisi merkityksensä. Project
Aqua on kansainvälinen suojeluohjelma, jolla
on tarkoitus säilyttää eri tyyppisiä tutkimuk
sen kannalta kon’aamattomia vesistöjä mah
dollisimman luonnontilaisena vertailu- ja tut
kimusvesistöinä. Kiiminkijoki edustaa tässä
tutkimusohjelmassa tuskeavetistä tyyppivesis
toa.

Pudasjärven kunta huomauttaa, että lijoen kevät
tulvien alentamistoimenpiteiden suunnittelu tuli
si aloittaa pikaisesti.

Kunnan huomautus liittynee Pudasjärven ja
sen yläpuolisen vesistön kevättulvahaittojen

pienentämiseen. Suunnitelmaehdotuksessa esi
tetty Siuman tekojärvi alentaisi Pudasjärven
ym. järvien tulvakorkeutta O,5...O,8 m. Samoin
se luonnollisesti vähentäisi huomattavasti tul-
via alapuoliselta lijoelta sekä jossain määrin
Pudasjärven yläpuolelta Mikäli Siuruan teko
järveä ei toteuteta, tulisi suunnittelu käynnis
tää Oulu — Kuusamo tien itäpuoleisella alueella.

Vesiluonnon ja vesimaiseman
suojelu ja hoito

Metsähallitus esittää, että suojelukohdeluettelo
uusittaisiin SUVI-kaavan mukaiseksi. Lisäksi to
detaan, ettei aapasoiden suojelu edellytä koko
valuma-alueen rauhoitusta, vaan ojitus voidaan
rajoittaa loppuvaksi suon reunaan, jolloin vedet
leviävät suolle.

Muistutus on aiheellinen, koska uusittu luet
telo on täsmällisempi ja tarkistettu. Aapasoi
den suojelu saattaa onnistua esitetyllä tavalla.

Oulun laaninhallitus esittää, että erityisesti
Project Aqua-vesistöjen kohdalla tulisi ranta-
rakentamista rajoittaa maisemallisista ja vesien
suojelullisista syistä.

Huomautus on aiheellinen veden laadun kan
nalta. Yleensä haja-asutukselle asetetut vaati
mukset turvaavat myös Project Aqua-vesist&
jen veden laadun.

Kuivaniemen kunnanhallitus ehdottaa suojelu
kohteista poistettavaksi Iso-Hirviaapan, Tora
aapan ja Lähteenaapan, jotka seutukaavaliittokin
on jättänyt pois. Tilalle esitetään SUVI-kaavaan
otettuj a Tuuliaapaa ja Iso-Heposuota.

Työryhmä yhtyy kunnan kantaan. Asia on
oikaistu.

Kuusamon kunnanhallitus toteaa, että yksityis
ten omistamiin maihin kohdistuvat suojelutoi
menpiteet tulisi toteuttaa vasta sen jälkeen, kun
alueet on lunastettu vapaaehtoisin kaupoin tai
haitat muutoin korvata.

Kokonaissuunnittelun yhteydessä ei voida
puuttua suunnitelman toteuttamisen aiheutta
miin hallinnollisiin tai oikeudellisiin seurauk
sun. Nämä on selvitettävä joka tapauksessa en
nen toimenpiteiden toteuttamista.

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto toteaa, että
suojelukohdeluettelo perustuu vanhentuneeseen
inventointiin. Lisäksi tulisi esittää vesiensuojelun
ja vesiluonnon kannalta oleelliset kohteet perus
teluineen. Posion kunnanhallitus esittää suunni
telmaan otettavaksi Lapin seutukaavaliiton esittä
mät suojelukohteet.
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Suojelukohteisiin voidaan sisällyttää SUVI
kaavan osoittamat kohteet. Tämän lisäksi
suunnitelma sisältää jo muitakin vesiensuoje
lun ja vesiluonnon kannalta tärkeitä kohteita,
mm. Project Aqua- ym. suojeluvedet. Lapin
seutukaavaliiton esittämät kohteet on huomi
oitu suunnitelmassa.

Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaaan Liitto
pitää suojelukohteiden määrää ylimitoitettuna.
Korvausperusteet tulee määrittää ennen suojelun
toteuttamista. Project Aqua-vesistöalueilla ei maa-
ja metsätaloutta tulisi rajoittaa.

Työryhmä on tarkistanut suojelukohteet si
ten, että aikaisemmin runkokaavan laatimis
vaiheessa laadittu luettelo on korvattu SUVI
kaavan esityksillä. Sen lisäksi esim. Project
Aqua-vesien suojelua työryhmä edelleen pitää
tärkeänä. Project Aquan toteutuminen saattaa
edellyttää myös maa- ja metsätalouden har
joittamiselle rajoituksia. Se vaatinee kuitenkin
oman lainsäädännön.

Teollisuuden Keskusliiton mukaan Project Aqua
alueilla ainoastaan maa- ja metsätalouden sallimi
nen on ristiriidassa sen kanssa, että alueella haja
kuormituksen osuudeksi todetaan yli 95 % koko
naiskuormituksesta.

Ristiriitaa ei ole, koska valtaosa hajakuormi
tuksesta on ns. luonnonkuormitusta, joka kuu
luu vesistön perusluonteeseen ja jolla ei ole
mitään tekemistä ihmisen vaikutuksen kanssa.
Teollisuus aiheuttaa ns. pistekuormitusta, joka
näkyy selvästi vesistössä. Hajakuormituksen
selvittelyä suoritetaan jatkuvasti ja se tehostu

jatkossa erityisesti 1 980-luvulla.
Pohjolan Voima Oy, Jorma Aution muistio 30.5.
1978. Liitteenä 2 on toteamus, että ProjectAquan
merkitystä on liioiteltu.

