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E S I PUHE 

Toteutus 

Vesihallituksen vesien käytön kokonaissuunnitelmat antavat 
suuntaviivat vesistöjen eri käyttömuodot huomioonottavalle 
toiminnalle. Kiiminkijokea koskevan vesien käytön kokonais-
suunnitelman (Vesihallitus 1980, 1986) yhteydessä todettiin 
tarve laatia vesiensuojelun yleisuunnitelma. 

Kiiminkijoenvesiensuojelusuunnitteluntyöryhmänjärjestäy-
tymiskokous pidettiin 11.6.1984. Jo sitä ennen oli aloitet-
tu eräiden perusselvitysten laatiminen. 

Työryhmän muodostivat seuraavat vesi- j a ympäristöhallinnon 
virkamiehet ja toimihenkilöt: 

nimi 	työ- 	asema työryhmässä 
paikka 

vesi- ja ympäristö-
piirin johtaja 
(vanh.ins. 31.8. 
1988 saakka) 
biologi 
vanhempi insinööri 
vanhempi insinööri 
ylitarkastaj a 
diplomi-insinööri 
limnologi 

vanhempi insiööri 
biologi 
ylitarkastaja 

Mauno Rönkkömäki Ouvy jäsen, 	puheenjohtaja 
Pekka Hynninen Ouvy jäsen, projektipäällikkö 
Martti Seppälä Ouvy jäsen, 
Onni Heikkinen Kavy asiantuntijajäsen 
Tom Frisk VYH " 
Antti Lehtinen VYH " 
Pirkko Valpasvuo- VYH asiantuntijajäsen ja 
Jaatinen VYH:n yhdyshenkilö 
Eero Merilä Ouvy asiantuntijajäsen 
Mikko Keränen Ouvy 
Urpo Myllymaa Ouvy 

Myllymaa siirtyi 1.2.1988 Pohjois-Suomen vesioikeuteen 
vesioikeuslimnologiksija Frisk Tampereen vesi- ja ympäris-
töpiiriin 1.6.1988 lukien. 

Pekka Hynninen on toteuttanut suunnittelutyön työryhmän 
johdolla. FK Mika Koskinen on toiminut suunnittelijana 
1.7.1986 - 31.12.1987 välisenä aikana ja osallistunut 
tuolloin suunnitelman ensimmäistenlukujen kirjoittamiseen. 
Suunnitelmaa laadittaessa ovat monet vesi- ja ympäristöhal-
linnon toimihenkilöt antaneet asiantuntija-apua tai muutoin 
edesauttaneet työn valmistumista. Arvokasta asiantuntija-
apua ja perustietoja on saatu myös muilta viranomaisilta 
ja intressitahoilta. 

Yhteydet vesistön käyttäjien kanssa 

Erityisenä Kiiminkijoen vesiensuojelun yleissuunnitteluun 
liittyvänä yhteydenpitomuotona järjestettiin 8.5. - 
28.5.1986 välisenä aikana vesiensuojelun ongelmia ja 
tavoitteita kartoittavat tilaisuudet Haukiputaalla,Kiimin-
gissä, Ylikiimingissä, Pudasjärvellä, Utajärvellä ja 
Puolangalla. Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat kunnat, 
jotka olivat kutsuneet paikalle kunnanvaltuuston ja 
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-hallituksen sekä eri lautakuntien lisäksi laaja-alaisesti 
eri tahojen edustajia. Läsnä oli muun muassa kalastuskun-
tien, jakokuntien, luonnonsuojeluyhdistysten, kalastus-
seurojen, Oulun yliopiston ja Kiiminkijoen matkailuprojek-
tin edustajia. Tilaisuuksiin osallistui 14 - 19 henkilöä 
kuhunkin. Niissä esiteltiin suunnittelutyön lähtökohtia, 
tarkoitusta, organisointia, suunnitelmaa varten tehtyjä 
ja tehtäviä osaselvityksiä sekä niistä saatuja tuloksia, 
suunnitteluaikataulua sekä suunnitelman sisältörunkoa 
kokouskutsun liitteenä osallistujille toimitetun muistion 
pohjalta. Kokouksista on laadittu muistiot, jotka on 
toimitettu tiedoksi läsnäolleille. 

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton johdolla toimineessa 
Kiiminkijokitoimikunnassa on käsitelty useaan eri otteeseen 
Kiiminkijoen vesistön vesiensuojeluun liittyviä kysymyk-
siä. Kiiminkijokialueella on pidetty lisäksi vesiensuojelua 
koskevia kyläkokouksia j a koulutus- sekä esitelmätilaisuuk-
sia, joissa suunnittelutyöryhmä on saanut tietoa jokivarren 
ihmisten mielipiteistä sekä vesiensuojelutarpeista. 

Suunnittelutyön aikana työryhmän edustaja on osallistunut 
asiantuntijanaPohjois-Pohjanmaanseutukaavaliitonjohdolla 
toimineen Kiiminkijoen matkailuprojektin työhön. Hynninen 
on toiminut Oulun vesi- ja ympäristöpiirin edustajana 
matkailuproj ektin suosituksen pohjalta perustetussa Kiimin-
kijokineuvottelukunnassaja sen alaisessa vesistötyöryhmäs-
sä. Vuonna 1989 aloitti toimintansa Kiiminkijoki ry., 
joka jatkaa neuvottelukunnan aloittamaa työtä. Kiinteät 
yhteydet Kiiminkijokiprojektiin on koettu hyvin tärkeäksi, 
koska neuvottelukunnassa ovat edustettuna laajasti eri 
intressit ja projektin tavoitteet liittyvät monipuolisesti 
vesistön luonnontaloudellisten käyttömuotojen kehittämi-
seen. 

Suunnittelutyön aikana on tarpeen mukaan oltu yhteydessä 
eri intressitahoihin, joilta on saatu mm. arvokkaita 
perustietoja suunnitelmaa varten laadittuja perusselvityk-
siä varten. Jokilaaksossa suurimmaksi uhkatekijäksi koetun 
turvetuotannon aiheuttamiin ongelmiin liittyen työryhmä 
on järjestänyt neuvottelutilaisuuden, johon osallistuivat 
Oulun kalastuspiirin kalastustoimiston,Kiimingin kalastus-
alueen ja turvetuottajien edustajat. 

Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt Puolangalla 
haastatteluselvityksen, jossa on kartoitettu Kivarinjärven 
lähialueen asukkaiden mielipiteitä järven vesiensuojeluon-
gelmista, vesistön käytöstä ja suojelusta sekä niille 
asetettavista tavoitteista (Sarkkinen 1988). 

Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua sitä käsiteltiin vesis-
töalueen kunnissa 8.11. - 14.11.1988 pidetyissä tilaisuuk-
sissa. Haukiputaalla ja Puolangalla pidettyihin tilaisuuk-
siin kutsuttiin kunnan eri tahojen lisäksi ao. "piiritason" 
viranomaisten edustajat ja laajempia taustaryhmiä edustavat 
yhteisöt mahdollisimman kattavasti. Kaikille kutsutuille 
lähetettiin kokouskutsun mukana kokouksessa käsiteltävä 
suunnitelmaluonnos. Suunnitelmaluonnoksia postitettiin 78 
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kappaletta. , Jotta JUIJ.xi.+,.;. t Lrna1Luonnos herättäisi mielipi-
teiden vaiktoa mandol.:I.isimrrLan. laaj a.:~ ! i, jaettiin julkiselle 
sanalle jo viikko ennen ensi_mmä:i.tä kuntatilaisuutta 
suunnittelua koskeva ti_ed.ote. Tiedotteessa oli mm. mainita 
siitä, cctt -Ld ti.laisuudet ovat avoin \a kaikille asiasta 
kiinnostune-i-11cä . Asia sai j ulk: ±_suudess,a laajasti huomiota. 
Kokouksiin osallistui yhteen 9 86 henkilöä. Työryhmä on 
ottanut suunnitelmaa vi_ i.nLeistellessään huomioon tilaisuuk-
sissa saadun run saan ;ja moni_puoli.sen palautteen. Pöytäkir-
j a on toimita L,tu ].a i_b;'.i.i ].c kutsu.tui.1.le ja muuten paikalla 
olleille „ 

Erillisselviykw. -;i ja osa tLZ i l!':Lmt1] s i 

Suunnittelutyötä varten tehtiin eri.11isselvityksiä ja 
tutkimuksia, joista osa suer: i.tettii n yhteistyössä Oulun 
yliopiston kanssa., Yhteist ?ötutkimr.iksia rahoitettiin mm. 
vesiensuojel_un. suunnitteluva-Loilla.. 2e1vitykset ja tutki-
mukset olivat ; eu:r: a.avat ., 

1. Heikkinen, K. 1987.. ;1o] ,_v uric cz j a tur'vetuotantoaluei- 
den valumaves_i:.l ],L'+.]r1vl 	n. ominai.suuksis ta, huuhtou- 
tumisesta ja ves:•.: c }v,:r.:i.1tu :i. ;., La. Kiiminkijoen valuma-
alueel:l_a vuosi na 1984 6. 86. 

2. Viitala, L. ,ja Hyv:~.nen, P. 1.986. 	Kiiminkijoen 
vesistöalueeen "t a.:in*n ja harjuspurojen tilaselvitys. 

3 0 	Saari., 1.1 . 1986. Veck c?.1- :<<zi:um il..i ie n käyttö vl rtaavassa 
vedessä - sovellutuskohteena KiI-minki j oki . 

4. Ylitolonen, A. 1.986. tevätestien tulokset Kiiminkijoen 
vesistöalueen uo L.stia:zt:r,r_,1_ueir3.rn v~~. i_kutuspi irin vesistä 
kesällä 1985. 

5. Hynninern, P ,j 	 M. 3.987. Kilminkijoen 
ves.i.. stön j o1 :i.1lr )l+l:i (-- s. 	i.: :F_.I_u .. 

6 . 	Hynn1nc-nu, P .. 1937 	ia.j a.] :u.cz~:'mi_tuksesta Kiiminkijoen 
vesil L.ös,sä.. 

7. Visuri, A r ja Heikkinen, IL. 1987,.. 	Veden laadun ja 
tu.rvei:e.tof,aannon kuormituksen vaikutus hakteeriplank-
ton.iin Kiiminkijoen vesistössäe avrwesi_kaude.1la vuosina 
1985 ja 1986 (,ju]kaisu Heikkinen ja Visuri 1990) . 

8. Hynninen, P. 1988.   Ka^v J.p1_a.nkton:i.sta Kliminkijoessa. 

9 . 	I-1ynnine3:+., 	r .. j:]s:.x~.c 	m „ 	1989 , 	Kiiminkijoen 
vesil 5al..ueen 'iJu.:rvet.uotaoto .1.vitys . 

10. Hynninen, P. 1988. ?Ci ?.iratushankkei..den vaikutuksista 
Kiimirikijoenvesistönn. järvi_esnlzyd-.crologisiinomi naisuuk-
suin ja tilaan. 



11. Hynninen, P. 1988. Kiiminkijoen veden laadun kehitys 
vuosina 1971 - 1985. 

12. Tolonen, E. ja Myllymaa, U. 1989. Kiiminkijoen vesis-
töalueen järvien tila 

Täydelliset kirjallisuusviitteet on esitetty kirjallisuus-
luettelossa. 

Tutkimustuloksia on esitetty myös Kiiminkijoen tutkimuspäi-
vät Oulussa 23. - 24.3.1987 -julkaisussa (Vesi ja ympäris-
töhallituksen monistesarja nro 64 1988). Lisäksi tutkimuk-
sista ja selvityksistä on laadittu väliraportteja ja 
suppeita erillisraportteja, joita ei tässä erikseen maini-
ta. 

Haj a-asutuksen j a karj atalouden vesiensuoj elusta on kerätty 
tiedot jokilaakson kuntien vesi- ja terveyslautakuntien 
suorittamissa kiinteistökohtaisissa tarkastuksissa. Suun-
nittelutyöryhmän edustajat osallistuivat asiantuntijoina 
selvityksen suunnitteluun. Aineisto on pääasiallisesti 
käsitelty Oulun vesi- ja ympäristöpiirissä. Yhteenvetora-
portin on laatinut Ympäristäinstituutti (Saari 1988). 

Heikkinen, K. ja Visuri, A. ovat julkaisseet osittain 
suunnittelutyöhän liittyvien tutkimusten tuloksia eräissä 
kansainvälisissä sarjoissa (ks. kirjallisuusluettelo). 

Kainuun ja Oulun vesi- ja ympäristöpiirit ovat hyväksyneet 
suunnitelman toimenpidesuositukset 1.2.1991 (nro 16/300 
Kavy 1991) ja 20.2.1991 (nro 3/000 Ouvy 1991) päivätyillä 
kirjeillä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA 

Kiiminkijoen vesistö kuuluu Project Aqua -ohjelmassa 
tieteellisiksi tutkimuskohteiksi varattujen vesistöjen 
joukkoon. Suhteellisen luonnontilaisena Kiiminkijoen 
vesistö on arvokas tutkimuskohde. Vesistö on kalataloudel-
lisesti arvokas ja sillä on jo nykyisin hyvin suuri virkis-
tyskäyttöarvo, jota voidaan vielä huomattavasti lisätä. 
Kehittämällä jokilaakson luonnontalouteen perustuvia 
elinkeinoja vesistöä voidaan hyödyntää huomattavasti 
nykyistä enemmän myös taloudellisesti. Kiiminkijokivarren 
kunnat ovat yhteistuumin kehittämässä matkailua, joka 
keskeiseltä osin perustuu vesistön tarjoamiin edellytyk-
siin. 

Vesistön kalatalouden, virkistys-, matkailu-, tutkimus-
ja opetuskäytön yms. käyttömuotojen ja niiden kehittämis-
edellytysten turvaaminen edellyttää vesiensuojelutoimenpi-
teiden suunnitelmallista toteuttamista. Vesiensuojelutoi-
menpiteiden ja niiden kehittämisen tarve voidaan selvittää 
vesiensuojelun yleissuunnittelun yhteydessä kaikki eri 
käyttömuodot huomioonottaen. 

Kiiminkijoen vesiensuojelun yleissuunnitelmassasuunnitel-
ma-alueeksi on rajattu Kiiminkijoen vesistöalue. Vesien-
suoj elutoimenpiteitä suunniteltaessa otetaan kuitenkin 
huomioon myös vaikutukset Kiiminkijoen edustan merialueen 
tilaan. Merialuetta tarkastellaan tarvittaessa laajemmin-
kin, mikäli kauempana tapahtuvilla toimenpiteillä voidaan 
katsoa olevan vaikutuksia Kiiminkijokeen. 

Kiiminkijoen vesistön säilyminen luonnontilassa on koettu 
pitkään uhatuksi. Vesistö suojeltiin koskiensuojelulais-
savoimatalousrakentamiselta, j otenvoimalaitosrakentamisen 
uhkaa ei enää ole. Vesistöalueella on vähän vesistöä 
kuormittavaa teollisuutta ja alue on suhteellisen harvaan 
asuttu. Maa- ja metsätalous muodostaa edelleen alueen 
elinkeinoelämän perustan. Pellot sijaitsevat pääasiassa 
Kiiminkijoen ja sen sivu-uomien varsilla. Alueella on 
harjoitettu maataloutta jo pitkään vähintään nykyisessä 
laajuudessa eikä toiminta näyttäisi laajentuvan tulevaisuu-
dessa. Maataloutta ei näin ollen pidetä joen tilaa uhkaava-
na tekijana. 

Ihmisen toiminnan muodoista kuivatukset ovat eniten vaikut-
taneet vesistöalueen luonnontilaan. Maataloutta varten 
tehtyihin kuivatuksiin liittyen on aikoinaan laskettu 
lukuisten järvien vedenpintoja. Osa järvistä on kuivattu 
kokonaan. Suuri osa lammista on kokenut saman kohtalon. 
Lampien vedenpintoja on laskettu myöhemminkin metsäojitus-
ten yhteydessä. 

Vesistön luonnontilaa on muutettu myös uittoa varten. 
Viimeinen uittokesä oli 1958. Kiiminkijoen uittosäännön 
kumoamista koskevan vesioikeuden päätöksen edellyttämät 
kuntoonpanotyöt on tehty vuosina 1984 - 86. Uittoa varten 
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peratut pääuoman kosket on entisöity ja eräiden järvien 
pintoja nostettu. 

Nykyisin noin puolet suoalasta on metsäojitettu.Ojituksiin 
liittyneet perkaukset ovat muuttaneet voimakkaasti purojen 
luonnontilaa. Hydrologisten muutosten lisäksi etenkin 
metsäojitukset ovat lisänneet huuhtoutumista ja sitä 
kautta myös vesistökuormitusta.Soiden kuivattaminen turve-
tuotantoa varten on laajentunut Kiiminkijoen vesistöalueel-
la 1980-luvulle tultaessa nopeasti. Turvetuotannosta 
aiheutuu samoille purkukohdille huomattavasti metsäoj itusta 
voimakkaampaa ja pitkäaikaisempaa kuormitusta. Oulun 
turvevoimalan ja Kemiran turveammoniakkitehtaan läheisyy-
destä johtuen tuotanto pyrkii laajentumaan. Turvetuotantoa 
pidetäänkin huomattavana uhkatekijänä. On myös mahdollista, 
että vesistöalueelle pyrkii tulevaisuudessa sijoittumaan 
sellaista vesistöä kuormittavaa toimintaa, joka tätä 
suunnitelmaa laadittaessa ei vielä ollut tiedossa. 

Avohakkuut ja siihen liittyvät muokkaukset sekä metsänlan-
noitukset aiheuttavat myös vesistökuormitusta. 

Ilman kautta tuleva happamoittava kuormitus on lisääntynyt, 
joten sen vesistövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota. 

Suunnitelmassa sivutaan monelta osin myös pohjavesien 
suojelua. Pohjavesien suojelu on kuitenkin niin laaja-
alainen erikoisalue, että sitä tulee selvittää erikseen. 
Pohjavesialueiden kartoitus ja rajaus on käynnistetty 
vuonna 1988 Kiiminkijoen vesistöalueella. Selvityksessä 
pohjavesialueet jaetaan käyttökelpoisuuden perusteella 
kolmeen suojeluluokkaan koskien soveltuvuutta vedenhankin-
taan. 

1.2 TYÖN TARKOITUS 

Kiiminkijoenvesiensuojelunyleissuunnitelmantarkoituksena 
on: 
- selvittää vesien käyttö 
- selvittää jokeen eri lähteistä tulevaa kuormitusta ja 

erityisesti kalataloudelle ja joen suojelulle asetetuille 
tavoitteille ongelmia aiheuttavat tekijät 

- selvittää veden laatua ja siinä tapahtuneita muutoksia 
- selvittää kuormituksen vaikutuksia jokiveden laatuun 
- selvittää mahdollisuuksia ja esittää suosituksia, miten 
kuormitusta vähentävillä ja muilla toimenpiteillä voidaan 
turvata vesistön tilan säilyminen sen suojelulle asetet-
tujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla mahdollisimman 
luonnontilaisena 

- selvittää tarvittavien toimenpiteiden kustannuksia 
- esittää keinoja toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
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2 K II MINKIJOEN VESISTÖN JA SEN 
V A L U M A- A L U E E N KUVAUS 

2.1 VALUMA-ALUEEN YLEISKUVAUS 

2.1.1 S i j a i n t i 

Kiiminkijoen vesistöalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla 
Oulun pohjoispuolella (kuva 1 ja liite 3). Kiiminkijoen 
valuma-alueen pintaala on 3 845 km2  (Vesihallitus 1981). 
Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluu alueita Puolangan, 
Utajärven, Pudasjärven, Ylikiimingin, Kiimingin ja Haukipu-
taan kunnista. Kiiminkijoen pääuoman pituus on n. 170 km 
ja korkeusero merenpinnan ja joen alkukohdan, Kivarinjär-
ven, välillä 151 m. Suurin sivujoki, Nuorittajoki, yhtyy 
72 km:n päässä jokisuusta. Suurimmat sivujoet ovat 
Tilanjoki - Pirttijoki (396 km'), Jolosjoki (172 km2 ) ja 
Vepsänjoki (162 km2 ) ( Mansukoski 1973). 

Kiiminkijoen vesistöalueen huomattavimmat järvet sijaitse-
vat keski- ja latva-alueilla. Pinta-alaltaan suurimpia 
järviä ovat Kalhamajärvi 6,97 km2 , Iso Olvasjärvi 4,55 
km2 , Vihajärvi 3,8 km2 , Auhojärvi 3,8 km2 , Puolankajärvi 
2,99 km2 , Hakojärvi 2,7 km2 , Kivarinjärvi 2,6 km2 , 
Juorkunajärvi 2,49 km2  ja Vilpusjärvi 2,2 km 2  (Vesihallitus 
1986). 

2.1.2 L u o n n o n y 1 e i s p i i r t e e t 

Absoluuttiset korkeudet vaihtelevat Kiiminkijoen valuma-
alueella merenpinnan tasosta yli 350 m korkeuteen. Korkeim-
mat, yli 250 m kohoavat alueet sijaitsevat aivan valuma-
alueenitäisimmissä osissa. Maaston korkeus kasvaa suhteel-
lisen tasaisesti sisämaahan päin mentäessä. Vesistöalueen 
latvapurot virtaavat 120 - 200 m korkeudessa. Kiiminkijoen 
vesistöalueen pinta-alasta on Koutaniemen (1982) mukaan 
tasankoa ja lakeuksia 19,3 %, kankaremaata 43,0 %, mäkimaa- 
ta 23,1 	ja vuorimaata 14,6 %. 

Kiiminkijoen alajuoksulla Haukiputaan, Kiiminginja Ylikii-
mingin kuntien alueella vallitsevia kivilajeja ovat fyl-
liitti, kiilleliuske, kiillegneissi ja kvartsi-maasälpä-
liuske. Kiiminkijoen keskijuoksu on suurimmaksi osaksi 
graniittigneissialuetta.Vesistöalueenlatvaosissaesiintyy 
edellä mainittujen kivilajien lisäksi kvartsiittia ja 
graniittia (Koutaniemi 1982). Maaperä on lähinnä turvemuo-
dostumaa ja pohjamoreenia(Mansukoski1973).Vesistöalueel-
la tavataan länsi-itäsuuntaisia harjujaksoja ja näiden 
liepeillä hiekka- ja savimaita. Savi- ja hietaesiintymät 
ovat harvinaisia ja useimmiten turvekerrosten peittämiä. 
Kiiminkijoen valuma-alue on maamme soisimpia seutuja. 
Valuma-alueen pinta-alasta on soita 58 %. Nuorittajoen 
valuma-alueen suoprosentti on vieläkin korkeampi, 72 
(Hynninen ja Koskinen 1987). Soita on koko valuma-alueel-
la, eniten kuitenkin valuma-alueen keskiosissa tasangoilla 
ja kankaremailla. Soista noin 10 	on avosoita ja loput 
metsäisiä soita. Avosoita on lähinnä Juorkunan kohdalta 
kulkevan 27° pituuspiirin länsipuolella. Soiden osuus 
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maapinta-alasta vähenee mentäessä vesistöalueen itäosiin, 
jossa suot myös muuttuvat metsäisemmäksi. 

Kiiminkijoen vesistöalue kuuluu Pohj ois-Pohj anmaan aapasuo-
alueeseen. Suopinta-alasta korpia on alle 10 %, rämeitä 
50 - 60 % ja nevoja 40 - 50 	(Suomen kartasto 1960). 
Soiden keskisyvyys on 1,5 - 2,0 m. Aapasoiden reunaosien 
rämeillä ja korpirämeillä on turvekerroksen paksuus alle 
1 m (Mansukoski 1973). 

Metsistä havupuuvaltaisia on noin 87 % ja koivuvaltaisia 
13 %. Kasvistollisena erikoisuutena alueella on Kiimingin 
lettoalue. Lettoalueen kallioperä koostuu emäksisistä 
vulkaniiteista, mikä yhdessä kalkin kanssa aikaansaa 
ympäristöään selvästi rehevämmän kasvillisuuden. 

2.1.3 A s u t u s j a e 1 i nk e i not 

Kiiminkijokialueen kuntien väkiluku oli vuoden 1986 alussa 
yhteensä 28 382 henkilöä, joista noin 25 000 asuu Kiimin-
kijoen vesistöalueella. Oulun läheisyyden vuoksi alueen 
väkiluku on koko ajan kasvussa; ainoastaan vesistöalueen 
latvaosissa sijaitsevan Puolangan kunnan väkiluku on 
aleneva. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Seutusuunnitelmissa 
alueen väestösuunnitteeksi on esitetty vuodelle 1990 noin 
34 050 ja vuodelle 1995 noin 35 350 henkeä (Kainuun seutu-
kaavaliitto ja Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1985). 

Asutus on keskittynyt Kiiminkijoen pääuoman varteen. 
Vesistöalueen soinen keski- ja yläosa ovat asumattomimpia 
alueita Oulun läänissä. Taajamien asukasluku on lisääntynyt 
1970-luvulta lähtien. Taajamaväestön osuus on nykyisin 
70 å. Kiiminkijoen vesistöalueella oli vuonna 1981 noin 
1 000 loma-asuntoa, joista noin 550 oli pääuoman varrella. 
Loma-asuntojen määrä on lisääntynyt sen jälkeen 50 - 100 
kpl vuodessa ja nykyinen kokonaismäärä lienee noin 1 500 
kpl (Karhu 1987). Haukiputaan ja Kiimingin kunnat ovat 
selvästi teollistuneita ja voivat tukeutua kehityksessään 
Ouluun. Maa- ja metsätalousväestön osuus on niissä vain 
noin 5 % (taulukko 1). Ylempänä Kiiminkijokialueella 
perustuu toimeentulo paljolti maa- ja metsätalouteen, 
joiden parissa työskentelee yli 40 % ammatissa toimivasta 
väestöstä (Karhu 1987). 
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Kuva 1. Kiiminkijoen vesistöalue ja sen ominaisuuksia (Hynninen 1988). 
P = Puolanka, F = kalankasvatuslaitos, Y = Ylikiiminki ja H = Haukipudas. 
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Taulukko 1. Kiiminkijokialueen kuntien ammatissa toimiva 
väestö(ATV) vuonna 1980 ja koko väestö vuosina 1980 ja 1984 
(Kainuun seutukaavaliitto 1984, Pohjois-Pohjanmaan seutu-
kaavaliitto 1984, Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto 
1987). 

Kunta Maa- ja Teollisuus Rakennus- Palvelut ATV 
metsätalous toiminta Väestö 

lkm % lkm % 11cm % lkm % V. 	1980 v. 	1984 

Haukipudas 217 4,5 1381 28,3 583 12,0 2544 52,2 4878 11836 12886 

Kiiminki 187 7,1 607 23,1 377 14,3 1386 52,7 2629 6208 7275 

Ylikiiminki 490 41,5 111 9,4 138 11,7 369 31,3 1180 2926 3087 

Puolanka 711 34,6 139 6,8 271 13,2 839 40,8 2056 5327 5186* 

Yhteensä 1605 14,9 2238 20,8 	— 1369 12,7 5138 47,8 10743 26297 28434 

* vuoden 1983 tieto 

Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueesta osa sijoittuu 
Kiiminkijoen vesistäalueelle, mutta niiden väestökeskit-
tymät jäävät Kiiminkijokialueen ulkopuolelle. 

Maa- ja metsätaloudessa toimivan väestön osuus on vähenty-
nyt jatkuvasti. Aktiivitilojen määrä on supistunut 40 
1970-luvun alusta (Karhu 1987) ja oli vuonna 1989 välillä 
500 - 550 (Oulun maatalouskeskus 1989). Vastaavasti palve-
luelinkeinojen parissa työskentelevän väestön osuus on 
kasvanut (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1985). 
Maataloustuotannon arvo on noin 40 - 50 Mmk vuodessa. 

Vesistöalueen maa-alasta on tuottavaa ja talouskäytössä 
olevaa metsämaata noin 2 100 km2  eli noin 60 % maa-alasta. 
Metsätalouden tuotanto on ollut viime vuosina noin 300 000 
m3  vuodessa ja tuotannon arvo noin 40 - 45 Mmk vuodessa 
(Karhu 1987). 

Turvetuotanto on verrattain uusi elinkeino vesistöalueella. 
Viime vuosina on ollut tuotannossa noin 1 500 ha. Tällä 
tuotantoalalla on mahdollista päästä vuosituotantoon, 
jonka arvo on noin 25 Mmk kuljetus mukaan lukien. Vapo 
Oy:n, Kemira Oy:n ja Turveruukki Oy:n turvetuotanto työl-
listävät alueella yhteensä vajaat 100 henkeä. Lähinnä 
kuljetukset ovat osittain vesistöalueen ulkopuolella 
asuvien suorittamia (Karhu 1987). 

2.2 METEOROLOGIA JA HYDROLOGIA 

Kiiminkijoen valuma-alueella ei ole ilmatieteen laitok-
sen sääasemia, vaan lämpätilatiedot on saatu Oulun ja 
Pudasjärven sääasemien tiedoista sekä Puolangan ilmasto-
aseman tiedoista. Vuoden keskilämpötila on noin +2 °C 



21 

ollen rannikolla hieman korkeampi kuin alueen itäosissa. 
Termisen kesän pituus on noin 100 d ja termisen talven 
pituus 155 - 165 d kasvaen sisämaahan päin. Termisen 
kasvukauden pituus on noin 150 d ja kasvukauden keskiläm-
pötila noin 11 °C. 

Routakauden pituus vaikuttaa suuresti veden hydrologi-
seen kiertoon. Maan routaannuttua pohjavesivarasto ei 
saa enää merkittävästi täydennystä. Jos routakerros on 
paksu, suuri osa lumensulamisvesistä kulkeutuu pintava-
luntana vesistöön. Tällöin mm. typpeä ja fosforia sekä 
kiintoainetta huuhtoutuu runsaasti vastaanottavaan vesis-
töön. Soverin ja Varjon (1977) mukaan routakausi alkaa 
Kiiminkijoen vesistöalueella luonnontilaisilla alueilla 
marraskuun alkupuolella. Roudan sulaminen päättyy toukokuun 
loppupuolella. Routa sulaa ensiksi aukeilla mailla, sitten 
metsissä ja viimeksi soilla. Lähinnä ohuemmasta lumipeit-
teestä johtuen routa tunkeutuu syvemmälle rannikolla kuin 
alueen itäosassa. Roudan vuosittainen maksimisyvyys on 
aukeilla mailla lähellä rannikkoa keskimäärin 40 cm ja 
vähenee jonkin verran sisämaahan mentäessä. Metsissä roudan 
maksimisyvyys on tällä alueella yleensä jonkin verran 
suurempi kuin aukeilla mailla. 

Vuotuinen sademäärä Kiiminkijoen vesistöalueella oli em. 
sääasemilla vuosina 1931 - 60 keskimäärin 548 - 558 mm 
ja vuosina 1961 - 75 keskimäärin 616 - 633 mm. Sateesta 
lähes puolet tulee lumena, jonka vesiarvot ovat varsin 
korkeat; keskiarvo vuosina 1931 - 60 oli 114 - 140 mm ja 
vuosina 1961 - 75 jopa 138 - 170 mm (Vesihallitus 1981). 
Kiiminkijoen vesistöalueella lumen syvyys oli vuosina 
1976 - 78 suurimmillaan helmi- ja maaliskuussa 57 mm. 
Pysyvä lumipeite tulee vesistöalueen länsiosiin marras-
kuun lopulla, itäosiin hieman aikaisemmin. Lumipeite häviää 
aukeilta mailta huhtikuun lopulla. Pysyvän jääpeitteen 
kestoaika on alueella yleensä joulukuusta huhtikuun lop-
puun. 

Kiiminkijoen vesistössä virtaamat vaihtelevat hyvinsuures-
ti eri vuodenaikoina johtuen valuma-alueen kapeudesta, 
vähäjärvisyydestä ja järvien sijoittumisesta vesistöalueen 
latva-alueille (taulukko 2). Virtaamahuiput sijoittuvat 
huhtikuun loppuun tai toukokuun alkupuoliskolle (kuva 
2). Virtaamat ovat yleensä pienimmillään maaliskuussa, 
jolloin Haukiputaalla on mitattu yleisesti alle 10 m3 /s 
arvoja. Nuorittajoki poikkeaa pääuomasta hydrologisilta 
oloiltaan siten, että virtaamat vaihtelevat Nuorittajoessa 
paljon jyrkemmin kuin pääuomassa: kevättulvanja kesätulvan 
huiput ovat selvästi voimakkaampia ja vastaavasti minimi-
virtaamat ja -valumat suhteellisesti paljon pienempiä 
(kuva 2, taulukko 2). Tämä johtuu Nuorittajoen vähäisestä 
järvisyydestä. Nuorittajokeen purkautuu vettä jo keskisuu-
rilla tulvilla Iijoen vesistöön kuuluvasta Jongunjärvestä. 
Nuorittajoen havaintoasemalla Iijoen tulvavesien kokonais-
tilavuus oli keväällä 1982 noin 30 milj .ml. Arvioitu 
huippuvirtaama oli 80 m3 /s, ja sen ajankohta oli 6 vrk 
Jongunjärven ylimmän vedenkorkeuden jälkeen (Kuusisto 
1983). Tulvavesien virtaamat.ovat olleet ennen vesistöjä 
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erottavan alueen poikki rakennettujen teiden korottamista 
huomattavasti nykyistä yleisempiä ja vesimäärät suurempia. 
Luonnontilaisen bifurkaation palauttamisella ei näyttäisi 
olevan haittavaikutuksia Nuoritta- ja Kiiminkijoessa, 
koska Iijoen vedet tulevat em. jokien oman tulvahuipun 
jälkeen. Nuorittajoki vaikuttaa selvästi jokien yhtymäkoh-
tien alapuolisen pääuoman hydrologiaan ja aikaansaa ala-
juoksun tulvahuipun (Haapala ym. 1976). 

Taulukko 2. 	Kiiminkijoen vesistöalueen virtaamien keski- 
ja ääriarvot Kiiminkijoen alajuoksulla Haukiputaalla, Nuoritta-
joessa ja pääuomassa Nuorittajoen yhtymäkohdan yläpuolella 
(Vesihallitus 1983). 

Kiiminkijoki Kiiminkijoki Nuorittajoki 
Haukipudas 	Torniontalo 	Perttunen 

valuma-alue (km2 ) 	3 845 	1 880 	1 045 
järvisyys (%) 	3,4 	4,0 	2,3 

Vuodet 1971-80 1971-80 1971-80 
MQ 	(m3 /s) 40 21 11,7 
HQ 	(m3 /s) 606 219 340 
MHQ 	(m3 /s) 400 154 182 
MNQ 	(m3 /s) 6,5 3,5 0,7 
NQ 	(m3 /s) 4,2 1,0 0,2 

90 m3~s 	 Haukipudas 
97 	--- Torniontalo 80  • • . • Perttunen 

70 
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50 
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Kuva2. Keskivirtaamien kuukausiarvot Kiiminkijoen(Hauki-
pudas ja Torniontalo) ja Nuorittajoen (Perttunen) mittaus-
paikoilla 1971 - 1980 (Hynninen ja Koskinen 1987). 
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Veden viipymä on tulva-aikoina hyvin lyhyt. Sen sijaan 
kuivakausille tyypillisten virtaamien vallitessa veden 
laskennallinen viipymä esim. Nuorittajoen keskijuoksusta 
Kiiminkijoen suuhun Haukiputaalla on useita viikkoja 
(Hynninen 1988). 

2.3 VESISTÖN TILA 

Kiiminkijoen vesistön tilasta esitetään tässä lyhyt yhteen-
veto. Jokiuomien tilaa on käsitelty Hynnisen ja Koskisen 
(1987) työssä ja järvien tilaa Tolosen ja Myllymaan (1989) 
tutkimuksessa, jotka molemmat ovat tähän vesiensuojelusuun-
nitelmaanliittyviä erillisselvityksiä. Vesi- ja ympäristö-
hallitus (1990) on julkaissut yleiskartan maamme pintavesi-
en laadullisesta käyttökelpoisuudesta 1980-luvun puolivä-
lissä yleisen luokituksen mukaan. Tutkittujen järvien 
luokituksessa mainitut osavaluma-alueet on esitetty kuvassa 
3. Järvien sijoittumisesta eri luokkiin saa yleiskäsityken 
taulukosta 3. Yksityiskohtaiset tiedot järvien sijainnista, 
veden laadusta ja sijoittumisesta eri luokkiin ovat esit-
tänet Tolonen ja Myllymaa (1989). 

Kuva 3. Kiiminkijoen vesistöalueen järvien luokituksessa 
käytetyt osavaluma-alueet. 
01 = Kiiminkijoen alajuoksu 
02 = Kiiminkijoki Ylikiiminki 
03 = Kiiminkijoen keskijuoksu 
04 = Kiiminkijoen yläjuoksu 
05 = Kivarinjärven alue 
06 = Nuorittajoen alajuoksu 
07 = Nuorittajoen yläjuoksu 
08 = Tilanjoki 
09 = Kuoretjoki 
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Taulukko 3. Järvien jakaantuminen osavaluma-alueittain (01 - 09) 
virkistyskäyttä-, kalavesi- ja yleisluokkiin (V, K, Y). Yleisluok-
kia on I - V, mutta virkistyskäyttö- ja kalavesiluokkia I - VI. 

luokka 
nro V 

01 
K 

02 
Y 	V 	K 

03 
Y 	V 	K 	Y V 

04 
K 

05 
Y 	V 	K 	Y V 

06 
K 

07 
Y 	V 	K 

08 
Y 	V 	K 

09 
Y 	V 	K 

yhteensä 
Y 	V 	K 	Y 

I 1 1 1 1 	7 	1 	5 1 	1 2 	3 2 	4 4 	16 	2 	16 
II 8 3 6 	5 	2 2 	3 	1 	2 9 5 7 	15 	14 	31 1 1 2 	1 	1 1 	6 	7 7 	2 	4 7 	50 38 65 
III 2 6 4 	3 3 	1 1 4 2 	1 	13 	8 1 3 6 	2 1 	3 3 	2 1 	5 37 	28 
IV 1 3 2 1 	1 	1 1 3 5 	 5 1 1 	1 1 3 2 	17 	11 
V 1 1 11 1 1 1 2 1 17 
VI 

2.3.1 V e s i s t ö n y l e i n e n l u o k i t u s 

Vesistön käyttökelpoisuusluokituksessa(Vesi-ja ympäristö-
hallitus 1988) vesistön yleinen luokitus kuvaa veden 
käyttökelpoisuutta yleisesti. 1980-luvun puolivälissä 
Kiiminkijoen voidaan katsoa kuuluneen laatuluokkaan II, 
hyvä ja Nuorittajoen laatuluokkaan III, tyydyttävä. Kiimin-
kijoen ravinnepitoisuudet ovat korkeahkoja, joten 
ravinnekuormituksen lisääntyminen saattaisi pudottaa 
Kiiminkijoen luokkaan tyydyttävä. Lisäksi pääuoma Nuoritta-
joen yhtymäkohdan alapuolella on jo ollut laatuluokan 
hyvä alarajalla. Normaalia sateisempina kesinä hyvälle 
laatuluokallemääriteltykokonaisfosforipitoisuudenyläraja 
30 pg/l P on jo ylittynyt. 

Kiiminkijoen valuma-alueen järvistä yli puolet kuului 
luokkaan hyvä. Hyvän luokan vesialue on lähes luonnon-
tilainen ja soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin. 

Erinomaiseen luokkaan kuului 16 järveä. Erinomainen vesi-
alue on luonnontilainen, lievästi humuspitoinen, oligotro-
finen ja soveltuu erittäin hyvin eri käyttömuotoihin. 
Eniten erinomaiseen luokkaan kuuluvia järviä oli Kiiminki-
joen latva-alueen ja Kuoretjoen osavaluma-alueilla (kuva 
3). 

Myös tyydyttävään yleisluokkaan kuuluu useita järviä (28 
kpl). Tyydyttävän luokan järvet ovat luokitusperusteiden 
mukaan luonnostaan huomattavan reheviä tai vesialuetta 
muuttavan toiminnan lievästi likaamia. Kivarinjärven, 
Tilanjoen ja Kuoretjoen osavaluma-alueiden (kuva 3) järviä 
ei kuulu tyydyttävää huonompaan yleisluokkaan. 

Kiiminkijoen valuma-alueen järvistä 11 kuuluu yleisluo-
kituksessa välttäväänluokkaan.Tällainen vesialue soveltuu 
yleensä vain käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaati-
mukset ovat vähäisiä. 
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2.3.2 V i r k i s t y s k ä y t t ö 1 u o k i tus 

Kiiminkijoen voidaan katsoa kuuluneen virkistyskäyttöluo-
kituksessa (Vesi- ja ympäristöhallitus 1988) luokkaan 
hyvä ja Nuorittajoen luokkaan tyydyttävä. 

Virkistyskäyttöluokituksessapainotetaanyksittäisinäkäyt-
tömuotoina eniten veden kelpoisuutta uintiin ja virkistys-
kalastukseen. Kiiminkijoen vesi on ollut bakteeri- ja 
a-klorofyllitulosten perusteella uimavetenä hyvää, mutta 
Nuorittajoen vesi tummempana, ravinteikkaampana ja hygi-
eeniseltä laadultaan huonompana tyydyttävää. Virkistyska-
lastusvetenä Kiiminkijoen vesi on ollut laadultaan hyvää. 
Mm. Kiiminkijoen happitilanne ja pH ovat pysyneet läpi 
vuoden suhteellisen hyvinä. Nuorittajoki on virkistyska-
lastusvetenä huonompaa. Happamuuden vaihtelu on suurta, 
ja talvella on todettu ajoittain selvää happivajausta. 
Lisäksi veden rautapitoisuus on ollut ajoittain huomattavan 
korkea. 

Virkistyskäyttöluokituksessa suurin osa eri osavaluma-
alueiden järvistä kuului luokkaan hyvä. Kiiminkijoen 
valuma-alueella hyvään luokkaan kuuluva vesialue on suh-
teellisen luonnontilainen, yleensä humuspitoinen ja rehe-
vähkö. 

Erinomaiseen luokkaan kuuluu eniten järviä Kivarinjär-
ven ja Kuoretjoen vesistöalueilta. Erinomainen vesialue 
onjokseenkinluonnontilainen, kirkasvetinenja oligotrofi-
nen tai lievästi humuspitoinen. Sekä hyvän että erinomaisen 
luokan vesialueet soveltuvat monipuolisesti virkistyskäyt-
töön. 

Vain seitsemän järveä Kiiminkijoen alajuoksun ja Juorkunan 
alueelta sekä Nuorittajoen alajuoksun alueelta luokitel-
tiin virkistyskäytöltään hyvää heikommiksi. 

2.3.3 K a 1 a v e s i 1 u o k i t u s 

Kiiminkijoen pääuoma voitiin laskea joen alajuoksua lu-
kuunottamatta kuuluvaksi kalavesiluokituksessa (Vesi- ja 
ympäristöhallitus 1988) kelpoisuusluokkaan II, hyvä. 
Veden väriluvun perusteella Kiiminkijoki sijoittuisi 
tyydyttävään luokkaan. Jokiuomien kalalajisto on kuitenkin 
monipuolinen ja arvokas, ja kun otetaan lisäksi huomioon, 
että joen lajistoon kuuluvat veden laadun suhteen vaateli-
aimmatkin lajit, kuten lohi, taimen, harjus ja siika, 
voitiin joen keski- ja yläjuoksun katsoa kuuluneen 
kelpoisuusluokkaan hyvä. Nuorittajoen yhtymäkohdan alapuo-
lella pääuoman kuuluminen hyvään luokkaan on jo enemmän 
tulkinnanvaraista. Normaalia sateisempinakesinä vedenlaatu 
on keskimääräistä huonompaa. Tällöin kerätyn aineiston 
perusteella ajajuoksu kuuluisi verrattain selvästi tyydyt-
tävään luokkaan. 
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Nuorittajoki kuului kelpoisuusluokkaan III, tyydyttävä. 
Arvokaloista joessa esiintyi yleisesti harjusta sekä 
jossain määrin lohta ja taimenta, mutta joki oli kuitenkin 
arvokalavetenä selvästi heikompi kuin Kiiminkijoki. 

KalavesiluokituksessasuurinosaKiiminkijoenvaluma-alueen 
järvistä kuului luokkaan hyvä tai tyydyttävä. Hyvä vesialue 
on suhteellisen luonnontilainen, lievästi humuspitoinen 
tai rehevähkö. Tyydyttävä vesialue on lievästi hajakuormi-
tuksen tai muun toiminnan laadullisesti muuttamaa tai 
erittäin humuspitoinen luonnontilainen vesistö. 

Välttävään ja huonoon kalavesiluokkaan kuului myös useita 
järviä varsinkin Kivarinjärven ja Kuoretjoen osavaluma-
alueilla. 

Huonoon luokkaan kuuluvat myös herkästi happamoituvat 
vesialueet. Kiiminkijoen valuma-alueen järvien kalaston 
ongelmana on huono happitilanne varsinkin kevättalvella 
sekä veden happamoituminen ja suuri humuspitoisuus. 

Kalavesiluokituksessa ei ole voitu ottaa huomioon kalaston 
sopeutumista paikallisiin oloihin. Kiiminkijoen vesistöön 
vuosituhansien kuluessa sopeutuneilla kalakannoilla on 
parhaat edellytykset menestyä. Tästä syystä esim. alkupe-
räiset siika- ja harjus- sekä purolohikannat on tärkeää 
säilyttää ja pidättyä istuttamasta muiden vesistöjen 
kantaa olevia poikasia. 

Elohopea kerääntyy voimakkaasti petokaloihin. Kiiminkijoen 
keskijuoksulta Juorkunan kohdalta pyydetyistä hauista 
mitattujen elohopeapitoisuuksien keskiarvo oli vuosina 
1978 - 79 0,31 mg/kg ja vuonna 1983 0,42 (s = 0,04) 
mg/kg (Miettinen ja Verta 1984). Terveysviranomaisten 
vuonna 1988 Ylikiimingin Juopulin- ja Heikkilänjärvien 
hauista tutkimissa näytteissä (2 kpl) elohopeapitoisuus 
oli 0,3 - 0,2 mg/kg ja Haukiputaalla Kiiminkijoen suiston 
ahvenissa 0,4 - 0,6 mg/kg. Kalaa, jonka elohopeapitoisuus 
on 0,5 - 1,0 mg/kg ei tulisi käyttää ihmisravinnoksi 
kuin korkeintaan kaksi kertaa viikossa. Kalojen elohopeapi-
toisuuksia on syytä seurata, koska etenkin metsätalous 
ja jossain määrin myös turvetuotanto aiheuttavat vesistöön 
elohopeakuormitusta. 

Oulun vesipiirin vesitoimisto tutki Kiiminkijoen kalojen 
makua vuonna 1981. Selviä makuvirheitä ei tuolloin todettu. 
Selvitys tehtiin kesällä 1980 ilmenneistä makuvirheistä 
tehdyn valituksen johdosta. Haukiputaan kalastuskunta on 
ilmoittanut nahkiaisissa syksyllä 1984 esiintyneistä 
voimakkaista makuvirheistä ja vaellussiiassa havaituista 
lievistä makuvirheistä vesipiirille 18.3.1985 päivätyllä 
kirjeellä. Ilmiötä ja sen syitä ei enää tuolloin ollut 
mahdollista tutkia. Asiaa tulee jatkuvasti seurata. Kalois-
sa ajoittain esiintyvät makuvirheet ovat välttävälle 
kalavesiluokalle ominainen piirre. 

Rauhoitusaikana Kiiminkijoen alajuoksulla syyskuussa 
1989 ja 1990 pyydetyissä kaloissa ilmenneistä makuvirheistä 
on myös tehty ilmoitus vesi- ja ympäristöpiirille. 
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2.3.4 P ä ä u o m a n veden l a a t u 

Kiiminkijoen pääuoman ja Nuorittajoen veden laatua on 
seurattu tehostetusti vuosina 1983 - 85, jolloin vesinäyt-
teitä otettiin vähintään kerran kuukaudessa (Hynninen ja 
Koskinen 1987). 

Kiiminkijoen happamuusaste vaihteli välillä 5,5 - 7,4 
keskiarvon ollessa 6,6. Alimmillaan pH oli kevättulvien 
aikana. Vesistön purojen ja jokiuomien verrattain heikosta 
puskurikyvystä johtuen veden happamuusaste muuttuu herkäs-
ti. Kiiminkijoen alkaliteetin vuosikeskiarvo oli eri 
havaintopaikoilla 0,14 - 0,24 mmol/l. Kevättulvien aikana 
alkaliteetti oli lumensulamisvesistä johtuen lähes lopussa 
(Hynninen ja Koskinen 1987). 

Kiiminkijoen rautapitoisuus on korkea. Rautapitoisuuden 
keskiarvo oli 1,7 mg/1 Fe (vaihteluväli 0,8 - 3,4 
mg/1 Fe) , kun koko maan keskiarvo on 1,1 mg/1 Fe (Laaksonen 
1970). Rautapitoisuus on korkeimmillaan talvella ja alim-
millaan avovesikaudella (Hynninen ja Koskinen 1987). 

Kiiminkijoen ja sen sivujokien vedelle on tyypillistä 
suuresta humuspitoisuudesta johtuva voimakas ruskea väri. 
Humus on peräisin pääasiassa valuma-alueen soilta ja 
metsäojitus- sekä turvetuotantoalueilta. Kiiminkijoen 
veden väriluvun vuosikeskiarvot 120 - 150 ovat selvästi 
Suomen vesien keskiarvoa 91 (Laaksonen 1970) suurempia. 
Veden väri on tummaa jo pääuoman lähtökohdasta Kivarin-
järvestä alkaen. Väri voimistuu alaspäin mentäessä. Selvin 
muutos tapahtuu Nuorittajoen yhtymäkohdassa, jossa pääuoman 
humuspitoisuus lisääntyy selvästi (Hynninen ja Koskinen 
1987). 

Kiiminkijoen kiintoainepitoisuuksien keskiarvot (2,6 -
4,7 mg/1) ovat Suomen virtaavien vesien keskiarvoa 13 
mg/1 (Laaksonen 1970) pienempiä. Mitatut suurimmat pito_L-
suudet eivät aiheuta suoraan kalastolle haittaa (Alabaster 
ja Lloyd 1982). Kiintoaines ja etenkin sen kevyt, mutta 
tilaa vievä orgaaninen aines, jota Kiiminkijokialueen 
joissa kulkeutuu ajoittain runsaasti, vaikuttaa kutualuei-
den päälle laskeutuessaan mädin kehittymiseen heikentämällä 
mätijyvästen hapensaantia (Hynninen ja Koskinen 1987). 

Kemiallinen hapenkulutus (COD n) oli havaintojakson aikana 
eri havaintopaikoilla keskimäärin 14,4 - 17,0 mg/1 (Hynni-
nen & Koskinen 1987). 

Ravinnepitoisuudet Kiiminkijoessa ovat korkeahkot. 
Kokonaistyppipitoisuus oli kesäaikana keskimäärin 427 
pg/1 N. Ammoniumtyppeä oli keskimäärin 7 pg/1 N ja nitraat-
tityppeä 14 pg/1 N. Kesäaikana fosfaattifosforipitoisuuk-
sien keskiarvot vaihtelivat eri havaintopaikoilla välillä 
3 - 6 pg/1 P. Kokonaisfosforipitoisuus oli vastaavasti 
27 - 29 pg/1 P. 



Uimavetenä Kiiminkijoen veden hygieeninen laatu oli hyvä. 
Koli- ja streptokokkibakteereja oli vähiten joen yläjuok-
sulla Juorkunassa. 

Yleisesti voidaan todeta, että pääasiassa Nuorittajoen 
vaikutuksesta Kiiminkijoen alajuoksun vesi on selvästi 
tummempaa ja ravinnepitoisuudet suurempia kuin joen ylä-
juoksulla (Hynninen ja Koskinen 1987). 

2.3.5 P u o l a n g a n 1 a t v a v e s i e n l a a t u 

Tekstissä mainitut purot on esitetty liitteessä 1. Viitala 
~a Hyvärinen (1986) ja Hynninen ja Koskinen (1987) ovat 
esittäneet Kiiminkijoen latva-alueella Puolangan kunnassa 
sijaitsevien purojen vedenlaatutietoja. Tärkeimmistä 
puroista on otettu vesinäytteet heinäkuussa 1985. Näyt-
teenottoaikana ja kahtena sitä edeltäneenä viikkona Puolan-
galla vallitsi sateeton hellesää. Aineisto käsittää myös 
aikaisemmin tehtyjä mittauksia. Kiiminkijoen latvapuro-
jen väriarvot ja COD olivat keskimäärin pienempiä kuin 
pääuomassa. Tutkituista puroista Jänisjoki, Portinjoki, 
Kapustajoki ja Vanhajoki olivat varsin kirkasvetisiä. 
Väriluvut puroilla olivat 10 - 30. 

Useimmissa tutkituista puroista oli näytteenottoaikana 
verrattain vähän fosfori-ja typpiravinteita. 

Seuraavissa puroissa rautapitoisuudet olivat kesän 1985 
tutkimustulosten mukaan 0,07 - 0,45 pg/1 Fe: Vanhajoki, 
Heinäpuro, Matkalamminpuro, Kouerjoki, Jänisjoki, Portinjo-
ki, Kapustajoki, Honkajoki, Liejeenjoki, Salmijoki ja 
Heinijoki. Muuten rautapitoisuus oli tutkituissa puroissa 
470 - 1 700 pg/1 Fe. Kiiminkijoen pääuomassa ja Nuoritta-
joessa on yleensä ollut enemmän rautaa kuin latvapuroissa. 

Kesäaikaiset pH-arvot vaihtelivat rajoissa 6,2 - 7,6. 
Korkeimmat alkaliteettiarvot (= 0,5 mmol/1) mitattiin 
Jänisjoessa, Portinjoessa, Kapustajoessa, Syväjoessa ja 
Salmijoessa. Näissä joissa olivat myös suurimmat sähkönjoh-
tavuuden arvot (= 6,5 mS/m). Latvapuroissa pH laskee 
keväällä alhaiseksi ajankohtana, jolloin lumensulamisvedet 
muodostavat suurimman osan purovesistä (Haapala ym. 1975). 

Palosenjoesta, Kouerjoesta, Vilpusjoesta, Heinijoesta ja 
Liejeenjoesta on myös talvikauden vedenlaatutuloksia. 
Kaikissa joissa ovat kevättalven pH-arvot ja Kuorejokea 
lukuunottamatta myös happipitoisuudet olleet hyviä. Huhti-
kuussa 1978 hapen kyllästysprosentti oli Kuorejoessa 
63 	ja helmikuussa 1985 58 %. Happipitoisuudet olivat 
tuolloin 8,8 ja 8,5 mg/1 OZ . 

Yleisesti ottaen voidaan todeta,että useimpien tutkimus-
alueen purojen veden laatu näyttää soveltuvan hyvin puro-
taimenelle ja harjukselle. 
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2.3.6 K u o r e j o e n j a T i 1 a n j o e n veden 
l a a t u 

Kuorejoki alkaa Puolangan kunnan alueelta kuivatusta 
Kuorejärvestä ja laskee Kiiminkijokeen Nivanperän kylän 
kohdalla. Kuorejoen pituus on 13 km (liite 1). 

Hynnisen ja Koskisen (1987) mukaan Kuorejoessa on esiinty-
nyt kevättalvisin selvää hapen vajausta. pH on ollut 
kesällä 7,1- 7,3. Talvella ja keväällä pH on ollut 6,1 -
6,4. Alkaliteetti on ollut Kuorejoessa 0,28 - 0,49 mmol/l. 

Väriarvot ja COD ovat Kuorejoessa Puolangan alueen muihin 
jokiin verrattuna lähes kaksinkertaiset (väriluku 70 -
100 ja CODMn  5,3 - 14,7 mg/1). Myös rautapitoisuus on 
alueen muihin jokiin verrattuna korkea, 1,2 mg/1 Fe. Joen 
ravinnepitoisuudet ovat melko pieniä; kokonaistyppipitoi-
suus 210 - 380 pg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 11 - 18 
pg/l P (Hynninen ja Koskinen 1987). 

Tilanjoki alkaa Puolangan kunnassa sijaitsevasta matalasta 
ja kaislikkoisesta Jorvasjärvestä ja laskee noin 13 km 
päässä Kiiminkijokeen Kurimonkosken yläpuolella Utajärven 
kunnassa. Joen nimi vaihtuu keskijuoksulla Pirttijoeksi, 
jolla nimellä se löytyy liitteestä 1. Tilanjoen veden pH 
on havaintojen mukaan ollut 6,4 - 6,9 ja sen puskurikyky 
melko alhainen (alkaliteetti 0,14 - 0,16 mmol/1). Veden 
väri ja COD-arvot sekä rautapitoisuus olivat Puolangan 
alueen jokiin verrattuna korkeita, mutta samaa suuruusluok-
kaa kuin pääuomassa yläjuoksulla; väriluku oli 110, CODMn-
arvot 3,2 mg/l ja rautapitoisuus 1,1 - 1,4 mg/l. Kasvi-
ravinteita oli pääuomaa vähemmän. Kokonaistyppipitoisuus 
oli havaintoaikana kesällä keskimäärin 350 pg/1 N ja 
fosforipitoisuus 20 pg/l P. 

Kalavetenä Kuore- ja Tilanjoen veden laatua voidaan tehty-
jen mittausten perusteella pitää hyvänä. 

2.3.7 Nuorittajoen veden l a a t u 

Nuorittajoen veden happamuusaste on ollut hieman alhaisempi 
kuin Kiiminkijoen, jossa pH:n vuosikeskiarvo oli 6,5. Alin 
mitattu pH-arvo oli Hynnisen ja Koskisen (1987) tutki-
muksissa kevättulvien aikana 5,2. Nuorittajoen alkali-
teetti eli haponsietokyky oli keskimäärin samaa luokkaa 
kuin Kiiminkijoessa. Kevättulvien aikana alkaliteetti 
oli lumensulamisvesistä johtuen lähes lopussa. Mittaustu-
lokset osoittavat, että Nuorittajoessa esiintyy ajoittain 
kevättalvella selvää happivajausta. Alin mitattu hapen 
kyllästysaste oli 54 %. Kiiminkijoen happitilanne pysyy 
hyvänä läpi vuoden. Ylikyllästystä ei havaittu. 

Nuorittajoen valuma-alueen soiden runsaus näkyy selvimmin 
veden humuspitoisuutta kuvaavien veden värin ja kemiallisen 
hapenkulutuksen (CODMn)  arvoissa. Veden väriluku oli keski-
määrin 190, mikä on selvästi suurempi kuin myös hyvin 
ruskeavetisen Kiiminkijoen ja yli kaksinkertainen Suomen 
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vesien keskiarvoon 91 (Laaksonen 1970) verrattuna. COD -
vuosikeskiarvot olivat Hynnisen ja Koskisen (1987) tutki-
muksessa 18 - 19 mg/l. 

Hyvin humuspitoisessa Nuorittajoessa rautapitoisuus on 
huomattavasti korkeampi kuin Kiiminkijoessa.Rautapitoisuu-
den vuosikeskiarvo 2,9 mg/1 Fe ylittää roimasti Laaksosen 
(1970) Suomen vesistöille esittämän keskiarvon 1,1 mg/1 
Fe. 

Kiintoainepitoisuus vedessä oli keskimäärin 5,5 mg/l, 
mikä on jonkin verran enemmän kuin Kiiminkijoessa. Se on 
kuitenkin vähemmän kuin Laaksosen (1970) mukaan Suomen 
vesissä keskimäärin. 

Nuorittajoki on melko ravinteikas. Kokonaistyppi-pitoisuus 
oli kesäaikana keskimäärin 479 pg/1 N. Ammoniumtyppipitoi-
suus oli 7 pg/1 N ja nitraattityppipitoisuus 16 pg/1 N. 
Typpipitoisuuksien vuodenaikaisvaihtelut olivat suuria. 
Korkeimmillaan typpipitoisuus oli talvella. Sekä kokonais-
fosfori- että fosfaattifosforipitoisuudet olivat lähes 
kaksinkertaisetKiiminkijokeenverrattuna.Kokonaisfosfori-
pitoisuuden kesäajan keskiarvo oli 52 pg/1 P ja fosfaatti-
fosforin 15 pg/1 P (Hynninen ja Koskinen 1987). 

Nuorittajoen vesi on hygieeniseltä laadultaan huonompaa 
kuin Kiiminkijoen vesi. Esim. vuoden 1985 elokuussa lämpö-
kestoisten kolien määrä osoitti ajoittain kaikilla havain-
topaikoilla hygieenisen laadun uimavetenä välttäväksi. 
Suurimmat kolimäärät havaittiin joen yläjuoksulla Määtänpe-
rän havaintopaikalla. Jokisuuhun päin mentäessä bakteeri-
määrä väheni. Tulokset osoittavat, että jokeen tulee 
jatkuvasti ihmisten ja karjan ulosteista peräisin olevia 
jätteitä. 

2.3.8 V e p s ä n j o e n j a Jo 1 o s j o e n veden 
l a a t u 

Vepsänjoki alkaa Vepsänjärvestä Ylikiimingin kunnassa ja 
laskee Kiiminkijokeen noin 8 km Ylikiimingin kirkonkylän 
alapuolella. Joenpituus on noin 25 km. 

Hynnisen ja Koskisen (1987) mukaan Vepsänjoen hyvin tumman 
veden väriluku oli havaintoaikana keskimäärin 270 ja COD 
26 mg/l. Myös rautapitoisuus oli korkea, 3,9 mg/l. Kokoon 
naisfosforipitoisuus oli kesäaikana 36 - 76 pg/1 P. Vepsän-
joen veden laatu on lähempänä Nuorittajoen kuin Kiiminki-
joen pääuoman pääuoman veden laatua. Vepsänjoen vedenlaatu sijoittuu 
kalavesi-, virkistys- ja yleisluokituksessa tyydyttävään 
luokkaan. 

Jolosjoen latvapuro alkaa Ylikiimingin kunnassa sijaitse-
vasta Jolosjärvestä. Joki laskee Kiiminkijokeen Tirinky-
län kohdalla Kiimingin kunnassa. Joen pituus on noin 25 
km. Joki on perattu maanparannustöiden yhteydessä 1950-
luvulla lähes koko pituudeltaan. 
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Myös Jolosjoen (liite 1) vesi on laadultaan lähempänä 
Nuorittajoen kuin Kiiminkijoen vettä. Vesi on hyvin tummaa. 
Väriluvut olivat kesäisin 185 - 260. COD-ja rautapitoisuu-
det olivat korkeat (COD 17- 27 mg/1 ja rautapitoisuus 
2,4 - 3,4 mg/1 Fe). Ravinnepitoisuudet olivat hieman 
korkeammat kuin Kiiminkijoen pääuomassa (Hynninen ja Koski-
nen 1987). Jolosjoki kuuluu vedenlaadultaan kalavesi-, 
virkistyskäyttö- ja yleisluokituksessa tyydyttävään luok-
kaan. 

2.3.9 M u i d e n s i v u h a a r o j e n veden l a a t u 

Kiiminkijoen muut tutkitut sivujoet ja purot (liite 1) 
ovat hyvin tummavetisiä ja suhteellisen runsasravintei-
sia. Väriluvut olivat kauttaaltaan vähintään noin 200. 
Useimpien Kiiminkijokeen laskevien uomien veden fosfori-
ja typpipitoisuudet olivat korkeampia tai samaa luokkaa 
kuin pääuomassa. Sivujoista Pallojan, Leipiojan ja Kei-
häsojanfosfori- ja typpipitoisuudet olivat korkeampia kuin 
pääuomassa; varsinkin Pallojan fosforipitoisuus oli korkea 
(kokonaisfosfori 39 - 91 pg/1 P ja fosfaattifosfori 30 -
59 pg/1 P) . Lavaojan, Korpisenojan ja Juuanjoen ravinnepi-
toisuudet ovat samaa luokkaa kuin pääuomassa, mutta vesi 
oli tummempaa. Säynäjäjoki oli veden laadultaan lähempänä 
Nuorittajokea.Onkamanojan ravinnepitoisuudet olivat hieman 
alempia kuin pääuomassa. 

Nuorittajoen sivuhaaroista Alaojan fosforipitoisuus oli 
kesäaikana hyvin korkea. Kokonaisfosforipitoisuus oli 
keskimäärin 80 pg/1 P ja fosfaattifosforipitoisuus 32 
pg/1 P. Alaojaan tulee kuormitusta haja-asutuksesta, maa-
ja metsätaloudesta sekä turvetuotannosta. Sorsuanojan 
veden laatu oli havaintojen mukaan samaa luokkaa kuin 
Nuorittajoessa (Hynninen ja Koskinen 1987). 

2.3.10 J ä r v i e n veden l a a t u 

Tolosen ja Myllymaan (1989) laatiman Kiiminkijoen järvitut- 
kimuksen osavaluma-alueet on esitetty kuvassa 3. 

Happi 

Kesäajan happipitoisuus Kiiminkijoen valuma-alueella oli 
7,5 - 9,8 eli ilmoitettuna prosentteina kyllästysarvosta 
74 - 97 % ja talviajan 5,6 - 10,5 eli 40 -72 %. 

Pintaveden happipitoisuus on ollut talvellakin yli 70 
%. Kiiminkijoen keskijuoksun, sekä Kivarinjärven, Pirtti-
joen ja Kuoretjoen vesistöalueilla. Pintavedessä hapen 
kyllästysaste oli heikoin, noin 40 %, Kiiminkijoen alaosan, 
Kiiminkijoen Ylikiimingin ja Nuorittajoen alaosan vesistö-
alueilla. Alusvedessä hapen kyllästysaste on alle 40 % 
Kivarinjärven ja Kuoretjoen sekä Nuorittajoen yläosan 
vesistäalueilla. 
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Sameus 

Pienimmät sameusarvot on mitattu Kivarinjärven, Tilanjoen 
ja Kuoretjoen vesistäalueilla. Suurimmat sameusarvot on 
mitattu Nuorittajoen alaosan vesistöalueella. 

Sähköniohtavuus 

Sähkönjohtavuus on yleensä ollut kesällä pienempi kuin 
talvella. Poikkeuksena on Tilanjoen vesistäalue, jossa 
sähkönjohtavuus oli selvästi suurempi kesällä kuin talvella 
(noin 30 havaintoa). Sähkönjohtavuus oli tehtyjen mittaus-
ten perusteella pienin Nuorittajoen yläosan osavaluma-
alueella. Johtopäätösten tekoa vaikeuttaa kuitenkin tämän 
alueen vedenlaatumittausten pieni määrä. 

Alkaliteetti 

Kesäaikana veden puskurikykyä happamuuden muutoksia vastaan 
kuvaava alkaliteetti oli muilla paitsi Kuoretjoen vesistö-
alueella (nro 09) talviajan alkaliteettia pienempi. Kesällä 
alkaliteetin vaihtelu oli 0,08 - 0,25 mmol/l ja talvella 
0,13 - 0,33 mmol/l. Alkaliteetti oli mittaustulosten 
perusteella alhaisin Nuorittajoen yläosan vesistöalueella. 

Happamuusaste eli pH 

Kaikkien Kiiminkijoen osavaluma-alueiden järvissä veden 
pH oli kesällä selvästi korkeampi kuin talvella. Kesällä 
pH:n vaihtelu oli 6,4 - 7,7 ja talvella 5,7 - 6,2. Perus-
tuotanto nostaa veden kesäajan pH-lukua. Nuorittajoen 
alaosan alueen kesäajan pH oli korkein, koska Ison Olvas-
järven 10.8.1977 mitattu korkea pH (9,2) nostaa pienessä 
aineistossa (n = 5) keskiarvoa. Talvella alle 6,0 pH-lukuja 
on havaittu vain Nuorittajoen ala- ja yläjuoksun järvissä. 

Väri 

Veden väriluku oli pienin Kiiminkijoen ja Nuorittajoen 
latvaosien järvissä. Talvella veden väri oli suurempi 
kuin kesällä kaikilla osavaluma-alueilla. Muun muassa 
talven huono happitilanne tai täydellinen happikato alus-
vedessä nostaa talviajan keskiarvoa. Kesällä väriluku 
vaihteli välillä 33 - 123 ja talvella 70 - 250. Kiiminki-
joen alaosan, Ylikiimingin ja keskiosan järvien väriarvot 
olivat suuria sekä kesällä että talvella. 

Kemiallinen hapen kulutus (CODh1n) 

Humusvesissä veden väri, kemiallinen hapen kulutus ja 
veden rautapitoisuus ovat toisiinsa sidoksissa. Yleensä 
kemiallinen hapen kulutus oli talvella suurempi kuin 
kesällä kuten värikin. Kiiminkijoen latvaosien Kivarinjär- 
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ven, Tilanjoen ja Kuoretjoen vesistöalueiden (nrot 05, 
08 ja 09) järvissä CODM  -arvot olivat pienempiä kuin 
muualla Kiiminkijoen vesistössä. 

Rautaoitoisuus 

Kiiminkijoen osavaluma-alueiden rautapitoisuus vaihtelee 
suuresti. Kesällä vaihtelu oli 0,15 - 1955 pg/1 Fe ja 
talvella 0,55 - 4,5 pg/1 Fe. Talviajan rautapitoisuus 
oli useissa järvissä selvästi kesäajan pitoisuutta suurempi 
Ilmiö johtuu suureksi osaksi kevättalvisin havaitusta 
huonosta happitilanteesta. Suuresti kokonneita rautapitoi-
suuksia havaittiin voimakkaan hapenvaj auksen tai happikadon 
aikana. Pienimmät rautapitoisuudet mitattiin Kiiminkijoen 
ja sen suurimman sivujoen Nuorittajoen latvaosien osavalu-
ma-alueilla (nrot 05, 07, 08 ja 09). 

Ravinteet 

Kokonaisfosforipitoisuuden vaihtelu oli kesällä ja talvella 
noin 13 - 73 pg/1 P. Pienimmät kokonaisfosforipitoisuudet 
mitattiin Puolankajärven, Nuorittajoen yläosan, Tilanjoen 
ja Kuoretjoen osavaluma-alueilla (nrot 05, 07, 08 ja 09). 
Muilla vesistöalueilla useiden järvien fosforipitoisuudet 
olivat verrattain suuria. Kiiminkijoen yläjuoksun järvissä 
kokonaisfosforipitoisuus oli talvella selvästi suurempi 
kuin kesällä (n = 20 - 30). Juorkunan alueen järvistä 
mm. Marttijärven, Kivijärven,Vähä-Ruohosenja Iso-Ruohosen 
kokonaisfosforipitoisuus oli kohonnut kevättalvella huonon 
happitilanteen aikana. Vastaavasti Nuorittajoen alaosan 
alueen kokonaisfosforipitoisuus oli kesällä suurempi kuin 
talvella (n = 5 - 12). Tällä osavaluma-alueella sijaitsevan 
Ison Olvasjärven kokonaisfosforipitoisuus oli kesällä 
kohonnut. 

Kokonaistyppipitoisuus vaihteli kesällä välillä 325 - 1 
230 pg/1 N ja talvella 420 - 1 030 pg/1 N. Pienimmät koko-
naistyppipitoisuudet olivat Kivarinjärven, Tilanjoen ja 
Kuoretjoen vesistöalueilla. Nuorittajoen alaosan aluetta 
lukuunottamatta kokonaistyppipitoisuudet olivat talvella 
suurempia kuin kesällä. Nuorittajoen alajuoksun osavaluma-
alueella mm. Iso Olvasjärven kokonaistyppipitoisuus oli 
elokuussa 1977 suuri (noin 1 900 pg/1 N). 

2.3.11 Veden l a a d u n k e h i t y k s e s t ä 
v u o s i n a 1 9 7 1 - 1 9 8 5 

Hynninen (1988) on tutkinut Kiiminkijoen veden laadun 
kehitystä 1970-luvun alusta lähtien. Tarkastellut veden 
laatutekijät ovat happi, sameus, kiintoaine, alkaliteet-
ti, pH, väriluku, CODM n  , NO2 -, NO3 - ja NH4 - ja kokonais-
typpipitoisuus, fosfaatti- ja kokonaisfosforipitoisuus, 
Mn- ja Fe-.pitoisuus, BODI  ja fekaaliset streptokokit. 
Veden laadun kehityksen kuvaamista varten aineisto on 
jaettu vuosijaksoihin vuosina 1971 - 75, 1976 - 80 ja 
1981 - 85. 
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Kiintoainepitoisuus on vähentynyt selvästi 1970-luvulla. 
Pitoisuuden pienenevä kehityssuunta on pysähtynyt vuosijak-
solla 1981 - 85 ja mittaustulokset antavat viitteitä 
pitoisuuden lisääntymisestä. Kiintoainepitoisuuksien 
väheneminen on tapahtunut samanaikaisesti metsäojitustoi-
minnan voimakkaan vähenemisen kanssa. 

Kiiminkijoessa todettiin tilastollisesti merkitsevää 
alkaliteetin vähenemistä talviaikana v. 1981 - 85 jaksoon 
V. 1976 - 80 verrattuna. Muina vuodenaikoina vähenemistä 
ei todettu. Kevättulva-ajan ulkopuolisesta aineistosta 
lasketut keskiarvot viittaavat pääuoman veden happamuusas-
teen lisääntymiseen v. 1981 - 85 1970-lukuun verrattuna. 
Haukiputaalla ilmiö tuli tilastollisesti suuntaa-antavasti 
ja Ylikiimingissä merkitsevästi esille. Happamuudenlisään-
tymistä ja alkaliteetin vähenemistä ovat Tolonen ja Mylly-
maa (1988) todenneet myös Kiiminkijoen vesistön yläjuoksun 
järvissä viime vuosina tehtyjen mittausten perusteella 
n. 10 vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. 

Tutkimusaineisto osoittaa selvästi, että COD ja veden 
ruskea väri eivät ole lisääntyneet 1970-luvulla. Sen sijaan 
aineisto antaa viitteitä siitä, että em. pitoisuuksissa 
olisi tapahtunut tuolloin pienenemistä. 

COD:n, väriluvun ja kokonaistyppipitoisuuden tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä suureneminen 1980-luvun alkupuo-
lella tapahtui samanaikaisesti turvetuotantotoiminnan 
laajenemisen kanssa. Ilmiöön ovat saattaneet vaikuttaa 
hydrometeorologiaan liittyvät syyt. Rautapitoisuus seuraa 
tutkituissa vesissä verrattain kiinteästi COD:n ja värilu-
vun muutoksia. Rautapitoisuus lisääntyi tilastollisesti 
merkitsevästi 
Nuorittajoessa vuosijaksolla 1981 - 85. Pääuomassa todet-
tiin samanaikaisesti vain jokseenkin merkitsevää lisäänty-
mistä. 

Sekoituspitoisuuslaskelmien perusteella turvetuotannon 
aiheuttama kuormitus lisää selvästi jokiuomien ammonium-
typpipitoisuuksia. Ammonium- ja nitraattityppipitoisuu- 
det eivät kuitenkaan näytä lisääntyneen vuosina 1981. 	- 85 
kesäaikana, syksyllä ja talvella. Mittaustulokset antoivat 
viitteitä siitä, että nitraattipitoisuudet olisivat kasva-
neet kevättulvien aikana jaksolla 1981 - 85. 

Kokonaisfosforipitoisuudessa ei todettu selviä muutoksia. 
Vuosina 1981 - 85 on todettu jokseenkin merkitsevää lisään-
tymistä Haukiputaalla. Fosfaattifosforipitoisuus näyttää 
myös jonkin verran suurentuneen vuosina 1981 - 85. Pi-
toisuustason nousu oli kuitenkin tilastollisesti vain 
jokseenkin merkitsevä. 

Mangaanipitoisuus näyttää lisääntyneen 1970-luvun loppupuo-
lella kevättulvien aikana. 
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2.4 MAISEMA JA VESIYMPÄRISTÖ 

Kiiminkijokialue on maisemallisesti varsin arvokas.Kiimin-
kijokivartta Kiimingin ja Ylikiimingin välillä on maisema-
toimikunnan mietinnössä (1980) ehdotettu maisemansuojelu--
alueeksi. Itse Kiiminkijoen merkittävimmät maisema- ja 
matkailukohteet ovat suurimmat kosket. Pitkin jokivartta 
esiintyy myös erilaisia vyörytörmiä ja kalliorantoja sekä 
vaikuttavia suomaisemia. Valuma-alueen luonnon omaleimai-
suus näkyy valtakunnallisesti merkittävien luonnonalueiden 
esiintymisenä. Näitä ovat erityisesti useat laajat Pohjan-
maan -tyypin aapasuot. Suotyyppivalikoimaltaan 
Kiiminkijokialueen suot ovat monipuolisempia kuin Pohjan-
maan jokien vesistöalueilla keskimäärin. Karut nevat ja 
rämeet ovat vallitsevia etenkin alueen keskiosissa. Myös 
rimpinevoja esiintyy keskiosissa runsaasti. Puolangan 
vaaroilla ja Kiimingin alueella suotyyppien monipuolisuus 
perustuu kalkkipitoiseen kallioperään: lettoja sekä reheviä 
korpia ja rämeitä esiintyy runsaasti. Eläimistältään 
merkittävimmät suot ovat keskijuoksun laajat ja vetiset 
suoyhdistymät, jotka lintusoina kuuluvat Oulun läänin 
parhaimmistoon. Kasvistoltaan arvokkaimmat suot keskit-
tyvät Puolangan ja Kiimingin kalkkialueille. Kiiminki-
joen vesistöalueella on 1.3 soidensuojelukohdetta, joiden 
yhteinen pinta-ala on 31 500 ha (kuva 4) . Arvokkain suo j e-
lukokonaisuus on Olvassuon - Olavisuon - Näätäsuon alue 
(Kaakinen 1987). 

2.5 KALATALOUS 

2.5.1 Y l e i s e t n ä k ö k o h d a t 

Kiiminkijoen vesistöalueen kalataloutta koskevat tiedot 
ovat varsin vähäisiä ja hajanaisia. Oulun yliopiston 
Perämeren tutkimusaseman kalataloudellisista tutkimuk-
sista on julkaistu väliraportti (Huusko ja Sarkkinen 1982). 
Osana Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnittelua on tehty 
vuonna 1985 Puolangalla arvokalapurojen inventointi, jonka 
tulokset on raportoitu erillisselvityksessä (Viitala ja 
Hyvärinen 1986). 

Kiiminkijoen vesistöalueella kalastaneita ruokakuntia 
oli vuonna 1986 yhteensä 2 613, joista paikkakuntalaisia 
2 144 ja ulkopaikkakuntalaisia 469 (Jutila 1988). Vuonna 
1979 vastaava arvio kalastajamääristä oli 1 127 taloutta 
(Huusko ja Joensuu 1982). Kotitarvekalastajia oli Kiiminki-
joen alueella yhteensä noin 4 500 henkilöä (Jutila 1988). 

Virkistyskalastajien määrää on vaikea arvioida tarkasti, 
koska vapakalastuslupien myynti on hajanaista ja suurin 
osa onkijoista ja pilkkijöistä kalastaa yleiskalastus-
oikeuksien perusteella. Virkistyskalastajien määräksi on 
arvioitu 2 000 - 4 000 henkilöä. Nahkiaisen pyyntiä har-
joittaa joen alajuoksulla noin 50 henkilöä. Ravustus on 
taantunut rapuruton aiheuttaman rapukadon seurauksena 
niin, että ravustustalouksia oli vuonna 1984 ainoastaan 
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13. Kalastukseen osallistuvien henkilöiden kokonaismäärä 
Kiiminkijoen vesistössä (merialue poislaskettuna) on siten 
yhteensä 5 500 - 7 500 (Ylitalo 1985). 

Ammattimaista kalastusta ei vesistöalueella harjoiteta 
sanottavasti nahkiaisen pyyntiä lukuunottamatta. Eräillä 
järvillä kotitarvekalastuksella on selvää toimeentulo-
merkitystä paikalliselle väestölle. Vesistön kokonais-
saaliiksi on arvioitu noin 80 tonnia (Jutila 1988). 
Tärkeimmät saaliskalat ovat hauki, ahven, särkikalat, 
made, harjus ja siika sekä nahkiainen. Karhun (1987) 
mukaan vesistöalueen kalansaaliin arvo on noin 0,5 - 1,0 
milj.mk vuodessa, jos kalastajien itse käyttämä osa laske-
taan vähittäishinnan mukaan ja myytävä osa kalastajahinnan 
mukaan. 

Kiiminkijoen kalataloudellisesti arvokas ominaisuus on, 
että joki on avoin merellisen vaelluskalan nousulle. 
Mm. ankeriasta ja meritaimenta on tavattu Puolangan latva-
vesillä asti. 

Kiiminkijoen kalatalouden kehittämisen lähtökohtana on 
joen vaelluskalakantojen elvytys ja suojelu. Kiiminki-
joen uittosäännön kumoamiseen liittyviä kunnostuksia on 
tehty vuosina 1984 - 86. Kunnostuksilla on lisätty lohika-
lojen poikastuotantoalueita lisäämällä kunnostusten yh-
teydessä koskipinta-alaa 10,68 ha. Lisäksi arvokalakantoja 
pyritään lisäämään istutuksilla ja pyyntirajoituksilla. 
Toisaalta myös paikallisten kalakantojen (harjus, hauki, 
ahven, made, lahna, säyne) saalista on mahdollisuus lisätä. 
Joen aikoinaan tuottoisa rapukanta voidaan palauttaa 
rapuruton hävittyä vesistöstä (Ylitalo 1985). 

Kiiminkijoen kalatalouden kehittämisen tärkeimpänä reunaeh-
tona voidaan kuitenkin pitää riittävän hyvää veden laatua. 
Kiiminkijoen pääuoman veden laatu on riittävä lohikaloille, 
mutta ilmeisesti lähellä kriittisiä rajoja mm. happamuuden 
ja humuskuormituksen vuoksi. Kalatalouden kehittyminen 
edellyttää veden laadun ja pohjan rakenteen pysymistä 
erityisesti syyskutuisten lohikalojen lisääntymiselle 
sopivana. Lisääntymisedellytyksistä ei tiedetä vielä 
riittävästi. Arvokasta lisätietoa saataneen suunnitteilla 
olevasta RKTL:n ja Oulun vesi- ja ympäristöpiirin tutkimuk-
sesta, jossa tehtäneen mm. mädinhaudontakokeita. 

Veden laadun sopivuus lohikaloille riippuu myös istutuksis-
sa käytettävistä kalakannoista. Alkuperäisistä kannoista 
on vielä jäljellä vaellussiika ja harjus. Vaellussiian 
istutuksiin on käytetty Kiiminkijoen omaa kantaa. Sen 
sijaan harjuksen poikasia on tuotettu muiden vesistöjen 
kannoista, joiden elinolot ovat saattaneet alunperin 
olla hyvinkin erilaisia. Todennäköisesti Kiiminkijoen 
vesistöön vuosituhansien kuluessa sopeutunut oma harjuskan-
ta on elinvoimaisin. Harjuskannan kehittämisessä ja ylläpi-
tämisessä yhtenä reunaehtona on ilmeisesti se, että veden 
laatuun parhaiten sopeutunut joen alkuperäinen kanta 
säilytetään. Myös esim. vieraiden kantojen kutukäyttäy-
tyminen saattaa sopia huonosti tähän vesistöön. 
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2.5.2 L o h i -, t a i m e n- j a h a r j u s k a n n a t 

Rakentamaton Kiiminkijoki on kalataloudellisesti arvokas 
joki. Kalastoon kuuluvat paikallisten kalakantojen lisäksi 
lohi, taimen, vaellussiika ja nahkiainen. 

Myllymaan ja Liedeksen (1972) mukaan Kiiminkijoesta on 
saatu enemmän lohia kuin taimenia. Vedenlaadun puolesta 
joki soveltunee kuitenkin paremmin meritaimenelle. Lohi 
on noussut vielä 1970-luvun alussa Kiiminkijoen pääuomaa 
pitkin aina Puolangalle Vihajärveen saakka. Kiiminkijoen 
sivu-uomista ei tiedetä juurikaan tavatun lohta. Lohelle 
sopivia lisääntymisalueita on Kiiminkijoessa runsaasti 
aina Puolangalle saakka (Myllymaa ja Liedes 1972). Tiedot 
nykyisistä lohi- ja taimenkannoista Kiiminkijoen pääuomassa 
ovat puutteellisia. Oulun yliopiston Perämeren tutkimus-
asema on tutkinut Kiiminkijoen koskikalastoa jonkun verran 
sähkökalastamalla. Taimenen ja lohen poikastiheydet tutki-
tuilla alueilla ovat olleet pieniä, yleensä alle 1 yks./100 
m2 , lukuunottamatta Koitelinkoskea, jossa poikastiheydeksi 
on saatu 3,76 yks./100 m2  (Huusko ja Joensuu 1982). 

Kiiminkijoen lohi- ja meritaimenkantoja pyritään elvyttä-
mään pääasiassa istutuksilla sekä lisäksi pyyntirajoituk-
silla ja lisäämällä lohikalojen poikastuotantoalueita. 
Merilohen ja taimenen istutuksissa on käytetty Iijoen 
kantaa. Meritaimenistutukset aloitettiin 1970-luvulla, 
jolloin meritaimenistutuksia tehtiin kaikkiin suurimpiin 
Kiiminkijoensivujokiinja latvapuroille. Eniten istutuksia 
on kuitenkin tehty Kiiminkijoen pääuomaan, varsinkin 1980-
luvulla. Istutusmäärät on esitetty liitteessä 2. 

Kiiminkijoen ja meritaimenen pyyntioikeus kuuluu ns. 
regaleoikeuden perusteella valtiolle. Valtio on ajoittain 
vuokrannut lohen ja taimenen virkistyskalastusoikeuksia 
aikoinaan toimineelle kalastushoitoyhtymälle ja Kiiminki-
joen kalastusalueelle. Käytännössä lohta ja taimenta 
tarttuu myös muiden kalojen pyyntiin tarkoitettuihin 
pyydyksiin (esim. verkkoihin). Erityisen herkästi lohi 
ja taimen jäävät verkkoihin rauhoitusaikana syksyllä. Vai-
heessa, jolloin näitä lajeja ollaan palauttamassa on 
välttämätöntä, että kalastusmuotoja, jotka ovat vaaraksi 
jokeen nouseville emokaloille, säädellään. Vuosina 1986 
ja 1987 annettiin asetus, jolla kiellettiin kaikkien 
verkkojen käyttö viikonloppuisin kesäaikana ja syksyllä 
kokonaan. Paikallisilta tahoilta saatujen tietojen mukaan 
lohen ja taimenen rauhoitusaikana tapahtuva verkkopyynti 
on yleistynyt. Salakalastuksesta voi kehittyä huomattava 
uhka lohen ja taimenen luontaiselle lisääntymiselle. 
Tämä uhka voidaan torjua vain tehokkailla pyyntirajoituk-
silla ja valvonnalla. 

Lähes kaikissa Kiiminkijoen latvavesissä Puolangan kunnan 
alueella esiintyy tai on esiintynyt luonnonvaraista puro-
taimenta. Yleisesti ottaen Kiiminkijoen latvapurojen 
tammukka- ja harjuskantoja pidettiin Viitalan ja Hyvärisen 
(1986) tekemän tiedustelun mukaan heikkoina, ja ne ovat 
heikentyneet viime vuosikymmenen aikana. Pääasiallisina 



syinä kalakannoissa tapahtuneisiin muutoksiin pidettiin 
ojituksen haittavaikutuksia, ylikalastusta ja voimakasta 
villiminkki- ja saukkokantaa. 

Myös Kiiminkijoen pääuoman nykyisiä taimen- ja harjus-
kantoja pidettiin em. tiedustelun mukaan heikkoina. Harjus-
ta esiintyy paitsi Kiiminkijoen pääuomassa myös sivujokien 
alaosilla ja myös Nuorittajoessa. Oulun yliopiston Peräme-
ren tutkimusaseman tekemien alustavien tutkimusten mukaan 
harjuksen luontaiset poikastiheydet tutkituilla koskialu-
eilla olivat kohtalaisia. Runsaimmin harjusta tavattiin 
pääuoman alajuoksulla poikastiheyden ollessa 4,7 - 7,5 
yks . /100 m2  . Keski- ja yläjuoksulla sekä j okisuussa poikas-
tiheydet olivat tutkituissa koskipaikoissa alle 2 yks./100 
m2  (Huusko ja Joensuu 1982). Kiiminkijoen harjuskanta on 
ollut sähkökalastustulosten perusteella vahva etenkin 
vuosina 1987 ja 1988 (Niemitalo ja Pasanen 1989). 

Lohisaalis oli v. 1986 vesistöalueella Riista- ja kalata-
louden tutkimuskeskuksen tekemän tiedustelun mukaan 100 
kg, taimensaalis 800 kg ja harjussaalis 1 300 kg (Jutila 
1988). 

2.5.3 M u u t k a 1 a 1 a j i t 

Vaellussiika kutee Kiiminkijoen alajuoksulla pääasiallises-
ti noin 15 km matkalla. Jokisuun vaellussiikasaalista on 
seurattu vuodesta 1980 lähtien. Kokonaissaalis vaihteli 
tutkimusvuosina 1980 - 84 vajaasta kolmesta tuhannesta 
kilosta runsaaseen neljääntuhanteen kiloon vuodessa. 
Viimevuosina saalis on ollut aikaisempaa pienempi (Huusko 
1987). Vaellussiian mädinhankinta on jatkunut vuodesta 
1972, ja mätiä on saatu viime vuosina noin 150 - 200 1 
turvonneena, mikä mahdollistaa haudonnan onnistuessa yli 
5 miljoonan vastakuoriutuneen siianpoikasen istutuksen 
(Ylitalo 1984). 

Muikkua esiintyy ainakin Puolangalla, jonne sitä on siir-
toistutettu kirkonkylän läheisiin järviin vuonna 1980. 
Nykyinen muikkusaalis on kalastuskunnan mukaan noin 3 000 
kg vuodessa (Ylitalo 1984). 

Säyne- ja lahnakannat ovat kalastuskuntien mukaan selvästi 
taantuneet. Parhaat lahnasaaliit (noin 3 000 kg/v) saadaan 
Juorkunan kalastuskunnan alueelta (Ylitalo 1985). Vuoden 
1986 lahnasaalis oli vesistöalueella noin 4 800 kg (Jutila 
1988). 

Muita kalalajeja saatiin vuonna 1986 RKTL:n tiedustelun 
mukaan seuraavasti (Jutila 1988):  

ahven 22 400 kg 
hauki 27 000 kg 
made 2 230 kg 
särki 11 500 kg 
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2.5.4 R a p u ja n a h k i a i n e n 

Rapu on ollut taloudellisesti merkittävä pyyntikohde 
Kiiminkijoella. Vielä 1980-luvun alussa oli rapusaalis 
joen latva-alueilla Puolangalla noin 80 000 rapua vuodessa. 
Rapukanta tuhoutui joen ala-ja keskijuoksulta 1960-luvun 
alkupuolella, ja vuonna 1982 rapurutto tuhosi joen yläjuok-
sun kannan. Vesistöalueen latvapuroissa ja Nuorittajoessa 
on pieniä paikallisia rapurutolta säästyneitä kantoja, 
mutta niiden taloudellinen merkitys on pieni (Ylitalo 
1984). Ravustustalouksia oli vuonna 1984 13 kpl. Oulun 
kalastuspiiri on laatinut elvytyssuunnitelman rapukannan 
palauttamiseksi vesistöalueelle (Ylitalo 1984). 

Kiiminkijoki on merkittävä nahkiaisjoki. Nahkiaissaalis 
on viime vuosina ollut noin 100 000 yksilöä vuodessa. Pää-
asiallinen nahkiaisen toukantuotantoalue on Eskolankoskelta 
Rätykoskelle (Haukipudas) ulottuvalla alueella. Keskimää-
räinen toukkatiheys alueella on 8,4 yks./100 m 2  (Huusko 
ja Joensuu 1982). 

2.6 KIIMINKIJOKI VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHTEENA 

Kiiminkijoen ja sen koko vesistön käyttö on nykyään koti-
tarve- ja virkistysluonteista. Kotitarvekalastuksella on 
jonkin verran toimeentulovaikutuksia. Joen virkistyskäyttä 
on yleistä ja joella on selvä merkitys alueen viihtyisyy-
delle asuinpaikkana. Varsinainen vesistöön ja jokivarren 
muuhun luontoon perustuva matkailu on ollut vähäistä. 
Vesistö on tuonut alueelle tuloja lähinnä loma-asutuksen 
kautta. Loma-asukkaat käyttävät alueen palveluja ja maksa-
vat kunnille veroa lomakiinteistöistä (Karhu 1987). Alueen 
rantaviivasta (1095 km) on virkistyskäyttöön soveltuvaa 
333 km (Vesihallitus 1986). 

Kiiminkijoki tarjoaa hyvin järjestettynä hyvät mahdolli-
suudet virkistys- ja matkailutoimintaann. Virkistyskäyt-
tömuodoista näkyvin on tällä hetkellä loma-asutus, joka 
on Kiiminkijoen varsilla yksi tiheimpiä koko Pohjois-Poh-
janmaalla. Tiheä loma-asutus on suurentanut huomattavasti 
joen virkistyskäyttää. Samaan suuntaan on vaikuttanut 
Haukiputaan ja Kiimingin kuntien asukasluvun kasvu. Virkis-
tyskäyttömuodoista paikalliselle väestölle merkittäviä 
ovat kalastus ja metsästys, mutta virkistysmatkailukoh-
teina niillä ei ole toistaiseksi mahdollisuuksia. Kalastus-
matkailun kehittyminen edellyttää vaelluskalakantojen 
saattamista kalastuskelpoiselle tasolle. 

Kiiminkijokilaakso hyvine marjastus- ja sienestysmandol-
lisuuksineen houkuttelee paikallisten asukkaiden lisäksi 
runsaasti ulkopaikkakuntalaisia, etenkin oululaisia, 
marjastajia ja sienestäjiä. 

Kiiminkijokivarren kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun seutukaavaliitot ovat laatineet Kiiminkijokivarren 
matkailusuunnitelman, jossa kartoitettiin Kiiminkijokivar- 



ren tarjoamia matkailumahdollisuuksia ja niiden hyödyntämi-
sessä kysymykseen tulevia toimintamuotoja. Suunnitelmassa 
esitettyjä toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan vuonna 
1987. Kiiminkijokivarteen on rakennettu taukopaikkoja. 
Oulun vesi- ja ympäristöpiiri on laatinut melontareit-
tisuunnitelman. Kuntien perustaman Kiiminkijokiry:n yhtenä 
tehtävänä on matkailun edistäminen. Melontajokena Kiiminki-
joki onkin jo varsin laajasti tunnettu. 

2.7 VESILIIKENNE 

Kiiminkijokea on kunnostettu uittoa varten 1800-luvun 
loppupuolelta lähtien perkaamalla uomaa ja rakentamalla 
patoja. Uittotoiminta lakkasi kokonaan vuonna 1958. Poh-
jois-Suomen vesioikeus on kumonnut Kiiminkijoen uittosään-
nön vuonna 1981. Uittosäännön kumoamiseen liittyvät kunnos-
tukset tehtiin vuosina 1984 - 1986. Kiiminkijoen pääuomaan 
siirrettiin takaisin 36 000 m3  perkausmassoja ja tehtiin 
näin lisää koskipinta-alaa 9,72 ha. Suurimmat työt tehtiin 
Haukiputaan Alakoskella. Puolangalla Kivarinjärven yläpuo-
lella Puutio- ja Vihakoskea kunnostettiin vuonna 1984 
siirtämällä jokeen 735 m3  kiviä koskipinta-alan lisääntyes-
sä 0,96 ha:lla. 

Veneliikenne on vilkasta Kiiminkijoen suussa Haukiputaalla. 

2.8 VESIVOIMA 

Kiiminkijoessa toimii edelleen kolme pientä vesivoimalai-
tosta: 

Voimalaitok- 	Lääninhallituksen Vesivoiman 	Vesimäärä- 
sen sijainti 

	
luvan päivämäärä käyttötarkoitus rajoitus 

Vääräkoski, 	6.12.1915 	saha ja mylly 	rajoitetaan 
Kiiminki 
	 rakenteilla 

Aittokoski, 	22.12.1936 
	

saha 	rajoitetaan 
Ylikiiminki 
	 rakenteilla 

Laurinkoski, 8.5.1908 	sähkövoima 	rajoitetaan 
Kiiminki 	 mylly 	rakenteilla 

saha 

Laurinkosken eteläväylää on padottu voimalaitoksen toimes-
ta. Tähän ei ole lääninhallituksen antaman luvan perusteel-
la oikeutta. Laitos on tehnyt vesioikeudelle hakemuksen, 
jonka käsittelyn yhteydessä toiminnan edellytykset tullevat 
käsitellyiksi. 

Vielä 1960-luvulla Kiiminkijoen vesistöön suunniteltiin 
tekojärviä ja voimalaitoksia tulvasuojelua sekä sähkön-
tuotantoa varten. Vesihallituksen vesien käytön kokonais-
suunnitelmassa esitettiin jo 1970-luvulla joen suojelua 
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voimatalousrakentamiselta (Vesihallitus 1980, 1986). 
Kiiminkijoen kosket on suojeltu koskiensuojelulailla 
voimalaitosrakentamiselta. 

2.9 KIIMINKIJOEN VESISTÖ TUTKIMUS- JA OPETUSKOHTEENA 

Kiiminkijoen vesistöä on jo tähän mennessä käytetty run-
saasti tutkimustarkoituksiin. Tutkimuskohteena ovat olleet 
mm. fysikaalis-kemiallinen laatu ja sen kehitys, kasvi-
plankton, pohjaeläimet, kalat, nahkiainen ja ekologis-
ten tekijöiden vaikutukset niihin. Pääosa tutkimuksista 
on liittynyt enemmän tai vähemmän ihmisen muuttavan toimin-
nan vaikutusten selvittämiseen. Vesistöalueella on tutkittu 
mm. metsäojitusten vaikutuksia suon ekologiaan ja niiden 
vesistövaikutuksia, turvetuotannon aiheuttamaa kuormitusta 
ja vesistövaikutuksia. Eräissä tutkimuksissa on yhtenä 
tarkoituksena ollut metsäojitusten ja turvetuotannon 
vesiensuojelutoimenpiteiden kehittäminen. Tähänastisia 
tutkimuksia on esitelty Kiiminkijoen tutkimuspäivillä 
(1988). Pääosa vesistöä koskevista tutkimuksista on luetel-
tu Hynnisen ja Koskisen (1987) julkaisun kirjallisuusluet-
telossa. Kiiminkijokea koskien on ollut vireillä laajamit-
tainen ekosysteemitutkimus. Hanke on rahoitusvaikeuksien 
vuoksi jäänyt toteutumatta. Tutkimustilanteesta saa käsi-
tyksen taulukosta 3. 

Kiiminkijoki on ollut Oulun yliopiston biologisen opin-
tosuunnan opetuskohteena ajoittain kesäkursseilla. Myös 
maantieteen laitoksen luonnonmaantieteen kurssilla on 
Kiiminkijoki ollut kurssityön kohteena. 

Kiiminkijoen merkitys opetuskohteena on suuri, koska toista 
rakentamatonta suurta jokivesistöä ei ole Oulun lähiympä-
ristössä. Myös jokilaakson kuntien koululaitokset käyttävät 
jokea opetuskohteena. 

Taulukko 3. Kiiminkijoen vesistöalueella vuonna 1988 - 1990 käyn-
nissä olleet ja vuonna 1991 aloitetut tutkimukset ja velvoitetark-
kailut. 