Huomautusta ei ole perusteltu. Toteamus lii
oittelusta perustunee siihen, että toimenpide
suosituksissa esitetty lainsuojaa vailla oleva
suojelutavoite estää vesilain sallimaa toimin
taa. Työryhmän käsityksen mukaan kokonais
suunnittelun eräänä johtotähtenä on eri vesis
töihin kohdistuvan käytön suunnittelu pitem
mällä tähtäyksellä siten, että sen nykyinenkin
käyttö- tai suojeluarvo otetaan huomioon.
Kts. myös metsähallitukselle annettua vasti
netta sivulla 55.

Pällin Valo Oy huomauttaa, ettei voimalaitoksen
rakentaminen aiheuta Kiiminkijoen Project Aqu
alle haittaa valtakunnallisesti eikä paikallisesti.
Project Aqua-suunnitelmaa on ylikorostettu.

Rakentaminen saattaisi merkitä huomattavaa
muutosta luonnontilaan ja veisi pohjaa Project
Aqualta. Vaikutus ei olisi vain valtakunnalli

nen, vaan myös kansainvälinen. Lausunnon an
taja ei ole perustellut toteamustaan, ettei ko
ko Kiiminkijokea tulisi ottaa suojeluun ja
että Project Aqua on ylikorostettu.

Suositukset

Suomen Voimalaitosyhdistys ja Imatran Voima
Oy ehdottavat, että Kuusamon vesistöjen osalta
suositus (s. 193) muutettaisiin kuulumaan seu
raavasti “Kuusamon vesien käyttösuunnitelmia
kehitettäessä on paikallisten ja valtakunnallisten
energiataloudellisten näkökohtien lisäksi otettava
huomioon myös matkailuun ja virkistyskäyttöön
liittyvät vesistön käyttötarpeet”. Lisäksi Imat
ran Voima Oy toteaa, että kokemukset muista
tekoaltaista, esim. Lokasta ja Porttipahdasta,
ovat olleet huomattavasti myönteisempiä kuin
työryhmän ehdotuksessa annetaan ymmärtää.
Suomen Voimatalousyhdistys katsoo, että suun
nitelmassa esitetyt suositukset ovat paljolti tun
nepohjaisia ja että huomattavasti enemmän voi
daan ilmaista markoissa.

Suunnitelmaehdotusta laadittaessa ei työryh
mällä ollut käytettävissä tuoreita tietoja
energiataloudellisista eikä matkailuun ja vesien
muuhun virkistyskäyttöön liittyvistä suunni
telmista tai tilastoista. Työryhmä onkin joutu
nut arvioimaan suuruusluokkatasolla lähinnä
voimataloudellisia vaihtoehtoja ja niistä joh
tuvia etuja ja haittoja. Työryhmä on todennut
myös, että Kuusamon vesistöjen nykyinen
hyödyntäminen perustuu erittäin merkityksel
hsessä määrin niiden virkistyskäyttöarvoon,
jolloin siihen luetaan kalastusharrastus ja -elin
keino mukaan. Ehdotettua suositusta työryh
mä ei katso aiheelliseksi ottaa esitetyssä muo
dossa mukaan suunnitelmaehdotuksessa esitet
tyjen näkökohtien perusteella. J atkosuunnit
telussa työryhmä katsoo aiheelliseksi määritel
lä ne markkamääräiset hyödyt, joihin luontai
set vesistölliset ja maisemalliset olosuhteet an
tavat kehittelypohjan.

Rantakairan Sähkö Oy esittää, että Kuusamon
voimatalous jätettäisiin avoimeksi.

Työryhmä viittaa edellä annettuun vastinee
seen.

Valtioneuvoston kanslia kiinnittää huomiota
suunnittelun aikajänteisiin. Erityisesti lyhyen täh
täimen suosituksissa voidaan mennä yksityiskoh
taisuuksiin. Sen sijaan keskipitkän ja pitkän täh
täimen suunnittelussa ei olisi syytä sitoa viran
omaisten tai yksityisten käsiä. Hajakuormituksen
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osalta tulisi kuitenkin määritellä selvät kuormi
tustavoitteet.

Kanslian esittämä näkökohta aikajänteistä on
työryhmän mielestä oikea. Hajakuormituksen
kuormitustavoitteita ei voida asettaa, ennen
kuin kuormituslähteiden jakautuma on nykyis
tä tarkemmin tiedossa. Selvitystyötä tultanee
tehostamaan 1980-luvulla.

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto huomaut
taa, että selkeät suunnittelutavoitteet puuttuvat
suunnitelmassa ja nämä heijastuvat myös toimen
pidesuostituksista.

Suunnittelutavoitteiden puute on selvä epä
kohta. Eräiltä aloilta on olemassa valtakunnal
lisia tavoitteita, kuten esim. vedenhankinta ja
vesistöjen kuormitus. Sen sijaan energiatalou
den puolelta tällainen puuttuu. Työryhmä on
jossain määrin soveltanut ensinmainittuja val
takunnallisia tavoitteita, mutta varsinkaan ve
sistöjen kuormituksen osalta tavoitteet eivät
ole kuormituksen rakenteen johdosta vaiku
tuksiinsa nähden suoraan soveltamiskelpoisia.
Energiataloudellisia tavoitteita suunnittelu-
alueelle on tarkennettu.