Nimi (kohde) 	Tekijä 	Alkamis- Päättyy/ Raportointi 
vuosi 	jatkuu 

Sadannan ja lumipeitteen hyt 
vesiarvojen seuranta 
(Ylikiiminki, Nuoritta ja 
Puolanka: Puokio) 

Vesistöjen vedenkorkeus- hyt 
havainnot (Kiiminki, 
Puolanka: Puutiojärvi, 
Auhoj ärvi ) 

Virtaamahavainnot (Hauki- hyt 
pudas, Ylikiiminki: Joki-
kokko ja Nuorittajoki, 
Puolanka: Puutiokoski) 

1911 	Jatkuva Hydrologiset 
kuukausitie-
dotteet 

Jatkuva Hydrologiset 
kuukausitie-
dotteet 

Jatkuva Hydrologiset 
kuukausitie-
dotteet. Hydro 
logiset vuosi-
kirjat. 

taulukko 3 jatkuu ... 
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..taulukko 3 jatkuu 

Nimi (kohde) 	Tekijä 	Alkamis- Päättyy/ Raportointi 
vuosi 	jatkuu 

Vesistöjen jää- ja lämpö- hyt 
	

Jatkuva Hydrologiset 
tilahavainnot (Hauki- 	 kuukausitiedot 
pudas) 
	

teet. Hydrolo- 
giset vuosikir 
jat. 

Pohjavesiasema (Puolanka) Kavy 

Vedenlaadun seuranta vyt, 
virtapaikoilla (Hauki- Ouvy 
pudas, 	Ylikiiminki)) 

Meri- ja rannikkoaluei- vyt, 
den tilan seuranta Ouvy 

Jokien mereen kuljetta- vyt, 
mien ainemäärien seuranta Ouvy 
(Haukipudas ja Ylikiimin- 
ki) 

1962 	Jatkuva Joka toinen 
vuosi 

1965 	Jatkuva Erillisissä 
raporteissa 

1966 	Jatkuva Erillisissä 
raporteissa 

1966 	Jatkuva Tarvittaessa 

1981 	Toistai- Tarvittaessa 
seksi 

Jatkuva Tarvittaessa 

Jatkuva Vuosittain 

Jokien kuormitustarkkailu Ouvy 

Järvien kalkituskokeilu Ouvy 

Muut järvitutkimukset 	Ouvy, Kavy 

Kalakuolemien selvitys 	Ouvy 

Vesistöjen kuormitussel- Ouvy 
Vitykset 

Yhdyskuntien jätevesi- 	Ouvy, Kavy 
tarkkailu 

Turvetuotannon vaikutus- Ouvy 
ten seuranta 

Turvetuotantoalueiden 	Ouvy 
jätevesitarkkailu 

Kalankasvatuslaitosten 	Ouvy 
jätevesitarkkailu 

Jatkuva Tarvittaessa 

Jatkuva Vuosittain 

1980 	Toistai- Tarvittaessa 
seksi 

Jatkuva Vuosittain 

Jatkuva Vuosittain 

Vesihuollon pohjavesi- 	Ouvy, Kavy 1967 	Jatkuva 
tutkimukset 

Turvetuotannon vesistö- 	Ouvy, 	1984 	1989 
vaikutus; epäorgaanisen 	Oulun 
typen merkitys humusve- 	yli- 
sien hajotuksessa ja 	opisto 
tuotannossa 

Kiiminkijoen vesistön 	PSV1) 	1978 	Jatkuva Vuosittain 
yhteistarkkailu 	LVT 

taulukko 3 jatkuu 
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...taulukko 3 jatkuu 

Nimi (kohde) 	Tekijä 	Alkamis- Päättyy/ Raportointi 
vuosi 	jatkuu 

Kiiminkijoen lohen 	RKTL 	1988 	1990 	Erillisissä 
luontaiset lisääntymis- 	Ouvy 	 raporteissa 
edellytykset 	Kavy 

Kiiminkijoen vesi- 	Helsingin 1967 
kasvisto 	yliopisto 

Dos. Pertti 
Uotila 

Kiiminkijoen vesi- 	Oulun 
kasvillisuus 	yliopisto 

Turvetuotannon vaikutuk- Ouvy 	1991 	1993 
set kalakantoihin ja 
kalatalouteen 

Täydennysojituksen ja 	Metsän- 	1982 	1993 
ojanperkauksen vaikutus tutkimus- 
puuston tuotokseen ja 	laitos, 
hydrologiaan Tilanjoella Ouvy 

Merkkien selitykset: 
hyt = vesi- ja ympäristöhallituksen hydrologian toimisto 
vyt = vesi- ja ympäristöhallituksen vesi- ja ympäristöntutkimus- 

toimisto 
Ouvy = Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 
PSV = Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto 
RKTL = Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Kavy = Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 
1) 	= 1990 alkaen 

2.10 MAAN KÄYTÖN SUUNNITTELUTILANNE 

Kiiminkijoen vesistöalueella sijaitsee maa- ja metsätalous-
ministeriön valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjel-
maan,Pohjois-Pohjanmaanseutukaavaliitonsuojelu-,virkis-
tys-ja metsien moninaiskäyttöalueisiin ja lain (676/81) 
eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soiden-
suojelualueiksi piiriin kuuluvia suojelualueita (kuva 
4). Kuvaan 4 on merkitty myös tärkeät pohjavesialueet. 
Eräät näistä kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluoh-
jelmaan. 

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädännöllä on huomattava merki-
tys mm. kuormitusta aiheuttavien toimintojen sijoittamisen 
ohjaamisessa. 
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M Kansallispuisto 
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° ~S Ehdotettu kansallispuisto 
® 	e Nro viittaa Kansallispuistokomitean mietintöön 

( 	KOM 1976/88 

Luonnonpuisto 
- Laki ( 674/81 	) eräiden valtion omistamien alueiden 

674I? II12-4 	muodostamisesta kansallis- ja luonnonpuistoksi 

;ä 
Ehdotettu luonnonpuisto 

,,,, Nro viittaa Kansallispuistokomitean mietintöön 
( 	KOM 1976/88 	) 

Aarnialue tai luonnonhoitometst 
Nro viittaa taulukkoon 1. 

Suojelukohde 
B_3.1 - E.1.22 - MMM valtakunnallinen soidensuojelun 

perusohjelma 	( 	vahv. 	19.2,-79, 	26.3.-81 	) 

676/12-56 	- Laki ( 	676/81 	) eräiden valtion omista- 
mien alueiden muodostamisesta soiden- 

LII Asetus ( 801/85 	) eräiden valtion omista- 
mien alueiden muodostamisesta soiden- 
suojelualueiksi 

- Laki ( 	) eräiden valtion omista- 
mien alueiden muodostamisesta soiden- 
suojelualueiksi 

.1c Valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan 
kuuluva kohde ( MMM 1982 ) 

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan 
( KOM 1980/41 	kuuluva ) 	alue 

VP~ Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät 
pohjavesialueet ( tiedotus 225/1983 ) 

Kuva 4. Suojelu- ja virkistysalueet Kilminkijoen vesistöalueella. 
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Kiiminkijoen voimakkaat kevättulvat asettavat rajoituksia 
alaville paikoille rakentamisessa. Jääpadot muodostuvat 
yleensä vuodesta vuoteen jotakuinkin samoille paikoille 
(Haapalahti ja Hynninen 1988). Erityisesti näiden kohtien 
tulva-alueilla on tärkeää ottaa myös jääpadotuksen aiheut-
taman äkillisen vedenpinnan nousun uhka huomioon alinta 
rakentamiskorkeutta määriteltäessä.Asia voitaisiin parhai-
ten hoitaa tekemällä kunnissa aluekohtaiset selvitykset. 

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa on esitetty rantarakenta-
misen ohella myös vesistön tilaa koskevia määräyksiä Kii-
minkijoen vesistölle. 

Kiiminkijokivarteen laadittavilla osayleiskaavoilla pyri-
tään ohjaamaan mm. haja-asutusalueiden rakentamista. 

Aluetta koskevat vesihuollon yleissuunnitelmat osoittavat 
ne periaatteet, joiden mukaan jätevesien käsittely hoide-
taan haja-asutusalueilla. 

3 VESISTÖÄ MUUTTAVA TOIMINTA 

3.1 TAAJAMAT 

Kiiminkijokeen tulee jätevesikuormitusta Puolangan ja 
Ylikiimingin taajamista (taulukko 4). Kiimingin kunnan 
jätevedet johdetaan Ouluun ja Haukiputaan kunnan puhdiste-
tut jätevedet Perämereen. 

Puolangan kunnassa kuului vuoden 1986 alussa vesihuollon 
piiriin 49 % asukkaista. Näiden keskimääräinen vedenkulutus 
oli 471 m3 /d ja ominaiskulutus 192 1/as x d. Viemäröinnin 
piiriin kuului em. 2 450 asukkaan lisäksi koulu, sairaala 
ja huoltoasemia. Kiinteistöillä on sakokaivot. 

Puolangan kunnan jätevedet on käsitelty aikaisemmin vuonna 
1969 valmistuneessa lammikkopuhdistamossa. Puhdistamoon 
on rakennettu vuosina 1975 - 76 kemikaalin syöttölaitteet 
ja etuselkeytysallas ja lammikko on ruopattu vuonna 1976. 

Jätevedet on käsitelty keväästä 1990 alkaen uudessa puhdis-
tamossa. Puhdistamon tulee vesioikeuden 25.4.1990 antaman 
päätöksen nro 41/90/II mukaan vuoden 1991 alusta poistaa 
90 % BOD7:stä ja fosforista. Tavoitteena on pidettävä 
lisäksi ammoniumtypen hapettamista nitraatik_si.Puhdistamoa 
tulee käyttää nitrifioivana silloin, kun se on mahdollista. 
Vesioikeuden päätöksestä on valitettu vesiylioikeuteen. 

Ylikiimingin kunnassa kuului vesihuollon piiriin vuonna 
1986 2 700 asukasta eli 87 kunnan asukkaista. Keskimää-
räinen vedenkulutus oli 348 m3 /d eli 122 1/as x d. Viemä-
röinnin piiriin kuului 850 asukasta (liittymisaste 24 
%). Jätevedet käsitellään vuonna 1967 valmistuneessa 
hapetuslammikossa. Puhdistamolla käsiteltiin jätevesiä 
vuonna 1986 yhteensä 47 450 m3  eli 130 m3  /d. Ylikiiminkiin 
rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo, joka otetaan Poh-
jois-Suomen vesioikeuden 26.11.1987 päivätyn luvan nro 
55/87/II mukaisesti käyttöön vuoden 1991 loppuun mennessä. 



Taulukko 4. Puolangan ja Ylikiimingin puhdistettujen jätevesien 
aiheuttama BODI -, fosfori- ja typpikuormitus sekäjätevedenpuhdista-
mon teho keskimäärin vuosina 1981 - 86 Pohjois-Suomen Vesitutkimus-
toimiston (1987) esittämien velvoitetarkkalutietojen perusteella 
arvioituna. 

BODI 	Kokonaisfosfori Kokonaistyppi 

kg/d AVL Teho kg/d AVL Teho kg/d AVL Teho 

Puolanka 23 300 60 0,80 270 86 21 1740 22 
Ylikiiminki 7 100 73 0,75 250 54 	3 	270 57 
Yhteensä 30 400 	1,6 520 	24 2000 

AVL = asukasvastineluku 

Vuonna 1986 yleisten viemärilaitosten jätevedenpuhdista-
moilta johdettiin Kiiminkijokeen happea kuluttavaa kuormi-
tusta biologisena hapenkulutuksena (BODI ) mitattuna 34 
kg/d Oz , fosforia 1,9 kg/P ja typpeä 23 kg/d N. Puhdis-
tusteho oli samaa luokkaa kuin keskimäärin vuosina 1981-
86. 

Haukiputaan keskustaajaman jätevedet johdetaan puhdistet-
tuina lähelle Kiiminkijokisuuta Mustaniemen lahteen. 
Puhdistamolta lähteväksi BODI -kuormitukseksi mitattiin 
vuonna 1985 110 kg/d, fosforikuormitukseksi 1,3 kg/d ja 
typpikuormitukseksi 81 kg/d. 

3.2 KALANKASVATUSLAITOKSET 

Kiiminkijoen vesistöalueella harjoittaa kaupallista kalan-
kasvatusta yksi poikastuotantoon erikoistunut kalankasva-
tuslaitos. Lisäksi Puolangalla on pieni Puolankajärveen 
vetensä laskeva kalankasvatuslaitos (tuotanto alle 3 000 
kg/a) ja jokivarressa pieniä kotitarvelaitoksia. 

Matti Perätalon kalankasvatuslaitos sijaitsee Utajärven 
Sanginkylässä. Laitos on saanut Pohjois-Suomen vesioi-
keuden 14.9.1979 antaman lupapäätöksen mukaan johtaa vettä 
1.5.- 31.10. välisenä aikana 0,1 m3 /s ja muulloin 0,04 
m3 /s. Kalaa on saanut kasvattaa 7 000 kg/a ja kuivarehua 
käyttää 12 000 kg/a. Pohjois-Suomen vesioikeus on myöntänyt 
18.12.1985 laajennusluvan, jonka perusteella laitokselle 
saa johtaa vettä 1.5. - 31.10. välisenä aikana 0,2 m3 /s 
ja muulloin 0,1 m3 /s. Kuivarehua saa käyttää 18 700 kg/a 
ja kalaa saa kasvattaa korkeimman hallinto-oikeuden 
7.1.1987 antaman päätöksen perusteella 11 000 kg/a. Uudessa 
vesioikeuden luvassa yhtenälupaehtona edellytetään huomat-
tavasti aikaisempaa tehokkaampaa lietteenpoistoa. 

Koska kalankasvatuslaitoksien kuormitus on peräisin rehus-
ta, voidaan kuormituksen pääpiirteissään olettaa jakautuvan 
rehunkäytön suhteessa. Kuivarehut sisältävät fosforia 
painostaan noin 0,8 - 1,4 % rehuseoksesta riippuen. M. 
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Perätalon laitos on erikoistunut poikastuotantoon, jossa 
käytetyt rehut sisältävät fosforia enemmän kuin vähäfosfo--
riset teuraskalatuotantoon tarkoitetut rebut. Kuormitusar-
vioissa on käytetty valmistajan ilmoittamia rehun fosfori-
pitoisuuksia. Josvalmistajanilmoittamaaf.osforipitoisuut-
ta ei ole tiedetty, rehun fosforipitoisuudeksi on oletettu 
1,2 %. Rehun sisältämästä fosforimäärästä on vähennetty 
kalan lisäkasvuun sitoutunut fosforimäärä, joka on 0,4 
kalan lisäkasvusta. Kuivarehun typpipitoisuudeksi oletet-
tiin 7,5 %, mistä vähennettiin kalan lisäkasvuun sitoutunut 
typpimäärä, joka on 2,5 	kalan lisäkasvusta. Taulukossa 
5 on esitetty kalankasvatuslaitoksen käyttämä rehumäärä 
ja sen perusteella arvioitu kuormitus kuukausittain vuosina 
1984 ja 1986. 

Taulukko 5. M. Perätalon kalankasvatuslaitoksen käyttämä rehumäärä 
ja arvio sen aiheuttamasta kuormituksesta vuosina 1984 ja 1986. 

Kuukausi Kuivarehu 
kg 

1984 	1986 
kg 

1984 

Kuormitus 
/d P 

1986 
kg/d 

1984 
N 
1986 

1-4 33 240 0,002 0,01 0,014 0,10 
5 1011 674 0,26 0,11 1,60 1,10 
6 2002 1818 0,53 0,25 3,30 3,10 
7 3283 2067 0,85 0,34 5,30 3,30 
8 3433 2654 0,89 0,43 5,50 4,30 
9 3545 2728 0,95 0,44 5,90 4,40 
10 1472 1037 0,38 0,13 2,40 1,70 
11-12 119 293 0,016 0,03 0,01 0,30 

3.3 TURVETUOTANTO 

Kiiminkijoen vesistöalueen turvetuotantotoimintaa ja sen 
aiheuttamaa kuormitusta ja vesistövaikutuksia on selvitetty 
yksityiskohtaisemmin Oulun vesi- ja ympäristöpiirissä 
tehdyssä Kiiminkijoen vesistöalueen turvetuotantoselvi.tyk-
sessä (Hynninen ja Koskinen 1989), joka on tähän vesien-
suojelusuunnitelmaan liittyvä erillisselvitys. 

1.1.1986-3.3.1989 välisenä aikana turvetuottajien hankki-
ma suoala oli lisääntynyt 516 hehtaarilla. Ojitettu pinta-
ala oli pysynyt jokseenkin samana ollen 2 311 ha. Siitä 
oli turvetuotantoa varten kunnostettuna ja tuotannossa 
yhteensä 1 498 ha (taulukko 6, kuva 5). 

Turvetuotannon aiheuttaman kuormituksen ja sen vesistö-
vaikutusten arvioimiseksi vesistöalue jaettiin jokiosuuk-
siin, joille tuotanto on keskittynyt (taulukko 7, kuva 
6). Tehdyissä suuntaa-antavissa kuorm:ituslaskelmissa 
käytettiin lähtökohtana kirjallisuudestasaatuja pitoisuus-
tietoja ja Räiskinsuolta mitattuja valuma-arvoja. Myöhem-
min Kiiminkijokialueelta on raportoitu kuormitusmittaus-
tuloksia mm. yhteistarkkailun vuosiraporteissa. 



Suojaoja -> Alaoja -> 	on 
Nuorittajoki 

-> Nuorittajoki 

1981 - 88 	-> Nuorittajoki 	on 	3 	2 308 	2 028 

1978 - 88 	-> Nuorittajoki 	on 	1 	1 800 	2 320 

Alaoja -> Nuorittajoki 

Välioja -> Keskijärvi -> 
Yläjoki -> Ruottisen-
järvi -> Nuorittajoki 

Alaoja -> Nuorittajoki 

Yläjoki -> Ruottisen-
järvi -> Nuorittajoki 

Alaoja -> Nuorittajoki 

Iijoki 

-> Nuorittajoki 

Lokaoja -> Välioja -> 	on 	2 	402 
Hetaoja -> Alaoja -> 
Nuorittajoki 

Välioja -> Yläoja -> 
Nuorittajoki 

Puro -> Paskolampi -> 
Ruottisenjärvi -> 
Nuorittajoki 

Sarvioja -> Nuorittajoki 

Alaoja -> Nuorittajoki 	on 

1982 - 88 	-> Nuorittajoki 	on 	2 	2 538 	2 830 

1985, 1988 	-> Kiiminkijoki 

1981 - 82 	Särkirvi -> Särkijoki 	suunn. 	2 	1 977 	1 526 
1985 - 1988 -> Kiiminkijoki 	 pintavalutusalue 

Leipioja -> Kiiminkijoki 	suunn. 	1 140 	642 

Leipioja -> Kiiminkijoki 

Pelosenoja -> Kiiminkijoki 

Leipio,7 a, Peuraoja -> 
Kiiminkijoki 

Kanavia mpöten Peuraojaan on 	3 
-> Kiiminkijoki 

Taulukko 6 jatkuu ... 

FA 
Ob 

563 

Taulukko 6. Kiiminkijoen valuma-alueen turvetuotanto, tilanne 3.3.1989. S = tuottajien hallussa 
(ha), L = luonnontilassa (ha), 0 = ojitettu (ha), T = tuotannossa (ha) ja Tk = tuotantokunnossa 
(ha). Numerointi viittaa kuvaan 5. 

Suon 	Soiden nimet 	Karttalehti 	Tuottaja 	Tuotantovaihe 	Kunnostus- 	Tuotanto- 	Kuivatusvesien johtamis- 	Erisys- 	Laskeutusallas 

nro kunnittain 	nro 	 pinta-ala 	aika 	vuodet 	suunta 	 ojat 
	

kpl pinta- tilavuus 

S 	L 	0 	Tk 	T 	 ala m2 	m3  

Pudasjärvi 

23 Alalamminsuo 3513 08 Vapo Oy 104 11 40 53 1978 - 	83 

14 Iso Joutsensuo 3531 05 Kemira Oy 175 175 

24 Isonivansuo 3513 07,08 Vapo Oy 102 102 100 1978 	- 	80 

26 Jauhosuo 3513 07 106 106 90 1076 - 	78 

19 Kaitasuo 3513 09 Kemira Oy 125 125 

12 Kalettomansuo 3513 02,03 80 80 

22 Karjosuo 3513 08,11 Vapo Oy 25 25 

10 Keskijärvensuo 3531 03 Kemira Oy 65 65 

18 Kettusalmensuo 3513 09 54 54 

21 1)Kortesuo 3513 08 Vapo Oy 125 125 1982 	- 

16 Kuokkasuo 3513 07.10 232 232 1980 - 82 

20 Kylmäperänsuo 3513 09 Kemira Oy 38 38 1983 

11 Laulajasuo 3513 02,03 145 145 

13 Lieju-Kettusuo 3513 05 85 85 

Kallasuo Vapo Oy 110 110 

27 Sarvisuo 3513 10 300 300 

17 Turkkisuo 3513 09 Kemira Oy 81 81 

15 Vittasuo 3513 10 Vapo Oy 195 44 80 80 1977 - 	78 

Utajärvi 

3 Erkansuo 3424 12 Vapo Oy 125 45 80 80 1977 	- 78 

1,2 Isosuo 	(1) 	Ja 3442 02 156 29 127 127 1978 
Rantasuo 	(2) 

4 Kapusta-Leipisuo 3424 11 245 155 90 1981 

5 Mantilansuo 3424 11 202 118 84 1979 

8 Nivansuo 3424 08 " 45 45 

6 Peurasuo 3424 11 137 5 132 1978 

7 	Sapilassuo 	3424 10 	 63 	4 	59 	1982 



...taulukko 6 jatkuu 

Suon 	Soiden nimet 	Karttalehti 	Tuottaja 	Tuotantovaihe 	Kunnostus- 	Tuotanto- 	Kuivatusvesien johtamis- 	Erisys- 	Laskeutusallas 

nro kunnittain 	nro 	 pinta-ala 	aika 	vuodet 	suunta 	 ojat 	kpl pinta- tilavuus 

S 	L 	0 	Tk 	T 	 ala m2 	m3 

28 	Vainionsuo 3513 07 TR Oy 300 300 300 1977 	- 78 1978 	- 88 Kusioja -> 	Nuorittajoki 

Siiran-Kalhuansuo Vapo Oy 450 450 

Siiransuo TR Oy 200 200 

Ylikiiminki 

9 	Hakasuo 3424 05 Vapo Oy 158 3 	49 106 90 1979 - 80 1982 - 88 Heinäoja -> Vepsänjoki 
-> 	Nuorittajoki 

33 	Hangassuo 3424 03 90 90 85 1976 - 77 1977 	- 88 Juopulinoja -> 	Kiiminki- 	on 	3 	1 	976 	2 	114 
j oki 

32 	Isosuo 3513 01 TR Oy 60 60 60 1986 - 88 Myllyoja -> Huumojärvi 
-> 	Kilminkijoki 

29 	Kuusisuo 3513 04 Vapo Oy 76 76 70 1978 - 1979 - 80 Nuorittajoki 	on 	3 	1 359 	1 	437 
1985 - 88 

34 	Marttilansuo 3422 12 Vapo Oy 62 62 30 1977 1979 - 88 -> 	Kiiminkijoki 

30 	Varpasuo 3513 01 Kemira Oy 185 185 185 1979 - 80 1980 - 88 1. Syväoja -> 	Nuorittajoki 
2. Varpaoja -> 	Jolos~ärvi 
-> 	Jolosjoki 	-> 	Kiiminki- 
j oki 

Hautasuo Vapo Oy 35 35 

Keihässuo 50 50 

Kirvessuo Kemira Oy 80 80 

Kortesuo .. 100 100 

Kortesuo II TR Oy 249 249 

Lavasuo .. 43 43 

Tuohisuo .. 34 34 

Värkkisuo 90 90 

Maijansuo Vj. 	Leskelä 20 20 

Kiiminki 

Kuohusuo TR Oy 60 60 

Oulunsalo 

Jako-Muurainsuo Vapo Oy 367 367 

Yhteensä 5829 3518 813 1498 1345 

Suon numero on jätetty pois niistä hankkeista, joiden sijainnista Oulun vesi- ja 

ympäristöpiirillä ei ole ollut tietoja 3.3.1989. 

1) Kortesuo sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueella, mutta vedet johdetaan hakemus-

suunnitelman mukaan eristysojavesiä lukuunottamatta Iijokeen. 
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Kuva 5. Kiiminkijoen vesistöalueen turvetuotantosuot. Numerot viittaavat taulukkoon 6. 
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Jokiosuudet: 	 'i 	"  
1. Juorkuna - Huoseus 
2. Huoseus - Vehkakoski 
3. Vehkakoski - Jokikokko 
4. Jokikokko - Ylikiiminki 
5. Keinäsperä - Määtänperä 	0 	5 	10 	15km 
6. Määtänperä - Viinikoski 
7. Viinikoski - Nuorittajoen suu 
8. Ylikiiminki - Huttukylä 
9. Huttukylä - Tirinkylä 
10. Tirinkylä - Haukipudas 

Kuva 6. Jokiosuudet Kiiminkijoella (1 - 3) ja Nuorittajoella (6-
7). Numerointi viittaa taulukkoon 7. 

Muista turvetuotannon kuormituksensisältämistä vedenlaatu-
tekijöistä keskeisimpiin kuuluvat veden ruskeaa väriä 
aiheuttava humus, rauta ja COD. Hynnisen ja Koskisen 
(1989) mukaan vesistöalueen turvetuotantosoilta tehtyihin 
mittauksiin perustuvat sekoituspitoisuuslaskelmat osoitta-
vat, että turvetuotantosuot aiheuttavat etenkin vähävetisi-
nä aikoina ajoittain selvää COD-arvojen lisääntymistä ja 
värin tummumista sekä rautapitoisuuksien lisääntymistä 
Nuoritta- ja Kiiminkijoessa. 

Taulukosta 8 nähdään turvesoilta tuleva kuormitus joki-
osuuksittain kesäaikana. Laskentaperusteet esitetty Hynni-
sen ja Koskisen (1989) selvityksessä. Turvetuotanto kuor-
mittaa tällä hetkellä eniten Nuorittajokea Määtänperästä 
alaspäin. Kiiminkijoella turvetuotannon kuormitus on 
voimakkainta joen yläjuoksulla välillä Juorkuna - Huoseus. 

Taulukossa 7 on esitetty tietoja eri jokiosuuksista ja 
niiden turvetuotannosta. 
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Taulukko 7. 	Jokiosuudet, joille turvetuotanto on keskittynyt 
sekä jokiosuuksien tuotantoalat, kunnostetut suoalat ja tuotantoon 
suunnitellut suoalat 1.1.1986. 

Jokiosuus Valuma- Osuuden Suunniteltu Suunnitellusta Suunnitellusta Suunnitellusta 
alu2 pituus yhteensä ojitettu tuotannossa luonnontilassa 
(km 	) (km) (ha) (ha) 	1) (ha) (ha) 

1. 	Juorkuna-Huoseus 178,3 24,6 974 416 222 336 
4. Joki-Kokko-Ylikiiminki 86,3 18,5 205 15 130 60 
8. Ylikiiminki-Huttukylä 243.0 17,0 326 74 244 8 
5. Keinasperä-Määtänperä 114,4 9,1 545 0 0 545 
6. Määtänperä-Viinikoski 194,2 11,7 1 	566 409 308 849 
7. Viinikoski-Nuorittajokisuu 368,8 34,9 485 5 463 17 
Yhteensä 1 	185,0 115,8 4 	101 1 	367 919 1 	815 

1) tuotannossa ollut ojitettu suoala ei sisälly tähän 

Taulukko 8. Arvio tuotannossa 1.1.1986 olleilta ja kunnostetuilta 
soilta tulevasta kuormituksestajokiosuuksittain keskimäärin kesäai-
kana (Hynninen ja Koskinen 1988). 

"Liuennut" Kok.N NH4 -N Kiinto- Kiinto- 
kok.P 	 aine 	aineeen 

sis. 

Jokiosuus 	kg/d 	kg/d kg/d kg/d kg/d 

Kiinto-
aineen 
sis, 
typpi  
kg/d 

Määtänperä- 
Viinikoski 	0,386 

Viinikoski- 
Nuorittajokisuu 0,337 

Juorkuna- 
Huoseus 0,325 

Joki -Kokko- 
Ylikiiminki 0,1 

Ylikiiminki- 
Huttukylä 0,205 

Yhteensä 1,250 

9,21 6,59 	678 0,679 13,5 

9,19 6,63 	757 0,757 15,14 

7,56 5,40 	541 0,541 10,3 

2,60 1,93 	218 0,219 4,4 

5,38 3,88 430 0,430 8,6 

34,0 24,4 2624 2,624 52,4 

Arvioon kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin ja typen 
kuormituksesta sisältyy kiintoaineen huuhtoumahuippujen 
ajan huuhtoumat. Lasku- ja ympärysojien eroosio on ollut 
Kiiminkijoen vesistöalueen turvetuotantosoilla verrattain 
yleistä. Siitä on aiheutunut huomattavassa määrin mineraa-
limaaeroosiota (vrt. Sallantaus 1986). Mineraaliaineksen 
ja orgaanisen kiintoaineen vesistävaikutukset ovat keske-
nään hyvin erilaisia (ks. Sallantaus 1986). Kiintoainekuor-
mitusta aiheutuu lisäksi suhteellisen paljon, kun soita 
ojitetaan turvetuotantoa varten. Tätä kuormitusta ei ole 
mukana edellä esitetyissä kuormitusarvioissa. 
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Kiiminkijoen vesistöalueella eräät tuotantoalueet jäävät 
keväällä osittain tulvaveden alle. Tuotantokentälle jäävä 
kuivatettu turve ei aina talven aikana läpeensä vety ja 
saattaa tällöin herkästi lähteä tulvavesien mukaan. Eräitä 
tähän viittaavia havaintoja on tehty kevättulva-aikana 
soille tehtyjen ma-astokäyntien yhteydessä. 

Taulukossa 21 turvetuotantoalueiden kiintoainekuormitus 
on saatu ottamalla tuotantoa varten ojitettujen alueiden 
aiheuttamaksi keskimääräiseksi kuormitukseksi 100 kg/ha 
ja tuotantovaiheen aiheuttamaksi kuormitukseksi 210 kg/ha 
vuodessa. 

3.4 HAJA-ASUTUS 

Haja-asutuksella tarkoitetaan tässä taajamien ulkopuo-
lella sijaitsevia viemäriverkkoon liittymättämiä asuinra-
kennuksia, loma-asuntoja ja tuotantorakennuksia kaava-
alueiden ulkopuolella.Tietoja on kerätty kiinteistökohtai-
sissa tarkastuksissa. Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikii-
mingissä ja Utaj ärvellä kesällä 1986 ja Puolangalla kesällä 
1985. Aineistosta on Ympäristäinstituutti laatinut joki-
laakson kuntien toimeksiannosta raportin (Saari 1988), 
jossa on käsitelty laajemmin mm. haja-asutusta koskevia 
tietoja. Aineistosta puuttuu Pudasjärven kunnan alue. Se 
on kuitenkin mukana vesistökuormitusarviossa. 

Kiiminkijoen vesistöalueella asuu ympärivuotista haja-
asutusväestöä noin 7 000 henkeä ja loma-asukkaita noin 
6 000 henkeä (Karhu 1987). Haja-asutusalueen asuinraken-
nuksia tarkastettiin 949 kpl, loma-asuntoja 1 014 kpl ja 
tuotantorakennuksia 201 kpl. Selvityksen arvioitiin katta- 
van noin 60 	haja-asutusalueen talouksista. 

Haja-asutusalueella sijaitsevista talouksista kuului 
68 % yleiseen vesijohtoon (taulukko 9). 

Haastattelun mukaan sisäkäymälä on keskimäärin 78 %:lla 
ja ulkokäymälä 22 %:lla haja-asutuksen talouksista. 25 
talouksista imeytti jätevetensä käsittelyn jälkeen maahan 
ja 56 	käytti kiviheitoketta. Ojaan laskettiin 3 % ja 
umpikaivoon 7 	jätevesistä (taulukko 10). 

Kuusikymmentäkolme prosenttia loma-asutuksen jätevesistä 
imeytettiin maahan (taulukko 11). 
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Taulukko 9. Haja-asutusalueella olevan väestön vedenottopaikkojen 
suhteellinen jakautuminen kunnittain vuonna 1986 (Puolanka 1985). 

Kunta Oma kaivo 
0  
0 

Vesistö 
0 0 

Yleinen vesijohto 
0 0 

Muut 
0 0 

Haukipudas 13,7 0,6 84,5 1,2 
Kiiminki 9,8 0,3 89,4 0,5 
Ylikiiminki 39,0 0,4 59,8 0,8 
Utajärvi 29,6 0 66,7 3,7 
Puolanka 92 2 6 0 

Keskiarvo 30,7 0,6 68 0,7 

Taulukko 10. Kiiminkijoen vesistäalueen haja-asutuksen jätevesien 
käsittely- ja johtamispaikkojen suhteellinen jakautuminen v. 	1986 
(Puolanka vuonna 1985). 

Ojaan Umpi- Maahan- Kivi- Maa- Muu 
kaivo imeytys heitoke suodatus 

0 0 0  
0 

0 0 0  
0 

0  
0 

0  
0 

Haukipudas 4,4 17,4 27,3 40,3 4,4 6,2 
Kiiminki 3,2 1,1 13,5 78,0 0 4,2 
Ylikiiminki 3,7 7,9 2,9 69,7 7,1 8,7 
Utajärvi 3,7 59,3 25,9 3,7 3,7 3,7 
Puolanka 0 0,7 92,3 0 0 7,0 

Keskiarvo 3,1 7,2 25,3 55,7 2,6 6,1 

Taulukko 11. Loma-asutuksen jätevesienkäsittely- ja johtamispaikkojen 
suhteellinen jakautuminen Kiiminkijoella vuonna 1986 (Puolanka vuonna 
1985). 

Ojaan Umpi- Maahan- Kivi- Maa- Muu 
kaivo imeytys heitoke suodatus 

0  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Haukipudas 2,9 8,8 65,8 3,9 3,9 14,7 
Kiiminki 5,0 0,6 76,0 6,2 2,1 10,1 
Ylikiiminki 1,6 1,0 35,1 3,6 48,5 10,2 
Utajärvi 0 26,0 34,0 6,0 18,0 16,0 
Puolanka 4,6 0 86,7 0 0 8,7 

Keskiarvo 3,5 2,7 62,8 3,9 16,5 10,6 
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Asuin- ja loma-asunnot sijoittuvat vesistöön nähden seuraa-
vasti: 

Rakennustyyppi 	Etäisyys vesistöstä 
0 - 10 m 	11 - 30 m 	yli 30 m 

Asuinrakennus, å 	4 	12 	84 
Loma-asunto, % 	34 	42 	24 

Suuri osa loma-asunnoista ja erityisesti niiden saunoista 
sijaitsee hyvin lähellä vesistöä. Tällöin esim. saunoissa 
käytetyt vedet eivät suotaudu maahan tai suotautumismatka 
on liian lyhyt ja kuormituksesta tulee suhteellisen suuri 
osa vesistöön. 

Kaupin (1979) mukaan haja-asutuksesta tuli asukasta kohti 
vesistöön fosforia 0,12 kg ja typpeä 0,30 kg vuodessa. 
BODI -kuormituslukuna käytetään Rönkkömäen ym. (1985) 
esittämää arvoa 3,4 kg BODI  vuodessa asukasta kohti. 
Saari (1988) on mm. Kiiminkijokialueella vallitseva puhdis-
tustaso huomioonottaen arvioinut ominaiskuormitukseksi 
22 % potentiaalisesta fosforikuormituksesta ja 14 % poten-
tiaalisesta typpikuormituksesta. Poikkeuksena on ollut 
Utajärvi, jossa suuren umpikaivojen osuuden vuoksi on 
käytetty Kaupin (1979) arvoja sellaisenaan. 

Haja-asutuksen aiheuttamaksi vesistökuormitukseksi saa-
daan em. perustein: 

BODI 	2  ) 65 	kg/d 	1 ) Kauppi 1.979 
KOK.P 	' 2,3 kg/d 3 	4,9 kg/d 2) Vesihallitus 
KOK.N 	') 5,8 kg/d 3)  13,7 kg/d 	1985 

3) Saari 1988 

Loma-asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on kesäaikaan 
rajoittuvaa hajakuormitusta. Loma-asuntojen keskimääräi-
nen käyttöaika on Iijoella tehdyn tutkimuksen mukaan n. 
60 vuorokautta (d) vuodessa ja käyttäjämäärä keskimäärin 
neljä henkeä loma-asuntoa kohden (Pohjois-Pohjanmaan 
seutukaavaliitto 1984). Loma-asutuksen aiheuttamaksi 
kesäaikaiseksi vesistökuormitukseksi saadaan vilkkaimman 
lomakauden aikana kesällä: 

BODI 	 2)  55 kg/d 
KOK.P 	1) 	2,0 kg/d 	3) 	4,8 kg/d 
KOK.N 	1) 	4,9 kg/d 	3)  12,0 kg/d 
Käyttöajaksi on oletettu 60 d/a. 

Ottaen huomioon mineralisoituneen typen huuhtoutumisherk-
kyys, on typpikuormitus ilmeisesti aliarvioitu. Tästä 
syystä yhteenvedossa (taulukko 20, s. 69) on oletettu, 
että 21 % typpikuormituksesta päätyy vesistöön. 



56 

3.5 MAANVILJELY 

3.5.1 P e 1 t o v i 1 j e 1 y n Los f o r i -, t y p p i-
j a k i i n t o a i n e k u o r m i t u s 

Maanviljelyn aiheuttamaa kuormitusta koskeva teksti perus-
tuu Hynnisen (1987) tekemään selvitykseen. Suurimmaksi 
osaksi jokivarsille sijoittuvia peltoja on 2,8 % valuma-
alueen pinta-alasta. Peltoalasta on viljelyksessä noin 
75 ~. 

Suurin osa hajakuormituksesta tulee vesistöön kevät- ja 
syystulvien aikana. Jokiuomiin tuleva kasvinrevinnekuormi-
tus kulkeutuu tulvavesien mukana nopeasti merialueelle. 
Näin ollen vuosikuormituslukuja ei voida käyttää arvioita-
essa jokiuomassa rehevöitymistä aiheuttavan kuormituksen 
määriä. Esim. Kohosen (1982) tutkimalta peltoalueelta, 
jonka maalaji on savi, vuoden aikana huuhtoutuvasta fosfo-
rista 1,48 % ja typestä 0,51 % purkautui vesistöihin 100 
d kestävän kesäjakson aikana. Turvemaapeltokoealueilta 
mitatut kesäaikaiset huuhtoutumat ovat olleet huomatta-
vasti suurempia. Hynnisen (1987) mukaan Karjalan tutki-
musasemalla Tohmajärvellä metsäsaraturpeisella pellolla 
(Huhta 1986) kesäajan osuus koko vuoden kokonaisfosfori-
huuhtoutumasta oli 12,9 - 27,0 % ja kokonaistyppihuuhtoutu-
masta 8,3 - 16,1 %. 

Kiiminkijoen vesistöalueen peltojen fosfori- ja typpihuuh-
toutumat lienevät seuraavien arvojen sisällä sääoloiltaan 
lähellä normaalia olevina kesinä: 

Fosfori kg/d P 	Typpi kg/d N 

0,5 - 11,5 	3,0 - 153 

Pienemmät huuhtoutuma-arvot on saatu arvioimalla ne Kohosen 
(1982) tutkimalta peltoalueela mitattujen huuhtoutumien 
mukaan (ks. Hynninen 1987). Kohosen (1982) koealojen 
fosfori-ja typpihuuhtoutumat ovat maassamme esitetyistä 
huuhtoutumatiedoista pienimmät. Suuremmat huuhtoutumaluvut 
on saatu niin, että turvemaapeltojen osuus on arvioitu 
turvemaapellolta mitattujen huuhtoutumien perusteella. 

Turvepellon kokonaisfosforihuuhtoumana on käytetty 2,8 
g/d x ha P ja kokonaistyppihuuhtoumana 37,2 g/d x ha N. 
Kokonaisfosforihuuhtouma-arvo on kahden monivuotisen 
nurmikoealan ja kahden ohrakoealan keskiarvo kesältä 
1985. Kokonaistyppihuuhtoumalukua laskettaessa on Hynnisen 
(1987) arviosta poiketen oletettu nurmipeltojen osuudeksi 
78 %. Kun tässä työssä turvetuotannon aiheuttaman kuormi-
tuksen arvoihin lisätään myös kiintoaineen huuhtoumahuippu-
jen ajan kuormitus, saadaan turvetuotantoalueen aiheutta-
maksi fosforikuormitukseksi 16 turvepellon ominaishuuh-
toumalukua pienempi arvo. Turvetuotannon typpikuormitus 
on vastaavasti 29 % turvepellon ominaishuuhtoumaa suurempi. 

Tohmajärven turvepellon maassamme tutkittuihin savipeltoi-
hin verrattuna voimakkaat kesäaikaiset ravinnehuuhtoumat 
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aiheutuvat pääasiassa huomattavasti suuremmasta valunnasta. 
Valunta on ollut lähes kokonaan salaojavaluntaa. Kiiminki-
joen vesistöalueen turvetuotantosoiden kesäaikainen valunta 
on Hynnisen ja Koskisen (1989) käyttämän keskivalunnan 
7,6 1/s x km' perusteella arvioituna hyvin lähellä Tohma-
järven koealueiden keskimääräistä valuntaa (64 mm) kesällä 
1985. Tämä viittaa siihen, että ko. turvepeltokoealat 
eivät sijaitse alueella, jossa kesävalunta olisi poikkeuk-
sellisen voimakasta. Viljely vähentää yleensä huomattavasti 
valuntaa pellolta. Toisaalta myös turpeennosto vähentää 
selvästi ojitetun suon valuntaa kesäaikana (Metsä- ja 
turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan mietintö 1988). 

Fosfori sitoutuu tiukasti kivennäismaapeltoon. Eloperäiset 
maat sen sijaan eivät pidätä fosforia lujasti, vaan fosfori 
säilyy verraten helppoliukoisena sekä liikkuu maan läpi 
valuvan veden mukana jo silloin, kun maan fosforipitoisuus 
on suhteellisen alhainen. Eloperäisillä mailla vesiliukoi-
sen fosforin määrä lisääntyi nopeasti viljavuustutkimuksen 
fosforiluvun suuretessa (Sippola 1989). 

Yksivuotisten raiheinänurmien viljelytapa muistuttaa 
monessa suhteessa viljanviljelyä. Yksivuotisia nurmia 
lannoitetaan typpilannoitteilla monivuotisia nurmia enemmän 
ja kynnetään sekä karhitaan vuosittain. Tohmajärven viljan-
viljelykoealueiden tutkimustulokset viitannevat siihen, 
että raiheinän viljely lisäisi etenkin typpikuormitusta. 
Salaojituksen on todettu lisäävän savipeltojen typpihuuh-
toumia (Seuna ja Kauppi 1981). Salaojituksen typpihuuh-
toumia lisäävään vaikutukseen viittaavat myös suuret 
typpihuuhtoumat Tohmajärven turvepeltokoealueilta.Kiimin-
kijokialueen turvepeltojen typpihuuhtoumia voidaan pitää 
Tohmajärven koealueiden suuria ominaishuuhtoumaiukuja 
pienempinä. Tohmajärven koealueiden pintamaa on pitkälle 
maatunutta, rehevää metsäsaraturvetta, minkä viljely 
voinee aiheuttaa normaalia suurempaa kuormitusta. Koska 
huuhtoumaluvuissa on lisäksi mukana luonnonhuuhtouman 
osuus, on karkeaksi arvioksi Kiiminkijokialueen pelto-
viljelyn kesäaikana aiheuttamasta kuormituksesta tässä 
työssä otettu puolet edellä esitetyistä suuremmista kuormi-
tusluvuista eli 5,7 kg/d P ja 77 kg/d N. 

Sateisina vuosina huuhtoutumat pelloilta ovat huomattavasti 
suurempia kuin sääoloiltaan normaaleina vuosina. 

Typpihuuhtoutumia lisännee ainakin se, että runsaasti 
typpeä sisältävän turpeen hajoaminen voimistuu kuivatukses-
ta johtuen. Monivuotisten nurmien suuresta määrästä johtuen 
Kiiminkijokialueen peltojen aiheuttama fosfori- ja etenkin 
typpikuormitus on todennäköisesti selvästi pienempi kuin, 
jos nurmipellot olisivat esim. viljanviljelyksessä tai 
yksivuotisessanurmiviljelyssä.Yksivuotisetraiheinänurmet 
ovat suunnittelualueella verrattain yleisiä. Muita huuhtou-
tumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kaltevuus ja 
ojitustapa. 

Hynnisen (1987) selvitys osoittaa, että arviointiperus-
teista riippuen Kiiminkijoen vesistöalueen peltojen aiheut- 



tamaksi kuormitukseksi saadaan huomattavasti toisistaan 
poikkeavia huuhtoutuma-arvoja. Peltojen aiheuttamasta 
kuormituksesta tiedetään aivan liian vähän. Peltojen 
huuhtoutumia tulisi tutkia myös Pohjois-Suomelle tyypilli-
siä maalajeja(erityisestiturvepellot)edustavilta koealu-
eilta. Tutkimuksia tulisi tehdä myös Pohjois-Suomessa, 
jossa viljelyolot ja viljeltävät kasvit ovat suuressa 
määrin erilaisia kuin Etelä-Suomessa. 

Kiiminkijokialueen peltojen kiintoainekuormitus onsuhteel-
lisen pieni monivuotisten nurmien yleisyydestä johtuen. 
Paikallisesti kiintoainekuormituksella voinee kuitenkin 
olla merkittäviä vesistävaikutuksia. 

3.5.2 P e l t o j e n peruskuivatus 

Kiiminkijoen valuma-alueella on peruskuivatettu 1 600 
ha peltoa 1970-luvun loppuun mennessä. Uusintaojitus 
lähinnä salaojitusta varten on käynnistynyt 1980-luvulla. 
Uusintaojitusta peltoalueiden salaojitusta varten on 
tehty valtion tulella noin 500 ha:n alueelle. 

Peltojen toiskertainen peruskuivatus näyttää Kiiminkijoki-
alueella jäävän vähäiseksi. Kuivatushakemuksia oli vuoden 
1987 lopussa jätetty vain viidestä hankkeesta yhteensä 
noin 1 000 peltohehtaarin alueelta. Peltojen peruskuivatuk-
sesta aiheutuva kuormitus jää näin ollen pieneksi. 

3.5.3 M a a t a l o u d e s s a k ä y t e t y t 
to r j u n t a - a i n e e t 

Maamme maa- ja metsätaloudessa on käytössä yli 300 erilais-
ta kasvitautien, tuhoeläinten ja rikkakasvien torjuntaan 
tarkoitettua tuotetta. Suuresta valikoimasta huolimatta 
suurina määrinä käytettävien tehoaineiden lukumäärä on ver-
rattain pieni. Samoille viljelykasveille annettavien 
markkinoita hallitsevien tuotteiden sisältämät tehoaineet 
ovat yleensä samoja. Myös hehtaaria kohti levitettävä 
tehoaineiden määrä on eri viljelykasvilajeille pääasialli-
sesti käytettävissä tuotteissa keskenään samaa suuruusluok-
kaa. 

Karkean käsityksen Kiiminkijoen vesistöalueella maatalou-
dessa runsaimmin käytettävien torjunta-aineiden käyttö-
määristä voi saada Rönkkömäen ym. (1985) selvityksen 
perusteella. Fenoksiherbisideistä MCPA on Kiiminkijoen 
valuma-alueella eniten käytetty rikkakasvien torjunta-
aineiden tehoaine. MCPA:ta sisältävillä torjunta-aineilla 
käsitellään pääosa okra-ja kaurapelloista.Viljelypelloil-
la on yleistynyt seosvalmisteiden käyttö. Yleisimmin 
käytettävät seosvalmisteet sisältävät MCPA:n lisäksi 
diklorproppia tai mekoproppia. Markkinoilla on myös useita 
muita MCPA-seosvalmisteita, joiden käyttömäärä on kuitenkin 
edellä mainittuihin tuotteisiin nähden vähäistä. Suurin 
osa viljanviljelyssä olevista pelloista on vuoroviljelyssä, 
joka vähentää rikkaruohoista aiheutuvia haittoja. Tällä 
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on ollut seosvalmisteisiin siirtymistä hidastavaa vaikutus-
ta. MCPA:ta on Kiiminkijokialueen pelloille levitetty 
viime vuosina vuosittain noin tuhat kiloa. Diklorpropin 
levitysmäärä on ollut noin 200 kg ja mekopropin yli 100 
kg vuodessa. Vilja-alasta reilu puolet ruiskutetaan kevääl-
lä ja lisäksi perustettavat nurmet tarpeen mukaan. Rikka-
kasvien torjunta suoritetaan hieman ennen juhannusta, 
jolloin maa on jo kuivunut. 

Tuhoeläinten torjuntaan käytetään vuosittain pieni määrä 
orgaanisia fosforiyhdisteitä. Fosforiyhdisteisiin luetaan 
myös glyfosaatti, jota käytetään viljapelloilla sadonkor-
juun jälkeen juolavehnän torjuntaan. 

Noin 5 - 10 % perustettavista nurmista käsitellään kasvi-
tautien torjunta-aineilla varmistamaan nurmen ensimmäinen 
talvehtiminen. Talvituhojen vähäisyysjohtuukeskimääräistä 
edullisemmista talvehtimisoloista. Talvituhosieniä torju-
taan tällä alueella lähes yksinomaan valmisteella, jonka 
tehoaineena on kvintotseeni. 