Oulun Vesiensuojeluyhdistys ja Maataloustuotta
jain Pohjois-Pohjanmaan liitto huomauttavat, että
kalataloussuositukset ovat liian yleispiirteisiä,

eikä niillä voi turvata kalatalouden asiaa.
Kalatalouden kohtuullinen turvaaminen muut
tuneissa vesistöissä voidaan taata vain yksityis
kohtaisilla kalanhoitosuunnitelmilla ja niiden
toteuttamisella. Kun alueelle ei ao. kalatalous
viranomaisen toimesta ole vielä laadittu kala
taloussuunnitelmia, eivät myöskään suosituk
set ole yksityiskohtaisempia, vaikkakin keino
ja asian hoitamiseksi on lueteltu.

Lapin Maakuntaliitto huomauttaa, että kalatalou
den toimenpidesuosituksissa olisi veden laadun
säilyttämisen merkitystä tullut voimakkaammin
painottaa.

Asia liittyy samalla vesistöjen veden laadulle
asetettaviin tavoitteisiin. Suunnitelman yhtey
dessä laaditun vedenlaatuselvityksen mukaan
tulee jokivesistöjen veden laatu säilymään lä
hes ennallaan jätevesien johtamisen suhteen,
mikäli suositellut ratkaisut toteutetaan. Kala
talouden kannalta sen sijaan on merkitykselli
sempiä tekojärvien ja voimalaitosten aiheutta
ma veden laadun huononeminen. Näiden osal
ta on valtakunnallisestikin käynnissä laaja tut
kimustoiminta, joka tähtää veden laadun säi
lyttämiseen kalataloudelle sopivaksi. Lopullis
ten tulosten hyödytäminen tullee tapahtu
maan kuitenkin vasta 1980-luvulla.

lijoki on merkittävä irtouittovesistö ja sen alajuoksulle on rakennettu 5 vesivoimalaitosta.
Kuva Haapakosken ylaltaalta.
Important amounts of timber are driven in the traditionat manner in River Izoki: downstream
there are 5 power ptants. Photo: Oulun vesipiiri
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ENGLISH SUMMARY

PART II

INTEGRATED WATER RESOURCES DEVELOPMENT PLAN FOR THE RIVERS 1_
JOKI AND KIIMINKIJOKI AND THE WATERCOURSES Of THE KUUSAMO AREA

Planning area (Chapter 2)

The planning area for the lijoki and Kiiminki
joki rivers and Kuusamo’s watercourses are pre
sented in fig. 1/11. The area consists of water
courses some of which flow east some west.
Due to the small number of lakes the rivers that
flowWest to the Bothnian Bay have great fluctu
ations in discharge. Especially the spring flows
can sometimes be very high. The eastern part of
the area has many lakes. The planning area is
27 000 km2 of which 1 900 km2 or 7 % is
covered by water.

The population concentrates along the rivers
and in 10 small population centres. In 1980
there were 70 000 inhabitants in the area. About
70 % of the population get their living from agri
culture and forestry and the services. The econ
omic structure is expected to change in the fu
ture in a way that the share of industry rises a
little.

Water resources (Chapter 3)

The total volume of the watercourses is esti
mated to be 15 km3. The mean runoff values are
between 10 and 13 l/s km2 and above the
country’s average.

The lower sections of the largest watercourse,
the Jijoki. River, have been constructed in the
years 1959—1970. The 94 m head has been div
ided among five hydro-electric power plants.
Also on the upper reaches of the watercourse
there are some small power plants and regulated
lakes. The other watercourses are unharnessed.
The Rivers Kiiminkijoki, Oulankajoki and the
Lakes Kitkajärvi are part of the international Pro
ject Aqua programme.

There are nearly 400 lakes whose surface areas
exceed 1 km2 and nearly 7 000 whose surface
areas exceed 1 hectare. The water quality of the
water bodies is satisfactory or better. The clean
waters of the central and in particular of the

eastern parts of the planning area are of great
touristic importance. The activities that locally
threaten the water quality are fish farming and
peat production.

The groundwater resources of the area are
abundant and the quality of the groundwater is
good. The investigated ground water resources
are, however, unevenly distributed as regards
their use. Only about 15 % of the total ground
water flow of 300 000 m3/d is utilized.

The objectives of the planning work (Chapter 4)

The most important water uses in the planning
area are water power production, recreational
use, timber floating and fisheries. Conflicts have
arisen especially in the River lijoki area where,
on one hand, there exists the interest of con
structing the river completely, on the other hand,
of developing its ecological and environmental re
sources.

The objective of the integrated water re
sources planning is to establish general guidelines
and to issue recommendations for individual
forms of water use in order to solve existing and
future problems regarding the water use demands
and for decision-making.

Planning of water use and protection (Chapter 5)

Water supply fSection 5.1)

The communities r1y only on groundwater for
their water supply. In the population centres the
mean water consumption was 7 500 m3/d. SmalI
water supply companies, typical of the area, serv
ing less than 200 inhabitants are 40 in number
and they serve a total of about 2 500 inhabitants.
The consumption of water is over 200 l/d per
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capita, whlle the average for the whole Country iS

297 l/d per capita.
The industry is mainly so-Called small indus

try, e.g. a sawmill and a dairy. The sawmill uses
17 000 m3/d of braCkish sea water while the
dairy uses 1 000 m3/d of groundwater. SurfaCe
waters are used by the numerous private fish
farms and the two state-owned fish hatCheries.
One of the state fish hatCheries (at Taivalkoski)
uses also groundwater.

The objeCtive in water supply is to ConneCt
the population of the area to groundwater net
works by Constructing conneCtion pipelines and
small units serving less than 20 households.

Pollution loading and water pollution control
(Section 5.2)

The water courses are loaded by muniCipal waste
waters, fish farming forest drainage, peat pro
duCtion and sparse settlement. Their polluting
impact is primarily local. Fish farms are prob
lematic especially when the waters disCharge into

a lake.
The population centres have usually biologi

Cat, sometimes Chemicat, treatment ptants. The

solution at other soures of poltution is settling
of suspended solids.