Arviolta 20 - 30 % viljansiemenistä peitataan valmisteilla, 
jotka sisältävät orgaanisiaelohopeayhdisteitä.Peittaamis-
aineiden mukana alueen pelloilta vuosittain joutuvan eloho-
pean määrä on useiden kymmenien kilojen luokkaa. Eloho-
peapeittaus on vähenemässä, ja tilalle on jo tullut uusia 
aineita. Kiiminkijoen alueella käytetään lisäksi pieniä 
määriä muita torjunta-aineita rukiin, ruoka- ja siemenperu-
nan viljelyssä sekä kesantopelloilla. 

3.6 KARJATALOUS 

Kesällä 1986 Kiiminkijokialueen kuntien vesi- ja terveys-
lautakunnat suorittivat Kiiminkijoen vesistöalueella 
(Puolangalla 1985) haja-asutusalueen jätekuor.mitustarkas-
tukset kiinteistökohtaisesti. Selvityksen tarkoituksena 
oli kerätä yksityiskohtaiset tiedot kiinteistöjen vesi-
ja jätehuollon tilasta lautakuntien käyttöön. Samalla 
saatiin perustietoja,joita voidaan käyttää hyväksi Kiimin-
kijoen vesiensuojelun yleissuunnittelussa. Haastatteluai-
neistoa on käsitelty tarkemmin jokilaakson kuntien toimesta 
laaditussa Kiiminkijoen haja-asutusalueen kuormitussel-
vityksessä (Saari 1988). 

Kiiminkijokialueen kunnissa oli vuonna 1988 noin 700 
karjatilaa. Niistä noin 250 oli Kiiminkijoen vesistöalueel-
la. Vuonna 1986 selvitystä tehtäessä tiloja oli 14 % 
enemmän. Tarkastuksissa oli mukana 80 % vesistöalueen 
karjatiloista. Haastateltujenvajaan200 tilan kotieläinten 
määrät on esitetty taulukossa 12. 



Taulukko 12. Haastateltujen tilojen kotieläinten määrät Kiiminkijo-
kialueella vuonna 1986 (Puolanka vuonna 1985). 

Lehmiä Nuorta Liha- Hevosia Liha- Emakoita 
kpl karjaa karjaa 	sikoja 

< 6 kk > 6 kk 

Haukipudas 75 96 129 8 48 0 
Kiiminki 292 153 219 11 115 35 
Ylikiiminki 607 276 371 7 1 0 
Utajärvi 53 24 17 0 0 0 
Puolanka 83 67 15 1 0 0 

Yhteensä 1 	110 616 751 27 164 35 

3.6.1 K a r j a t a 1 o u d e s s a s y n t y v ä t 
j ä t t e e t j a n i i d e n k ä s i t t e l y 

Keskimääräinen karjakoko oli haastattelutietojen perus-
teella 8,2 nautayksikköä. Tiloilla oli nautayksiköitä 
2 018. Yksi lypsylehmä vastaa yhtä nautayksikköä. Laskel-
missa on huomioitu vain nautaeläimet, koska muiden eläinten 
määrä on nautoihin verrattuna vähäinen. 

Kertomalla nautayksikkömäärä Kemppaisen ja Heimon (1981) 
esittämällä yhden nautayksikön (lypsylehmä) sonnan ja 
virtsan tuotannolla saadaan ulosteiden yhteenlasketuksi 
keskimääräiseksi tuotannoksi Kiiminkijokialueella 30 260 
tonnia vuodessa. Ulosteiden sisältämä kokonaiskasvinravin-
nemäärä on 151 tonnia typpeä, 24 tonnia fosforia ja 161 
tonnia kaliumia vuodessa. Vuosittain tuotetusta sonta-
ja virtsamäärästä jää neljäsosa laidunkautena pelloille 
(Holma 1981). Varastoitavaksi tulee siten sisäruokinta-
kaudella karjarakennuksissa tuotettu lanta ja virtsa. Ne 
sisältävät 18 tonnia fosforia ja 114 tonnia typpeä. 

Alueen lantaloista on tarkastuksissa kertyneen aineiston 
perusteella 10,7 % lietelantaloita ja 89,3 % kuivalanta-
loita. Kuivalantaloista 57,7 % on maapohjaisia ja 36,9 
betonipohjaisia. Kuivikelantaa ajetaan pelloille kasoihin 
läpi vuoden, selvästi eniten kuitenkin toukokuussa. Virt-
sasäiliä on lähes kaikilla tiloilla, tosin 88 %:lla tilois-
ta se on maatilahallituksen ohjearvoihin nähden liian 
pieni. Virtsasäiliön puuttumisesta ja sen liian pienestä 
tilavuudesta aiheutuu kuormitusta ympäristöön. Osa virtsas-
ta imeytyy kuivikkeisiin. Virtsasta suurin osa levitetään 
pelloille, selvästi eniten toukokuussa. Kesäkuukausina 
levitys on vähäisintä. Taulukossa 13 on esitetty eläin-
suojien virtsankäsittely kunnittain vuonna 1986. 
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Taulukko 13. 	Eläinsuojien virtsankäsittely kunnittain 
vuonna 1986. 

Vesistöön 
0  

Ojaan 
0  

Maahan tai peltoon 
0 

Muualle 

Haukipudas 0 0 84 16 
Kiiminki 0 4,9 64 31 
Ylikiiminki 3,3 17 71 8,9 
Utajärvi 0 0 91 9,1 
Puolanka 0 0 47 53 

Yhteensä 1,5 9 69 21 

Säilörehua valmistettiin Kiiminkijokialueen karjatiloilla 
vuosittain noin 18 100 m3 . Säiliörehusta puolet valmiste-
taan aumassa, 29 % laakasiilossa ja loput tornisiilossa. 
Säilörehusta on oletettu muodostuvan puristenestettä 
keskimäärin 7 % (vrt. Vesihallitus 1985). 

Olettamalla, että puristenestettä erittyy em. määrä, 
saadaan Kiiminkijokialueen tiloilla muodostuneeksi pur_is-
tenestemääräksi 1,3 tonnia. Puumalan ja Nisulan (1980) 
mukaan puristenestetonni sisältää 1 kg typpeä (N) ja 0,2 
kg fosforia (P). Siten alueella syntyvän puristenesteen 
ravinnemääräksi saadaan kesä-elokuulle laskettuna 14 kg 
N/d ja 2,8 kg P/d. Puristenesteen biologinen hapenkulutus 
(BODI ) on noin 50 g/l. Kiiminkijokialueella muodostuvan 
puristenesteen BODI -arvo on siten yhteensä noin 64 kg 
eli kesä-elokuussa keskimäärin 0,7 kg/d. 

Puristenesteen johtamispaikat on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14. Puristemehujen johtamispaikkojen suhteel-
linen jakauma kunnittain vuonna. 1986.   

Vesistöön 	Ojaan 	Säiliöön 
0 	 0 	 0  0 	 0 	 0 

Muualle 

Haukipudas 0 36,8 31,6 31,6 
Kiiminki 0 14,8 13,1 72,1 
Ylikiiminki 0 50,0 17,9 32,1 
Utajärvi 0 0 0 100 
Puolanka 0 21,1 15,8 63,1 

Yhteensä 0 32,5 16,5 51,0 
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3.6.2 K a r j a t a l o u d e n a i h e u t t a m a 
yes i s t ö k u o r m i t us 

Lannan ja virtsan joutumisesta vesistöön aiheutuu kasvira-
vinnekuormituksen lisäksi veden hygienistä laatua heikentä-
vää kuormitusta ja epämiellyttävää hajua. 

Talvella lumen päälle levitettyä lantaa ja virtsaa huuhtou-
tuu sulamisvesien mukana vesistöön, koska jäiseen maahan 
imeytymistä ei tapahdu. Toisaalta aiheutuu suuria typpira-
vinteen haihduntatappioita. Syksyllälevitetystälannasta, 
virtsasta ja lietelannasta on myös todettu aiheutuvan 
suuria haihdunnasta ja huuhtoutumisesta johtuvia tappioita. 

Kiiminkijokialueella suurin osa lietelannasta ja virtsasta 
levitetään pelloille syksyllä ja talvella roudan ja lumi-
peitteen aikana. Lisäksi virtsaa ja jossain määrin myös 
lietelantaa joutuu karjasuojista ympäristöön. Kuivikelan-
nasta pääosa ajetaan pelloille kylmänä vuodenaikana ja 
varastoidaan yleensä lantapattereihin. Lantakuormien 
levitys lumen päälle on mm. levityskalustosta ja ravinne-
tappioista johtuen vähäistä. Lantakasat levitetään yleensä 
keväällä maan ollessa vielä roudassa tai toukotöiden 
alussa. 

Suurin osa karjataloudesta peräisin olevasta vesistökuormi-
tuksesta on jo mukana peltoviljelyn aiheuttamassa kuormi-
tuksessa, koska suurin osa karjatalousjätteistä käyte-
tään peltojen lannoitukseen. Lannoitteena käytettyjen 
karjatalousjätteiden huuhtoutumiseen vesistöön vaikutta-
vat kesäaikana samat tekijät, jotka aiheuttavat väkilan-
noitteiden huuhtoutumista. Karjanlannan osuus peltojen 
typpilannoituksesta on alle 20 %. Fosforilannoitteena 
niiden osuus on suhteellisen pieni. 

Karjatalousjätteiden vesistöä kuormittava vaikutus on 
suurimmillaan, jos lantaloista tai säiliöistä pääsee 
suoraan valumaan vesistöön lantaa, lietelantaa, lantave-
siä tai puristenestettä. Kiiminkijokialueella on todettu 
tehdyn selvityksen yhteydessä karjasuojissa verraten 
yleisesti puutteita, jotka koskevat lähinnä kuivikelan-
taloita ja niiden virtsasäiliöitä. Näistä puutteista 
tiedetään aiheutuvan vesistökuormitusta. Osa ympäristöön 
valuvan virtsan typpiravinteista huuhtoutuu vesistöön 
saakka. Kuormitusmäärien selvittämistä vaikeuttaa kuormi-
tusarvoja koskevien tietojen puuttuminen. 

Vesiensuojelun kannalta kuivalantajärjestelmät ovat yleen-
sä hallinnassa. Kattamattomat ja maapohjaiset lantalat 
aiheuttavat kuitenkin jossain määrin vesistökuormitusta. 
Kiiminkijokialueella noin 58 ålla kuivalantaloista on 
maapohja. 

Kasvinravinnekuormitus näyttäisi kuitenkin jäävän verrat-
tain pieneksi, jos oletetaan, että typpi- ja fosforihuuh-
toutumat ovat 2 % kesäaikana maapohjaisiin lantaloihin 
varastoitavan lannan ravinnemäärästä, ja ympäristöön 
joutuvan puristenesteen typpiravinteistaoletetaan huuhtou- 
tuvan vesistöön 10 	ja fosforista 4 %. 
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Koska puristenesteen muodostuminen keskittyy kahteen 
lyhyeen kauteen kesällä, on sen ajoittainen vesistökuormi-
tus melko huomattava. Maatalouskeskusten liiton (1983) 
mukaan vesistöille koituvaa vaaraa kuvaa parhaiten se, 
että puristenesteen biologinen hapenkulutus (BODI ) on 
100 - 200 kertaa suurempi kuin puhdistamattoman asumisjäte-
veden BODI  

Liian pienet tai puuttuvat virtsasäiliöt ja kattamatto-
mat sekä maapohjaiset lantalat saattavat aiheuttaa karjata-
loudenjäteaineidenjoutumista pohjavesiin. Myös tuorerehun 
puristenestettä saattaa joutua pohjavesiin, jos nesteen 
keräilyä ei ole järjestetty asianmukaisesti. 

3.7 METSÄTALOUS 

Metsätaloutta koskevat perustiedot on saatu Pohjois-Pohjan-
maan metsälautakunnalta ja metsähallinnon Pohjois-Pohjan-
maan piirikuntakonttorilta. Metsätalouden aiheuttamaa 
kuormitusta ja sen kehittymistä vuosina 1971 - 85 on 
selvittänyt Hynninen (1988). Vesistöalueen maa-alasta on 
noin 3 400 km2  eli 95 	metsätalouden maaksi luettavaa 
maata. Varsinaista tuottavaa ja talouskäytössä olevaa 
metsämaata on noin 2 100 km2  eli noin 60 	maa-alasta. 
Tästä n. 1 000 km2  on ojitettua turvemaata. Vesistöalueen 
yläjuoksulla metsämaa on lähes kokonaan kuivahkoa tai 
kuivaa kangasta. Alajuoksulla lähes puolet metsämaan 
alasta on tuoreita kankaita. Puulajeista on mänty alueen 
metsissä yleisin. Mäntyvaltaisten metsien osuus on keski- 
määrin 65 %. Maan keskiarvo on 49,7 	(Ilvessalo 1960). 
Mäntymetsää on eniten Kiiminkijoen yläjuoksulla männyn 
osuuden ollessa noin 85 %. 

Toiseksi yleisin puulaji alueen metsissä on kuusi, jota 
on metsämaan alasta keskimäärin 22 %. Koivua alueella on 
noin 13 % metsämaan alasta. 

3.7.1 M e t s ä o j i tus 

Kuva 7 esittää metsäojitusten kehitystä. Metsähallinnon 
ojituksista noin 40 	on suoritettu ennen vuotta 1971. 
Tarkemmat tiedot puuttuvat. 73 % valtion maiden metsäoji-
tuksista on tehty Kiiminkijoen yläjuoksulla ja 
27 % Nuorittajoen valuma-alueella. Lisäksi vesistön itäosan 
latva-alueilla Puolangalla Kainuun metsänparannuspiiri 
on ojittanut vuosittain 1970-luvulla keskimäärin 3,5 
km2 . Metsäyhtiöiden osuus ojituksista saattaa olla paikal-
lisesti merkittävä. Niiden osuus kaikista ojituksista 
on kuitenkin suhteellisen pieni. 



60 

50 	Metsähollinto 
2 

km a_ 1  
40 

9 
30 

0 
C 

j 20 

an 

U 

1932 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 

Vuosi 

Kuva 7. Keskusmetsälautakunta Tapion Oulun metsänparannus-
piirin (nyk. Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta) metsäoji-
tukset vuosina 1933 - 85 ja metsähallinnon ojitukset 
vuodesta 1971 alkaen Kiiminkijoen vesistöalueella(Hynninen 
1988). 

Kiiminkijoen vesistöalueen maa-alasta on ojitettu yhteensä 
runsaat 30 %. Tästä metsänparannuspiirin osuus on noin 
puolet. 

Tutkimusten perusteella metsäojitusten vakavin vesistö-
haitta on kiiritoaineen huuhtoutumisen kasvu metsäojitus-
ten aikana ja joitain vuosia sen jälkeen. Muista vaikutuk-
sista merkittävimpiin kuuluu ammoniumtyppipitoisuuden 
kasvu suolta valuvissa vesissä ensimmäisinä vuosina ojituk-
sen jälkeen. Myöhemmin ammoniumtypen huuhtoutuminen mahdol-
lisesti vähenee kasvillisuuden rehevöityessä (Hynninen ja 
Sepponen 1983). Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksia 
Kiiminkijoen ainepitoisuuksiin on käsitelty tarkemmin 
Hynnisen (1988) julkaisussa. 

Hynnisen ja Sepposen (1983) Nuorittajokivarren metsäoji-
tusalueilta keräämän aineiston perusteella ammoniumtyp-
pipitoisuuden ojituksesta johtuvaksi lisäykseksi voidaan 
arvoida seuraavat pitoisuudet: alkutalvi ja kevättalvi 
400 pg/1 N, kevättulva 70 pg/l N, kesä 100 pg/l N ja syksy 
300 pg/l N. Ottaen huomioon ojitusten laaja-alaisuus ja 
pitoisuustason pysyminen useita vuosia kohonneena metsäoj i-
tusten aiheuttamaa ammoniumtyppikuormitusta voidaan pitää 
suuruudeltaan varsin merkittävänä. 
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Kuva 8. Keskusmetsälautakunta Tapion Oulun metsänparannus-
piirin ja metsäha1linnon ojitukset Kiiminkijoen valuma-
alueella vuosina 1981 - 85. 

Ojituksen aiheuttaman kiintoainekuormituksen määrän arvioi-
minen on vähäisten mittaustulosten perusteella vaikeaa. 
Jos arvioidaan ojituksesta aiheutuvaksi orgaanisen kiinto-
aineen huuhtoutumaksi 30 kg/ha, saadaan ojituksen aikana 
ja heti sen jälkeen vesistöön tulleeksi kuormitukseksi 
vuodesta 1981 - 85 keskimäärin 41,5 tonnia vuodessa. 
Kiintoainehuuhtoutumaa vastaava lietemäärä on 2 075 m3  
vuodessa, kun oletetaan veteen sedimentoituneen turpeen 
tilavuuspainoksi 20 kg/m3  (Helsingin yliopiston limnologian 
laitos 1983). Em. arvio on laskentaperusteista johtuen 
karkea. 

Ojitukset aiheuttavat myös mineraalimaaeroosiota. Herkästi 
erodoituvilla mailla tehtyjen ojitusten on todettu mm. 
Kiiminkijokialueella aiheuttaneen liettymiä vesistössä. 

Metsäojitukset aiheuttavat mm. veden ruskeaa väriä voimis-
tavan humuksen, kemiallisen hapentarpeen (COD) ja rautapi-
toisuuden lisääntymistä erityisesti kaivutöiden aikana 
ja heti niiden jälkeen suon vesivaraston pienentyessä. 
Metsäojitusten on todettu aiheuttavan alivalumakausina 
liukoisen raudan pitoisuuksien kasvua suolta lähtevissä 
vesissä. Tällöin syvävalunnan osuus on suurimmillaan (ks. 
Hynninen 1988). 



Metsäojitukset aiheuttavat lähinnä orgaanisen kiintoaineen 
huuhtoutumisen kasvustajohtuen elohopeakuormitusta(Simola 
ja Lodenius 1982 ja Lodenius 1983). Metsäojitukset lisäävät 
liukoisen orgaanisen aineen mukana tulevaa elohopeakuormi-
tusta pääasiassa suon vesivaraston tyhjenemisen aikana 
ojituksen jälkeen (ks. Verta ja Rekolainen 1985). 

Muuttavien tekijöiden vertailukohdassa (3.11 taulukot 19 
ja 20) esitetyt metsäojituksen fosfori- ja typpikuormi-
tusarvot on arvioitu Nurmestutkimuksen vuosien 1979-
1984 kesäajan huuhtoumatietojen perusteella.Kuormitusarvot 
on saatu vähentämällä ojituksen jälkeisen ajan huuhtoutu-
mista kalibrointijakson 1979 - 1981 keskimääräinen huuh-
touma Suo- ja Kaivupuroissa. Lähdeaineistona on käytetty 
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiireistä saatuja perus-
tietoja ja alkuperäisiä mittaustuloksia ojituksen jälkei-
selle kesälle. Kahden ensimmäisen kesäajan kuormitusarvona 
on käytetty ko. purojen kuormituslukujen keskiarvoa ja 
kolmen seuraavan vuoden huuhtouma on oletettu 50 % pienem-
mäksi. 

Taulukossa 21 esitetyt vuosien 1981 - 1985 metsäojitusten 
kiintoainehuuhtoumat on saatu ottamalla keskimääräiseksi 
huuhtouman lisäykseksi 100 kg/ha vuodessa ja kertomalla 
tämä vuosien 1951 - 1985 ojitusalan summalla. Tarkastelu-
jaksolle on lisäksi tullut kuormitusta etenkin 1970-luvun 
loppupuolella tehdyistä ojituksista.Näiden kiintoainekuor-
mituksen kumuloituminen 1980-luvulle ei ole mukana esite-
tyissä huuhtoumaluvuissa. 

3.7.2 M e t s ä n u u d i s t a m i n e n 

Pääosa aurauksista ja äestyksistä on tehty valtion mailla 
(taulukko 15). 

Kuntakohtaiset tiedot kivennäismaiden avohakkuista ja 
muokkaustoiminnasta vuosina 1981 - 86 on esitetty taulukos-
sa 15. 

Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan (1988, 
s. 57 - 58) mietinnön mukaan metsänuudistamisketjun aikana 
on selvästi mahdollisuudet suurten ravinnehuuhtoutumien 
syntymiseen. Voimakas typen huuhtoutuminen avohakkuun 
jälkeen on etenkin lehtipuuvaltaisten, rehevien metsien 
ongelma. Typen huuhtoutuminen lisääntyy kuitenkin myös 
hyvin karuissa havumetsissä avohakkuun jälkeen. Maanpinnan 
rikkominen lisää voimakkaasti typen mobilisaatiota. 

Kasvillisuuden tarpeen ylittämän nitraattitypen huuhtoutu-
mista maasta pohjaveteen on vaikea estää. Huuhtoutuminen 
pohjaveteen ei välttämättä merkitse joutumista vesistöön, 
koska myös pohjaveden purkautumisalueilla kasvillisuus 
käyttää tehokkaasti typpeä. 
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Taulukko 15. Kivennäismaiden avohakkuut ja maanmuokkaus-
toiminta (ha) Kiiminkijokialueella vuosina 1971 - 1986 
Pohjois-Pohjanmaan piirimetsälautakunnalta (pml) ja metsä-
hallinnolta (mh) saatujen tietojen mukaan (Hynninen 1988). 

V. 	1971 
pml 

- 75 
mh 

v. 	1976 
pml 

- 80 
mh 

v. 	1981 
pml 

- 86 
mh 

avohakkuut 9,5 ? 2,6 ? 4,4 ? 
luont. 	uudist. 
hakkuut 6,9 ? 4,3 ? 4,1 ? 

auraus ja 
mätästys 0,2 3,7 1,6 11,2 1,6 9,5 

äestys 0,9 0,2 1,0 2,0 4,5 1,0 

Maankuivatustila heikkenee etenkin alavilla paikoilla ja 
painanteissa, joiden vesitila on riippuvainen myös valun-
nasta yläpuolisilta alueilta. Tällaisia alueita ovat esim. 
minerogeeniset turvemaat. Seurauksena voi olla maan joutu-
minen hapettomaan tilaan, jolloin vapautuu mm fosforia, 
rautaa ja mangaania. Samoin humuksen huuhtoutuminen voi 
lisääntyä. Lisääntynyt pintavalunta, hakkuutähteiden 
hajoaminen ja siitä aiheutunut hapen kuluminen edesauttavat 
em. vaikutuksia. 

3.7.3 M e t s ä n 1 a n n o i t u k s e t 

Kivennäismaita on lannoitettu lähes yksinomaan Oulun 
salpietarilla, jonka typestä puolet on nitraatti- ja puolet 
ammoniumtyppeä. Oulun salpietarin tai vaihtoehtoisesti 
urean levitysmäärä vastaa noin 150 kg puhdasta typpeä 
hehtaarille. Kivennäismaat lannoitetaanedelleenyksinomaan 
käsin tai traktorilla. Fosforilannoitteita on alettu 
käyttää 1970-luvulla. Kivennäismaat lannoitetaan yleensä 
kesäkuun alussa sulaan maahan. Talvella ei ole tehty 
lannoitustöitä. 

Ojitusalueiden peruslannoitukseen on käytetty yhdistel-
mää, joka sisältää fosforia 35 kg/ha P. kaliumia 65 kg/ha 
K ja ureaa 92 kg/ha N. Lentolevityksen osuus kasvoi voimak-
kaasti 1970-luvun jälkipuoliskolla. Vuosina 1981 - 85 
turvemaat on lannoitettu lähes yksinomaan lentolevityksel-
lä. Turvemaiden lannoitteet levitetään nykyään elo-syys-
kuussa, aiemmin lannoitteet on levitetty pääasiassa kevät-
talvella hangille. 

Valuma-alueella suoritetuista lannoituksista saa käsityksen 
taulukosta 16. 



Taulukko 16. Oulun metsänparannuspiirin, Pohjois-Pohjanmaan piiri-
metsälautakunnanja metsähallinnon suorittamat lannoitukset Kiimin-
kijoen vesistöalueella (Hynninen 1988). 

V. 	1971 - 75 v. 	1976 	- 80 v. 	1981 - 85 

Fosfori Typpi Fosfori Typpi Fosfori Typpi 
(P) (N) (P) (N) (P) (N) 
t 	a-1  t 	a-1  t 	a-1  t 	a-1  t 	a-1  t 	a-1  

turvemaat 55 51 34 35 48 48 

kivennäis- 
maat 0 125 0 64 0,8 24 

yhteensä 55 176 34 99 49 72 

Metsänlannoitusten aiheuttama fosforikuormitus (taulukot 
19 - 20) on saatu olettamalla, että lannoitefosforista 
huuhtoutuu 0,5 % kesäaikana viiden ensimmäisen levitystä 
seuranneen vuoden aikana. Kuormitusvaikutukset ovat ilmei-
sesti pitempiaikaisia, joten arviota lienee pidettävä 
verrattain varovaisena. 

3.8 ILMAN KAUTTA TULEVA LASKEUMA 

Kiiminkijoen vesistöalueelleilman kautta tulevien aineiden 
määrää on arvoitu Hailuodon ja Pudasjärven havaintoasemien 
tietojen perusteella (taulukko 17). 
Laskeuma-arvoina on käytetty vuosien 1971 - 88 keskiarvoja. 

Ilman kautta tulevaan laskeumaan on viime vuosina kiinni-
tetty yhä enenevässä määrin huomiota. Fossiilisia polttoai-
neita käytettäessä ilmakehään joutuneet rikkiyhdisteet 
tulevat maahan sateen mukana rikkihappona. Rannikkoalueilla 
myös merestä ilmakehään siirtynyt sulfaatti vaikuttaa 
sadevesien pitoisuuksiin. Keski-Euroopan teollisusalueilta 
ilmavirtojen mukana kulkeutuvat typpi- ja rikkiyhdisteet 
ovat aiheuttaneet mm. Etelä-Ruotsissa maaperän ja vesistö-
jen happamoitumista. Selvää happamoitumiskehitystä on 
todettu myös Kiiminkijoen vesistön latvajärvissä, mikä 
saattaa johtua ainakin osaksi ilman kautta tulevasta 
happamoittavasta kuormituksesta. Osa ilman kautta tulevasta 
kuormituksesta kuuluu luonnon normaaliin aineiden kierto-
kulkuun. 

Kiiminkijoen vesistöalueella veden happamuus on suurim-
millaan keväällä. Haapalan ym. (1975) mukaan ilmiö johtuu 
pääasiallisestihappamistalumensulamisvesistä.Lumensula-
misvesien happamuus johtuu lähinnä ilman luontaisesta 
hiilidioksidipitoisuudesta. Tosin Kiiminkijoessa on havait-
tu alkaliteetin vähenemistä talviaikana ja happamuuden 
lievää lisääntymistä (Hynninen 1988). Happamuusasteen 
lisääntymistä ja alkaliteetin vähenemistä on todettu myös 



Kiiminkijoen yläjuoksun järvissä 1980-luvulla edellisellä 
vuosikymmenellä tehtyihin mittauksiin verrattuna ( Myllymaa 
1987). 

Taulukko 17. Ilman kautta tuleva laskeuma Hailuodossa ja 
Pudasjärvellä vuosijaksolla 1971 - 82 (Järvinen 1986). 

Keskimääräinen 	Keskimääräinen 
laskeuma Hai- 	laskeuma Pudas- 
luodossa 	järvellä 
mg/m2  x kk 	mg/m 2  x kk 

kok.P 0,8 1,1 
kok.N 41 34 
NO -N 
NHS 	N 

13 11 
16 8 

sulfaatti 145 135 
pH 	1) 4,5  1) 	4,7  

1 470 vahvat hapot 	1 440 

1) 	}mol/m-1  x kk 

Vesistöalueen pienestä järvisyydestä johtuen suoraan 
vesistöön laskeutuvien aineiden määrä jää suhteellisen 
pieneksi. Valuma-alueelle laskeutuvasta ainemäärästä osa 
huuhtoutuu vesistöön. 

3.9 KAATOPAIKAT 

Suunnittelualueella ovat Kiimingin, Ylikiimingin ja Puolan-
gan kuntien kaatopaikat. Taulukossa 18 on esitetty tietoja 
kaatopaikoista vuonna 1987 kerättyjen tietojen perusteella. 

Kaatopaikkojen pinta-ala vaihtelee 0,7 hasta 20 ha:iin 
ja täyttöaste 5 %:sta 70 %:iin. Kaatopaikoilta syntyvien 
suoto- ja valumavesien käsittelyä ei ole järjestetty 
millään kaatopaikalla. Kaatopaikkojen aiheuttamaa kuormi-
tusta ei ole tarkemmin selvitetty, mutta ilmeisesti kaato-
paikkojen aiheuttama kuormitus on pieni. Kaatopaikoille 
tuotiin vuonna 1986 yhdyskuntajätettä yhteensä 4 100 t 
ja teollisuusjätettä 6 t. Sakokaivolietettä ja puhdistamo-
lietettä ajettiin ainoastaan Puolangan kaatopaikalle, 
yhteensä 2 600 m3 
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Taulukko 18. Kiiminkijoen valuma-alueen kuntien kaatopaikat vuonna 
1987. 

Kunta Haukipudas Kiiminki Ylikiiminki 	Utajärvi Puolanka 

Kaatopaikkaa käyttävien 7 500 1 000 3 000 
asukasluku 
Kaatopaikan avi 
Kaatopaikan pinta-ala ha 20 0,7 4 
Kaatopaikan täyttöaste % 5 70 40 
Maa-alueen omistaja kunta kunta metsähallitus 

Kaatopaikan maalaji Tv + KiSaMr turve Mr 

Suoto- 	J a valumavesien - - - 
käsittely 
Kaatopaikan peittäminen harv. 	kuin harv. 	kuin kerran viikossa 

kerran vii- kerran vii- 
kossa kossa 

Kuivajätemäärä 
Yhdyskuntajäte t/a 1 800 300 2 000 
Teollisuusjäte 5 1 - 

Lietemäärä 
Teollisuus~äte m3/a - - - 
Sakokaivoliete m ga - - 1 	600 
Puhdistamoliete m /a - - 1 000 

Teollisuusjätteen laatu sahanpurua - - 

Alueen sopivuus kaato- 
paikaksi sopiva välttävä hyvä 

Huomautus ei kaato- uusi kp v. 	1988 ei 	kaato- 
paikkaa paikkaa 

3.10 MUU MUUTTAVA TOIMINTA 

Uittotoiminnasta ei aiheudu nykyisin kuormitusta Kiimin-
kijokeen. Uitettaessa vesistössä puutavaraa on kuormi-
tusta aiheutunut puista irotavasta kuoresta. Pohjalle 
painuneen kuoriaineksen aiheuttamaa haittaa kalaston 
lisääntymiselle ei tunneta (ks. Myllymaa ja Liedes 1972). 

Uittotoiminnan yhteydessä suoritetut vesistötyöt eivät 
aiheuta jokeen nykyisin kuormitusta. Vesistö on säilynyt 
lähes rakentamattomana eikä sitä säännöstellä. 

Muiden aiemmin esittelemättömien kuormittajien aiheutta-
man kuormituksen osuus lienee hyvin pieni. 

Oulun seudun vedenhankintaan on jo pitkään kaavailtu 
käytettäväksi mm. Nuorittajoen valuma-alueella olevia 
pohjavesivaroja (Mansukoski 1973). Pohjavesiesiintymien 
antoisuutta ja veden laatua kartoitetaan parhaillaan Oulun 
vesi- ja ympäristöpiirissä. Tähänastisten mittausten 
perusteella arvioituna Nuorittajoen valuma-alueeltavoidaan 
saada yhteensä pohjavesiä käyttöön noin 0,2 - 0,3 m3 /s. 

Suunnittelualueella on soranotolla useissa tapauksissa 
vähennetty pohjavesivaluntaa ja heikennetty eriasteisesti 
pohjavesien laatua. Näin ollen soranotto on jossakin 
määrin heikentänyt ainakin paikallisesti vesistön tilaa. 
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3.11 MUUTTAVIEN TEKIJÖIDEN JA LUONNONHUUHTOUMAN VERTAILU 

3.11.1 Luonnonhuuhtoutuma 

Vesistöihin huuhtoutuu tietty määrä ravinteita ja muita 
aineita huolimatta siitä, onko alueella ihmisen toimin-
taa. Tätä luontaista huuhtoutumaa ja ilman kautta tulevaa 
laskeumaa ei sisällytetä haj akuormitukseen. 

Kiiminkijoen alueella on ollut ihmisen toimintaa jo vuosi-
satojen ajan. Täysin luonnontilaisia alueita on enää vähän. 
Tällaisina voidaan pitää maa- ja metsätalouden kannalta 
merkityksettömiä aloja ja suojelukohteita. 

Kaupin (1978) mukaan luonnontilaisten alueiden fosfori-
huuhtoutumat ovat noin 4,0 - 5,6 kg/km' vuodessa koko 
maassa. Etelä-Suomessa luonnontilaisen alueen typpihuuh-
toutuma on lähes 200 kg/km2 , mutta Pohjois-Suomessa vain 
nOIN 100 kg/km2  vuodessa. Tutkimuksessa ei ollut kuiten-
kaan mukana Pohjois-Pohjanmaan maaperältään erilaisia 
alueita. Luonnonhuuhtoutuma koko vesistöalueelta on eo. 
perustein arvioituna noin 18 t/a fosforia ja 372 t/a 
typpeä. 

Aineiden luonnollinen kiertokulku aiheuttaa suuren osan 
vesistön fosfori- ja typpipitoisuuksista. Mitä suurempi 
luonnonhuuhtoutuman aikaansaama pitoisuustaso on sitä 
vähemmän vesistä kestää ihmisen aiheuttamaa kuormitusta. 

3.11.2 K u o r m i t u s 

Kuormitusmäärät ovat parhaiten vertailukelpoisialähivaiku-
tusalueilla ja osa-alueittain. Taulukoihin 19 - 20 on 
koottu tietoja eri kuormitustekijöiden aiheuttamasta 
kuormituksesta. Arviointiperusteet selviävät kohdista 
3.1 - 3.10. Turvetuotannon aiheuttama kuormitus olisi 
huomattavasti suurempi, jos ominaiskuormituslukuihin 
olisi sisällytetty kiintoaineen huuhtoumahuippujen aikana 
vesistöön tuleva kuormitus. 1980-luvun loppupuolelta 
alkaen turvetuotantopinta-ala on ollut noin 8 % suurempi 
kuin vuosina 1981 - 1985. Peltoviljelyn aiheuttaman kuormi-
tuksen arvio on hyvin karkea, koska ominaisuuksiltaan 
Kiiminkijokialueelle tyypillisiltä turvepelloilta ei ole 
käytettävissä huuhtouma-arvoja. Metsäojituksille esitetyt 
karkeat kuormitusarviot edustavat viittä ensimmäistä 
ojitusvuotta. Kuormitusvaikutukset ulottuvat ilmeisesti 
selvästi pitemmälle ajalle, mutta tiedot kuormituksen 
suuruudesta ovat vähäisiä. Ilmasta tulevasta laskeumasta 
ei ole vähennetty aineiden luonnollisen kiertokulun osuut-
ta, mikä selittää laskeuma-arvojen etumerkinnän "pienempi 
kuin". 

Taulukossa 21 on esitetty arvioita merkittävimpien kiinto-
ainekuormitusta aiheuttavien tekijöiden kiintoainekuormi-
tuksesta keskimäärin vuosina 1981- 1985. Kiintoainekuormi-
tuksen vesistövaikutukset poikkeavat huomattavasti toisis-
taan, sillä esim. pelloilta ja metsäojitusalueilta erodoi- 
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tuva aines sisältää keskimäärin turvetuotantosoita enemmän 
kivennäisainesta, jonka ominaispaino on huomattavasti 
turvetta suurempi. Turvetuotannon vuotuiseksi kiintoaine-
kuormitukseksi saadaan 428 tonnia. Veteen sekoittuvan 
turpeen tilavuuspainoksi on esitetty noin 20 kg/m3 . Näin 
ollen esim. 300 tonnin orgaanisen aineen huuhtoumaa vastaa-
va lietemäärä on 15 000 m3  . Esim. 5 cm:n paksuisena kerrok-
sena tämä lietemäärä peittäisi 30 ha:n alueen vesistön 
pohjasta. Metsämaan muokkausten on todettu aiheuttaneen 
mm. Kiiminkijokialueella paikallisesti huomattavaa kiinto-
ainekuormitusta. 

Taulukko 19. Eri kuormituslähteiden keskimäärin aiheuttama koko-
naisfosforikuormitus Kiiminkijoen vesistöalueella kesäaikana kevät-
tulvan laskun jälkeen vuosina 1981 - 1985 (kg/d) . < = pienempi kuin. 

Puolanka, 
Kivarinjärven 
luusuan ylä- 
puolella 

Kiiminkijoen 
yläjuoksu 

Nuorittajoki Kiiminkijoki- 
alue Nuoritta- 
joen alapuolella 

Kiiminkijoen 
vesistöalue 

Taajamien yleiset 0,76 0 0 0,7 1,5 
viemärit 

Kalankasvatus 0 0,3 0 0,3 0 

Turvetuotanto 0 0,3 1,1 0,3 1,8 

Haja-asutus 0,7 0,3 0,6 3,7 5,3 

Loma-asutus 0,04 0,1 0,2 0,6 0,9 

Ka a to paikat 

Peltoviljely 0,4 2,4 1,0 1,9 5.7 

Karjasuojat 1,0 

Säilörehun puriste- 0,1 
neste 

Metsäojitus 0,3 0,8 1,1 0,2 2,4 

Metsänlannoitus 1,0 3,3 1,6 1,2 7,1 

Avohakkuu 

Metsämaan muokkaus 

Laskeuma ilma- <0,3 	<0,9 <0,4 	<0,4 <2,1 
kehästä vesistöön 

Taulukko 20. Eri kuormituslähteiden keskimäärin eiheuttama koko-
naistyppikuormitusKiiminkijoenvesistöalueella kesäaikana kevättul-
van laskun jälkeen vuosina 1981 - 1985 (kg/d). < = pienempi kuin. 

Puolanka, 	Kiiminkijoen 	Nuorittajoki 	Kiiminkijoki- 	Kiirninki)oen 
Kivarinjärven 	yläjuoksu 	 alue Nuoritta- 	vesistöalue 
luusuan ylä- 	 joen alapuolella 
puolella 

Taajamien yleiset 21 0 0 3,1 24 
viemärit 

Kalankasvatus 2,0 2,0 

Turvetuotanto 0 7,6 18,4 8,0 34 

Haja-asutus 2,6 1,1 2,3 14 20 

Loma-asutus 0,2 0,4 0,8 2,3 3,7 

Ka a topaikat 

Peltoviljely 6,2 34 14 26 77 

Karjatalouden 6,3 
suorat päästöt 

Metsäojitus 3,1 14 14 2,7 34 

Metsänlannoitus 

Avohakkuu 

Metsämaan 
muokkaus 

Laskeuma ilma- <21 <64 <31 <35 <151 
kehästä vesistöön 
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Taulukko 21. 	Eräiden hajakuormituslähteiden ja turvetuotannon 
aiheuttama kiintoainekuormitus keskimäärin vuosina 1981 - 1985 
Kiiminkijoen vesistöalueella (kg/d). 

Kuormittaja Kiiminkijoki Nuorittajoki Kiiminkijokialue 
Nuorittajoen Nuorittajoen ala- 
yläpuolella puolella 

Metsäojitus 1 010 1 010 190 
Turvetuotanto 242 692 239 
Peltoviljely 410 117 330 

Puolangan ja Ylikiimingin taajamien puhdistettujan jäte-
vesien purkupaikkojen alapuolella asumisjätevesien aiheut-
tama kuormitus muodostaa pienten virtaamien aikana melko 
suuren osan levien kasvulle käyttökelpoisten kasvinravin-
teiden aiheuttamasta kuormituksesta. 

Koko vesistöalueen laajuudessa hajakuormitus on selvästi 
suurin kuormitustekijä. 

Maanviljelyn osuus on suurimmillaan Kiiminkijoen alajuok-
sulla, jossa peltojen osuus on huomattavasti suurempi 
kuin vesistöalueella keskimäärin. Muualla peltoviljelyl-
lä on vain paikallisesti huomattavaa merkitystä kuormitta-
jana. Karjatalouden kuormittava vaikutus tulee vesistöön 
pääasiassa peltojen kautta, koska karj atalousj ätteet käyte-
tään lannoitteina. 

Karjasuojien lannan ja virtsan varastoinnin puutteista 
saattaa aiheutua suoria päästöjä vesistöön. Sama koskee 
myös haja- ja loma-asutuksen jätehuoltoa. Päästöistä 
saattaa aiheutua ravinnekuormituksen lisäksi hygieenistä 
haittaa. Loma-asutus on parhaimpana lomakautena varsin 
merkittävä kasvinravinnekuormittaja. 

Metsätalous on ylivoima.isestilaaja-alaisinrnaankäyttömuo-
to. Kuormitus on yleensä pinta-alayksikköä kohti laskettuna 
keskimäärin vähäistä. Suuret pinta-alat tekevät kuitenkin 
metsätaloudestasuurimmassa osassa vesistöä hyvin merkittä-
vän kuormittajan. 

1970-luvun loppupuolella alkanut turvetuotanto on varsinkin 
Nuorittajokivarressa huomattava vesistökuormittaja. 

4 VESIENSUOJELUONGELMAT JA 
YLEISTAVOITTEET 

4.1 VESIENSUOJELUONGELMAT VIRTAAVISSA VESISSÄ 

Kiiminkijoen vesistössä vesiensuojelun ongelmat aiheutu-
vat pääasiassa hajakuormituksesta. Kalankasvatuksen laa-
jenemisen uhka on ilmeinen. Muuta pistekuormitusta, jota 
tällä hetkellä ei vielä ole tiedossa, saattaa myös pyrkiä 
sijoittumaan vesistöalueelle. Koko vesistöaluetta koskien 
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hajakuormituslähteistämerkittävin on metsätalous.Metsäta-
loudelliset toimenpiteet ovat laajamittaisia suurimmalla 
osalla vesistöalueesta. Maataloustoiminnasta aiheutuvassa 
kuormituksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tästä 
syystä maatalouden vaikutukset eivät tulleet selvästi 
ilmi veden laadun kehitystä selvitettäessä. Maatalouden 
aiheuttama kuormitus näkyy selvästi vain paikallisesti. 
Turvetuotannon aiheuttama kuormitus vaikuttaa nykyisin 
selvästi veden laatuun. Turvetuotanto on suurin tiedossa 
oleva uhkatekijä. Vesistöalueella on suhteellisen paljon 
asutusta, joka ei kuulu yleisen viemärilaitoksen piiriin 
ja tiheä kesämökkiketju monin paikoin j okivarsilla . Haja-
asutus on merkittävä kuormitustekijä kuivakausina. Jokiuo-
mien veden laadun kehityksestä tehdyssä selvityksessä on 
saatu jossain määrin viitteitä happamuuden lisääntymisestä. 
Ilman kautta tulevan kuormituksen happamoittavasta vaiku-
tuksesta suurin uhka aiheutuu lumensulamisvesien happamoi-
tumisesta. Lumensulamisvesien happarnoitumiskehitys tulisi 
selvittää. 

Tässä suunnitelmassa ei voida käsitellä varsinaisesti 
pohjavesien suojelua, jota selvitetään muissa yhteyksissä. 
Pohjavesien suojelua kuitenkin sivutaan monissa eriyhteyk-
sissä. Pohjavesien mukana tulee kuormitusta vesistöön. 
Myös pohjavesivarojenjohtaminenlaajamittaisesti vesistö-
alueen ulkopuolelle aiheuttaisi ongelmia. 

Kivarinjärven luusuan yläpuolinen alue 

Suunnittelutyöhön liittyen Kiiminkijoen vesistöalueelta 
on kartoitettu puroja, joissa esiintyy tai tiedetään 
esiintyneen taimenta ja harjusta. Suuressa osassa tutki-
tuista puroista arvokalakannat olivat taantuneet. Keskei-
seksi syyksi todettiin metsäojitusten aiheuttama liettymi-
nen. Pääosa puroista sijaitsee Puolangalla. Suurin osa 
puroista on ilmeisesti myös vesistöalueen muissa osissa 
kokenut enemmän tai vähemmän voimakkaita muutoksia ojituk-
sista ja perkauksista johtuen. Voimakkaita muutoksia 
ovat kokeneet todennäköisesti myös lähteet yms. pienvedet 
koko vesistöalueella. 

Kivarinjärveen lasketaan Puolangan kirkonkylän puhdis-
tetut jätevedet. Jätevesien laskupaikka tullee siirtymään 
myöhemmin järven alapuolelle Kiiminkijokeen. 

Kivarinjärven ja Nuorittajoen yhtymäkohdan välinen alue 

Pääuomassa Kivarinjärven ja Nuorittajoen yhtymäkohdan 
välisellä alueella on kalankasvatuslaitos, jonka vaikutuk-
set näkyvät kesäajan kuivakausina vedenlaatumallitarkaste-
lun perusteella jokiveden fosforipitoisuuden kohoamisena. 
Kalalaitokset saattavat aiheuttaa myös kalatautien le-
viämistä luonnonkalapopulaatioihin. Alueella on useita 
turvetuotantosoita. Niistä on kuitenkin ollut vain pieni 
osa tuotannossa. Alueella on lisäksi verrattain paljon 
turvetuotantoonsoveltuviaalueita.Turvetuotantotoiminnas-
ta aiheutuva kuormitus muodostaa uhkatekijän pääuoman 
tilalle. Sen vaikutukset riippuvat luonnollisesti toiminnan 
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harjoittamisen laajuudesta. Haj akuormituslähteistä merkit-
tävin on metsätalous. Kunnostusojitukset tulevat laaje-
nemaan voimakkaasti. Metsämaan hakkuut ja muokkaustoiminta 
on laajamittaista ja metsänlannoitukset tulevat ilmeisesti 
lisääntymään huomattavasti nykyisestä. Yhdessä kuormitus-
lähteiden aiheuttaman kuormituksen kasvu on selvästi 
uhkatekijä, joka saattaisi ilman suunniteltua vesiensuoje-
lutoimintaa aiheuttaa veden käyttökelpoisuuden laskun 
hyvästä tyydyttäväksi. 

Nuorittajoki 

Nuorittajoki kuuluu käyttökelpoisuudeltaan tyydyttävään 
luokkaan. Syynä tähän on ennen kaikkea hyvin voimakas 
ruskea väri, verrattain korkea kasvinravinnepitoisuus ja 
siitä johtuva voimistunut leväkasvu. Alueella on useita 
tuotannossa olevia turvetuotantosoita. Käyttökelpoiset 
turvevarat ovat suuret. Metsätaloudellisista toimenpi-
teistä etenkin kunnostusojitustoiminta tulee todennäköi-
sesti olemaan jo lähivuosina voimakasta. Näiden kuormi-
tustekijöiden aiheuttama kuormitus ja sen kehittyminen 
muodostavat keskeisen vesiensuojelullisen ongelman Nuorit-
tajoelle ja myös sen laskukohdan alapuoliselle pääuomalle. 
Eräissä Nuorittajoen latvapuroissa tiedetään esiintyvän 
tammukkaa. Purojen tila on heikentynyt metsäojitusten 
aiheuttamasta liettymisestä johtuen. 

Kiiminkijoki Nuorittajoen yhtymäkohdan alapuolella 

Kiiminkijoessa Nuorittajoen yhtymäkohdan alapuolella veden 
laatu on heikompi kuin yhtymäkohdan yläpuolella. Joki 
voidaan lukea hyvään yleis- ja virkistyskäyttöluokkaan, 
mutta se on hyvin lähellä putoamista tyydyttävään luokkaan. 
Kalavesiluokituksessa joen alajuoksu kuuluu tyydyttävään 
luokkaan tähän mennessä tapahtuneista muutoksista johtuen. 
Kuormitus tulee huomattavassa määrin Nuorittajoesta. 
Ylikiimingin kohdalta jokeen lasketaan kirkonkylän puhdis-
tetut jätevedet, jotka aiheuttavat hajakuormituksenlisäksi 
kesäajan kuivakausina merkittävän kasvinravinnekuormituk-
sen. 

Merialue 

Kiiminkijoen edustan merialueen tila on pysynyt suurimmalla 
osalla alueesta suhteellisen hyvänä. Haukiputaan yleisen 
viemärin puhdistetut jätevedet johdetaan Mustalahteen 
Kiiminkijokisuun lähelle. Tästä on saattanut aiheuttaa 
veden laadun heikkenemistä lähiympäristössä. Uhkatekijöitä 
ovat vesialuetta voimakkaasti kuormittavan teollisen 
toiminnan, esim. laajamittaisen kalankasvatustoiminnan 
sijoittuminen alueelle. Kalankasvatustoiminta saattaisi 
lisäksi tautiriskistä johtuen olla uhkatekijä vesistön 
vaelluskalakannoille ja kalataloudelle. Ongelmien ennalta-
ehkäisyssä ovat sijainnin ohjaus ja toiminnan oikea 
mitoitus keskeisiä keinoja. 
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4.2 VESIENSUOJELUONGELMAT JÄRVISSÄ 

Yläjuoksulla Puolangan järvissä on todettu happamuuden 
lisääntymistä. Samansuuntaista kehitystä lienee tapahtu-
nut myös vesistön muiden osa-alueiden järvissä. Yhtenä 
syynä maamme järvissä todettuun happamoitumiskehitykseen 
pidetään ilman kautta tulevaa happamoittavaa kuormitus-
ta. 

Alusvedessä on huomattavaa hapenvajausta kevättalvisin 
suuressa osassa järviä. Myös pintavedessä esiintyy haital-
lisessa määrin happivajausta useissa järvissä. Hapenpuut-
teesta on eräissä tapauksessa aiheutunut kalakuolemia. 
Heikoin happitilanne on usein niissä järvissä, jotka ovat 
vedenpinnan laskemisesta johtuen hyvin matalia. Mataluudes-
ta aiheutuu selviä kalataloudellisia ja virkistyskäyttö-
haittoja. Niitä lisäävät nopeutunut umpeenkasvu ja esim. 
metsäojitusten aiheuttama liettyminen. 