Recreationat use of waters (Section 5.3)

The total length of shoreline in the area is 11 600
km of whiCh nearly 5 000 km are suited for rec
reational use. The present number of vaCation
houses is 8 000; by the year 1990 it is expeCted
to be 11 000. The number of organized public
swimming places in the area is only 20, while the
number of camping areas and holiday villages is
over 30. Boating is so far of local lmportanCe.
The recreational use could be developled by im
proving the level of water-based recreational ser
vices and by restoring old and new sites.

Fisheries (Section 5.4)

The area’s waterCourses are quite important in
regard to fisheries. There are some 600 pro
fessional fishermen and 100 000 — 120 000
people pursue recreational fishing.

The total fish CatCh in the lake areas is esti
mated to be 1 250 t/a (20 kgla per hectare). The
CatCh is estimated to double due to different
measures, by the year 2 000. The share of ven
daCe in the CatCh was 70 %. In the sea area the
Catch in the year 2000 is estimated to be 2 000
t/a (40 kg/a per heCtare), where the share of
BaltiC herring is over 50 % and that of vendaee
30%.

The eConomic importanCe of fisheries in River
lijoki has, sine the river was ctosed by dams,
been based on migratory fish and lamprey Caught
at the mouth of the river. The Crayfish were,
before a disease attacked them, of great loCal im
portanCe in the middle and upper sections of the
lijoki river and at River Kiiminkijoki. The CatCh
of Crayfish was 250 000 — 300 000 a year. The
fisheries in River lijoki are maintained today by
Compensation measures and transfer of fish
aCross the obstacles.

Water power (Section 5.5)

Water power has been harnessed only in River Ii
joki and, in Kuusamo, in River Kuusinkijoki. At
the five power stations in the lower reaChes of
River lijoki (total head 94 m) on an average 850
GWh/a of energy is produced, the capacity being
154 MW.

An artificial lake and 11 additional power
plants have been planned in the middle reaChes
of the lijoki river. Their total energy produCtion
would surpass 600 GWh/a, with a Capacity of
155 MW. If the third set of turbines in the ex
isting power plants in the Iower reaChes are in
Cluded, the figures are 700 GWh/a and 250 MW,
respectively. Parallel with plans for construCting
the river the maintenanCe of a more natural state
is being snidied.

Power plants have also been planned for the
Kuusamo watercourses and River Kuivajoki, but
because of the environmental value of these
waters, and local opposition, their aCtive develop
ment has been disContinued.

Timber floating (Section 5.6)

Timber floating has been an important aCtivity
with long traditions espeCially at River lijoki but
also at rivers Kiiminkijoki and Kuivajoki. In
River Kiiminkijoki timber was floated for the last
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time in 1958, in River Kuivajoki floating ended
in 1948. In River lijoki iogs are stili driven in the
traditional way, freeiy, and the volume driven
varies between 400 000 — 500 000 m3/a. In this
area floating is competitive with road transpor
tation. A study has been made on the feasibility
of changing over to floating of bundled iogs. In
deveioping the timber fioating activity greater
attention should be paid to other forms of water
use.

Flood controi and drainage (Section 5.7)

There are not many important agricultural areas
affected by floods in the planning area. The total
area of flooded iand is 30 000 hectares, of which
only 2 000 hectares is cultivated land. The floods
are worst in the middle parts of River lijoki and
in the lower reaches of rivers Kuivajoki and Kii

minkijoki. When forest drainage is inciuded in
the figure the drainage percentage in the drainage
basins of the rivers fiowing west varies between
25 and 40 % and in the rivers flowing east be
tween 20 and 25 %.

Conservation of the aquatic environment
(Section 5.8)

The iargest watercourses to be protected are
rivers Kiiminkijoki and Ouiankajoki and the Kit
kajärvi lakes, ali included in the Project Aqua.
The natural state of these water bodies should be
conserved as carefully as possible and this should
be taken into account in ali other actjvities.
Other conservation sites are certain bogs and
lakes that are important water fowl habitats and
which are protected by a government decision.

s

lijoelia tuivat ovat lähes jokavuotisia. Pudasjärven Kurenaluksessa oli tulva toukokutissa 1982
suurimmillaan täliä vuosisadaLla. Tuivavahinkojen pienentämiseksi on vesihaiiituksessa laadittu
tijoen vesistön tuivantorj unnan to imintasuunnitelma.
ftoods recur atmost everyyear at River lijoki; situation iii May 1982. Pboto: Oulun vesipiiri
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III VESIEN KAYTON KOKONAISSUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN

Vesien käytön kokonaissuunniteim issa esitetyt
toimenpidesuositukset voivat toteutua paitsi vesi-
hallinnon myös muiden viranomaisten, alueen
kuntien ja yritysten sekä yksityisten vesienkäyt
täjien toimesta. Toimenpidesuositukset ovat oh
jeena vesihallinnon omassa toiminnassa mm. yksi
tyiskohtaisemmalle suunnittelulle, vesirakennus
kohteiden valinnalle, vesihuollon ja vesiensuoje
lun avustus- ja lainoitustoiminnalle sekä vesihal
linnon esiintymiselle yleisen edun valvojana. Mo
net toimenpiteistä ovat sen laatuisia, että niiden
toteuttaminen edellyttää lisäksi vesioikeudelta
haettavaa lupaa.