Suurin osa järvistä on latvajärviä, joissa vesi vaihtuu 
suhteellisen hitaasti. Järvet rehevöityvät herkästi esim. 
metsätaloustoiminnasta johtuen, joka on useimmiten suurin 
kuormitustekijä. Voimakas humuspitoisuus aiheuttaa lukui-
sissa järvissä suhteellisen voimakasta hapenkulutusta. 
Tästä ja kasvinravinne- sekä humuskuormituksen lisääntymi-
sestä aiheutuu selvä veden laadun heikentymisen uhka. 

4.3 YLEISTAVOITTEET VESISTÖN KÄYTÖLLE, TILALLE JA SUOJELULLE 

Kiiminkijoki kuuluu kansainväliseen Project Aqua 
-vesiensuojeluohjelmaan. Luther ja Rzoska (1971) ovat 
esittäneet luettelot suojeltavista vesistöistä ja yleistie-
toja niistä sekä suojelun yleisperiaatteet. Niiden mukaan 
mm. Kiiminkijoki tulisi säilyttää mandollisimman luonnonti-
laisena. Maa- ja metsätalousministeriön suojeluvesityöryh-
män (1977) mietintö on laadittu Project Aqua -ohjelman 
sovellutukseksi.Siinä Kiiminkijoen vesistöalue on esitetty 
erityisesti suojeltavaksi. Mietinnössä suojelun tavoitteek-
si on esitetty säilyttää joen luonnontila sekä samalla 
ylläpitää valuma-alueen vesitalous ja kalakannat mahdolli-
simman luonnonmukaisina. 

Vesien käytön tavoitteisiin liittyen Kiiminkijoen vesistöä 
koskevassa vesien käytön kokonaissuunnitelmassa(Vesihalli-
tus 1986b) on esitetty, että Kiiminkijoen vesistöalueella 
tulee harjoittaa vain maa- ja metsätaloutta sekä niihin 
rinnastettavaa toimintaa. Toimenpidesuosituksena on esitet-
ty, että Kiiminkijoki tulisi pyrkiä säilyttämään rakenta-
mattomana mm. virkistys-, matkailu-, tutkimus- ja opetus-
toimintaa varten. Vesien suojelun periaatteet vuoteen 
1985 (Vesihallitus 1974) -ohjelmassa on tavoitteeksi 
asetettu vesien käytön kannalta mm. tieteelliseen tutkimus-
tarkoitukseen soveltuvien kohteiden säilyttäminen niiden 
suojelukäytön edellyttämässä tilassa. Ehdotuksessa vesien-
suojelun tavoiteohjelmaksivuoteen1995(Vesiasiain neuvot-
telukunta 1987) on esitetty vastaavasti yhtenä vesien 
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käytön keskeisenä tavoitteena, että luonnonsuojelun ja 
tutkimuksen kannalta tai muutoin ainutlaatuiset edustavat 
vesistöt, vedenhankintavesistöt ja pohjavesivarat säilyte-
tään siinä tilassa kuin niiden suojelu-- tai käyttötarkoi-
tukset edellyttävät. Valtioneuvoston 6.10.1988 päivätyssä 
periaatepäätöksessä vesiensuojelun tavoiteohjelmasta 
vuoteen 1995 (Ympäristöministeriö 1988) edellytetään, 
että erityistä suojelua vaativista vesistä valmistellaan 
valtioneuvostonperiaatepäätös.Pohjoismaisenministerineu-
voston asettama työryhmä on laatinut esityksen suojelulli-
sestiarvokkaistasisävesistä käyttämällä kaikissa Pohjois-
maissa yhtenäisiä valinta- ja. priorisointikriteerejä. 
Kiiminkijoki kuuluu Suomen ehdottamiin kohteisiin, joita 
on yhteensä 12. 

Valtioneuvostonperiaatepäätöksessävesiensuojeluntavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 (Ympäristöministeriö 1988) on 
yleisenä tavoitteena esitetty mm. seuraavaa- "vesien 
puhtauteen on erityistä huomiota kiinnitettävä alueilla, 
joilla on suuri merkitys vedenhankinnalle, kalataloudelle 
ja tutkimukselle sekä virkistyskäytölle silloin, kun ne 
ovat asutustaajamien läheisyydessä. Myös luonnonsuojelu 
asettaa veden laadulle ja vesistön tilalle huomattavia 
vaatimuksia." Kiiminkijoella on Oulun kaupungin läheisyy-
destä, jokivarren taajamista ja tiheästä loma-asutuksesta 
johtuen suuri merkitys myös virkistyskäytölle. Jo pelkäs-
tään tästä syystä vesistön tilalle asetettavat tavoitteet 
määräytyisivätjotakuinkinsamoiksimitä.suojeluvesistöase-
ma edellyttää. 

Periaatepäätöksen kohdassa vesiluonnonsuojelu todetaan 
mm., että "vesiluonto säilytetään mahdollisimman monipuo-
lisena ja tasapainoisena, jotta ympäristön kauneus-, 
virkistys- ja muut aineettomat arvot voidaan turvata 
alueellisesti japaikallisesti. Vesiluonnonsuojelu otetaan 
huomioon kaikessa toiminnassa, joka voi uhata vesistöjä, 
niiden eliöstön moninaisuutta ja ekosysteemin toimivuutta. 
Toimet vesiluonnon suojelemiseksi ovat yhtä kiireellisiä 
kuin muutkin toimet ja tarvittaessa ensisijaisia." Pien -
vesistöjä, kuten puroja, lampia, lähteitä ja linnuston 
kannalta arvokkaita järviä esitetään suojeltavaksi tähänas-
tista tehokkaammin. 

Kiiminkijoki on suojeltu voimataloudelliselta rakentami-
selta koskiensuojelulaissa. 

Vesien käytön kokonaissuunnitelmassa suositellaan, että 
Kiiminkijoella tulisi ryhtyä kalaston,  elin- ja vaellus-
mahdollisuuksien tutkimiseen ja parantamiseen. 

Yhteenvetona vesienkäytön kokonaissuunnitelmasta, vesien-
suojelun periaatteet vuoteen 1985 -ohjelmasta, Vesiensuoje-
lun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 ja valtioneuvoston 
periaatepäätöksestä vesiensuojelun tavoiteohjelmasta 
vuoteen 1995 voidaan todeta Project Aqua -vesistöistä 
se, että näissä suojeluvesistöissä tulisi kehittää sellai-
sia luonnontalouteen perustuvia käyttömuotoja, jotka 
eivät vaaranna vesistöjen suojelulle asetettuja tavoittei-
ta 



Vesien käytön kokonaissuunnitelmaa laadittaessa on jo 
varsin perusteellisesti kartoitettu Kiiminkijoen vesistön 
käyttäjien käsityksiä vesistön käytölle asetettavista 
tavoitteista. Jokilaakson asukkaiden ja eri intressiryhmien 
käsityksiä on luodattu myöhemmin mm. Pohjois-Pohjanmaan 
seutukaavaliitonjohdolla kokoontuneen Kiiminkijoenseuran-
taryhmän ja sen toimintaan liittyneen työryhmän kokousten 
yhteydessä. Ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista 
osaselvitysten laatimisen aikana paikallisten asukkaiden 
käsityksiä on kuultu mm. useissa Haukiputaalla, Kiimingissä 
ja Utajärvellä pidetyissä kyläkokouksissa, vaikkakaan näitä 
tilaisuuksia ei varsinaisesti ole järjestetty vesiensuo-
jelun yleissuunnittelun työryhmän toimesta. Työryhmän 
edustajia on lisäksi ollut mukana jokilaaksossa järjes-
tetyissä yleisötilaisuuksissa, joissa on käsitelty Kiimin-
kijoen vesistön suojelua ja sille asetettavia tavoitteita. 

Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatimista aloitettaessa 
pidettiin Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä, 
Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Puolangalla vesiensuojelun 
ongelmia ja tavoitteita kartoittavat tilaisuudet (ks. 
Esipuhe s. 5). Tilaisuuksissa asetettiin selvästi etusij al-
le vesistön luonnontalouteen perustuvien käyttömuotojen 
selvittäminen ja vesistön suojelu mahdollisimman luononti-
laisena vesistönä. Lisäksi on kuultu Kiiminkijokialueen 
kuntien matkailuprojektin edustajien käsityksiä Kiimin-
kijoen käytölle ja suojelulle asetettavista tavoitteista. 

Yhteenvetona kaikista eri yhteyksissä tehdyistä kannan-
otoista on kiteytynyt käsitys vesien käytölle ja suojelulle 
asetettavista yleistavoitteista. Ne vastaavat jotakuinkin 
asiasisällöltään vesien käytön kokonaissuunnitelmassa ja 
vesiensuojelun tavoiteohjelmassa vuoteen 1995. esitettyjä 
tavoitteita. 

Edellä olevan perusteella työryhmä esittää vesien käytön 
yleistavoitteiksi, että: 

Kiiminkijokea tulee kehittää mm. virkistys-, matkai-
lu-, tutkimus- ja opetustoimintaa varten.Kiiminkijoen 
vesistöalueella tulee pyrkiä kehittämään luonnonkala-
taloutta. Lisäksi tulee pyrkiä kehittämään kaikkia 
sellaisia käyttömuotoja,jotka eivät vaaranna vesistön 
suojelulle asetettuja tavoitteita. Sellaisen vesistö-
rakentamisen ja muiden toimintojen sijoittumista 
Kiiminkijoen vesistöalueelle, jotka muuttaisivat 
vesiluontoa haitallisesti, ei tule sallia. 

Vesistön tilan ja suojelun yleistavoitteiksi työryhmä 
esittää edellä olevan perusteella, että: 

Kiiminkijoen vesistön tila tulee pitää mahdollisim-
man luonnontilaisena. 

Yhtenä veden laadun mittana voidaan pitää vesi- ja 
ympäristöhallituksen käyttökelpoisuusluokitusta. 
Kiiminkijoki tulee pitää virkistyskäyttö- ja yleis-
luokituksen perusteella hyvässä laatuluokassa ja 
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parantaa veden laatua niin, että myös Kiiminkijoen 
alajuoksu voidaan lukea selvästi kalavesiluokituksessa 
laatuluokkaan hyvä. 

Koska veden laadussa on tapahtunut ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta muutoksia, tulee eri lähteistä aiheutu-
vaa kuormitusta vähentää nykyisestä. 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota vesiensuojelu-
toimenpiteisiin, joilla Kiiminkijoen alajuoksun 
tilaa voidaan parantaa. 

Suurin sivu-uoma Nuorittajoki kuuluu luokkaan tyydyt-
tävä. Tämän sivu-uoman veden laatua tulee parantaa, 
vaikkakaan laatuluokan nostaminen ei liene mahdollis-
ta. Nuorittajoen vesi heikentää selvästi pääuoman 
veden laatua, mikä sekin korostaa vesiensuojelutoimen-
piteiden tarvetta tässä sivujoessa. Myös muut sivu-
uomat tulee pitää mahdollisimman luonnontilaisina. 

Purot ja niiden varret tulee säilyttää mahdollisimman 
koskemattomina. Erityistä suojelua vaativat purot, 
joissa esiintyy taimenta ja harjusta. Myös muiden 
pienvesien, mm. lähteiden, suojeluun tulee kiinnittää 
huomiota. 

Järvet ovat suurimmaksi osaksi humusjärviä, jotka 
kuuluvat eri laatuluokitusten perusteella luokkaan 
tyydyttävä. Osa järvistä kuuluu luokkiin hyvä ja 
erinomainen. Järvet tulee säilyttää mahdollisimman 
luonnontilaisina ja mikäli luontaiset edellytykset 
ovat olemassa, tulee pyrkiä käyttökelpoisuusluokan 
parantamiseen. 

Tulee etsiä ratkaisuja, joilla esim. entiset ja 
osittain tuhoutuneet pienvesistöt ja arvokalapurot 
voitaisiin kunnostaa. Myös osittain tai kokonaan 
laskettujen järvien kunnostamismandollisuuksia tulee 
selvittää. Järvikuivioiden vesittäminen voi kuitenkin 
tulla kysymykseen vain siinä tapauksessa, että toimen-
piteestä ei olisi odotettavissa haitallisia muutoksia 
alapuolisen vesistön veden laatuun. Laskettujen 
järvien kunnostamisella voisi olla paikallisesti 
huomattavaakinvirkistyskäyttäarvoalisääväävaikutus--
ta. Järvitilavuuden kasvu lisäisi jossain määrin 
myös kuivakausien alivirtaamia. 

Kiiminkijoen edustan merialue tulee pitää virkis-
tyskäyttö-, kalavesi- ja yleisluokituksen perusteella 
hyvässä laatuluokassa. 

Kiiminkijoen vesistön luonnontaloudellisen käytön 
kehittämisessä on nähty yhdeksi hyvin keskeiseksi 
tavoitteeksi luonnonkalatalouden kehittäminen.Vesis-
tön tilan parantamisen ja sen heikkenemisen estämisen 
lisäksi on tällöin olennaista kalatautien ja -loisten 
leviämisen estäminen. 



5 	T 0 I M E N P I D E M A H D 0 L L I S U U D E T 

5.1 TAAJAMAT 

5.1.1 V e s i s t ö v a i k u t u s t e n y 1 e i s-
p i i r t e e t 

Kiiminkijokialueen asumisjätevesien haitalliset ominaisuu-
det perustuvat näkyvän lika-aineksen, viemäriveden värin 
ja hajun lisäksi lähinnä seuraavien eliöiden sekä aineryh-
mien vaikutukseen: 
- tautibakteerit ja virukset 
- kasvinravinteet, lähinnä typpi ja fosfori 
- orgaaniset aineet 

Nykyään yleisillä puhdistusmenetelmillä voidaan poistaa 
tehokkaasti näkyvää lika-ainesta kuten likakappaleita ja 
lietettä sekä hajua aiheuttavia aineita. Myös bakteerit 
ja kasvinravinteista fosfori saadaan suhteellisen tehok-
kaasti poistetuksi. Sen sijaan viruksista ja typpiravin-
teista puhdistuksella pystytään poistamaan vain osa. 

Kemiallista saostusta käytettäessä joutuu vesistöön myös 
kemikaalijäämiä, joiden määrään ja vesistävaikutuksiin 
on kiinnitetty verrattain vähän huomiota. 

5.1.2 P u o l a n k a 

5.1.2.1 Kuormituksen kehittyminen 

Kuormituksen kehittyminen ja toimenpidemandollisuudet 

Kuntien yleisten viemärilaitosten toiminta-alueina on 
tavallisesti kulloinkin voimassaoleva rakennuskaava-alue. 
Vesilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu myös osia haja-
asutusalueesta. 

Puolangan kunnan jätevesien käsittelyn yleissuunnitelmassa 
(Niva ja Niinimaa 1984) on pidetty lähtökohtana viemäri-
vesien kuormitusennusteille taajaman kasvu- ja vedenkulu-
tusennusteita. Taajaman asukasmäärä ja viemäriverkostoon 
liittyneiden asukkaiden määrä v. 1985, 1990 ja 2000 on 
esitetty seuraavassa asetelnmassa: 

Vuosi Asukasmäärä Liittyneet asukkaat 

1985 5 050 2 400 47 
1990 5 000 2 600 52 
2000 5 000 2 700 54 

Puhdistamolle tulevan kuormituksen on arvioitu kasvavan 
vuodesta 1990 alkaen, jolloin saostuskaivojen lietteet 
tulevat puhdistamolle. Vuotovesimäärien on arvioitu vä-
henevän vuoteen 2000 mennessä 40 %:sta 25 %:iin viemäri-
vesimääristä. BODI  ominaiskuormituksen oletetaan kasvavan 
vuoteen 2000 mennessä saostuskaivojen poistamisesta johtuen 
nykyisestä noin 30 g/as x d arvoon 85 g/as x d, fosfori-
kuormituksen arvosta 3,0 g/as x d arvoon 3,5 g/as x d ja 
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typpikuormituksen arvosta noin 8 g/as x d arvoon 13 g/as 
x d. 

Puhdistamolle tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden kuormi-
tustaso ja kuormitusennuste ovat seuraavat (kg/d): 

Kuormittava 	v. 1983 
tekijä 	tuleva lähtevä  

v. 1990 	v. 2000 
tuleva lähtevä tuleva lähtevä 

BODI 	54 	25 	130 	15 	220 	20 
kokonaisfosfori 8 	0,8 	8 	0,7 	9 	0,7 
kokonaistyppi 31 30 	31 15 	35 17 

Yhtenä johtamisvaihtoehtona on myös selvitetty mandolli-
suutta johtaa puhdistetut jätevedet Oulujoen vesistöalueel-
la olevaan Utosjoen latvapuroon. 

Sarkkinen (1988) on tehnyt haastatteluselvityksen Kivarin-
järven lähiasukkaiden suhtautumisesta Kivarinjärveen ja 
jätevesien johtamiseen sekä Kivarinjärven ka_lataloudel.li-
sesta merkityksestä ja kalastosta. Asukkaat olivat havain-
neet selvästi veden laadun muuttumisen huonompaan suuntaan. 

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista ilmoitti havainneen-
sa merkkejä järven rehevöitymisestä. Selvän hajuhaitan 
vedessä oli todennut yli puolet ranta-asukkaista (56 %). 
Joidenkin mielestä vedessä oli selvästi entistä enemmän 
levää (6 % vastanneista) tai vesi oli silminnähden tummunut 
(22 %). 

Pahempia käyttöä rajoittavia tekijöitä oli vastaajien 
mielestä haju (erityisesti Törisevänpuron lähivesillä) 
sekä erityisesti keväisin veden pinnalla kelluvat sontakok-
kareet. Tieto jätevesien laskusta järveen tuntui vaikutta-
van suhtautumiseen hyvin paljon. 

Kaksi kolmasosaa vastaajista vastusti ehdottomasti jäte-
vesien johtamista Kivarinjärveen. Kolmasosa oli valmis 
hyväksymään jätevesien johtamisen edelleenkin Kivarinjär-
veen, mikäli jätevedet puhdistettaisiin kunnolla. Ehdotto-
masti parhaana esitetyistä purkupaikkavaihtoehdoista 
pidettiin (84 %) vesien johtamista nk. Haukipuron kautta 
Utosjokeen. Tätä mieltä oli myös Puolangan kalastuskunta. 

5.1.2.2 Vesistövaikutukset ja toimenpidemandollisuudet 

Frisk (1985) on tarkastellut Puolangan jätevesien johtami- 
en vaikutusta alapuolisen vesistön veden laatuun kahdella 
purkupaikkavaihtoehdolla. Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat 
Kuorejoki ja Kiiminkijoen Kivarinjärven ja Vähäkivarin 
välinen jokiosuus. 

Kuorejoen viipymät suunnitellun purkupaikan ja Kiiminkijoen 
välillä ovat vain muutamien tuntien suuruusluokkaa. Siten 
Kuorejokeen kohdistuva jätevesikuormitus kuormittaisi 
Kiiminkijokea lähes sellaisenaan. Kuorejoen keskivirtaama 
(MQ) on 1,0 m3  /s ja keskialivirtaam (MNQ) 0,2 m3  /s , Pienis- 



tä virtaamista johtuen jätevesien johtaminen Kuorejokeen 
aiheuttaisi erittäin huomattavan fosforipitoisuuden kasvun 
ja voimakkaan rehevöitymisen sekä siitä johtuvia pilaantu-
mishaittoja. Reheväitymisvaikutukset olisivat selviä myös 
Kiiminkijoessa. 

Kiiminkijoen keskialivirtaamaksi jätevesien purkupaikan 
kohdalla Kiiminkijoessa on arvioitu 0,9 m3 /s. Fosforipitoi-
suus suurenisi Kiiminkijoessa eri kuormitusvaihtoehdoilla 
keskialivirtaaman vallitessa seuraavasti (Frisk 1985) 
(pg/1  P):  

Kuormitus Purkupaikka Kivarinjärven 	Vähä-Kivari noin 
kg/d P 	luusuassa 	 1,3 km alempana 

pitoisuuslisäys pitoisuus 

0.,5 	6,4 
	

20,9 	19,7 
0,9 	11,6 

	
26,1 	24,4 

Keskialivirtaamatilanteessa kuormitus kohottaisi joen 
fosforipitoisuuksia 91 - 92 % puhdistustehon mukaisella 
0,7 kg/d P kuormituksellakin noin 60 %, mikä näkyisi 
selvänä reheväitymisenä. Rehevöittävä vaikutus ulottuisi 
hitaasti väheten verraten kauas alavirtaan (Frisk 1985). 

Jätevedet lasketaan nykyisin Kivarinjärveen. Kuormitus 
on vaikuttanut selvästi järven tilaan sen kaakkoispäässä. 
Pohjois-Suomen vesioikeuden 25.4.1990 antaman päätöksen 
nro 41/90/II mukaan puhdistetut jätevedet johdetaan Kiva-
rinjärven Nurkkalahteen vuoteen 1995 saakka. Vuoden 1996 
alusta jätevedet on johdettava järven alapuolelle Kiiminki-
joen Kypäräkoskeen. 

5.1.3 Y l i k i i m i nk i 

5.1.3.1 Kuormituksen kehittyminen 

Ylikiimingin keskustaajaman yleisen viemärin jätevedet 
johdetaan puhdistettuina Kiiminkijokeen. 

Taajaman asukasmäärä ja viemäriverkostoon liittyneiden 
asukkaiden määrä vuosina 1985, 1990 ja 2000 on esitetty 
seuraavassa asetelmassa: 

Vuosi Asukas- Liittyneet Liittymis- 
määrä asukkaat prosentti 

1985 3 089 830 27 
1990 3 300 1 100 33 
1995 3 500 1 400 40 

Puhdistamolle tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden kuormi-
tustaso ja kuormitusennuste ovat seuraavat (kg/d): 

Kuormittava tekijä 

BODS  
kokonaisfosfori 
kokonaistyppi 

v. 1985 
tuleva lähtevä 
34 	13 
1,7 	1,2 
9 	4,7 

V. 1991 v. 2000 
tuleva tuleva 
83 	110 
3,3 	4,2 
13 	17 



Vesistökuormituksen arvioinnissa on lähdetty siitä, että 
Ylikiimingin jätevedet käsitellään vuodesta 1991 alkaen 
Pohjois-Suomen vesioikeuden 26.11.1987 antaman päätöksen 
nro 55/87/II mukaisesti uudessa biologis-kerniallisessa 
puhdistamossa. 

5.1.3.2 Vesistövaikutukset ja toimenpidemandollisuudet 

Hynninen (1988) ori tarkastellut Ylikiimingin taajaman 
vaikutuksia alapuolisen vesistön tilaan eri kuormitusvaih-
toehdoilla. Vesistövaikutusarvio on esitetty Pohjois--Suomen 
vesioikeudelle Oulun vesi- ja ympäristöpiirin lausunnon 
liitteenä vesioikeuskäsittelyn yhteydessä. Kuvassa 9 on 
esitetty arvio fosforikuormituksen vaikutuksista joen 
fosforipitoisuuksiin 1 - 5 m3 /s virtaamilla. Kiiminkijoen 
virtaamat ovat olleet kesäisin pitkiäkin aikoja vähäisiä. 
Alivirtaama on purkupaikan kohdalla noin 1 m3 /s ja kes-
kialivirtaama noin 4,6 m3 /s. Esim. kesällä 1980 heinä-
syyskuun keskivirtaama oli pienempi kuin keskialivirtaarna. 
Fosforikuormitusarvot 0,4 - 2,9 kg/d kuvaavat kuormitusta 
seuraavasti: 

v. 	1987 v. 	1992 v. 	2000 
puhdistusteho 
- 30 % 1,8 2,1 2,9 
- 50 % 1,3 1,5 2,1 
- 85 % 0,4 0,5 0,6 

Vuoden 1987 tilannetta kuvaa kuvassa 9 lähinnä kuormi-
tusarvo 1,2 kg/d. Vuosina 1992 ja 2000 arvioidaan uuden 
puhdistamon vähentäneen fosforikuormituksen tasolle 0,5-
0,6 kg/d. 30 ja 50 prosentin poistoteholla lasketut kuormi-
tusarvot lisäisivät huomattavasti Kiiminkijoen kesäajan 
fosforipitoisuuksia. 

Hynnisen ja Koskisen (1987) mukaan ravinteiden keskinäisten 
määräsuhteiden tarkastelu viittaa siihen, että sekä typpi-
että fosforiravinteiden lisäyksellä on keskeinen merkitys 
tutkittuja jokiosuuksia rehevöittävinä tekijöinä. Näin 
ollen tulisi välttää typen lisäämistä Kiiminkijokeen. 
Esim. 11 kg/d N kuormituksesta menisi 50 %:n  poi.stoteholla 
vesistöön 5,5 kg/d N. 3 m3 /s virtaamalla nousisi Kiiminki-
joen typpipitoisuus 19 pg/1 N. Suurin osa jäännöstypestä 
on leville käyttökelpoisessa muodossa. Hynnisen (1987) 
tekemän arvion mukaan leville käyttökelpoisessa muodossa 
olevasta typestä suuri osa on peräisin ko. jätevesistä. 
Kokonaistyppivirtaama kasvaa vastaavasti noin 5 å. 

Hynnisen (1987) selvityksen tulokset ja joen tilaa koskevat 
tiedot (Hynninen ja Koskinen 1987) osoittavat, että Ylikii-
mingin keskustaajaman puhdistetut jätevedet aiheuttavat 
yhdessä muun kuormituksen kanssa rehevöittymistä alapuoli-
sessa Kiiminkijoessa. Uuden puhdistamon käyttöönotto 
vähentäisi selvästi rehevöitymishaittojen uhkaa. Koska 
fosforin lisäksi myös typellä näyttää olevan huomattavaa 
merkitystä joen perustuotantoa rajoittavana ravinteena, 
olisi tärkeää poistaa myös typpiravinteita mahdollisimman 
tehokkaasti. Uusi puhdistamo poistaisi aikaisempaa tehok-
kaammin myös hygieenistä haittaa aiheuttavaa kuormitusta. 



Fos tori 
1.19 P!I 

Jätevesiviem6r) 	 Huttukylö 	 Trinkylä 

Kuva 9. Ylikiimingin keskustaajaman aiheuttaman fosfori-
kuormituksen vaikutusKiiminkijoenveden kokonaisfosforipi-
toisuuteen eri kuormitusvaihtoehdoilla (kg P/d) virtaaman 
ollessa purkupaikan kohdalla 2,0 m3 /s (A), 3,0 m3 /s (B), 
4,0 m3 /s (C) ja 5,0 m3 /s (D) . Jokiosuuksien sijainti 
selviää kuvasta 6, s. 49. 



Uutta puhdistamoa koskevassa hakemussuunnitelmassa on 
saostuskemikaaliksi esitetty esim. ferrosulfaattia. Saos-
tuskemikaalijäämistä aiheutuva vesistökuormitus voitaisiin 
selvittää ja arvioida mahdolliset vesistövaikutukset 
ennen käytettävän kemikaalin lopullista valintaa.Main.itt--
koon tässä yhteydessä, että kalkki on todettu Ruotsissa 
tehdyssä 46:n jätevedenpuhdistamon alapuolista vesistöä 
koskeneessa tutkimuksessa pohj aeläimistön kannalta parhaak-
si saostuskemikaaliksi. Alumiinisulfaattia käyttävien 
puhdistamojen alapuolisessa vesistössä todettiin selviä 
haittavaikutuksia. Myös kolmiarvoisten rautasuolojen 
käyttö vaikutti pohjaeläimistään, mutta ei yhtä haitalli--
sesti kuin alumiini (Engblom ja Lingdell 1985). Vesistön 
happamoitumiskehitys lisää etenkin alumiinin aiheuttamien 
haittojen uhkaa. 

Ylikiimingin jätevesien johtaminen Haukiputaalle rakennet-
tavalle Kiimingin, Haukiputaan ja Ylikiimingin kuntien 
yhteiselle jätevedenpuhdistamolle olisi Kiiminkijoen 
suojelun kannalta selvästi paras ratkaisu. Tällöin saatai-
siin myös typpikuormituksen aiheuttama ongelma poistetuksi 
ja jokivarren asutus voitaisiin liittää yleiseen viemäriin. 
Välivaiheen ratkaisuna voitaisiin Ylikiimingin jätevedet 
johtaa Kiimingin kautta Ouluun. 

5.1.4 K i i m i n k i 

5.1.4.1 Kuormituksen kehittyminen 

Kiimingin keskustaajaman yleisen viemärin jätevedet johde--
taan Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Taajaman 
viemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden määrän kehi-
tyksestä saa käsityksen seuraavasta asetelmasta 

1985 	493 
1991 	745 
2000 	1 123 
Asukasvastinelukujen perusteella arvioituna Kiimingin 
keskustaajamasta Oulun puhdistamolle menevien jätevesien 
kuormitus on seuraava (kg/d): 

Kuormittava tekijä 	v. 1985 	v. 1991 	v. 2000 

BODI 	37 	56 	84 
kokonaisfosfori 	1,5 	2,2 	3,4 
kokonaistyppi 	6 	9 	13 

Jos jätevedet johdettaisiin biologis-kemiallisesti puhdis-
tettuina Kiiminkijokeen aiheutuisi siitä kuormitusta 
seuraavasti: 

Kuormittava tekijä 	v. 1985 	v. 1991 	v. 2000 

BODI 	3,7 	5,6 
	

8,4 
kokonaisfosfori 	0,15 	0,22 

	
0,34 

kokonaistyppi 	3,6 	5,4 
	

7,8 



5.1.4.2 Toimenpidemandollisuudet 

Jätevesien johtamisella Kiiminkijoen vesistöalueen ulkopuo-
lella olevalle puhdistamolle on ollut jo tähän mennessä 
huomattavaa merkitystä Kiiminkijoen alajuoksun tilaan. 
Yleisen viemärin liittyjämäärä on kasvanut nopeasti ja 
todennäköisesti kasvaa vielä huomattavasti vuoteen 2000 
mennessä. 

Asuinkiinteistöt on tarkoituksenmukaista liittää yleiseen 
viemäriin mahdollisimman suuressa määrin, koska tehokkaan 
kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn järjestäminen 
on usein vaikeaa. 

Kiimingin kunnan teknisen osaston (19.4.1989 allekirj. 
kunnaninsinööri Reijo Niemelä) lausunnon mukaan Kiimingin 
keskustaajaman puhdistamattomia jätevesiä joudutaan kevät-
ylivalumien aikana johtamaan Sammalojan pumppaamolta avo-
ojaa pitkin Kiiminkijokeen. Syynä ovat lausunnon mukaan 
runsaat hulevedet sekä keskustaajaman ja Jäälin välisen 
runkoviemärin riittämätön kapasiteetti. Ongelma voitaisiin 
ratkaista rakentamalla välityskykyä lisäävä välipumppaamo 
siirtoviemäriin j a uuden runkoviemärin rakentaminen keskus-
taajamasta kaupungin rajalle saakka. Hulevesien määrän 
vähentäminen voinee toisaalta poistaa j ätevesien vesistöön-
johtamistarpeen. Tätä varten voitaisiin tehdä vuotovesisel-
vitys. 

5.1.5 H a u k i p u d a s 

5.1.5.1 Kuormituksen kehittyminen 

Kiiminkij oen vesistöalueella olevien Haukiputaan pohjoisten 
taajamien ja muiden taajamien yleisen viemärin jätevedet 
johdetaan Kiiminkijokisuun eteläpuolelle Mustaniemen 
lahteen. 

Pohjoisten taajamien asukasmäärän ja viemäriverkostoon 
liittyneiden asukkaiden määrän kehityksestä saa käsityksen 
seuraavasta asetelmasta ja kuormituksen kehityksestä 
taulukosta 22: 

Vuosi 	Asukas- 	Liittyneet 	Liittymis- 
määrä 	asukkaat 	prosentti 

1985 	8 022 	6 776 	84,5 
1990 	8 500 	7 650 	90,0 
2000 	9 300 	8 550 	91,9 



Taulukko 22. Haukiputaan jätevedenpuhdistamolle tulevan 
ja sieltä lähtevän jäteveden kuormitustaso ja kuormitusen-
nuste (kg/d). 

Kuormittava tekijä 	v. 1985 	V. 1991 v. 2000 
tuleva lähtevä tuleva lähtevä 

- laskettu 508 127 	574 	641 
- mitattu 431 108 
kokonaisfosfori 
- laskettu 20,3 1,2 	23 	2,6 
- mitattu 21,0 1,3 
kokonaistyppi 
- laskettu 81 60 	92 	103 
- mitattu 108 81 

5.1.5.2 Vesistövaikutukset ja toimenpidemandollisuudet 

Mustalanden alueelle on 1980-luvulla muodostunut tiheä 
loma-asutus. Lahden pohjukassa sijaitsee lisäksi suosittu 
Inkoon yleinen uimaranta. 

Kiiminkijoen laskukohdan eteläpuolella sijaitsevan Musta-
landen, jonne puhdistetut jätevedetjohdetaan,ja Kiiminki-
joen edustan vedenlaatumittaukset osoittavat lievää-
selvää rehevyyttä. Veden hygieeninen laatu on ollut yleensä 
lääkintöhallituksen uimavesiluokituksen perusteella hyvä. 
Terveystarkastaja 011i Laitisen (suull. ilm. 16.2.1989) 
mukaan Mustalanden Inkoon uimarannalla uijat saivat jär-
visyyhyä kesällä 1988. 

Haukiputaan kirkonkylän seudun, ns. pohjoisten taajamien, 
jätevedenpuhdistamon mitoitusarvon on ennustettu ylittyvän 
laajennustarpeesta tehdyissä selvityksissä aikaisintaan 
vuonna 1996. Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen lupaeh-
doissa on edellytetty kuitenkin sade-, vuoto- ja perustus-
ten kuivatusvesien määrän vähentämistä. Näiden vesien 
määrän vähentyessä siirtyy kapasiteetin ylitysvaihe myöhem-
mäksi. 

Vesioikeuden päätöksessä asetetuista vaatimuksista ja 
niiden toteutumisesta vuonna 1986 saa käsityksen seuraavas-
ta: 

Lupaehtojen Lähtevän veden painotettu 
puhdistusvaatimus pitoisuus 

tammi-kesäkuu heinä-joulukuu 

BODI 	mg 02 /1 enintään 	70 45 69 
Kok. P mg/1 TI 	 1 1,9 0,9 
BODI -poistum. vähintään 65 66 39 

Tarkkailutulosten mukaan lupaehtojen tavoitearvoja ei 
ole kaikilta osin saavutettu. Tilanteen laillistamiseksi 
on vuoden 1987 aikana selvitetty tarvittavat toimenpiteet 
lupaehtojen mukaisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi. 
Eräitä teknisiä toimenpiteitä on jo suoritettu häiriöiden 



vähentämiseksi. Ylikuormitusta on esiintynyt myös vuoto-
vesiaikana, joten viemäriverkoston saneerausta tulisi 
jatkaa edelleen vuotovesien määrän vähentämiseksi. Kun 
lisäksi puhdistamon hoito suoritetaan mahdollisimman hyvin 
puhdistamolla, voidaan olettaa päästävän kaikilta osin 
hyviin tuloksiin. 

Tarvittava puhdistusteho määräytyy ensisijaisestikokonais-
kuormituksen ja vesistön puhtausvaatimusten perusteella. 
Jätevesien johtamisella Kiiminkijoen sijasta Mustalahteen 
on huomattavaa merkitystä Kiiminkijokisuun tilan kehittymi-
sen kannalta. Toisaalta suunnittelutyön aikana Mustalanden 
käyttäjien taholta on tuotu esille, että meriveden vaihtu-
vuus on suhteellisen heikkoa ja tästä aiheutuu reheväity-
mishaittoja. Yleisen viemärin liittyjämäärä on kasvanut 
nopeasti ja todennäköisesti kasvaa vielä huomattavasti 
vuoteen 2000 mennessä. 

Asuinkiinteistät on tarkoituksenmukaista liittää yleiseen 
viemäriin mahdollisimman suuressa määrin, koska tehokkaan 
kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn järjestäminen 
on usein vaikeaa. 

5..2 KALANKASVATUSLAITOKSET 

5.2.1 V e s i stäva i k u t u k set 

Kalankasvatuslaitokset aiheuttavat erityisesti kasvin-
ravinnekuormitusta. Siitä johtuvat rehevöitymishaitat 
näkyvät mm. kalanpyydysten likaantumisena, ranta-alueiden 
leväsamennuksina ja pohjan limoittumisena. Kalanpyydysten 
likaantuminen vähentää saalismäärää ja lisää kalastajien 
työtä, koska he joutuvat puhdistamaan pyydyksiä. Ranta-
alueiden leväsamennukset ja pohjan1imoittuminen vähentävät 
virkistyskäyttöarvoa. Veden hygieenisen tilan heikkeneminen 
vähentää kalankasvatuslaitoksen lähialueen soveltuvuutta 
uimiseen. 

Kiiminkijoen vesistöalueella Utajärvellä sijaitsee Matti 
Perätalon kalankasvatuslaitos. Laitoksella on lupa 11 
tonnin vuotuiseen kalatuotantoon lisäkasvuna mitattuna. 
Kasvatukseen saadaan käyttää vuosittain kuivarehua 18,7 
tonnia. Laitoksen lietteenpoistoa on tehostettu Pohjois-
Suomen vesioikeuden 18.12.1985 antaman ja Korkeimman 
hallinto-oikeuden eräin muutoksin 7.1.1987 vahvistaman 
päätöksen edellyttämällä tavalla. 

Kalankasvatuksesta aiheutuvafosforikuormituslisääselväs-
ti Kiiminkijoen fosforipitoisuutta pienten virtaamien 
vallitessa. Laitoksen fosforikuomituksen Kiiminkijoen 
fosforipitoisuutta lisäävästä vaikutuksesta saa käsityksen 
kuvasta 10. 0,3 - 0,7 kg/d P suuruinen kesäajan keskimää-
räinen fosforikuormitus edustaa lähinnä nykytilannetta. 
Kesäisin Kiiminkijoen virtaamat ovat pitkiäkin aikoja 
vähäisiä. Hynnisen (1986) mukaan virtaamien yksityiskohtai-
sen tarkastelun perusteella tulee kyseisen kalankasvatus-
laitoksen vaikutuksia tarkastella erityisesti alle 3 
m3 /s virtaamilla. 
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Kuva 10. M. Perätalon kalankasvatuslaitoksen aiheutta-
man fosforikuormituksen vaikutus I(iimioki'oounodeukoko-
unisfosfozipitoisuut0000zikuozmituonaib±oobdoillaniztaa- 
mnu ollessa laitoksen kohdalla 1,07 m3 /s (A), 3.12 m3 /s 
(B) ja 2,09 m3 /s (C). Jokiosuuksien sijainti selviää 
kuvasta 6 (Hynninen 1980). 
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Ko. kalankasvatuslaitoksen alapuolella pohjalevien kasvu 
on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin laitoksen ylä-
puolella. 

Pohjois-Suomen kalankasvatuslaitoksilta tehdyssä tutkimuk-
sessa on todettu verrattain yleisesti eräitä kalatauteja. 
Myös Norjan lohijoissa suuria tuhoja aiheuttanutta Gyrodac-
tylus salaris -loista esiintyy laitoksilla melko yleisesti. 
Kalasairaudet ja loiset saattavat uhata Kiiminkijoen 
merilohi- ja -taimenkantoja etenkin, jos kasvatus laajeni-
si vesistössä tai Kiiminkijoen laskukohdalla merialueella. 

5.2.2 To i m e n p i d e m a h d o 1 1 i s u u det 

Kiiminkijokea koskevassa vesien käytön kokonaissuunni-
telmassa on Kiiminkijoen vesistön kalankasvatustoimin-
nasta esitetty suosituksena seuraavaa. Kiiminkijoen vesis-
töalue kuuluu kansainvälisesti arvokkaisiin suojeluvesiin 
eikä kaupallisten kalankasvatuslaitosten perustamista 
alueelle voida sallia vaarantamatta alueen suojeluarvoa. 
Laadittavassa yleissuunnitelmassa tulee kuitenkin tarkas-
tella myös kalankasvatuksen vaikutusta Kiiminkijoen tilaan. 

Laitoksen kuormitusta pystytään merkittävästi vähentämään 
vesioikeuden luvassa määrätyn lietteenpoiston tehostamisen 
lisäksi käyttämällä mahdollisimman vähäfosforista kuivare-
hua ja pyrkimällä mahdollisimman pieneen rehukertoimeen 
(rehunkäyttöön.). 

Vesioikeuden päätöksen mukaisesti laitoksen lupapäätös 
on määräaikainen. Päätöksen mukaan "mikäli luvansaaja 
aikoo jatkaa kalankasvatusta vielä vuoden 1992 jälkeen, 
on hänen uhalla, että tämä lupa muutoin raukeaa, tehtävä 
vesioikeudelle viimeistään vuoden 1992 loppuun mennessä 
uuden luvan saamista koskeva hakemus". Mikäli uutta lupaa 
haetaan, lupakäsittelyssä tullaan selvittämään laitoksen 
siihenastinen toiminta ja toiminnan vesistövaikutukset. 
Tältä pohjalta harkitaan uuden luvan antamisedellytyk-
siä. Samassa yhteydessä selvitetään myös laitoksella 
toteutettujen vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuus. 
Tarvittaessa hakijalta voidaan esiin. edellyttää entistä 
tehokkaampien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista 
uuden luvan myöntämisen ehtona. Mikäli vesistövaikutuk-
set osoittautuvat ennakoitua voimakkaammiksi ja haittoja 
ilmenee, on mahdollista myös harkita rehunkäyttärajoi-
tuksen tiukentamista, jos kuormitusta ei muutoin saada 
vähennetyksi. 

Jos Kiiminki- ja Nuorittajokivarressa aloittaisitoimintan-
sa esiin. yksi kalatuotannoltaan 10 tonnin kalankasvatuslai-
tos, aiheutuisi siitä jokien nykytila huomioonottaen 
huomattavaa rehevöitymisen voimistumista ja siitä johtuvia 
haittoja. Tällöin ei olisi mahdollista päästä vesistön 
tilalle ja suojelulle asetettuihin yleistavoitteisiin. Sama 
koskee myös sivujokia, joissa rajoittavana tekijänä on 
lisäksi heikot laimenemissuhteet. 
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Kiiminkijoen vesistöalueella ei ole järviä kuormittavia 
kalankasvatuslaitoksia.Mandollisuudetsijoittaa kalankas -
vatustoimintaajärviä kuormittaville paikoille ovat vähäi-
set tai puuttuvat kokonaan järvien pienestä koosta, hitaas-
ta veden vaihtuvuudesta ja niiden nykytilasta johtuen. 
Useimmat järvet sijaitsevat vesistöalueen latvoilla ja 
suhteellisen pienikin kuormitus saattaa aiheuttaa niissä 
voimakasta reheväitymistä. 

Kalankasvatustoiminnansijoittumismandollisuudet Kiiminki--
joen vesistöalueelle rajoittuvat lähinnä siihen, että 
rakennettava laitos varustettaisiin oleellisesti nykyisin 
käytössäolevaatekniikkaatehokkaammillapuhdistuslaitteil-
la ja muilla kuor.nmitusta vähentävillä teknisillä ratkai-
suilla. Tällaisena tulisi kysymykseen lähinnä laitos, 
joka perustuu kierrätysveden käyttöön. 

Kiiminkijoen edustan merialueelle lähellä jokisuuta on 
suunniteltu kalankasvatustoimintaa. Mahdollisten laitos-
hankkeiden vesistövaikutukset ja muut luvan saannin edelly-
tykset selvitetään vesioikeuskäsittelyn yhteydessä.Kiimin-
kijokisuun edusta muodostaa hyvin tärkeän osan vesistön 
ekosysteemistä, joten ko. merialue tulisi Kiiminkijoen 
vesistön lisäksi pitää mahdollisimman luonnontilaisena. 
Jos kalankasvatustoiminta aloitettaisiin, lisäisi se 
vaelluskaloissa esiintyvien kalatautien esiintymisriskiä. 

5.2.3 K u s t a n n u k s e t 

Koska kalankasvatustoimintaa ei nähdä mahdolliseksi lisätä 
nykyisestä ja nykyiselle toiminnalle ei esitetä kustannuk-
sia aiheuttavia toimenpiteitä, kustannuksia ei ole tässä 
yhteydessä ennakoitavissa. 

5.3 TURVETUOTANTO 

5.3. 1 T u r v e t u o t a. n n o n yes i s t ä-
v a i k u t u k s e t 

Kiiminkijoen vesistön turvetuotantoselvityksessä onkuvattu 
turvetuotannon vaikutuksia vesistöön (Hynninen ja Koskinen 
1989). Turvetuotannon voidaan päätellä vaikuttavan purku-
vesistöön monin tavoin: muutokset vastaanottavan vesistön 
pH-arvoissa, rauta- ja humuspitoisuudessa, pohjan liettymi-
nen, lisääntynyt orgaanisen aineen määrä vähentää hajotes-
saan veden happipitoisuutta, lisääntynyt ravinnepitoisuus 
voi aiheuttaa rehevöitymistä. 

Kiintoaine vaikuttaa ainakin pienissä vesissä kalojen 
elinympäristöön tuhoamalla kalojen suoja- ja kutupaikat, 
täyttämällä kalojen talvehtimissyvänteet sekä vaikeutta-
malla ravinnonsaantia ja muuttamalla ravintoeläimistöä. 
Kiintoainekuormitus näkyy jokiuomissa laskuojan kohdilla 
usein liettyminä. Kiintoainetta kulkeutuu veden mukana 
alavirtaan. Väliaikaisesti tai pysyvämmin pohjallesedimen-
toitunut kiintoaines saattaa tuhota mm. kalojen kutusora- 
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koita. Kiiminkijoen vesistöalueella suurin osa tuotan-
tosoista laskee vetensä jokiuomiin. Tuotantoalueiden vesien 
liete aiheuttaa pohjan liettymistä sekä tummentaa ja 
samentaa vettä. Kiintoaine vaikeuttaa kalastamista likaa-
malla pyydykset. Kiintoainekuormitus saattaa aiheuttaa 
haittoja vesieliöstölle mukaan lukien kalakannat ja kalata-
lous. Kiintoaineen vaikutus on kuitenkin ilmeisesti epäsuo-
ra, sillä kalat kestävät lyhytaikaisesti huomattavan 
korkeita kiintoainepitoisuuksia. Virtaavissa vesissä 
havaitut turvetuotannosta johtuvat pohjaeläimistömuutokset 
ovat epäedullisia arvokalastolle, koska useat tärkeät 
ravintokohteet taantuvatja eläimistön kokoj akauma kehittyy 
mm. taimenen ravintokohteiden kannalta epäsuotuisaan 
suuntaan. Joissain tutkimuksissa on todettu kiintoaineen 
sisältämän raudan saostuneen kalojen ja rapujen kiduksiin. 
Toisaalta humus vähentää raudan, alumiinin ja muiden 
metallien akuuttia myrkyllisyyttä. Orgaaninen kiintoaine 
saattaa vaikuttaa voimakkaasti humusjärvien sellaisiin 
pohjakutuisiin lajeihin, jotka ovat erityisen herkkiä 
pohjan happitilanteen muutoksille, esiin. muikku ja siika. 
Ravinteiden lisääntymisestä aiheutuu rehevöitymistä. Sitä 
kautta happea kuluttava hajotustoiminta saattaa häiritä 
herkkien lajien elinehtoja. 

Lisääntyneen ravinnekuormituksen turvetuotantoalueiden 
alapuolisissa vesistöissä on todettu aiheuttaneen rehevöi-
tymistä. Rehevöityminen ilmenee järvissä keijuvienleväkas-
vustojen tihentymisenä sekä makrofyyttikasvillisuuden 
voimistumisena. Joessa pohjalevästön kasvu voimistuu ja 
veden mukana kulkeutuvien levien tiheys kasvaa. 

Kiiminki- ja Nuorittajoen ravinnepitoisuudet ovat verrat-
tain korkeita. Suurin osa ravinteista kulkeutuu kuiten-
kin humukseen sitoutuneena ja vain osa on levien käytettä-
vissä. Rehevöitymisen kannalta vaar_allisimpia.ovat kasveil-
le käyttökelpoisessa muodossa oleva fosfaattifosfori ja 
epäorgaaniset typpiyhdisteet. Tehtyjen selvitysten mukaan 
näyttäisi siltä, että sekä typpi- että fosforiravinteiden 
lisääntyminen vaikuttaisi Kiiminkijoen ja Nuorittajoen 
levätuotantoa voimistavasti. Kasvinravinteista muodostuu 
levien kasvua rajoittava tekijä selvimmin kesän kuivakausi-
en aikana. 

Turvetuotanto lisää voimakkaimmin leville käyttökelpois-
ten typpiravinteiden pitoisuuksia. Näin ollen vesistö-
vaikutusten tarkastelussa tulee ko. jokiuomissa kiinnit-
tää fosforin lisäksi huomiota typpipitoisuuksien kasvun 
aiheuttamiin vaikutuksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon, 
että typen ja fosforin yhtäaikainen lisäys on tehdyissä 
mittauksissa usein aiheuttanut voimakkaamman tuotannon 
lisäyksen kuin kummankin ravinteen lisäys erikseen. 

Etenkin typpikuormitusvoimistaa humuksen hajotustoimintaa. 
Nuorittajoessa bakteeritiheyden on todettu olleen turve-
tuotantoalueen alapuolisella havaintopaikalla keskimäärin 
noin 50 % suurempi kuin yläpuolella. Bakteeritiheyden kasvu 
näkyi hapen kyllästysarvon lievänä alenemisena (Heikkinen 
ja Visuri 1990). Hajotustoirninnan voimistuminen aiheuttaa 
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ns. sekundaarista kuormitusta, kun humukseen sitoutunei-
ta ravinteita vapautuu leville käyttökelpoiseen muotoon. 
Siinä aiheutuu rehevöitymistä voimakkaammin kuin kuormitus-
arvojen perusteella voisi päätellä. Jokiuomissa hapenkulu-
tuksen voimistuminen saattaa aiheuttaa talvisin happitilan-
teen heikkenemistä hapenkulutuksen.voimistumisestajohtuen. 
Etenkin latvaj ärvissä hapenkulutuksen voimistuminensaattaa 
aiheuttaa happitilanteen huomattavaakin heikkenemistä. 
Nuorittajoessa esiintyy nykyisin selvää happivajausta. 
talvella. Vesistöalueen ruskeavetisissä järvissä alusvec{en 
happitilanne on selvästi heikentynyt. 

Suunnittelualueella on toistaiseksi vain kaksi latvajär-
veä, joihin lasketaan turvetuotannon vesiä. Näiden järvien 
ja muiden potentiaalisten turvetuotantoalueiden alapuolella 
sijaitsevien järvien vedet ovat yleensä voimakkaasti 
humuspitoisia. Niissä turvetuotantoal.ueiltatulevien vesien 
veden väriä tummentavaa vaikutusta voinee kuitenkin jokiuo-
mia selvemmin ilmetä. 

On mandollista,ettäjärvien makrofyyttikasvillisuushyötyy 
kasviplanktonia enemmän turvetuotantoalueiden valumavesis-
tä, sillä myös osa makrofyyteistä pystyy käyttämään tehok-
kaasti hyväkseen vedessä olevia liukoisia ravinteita. 
Monet rehevöityneissä vesissä viihtyvät lajit suosivat 
pehmeää pohjaa, joten pohjan liettyminen parantaa niiden 
kasvuolosuhteita. Rehevöityrninen vaikeuttaa ves.i_stöjen 
virkistyskäyttöä ja kalastusta, sillä lisääntynytlevä]cas-
vusto likaa pyydykset ja saattaa aiheuttaa kaloihin maku-
haittoja. 

5.3.2 K u o r m i t u k s e n k e h i t t y m i n e n 

Teollista turvetuotantoa on Kiiminkijoen vesistöalueella 
Ylikiimingin, Pudasjärven ja Utajärven kunnissa. Kiiminki-
joen vesistöalueella turvetta nostavat Vapo Oy, Turve-
ruukki Oy (TR Oy) ja Kemira Oy. Vapon hallinnassa oli 
3.3.1989 61,1 	tuotantopinta-alasta, Kemiran 20 %, 
Turveruukin 17,8 	ja Velj. Leskelän 0,3 %. Turveruukin 
suhteellinen osuus on kasvanut viimeisen kolmen vuoden 
aikana noin 6 %. Vapon ja Kemiran osuus on vähentynyt 
samanaikaisesti noin 3 %. Koko valuma--alueella oli 3.3. 1989 
turvetuottajien hallussa 5 829 ha suota, eli 20 	koko 
tuotantokelpoisesta alasta. Vuonna 1988 oli tuotannossa 
ja tuotantokunnossa yhteensä 1 498 ha. Pudasjärven kunnan 
alueella sijaitsevasta suoalasta oli vuonna. 1988 tuotannos-
sa 318 ha, Ylikiimingissä 520 ha ja Utajärvel_lä 507 ha. 

Kiiminkijoen vesistöalueen turvetuotantokapasiteetin 
voidaan olettaa olevan tällä hetkellä noin 700 000 m3 /v, 
jos arvioidaan keskimääräiseksi tuotannoksi 500 m3 /ha v. 
Tuotannon voidaan arvioida jakaantuvan kunnittain seuraa-
vasti: Ylikiiminki 270 000 m3 /v, Utajärvi 261 000 m3 /v 
ja Pudasjärvi 154 000 m3 /v. 

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto (1983) on arvioinut, 
että Pohjois-Pohjanmaan turpeen vuotuinen käyttö ja tuotan- 



to voisi olla enimmillään noin 10 milj . m3  /v, mitä vastaava 
aktiivinen tuotantopinta-ala olisi noin 20 000 ha. Tälle 
tasolle voidaan kulutus nostaa nykytietojan perusteella. 
Kiiminkijoen vesistöalueen osuus voisi laskennallisesti 
olla vajaa 3 milj. m3  turvetta vuodessa ja tuotantoon 
vastaava tuotantoala noin 6 000 ha eli 3 - 4-kertainen 
nykyiseen verrattuna. Edellä mainitut Kiiminkijoen vesistö-
aluetta koskevat laskelmat perustuvat pelkästään vesistö-
alueen tuotantokelpoiseen pinta-alaan, eikä laskelmissa 
ole otettu huomioon Project Aqua -ohjelmaan kuuluvan 
Kiiminkijoen suojelutarvettaja siitä sekä mm. voimakkaalle 
virkistyskäytölle ja kalataloudelle aiheutuvasta haittojen 
uhasta johtuvaa varovaisuutta toiminnassa vesistöalueel-
la. 

Kiiminkijokialueen tuotannossa j a tuotantokunnossa olevilla 
alueilla on kiintoainekuormituksen vähentämiseksirakennet-
tu laskeutusaltaat. Särkijärveen laskevalla Vapo Oy:n 
Isosuolla on pintavalutusalue. Laskeutusaltailla ei voida 
juurikaan vaikuttaa "liuenneiden" ravinteiden kuormituk-
seen. Ottaen huomioon Kiiminkijoen vesistön velvoitetark-
kailusta saadut tiedot turvetuotannon aiheuttamasta kuormi-
tuksesta, voidaan käytettyjä kasvinravinnekuormituslukuja 
pitää hyvin toimivilla laskeutusaltailla varustettuja 
tuotantosoita edustavina. Turvetuotannon aiheuttamasta 
kuormituksesta ja sen kehittymisestä eri suuruisilla 
vaihtoehdoilla saa käsityksen kuvista 11 ja 12. 

5.3.3 Turve t u o t a n t o t o im innan 
l a a j u u s j a o h j a u s 

Tarkastelun lähtökohtana on neljän tuotantopinta-alavaih-
toehdon aiheuttama kuormitus ja vesistövaikutukset. Koska 
turvetuotantotoiminnasta aiheutuva kuormitus riippuu 
olennaisesti pinta-alasta, vaihtoehdoissa on pidetty 
tuotantotoiminnan laajuutta vesistövaikutusarvioinnin 
lähtökohtana. Jos turvetuotannosta aiheutuvaa kuormitusta 
voidaan tulevaisuudessa vähentää oleellisesti nykyistä 
tehokkaammin, voidaan eri vaihtoehdoissa tarkasteltua 
pinta-alaa vastaavasti lisätä. Uusi tekniikka voitaneen 
ottaa käyttöön lähinnä uusilla soilla, joiden kuntoonpano-
töitä ei ole aloitettu. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

Vaihtoehto 	Turvetuotantoala 
nro 	 ha 

1 	1 400 
2 	2 300 
3 	4 100 
4 	 0 

Neljännen vaihtoehdon mukaan turvetuotantoloppuisinykyis-
ten alueiden käytön päättyessä vähitellen tai tuotantoalu-
eet suljettaisiin ja pyrittäisiin palauttamaan jälleen 
suoksi. Vaihtoehtoihin 1 - 3 sisältyy tuotannossa olevan 
pinta-alan lisäksi välttämättömäksi katsottava pinta-ala 
kuntoonpanovaiheessa olevia soita. Eri vaihtoehtojen 
aiheuttamasta typpi- ja fosforikuormituksesta saa käsityk-
sen kuvasta 11. 
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Hynninen ja Koskinen (1989) ovat arvioineet eri suurui-
silla virtaamilla turvetuotannon kasvinravinnekuormitu}k-
sen aiheuttamia muutoksia jokivesien typpi- ja tosfori-
pitoisuuksiin. Vaikutukset ovat suurien virtaamien valli..--
tessa suhteellisesti selvästi pienempiä valumien suhteiden 
muuttumisesta, uomaeroosiosta yms. johtuen. Kuvasta 1..2 
selviää turvetuotannon Kiiminkijoen fosforipi_toisuutta 
lisäävä vaikutus eräissä virtaamatilanteissa. Nuorittajoki 
on kuivakausina hyvin vähävetinen. Tämän esimerkin mukainen 
virtaama on seitsemän (7) kertaa a..livirtaamaa ja kaksi 
(2) kertaa keskialivirtaamaasuurempi..KiiminkijoeriJokiko--
kossa noin 3 m3 /s virtaama on kuivakausille tyypillistä 
luokkaa ollen kuitenkin kolme kertaa alivirtaamaa suurempi. 
Kuvassa 13 on esitetty turvetuotannon aiheuttamat vaikutuk-
set Nuoritta- ja Kiiminkijoen typpipitoisuuksiin alivirtaa-
man vallitessa ja selvästi keskialivirtaamia suuremmilla 
virtaamilla (Viinikoski 3,3 m3  /s ja Jokikokko 7,5 tu3  /s) . 
Kesäajan keskialivirtaamat ovat tätä suuruusluokkaa (Saari 
1986). Niitä lisäävät kuitenkin oleellisesti normaalia 
sateisempien kesien (esim. 1974 ja 1981) suuret aliviitaa-
mat. Sen sijaan ympärivuotiseen aineistoon perustuvat 
keskialivirtaamat kuvaavat hyvin kuivakausien virtaamia. 
Vaikutuksia ovat käsitelleet laajemmin Hynninen ja Koskinen 
(1988). Ammoniumtypen pitoisuuksienlähtöarvoina on käytet-
ty keskimääräisiä kesäajan pitoisuuksia jokijaksojen 
alapäässä (vaihtoehto 4, kuva 13). Heikkinen (1990c) ori 
korostanut turvetuotantoalueidenammoniumtyppikuormituksen 
merkitystä Kiiminkijoen tilaan vaikuttavana tekijänä. 

5.3.3.1 Vaihtoehto 1 

Turvetuotantotoiminta rajoitetaan tasolle, jolloin tuotan-
nossa ja tuotantokunnossa olisi vuosittain yhteensä 
1 400 ha, josta Nuorittajokivarressa 770 ha. Uusia alueita 
otettaisiin tuotantoon vain silloin, kun entisiä alueita 
poistuu tuotannosta tai kuitenkin niin, että tuotantopin-
ta-ala ei kasvaisi. Toiminnasta aiheutuisi tällöin kuormi-
tusta seuraavasti (kg/d). 

kokonaisfosfori 	"liuennut" fosfori 
Nuorittajoki 
kunnostusvaihe 0,34 0,16 
tuotantovaihe 1,8 0,56 

Kiiminkijoki 
kunnostusvaihe 0,42 0,20 
tuotantovaihe 1,4 0,43 

kokonaistyppi NH4 -N 

Nuorittajoki 
kunnostusvaihe 3,2 2,2 
tuotantovaihe 15 11 

Kiiminkijoki 
kunnostusvaihe 3,8 2,7 
tuotantovaihe 12 8,5 



Kiintoainekuormitus olisi seuraava: 

koko vuosi kesäaika 
Nuorittajoki 
kunnostusvaihe 100 180 
tuotanto 640 1300 

Kiiminkijoki 
kunnostusvaihe 120 220 
tuotantovaihe 490 970 

Kuormitus on arviotu kevättulvan jälkeiselle kesäajalle. 
Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitukseen sisältyy 
kiintoaineeseen sitoutunut typpi silloin, kun kiintoainepi-
toisuus on alle 40 nig/l. Tätä voimakkaampien kiintoainepi-
toisuuksien sisältämät kiintoaineeseen sitoutuneet ravinne-
kuormitukset otetaan kuitenkin huomioon johtopäätöksiä 
tehtäessä. Laskuojien eroosion ja soiden ojituksen aiheut-
tama, usein suhteellisen suuri kuormitus (kohta 3.3) ei 
sisälly tässä käytettyihin kuormitusarvoihin.Kunnostusvai-
heessa kuormitus saattaa olla kuivatustöiden aikana ja 
heti niiden jälkeen huomattavasti voimakkaarnpaa kuin 
tuotantovaiheessa (Selin ja Koskinen 1985). Tässä esite-
tyt kuormitusluvut edustavat kunnostusvaiheen keskimääräis-
tä kuormitustasoa ensimmäisten vuosien aikana töiden 
aloittamisen jälkeen. 

Kuormituksen määrään vaikuttaa alueilla toteutettujen ja 
toteutettavien vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuus. 
Nykyisin käytössä olevilla menetelmillä ei juurikaan voida 
vähentää edellä esitettyjä fosfori- ja typpikuormituksia. 

Tässä ja muissa vaihtoehdoissa esitetyt fosfori- ja typpi-
pitoisuuksien lisäykset ilmaisevat turvetuotannon aiheutta-
man pitoisuustason nousun kuviteltuun tilanteeseen nähden, 
jossa turvetuotantotoiminnan aiheuttama kuormitus on 
nolla. Mallitarkastelussa on käytetty lähtökohtana eri 
havaintopaikkojenkeskimääräisiäpitoisuuksia.Turvetuotan-
toalueiden sijainnista ja fosforin suhteellisen pienestä 
sedimentaatiosta johtuen kuormituksen pitoisuutta lisäävä 
vaikutus pysyy pääuomassa jokisuuhun saakka jotakuinkin 
samana (kuvat 11 - 12). Ammoniumtyppi, jolla kuvataan 
tässä leville käyttökelpoisessa muodossa olevien typpira-
vinteiden pitoisuuksia, vähenee myös veden kulkeutuessa 
alaspäin. Typpipitoisuuksien tarkastelussa tulee ottaa 
huomioon, että kyseessä ovat sekoituspitoisuudet ja ylem-
miltä tuotantoalueilta tulevasta kuormituksesta osa on 
jäljellä vielä alajuoksullakin. 
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Kuva 11. Turvetuotannossa ja tuotantokunnossa olevien alueiden aiheuttama 
typpi- ja fosforikuormitus Nuoritta- ja Kiiminkijoessa eri toimenpidevaih-
toehdoilla. Viivoitettu alue ilmaisee Nuorittajoen osuuden. Kuormituslukui-
hin eivät sis -ly kunnostusvaiheessa olevat suot. I = tilanne 1.1.1986, 2 
= tuotannossa 2 300 ha, josta Nuorittajokivarressa 1 200 ha, 3 = tuotannos-
sa 4 100 ha. A = epäorgaaninen typpi tai fosfori ja B = kokonaistyppi tai 
-fosfori. 
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Kuva 12. 	Turvetuotannon vaikutus Nuorittajoen (A) ja 
Kiiminkijoen (B) "liuenneen" fosforin pitoisuuteen eri 
kuormitusvaihtoehdoilla. Nuorittajoen virtaama Kestissä 
1,4 m3 /s ja Keinäsperällä 0, 65 m3 /s. Kiiminkijoen virtaama 
Haukiputaalla 4, 84 m3 /s, Jokikokossa 3,3 m3 /s ja Juorkunas- 
sa 2,85 m3 /s. 

S 	• = vaihtoehto 1, kg/d 
x.......x = vaihtoehto 2, 
•—•--- = vaihtoehto 3, 

❑-----fl = vaihtoehto 4, 
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Kuva 13. Turvetuotannon aiheuttaman kuormituksen vaikutus 
Nuorittajoen (A, B) ammoniumtyppipitoisuuksiin sekoituspi-
toisuuslaskelmien perusteella eri kuormitusvaihtoehdoilla 
alivirtaamalla (NQ) ja virtaaman ollessa Viinikosken 
kohdalla 3,33 m3 /s sekä kuormituksen vaikutus Kiiminkijoen 
ammoniumtyppipitoisuuksiin (C, D) alivirtaaman vallitessa 
(NQ) ja virtaaman ollessa Jokikokon kohdalla 7,48 m3 /s. 
Hynnisen ja Koskisen (1988) alkuperäisistä kuvista on 
peitetty vaihtoehdot, joita tässä yhteydessä ei käsitellä. 
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Edellyttäen, että vesiensuojelutoimenpiteistä huolehdi-
taan mahdollisimman hyvin ja niitä pyritään tehostamaan 
nykyisestä, Nuoritta- ja Kiiminkijoessa ei ole odotetta-
vissa tämän laajuisesta toiminnasta johtuen veden käyttö-
kelpoisuustason heikkenemistä nykyisestä. Tosin nykyisellä 
kuormituksella on merkittävää vaikutusta veden laatuun. 
Ravinnepitoisuuksien perusteella nykyisellä turvetuotannon 
kuormituksella on selvästi pääuomaa suurempi vaikutus 
Nuorittajokeen. Kiiminkijoessa kasvinravinnepitoisuus on 
yleisen luokituksen ja virkistyskäyttöluokituksen perus-
teella jo nykyisin aivan lähellä hyvälle ja tyydyttävälle 
käyttökelpoisuudelle määriteltyärajaa.Kalavesiluokituksen 
perusteella Kiiminkijoen alajuoksu on jo nykyisin luetta-
vissa ennemmin tyydyttävään kuin hyvään luokkaan. Kuormi-
tuksen suhteellisen pienikin kasvu aiheuttaisi huomattavan 
kalanmakuvirheiden yleistymisen ja voimistumisen uhan. 
Ajoittain esiintyvät kalanmakuvirheet ovat välttävälle 
kalavesiluokalle ominainen piirre. 

Kiiminkijoen veden väri ja kemiallinen hapentarve ja 
rautapitoisuus ovat selvästi kasvaneet viime vuosina tulva-
aikoja lukuunottamatta. Yhtenä syynä tähän on turvetuotan-
non aiheuttama kuormitus. Edellä esitetyissä kiintoaine-
kuormitusarvioissa ei ole mukana lasku-ja ympärysojien 
eroosio, joka on ollut paikoitellen voimakasta. Tästä 
syystä etenkin kunnostusvaiheesta aiheutuva kokonaiskuormi-
tus saattaa olla huomattavastikin arvioitua suurempi. 
Arviossa ei ole mukana myöskään soiden sarkaoj itusvaiheessa 
syntyvä kuormitus. Tällöin etenkin kiintoainehuuhtoutumat 
ja suon vesivaraston tyhjentymisvalunnasta aiheutuva 
kuormitus ovat usein suhteellisen suuria. 

Kuormitus saattaa aiheuttaa selviä haittoja vesieliöstölle. 
Kaloista herkkiä haittavaikutuksille ovat ainakin arvokala-
kannat. Niiden ja rapukantojen elvyttämismandollisuudet 
riippuvat mm. siitä, että turvetuotannon aiheuttama kuormi-
tus ei heikennä elinympäristöä (ks. kohta 5.3.1 s. 86-
88). Kuormituksen kaikkia vaikutuksia mm. arvokalakanto-
jen menestymismandollisuuksiin ei tunneta riittävästi. 
Nykyisen kuormituksen kalataloudellisia vaikutuksia ei 
ole vielä seurattu. Kiiminkijoella kalataloudellisen tark-
kailun järjestäminen on hyvin tärkeää. 

Kuivakausien aikana tapahtuvat voimakkaat kuormitushuiput 
ovat yksi uhkatekijä esim. ajoittain hyvin vähävetisessä 
Nuorittajoessa. Runsaiden virtaamien aikana turvetuotannon 
aiheuttaman kuormituksen suhteellinen osuus on pienempi. 
Myös suurien virtaamien aikainen kuormitus, jossa turve-
tuotanto on yhtenä osatekijänä, saattaa aiheuttaa ongelmia 
mm. arvokalakannoille. 

Turvetuotantotoiminnan aiheuttaman kuormituksen vesistö-
vaikutukset ovat jo tietyssä määrin aiheuttaneet yhdessä 
muiden tekijöiden kanssa muutoksia jokien luonnontilaan. 
Nykyisestä kuormituksesta aiheutuu jo haittaa vesistön 
käytölle luonnontilaisena vertailuvesistönä. Kuormituksen 
aiheuttamat haitat mm. Project Aqua -ohjelman tavoitteille 
tulisi tarkemmin selvittää. 
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Turvetuotantopinta-ala (1 500 ha) voisi jakaantua myös 
niin, että Nuorittajokivarren tuotantopinta--ala on e im. 
1 200 ha. Tällöin vaikutukset olisivat vaihtoehdossa 2 
esitettyä luokkaa sivu-uomassa. Pääuomassa Nuorittajoen 
yhtymäkohdan alapuolella kuormitustilanne ei huomattavasti 
muuttuisi. Ylempänä Kiiminkijoessa kuormitus ja vesistävai--
kutukset olisivat edellä esitettyä pienempiä. 

5.3.3.2 Vaihtoehto 2 

Turvetuotannossa ja tuotantokunnossa olevan suoalan koko-
naispinta-ala laajennetaan 2 300 hehtaariin vuodessa. 
Tästä olisi Nuorittajokivarressa 1 200 ha. Toiminnasta 
aiheutuisi tällöin kuormitusta seuraavasti (kg/d P ja kg/d 
N): 

kokonaisfosfori 
	

"liuennut" fosfori 
Nuorittajoki 
tuotantovaihe 

	
2,76 
	

0,86 

Kiiminkijoki 
tuotantovaihe 

	2,6 
	

0,80 

kokonaistyppi 
	

NH4  -N 
Nuorittajoki 
tuotantovaihe 

	
23,4 
	

16,9 

Kiiminkijoki 
tuotantovaihe 

	20,6 
	

15,7 

Toiminnasta aiheutuisi kiintoainekuormitusta seuraavasti 
(kg/d): 

koko vuosi 	kesä 
Nuorittajoki 
välillä Määtänperä- 
Viinikoski 	589 	 1169 

Viinikoski- 
Nuorittajokisuu 	385 	 763 

Kuvissa 12 - 13 on esitetty toiminnasta aiheutuvia vaiku-
tuksia eräässä kesäajalle tyypillisessä virtaamatilantees-
sa. 

Vaihtoehdon 2 toteutuessa Nuorittajoen yhtymäkohdan alapuo--
lisen pääuoman kesäaikainen fosforipitoisuuden nousu 
saattaisi aiheuttaa sen, että fosforipitoisuustaso nousisi 
yli yleisluokituksessa hyvälle laatuluokalle mää.riteltynä 
pitoisuuden ylärajana pidetyn 30 pg/1 P pitoisuustason. 
Fosfori- ja typpiravinteiden lannoittavasta vaikutuksesta 
johtuen pohjalevätuotanto ja kuivakausien aikana myös 
kasviplanktontuotanto voimistuisivat. Pitoisuustason 
kohoamisen perusteella arvioituna rehevöityminen olisi 
selvästi voimakkaampaa Nuorittajoessa. 
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Kiintoainekuormituksesta aiheutuvien liettymishaittojen 
uhka olisi selvästi suurempi kuin nykytasolla tapahtuvasta 
toiminnasta aiheutuva. 

Veden ruskea väri, COD ja rautapitoisuus voimistuisivat 
selvästi. 

Edellä mainituista syistä ainakin Nuorittajoen alapuoli-
sen pääuoman veden virkistys- ja yleiskäyttökelpoisuus 
ilmeisesti laskisi hyvästä tyydyttäväksi. Kalavesiluokan 
nostaminen selvästi hyväksi kuormitusta vähentämällä olisi 
hyvin vaikeaa, semminkin kun kalanmakuvirheiden yleistymi-
sen ja voimistumisen uhka olisi suuri. Nuorittajoessa 
ja Kiiminkijoen keskijuoksulla veden laatu heikkenisi 
nykyisestä. Jos latvajärviin vetensä laskevia soita otetaan 
tuotantoon, niissä tapahtuisi jäljempänä kohdassa 5.3.3.5 
esitettyjä seurauksia. 

Vaihtoehdon 2 mukainen 2 300 ha:n tuotantoala voisi jakaan-
tua edellä esitettyä suuremmassa määrin Nuorittajokialueel-
le tai Kiiminkijokeen sivu-uoman yhtymäkohdan yläpuolelle. 
Vesistövaikutukset vastaavastiosa-alueittain voimistuisi-
vat tai vähenisivät. 

5.3.3.3 Vaihtoehto 3 

Turvetuotantotoimintaa lisätään niin, että tuotannossa 
ja tuotantokunnossa on vuosittain yhteensä 4 100 ha. 
Lisäksi on n. 500 ha tuotantoon kunnostettavia soita. 
Viimeksimainittujen aiheuttama kuormituseisisällyjäljem-
pänä oleviin kuormitus- ja vesistövaikutusarvioihin. 

Tuotantovaiheessa olevista alueista aiheutuvasta fosfori-
ja typpikuormituksesta saa käsityksen taulukosta 23. 
Esim. välillä Keinäsperä - Määtänperä ei ole lainkaan 
turvetuotantoon sopivia tai nykyisiä tuotantoalueita. 
Turvesoiksi kelvollisia soita on vasta huomattavasti 
ylempänä Jongunjärven ja Nuorittajoen välisellä vedenjaka-
ja-alueella. Suuri osa näiden soiden aiheuttamasta kuormi-
tuksesta olisi edelleen jäljellä veden kulkeutuessa Keinäs-
perän kohdalle. Näiden soiden tarkastelu on suoritettu 
jäljempänä. 

Taulukko 23. Arvio tuotantovaiheessa olevan suopinta-alan aiheutta-
masta typpi- ja fosforikuormituksesta vaihtoehdon kolme (4 100 
ha) toteutuessa (kg/d). 

Jokijakso Kok.P "Liuennut" P Kok.N NH4 -N 

Nuorittajoki 6,1 1,8 51 37 
Keinäsperä-Määtänperä 1,3 0,39 10,8 7,8 
Määtänperä-Viinikoski 3,7 1,1 31,0 22,3 
Viinikoski-joen suu 1,1 0,35 9,6 6,9 

Kiiminkijoki 3,5 1,1 29 22 
Juorkuna-Huoseus 2,3 0,71 19,3 13,9 
Jokikokko-Ylikiiminki 0,48 0,15 4,1 2,9 
Ylikiiminki-Huttukylä 0,76 0,23 5,3 4,7 
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Taulukossa 24 on esitetty arvio kolmannen vaihtoehdon 
aiheuttamasta kiintoainekuormituksesta. 

Taulukko 24. Arvio turvetuotantovaiheessa olevan suopin-
ta-alan aiheuttamasta ympärivuotisesta ja kesäajan kiinco-
ainekuormituksesta vaihtoehdon kolme (4 100 ha) toteutuessa 
(kg/d). 

Jokijakso 	 Koko vuosi 	Kesä 

Nuorittajoki 2 140 4 230 
Keinäsperä-Määtänperä 450 890 
Määtänperä-Viinikoski 1 290 2 550 
Viinikoski-Nuorittajoen suu 400 790 

Kiiminkijoki 1 240 2 450 
Juorkuna-Huoseus 800 1 590 
Jokikokko-Ylikiiminki 170 330 
Ylikiiminki-Haukipudas 270 530 

Kuvissa 12 - 13 on esitetty toiminnasta aiheutuvia vaiku-
tuksia eräässä kesäajalle tyypillisessä virtaamatilan-
teessa. 

Kasvinravinnekuormitus aiheuttaisi pitoisuuksien lisäänty-
misen perusteella arvioetuna huomattavan voimakasta rehe-
väitymistä Nuorittajoessa. Vaikutukset olisivat Nuoritta-- 
joen vaikutuksen kautta ja suoraan pääuoman kohdistuvasta 
kuormituksesta johtuen tuntuvat myös pääuomassa. 
Kiintoainekuormituksesta, ruskean värin voimistumisesta 
ja COD:n sekä rautapitoisuuden lisääntymisestä aiheutuisi 
huomattava uhka arvokalakannoille, kalataloudelle, virkis-
tyskäytölle ja jokilaakson matkailukäytölle. Käyttökel-
poisuusluokka laskisi tyydyttäväksi myös Kiiminkijoen 
keskijuoksulla. Nuorittajoessa ja pääuoman alajuoksu_lla 
kuormituksesta aiheutuvat haitat olisivat vielä voirna.k-
kaampia kuin vaihtoehdossa 2. Käyttökel.poisuusluokat ei-
vät ehkä laskisi välttäviksi. Kaloissa saattaa kuitenkin 
esiintyä voimakkaitakin makuvirheitä.Makuvirheet ovat yksi 
välttävänluokan tunnusmerkki ko. vedenlaatuluokituksissa. 
Nuorittajoen latva-alueen bifurkaatioal.ueella olevien 
tuotantoon varattujen soiden kunnostamista ja ottamista 
tuotantoon ei voida tehdä aiheuttamatta suuria ongelmia 
vesiensuojelulle. 

5.3.3.4 Vaihtoehto 4 

Valtioneuvoston6.10.1988hyväksymässä periaatepäätöksessä 
vesien suojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 (Ympäristö-
ministeriö 1988) todetaan, että turvetuotantoa ei tule 
perustaa tai laajentaa erityistä suojelua vaativien vesien 
valuma-alueilla, jos se vaarantaa suojelun tarkoitusta. 
Kiiminkijoen vesistöalueelle on jo sijoittunut tuotanto-
toimintaa. Siitä on todettu aiheutuneen selviä vesistövai-
kutuksia. 
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Yhtenä mahdollisuutena voidaan tarkastella tilannetta, 
jonka mukaan turvetuotantotoiminta lopetetaan Kiiminki-
joen vesistöalueelta. Lopetus voi tapahtua hitaasti tai 
nopeasti. Jos tuotantotoiminta lopetetaan heti kokonaan, 
kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden ym. 
aineiden huuhtouturnat tuotantoalueiltailmeisestialenevat. 
Näin ainakin siinä tapauksessa, että laskeutusaltaiden 
ja muiden vesiensuojel.utoimenpiteid.en toimivuudesta huoleh-
ditaan. Laskuojienja ympärysojien syöpyminen jatkuu niissä 
paikoissa, joissa sitä esiintyy. Uomaeroosion lopettaminen 
vaatii vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista. "Liuen-
neiden" aineiden huuhtoutuminen jatkunee ainakin useiden 
vuosien ajan tuotannossa olevien alueiden tasolla. Alueiden 
hyödyntäminen esim. maanviljelyssä tai energiapajun tuotan-
nossa ei ennalta arvioituna vähennä ainakaan huomattavasti 
esim. "liuenneen" humuksen ja sen mukana kulkeutuvan raudan 
pitoisuuksia. "Liuenneiden" kasvinravinteiden huuhtoutu-
minen mahdollisesti vähenisi selvästi. Toisaalta turvepel-
tojenlannoituksen on todettu saattavan aiheuttaa huomatta-
via ravinnehuuhtoutumia (ks. Sallantaus 1986). 

Vesiensuojelun kannalta mahdollisesti yksi parhaista 
menettelytavoista lienee se, että nykyiset tuotantoalueet 
käytetään loppuun asti ja huolehditaan vesiensuojelutoimen-
piteistä mahdollisimman hyvin. 

Palauttaminen suoksi saattaisi vähentää tuotannossa olleel-
ta alueelta tulevaa kuormitusta huomattavasti. Kuivatuksen 
kiihdyttämä turpeen hajoaminen palaisi lähelle luonnonti-
laisen suon tasoa, jollon typen mobilisaatio ja huuhtoutu-
minen vähenisi. Kiintoainekuormitus olisi oleellisesti 
pienempi. Humuksen ja sen mukana kulkeutuvien aineiden, 
mm. fosforin, huuhtoutuminen olisi selvästi vähäisempää. 

Kun turvetuotantosoiden aiheuttama kuormitus olisi saatu 
jokseenkin tai kokonaan lopetetuksi, kalataloudella olisi 
selvästi nykyistä paremmat edellytykset Nuorittajoessa. 
Kiiminkijoen pääuoman tila voitaisiin pitää yleisluokituk-
sen ja virkistyskäyttöluokituksen perusteella arvioituna 
hyvänä. Kalataloudellinen käyttökelpoisuusnousisiluokkaan 
hyvä myös Nuorittajoen alapuolisessa pääuomassa. Vaihtoehto 
neljä turvaisi parhaiten myös vesistön suojeluarvon tutki-
mus- ja vertailuvesistönä. Edellytyksenä tälle on se, 
että myös muita kuormitus_lähteitä koskevat keskeiset 
suositukset toteutetaan. 

Vaihtoehto 4 olisi vesiensuojelun kannalta paras ratkaisu. 
Tämä vaihtoehto sai vaihtoehdon 1 jälkeen eniten kannatusta 
suunnitelmaluonnoksesta kuntakierroksella eri intressita-
hoilta saadussa palautteessa. 

5.3.3.5 Nuorittajoen latva--alueen turvetuotantosuot 

Nuorittajoen latva-alueilla sijaitsee viisi turveyhtiön 
hallinnassa olevaa turvetuotantohanketta (kuva 5, s. 
46), jotka ovat olleet ojitustoimituksessa. Toimitus on 
kuitenkin keskeytetty.Toimituksen Pudasjärvellä25.11.1983 
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pidetyn alkukokouksen pöytäkirjan mukaan toimitusinsinööri 
Hannu Arola on ilmoittanut, että päätös ojitustoimituksesta 
voidaan antaa vasta sitten, kun haettavat vesioikeuden 
luvat ovat saaneet lainvoiman. Oulun vesipiirin vesitoimis-
ton kirjeellä 22.12.1983 hakijaa on kehotettu, mikäli 
ojitustoimitusta halutaan jatkaa, laatimaan tai laaditutta-
maan ko. soita koskevat vesioikeudelliset hakemussuunnitel-
mat sekä hakemaan vesioikeuden luvat. Tätä kirjoitettaessa 
hankkeille ei ole vielä haettu vesioikeudelta lupaa. 

Soiden yhteenlaskettu tuotantopinta-ala on 503 ha. Oulun 
vesipiirin vesitoimiston 7.12.1982 päivätyn lausunnon 
mukaan kysymyksessä olevien viiden suon ojittaminen ja 
turvetuotantoon ottaminen aiheuttaa todennäköisesti vas-
taanottavissa vesistön osissa vesilain ns.muuttamiskiellon 
(1:15) ja ns. pilaamiskiellon (1:19) mukaisia seurauksia. 
Laulajansuon, Kalettomansuon, Keskijärvensuon, Iso Jouten-
suon ja Lieju-Kettusuon turvetuotantohankkeet sijaitsevat 
Iijoen tulvanaikaisten bifurkaatioiden vuoksi erityisen 
ongelmallisella alueella. Turvetuotannon tavanomaisten 
vesistövaikutusten lisäksi Iijoen vesistön Jongunjärvestä 
keväällä tulevien tulvavesien aikaansaamat huuhtoutumat 
saattaisivat aiheuttaa huomattavia vesilain muuttamiskiel-
lon (1:15) ja pilaamiskiellon (1:19) tarkoittamia haittoja 
alapuolisessa vesistössä. Tuotantosoiden käyttöönotto 
edellyttää mm. tulvasuojelun järjestämistä. Kyseisten 
soiden suojelu Iijoesta tulevilta tulvavesiltä vaatisi 
mittavia, vaikeasti toteutettavissa olevia tulvasuoj elutoi-
menpiteitä. Bifurkaatioilmiön vaikutuspiirissä olevien 
tuotantosoiden aiheuttama kuormitus saattaa aiheuttaa 
Iijoen kevättulvavesien tulvasuojelutoimenpiteistä huoli-
mattakin mm. alapuolisten jo ennestäänkin matalien järvien 
liettymistä ja alapuolisen vesistön veden laadun ja käyttö-
kelpoisuuden heikkenemistä. Kuormituksenlisäksivesistölle 
saattaa aiheutua haitallisia hydrologisia muutoksia, 
kuten vedenpinnan alenemista ja valuma-alueen pinta-alan 
pienenemistä. 

Jos em. Nuorittajoen latva-alueen soita otettaisiin tuotan-
toon, aiheutuisi siitä vesistökuormitusta Keinäsperän 
kohdalta alkavalle jokijaksolle (kuva 6 s. 49) saakka, 
kuten jo edellä on mainittu. Ainakin jokiin laskevien 
tuotantoalueiden ravinnekuormitus olisi vielä suureksi 
osaksi jäljellä. 

Kyseessä olevat viisi hanketta vaativat mm. perusteelliset 
selvitykset vesistövaikutuksista, mikäli niitä pyritään 
toteuttamaan. Näitä hankekohtaisia selvityksiä ei voida 
tässä yhteydessä laatia, vaan ne kuuluvat turvetuottajan 
toimesta tehtäviksi esim. vesioikeudellisen lupakäsittelyn 
yhteydessä. 

5.3.3.6 Utajärven itäosan ja Puolangan turvetuotantoalueet 

Utajärven itäosassa ja Puolangalla on tähän mennessä 
tehtyjen kartoitusten mukaan muutamia tuotantokelpoisia 
soita. Nämä alueet eivät olleet vielä 1.1.1985 turvetuotta- 
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jien hallinnassa. Tällä alueella mm. Kiiminkijoen veden 
laatu on selvästi parempi kuin alajuoksulla. Turvetuotan-
non aloittamiseen tulee suhtautua hyvin kriittisesti. 
Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin laatiman Kainuun poltto-
turvesoiden kuntoonpanoa koskevan yleisselvityksen mukaan 
Puolangan kunnan alueella Kiiminkijoen vesistöalueella 
sijaitseville soille tulee hakea vesioikeuden lupa ennen 
kuin kunnostustoimenpiteisiin ryhdytään. 

5.3.4 T e k n i s e t t o i m e n p i d e m a h d o 1-
1 i s u u d e t 

Turvetuotannosta aiheutuvia vesistöhaittoja voidaan ehkäis-
tä toimenpiteillä, jotka kohdistuvat tuotantosoille ja 
niiden lähiympäristöön. Aiheutuneita vesistöhaittoja on 
mahdollista poistaa vesistöstä kunnostustoimenpitein. 
Suurista kustannuksista johtuen esim. liettymien poistamis-
ta vesistöstä ei kuitenkaan voida pitää kuormituksen 
estämiseen verrattavana toimenpiteenä. Tässä yhteydessä 
teknisiä keinoja tarkastellaan vain yleispiirteisesti. 
Parhaillaan on käynnissä valtakunnallinen projekti, jossa 
pyritään kehittämään turvetuotantoalueiden vesiensuojelu-
tekniikkaa. 

Vesiensuojelutoimenpiteillä voidaan oleellisesti vähentää 
sellaista kuormitusta, joka aiheutuisi, jos pelkästään 
kuivatusnäkökohdat otetaan huomioon.Sarkaojiensijoittami-
sella ja suuntauksella on suuri merkitys. Turvetuotanto-
alueiden eristys-, kokooja- ja laskuojissa esiintyy usein 
huomattavaa eroosiota, jota voidaan vähentää tai estää 
suunnittelemalla ja toteuttamalla ojitukset niin, että 
eroosio jää mahdollisimman pieneksi. Turvetuotannon tekni-
sen huollon järjestelyn periaatteet selviävät kuvasta 
14. 

Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vesiensuojelutekniikan 
kehittäminen ja käyttöönotto kuuluu ensisijaisesti turve-
tuottajien kustannettavaksi. Koska ongelmat ovat suuria 
ja valtio tukee voimakkaasti turvetuotantoa, tukea olisi 
tärkeää jatkuvasti suunnata myös vesiensuojelutoimenpitei-
den ja haitattomamman turpeennostotekniikan kehittämiseen. 

Kuormitusta voidaan vähentää selkeytysaltailla ja vettä 
suurien valumien aikana ojastoihin padottavin rakentein. 

Laskeutus 

Laskeutuksella pyritään poistamaan laskeutuva ja pintaan 
nouseva kiintoaines valumavesistä. Kelluvaa ainesta ei 
poisteta, vaan myös sen annetaan vettyä ja laskeutua. 
Laskeutus voi tapahtua tuotantolohkoittain ja sarkaojiin 
kaivettavin altain. Nykyisin pyritään siihen, että laskeu-
tusaltaan valuma-alue saa olla korkeintaan 50 ha. Sarka-
ojaan kaivettavan altaan valuma-alue on yleensä 1 - 2 ha. 
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Kuva 14. Periaatepiirros kuivatus- ja vesiensuojelujärjes-
telyistä (Lehtinen 1988). 

Laskeutusaltaiden mitoitusperusteet ovat seuraavat: 

- pintakuorma enintään 1 m/h 
- viipymä vähintään 1 tunti 
- mitoitusvaluma 3 1/s ha 
- lietetila vähintään 5 m3 /tuotantoalueen ha 
- veden nopeus mitoitusvalumatilanteessa korkeintaan 
1 cm/s 

Kelluvan aineksen pääsy vesistöön estetään esim. pinta-
puomin avulla. 
Edellä mainitut edellytykset täyttyvät, mikäli altaan 
pinta-ala on vähintään 10 m2 /ha, vesisyvyys vähintään 
1,5 m ja keskimääräinen leveys valuma-alueeltaan 30 hehtaa-
ria varten mitoitetulla altaalla lietetila täyttyneenä 
(1 m syvyys) 9 m. Pintaleveydeltään yhdeksän metrin allas 
on mahdollista puhdistaa tavanomaisella kaivinkonekalustol-
la. 
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Tuotantoalueille kaivetaan sarkaojia 500 m/ha. Mahdolli-
suudet kiintoaineen pidättämiseen sarkaojastoon ovat 
ainakin periaatteessa hyvät. Rakenteet eivät kuitenkaan 
saa haitata koneiden liikkumista tuotantoalueella. Ennen 
kaikkea ojan päällä liikkuva ojaston puhdistuskalusto on 
otettava huomioon. Sarkaojien päihin kaivettava allas ei 
tästä syystä saa oleellisesti leventää ojaa. Koneiden 
jatkuva liikkuminen lisää sortumavaaraa, joten allasta 
ei voi tehdä erityisen syväksi. Em. syistä johtuen sarkao-
ja-altaan maksimileveys lienee noin 2 m ja käytännön 
vesisyvyys jäänee korkeintaan metriin. Sarkaoja-altaiden 
puhdistus on yleensä helppoa. Ojalietteiden sijoitus voi 
tuottaa ongelmia, jos ojat tai altaat yltävät kivennäismaa-
han tai puhdistus joudutaan tekemään tuotantokautena. 

Sarkaojissa tarvitaan lietetilaa enemmän kuin tuotanto-
lohkokohtaisissa laskeutusaltaissa, sillä sarkaoj ien päihin 
ja lohko-ojiin sedimentoituu irtoainesta ilman altaitakin. 
Sarkaoja-altaiden lietteenpidätyskyky on ollut yleensä 
hyvä. Tämä edellyttää kuitenkin riittävää silmälläpitoa 
ja tarvittaessa useammin kuin kerran vuodessa tapahtuvaa 
puhdistusta. 

Sarkaojaston tilavuutta voidaan käyttää tehokkaammin 
hyväksi kiintoaineen laskeuttamisessa, jos ojaston veden-
pinta saadaan nousemaan automaattisesti ylivalumakausina. 
Sarkaojien päiden putkiojien tukkeutuminen on ongelmal-
lista, ja sitä on pyritty estämään erilaisin lisäraken-
tein. Käytettyjä lisärakenteita ovat esim. pystysuoraan 
rei'itetty muoviputki, puolikelluva salaojaputki ja rei'-
itetty tynnyri, jotka asennetaan "päisteputkien" päihin. 
Näiden rakenteiden padottavan vaikutuksen määrää on vaikea 
ennustaa ja kontrolloida, mikä vaikeuttaa niiden huomi-
oonottamista mitoituksessa. Padottavan vaikutuksen lisäksi 
"päisteputkien" lisärakenteilla lienee kiintoaineen pidät-
tymistä tehostavaa vaikutusta myös siksi, että vesi voidaan 
tietyin järjestelyin johtaa pois vesipatsaan pintaosasta, 
jossa kiintoainepitoisuus on yleensä pienempi. 

Edullisin padottava rakenne on sellainen, jolla estetään 
haluttua suurempia valumia syntymästä, mutta joka ei 
vaadi huoltoa eikä silmälläpitoa ja toimii tarkoituksen-
mukaisesti myös poikkeuksellisen voimakkaiden sateiden 
aikaan, eli ei nosta vesiä tuotantokentälle. Esimerkkinä 
tällaisesta rakenteesta on selkeytysaltaan lähtöj ärj estely, 
jossa poistoputkina on normaalia valuntatilannetta varten 
mitoitetut putkiojat ja noin metri näiden yläpuolelle 
sijoitetut tulva-aukot. Vesien patoutuminen tuotantoalueen 
ojastoon tehostuu tällöin automaattisesti suurten valumien 
aikana ja putkien tukkeutuminen ei yleensä ole ongelma. 
Sarkaojien vähäinen pituuskaltevuus on kaikkien mekaa-
nisten vedenpuhdistusmenetelmien, etenkin padottavien 
rakenteiden, toimivuuden edellytys. Sarkaojien suurim-
maksi suositeltavaksi kaltevuudeksi on esitetty 1,5 m/km 
ja loppuosistaan niiden tulee olla mieluiten vaakasuo-
rat. Lietteen pidätyskykyä voidaan parantaa lietekuopin 
ja syvennyksin koko ojaston alueella. 
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Selkeytyksen ongelmia 

Veden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet eivät yleensä 
ole muuttuneet laskeutusaltaassa huonompaan suuntaan. 
Tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että laskeutus-
altaat lisäävät veden leväkasvatuskykyä.Altaassailmeises-
ti joko häviää leväkasvua estäviä aineita tai tuotetaan 
edullisia aineita. On mahdollista, että ravinteet myös 
muuttuvat käyttökelpoisempaan muotoon tavalla, joka ei 
näy vesianalyyseissa. 

Selkeytysaltaisiin kerääntyvän turpeen biologisesta aktii-
visuudesta on muutakin haittaa kuin vapautuvat ravinteet. 
Liete saattaa alkaa käydä, jolloin kiintoainesta nousee 
altaan vesitilaan tai lietelauttoja voi nousta ajoittain 
pintaan. Lietteen kulkeutuminen voidaan estää pintapuomil-
la. 

Irlantilaiset laboratoriotutkimukset esittävät 15 cm/s 
nopeuden raja-arvoksi, jonka jälkeen sedimentoitunut 
turveliete saattaa lähteä uudelleen liikkeelle. Suoma-
laiset altaat mitoitetaan siten, että 1 cm/s olisi veden 
maksiminopeus ylivirtaamatilanteessa. Lietteen huuhtou-
tuminen laskeutusaltaasta ei näin ollen näytä mahdolli-
selta ainakaan avovesikaudella. 

Altaiden ja sarkaojastojen säännöllinen puhdistus on 
vesiensuojelun kannalta välttämätöntä. Toisaalta lietteen 
pöyhiminen ja kaivutyöt aiheuttavat väistämättä myös 
kuormitusta. Useissa tapauksissa laskeutusaltaaseen kerty-
nyt liete jauhautuu kaivinkoneella tyhjennettäessä vesisus-
pensioksi, jonka tyhjentäminen on vaikeaa. Tämä ongelma 
voitaisiin ainakin suurimmaksi osaksi välttää, jos otetaan 
käyttöön lietettä imeviä pumppuja kaivinkoneiden kauhojen 
sijasta. Nykytilanteessa useimmin kuin kerran vuodessa 
toistuvaan altaiden tai ojastojen puhdistukseen ei liene 
syytä mennä, jos tähän ei ole tarvetta esim. laskeutusal-
taan lietetilan täyttymisestä johtuen. 

Kevään sulamiskausi on ehkä ongelmallisinta aikaa vesien-
suojelutekniikan kehittämisen kannalta. Jää pienentää 
laskeutusaltaiden selkeytystilavuutta ja heikentää toimin-
taa. Sulamisvedet virtaavat usein suurelta osin jään 
päällä, jolloin kiintoaineen laskeutumista ei juurikaan 
tapahdu. Vesipinnan vaihtelua seuraava jäiden liikkuminen 
saattaa rikkoa laskeutusaltaiden rakenteita. Viimeksi 
mainitusta syystä on pidetty tarpeellisena johtaa lumensu-
lamiskauden vedet altaan ohitse. Osalla tuotantoalueista 
huomattavankin kiintoainemäärän huuhtoutumisen uhka on 
ilmeinen kevättulvien aikana. Ehkä suurimmat ongelmat 
aiheutuvat niillä alueilla, jonne kevättulva nousee. 
Kevättulva-aikojen kuormitusta voitaneen merkittävästi 
vähentää riittävän laajoilla pintavalutusalueilla. Ne 
suoalueet, jonne kevättulvat nousevat, tulisi jättää 
tuotantotoiminnan ulkopuolelle. 
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Eroosion estäminen 

Turvesoilla näkee usein valtaojia, joissa on tapahtunut 
ojan reunojen sortumista tai nopeasti virtaava vesi on 
kuljettanut mukanaan materiaalia. Kun ojat ulottuvat 
silttimaihin, eroosio on erittäin yleistä. Ojien ja reuno-
jen eroosio saattaa olla melkoinen vesistön kuormittaja. 

Vesihallituksen tiedotuksessa (nro 278) "Maankuivatuksen 
suunnittelu" on kootusti esitetty ojien mitoituksen geotek-
niset perusteet. Kun ojan pohja on silttiä tai liejusavea, 
veden suurin virtausnopeus saa olla vain 0,3 m3 /s. Tätä 
suuremmilla virtausnopeuksilla aiheutuu eroosiota.Turvemaa 
sallii kaksinkertaisen nopeuden. 

Siltti- ja hiekkamaalla ojan tai altaan luiskakaltevuu-
den tulee olla 1 : 1,5 - 2, 0, eli luiskan tulee olla melko 
loiva, ettei synny sortumia. Turvemailla ojan luiskan 
kaltevuus saa olla huomattavasti suurempi. 

Meneillään olevassa turvetuotannon vesiensuojelutek-
nologian kehittämisprojektissa ei käsitellä edellä mainit-
tuja geoteknisiä kysymyksiä, koska niistä on riittävästi 
tietoa ja kokemuksia saatavissa. Valtaojien sekä altaiden 
suunnittelussa ja rakentamisessa mainitut geotekniset 
asiat tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon. Asiaa koskeva 
ohjeisto, jossa olisi käytännön tiedot työnjohtotasolle 
saakka on tarpeen laatia vesiviranomaisten ja turvetuotta-
jien kanssa yhteistyössä. 