1. Vedenhankinta

Vesihuoltotoimenpiteiden toteutuksesta vastaa
vat ensisijaisesti asianomaiset kunnat ja teolli
suuslaitokset. Vedenhankintaa, viemäröintiä ja
jätevesien käsittelyä sekä sen yhteydessä synty
vän lietteen hyötykäyttöä palvelevien laitteiden
rakentamiseen voivat kunnat, kuntainliitot ja tätä

tarkoitusta varten perustetut yhtymät saada vesi
huoltoavustusta ja korkotukilainaa. Vesihallitus
voi myös toteuttaa valtioneuvoston päätöksen
(214/78) mukaisia vesihuoltotöitä. Valtion vesi
huoltotyönä voidaan suorittaa tietyin edellytyk
sin vesilaitoksen syöttöjohdon tai kahden vesilai
toksen välisen yhdysjohdon sekä viemärilaitoksen
siirto-, purku- tai kokoojaviemärin rakentaminen.

Oulujoen vesistöalueella merkittävin veden
hankinnan kannanotto on Kajaanin kaupungin
tulevaa lisävedenhankintaa koskeva suositus.
Mustikkamäen alueelta taajamaan johtava syöttö
vesijohto on rakennettu valtion vesihuoltotyönä.
Työ on valmistunut vuoden 1985 syksyllä ja poh
javesiesiintymä otetaan käyttöön vuonna 1986.

Oulun kaupunki käyttää tällä hetkellä Oulu-
joen vettä, mutta pohjaveden käyttöönotto olisi
perusteltua, mikäli riittäviä vesimääriä olisi lähi-
alueella saatavissa. Vuonna 1986 on tarkoitus
aloittaa Oulun ympäristössä pohjavesivarojen sel
vitykset. Niiden jälkeen voidaan laatia nykytilan
teelle vaihtoehtoinen vedenhankinnan yleissuun
nitelma.

Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen
on nähty Oulujoen vesistöalueen kunnissa tär
keäksi ja kiireelliseksi tehtäväksi, joten on odo
tettavissa, että lähivuosien aikana saadaan vesi-

huollossa aikaan ratkaisevaa parannusta myös
niillä alueilla, joilla tämä on vielä hoitamatta.

Ii- ja Kilminkijoen alueella vedenhankinnan
edistämisessä on tärkeää pohjavesivarojen käytön
varmistam inen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi
on tarpeen varata pohjavesialueita suunnitelmalli
sesti, etenkin alueilla missä soranotto kilpailee
pohjavedenoton kanssa.

lijoen keski- ja yläjuoksulla sekä Kuusamon
vesistöjen alueella on vedenhankinnassa kehittä
mistä lähinnä haja-asutusalueilla ja pieninä yksik
köinä.

2. Vesiensuojelu

Vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelusta ja
toteuttamisesta vastaa ns. aiheuttamisperiaatteen
mukaisesti likaaja tai muu haitan aiheuttaja itse
ts. kunnat ja teollisuusyritykset. Aiheuttamisperi
aatteesta poiketen voi kuitenkin myös valtio osal
listua yhdyskuntien ja teollisuuslaitosten vesien
suojelukustannuksiin. Valtion rahoitusmuodot
yhdyskuntien vesihuollon ja vesiensuojelun to
teuttamiseen on selostettu edellä vedenhankin
nan yhteydessä.

Teollisuuden vesiensuojeluun voidaan myön
tää valtion lainaa sellaisten liiketaloudellisesti
kannattamattomien toimenpiteiden rahoittami
seksi, jotka tarkoittavat vesistöjen pilaantumisen
vähentämistä ja niiden itsepuhdistuskyvyn säilyt
tämistä ja parantamista. Vesiensuojeluun tarkoi
tettujen luottojen vakuudeksi voidaan myös
myöntää valtion takauksia.

Jätevesilietteiden hyväksikäytön tehostaminen
edellyttää kunnilta aktiivisia toimenpiteitä mm.
lietteiden käsittelyn ja kuljetuksen järjestämiseksi
sekä lietettä vastaanottavien viljelijöiden hank
kimiseksi. Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpitei
den avustamista koskevan lain (56/80) perusteel
la on mahdollista saada avustusta lietteen käsitte

ly- ja multauslaitteiden rakentamiseen.
Yhdyskuntien viemäriverkkoon liittyneissä

teollisuuslaitoksissa tarvittavat toimenpiteet, joil
la voidaan vähentää jätevesikuormitusta, on syytä
selvittää kunnan ja teollisuusyritysten yhteistyö
nä. Toteutettavien toimenpiteiden kustannusten
jaosta em. osapuolet sopivat keskenään. Yksityis
ten kuormittajien osalta vesiensuojelun edellyttä
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mät toimenpiteet määritellään joko vesioikeuden
luvassa tai vesihallituksen ennakkoilmoituksen
johdosta antamassa lausunnossa. Jätevesien johta
mista koskevaan lupahakemukseen hakija ts.
kunta tai teollisuusyritys on velvollinen liittä
mään tarpeelliset selvitykset mm. jätevesien mää
rästä ja laadusta, niiden puhdistamisesta sekä vas
taanottovesistön tilasta.

Oulujoen vesistöatueella on yhdyskuntien jäte
vesien käsittelyssä jo toteutettu ne puhdistamo
ratkaisut, joita suunnitelmassa on esitetty. Puh
distamoiden toimivuuden parantaminen on viime
vuosina ollut keskeisellä sijalla vesistöön tulevan
kuormituksen vähentämisessä. Tämä toiminta tu
lee olemaan jatkuvaa. Vuotovesien osuus viemäri
vesien määrästä on jonkin verran vähentynyt sen
ansiosta, että uudet viemärit ovat tiiviimpiä kuin
vielä 1970-luvun alussa rakennetut viemärit. Ou
lun ja Kajaanin seudun vesiensuojelun yleissuun
nitelmien laatiminen on aloitettu vuonna 1985.
Kaivosteollisuudessa ei ole löydetty prosessitek
nisiä keinoja, joilta kuormitusta voitaisiin oleelli
sesti vähentää.

Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen
alueella on perusratkaisut jo tehty Yli-litä lu
kuunottamatta. Seuraavana vaiheena on tarpeen
puhdistamoiden tehostaminen ja niiden toimi
vuuden parantaminen.

Kuusamon vesistöjen alueelle on laadittu Ou
lun vesipiirin vesitoimistossa v. 1983 kalankasva
tuslaitosten vesiensuojelun yleissuunn itelma,
jonka toteuttamisesta tulevat vastaamaan ao.
kalataitokset.

3. Vesivoimatalous

Vesivoiman osalta uusien voimalaitosten suunnit
telu ja rakentaminen sekä olemassa olevien laitos
ten rakennusasteen nostaminen on voimayhtiöi
den asia.

Oulujoen vesistöalueella on suunnitelman laa
timinen Merikosken voimalaitoksen padotuskor
keuden nostamiseksi työn alla. Rakennusasteen
nostaminen eli Merikosken voimalaitoksen varus
tammen yhdellä uudella lisäkoneistolla on siirret
ty myöhemmin toteutettavaksi. Koivukosken
voimalaitoksen rakennusasteen nostamiseksi on
laadittu alustavia suunnitelmia. Suositusten lo
pullisen toteutumisen ajankohta riippuu Oulun
kaupungin ja Kajaani Oy:n investointimahdolli
suuksista.

Sotkamon reitin latvoilla olevat Saarikoski,

Pajakkakoski ja Lentuankosket on sekä koskien
suojelutoimikunnan mietinnössä (1982:72) että
v. 1985 ympäristöministeriössä valmistuneessa
koskiensuojelutain ehdotuksessa esitetty pysyväs
ti rauhoitettavaksj vesivoiman rakentamiselta, jo
ten nämä esitykset tähtäävät samaan lopputulok
seen kuin tämän kokonaissuunnitelman toimen
pidesuositukset.

lijoen alueella on valmistumassa Pohjois-Poh
janmaan seutukaavaliiton johdolla selvitystyö,
joka sisältää vaihtoehdot lijoen keski- ja yläosan
luonnontaloudelliselle ja voimataloudelliselle ke
hittämiselle.

Em. ehdotuksessa koskien suojelulaiksi on
myös Kiiminkijoki, Koutajoki ja Kuivajoki ehdo
tettu pysyvään suojeluun.

4. Vesistöjen säännöstely

Oulujoen vesistöalueella vesistöjen säännöstelyä
koskevat suositukset ovat lähinnä olemassa ole
vien voimataloudellisten säännöstelyjen tarkis
tuksia muiden käyttömuotojen kannalta. Suosi
tusten toteuttamisesta vastaa vesihallinto yhdessä
voimayhtiöiden kanssa. Suositusten toteutumi
nen edellyttää vielä yksityiskohtaisia lisätutki
muksia ja suunnittelua.

lijoen ja Kiiminkijoen vesistöjen alueella on
Kollajan (supistetun Siuruan) tekojärven rakenta
minen niin laaja kysymys, että sen ratkaisu tulta
neen tekemään valtioneuvostossa etenkin, jos to
teuttamiseen tarvitaan valtion varoja.

5. Uitto ja vesiliikenne

Vesihallintolain mukaan uittoväylien rakentami
sen ja parantamisen toteuttaa vesihallinto silloin,
kun toimenpiteillä on vaikutusta vesien kokonais
käyttöön. Käytännössä toimenpiteet toteutetaan
metsähallituksen ja uittajien toimesta. Käytöstä
poisjääneiden uittoväylien lakkauttamisesta ja
niiden rakenteiden purkamisesta sekä uittoväy
tien entisöinnistä tai kunnostuksesta muuhun
käyttöön vastaavat pääasiassa ao. vesipiirien vesi
toimistot. Jossain määrin myös vesihallitus,
mm. omistamillaan vesialueilla.

Vesiliikenteelle esitettyjen suositusten toteu
tuminen on lähinnä tie- ja vesirakennuslaitoksen
ja merenkulkuhallituksen asia. Niiden suositusten
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toteutumisesta, jotka tarkoittavat vesiliikenteen
turvaamiseksi ehdotettuja rajoituksia vesistöön
rakentamiselle, vastaa lähinnä vesihallinto yleisen
edun valvojana.

Tarpeettomiksi käyneiden uittosääntöjen lak
kauttamista koskevia suunnitelmia on laadittu ve
sihallinnon toimesta usean vuoden aikana. Useis
ta uittoväytistä, joista uittosäännön lakkautta
mista koskeva suunnitelma on valmistunut, on
saatu myös vesioikeuden päätökset uittosääntö
jen kumoamisesta. Näissä päätöksissä määrätyt
väylien kunnostustyöt on pääosin suoritettu. Osa
uittosääntöjen kumoamissuunnitelmista on kes
ken. Uittosääntöjen kumoamista koskeva suun
nittelutyö saataneen ao. vesipiirien vesitoimisto is
sa suoritetuksi vuoteen 1987 mennessä.

6. Tulvasuojelu ja maankuivatus

Alueellisten tulvasuojelusuunnitelmien laatimi
nen kuuluu vesihallinnon, ts. vesipiirien vesitoi
mistojen tehtäviin. Ne voidaan myös toteuttaa
valtion toimesta joko työllisyystyönä tai vesistö
työvaroin.