Suodatus ja kemikalointi 

Suodatuksen ja kemikaloinnin käyttö turvetuotantoaluei-
den vesiensuojelussa ovat parhaillaan tutkimuksen kohteena. 
Suodatin vaatii tiheää vaihtoa, joten se ei sovellu laaja-
mittaiseen käyttöön. Täydentävänä menetelmänä selkeytyksen 
jälkeen voitaneen soveltaa sarkaojasuodatusta erityistä 
puhdistustulosta vaativissa oloissa. 

Kiiminkijoen vesistöalueen Särkijärveen vetensä laske-
valla Vapo Oy:n Isosuolla on jo useita vuosia ollut toimin-
nassa pintavalutusalue. Pintavalutus kasvipeitteiselle 
alueelle tulee kuitenkin sellaisenaan kysymykseen melko 
harvoin sopivien pintavalutusalueiden puuttumisen ja toi-
saalta epäedullisten maaston korkeussuhteiden vuoksi. 
Pintavalutuksella on useammin sovellutusmahdollisuuksia, 
kun kuivatusta tehostetaan pumppaamalla.Pumppukuivatukses-
sa uomien syöpymisongelmat lienevät myös harvinaisempia. 
Pintavalutustekniikan periaatteista saa käsityksen kuvasta 
15. Siinä esitetyt keräilyojat palvelevat lähinnä puhdis-
tustehon ja kuormituksen mittauksen tarpeita. Käytännössä 
pintavalutuskentän vedet voidaan johtaa suoraan reunaojiin. 

Turveteknologiaprojekt.issa tehtyjen alustavien kokeiden 
mukaan happamalla alueella (pH 5 - 6) saostavat kemikaalit 
saattavat tulla erityisolosuhteissa kyseeseen turvetuotan-
non valumavesien kiintoaine- jafosforipitoisuden alentami-
sessa. Kemiallinen saostaminen olisi toteutettava todennä- 
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köisesti siten, että puhdistukseen johdettaisiin määrävir-
taama, ja tulvakausien vedet johdettaisiin pääosin vain 
mekaanisen selkeytyksen kautta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekniset mahdollisuu-
det kuormituksen vähentämiseksi ovat rajoitetut. Haitalli-
sia vesistövaikutuksia voi aiheutua mm. kiintoaineen 
lisäksi ravinteista, sulanmaankauden ja ojitusvaiheen 
suurista liukoisen humuksen huuhtoutumista,eräillä alueil-
la myös korkeista rautapitoisuuksista ja veden laadun 
voimakkaasta vaihtelusta.Nykyisin toteutettavilla menetel-
millä voidaan vaikuttaa lähinnä kiintoaineen huuhtoutumista 
estävästi. 

Kuormituksen rajoittamismenetelmät ja sen seurantamene-
telmät vaativat vielä kehittelyä. Parhaillaan on meneillään 
laajatutkimusprojektiturvetuotannonvesiensuojeluteknolo-
gian kehittämiseksi. 

Turvesuo 

Kuva 15. 	Periaatepiirros pintavalutuskentästä (Lakso 
1987). 

5.3.5 L ä h i a j a n t o i m e n p i t e e t 

Kaikkia tuotantoalueilla koskevana lähiajan toimenpiteenä 
on tärkeää tehostaa lietteen pidättymistä sarkaojiin. 
Vesimäärien mittaustekniikkaan liittyviä ongelmia esiintyy 
mm. Kiiminkijoen vesistöalueen tuotantosoilla. Ongelmien 
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selvittäminen on velvoitetarkkailun järjestämisen ja 
luotettavuuden kannalta hyvin tärkeää. 

Koska turvetuotannon kiintoaine-, liuennut humus-, kasvin-
ravinne-, rauta- ym. kuormitus näkyvät vaihtoehdon yksi 
mukaisella tuotannolla nykyisin selvästi Kiiminki- ja 
Nuorittajoessa, tulisi pyrkiä ottamaan käyttöön vesien-
suojelutekniikan kehittymisen edistyessä uusia entistä 
tehokkaampia ja myös liuenneisiin kuormitustekijöihin 
vaikuttaviapuhdistustekniikoita.Nykytilanteessatuotantoa 
varten ei tulisi enää kunnostaa lisää turvetuotantopinta-
alaa, koska myös tuotantokunnossa olevilta soilta huuhtou-
tuu vesistöön tuotannossa olevia vastaavia määriä ainakin 
liuenneita aineita. 

Vaihtoehtojen 2 ja 3 toteuttaminen edellyttäisi huomat-
tavasti nykyistä tehokkaampia menetelmiä, joilla saataisiin 
tehokkaasti poistetuksi kiintoainekuormituksen lisäksi 
veden ruskean värin aiheuttavaa humuskuormitusta, "liuen-
neita" kasvinravinteita, rautakuormitusta yms. vesistössä 
haittavaikutuksia aiheuttavia aineita. Muussa tapauksessa 
vaihtoehtojen 2 ja 3 toteuttaminen merkitsisi huomattavaa 
käyttökelpoisuusarvon laskua pääuomassa ja Nuorittajoen 
veden laadun selvää heikkenemistä. Latvajärviin laskevien 
soiden käyttöönotto aiheuttaisi vaikutuksia, joita niitä 
koskien on kuvattu kohdassa 53.3.5. Vaikutukset ulottuisi-
vat osittain myös alapuolisiin jokiuomiin. 

Turvetuotantoa varten ojitetut suot on jo suunniteltu 
verrattain pitkälle, mikä saattaa vaikuttaa vesiensuo-
jelutoimenpiteidenvalintamandollisuuksiinjatoteutukseen. 

Isonivansuolla on ongelmana mm. Nuorittajoen tulvan nouse-
minen osalle alueesta. Tästä aiheutuvasta kuormituksesta 
ei ole mittaustuloksia. Kuormitus on tehtyjen silmämää-
räisten havaintojen perusteella ajoittain suhteellisen 
voimakasta. Tulvasta johtuvaa tuotantoalueen aiheutta-
maa kuormitusta voitaisiin tutkia ja päättää sen jälkeen 
tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

Varpasuon kokonais- ja fosfaattifosforikuormitus ovat 
huomattavasti keskimääristä suurempia. Näin ollen tehokkaat 
vesiensuojelutoimenpiteet olisi tärkeää saada toteutetuksi. 

Pääosa Varpasuon vesistä virtaa Syväojaa pitkin Nuoritta-
jokeen. Syväoja on perattu ennen turvetuotantotoiminnan 
aloittamista v. 1973. Syväoja on tämän jälkeen syöpynyt 
voimakkaasti, mikä on osoituksena eroosioherkästä maaperäs-
tä. Turvetuotantoa varten kaivetut laskuojatja eristysojat 
ovat paikoitellen syöpyneet voimakkaasti. Tästä aiheutuva 
kiintoainekuormitus on todennäköisesti ajoittain huomatta-
van suuri varsinaiselta tuotantoalueelta tulevaan kuormi-
tukseen verrattuna. Syväojan laskukohdalle Nuorittajokeen 
on kertynyt runsaasti lietettä. Mahdollisuudet syöpymisen 
estämiseksi tulisi selvittää. Ratkaisuna voinee tulla 
kysymykseen virtausesteiden rakentaminen. 



113 

Varpasuolta Jolosjärven suuntaan lähtevät vedet kulkevat 
laskeutusaltaan kautta. Matala Jolosjärvi liettyy herkästi 
laskuojanpuoleisesta päästä. Tästäkin syystä lietekuormi-
tuksen estäminen on hyvin tärkeää. 

5.3.6 	K u s t a n n u k s e t 

Pohjois-SuomenvesitutkimustoimistonlaatimassaKivarinjoen 
turvetuotannon vesiasetuksen 71 §:n mukaisessa suunnitel-
maselostuksessa on arvioitu vesiensuojelutoimenpiteiden 
aiheuttamiksi rakentamiskustannuksiksi vuoden 1987 hinta-
tasossa seuraavaa: 

1. Laskeutusaltaat 	 523 mk/ha 
2. Pintavalutuskenttä 	 120 mk/ha 
3. Sarkaojien allassyvennökset ja 

siiviläputket 	 250 mk/ha 
4. Eristysojat 	 2 220 mk/ha 

Laskeutusaltaan puhdistamisen kertakustannukset ovat 
noin 2 000 mk/allas. Sarkaojan allassyvennyksen puhdistus-
kustannukset ovat 30 - 40 mk/allassyvennys. 

Osa Kiiminkijoen vesistöalueella toteutetuistalaskeutusal-
taista on varustetasoltaan em. kustannusarviossa oletettua 
heikompia (lähinnä mittapatoja puuttuu), joten todellinen 
keskimääräinen kustannustaso lienee ollut nykyisillä 
soilla selvästi alempi. Lisäksi kaikilla alueilla ei ole 
eristysojia. 

Kiiminkijoen vesistöalueen 1 371 ha:n tuotantokunnossa 
ja tuotannossa olevan suoalan laskeutusaltaiden rakentamis-
kustannuksiksi saadaan em. perusteella 717 033 mk. Särki-
järveen laskevan Isosuon (127 ha) pintavalutuskentän 
rakentamiskustannukset ovat em. perusteella suuruusluokkaa 
15 240 mk. Sarkaojien allassyvennyksiä ja siiviläputkia 
ei ole vielä lainkaan. Niiden rakentaminen aiheuttaisi 
1 498 ha:n alueelle yhteensä noin 374 500 mk:n kustannuk-
set. 

Eristysojia on noin puolella nykyisistä alueista, joten 
kustannuksiksi saadaan noin 1 662 780 mk. Eristysojien 
rakentaminen ei näyttäisi olevan kaikille vanhoille alueil-
la järkevää, koska ne voisivat aiheuttaa lisää vesistökuor-
mitusta. Eristysojien lisäämistarve aiheuttaisi kuitenkin 
lisäkustannuksia. 

Sarkaojien allassyvennykset ja eristysojat palvelevat 
osittain myös ojaston puhtaanapitoa ja kuivatusta, joten 
kustannukset eivät aiheudu yksinomaan vesiensuojelutoimen-
piteistä. 

Suunnittelualueen turvetuotantosoilla on yhteensä 32 
laskeutusallasta. Yhden puhdistuskerran aiheuttamat kustan-
nukset ovat yhteensä 64 000 mk. Puhdistus tarvitaan vähin-
tään kerran vuodessa. 
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Nykyisten vesiensuojeluratkaisujen kustannuksiksi saadaan 
yhteensä: 
- laskeutusaltaat 	 720 000 mk 
- pintavalutusalue 	 15 000 mk 
- sarkaojien allassyvennykset ja 
siiviläputket 	 Omk 

- eristysojat 	 1 660 000 mk 

2 395 000 mk 

Eri vaihtoehtojen mukaisessa laajuudessa tapahtuva tuotan-
totoiminnan vesiensuojeluratkaisut aiheuttaisivat mm. 
Kivarinjoen suunnitelmaselostuksen perusteella arvioituna 
noin 2 938 mk/ha kustannukset vuoden 1989 hintatasolla. 
Ratkaisut sisältävät laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, 
sarkaojien allassyvennykset, siiviläputket ja eristysojat. 
Vaihtoehtojen 1 - 3 kustannuksiksi saadaan 
vaihtoehto 1 	4 100 000 mk 
vaihtoehto 2 	6 800 000 mk 
vaihtoehto 3 	12 000 000 mk 

Vaihtoehto 4, jonka mukaan tuotanto lopetettaisiin, aiheut-
taisi myös esim. mahdollisesta soiden "luonnontilan" 
palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

5.4 HAJA-ASUTUS JA ERILLISLAITOKSET 

5.4.1 V e s i s t ä v a i k u t u k s e t 

Haja-asutus ja muut pienet kuormittajat muodostavat Kiimin-
kijoen vesistäalueella osanvesistökuormituksesta.Vesistö-
alueen haja-asutuksesta suuri osa on jokivarsilla ja 
järvien rannoilla. Loma-asutus on hakeutunut lähes kokonaan 
rannoille, usein aivan rantaviivan läheisyyteen. Ranta-
alueilla sijaitsevat myös eräät erillislaitokset. 
Haja-asutus ja erillislaitokset näyttävät aiheuttavan 
varsin merkittävästi vesistökuormitusta. Yksittäiset 
kiinteistöt saattavat aiheuttaa asukasmäärään nähden 
moninkertaisen kuormituksen. Haja-asutuksen kuormitus-
osuus ja merkitys ovat suurimmillaan kesäaikana kausina, 
jolloin esim. jokien virtaamat ovat pieniä. Loma-asutuksen 
aiheuttama kuormitus on suurimmillaan heinäkuun tienoilla, 
jolloin virtaamat ovat yleensä vähäisiä. 

Pienten latvajärvien alueilla loma-asutus saattaa eräissä 
tapauksissa olla keskeinen rehevöitymistä aiheuttava 
tekijä. Jätevesien haitat korostuvat asutuksen lähirannoil-
la aluksi esteettisenä ja hygieenisenä vesialueiden käyttö-
kelpoisuuden alenemisena, josta ranta-asukkaat itse joutu-
vat ensimmäisenä kärsimään. 

Jätevesiä joutuu maaperään sekä tarkoituksellisesti että 
tahattomasti tai huolimattomuudesta johtuen. Maaperällä 
on kyky sitoa itseensä jäteveden lika-aineita, mitä ominai-
suutta käytetään hyväksi erilaisissa imeytysjärjestelyis-
sä. Huolimattomasti maaperään johdettu jätevesi voi kuiten-
kin aiheuttaa pohjaveden pilaantumista joko omalla tai 



115 

naapureiden alueella pohjaveden virtauksen suunnassa. 
Tätä on kaikin keinoin vältettävä, sillä esim. jäteveden 
pilaaman kaivon tai vedenottamon vettä on vaikeata saada 
uudelleen juomakelpoiseksi. Myös kallioporakaivojen vesi 
voi tulla käyttökelvottomaksi, jos jätevettä pääsee kal-
liohalkeamien kautta kaivoon. 

Jätevesi aiheuttaa pohjavedessä hapen kulumista sekä 
kohottaa typpipitoisuutta ja yleensäkin suolojen määrää. 
Yksinkertaisella vesitutkimuksella voidaan usein päätel-
lä, onko pohjaveteen joutunut jätevettä. Fosfori sitoutuu 
typpeä huomattavasti paremmin maakerroksiin, jolloin 
pohjaveteen ja sen virtausten mukana vesistöön joutuu 
vain pieni osa jäteveden fosforista. Mikäli jätevesi ei 
sisällä käymälävesiä, on typpiyhdisteiden määrä siinä 
merkittävästi vähäisempi. Tällöin käsittely esim. imeyttä-
mällä maaperään on pohjaveden laadun kannalta ongelmatto-
mampaa. Jäteveden sisältämät bakteerit, virukset ja muut 
taudinaiheuttajat voivat osittain pidättyä maakerroksiin, 
mutta ne saattava myös kulkeutua pohjaveden mukana ja 
joutua kaivoihin. Esimerkiksi bakteerit tarvitsevat yleensä 
vähintään kahden kuukauden viipymän maaperässä ennen 
pohjaveden ottamoon joutumista, jotta vesi olisi juomakel-
poista. Pohjaveteen joutuneita ravinteita ja jäteaineita 
kulkeutuu edelleen pintavesiin. Yksi keskeinen pinta-
vesikuormitusta lisäävä tekijä on imeytyspaikan sijainti 
lähellä vesistää. Varsinaisen haja-asutuksen lisäksi 
tämä koskee myös loma-asuntoja. Niiden saunat on rakennettu 
usein hyvin lähelle rantaviivaa. Saunavesien suotautumis-
matka jää tällöin hyvin lyhyeksi tai ne menevät suoraan 
vesistöön. 

Riittämättämästipuhdistettu talousj ätevesi saattaa aiheut-
taa purkupaikkansa lähistöllä hygieenisiä haittoja, kuten 
taudinaiheuttajien leviämistä ja epämiellyttävää hajua. 
Nämä haitat tulevat esille erityisesti tiheähkön asutuksen 
yhteydessä, kun käymäläjätettä sisältävää jätettä johdetaan 
esim. avo-ojaan pelkän sakokaivokäsittelyn jälkeen. 

5.4.2 T o i m e n p i d e m a h d o 1 1 i s u u d e t 

Jotta haja-asutuksen jätevedet eivät aiheuttaisi vesistöjen 
pilaantumista ja reheväitymistä, pohjaveden saastumista 
eikä veden käyttökelpoisuuden huonontumista tai terveydel-
listä vaaraa, on ne puhdistettava riittävästi. 

Jätevesien käsittelytarpeeseen vaikuttavat lisäksi purku-
paikka, asutuksen sijainti ja tiheys sekä vedenhankintarat-
kaisut. Kun jätevesien purkupaikkana on kaukana vesistöistä 
ja muusta asutuksesta oleva oja ja kun asutus on harvaa, 
riittävät puhdistukseksiyksinkertaiset menetelmät.Tiivis-
sä asutuksessa on jätevesien käsittelylle asetettava 
tiukat vaatimukset. Mikäli asutus on tiivistä, eivät 
kiinteistökohtainen vedenhankinta ja jätevesien käsittely 
ole useinkaan samanaikaisesti mahdollisia. Jos vedenhan-
kinta on järjestetty keskitetysti ja etenkin jos käymälä-
ratkaisut ovat kompostoivia, on jätevesien kiinteistökoh-
tainen käsittely huomattavasti yksinkertaisempaa. 
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Vesi- ja ympäristöhallituksessa on valmisteltu ohjeet 1 
- 10 talouden jätevesien maaperäkäsittelystä (Santala 
1990). 

Haja-asutusalueilla viemäröintivaihtoehtoina ovat: 
- yleiseen viemäriverkkoon liittyminen 
- kahden tai useamman kiinteistön yhteisviemäröinti 
- kiinteistökohtainen ratkaisu 

Yleiseen verkkoon liittyminen on käyttökelpoinen ratkaisu 
lähinnä vain taajamien reuna-alueilla, missä asutus on 
tiheätä ja liittymisetäisyydet lyhyitä. Eri kiinteistöjen 
yhteinen viemäröinti edellyttää myös keskittynyttä taloryh-
mittymää, joten yleisin ratkaisu onkin kiinteistökohtainen 
viemäröinti. 

Yleisperiaatteena haja-asutuksen viemäräinnissä tulee 
olla: 
- pyritään vähentämään jätevesien määrää mm. kuivakäymä-
lä- tms, ratkaisuja suosimalla 

- estetään kaikkien jätevesien suora pääsy vesistöön 
- pyritään käyttämään jätevettä sekä jätevesilietettä 

maanparannusaineena ja lannoitteena 
- käytetään maaperän puhdistuskykyä hyväksi silloin, kun 
siitä ei aiheudu haittaa vedenhankinnalle ja kun se 
muutoinkin on mahdollista 

- alueilla, joissa maaperä-ja pohjavesiolosuhteiden vuoksi 
on vaikea käyttää hyväksi maaperän puhdistuskykyä, 
pyritään etsimään toimivia kohtuuhintaisia ratkaisuja 

- hoitoa ja asiantuntemusta vaativia pienpuhdistamoita 
ei sijoiteta paikkoihin, joissa hoitoa ei voida luo-
tettavasti järjestää. Myös silloin, kun kuormitus on 
luonteeltaan jaksottaista tai kausittaista, pitäisi 
pienpuhdistamoiden rakentamista välttää 

- vasta sen jälkeen, kun on selvitetty ja käyttökelvot-
tomaksi tai tarpeettomaksi todettu jätevesien hyöty-
käyttö, imeytys, poiskuljetus ja yleiseen viemäriin 
johtamismandollisuudet, turvaudutaan pelkkään sakokai-
vokäsittelyyn. Tällöin on purkupaikan valinnalla pyrittä-
vä käyttämään hyväksi jätevesien luontaista puhdistumista 
esim. vähävetisessä avo-ojassa. 

Kiiminkijoen vesistöalueella haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyssä ovat päällimmäisinä ongelmina riittämätön 
sakokaivokäsittely,sakokaivojentyhjennyksenlaiminlyönti, 
vanhojen kiinteistöjen maaperäkäsittelyn toimimattomuus 
tai puuttuminen ja huonosti hoidetut käymälät. 

Talokohtaisenajätevesienkäsittelymenetelmänähaja-asutus-
alueilla on yleensä ollut kaksi- tai kolmiosainen saostus-
kaivo, nykyisin suositellaan yksinomaan kolmeosaista. 
Pelkkiä saostuskaivoja ei enää pidetä puhdistusteholtaan 
riittävinä. 

Saostuskaivo liittyy erillisenä tai rakenteellisesti 
yhteenliitettynä etu- tai jälkiselkeytysaltaana yleensä 
myös tehdasvalmisteisiin pienpuhdistamoihin. Se on myös 
maaperäkäsittelymenetelmien esikäsittelyvaiheena. 
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Saostuskaivossa saadaan erotetuksi suurin osa jäteveden 
sisältämästä raskaasta kiintoaineksesta. Orgaaniseen ja 
ravinnekuormitukseen ei saostuskaivo sen sijaan paljon-
kaan vaikuta, sillä kuormituksen väheneminen on edulli-
sissakin oloissa vain muutaman kymmenen prosentin luokkaa. 
Sakokaivojen tyhjentämättä jättäminen heikentää myös 
imeytysratkaisujen toimivuutta ja saattaa tukkia imeytys-
putket. 

Sakokaivokäsittelyä parempaan ratkaisuun pyrittäessä on 
useita eri mahdollisuuksia. Jätevedet on mahdollista käsi-
tellä joko kaikki yhdessä tai käymälä- ja pesuvedet erik-
seen. Yhteiskäsittelyssä kysymykseen tulevia ratkaisuja 
ovat maahanimeytys imeytysoj astoa tai maasuodatinta käyttä-
en ja pienpuhdistamo, mikäli liittyminen yleiseen viemäri-
verkostoon ei ole mahdollista. Pelkkien pesuvesien käsitte-
lyyn sopivat vähäisille jätevesille suotuisissa oloissa 
yksinkertaisemmatkin imeytysratkaisut ja imeytyskenttä 
kesäkäyttöisenä. Käymäläjätevedet kerätään erilliskäsit-
telyssä umpikaivoon ja kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle 
tai käytetään sellaisia käymälätyyppejä, joissa ei 
ole lainkaan vesihuuhtelua ja jätteen jälkikäsittely voi 
tapahtua tonttikohtaisesti. Kuvassa 16 on esitetty 
käymäläjätteiden ja talousvesien periaatteelliset 
käsittelyvaihtoehdot. 

Koska jätevesien vesimäärästä ja lika-aineksesta suuri 
osa on peräisin vesikäymälästä, on mahdollisimman haitat-
toman käymäläratkaisun valinta ensimmäinen keino jäte-
vesikuormituksen pienentämiseksi. 

Vaihtoehtoiset käymälät voidaan luokitella toimintaperi- 
aatteensa mukaan seuraaviin tyyppeihin: 
- kuivakäymälät 
- kompostikäymälät 
- pienet suorakompostikäymälät 
- suuret suorakompostikäymälät 
- pikakompostikäymälät 

Kuivakäymälää voidaan suositella loma-asunnoille. Se on 
käyttökelpoinen myös mm. pienillä yhden tähden leirintä-
alueilla, ulkoilualueilla, yhteisöjen retkeilykämpillä 
ja erilaisessa tilapäiskäytössä. 

Kompostikäymälät ovat niissä tapahtuvan jätteen luonnon-
mukaisen maaduttamisen johdosta periaatteessa parhaita 
käymälätyyppejä. Pikakompostikäymälöiden maadutuskapasi-
teetti on kuitenkin rajoitettu, joten ne soveltuvat ympäri-
vuotiseen käyttöön vain pienille perheille. Mahdollisten 
hajuhaittojen välttämiseksi olisi käymälä sijoitettava 
muualle kuin suoraan asuinhuoneisiin tai keittiöön avautu-
vaan tilaan. Suorakompostikäymälöitä voi käyttää ympärivuo-
tisesti perhekäytössä. 
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KAYMALAJATTEEN JA TALOUSJÄTEVESIEN 
PERIAATTEELLISET KÄSITTELY VAIHTOEHDOT 

WC 	 Talous- 	 Talous- 
vesi 	 vesi 

Umpl- 	 Sako 	 Puhdis- 
kalvo 	 kalvo 	 tamo 

Jatko- 
	

Oja Imeytys 	OJa 	Imeytys käsitt. 

WC 	 Talous- 
vesi 

Sako-
kaivo 

Oja 

Talous - 
WC 	 vesi 

Puhdls-
tamo 

Oja 	Imeytys 

EOp. tarha

a- 	 Talous- 	 Talous- 
älä 	 vesi 	 vesi 

ostl 	Puu- 	Sa ko- 	 Puhdis - 

 

  kalvo 	 tamo 

	

Oja 	Imeytys 	Oja 	Imeytys 

Kuva 16 . Käymäläj ätteen ja talousj ätevesien käsittelyvaih-
toehdot. 
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Kun muut menetelmät eivät ole mahdollisia tai riittävän 
tehokkaita, voidaan jätevedet koota umpikaivoon tai maan 
pinnalle sijoitettuun säiliöön ja kuljettaa käsiteltäväksi 
jätevedenpuhdistamolle. Jätevesienpoiskuljetusumpikaivos-
ta on kallista ja kulut ovat suoraan jätevesimääristä 
riippuvia. Umpikaivoratkaisun yhteydessä voidaan käyttää 
vähävetistä huuhtelukäymälää.Umpikaivot soveltuvat ympäri-
vuotisessa käytössä yleensä vain väliaikaisratkaisuiksi. 

Maaperäkäsittelyn tavoitteena on käsitellä jätevesi siten, 
ettei se aiheuta hygieenisiä tai muita haittoja pinta-
eikä pohjavesille. Lisäksi on tarkoitus torjua pintavesiä 
rehevöittävät vaikutukset. Menetelmän on oltava sovellet-
tavissa erityyppisiin käyttökohteisiin. Rakentamisen ja 
hoidon tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja sekä 
investointi- että käyttökustannukset kohtuullisia. 

Maaperäkäsittelyn pääperiaatteena on johtaa yleensä saos-
tuskaivossa esikäsitelty jätevesi luonnollisiin tai keino-
tekoisiin maakerroksiin puhdistumaan ennen suotautumistaan 
pohjaveteen tai purkautumistaan avo-ojaan. Perusmenetelmiä 
ovat imeytyskaivo, imeytysojasto, imeytyskenttä ja maa-
suodatin (kuva 17). 

Imeytys perustuu maaperän kykyyn sitoa itseensä jäteveden 
sisältämiä lika-aineita. Ongelmia syntyy, jos maaperä ei 
ole riittävän vettäläpäisevää tai suodatinmaa tukkeutuu 
ja vesi tulvii maan pinnalle. Imeytyksestä saattaa aiheutua 
pohjavesien pilaantumista ja ajan mittaan myös pohjavesien 
mukanaan tuomaa kuormitusta vesistöön. Yleisimpiä virheitä 
ovat: saostuskaivojen pienuus, virheelliset rakenteet, 
putkien väärä kaltevuus, ilmaputket puuttuvat, maaperä 
ei ole imeytykseen sopivaa ja saostuskaivojen tyhjennyksen 
laiminlyöminen. 

Imeytyskaivo on pohjastaan avoin, vettä läpäisevään maaker-
rokseen ulottuva kaivorakenne. Sen yksinkertaisempi muunnos 
on imeytyskuoppa,  joka on vain kivillä tai sepelillä 
täytetty ja peitetty maakuoppa. Imeytysojastossa jätevesi 
johdetaan maanalaisten reiällisten putkien avulla luonnol-
liseen maaperään.  Imeytyskenttä rakennetaan imeytysojaston 
tavoin, mutta lähemmäksi maanpintaa. Kenttään istutettu 
kasvillisuus käyttää kasvukautena osan jätevedestä ja 
sen sisältämistä ravinteista. Maahanimeytykseen sopivia 
alueita on eniten Puolangalla. Sen sijaan Kiiminkijokialu-
een muissa osissa maahanimeytys ei yleensä toimi kunnolla. 
Maasuodattimessa jätevesi johdetaan putkiston avulla 
suodatinhiekkakerroksen läpi, kootaan sen alla olevalla 
putkistolla ja johdetaan sitten esimerkiksi ojaan. Vähäi-
sille vesimäärille voidaan tehdä myös  maasuodatinkaivo, 
jossa vastaavanlainen suodatinkerros on rakennettu be-
tonirenkaiden sisään. Alueille, joissa pohjavesi on lähellä 
maanpintaa ja maa on huonosti vettä läpäisevää, voidaan 
maasuodatin rakentaa "maakumpusuodattimena". 



JAKO —
KAIVO 

IMEYTYSPUTKI 

PITUUS LEIKKAUS 

POIK KIL EIK KAUS 
YHTENÄINEN KENTTÄ 

POIKKILEIKKAUS 
ERILLISET OJAT 

JAKO— 	 KERAILY- 
KAIVO 	

IMEYTYSPUTKI 	 KERÄILYPUTKI 	 KAIVO 

IMEYTYS 	 KERÄILY 
PUTKI 	 PITUUSLEIKKAUS 	 PUTKI 

suodatin 	 se Peli 
hiekka 

POIKKILEIKKAUS 
YHTENÄINEN KENTTÄ 

POIKKILEIKKAUS 
ERILLISET OJAT 
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Kuva 17. Imeytysojastonja maasuodattimen periaatteellinen 
ratkaisu (Suunnittelukeskus Oy 1987). 
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Maaperäkäsittelyn onnistumisen edellytyksenä on, että 
kuhunkin kohteeseen valitaan sopiva menetelmä ja että 
laitos sijoitetaan ja mitoitetaan oikein. Laitoksen sijoit-
tamiseen ja mitoitukseen vaikuttaa maaperän ominaisuuksien 
lisäksi ympäröivän alueen muu maankäyttö ja sen tulevai-
suuden muutostarpeet. 

Hyvin suunnitellun, toteutetun ja hoidetun maaperäkäsitte-
lylaitoksen käyttöiäksi voidaan arvioida 15 - 20 vuotta. 
Tästä syystä vanhojen kiinteistöjen imeytysratkaisujen 
toimivuus tulee tarkistaa. Tarvittaessa voidaan uudistaa 
koko systeemi. 

Imeytysmenetelmää käytettäessä tulee ottaa huomioon riittä-
vät suojaetäisyydet kaivoon, pohjavedenpintaan ja vesis-
töön.Kiiminkijokialueella etäisyys vesistöön on paikoitel-
len selvästi liian pieni. Suomessa ei ole annettu yksi-
selitteisiä ohjeita suojaetäisyyksistä. Vesistöalueen 
kunnissa voitaisiinkin sopia ohjeellisista suojaetäisyyk-
sistä. 

Markkinoilla on myös haja-asutuksen tarpeisiin tarkoi-
tettuja tehdasvalmisteisia jäteveden pienpuhdistamoita. 
Yhden talouden jätevesien puhdistamiseen ei kallista ja 
paljon hoitoa vaativaa pienpuhdistamoa ole yleensä syytä 
hankkia. 

Pienpuhdistamojen toiminta on yleensä ollut heikkoa. Niiden 
käytön lisäämisen edellytyksenä on tästä syystä hoidon, 
huollon ja valvontamenetelmien kehittäminen. 

Jos puhdistamon hoidon asiantuntemus saadaan varmiste-
tuksi eivätkä muut käsittelymenetelmät (maaperäkäsittely, 
käymäläjätteen kompostointi) ole mahdollisia, voi pienpuh-
distamo olla käyttökelpoinen ratkaisu etenkin taloryhmän 
tai haja-asutusalueella olevan erillislaitoksen (koulut, 
lomakylät jne.) jätevesien käsittelyyn. 

Loma-asutuksessa vesiensuojeluratkaisuja voidaan soveltaa 
jonkin verran lievempänä kuin ympärivuotisesti asutuissa 
kiinteistöissä. Parhaana ratkaisuna voidaan yleensä pitää 
kuivakäymälää.Talousvesillejasauvarakennuksen pesuveeil-
le riittää imeytyskenttä, jos rakennus on kesäkäyttöinen. 
Imeytyskentän tulee kuitenkin sijaita riittävän suojaetäi-
syyden päässä vesistöstä. Nykyisin etenkin loma-asuntojen 
saunojen pesuvesien johtamispaikat sijaitsevat verrattain 
yleisesti liian lähellä vesistöä,jolloin vesistökuormituk-
sen uhka on usein ilmeinen. 

5.4.3 K i i n t e i s t ä k o h t a i s e t k u s t a n-
n u k s e t 

Jäteveden käsittelyvaatimuksia asetettaessa on vesien-
suojelun ohella syytä ottaa huomioon kiinteistöille aiheu-
tuvat kustannukset. Eri menetelmien investointikustannukset 
uusissa rakennuksissa ja 15 vuoden ajalta kertyvät käyttö-
kustannukset sekä näiden summana saatavat vertailukuatan-
nukset on esitetty taulukossa 25. 
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Taulukko 25. Omakotitalojen ja vastaavien jätevesien kiin-
teistökohtaisen käsittelyn likimääräiset kustannukset 
eri vaihtoehdoissa vuoden 1987 hintatasolla. 

Käymälä- 	 Pesuvedet 	 Investointi 	Käyttökustannukset 	Vertailu- 
jätevedet 	 kustannukset 	1985 - 2000 	 kustannukset 

mk 	 mk/a 	** 	 mk 
1 	 2 	3 	 1+3 

1. 	Umpisäiliö (vähävetinen WC) 10 000 3 000 29 000 39 000 

2. 	Umpisäiliö a maahanimeytys 19 000 400 4 000 23 000 
(vähävetinen WC) b maasuodatus 22 000 400 4 000 26 000 

3. Maahanimeytys 14 000 200 2 000 16 000 

4. Maasuodatus 17 000 200 2 000 19 000 

5. Iso suorakom- a)  maahanimeytys 29 000*) 200 2 000 31 000 
postikäymälä b)  maasuodatus 32 000*) 200 2 000 34 000 

Vastaavat Icustannulcset kaava-alueella 

Kempele 6 000 500 5 000 11 000 

Ruukki 9 000 600 5 800 14 800 

Pudasjärvi 8 400 720 7 000 15 400 

Ruka 4 800 900 8 740 13 540 

* 	tilakustannusten osuus 6 000 - 8 000 mlc. kompostikäymälän hinta 7 000 - 10 000 mk 
* ) diskontatut vuosikustannulcset. korkokanta 6 % 

5.5 MAANVILJELY 

5.5.1 V e s i s t ö v a i k u t u k s e t 

Maanviljelyn vaikutus vesistöihin perustuu lähinnä maa-
aineksen ja ravinteiden huuhtoutumiseen vesistöihin. 
Huuhtoutumiseen vaikuttavat maaperän laatu ja koostumus, 
ilmasto, peltojen kaltevuus, viljelytapa, lannoitus, 
ojitustapa ja maan vesitalouden tila. Routa ja kevätsula-
misen voimakkuus, edellisen vuoden sääolot sekä satota-
so ja korjuuajan sadeolosuhteet vaikuttavat niinikään 
ravinteiden huuhtoutumiseen. 

Kiintoainetta huuhtoutuu Kiiminkijokialueen pelloilta 
vesistöön lähinnä monivuotisten nurmien yleisyyden vuoksi 
keskimäärin huomattavasti vähemmän kuin Etelä-Suomen 
viljanviljelyalueiden pelloilta. 

Maatalouden kuormitus tulee vesistöihin pääasiassa kevät-
ja syystulvien aikana. Sulamisvesien pelloilta huuhtomat 
ravinteet aiheuttavat planktonlevätuotannon voimistumista 
järvialtaissa. Usein tämä rajoittuu alkukesään. Kuormituk-
sen määrän lisäksi rehevöitymisen ilmenemiseen vaikuttavat 
suuresti järvien ominaisuudet. Levät kykenevät ilmeisesti 
käyttämään minieralisoituneiden ravinteiden lisäksi osan 
kiintoaineen mukana kulkeutuvasta typestä ja fosforista. 

Epäorgaanisen aineksen lisäksi pelloilta huuhtoutuu or-
gaanista happea kuluttavaa ainesta, mutta huuhtoutumisajan-
kohtana vallitsevat suuret virtaamat ja matalat lämpötilat 
siirtävät mahdolliset happitalouteen kohdistuvat haitat 
järvi- ja merisyvänteisiin. Hapenkulutus suurenee myös 
levätuotannon voimistumisen kautta. 
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Peltoviljely on suhteellisen merkittävä kuormitusteki-
jä, mutta siitä johtuva kuormitus ei ole Kiiminkijoen 
vesistöalueella lisääntynyt. Viljelyksessä olevan pelto-
määrän vähenemisen vuoksi huuhtoutumat pelloilta vesistöön 
eivät näytä 1970-luvun alkupuolella vallinneeseen tilantee-
seen verrattuna lisääntyneen Kiiminkijoen alajuoksunkaan 
varrella. Näin siitä huolimatta, että väkilannoitteiden 
käyttö on samanaikaisesti lisääntynyt peltohehtaaria 
kohti (Hynninen 1988b). 

Useimpien Kiiminkijoen vesistön järvien valuma-alueiden 
peltopinta-ala on pieni. Niiden kuormituksen sietokyky 
on kuitenkin vähäinen, joten ravinteiden ja orgaanisten 
happeakuluttavien aineiden huuhtoutumisen vähentäminen 
on tärkeää. 

Kesällä kasvukauden keskellä peltojen aiheuttama kuormitus 
on yleensä vähäistä. Vesiensuojelunäkökohtien huomioonot-
taminen vaikuttaa kuitenkin huomattavasti kuormituksen 
suuruuteen. Esim. keskipakolevitintä käytettäessä lannoit-
teita saattaa joutua suoraan ojastoihin. Lähes kaikilla 
pelloilla on Hynnisen (1988b) mukaan avo-ojat. 

Alueen pelloille levitetään fenoksiherbisidejä yhteensä 
yli 1 000 kg/a. Tästä määrästä joutuu vesistöön arviolta 
enintään 1 eli 10 kg/a (Paasivirta 1976). Haittaa voinee 
normaalista käytöstä aiheutua vain vesikasveille alueen 
puroissa, lammissa ja pienissä järvissä. 

Muiden torjunta-aineiden käyttö on vesistöalueen suuruus 
huomioonottaen vähäistä eikä niiden asianmukaisella käytöl-
lä voitane olettaa olevan haittavaikutuksia vesistössä. 

Käytettävien torjunta-aineiden joukkoon kuuluu aineita, 
joiden on todettu saattavan aiheuttaa haittavaikutuksia 
vesistössä tai joiden vaikutukset vesistössä ovat osittain 
tai kokonaan tuntemattomia. Lisäksi torjunta-aineiden 
yhteisvaikutukset ovat säännöllisesti pahempia kuin jokin 
aine yksin. Näin ollen torjunta-aineiden käytössä on 
tärkeää ottaa vesiensuojelunäkökohdat huomioon. 

Peltoviljely pilaa harvoin pohjaveden. Vettäläpäisevässä 
maaperässä suuret typpimäärät saattavat kuitenkin nostaa 
pohjaveden nitraattipitoisuutta haitallisen korkealle. 

5.5.2 K u o r m i t u k s e n k e h i t t y m i n e n 

Tärkeä kuormituksen kehittymiseen vaikuttava tekijä on 
nykyisen nurmiviljelyyn perustuvan karjatalouden jatku-
vuus. Maatalouden kehittämissuunnitelmien mukaan maatalou-
den perustana tulee edelleenkin olemaan karjatalous. 
Kasvinviljely on tällä alueella pääasiassa karjanrehun 
tuotantoa. Siirtyminen yksipuoliseen viljanviljelyyn 
aiheuttaisi muutoksia pelloilta vesistöön tulevan kuormi-
tuksen määrässä.Kasvipeitteettömän peltopinta-alanlisään-
tyminen lisää eroosion voimistumisen kautta mm. kiintoaine-
ja fosforihuuhtoutumia. Ainakaan laajamittaiseen viljan-
viljelyyn ei todennäköisesti siirrytä. 
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Kiiminkijokialueella salaojitettujen peltojen määrä on 
hyvin pieni.Salaojitusyleistyy kuitenkin tulevaisuudessa. 
Salaojitus vähentää fosforikuormitusta, mutta lisää koko-
naistyppi- ja nitraattikuormitusta. Kesän kuivakausina 
typpikuormituksen kasvu on kuitenkin vähäistä. 

Kesantopeltojen määrä tulee ilmeisesti huomattavasti 
lisääntymään. Avokesannolta ravinteita huuhtoutuu runsaas-
ti, koska maanpinta on tällöin erittäin altis eroosiolle 
eivätkä kasvit käytä ravinnevarastoja tehokkaasti hyväk-
seen. 

5.5.3 T o i m e n p i d e m a h d o 1 1 i s u u d e t 

Valtioneuvostonperiaatepäätöksessä vesiensuojeluntavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 on valtakunnalliseksi tavoitteeksi 
asetettu, että mm. peltoviljelystä aiheutuvaa fosforikuor-
mitusta vähennetään vesiensuojelutoimenpitein noin kolman-
neksella nykyisestä. Kiintoainehuuhtoutumat, eroosio ja 
typpikuormitus vähenevät samalla huomattavasti. Avokesan-
noinnista ja muista tuotantoa ohjaavista toimista aiheutu-
van kuormituksen kasvu pyritään estämään. 

Kiiminkijoen vesistön vesiensuojelun tavoitteena on säilyt-
tää vesistä mahdollisimman luonnontilaisena. Tämä edellyt-
tää ottaen huomioon vesistön nykytila, että kaikkien 
merkittävien kuormituslähteiden aiheuttamaa kuormitusta 
vähennetään. Tehdyn selvityksen (Hynninen 1988) mukaan 
maanviljelyn kuormitus näyttää pysyneen 1970-luvun alusta 
lähtien jotakuinkin samanarvoisena kuormitustekijänä ja 
jopa laskeneen eräiltä osin. Näin ollen peltoviljelylle 
ei ole perusteltua esittää erityistoimenpiteitä, vaan 
vesiensuojelutoimenpiteiksi riittää valtakunnallisesti 
sovellettavat toimenpiteet, mihin em. valtioneuvoston 
periaatepäätös on antanut suuntaviivat. 

Maanviljelyn aiheuttamaa vesistöjen kuormitusta voidaan 
pienentää monin viljelyteknisin toimenpitein. Fosfori-
lannoituksen tarvetta voidaan vähentää kunnollisella 
kalkituksella ja huolehtimalla eloperäisen aineksen riittä-
västä määrästä maassa. Esimerkiksi nurmiviljelyllä on 
mm. tästä syystä edullinen vaikutus maan rakenteeseen. 
Kasvipeite suojaa maata tuulen ja sateiden kuluttavalta 
vaikutukselta ja vähentää kasvinravinnehuuhtoutumien 
lisäksi mm. kiintoainekuormitusta. Tällä tavoin vähennetään 
fosforin jatkuvaa rikastumista pintamaahan. Nämä toimen-
piteet parantavat myös maan rakennetta ja siten vähentävät 
pintamaan huuhtoutumista vesistöön. Maan hyvästä raken-
teesta huolehtiminen onkin ensiarvoisen tärkeää eroosion 
ja samalla vesistökuormituksen vähentämisessä. 

Kiiminkijoen vesistöalueella on suhteellisen paljon turve-
maapeltoja. Tähänastiset tiedot niiden aiheuttamasta 
kuormituksesta viittaavat siihen, että keskimääräistä 
suurempien typpi- ja fosforihuuhtoutumien uhka olisi 
ainakin osalla turvemaapelloista ilmeinen. Turvemaapeltojen 
aiheuttamaa vesistökuormitusta tulisi kiireellisesti tutkia 
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perustamalla koealue esim. Kiiminkijokialueelle. Tutkimus-
tietojen hankkiminen olisi tärkeää myös siksi, että tule-
vaisuudessa yhtenä turvetuotantosoiden jälkikäyttömuotona 
saattaa tulla kysymykseen peltoviljely. 

Maan kaltevuudella, ojituksella ja maan muokkausteknii-
kalla on suuri merkitys ravinteiden huuhtoutumiseen. Maan 
vieton suuntainen kyntö lisää fosforin huuhtoutumista 
kaltevilta mailta. Salaojituksesta aiheutuvaa typpikuormi--
tusta voidaan pyrkiä vähentämään salaoj itusteknisin toimen-
pitein. Salaojituksen lisääntymisen vesistövaikutuksia 
olisi aiheellista selvittää. Kaikkein eniten ravinteita 
huuhtoutuu monien selvitysten mukaan karj anlannalla lannoi-
tetulta kesannolta sekä aikaisin korjatulta apilanurmelta 
kynnön jälkeen. Apilanurmi olisi suotavaa kyntää mahdolli-
simman myöhään. 

Kesannointi on toteutettu avokesannointina. Eroosio ja 
kasvinravinteiden huuhtoutuminen useita kertoj a kasvukauden 
aikana muokattavalta kesannolta on suurempi kuin viljelyk-
sessä olevalta pellolta. Kesannointisopimuksissa voisi 
olla ehtona viherkesannointi. Vesiensuojelun kannalta 
olisi tarkoituksenmukaisinta sellainen pitkäaikainen tai 
pysyvä viherkesannointi, joka sallii kasvuston keräämisen 
talteen ja alueen käytön laitumena sekä kieltää alueen 
muokkaamisen ja lannoittamisen. 

Karjanlannan hyväksikäytön säilyttäminen tehokkaana on 
tärkeää ja tehokkuutta voidaan edelleen lisätä. Lanta on 
sekä lannoitus- että maanparannusaine. Maanparannusvai-
kutus kestää jopa lannoitusvaikutusta kauemmin. 

Peltoviljelyn käytännön keinoista tärkeimpiä ovat lannoi-
tustason madaltamiseen tähtäävät toimenpiteet. Oikein 
suunnitellulla lannoituksella voidaan vähentää ravinteiden 
huuhtoutumista. Lannoituksen onnistumiseen vaikuttavat 
suuresti suotuisat säät. Huonon sadon jälkeen maassa on 
käyttämättömiä ravinteita ja syksyn sekä kevään huuhtoutu-
miskuorma voi olla tällöin hyvinkin suuri. Liian varovainen 
lannoittaminen voi taas hyvänä satovuonna hieman alentaa 
tulosta. Maan viljavuuden tutkiminen ja edellisen sadon 
sekä sääolojen huomioonotto on tarpeen lannoitusta suunni-
teltaessa. Lannoitussuunnitelmienlaatiminenjanoudattami-
nen lisäisi taloudellista tuottavuutta ja vähentäisi 
vesistökuormitusta. Suunnitelmia laativat piiriagrologit. 
Sijoituslannoitus on osoittautunut yksivuotisilla kasvilla 
oleellisesti pintalannoitusta edullisemmaksi. Saadut 
sadonlisäykset ovat seurausta ravinteiden hyväksikäytön 
tehostamisesta. Lisäksi sijoituslannoitus vähentää eroo-
siosta ja pintavalunnasta johtuvaa ravinteiden huuhtoutu-
mista ja on sen vuoksi vesiensuojelunkin kannalta oikea 
lannoitustapa. 

Nurmia lannoitetaan rehevöitymisen kannalta kriittisenä 
aikana kesällä. On hyvin tärkeää estää lannoitteiden 
joutuminen levityksen yhteydessä ojiin tai suoraan vesis-
töön. Maataloutta varten toteutetaan Kiiminkijoen vesistö-
alueella valtaojituksia.Näitä ns.peruskuivatuksia tekevät 
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pääasiassa vesi- ja ympäristöpiirit. Hankkeiden suunnitte-
lussa ja toteutuksessa voidaan kiinnittää erityistä huo-
miota oj aeroosion estämiseen maankuivatusteknisin toimenpi-
tein. 

Torjunta-aineiden käytön lisääntymistä voidaan estää ja 
pyrkiä käytön vähentämiseen mm. suosimalla perinteisiä 
viljelymenetelmiä. Luonnonmukaisen tuholaistorjunnan 
kehittämisen edellytyksenä on lajistoltaan monipuolisen 
ympäristön säilyttäminen. Ilman sitä biologinen tuholaisten 
itsesäätely ei ole mahdollista. Yksi merkittävä asiaan 
vaikuttava tekijä on ojan piennarten kasvillisuuden säily-
minen (ks. OECD 1989). 

Koska suojakaistat vähentävät vesistökuormitusta, voidaan 
niiden käyttöä suositella. 

Maataloustuottajien Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnitel-
masta antamassa lausunnossa on esitetty, että kaikkea 
lantaa ja virtsaa ei pystytä käyttämään sellaisenaan 
järkevästi kasvukauden aikana, vaikka varastotilaa olisi 
riittävästi 12 kk:n varastointiin.Maatalouden tutkimuskes-
kuksen Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema on päätynyt tutki-
muksissaan samaan johtopäätökseen. Tästä syystä tutki-
musasemalla on vireillä mm. lietelannan kompostointia 
turpeen kanssa selvittävä tutkimushanke. Turvelietekompos-
tin käyttö ja karjatalousjätteiden kompostointi yleisemmin-
kin voisi lisätä saatavaa taloudellista ja vesiensuojelu-
hyötyä. 

5.5.4 T o i m e n p i d e m a h d o 1 1 i s u u k s i s t a 
a i h e u tuva t k u s t a n n u k s e t 

Esitettyjen toimenpidemandollisuuksien toteuttaminen ja 
siten saavutettavat hyödyt riippuvat suurelta osin viljeli-
jöiden halukkuudesta harkita viljelymenetelmiään vesien-
suojelun kannalta. Maatalousneuvonnalla on tässä hyvin 
keskeinen merkitys. 