Maatalousmaan peruskuivatukset suunnitel
laan vesipiirien vesitoimistoissa maanomistajien
hakemuksesta. Maatilahallitus myöntää hankkei
den toteuttamiseen avustusta ja lainaa. Vesipiirit
toteuttavat merkittävät hankkeet. Pienehköt
hankkeet voidaan tehdä maanomistajien omina
ns. osakastöinä. Metsäojitushankkeiden suunnit
telusta ja toteuttamisesta yksityismailla huolehti
vat keskusmetsälautakunta Tapion alaiset met
sänparannuspiirit. Valtion mailla ojittaa metsä-
hallitus, yhtiöiden mailla yhtiöt. Metsähallitus
myöntää yksityismaiden metsänoj itushankkeisiin
avustusta ja lainaa. Peltojen salaojitussuunnitel
mat tekee yleensä Salaojakeskus ry ja salaojitus
työn maanomistaja. Valtio ja joskus myös kunnat
osallistuvat hankkeiden rahoitukseen.

Oulujoen vesistöalueella tulvasuojelu- ja maan
kuivatustoiminta käsittää lähinnä pienehköjä val
taojitustöitä. Oulujokeen laskevan Muhosjoen
osalta tulvasuojelusuunnittelu on käynnissä Ou
lun vesipiirin vesitoimistossa. Oulujärveen laske
vassa Vuolijoessa tultaneen tekemään Kainuun
vesipiirin vesitoimiston laatiman suunnitelman
pohjalta vähäisiä tulvasuojelutoimenpiteitä työl
lisyysvaroin.

Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen
alueella on useita maankuivatushankkeita, joiden
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa pääasiassa

vesipiirin vesitoimisto. Pienet hankkeet voi to
teuttaa myös maanomistaja.

Kuivatusten osalta salaojitustoiminta on li
sääntynyt huomattavasti, minkä on osaltaan teh
nyt mahdolliseksi perusku ivatukseen osoitettujen
varojen lisääntyminen. Metsäojitusalat ovat viime
vuosina jatkuvasti supistuneet.

Vesipiirien tehtävänä on tulvien aiheuttamien
vahinkojen estämiseksi tiedottaa vesistöj en
ylimmistä vedenkorkeuksista kaavoitus- ja raken
nusviranomaisille, yrityksille ja muille yhteisöille
sekä alueen väestölle. Keskeisessä asemassa tässä
kysymyksessä ovat viime kädessä kunnat.

7. Vesien virkistyskäytto

Ulkoiluun, retkeilyyn, uintiin ja veneilyyn liitty
vien suositusten toteuttajina ovat lähinnä alueen
kunnat. Vesihallinto voi osallistua sekä virkistys-
käytön suunnitteluun että toteuttamiseen, ja
kohteina voivat olla esim. veneilyreitit sekä venei
lysatamat. Vesien virkistyskäyttöä edistävissä jär
vien ja jokien kunnostushankkeissa tulisi olla yh
teydessä paika]Iiseen vesipiirin vesitoimistoon,
joka pystyy arvioimaan toimenpiteiden tarpeen
ja laadun. Toimenpiteiden rahoitus kuuluu ensi
sijaisesti hyödynsaajille, mutta valtio voi eräin
edellytyksin osallistua työhön. Esimerkiksi levä
kukinnoista kärsineen Särkisen alusveden hapetus
on toteutettu edunsaajien, kunnan ja valtion ra
hoituksella. Vesitoimistot voivat osallistua myös
muuhun vesien virkistykäyttöä edistävään
toimintaan, kuten veneilysuunnitelmien laadin
taan, järvien alimpien rakentamiskorkeuksien
määrittämiseen sekä jätevesi- ja jätehuollon jär
jestämisen opastamiseen.

Loma-asutuksen ohjaus on lähinnä seutukaa
valiittojen, lääninhallituksen ja alueen kuntien
tehtävä. Loma-asutuksen vesihuolto- ja jätekysy
myksissä voivat vesihallitus ja vesipiirin vesitoi
misto antaa ohjeita ja neuvoja.

Oulujoen vesistön alueelta on Kainuun vesi-
piirin vesitoimistossa valmistunut Sotkamon rei
tin veneilysuunnitelma, jonka toteutus on aloi
tettu. Sotkamon reitille on laadittu veneilyä var
ten opaskirjanen. Hyrynsalmen reitille on laadit
tavana osasuunnitelma Hossanjoen vesistöön sekä
Pyhäntäjoen vesistöön. lulujärven veneilysuunni
telman toteutus on aloitettu venesatamien suun

nittelulla. Sokajärven kunnostussuunnitelma val

mistui vuonna 1983, mutta sen toteuttamisesta
on toistaiseksi luovuttu.
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Ii- ja Kiiminkijoen alueella on laadittu vesipii
rin toimesta kokonaissuunnittelun kestäessä
Hiastinhaaran kunnostussuunnitelma lissä ja
Kiiminkijokisuun ruoppaussuunnitelma Haukipu
taalla. Molemmat on toteutettu. Kiimingin kir
konkylän kohdalle on kunta laadituttanut Jaa
ranlampien kunnostussuunnitelman, joka tulta
neen toteuttamaan lähivuosina. Kunnan toimek
siannosta on tekeillä lisäksi Jäälinjärven kunnos
tussuunnitelma Kiimingissä. Kiiminkijoen uitto-
sääntö lakkautettiin v. 1982. Oulun vesipiirissä
laadittu kunnostussuunnitelma on pääosin toteu
tettu Oulun ja Kainuun vesipiirien toimesta
vuonna 1985. Puolangalla kunnostustyöt jatku
vat vielä vuonna 1986.

8. Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja
hoito

Kansallispuistojen ja niihin rinnastettavien laajo
jen luonnonsuojelualueiden perustaminen tapah
tuu yleensä maa- ja metsätalousministeriön toi
mesta luonnonsuojelulain nojalla. Käytännön
luonnonsuojelu on kuitenkin mitä suurimmassa
määrin yksityisten vesien käyttäjien käsissä. Vä
lillisesti suojeluun voivat vaikuttaa kunnat, seutu
kaavaliitot, lääninhallitus sekä luonnonvarojen
käyttöä ohjaavat muut viranomaiset. Keinot liit
tyvät mm. kaavoitukseen, aluesuunnitteluun, ra
kennuslupien myöntämiseen sekä valistustoimin
taan.

Oulujoen vesistön alueella suojeluvesiksi ni
mettyjen Lentuan ja Hossan alueen vesien laadun
säilymiseen entisellään voi vesihatlinto vaikuttaa
tiedottamisella ja vesiensuojeluun liittyvillä lau
sunnoilla.

Ii- ja Kiiminkijoen alueella on suojeluvedeksi
nimetty Kiiminkijoki sekä lintuvedeksi Oijärven
eteläpää eli Mursunjärvi sekä Jolosjärvi Ylikiimin
gissä.

Kuusamon vesistöjen alueella on esitetty suo
jeluvesistöiksi Kitkajärvet ja Oulankajoki. Paitsi
tiedottamisella ja lausunnoilla voi vesihallinto vai
kuttaa näiden suojeluarvoon mm. laatimalla lin
tuvesien kunnostussuunnitelmia yhdessä muiden
viranomaisten kanssa.

9. Kalatalous

Alueellinen kalataloussuunnittelu kuuluu maa- ja
metsätalousministeriön kalastus- ja metsästys-
osaston ja sen alaisten yksikköjen tehtäväkent
tään. Vesialueiden suunnitelmalliseen hoitoon
voivat edellä mainittujen lisäksi vaikuttaa mm.
vesihallinto, kalastuskunnat ja jätevesiä vesistöön
johtavat kunnat ja yritykset. Vesitilusjärjestelyi
hin liittyvistä toimituksista vastaa maanmittaus
hallitus.

Luonnonravintolammikoiden suunnittelusta ja
rakentamisesta ovat vesipiirien vesitoimistot huo
lehtineet maa- ja metsätalousministeriön kalastus-
ja metsästysosaston tai Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen toimeksiannosta.

Kalatalouden edistämiseksi on erityisesti Kai
nuussa tehty runsaasti työtä. Tutkimus- ja kehi
tystyössä ovat olleet mukana kalatalousviran
omaisten ja alan järjestöjen lisäksi mm. Oulun ja
Kuopion yliopistot, Suomen Akatemia, Kainuun
maakuntaliitto ja Kainuun vesipiirin vesitoimisto.
Kalataloutta edistämään on perustettu mm. Kai
nuun kalatoimisto, lulujärven kalatalousprojekti
ja Vuolijoen kalastustekninen koeasema.

Kalanviljelyn ohjaaminen vesiensuojelun kan
nalta oikeille alueille kuuluu lähinnä vesipiirin ve
sitoimiston tehtäväkenttään. Yhteistyökumppa
neita ovat alueelliset kalatalousjärjestöt ja mah
dollisesti myös seutukaavaliitot. Kuusamon
alueelle on laadittu vesihallinnon työryhmän toi
mesta kalankasvatusta koskeva vesiensuojelu
suunnitelma.
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JULKAISTUT KOKONAISSUUNN1TELMAT

Vesihallituksen tiedotuksia -sarjassa työryhmien
ehdotuksina ovat ilmestyneet:

Kymijoen vesistön alaosan vesien käytön koko

naissuunnitelma. 1972. Tiedotus 29.
Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuun

nitelma. 1974. Tiedotus 64.
Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1975. Tiedotus 90.
Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1976. Tiedotus 102.
Läntisen-Uudenmaan vesien käytön kokonais

suunnitelma. 1976. Tiedotus 104.
Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1976. Tiedotus 118.
Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön koko

naissuunnitelma. 1977. Tiedotus 122.
Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonais

suunnitelma. 1977. Tiedotus 123.
Oulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1977. Tiedotus 125.
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1977. Tiedotus 126.
Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen ve

sien käytön kokonaissuunnitelma 1977. Tie

dotus 136.
Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön koko

naissuunnitelma. 197$. Tiedotus 137.
Pohjanmaan eteläosan vesien käytön kokonais

suunnitelma. 1978. Tiedotus 140.
Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien

käytön kokonaissuunnitelma. 1978. Tiedotus

142.
Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonais

suunnitelma. 197$. Tiedotus 161.
Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunni

telma. 197$. Tiedotus 164.

Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma 1980.
Tiedotus 186.

Vesihallituksen julkaisuja -sarjassa vesihallituksen

hyväksymiskäsittelyn jälkeen ovat ilmestyneet:

Tiivistelmä Kymijoen vesistön alaosan vesien käy

tön kokonaissuunnitelmasta. 1974. Julkaisu 7.

Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuun

nitelma. 1977. Julkaisu 20.
Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonais

suunnitelma. 1977. Julkaisu 22.

Totalplan för vattenanvändningen i Västra Ny

land. 1978. Julkaisu 25.
Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1979. Julkaisu 27.
Kymijoen yläosan vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1980. Julkaisu 32.
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1980. Julkaisu 33.
Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunn i

telma. 1980. Julkaisu 34.
Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1981. Julkaisu 36.
Totalpian för vattenanvändningen i Sydvästra

Finland. 1981. Julkaisu 37.
Kokemäenjoen vesistön vesien käytön kokonais

suunnitelma. 1983. Julkaisu 38.
Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonais

suunnitelma. 1983. Julkaisu 39.
Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunni

telma. 1983. Julkaisu 42.
Pohjanmaan alueen vesien käytön kokonaissuun

nitelma. 1983. Julkaisu 43.
Totalplan för vattenanvändningen i Österbotten.

1983. Julkaisu 44.
Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1984.

Julkaisu 46.