Eroosion ja huuhtoutumien vähentäminen ovat peltovilje-
lylle hyödyllisiä toimenpiteitä. Lannoitteiden entistä 
tarkemman hyväksikäytön edistäminen vähentää peltoviljelyn 
kuluja. Useat muut edellä esitetyt toimenpidemandollisuudet 
ovat ainakin pidemmällä aikavälillä maanviljelylle hyödyl-
lisiä. Esitetyistä toimenpiteistä ei siksi voida katsoa 
aiheutuvan suoranaisia vesiensuojelukustannuksia viljeli-
jöille. 

Peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen tutkimisen voisivat 
rahoittaa esim vesi-ja ympäristöhallinto ja maatalouden 
tutkimuskeskus. Maatalouden vesiensuojelua koskevaan 
neuvontaan ja valistukseen tarvittaisiin nykyistä enemmän 
rahaa maatalousneuvonnan käyttöön. 
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5.6 KARJATALOUS 

5.6.1 V e s i s t ö v a i k u t u k s e t 

Karjataloudesta syntyvien jätteiden, lannan, virtsan, 
lietelannan puristenesteen sekä erilaisten pesu- tai 
valumavesien sisältämät ravinteet ja muut aineet sekä 
pieneliöt voivat vesistöön joutuessaan jo pieninäkin 
määrinä aiheuttaa vesistön tilan huonontumista sekä heiken-
tää vesistön käyttömahdollisuuksia. Rehevöityminen, hapen 
kuluminen, haju- ja makuhaitat sekä lähinnä tautibaktee-
reista ja viruksista aiheutuvat terveydelliset vaarat 
ovat eräitä tällaisia seurauksia. 

Kiiminkijoen vesistöalueella karjatalous on keskittynyt 
melko pienille tiloille. Karjatalouden kuormitus saattaa 
muodostaa lähinnä paikallisesti merkittävän suunnittelu-
vesistön tilaan vaikuttavan tekijän. Kasvinravinnekuormi-
tuksen vaikutusten lisäksi karjatalousjätteet voivat 
vaikuttaa veden hygieeniseen laatuun. 

Karjatalousjätteiden vesistöä kuormittava vaikutus on 
suurimmillaan, jos lantaloista tai säiliöistä pääsee 
suoraan valumaan vesistöön lantaa, virtsaa, lietelantaa, 
lantavesiä tai puristenestettä. 

Liian pienet tai puuttuvat virtsasäiliöt ja kattamatto-
mat sekä maapohjaiset lantalat saattavat aiheuttaa pohja-
vesien pilaantumista. Se näkyy usein ensimmäisenä omassa 
kaivossa. Virtsan ja lannan huolellinen käsittely ja 
varastointi vesitiiviissä säiliössä estää pohjaveden 
pilaantumisen. Säiliörehun varastointi maapohjaisessa 
aumassa pilaa ennemmin tai myöhemmin pohjaveden. Tämä 
voidaan estää varastoimalla säilörehu paikassa, mistä 
valmistuksen yhteydessä syntyvä puristeneste voidaan kerätä 
talteen ja käyttää sen jälkeen lannoitteena. 

Käytettäessä karjatalousjätteitä lannoitteina ravinteita 
ja muita aineita voi päästä vesistöön. Vesistölle vahingol-
liset seuraukset ovat viljelijälle samalla lannoitetappioi-
ta. Lannoitteina käytettyjen karjatalousjätteiden vesistö-
vaikutuksista saa käsityksen kohdassa 6.5 esitetyn perus-
teella. 

5.6.2 K u o r m i t u k s e n k e h i t t y m i n e n 

Karjatalouden jätehuollon puutteista johtuva kuormitus 
ei tule lisääntymään nykyisestä. Karjamäärän huomatta-
vaa lisääntymistä ei ole odotettavissa. Lisäksi uusia 
karjasuojia rakennettaessa ja entisiä saneerattaessa 
rakennetaan maatilahallituksen rakentamisohjeiden mukaiset 
lanta-, virtsa- ja puristenestevarastot. 
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5.6.3 T o i m e n p i d e m a h d o 1 1 i s u u d e t 

Valtioneuvostonperiaatepäätöksessävesiensuojeluntavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 on asetettu tavoitteeksi saattaa 
vanhojen karjasuojien lannan ja puristenesteen varastointi, 
käsittely ja levitys pääosin tasolle, jota uusilta tuotan-
toyksiköiltä nykyisin edellytetään, ellei tarkoituksena 
ole karjataloustuotannon lopettaminen vuoteen 1995 mennes-
sä. 

Maatilahallituksennykyisinvoimassaolevat rakentamisohjeet 
ovat tulleet voimaan 1.7.1984. Oulun maatalouskeskuksen 
alueella uusien karjasuojien lantavarastot on jo muutamia 
vuosia aikaisemmin mitoitettu 7 - 8 kuukauden varastoin-
tiajalle. Maatilahallitus on porrastanut lantavarastojen 
tilavuusvaatimukset 6, 8 ja 12 kuukauden varastoimisaikoja 
vastaaviksi. Kahdeksan kuukauden varastoimisaikoja on 
yleensä sovellettava maatilalain mukaisessa rakentamisessa 
mm. Oulun maatalouspiirin alueella. Varastointitilavuus 
saa perustua ohjeissa esitettyä lyhyempiin varastoimis-
aikoihin vain vesi- ja ympäristöpiirin luvalla. 

Mitoituksessa on ollut tavoitteena, että lanta- ja virtsa-
varastoja ei tarvitse niiden täyttymisestä johtuen tyhjen-
tää vesiensuojelun kannalta epäedulliseen aikaan. 12 
kk:n varastointi turvaa vielä paremmin sen, että karjata-
lousjätteet voidaan varastoida yli talven ja levittää 
vasta sulan maan aikana. Vesi- ja ympäristöhallituksen 
(1990) karjasuojien vesiensuojelua koskevassa valvontaoh-
jeessa onkin lähtökohtana vuoden varastoimisaika. Tästä 
voidaan vähentää käytettävää laidunkautta vastaava osa. 
12 kuukauden mitoitus on kuitenkin suositeltavin, etenkin 
Kiiminkijokialueella vesistön suojeluasemasta johtuen. 

Taulukossa 26 on esitetty karjatalousjätteiden varastoin-
titilavuuksia kahdeksan ja 12 kuukauden varastointiajalla. 
Esitetyt ohjearvot sisältävät pelkästään eläinten eritteet. 
Lannan varastointitiloihin mahdollisesti johdettavat 
pesuvedet ja juomakuppien vuotovedet sekä sade- ja sulamis-
vesien pääsy varastointitiloihin on otettava huomioon 
varastotilaa mitoitettaessa. Taulukossa ei ole otettu 
huomioon laidunkauden vaikutusta varastointitilavuuksiin. 

Taulukko 26. Karjatalousjätteiden varastointitilavuudet kahdeksan 
ja 12 kuukauden varastointiajoilla. 

Lietesäiliö Virtsasäiliö Kuivikelantala 
8 kk 12 kk 8 kk 12 kk 8 kk 12 kk 

lypsylehmä 13,3 20,0 5,3 8,0 8,0 12 
hieho 12 kk 6,7 10,0 1,6 2,4 4,0 6,0 
tai yli 
vasikka 4,0 - 1,6 F 2,4 - 
6-12 kk 
vasikka 1,7 - 0,7 1,6 - 
alle 6 kk 
emakko 4,0 7,2 2,4 3,6 1,3 2,0 
lihotussika 1,6 2,4 0,8 1,2 0,5 0,8 
kana - 0,16 - - 0,030 
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5.6.3.1 Lietelantalat 

Kiiminkijoen vesistöalueella oli Saaren (1988) mukaan 
yhdeksän lietelantalaa. Useimmat niistä on rakennettu 
ennen 8 kuukauden varastointiaikaan perustuvien mitoitus-
ohjeiden voimaantuloa. Tästä syystä on selvää, että laajen-
nustarvetta olisi yleisesti. Kiiminkijokialueella tehtyjen 
tarkastusten perusteella laajennustarve katsotaan kustan-
nukset huomioonottaen vesiensuojelun kannalta tärkeäksi 
kuitenkin vain yhteensä 63,4 nautayksikköä (ny) vastaavan 
lietesäiliötilavuuden osalta. Tehty selvitys kattoi 80 
karjatiloista, joten arvioksi koko vesistöalueenlaajennus-
tarpeesta saadaan 79 ny:ä vastaava lietesäiliötilavuus, 
eli 1 050 m3  

5.6.3.2 Kuivikelantalat 

Alle 10 nautayksikön tiloilla pääosa kuivikelantaloista 
oli maapohjaisia. Vähiten maapohjaisia oli tarkastusai-
neiston perusteella yli 20 nautayksikön tiloilla (22,2 
%). Pienien tilojen kuivikelantaloissa voi tiivis maapohja-
kin olla riittävä ratkaisu. Maapohjaisten lantaloiden 
rakentamista maatilahallituksen ohjeiden mukaisiksi voita-
neen pitää perusteltuna ensisijaisesti yli 20 nautayksikön 
tiloilla. Rakentamisen tarve tulisi harkita aina tapauskoh-
taisesti. Suorat päästöt vesistöön tulee kuitenkin estää 
kaikilla tiloilla. 

5.6.3.3 Virtsakaivot 

Virtsasäiliä tarvitaan kaikilla kuivikelantatiloilla. 
Virtsasäiliöiden laajennustarvetta laskettaessaonoletettu 
laajennuksen tulevan kysymykseen vain betonisille säiliöil-
le. Jos virtsasäiliä puuttuu, tai se on tehty muusta 
materiaalista kuin betonista, on oletettu, että tilalle 
rakennetaan uusi virtsasäiliö. 

Virtsasäiliön puuttuminen tai pienuus on Kiiminkijoen 
alueella yleistä. Virtsakaivon rakentamis- tai laajen-
nustarvetta oli 88,3 %:lla tiloista. Vesistöalueen tiloilla 
oli tilavuuden lisätarvetta yhteensä noin 15 000 m3  . Tästä 
arvioitiin vesiensuojelun kannalta hyödylliseksi rakennet-
tavaksi 11 000 m3 . Virtsakaivojen kokonaistilavuus oli 
3 400 m3  

5.6.3.4 Säilörehun valmistus 

Puristenestettä syntyy aumoissa ja torni- sekä laakasii-
loissa. Säilörehun puristeneste johdettiin tehdyn selvi- 
tyksen mukaan säiliöön vain 16,5 	tapauksista. Syntyvän 
puristenesteen varastointi oli suurimmalla osalla tiloista 
riittämätöntä. Osalla tiloista puutteet lienee jo pois-
tettu tarkastuksen jälkeen. 
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Torni- tai laakasiilosta puristenesteen talteenotto on 
helppo järjestää. Neste voidaan johtaa erilliseen kaivoon. 
Myös virtsa- ja lietesäiliöt voivat tulla kysymykseen. 
Maatilahallituksen rakentamisohjeiden mukaan erillisellä 
ohjeiden mukaan rakennetulla säiliöllä tulee olla varasto-
tilavuutta 0,1 - 0,2 m3 valmistettavaa rehutonnia kohti. 
Rehun valmistuksessa on suositeltavaa soveltaa keinoja, 
joilla puristenesteen muodostuminen saadaan mahdollisimman 
vähäiseksi. 

Aumoja on pidetty lähinnä tilapäisratkaisuna. Käytännössä 
ne eivät sitä kuitenkaan ole. Aumojen käyttö on lisäänty-
nyt. Niissä syntyvä puristeneste menee tavallisesti suoraan 
ympäristöön. Vesistöhaittojen uhka on suurimmillaan, jos 
auma tehdään liian lähelle vesistöä tai ojaa. Aumojen 
puristenesteestä on aiheutunut usein haittaa kaivovesille, 
jos auma on sijainnut kaivovesien suotautumisalueella. 

Auman puristeneste voidaan pyrkiä imeyttämään kuivikkei-
siin, esim. turpeeseen, jolloin se voidaan käyttää maanpa-
rannusaineena. 

Aumasta aiheutuvien vesistöhaittojan uhka kasvaa, jos se 
tehdään jatkuvasti samaan paikkaan. Tällöin on tarkoi-
tuksenmukaista valaa pohja betonista ja järjestää samalla 
puristenesteen talteenotto imeyttämällä tai esim. erilli-
seen säiliöön. Vesistöhaittojen uhkaa voidaan huomatta-
vasti vähentää sijoittamalla aumat riittävän suojaetäisyy-
den päähän ojista ja vesistöistä. 

Toistaiseksi kannatettavin tapa hyödyntää puristeneste 
on käyttää sitä lannoitteena. Ominaisuuksiltaan se sopii 
hyvin nurmien lannoitukseen. Sen käytössä voidaan noudat-
taa samoja periaatteita kuin lannan ja virtsan levitykses-
sä. Tähänastisten lähinnä ulkomailla saatujen koetulosten 
mukaan puristeneste soveltuu myös sikojen ja nautojen 
ruokintaan. 

5.6.3.5 Lannan levitys pelloille ja levitysaika 

Tehtyjen selvitysten perusteella vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen valvontaohjeessa nro 61 esitetyt lannan levitystä 
ja levitysaikaa koskevat ohjeet näyttävät riittäviltä 
Kiiminkijokialueelle. Muutoinkaan ei ole perusteltua 
esittää suunnittelualueen karjatalousjätteille ohjeessa 
esitettyä vaativampaa tasoa olevia suosituksia. 

5.6.3.6 Turkistarhat 

Vesistöalueella ei ole suuria turkistarho~a, mutta useita 
pieniä ja muutamia pienehköjä yksiköitä kasvattaa tur-
kiseläimiä eri puolilla vesistäaluetta. Valtakunnallisesti 
sovellettavillavesiensuojelutoimenpiteillävesistökuormi-
tus voidaan pitää vähäisenä, jos toiminta ei laajene 
huomattavasti nykyisestä. 
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5.6.4 K u s t a n n u k s e t 

Saari (1988) on arvioinut Kiiminkijokialueella karjasuojien 
virtsasäiliöiden rakentamiskustannuksiksi vuoden 1988 
hintatasossa noin kuusi milj . mk, jos kaikki virtsasäiliöt 
laajennettaisiin sille tasolle, jota edellytetään nykyisin 
uusilta tuotantoyksiköiltä. 

Valtioneuvostonperiaatepäätösvesiensuojeluntavoiteohjel-
masta vuoteen 1995 edellyttää, että vanhojen karjasuojien 
lannan ja puristenesteen varastointi, käsittely ja levitys 
tulee pääosin saattaa sille tasolle, jota edellytetään 
nykyisin uusilta tuotantoyksiköiltä, ellei tarkoituksena 
ole karjataloustuotannon lopettaminen vuoteen 1995 mennes-
sä. Kiiminkijoen vesistöalueella on karjatilojen määrä 
vähentynyt jatkuvasti viime vuosina. Pienimmät tilat 
tulevat todennäköisesti lopettamaan karjataloustuotannon 
vuoteen 1995 mennessä. Tämä huomioonottaen virtsasäiliöden 
kokonaiskustannukset ovat Saaren (1988) mukaan noin neljä 
miljoonaa markkaa. Kustannuksia vähentää vielä se, että 
merkittävä osa rakentamistarpeesta ei ole vesiensuojelun 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Lietelantaloiden lukumäärä on pieni.Laajennustarve voitai-
siin selvittää tilakohtaisesti tarkemmin niin, että nähtäi-
siin todellinen laajentamistarve ottaen huomioon tilakoh-
taisen lietelannan huuhtoutumisen vaara. Niissä tapauksis-
sa, joissa haitallisten vesistävaikutusten uhka nähdään 
pieneksi laajentaminen voitaneen suositella tehtäväksi 
esim .karjarakennuksensaneerauksen yhteydessä.Suoranaisia 
vesiensuojelutoimenpiteistä johtuvia kustannuksia ei ole 
tässä yhteydessä arvioitavissa. 

Noin puolet vesistöalueen kuivalantaloista oli maapohjai-
sia. Suuri osa niistä sijoittui 1 - 10 nautayksikön tiloil-
le. Kustannuksia, jotka aiheutuisivat kuivikelantaloiden 
rakentamisesta uusilta tuotantoyksiköiltä edellytettävälle 
tasolle ei ole arvioitu. 

Kuivikelantaloiden rakentamisesta betonipohj aisiksi aiheu-
tuvat kustannukset olisivat verrattain suuret. Pelkäs-
tään vesiensuojelun takia etenkin pienillä tiloilla vain 
pieni osa kunnostustarpeesta on nähtävä ensisijaisesti 
toteutettavana toimenpiteenä. Muilta osin kuivikelanta-
lat voidaan rakentaa maatilahallituksen ohjeiden mukaisiksi 
esim. saneerauksen yhteydessä. 

Yhtenä vaihtoehtona on tarkasteltu karjatalousjätteitä 
varten rakennettavien uusien varastojen mitoittamista 
12 kuukauden varastointiajalle esim. vesiasetuksen mukaan 
ilmoitusvelvollisissakarjasuojissa.Tällöinrakentamiskus-
tannukset kasvaisivat. Jos vaatimustasoa nostetaan, tulee 
lähtökohtana olla vapaaehtoisuus, kuten tähänkin asti, 
ja se, että rakentamiseen on saatavissa valtiolta avustusta 
siinä määrin, että tiukemmista vaatimuksista ei aiheudu 
tiloille normaaliin vaatimustasoon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia. 
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Valtion periaatepäätöksen vesiensuojelun tavoiteohjelmasta 
vuoteen 1995 toteuttaminen on mahdollista vanhojen kar-
jasuojien osalta vain kehittämällä myös niitä koskevia 
taloudellisia tukimuotoja kiireellisesti. 

5.7 METSÄTALOUS 

Metsätalouden vesistövaikutuksia tarkastellaan seuraavassa 
pääasiassa Metsä-j aturvetalouden vesiensuojelutoimikunnan 
(1988) mietinnön ja tätä suunnitelmaa varten tehtyjen 
erillisselvitysten perusteella (Viitala ja Hyvärinen 
1986, Hynninen 1988a). 

5.7.1 Met s ä o j i t u k s e t 

5.7.1.1 Vesistövaikutukset 

Hydrologiset vaikutukset 

Alivalumat ja kokonaisvalunta ovat etenkin välittömästi 
ojituksen jälkeen yleensä suhteellisen suuria. Alivalumat 
pysyvät yleensä luonnontilaa suurempina pitkäaikaisesti. 

Ylivalumat yleensä kasvavat. Lisääntyvän puuston haihdutta-
va vaikutus on tärkein valunnan vähenemiseen vaikuttava 
tekijä. Puuston kasvaessa alivalumat saattavat vähetä. 
Vaikutuksia merkittävien kesäsateiden aiheuttamiin valunta-
huippuihin pidetään kuitenkin pitkäaikaisina. 

Metsäojitukset lisäävät keväällä vesistön ylivirtaamia 
tapauksissa, joissa ojitusalue sijaitsee valuma-alueen 
latvoilla. Ojituksen aiheuttama valunnan nopeutuminen 
aiheuttaa koko vesistön ylivalunnan suurenemisen, jos 
yläjuoksun kasvanut tulvahuippu osuu alajuoksun tulvahuipun 
kanssa samanaikaisesti.Tilanne palautuu kuitenkin vähitel-
len ennalleen. Etelä-Suomessa ennalleenpalautuminen on 
tapahtunut 15 - 20 vuodessa (Vesihallitus 1983). Vuosiva-
luntaan kohdistunut vaikutus kestää nykytiedon perusteella 
20 - 40 vuotta (Ahti 1987). 

Jos arvioidaan, että suon vuosivalunta kasvaa aluksi noin 
100 mm ja pienenee puuston kehittyessä sen jälkeen tasai-
sesti, voidaan laskea, että ojitus on enimmällään lisännyt 
Kiiminkijoen keskivirtaamaa noin 5 %. Lähtemällä siitä, 
että ojitus kaksinkertaistaa kesäsateiden aiheuttamat 
ylivalumat suhteellisen pysyvästi, merkittävien kesäyliva-
lumien voidaan arvioida olevan noin 20 suurempia nykyään 
kuin ennen koneellisen metsäojituksen aikakautta (Ahti 
1987). 

Metsäojitukset ja purojen perkaukset vaikuttavat myös esim. 
veden korkeusasemaan. Mikkelin läänissä kartoitetuista 
124 lammesta 73 prosentissa vedenpinta oli em. syystä 
laskenut. Esim. kaakkuri ei pysty pesimäänjyrkkätörmäisis-
sä lammissa. 
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Jäljellä olevat uudisojitukset ja kunnostusojitustoiminta 
tulisi suunnitella niin, että tulvahaittojen estäminen 
ei tapahdu vesistön suojelulle asetettujen tavoitteiden 
vastaisesti. 

Vesistökuormitus 

Hetkelliset korkeatkaan pitoisuudet tuskin aiheuttavat 
välitöntä kalojen tai rapujen kuolemaa, mutta saattavat 
epäsuorasti vaikuttaa haitallisesti. Mitä pienempi vesistö 
sitä enemmän ympäröivän alueen maankäyttö vaikuttaa sen 
tilaan. Suurimmat ympäristömuutokset Kiiminkijoen vesistös-
sä ovat tapahtuneet latvapurojen tilassa. Tätä suunnitelmaa 
varten tehdyn selvityksen (Viitala ja Hyvärinen 1986) 
mukaan noin 70 	Puolangan tammukkapuroista on osittain 
tai kokonaan menettänyt luonnontilansa metsäojituksista 
ja kivennäismaiden muokkauksista johtuen. Purojen varsia 
on lisäksi hakattu, mikä sekin heikentää tammukoiden elin-
olosuhteita. Suurin ojituksista ja kivennäismaiden aurauk-
sista aiheutunut haitta on purojen liettyminen. Puroon 
huuhtoutunutta kivennäismaa-ainesta on kulkeutunut usein 
pitkälle alajuoksulle. Liettymisestä on aiheutunut tammu-
koiden menestymisen kannalta välttämättömien syväntei-
den häviämistä ja kutupaikkojen tuhoutumista. Näin saattaa 
käydä myös jokiuomissa. Koskien karikoilla olevat lohikalo-
jen kutupaikat saattavat liettyä pilalle ja suvannot 
madaltua. Purojen veden laatu näyttää useimmiten täyttävän 
edelleen tammukan ja harjuksen edellyttämät laatuvaatimuk-
set Purojen veden laatu saattaa kuitenkin esim. metsäoji-
tustöiden aikana vaihdella voimakkaasti, millä voi olla 
vakaviakin vaikutuksia purojen eliöstöön. 

Metsäojitusalueilta tulevaa lietettä, etenkin hienoja-
koista kivennäisainesta ja orgaanista aineista kulkeutuu 
puroista alapuolisiin järviin ja lampiin. Liete pysähtyy 
yleensä ensimmäiseen altaaseen. Myös niissä saattaa esiin-
tyä haitallisessa määrin liettymistä. Kiintoaineen ja 
"liuenneen" humuksen sekä kasvinravinteiden kuormituksen 
seurauksena happivaroja sitoutuu entistä enemmän hajoamis-
reaktioihin, jolloin seurauksena on pahimmassa tapauksessa 
kalakantojen tuhoutuminen. 

Jo hyvin pienet muutokset veden mukana kulkeutuvan kiinto-
aineksen laadussa saattavat eräissä tapauksissa vaikuttaa 
huomattavastikalastolle tärkeiden ravintokohteiden määrään 
ja lajisuhteisiin. 

Metsäoj itukset lisäävät etenkin ammoniumtypen huuhtoutumis-
ta (kohta 3.7). Myös orgaanisen typen huuhtoutumisen on 
todettu kasvaneen huomattavastikin. Kehittyvän puuston 
typensaannin lisääntyminen saattaa vähentää huuhtoutumisen 
vanhoilla ojitusalueillaluonnontilaa vastaavalle tasolle. 
Myös Kiiminkijoen vesistöalueella tehdyissä tutkimuksissa 
(Hynninen ja Sepponen 1983) metsäojitusten on todettu 
aiheuttavan typpikuormitusta ja ojitustoiminta on ollut 
hyvin laajaa. Näin ollen on ilmeistä, että vesistön typpi-
pitoisuudet ovat kasvaneet. Kuormitus on saattanut jo 
selvästi vähentyä, mutta käynnistymässä oleva kunnostusoji-
tus vaikuttaa jälleen typpikuormitusta lisäävästi. 



134 

Metsäojitukset eivät aiheuttane yleisesti huomattavia 
fosfaattifosforihuuhtoutumia. Heti ojituksen jälkeen 
kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin huuhtoutuminen hyvin 
usein lisääntyy. Kiiminkijoesta fosforipitoisuusmittauksia 
on vasta 1970-luvun alusta, jolloin ojitustoiminta oli 
jo hyvin laajaa. Kokonaisfosforipitoisuudet eivät ole 
1970-luvulla kasvaneet. Tämä viitannee mm. siihen, että 
ojituksista johtuva kokonaisfosforihuuhtoutumien kasvu ei 
olisi pitkäaikaista. 

Metsäojitukset lisäävät vesistön humuskuormitusta suon 
vesivaraston pienetessä ojituksen aikana ja heti sen 
jälkeen. Ojituksen ei kuitenkaan ole todettu lisänneen 
pitkäaikaisesti vesistön humuspitoisuutta, joka ilmenee 
veden ruskeana värinä. Kiiminkijoen veden humuspitoisuus 
ei näytä lisääntyneen. Ensimmäiset mittaustulokset ovat 
vuodelta 1962 (Hynninen 1988a). 

Metsäojitusten vaikutukset vesistön happamuuteen ovat 
pääasiassa kolmenlaisia: 
- karuilla, paksuturpeisilla soilla valuman lisääntyminen 
saattaa johtaa pH-arvojen väliaikaiseen alenemiseen 
alapuolisessa vesistössä 

- pintaturpeeltaan happamilla soilla valumaveden pH-arvot 
kohoavat etenkin alivalumakausina suon vesivaraston 
tyhjenemisvaluman aikana, jos ojat yltävät saraturpeeseen 
tai kivennnäismaahan 

- rehevillä, runsasrikkisillä soilla ja rannikon alunamaa- 
alueilla kuivatuksen tehostuminen saattaa aiheuttaa 
alapuolisen vesistön huomattavaakin happamoitumista. 

Tällä hetkellä ei voida varmuudella sanoa, missä määrin 
metsäojitus on happamoittanut tai neutraloinut esim. 
Kiiminkijoen vesistöä. Ylivalumakausina lähinnä ojituksen 
ylivalumia lisäävä vaikutus saattaa edesauttaa happamoitu-
mishaittojen syntymistä. 

Metsäojitukset saattavat lisätä raudan huuhtoutumista 
etenkin alivalumakausina. Neuvostoliittolaiset tutkijat 
pitävät rautayhdisteitä kiintoaineksen ohella vesistöjen 
ekologian kannalta haitallisimpana yhdisteryhmänä maanpa-
rannushankkeissa (ks. Metsä- ja turvetalouden vesiensuoje-
lutoimikunta 1988). 

Alunamaiden ja runsasrikkisten soiden ojitukset lisäävät 
alumiinin ja raudan huuhtoutumista. Muutoin alumiinin 
huuhtoutumista koskevat tiedot ovat hyvin vähäisiä. 

Metsäojitusten ja maanmuokkausten kiintoainekuormituk-
sen mukana tulevalla elohopeakuormituksella ei liene 
kalojen elohopeapitoisuuttalisäävää vaikutusta. Liukoiseen 
orgaaniseen aineeseen sitoutuneella elohopealla on kalojen 
elohopeapitoisuutta lisäävää vaikutusta. Metsäojitukset 
aiheuttavat liukoisen orgaanisen aineen kuormitusta välit-
tömästi ojituksen jälkeen. Tämän ei kuitenkaan ole todettu 
aiheuttaneen kalojen elohopeapitoisuuden kasvua (Verta 
ja Rekolainen 1985). 
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5.7.1.2 Toimenpidemandollisuudet 

Valtioneuvostonperiaatepäätöksessävesiensuojeluntavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 on esitetty, että metsämaiden 
ojitus, lannoitus, hakkuut ja muokkaus suunnitellaan ja 
toteutetaan niin, että pinta- ja pohjavesille aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittoja. Lisäksi tulee kehittää ja 
ottaa käyttöön menettelytapoja, joiden avulla Metsä 2000-
ohjelman toteuttamisesta mahdollisesti pinta- ja pohjave-
sille aiheutuvat haitat ehkäistään ennalta mahdollisimman 
tehokkaasti. Erityistä suojelua vaativien vesien valuma-
alueilla kiinnitetään metsätalouden vesiensuojeluun eri-
tyistä huomiota. 

Ojitustoiminnan laajuus 

Vesien käytön kokonaissuunnitelmassa (Vesihallitus 1986a) 
on esitetty toimenpidesuosituksenaerityisestiKiiminkijoen 
vesistöä koskien, että metsäojituksia tulee suorittaa 
vain kaikkein kannattavimmilla hankkeilla. Tällä suosituk-
sella ei liene ollut vaikutusta metsänojitustoimintaan 
Kiiminkijoen vesistäalueella.Uudisojitukset onsuurimmaksi 
osaksi jo suoritettu. Voidaan ajatella, että em. suositus 
pidettäisiin voimassa ja otettaisiin huomioon jo lähitule-
vaisuudessalaajamittaisenakäynnistyvässäkunnostusojitus-
toiminnassa ja jäljellä olevissa uudisojituksissa. Metsän-
parannuslain 13.2.1987/140 1 luvun 2 §:n mukaan metsänpa-
rannusvaroilla rahoitettavat työt on pyrittävä ohjaamaan 
ensi sijassa taloudellisesti edullisimpiin kohteisiin 
ottaen samalla huomioon maan eri osien olosuhteet sekä 
ympäristönsuojelu-ja työllisyysnäkökohdat. Vesiensuoje-
lunäkökohtiin perustuen voidaan näin ollen ongelmallisilla 
alueilla asettaa rajoituksia ojituksille. Kiiminkijoen 
vesistä suojelualueena edellyttää, että ojituksen taloudel-
liseen kannattavuuteen ja ojituksestaluopumisen tarpeelli-
suuteen kiinnitetään tapauskohtaisesti erityistä huomiota. 
OECD:n (1989) mukaan olisi suotavaa, että ojitus uusittai-
siin vain sellaisilla alueilla, joissa metsänkasvu on 
vakiintunut. Näiden alueiden osuudeksi arvioidaan lähteestä 
riippuen 2/3 - 4/5 kaikista ojitusalueista. Muilla alueil-
la, joissa metsä on kuolemassa, voidaan luonnollisen 
kehityksen antaa tapahtua. OECD:n (1988) mukaan olisi 
erittäin suositeltavaa asettaa taloudellisia kriteerejä 
kunkin alueen uudisojituksen ajankohtaisuuden arvioimisek-
si. Metsähallinnon Pohjanmaan piirikuntakonttorin suunni-
telmasta antamassa lausunnossa (19.6.1989, Dnro Po 9/46/ 
1989) todetaan, että nykyiset metsäojituksen käytössä 
olevat ohjeet kiinnittävät erityistä huomiota ojitushank-
keiden kannattavuuteen. Vanhojen ojitusalueiden kunnostuk-
sessa jätetään kaiken toiminnan ulkopuolelle metsänkasva-
tukseen soveltumattomat ja huonosti kannattavat kohteet. 

Ojituskelpoisuusehtojen muuttaminen edellyttäisimetsänpa-
rannuslain muuttamista. 

Käsitykset eri suotyyppien metsänkasvatuskelpoisuudesta 
ja siten myös ojitusohjeet ovat muuttuneet useaan otteeseen 
ojitustoiminnan edetessä. Metsähallituksen viimeisimpien 
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ojitusohjeiden (Ohjekirje 1987) mukaan ojituskelvottomien 
suotyyppien yhteenlaskettu osuus oj ituksenalaisesta suosta 
on 17 	(Eurola ym. 1988). Hukkaojitus on pienimmillään 
(ilman lyhytkorsirämeitä) noin 10 % ja suurimmillaan 17 
%. Aikaisemmin Keltikangas ym. (1986) ovat arvioineet 
ojituskelvottomien soiden ojitusosuudeksi 4 %. Kunnos-
tusojitustoiminnan yhteydessä ojituskelpoisuus arvioidaan 
uudelleen ja nykyohjeiden valossa ojituskelvottomat suot 
voidaan jättää ojitusten ulkopuolelle. 

Tekniset toimenpiteet 

Käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa on jo aiemmin-
kin sovellettu erilaisia teknisiä ratkaisuja syöpymis-
ja liettymishaittojen välttämiseksi. Keskusmetsälauta-
kunta Tapio on 6.10.1987 päivätyllä kirjeellä toimitta-
nut ohjeet vesiensuojelutoimenpiteistä metsäojituksissa 
tiedoksi metsälautakunnille j  a ohj eeksi käytännön metsäoj i-
tuksen suunnittelijoilleja toteuttajille.Metsähallituksen 
ohje vesiensuojelusta metsäojitustöissä on valmistunut 
23.8.1984. Tapion ja metsähallituksen ohjeiden asiasisällöt 
ovat pitkälti toisiaan vastaava. Vastaavat ohjeet tulisi 
olla myös yhtiöiden ja sellaisten yhteisöjen ojitustoimin-
nalle, jotka eivät kuulu metsänparannuslain piiriin. 
Ohjeet koskevat eroosion estämistä ojien asettelulla. 
Näin voidaan välttää jyrkillä kaltevuuksilla ja liettyvillä 
maalajeilla syntyvä eroosio. Kaivukatkoilla ja tilapäispa-
doilla voidaan estää kiintoaineen huuhtoutumista vesistöön. 
Edellytyksenä on riittävä ojan kaltevuus, niin että kaivu-
katkosta huolimatta saavutetaan haluttu kuivatus eikä 
aiheuteta lisäsoistumista. Mikäli pysyvä kaivukatko ei ole 
kuivatusteknisistä syistä mahdollinen, voidaan samassa 
tarkoituksessa käyttää tilapäispatoa. Kaivuvaiheessa 
esimerkiksi laskuojaan tehdään pato ja vedet johdetaan 
sivulle pintamyötäisesti. Ennen hankkeen luovutusta pato 
avataan. 

Ojitusalueen vedet voidaan puhdistaa johtamalla avosuolle 
tai muuten ojituskelvottomalle suolle. Hylättyjä ojastoja, 
korpijuotteja, mutahautoja ja louhikoita voidaan niin 
ikään käyttää1ietteiden kerääjinä. Lietekuopat ovat pieniä 
ojan syvennyksiä, joita yleensä tehdään kuivatusojiin. 
Ne ulottuvat 1 - 1,5 metriä ojan pohjan alapuolelle ja 
niihin pyritään keräämään kaivuvaiheenaikaiset lietteet. 
Lietekuoppia ei yleensä ole tarkoitettu jatkuvasti kunnos-
sapidettäviksi. Kiintoaineen huuhtoutuminen on helpointa 
estää itse ojitusaluetta koskevilla toimenpiteillä, ts. 
mahdollisimman lähellä kuormituksen syntymispaikkaa. 
Kiintoaineen huuhtoutumisen estämiseksi tarvitaan yleensä 
em. toimenpiteiden lisäksi ojituslohkoittain laskeutusal-
taita. Altaan mitoitukseksi on Tapion ohjeessa esitetty 
seuraavaa: 
- allaspinta-ala 2 - 5 m2 /ojitushehtaari 
- laskeutustilavuus 2 - 5 m3 /ojitushehtaari 
- lietetilavuus 0,5 - 2 m3 /ojitushehtaari 

Erikoistapauksissa voi ohjeen mukaan huomattavastikin 
suurempi mitoitus olla tarpeen. 
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Laskeutusaltaiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että 
mandollisten.ojitusalueen ulkopuolisten vesien osuus 
otetaan mitoituksessa huomioon. Kiintoaineen huuhtoutuminen 
tapahtuu ojien kaivun jälkeen pääasiassa suurien valumien 
aikana. Jotta altaat tällöin pidättäisivät riittävän 
tehokkaasti kiintoainesta, tulisi mitoituksen olla yleensä 
lähellä edellä esitettyä maksimitilavuutta. Pienempää 
mitoitusta voidaan käyttää lähinnä silloin, kun kii_nto-
aineen huuhtoutumisen uhka on selvästi vähäinen. Laskeu-
tusaltaiden täyttymistä tulee seurata ja tyhjentää ne 
esiin. vuosittain. Kiiminkijoen vesistöalueella vesien 
selkeytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tarvit-
taessa voidaan pyytää asiantuntija-apua mm. vesi- ja 
ympäristöpiirien erityisasiantuntijoilta. 

Metsänparannuslain mukaan metsänparannushankkeen toteuttaa 
maanomistaja, ellei maanomistaja anna toteuttamista metsä-
lautakunnan tehtäväksi. Maanomistajan ja metsälautakunnan 
kesken tehtävässä sopimuksessa edellytetään mm., että 
hanke toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. 
Maanomistaja on sopimuksen mukaan vastuussa mm. vesilaissa 
tarkoitetuista seurauksista. Sopimuksessa maanomistaja 
velvoitetaan huolehtimaan lietealtaiden tyhjennyksistä. 

Sopimuksessa ei ole mainintaa vesiensuojeluohjeiden huomi-
oonottamisesta ojitustöiden toteutusvaiheessa.Maanomista-
jalla ei yleensä ole sitä erityistietoutta ja ammattitai-
toa, jota toteutusvaiheen vesiensuojelu edellyttää. Metsä-
lautakunnan jälkikäteen suorittamassa valvonnassa ei 
enää voida tehokkaasti korjata tehtyjä virheitä. Työmää-
rältään suhteellisen pientenkin puutteiden poistaminen 
on myös kallista, jos esim. koneet joudutaan tuomaan 
uudelleen paikalle. 

Metsäojitushankkeen toteutusvaiheessa voidaan tehdä paljon 
syöpymis- ja liettymisvahinkojen estämiseksi ja lieventämi-
seksi. Ellei suunnitelman mukaisella selkeytyksellä voida 
riittävästi turvata vesiensuojelua,on harkittava toteutuk-
sen aikana ojituksesta luopumista siltä osin. Hankkeet 
päätetään ongelma-alueilla vasta riittävän seuranta-ajan 
kuluttua kaivusta. Näin pyritään varmistamaan toteutettujen 
selkeytystöiden riittävyys ja toimintakunto. Toteutus-
vaihe ratkaisee lopullisen työn onnistumisen myös vesien-
suojelun kannalta. Kiiminkijoen vesistöalueella tullaan 
joen suojeluaseman vuoksi kiinnittämään erityistä huomiota 
vesiensuojelun riittävyyteen suunnittelu- ja toteutusvai-
heessa. Toteutusvaiheessa tulisi varmistua siitä, että 
kaivutyöt tehdään metsälautakunnan työnjohdon ammattitaitoa 
vastaavan tasoista työnjohtoa käyttäen silloin, kun maan-
omistaja toteuttaa itse ojitushankkeen. Koska tämä ei 
liene laajassa mitassa mahdollista, voidaan suositella 
Kiiminkijoen vesistöalueella kaikkien ojitushankkeiden 
antamista metsälautakunnan tehtäväksi. 

Purojen kunnostus 

Ojitukset ovat muuttaneet voimakkaasti puroluontoa. Ojitus-
ten pilaamia arvokalapuroja voitaisiin koeluontoisesti 
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kunnostaa. Näin saataisiin perustietoa purokunnostusten 
teknisestä toteuttamisesta, kustannuksista ja hyödyistä. 
Hankkeisiin voidaan liittää vesistön tilaa ja purotaimenen 
biologiaa koskevaa tutkimusta. Kunnostuksessa tulisi ottaa 
huomioon myöspuronvarsipuiden,pensaiden yms. kalabiologi-
nen merkitys. 

5.7.1.3 Kustannukset ja rahoitus 

Em. Tapion ohjeen mukaan pohjapatojen, ojakatkojen ja 
lietekuoppien rakentaminen ei yleensä aiheuta merkittä-
viä kustannuksia. Laskeutusaltaiden kustannukset muodostu-
vat kaivu- ja tyhjentämiskustannuksista. Kustannukset 
vaihtelevat suuresti maaperästä ym. tekijöistä johtuen. 
Keskimäärin kustannukset ovat 3 - 6 mk/m3  . Altaiden sijoit-
tamisessa tulee pyrkiä siihen, että altaan alle jäävästä 
maasta ei tarvitse maksaa korvauksia. 

Vesien selkeytys kuuluu normaaliin ojitustoimintaan ja 
kustannukset sisällytetään metsänparannustöissä hankkeen 
kustannuksiin. Mikäli esimerkiksi suojelukohteiden tai 
muiden syiden vuoksi joudutaan tekemään tavanomaista kal-
liimpia vesienselkeytystoimenpiteitä, voidaan lisäkustan-
nukset esittää rahoitettavaksi metsänparannuslain ( 140/87) 
10 §:n 2 momentin mukaisesti kokonaan avustuksena. Kyseinen 
avustus koskee myös yhteisöjä ja säätiöitä ja metsälauta-
kunnan rahoituspäätös tulee alistaa metsähallituksen vah-
vistettavaksi. 

Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta (aikaisemmin Oulun 
metsänparannuspiiri) on hakenut Kiiminkijoen vesistöalu-
eella osalle hankkeista metsähallitukselta avustusta 
entisen metsänparannuslain perusteella. 

Arvokalapurojen kunnostuskokeilun rahoituksessa voinee 
tulla kysymykseen ainakin työllisyysvarat. Suunnitteluun 
voidaan esittää myönnettäväksi rahoitus kalataloudellista 
kunnostussuunnittelua koskevalta momentilta. Hankkeiden 
toteuttajana voisi olla vesi- ja ympäristöhallinto. Toimek-
siantajana voisi toimia kalatalousviranomainen.Kalatalous-
viranomaisten ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
sekä kalaveden omistajien ja hoitajien mukanaolo suunnitte-
lussa, toteutuksessa ja seurantatutkimuksissa olisi hyvin 
tärkeää. Oulun kalastuspiirin kalastustoimisto on tehnyt 
maa- ja metsätalousministeriölle ensimmäisen asiaa koskevan 
aloitteen. 

5.7.2 M e t s ä n u u d i s t a m i n e n ja m e t s ä n-
1 a n n o i t u k set 

Valtioneuvostonperiaatepäätöksessävesiensuojeluntavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 on esitetty vesiensuojelun tehosta-
mista myös metsänuudistamisessa ja -lannoituksessa. 
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5.7.2.1 Vesistövaikutukset 

Avohakkuiden ja maanmuokkauksen aiheuttaman kuormituksen 
vesistövaikutuksista on hyvin vähän tutkimustietoj a käytet-
tävissä. Koska kuormituksen laadusta ja eräiltä osin 
määrästäkin on tietoja käytettävissä, tiettyjen yleisluon-
toisten johtopäätösten teko on kuitenkin mahdollista. 

Puroja ja noroja ympäröivän pensaston ja puuston säilyttä-
minen on merkityksellistä kalojen esiintymisalueiden 
lisäksi niiden yläpuolisilla vesialueilla, koska lohikalo-
jen esiintymistä rajoittavat useissa tapauksissa kesäkau-
tiset haitallisen korkeat lämpötilat. Puustolla on tärkeä 
merkitys myös saalistajilta suojaavana tekijänä ja pu-
roeliöstön ravinnonsaannin kannalta. Avohakkuiden aiheutta-
malla kuivakausien valumien lisääntymisellä on suotuisa 
vaikutus mm. kalojen elinoloihin. Samalla veden laatu 
kuitenkin usein heikkenee. Metallien huuhtoutumisesta 
voinee voimakkaiden happamuuden muutosten yhteydessä 
aiheutua huomattavaa haittaa kalakannoille.Tutkimustietoja 
ei tästä asiasta liene käytettävissä. Ravinteiden huuhtou-
tumisen (ks. kohta 3.7) lisääntyminen saattaa rehevöittää 
puroja ja aiheuttaa haittaa mm. arvokalakannoille. Veden 
väri ja COD voivat tapauksesta riippuen lisääntyä voimak-
kaasti. Etenkin aurauksista on todettu aiheutuneen voima-
kasta eroosiota mm. Kiiminkijoen tammukkapurojen valuma-
alueilla. Seurauksena on ollut eriasteisia liettymishaitto--
ja. Suojavyöhykkeen on todettu vähentävän huomattavasti 
eroosion uhkaa. 

Hakkuiden ekologisten vaikutusten on eräissä tapauksissa 
todettu olleen voimakkaita. Alapuolisissa puroissa on 
todettu mm. vain voimakkaasti pilaantuneilla alueilla 
tavattavia organismeja (esim. Sphaerotilus-"jätevesisie-
ni"). Myös hajotustoiminta saattaa lisääntyä voimakkaasti 
(ks. Sallantaus 1986). 

Pienissä sivujoissa vesistävaikutukset ovat samantyyppi-
siä kuin puroissa. 

Metsän uudistamisesta ja metsänlannoituksesta aiheutuvien 
haittojen ilmenemiseen Kiiminki- ja Nuorittajoessa vaikut-
taa oleellisesti toiminnan laajuus. 

Nurmes-tutkimus antaa viitteitä siitä, että turvemaametsien 
hakkuut ja metsän uudistaminen saattavat lisätä mm. veden 
ruskeaa väriä aiheuttavan humuksen ja COD:n pitoisuuk-
sia On tärkeää kehittää pikaisesti vesnesuojelua edistäviä 
menetelmiä. Yhdessä muun kuormituksen kanssa avohakkuilla 
ja maanmuokkaustoiminnalla saattaa olla myös jokiuomia 
rehevöittävää vaikutusta. 

Kiiminkijoen vesistön järvet ovat suurimmaksi osaksi 
vesistöalueen latvoilla. Niissä esiintyy yleisesti melko 
voimakasta hapenvajausta alusvedessä. Suurin osa järvistä 
on matalia ja verrattain pieniä. 	Fosfori- ja etenkin 
typpikuormitus saattavat lisätä humuksen hajotustoimin-
nan kautta hapenkulutusta. Hapenkulutusta lisää myös 
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kasvinravinteista johtuva rehevöityminen. Rehevöityminen 
vähentää veden käyttökelpoisuutta virkistystarkoituksiin 
ja kalavetenä. 

Metsänlannoitusten vesistövaikutukset tulevat selvimmin 
ilmi lannoitusalueiden alapuolisissa puroissa ja järvissä. 
Niiden rehevöitymiseen riittää suhteellisen pieni fosfori-
ja typpikuormitus. Kiiminki- ja Nuorittajoessa metsänlan-
noitusten rehevöittävä vaikutus on yksi merkittävä rehe-
vöittävä tekijä. 

5.7.2.2 Toimenpidemandollisuudet 

Metsän uudistaminen ja metsänlannoitukset 

Puidenkorjuutekniikalla ja -ajankohdalla on hyvin suuri 
merkitys hakkuista aiheutuvien eroosiohaittojen syntymi-
sen kannalta. Jyrkkärinteisillä kivennäismailla eroosio 
saattaa muodostua vakavaksi ongelmaksi, ellei sen estämi-
seen kiinnitetä huomiota. Kivennäismailla auraukset ja 
turvemailla hakkuisiin liittyvät kunnostusojitukset ovat 
todennäköisesti kuitenkin pelkkiä hakkuita ja korjuuta 
suurempia eroosion aiheuttajia. 

Jyrkkärinteisiä maita on lähinnä vesistön yläosassa Puolan-
galla. Joen vaikutuspiirissä olevista kivennäismaista 
vain vähäinen osa (soistuneet kankaat) vaativat uudistami-
sen yhteydessä aurausta ja mätästystä. Näin ollen aurausta 
ja mätästystä voidaan välttää huomattavasti tähänastista 
enemmän. 

Aurauksia ei tulisi rinnemailla suorittaa kaltevuuden 
suuntaan. Auraus- ja mätästysalueiden ja vesistön välille 
tulisi myös jättää suojavyöhykkeet. Eroosio voi aiheuttaa 
ongelmia vesistöille etenkin tiiveillä, heikosti vettä 
johtavilla, hienojakoisilla mailla tai kun kaltevuudet 
ovat suuria. Näissä tapauksissa riittävien suojavyöhykkei-
den käyttö on erityisen tärkeää. Aurauskalustoa tulisi 
myös kehittää niin, että auraus voidaan aina suorittaa 
korkeuskäyrien suuntaisesti, niinkuin ohjeet edellyttävät. 

Kasvillisuuden tarpeen ylittävän nitraattitypen huuhtou-
tumista maasta pohjaveteen on vaikea estää. Huuhtoutumi-
nen pohjaveteen ei kuitenkaan aina merkitse joutumista 
vesistöön, koska pohjaveden purkautumisalueilla kasvil-
lisuus käyttää tehokkaasti typpeä. Hakkuiden rytmittämi-
nen mäki- ja rinnealueiden sekä toisaalta painanteiden 
välillä on ilmeisen tärkeää vesistökuormituksen välttämi-
seksi. Korkeuskäyrien suuntainen kaistalehakkuu on esi-
merkki tästä. Suojavyöhykkeiden teho saattaa oikein 
suunniteltuna ja toteutettuna olla huomattava. 

Metsänuudistamistoimintaa varten tulisikin laatia vesien-
suojelua koskevat ohjeet, jotka antaisivat tarvittavat 
tiedot uudistamistoimintaa suunnittelevien lisäksi aina 
työnjohtotasolle saakka. Tämän voisivat tehdä esim. Keskus-
metsälautakunta Tapio yhdessä metsähallituksen ja vesi- 
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ja ympäristöhallituksen kanssa.Vesi-ja ympäristöhallituk-
sen tulisi harkita metsänuudistamista ja lannoituksia 
koskevien valvontaohjeiden laatimista. 

Metsänuudistamistoiminnanvesistövaikutuksistaonmaassamrne 
julkaistu tutkimustuloksia lähinnä ns. Nurmes-tutkimukseen 
liittyen. Kuormitus- ja vesistövaikutuksista tiedetään 
vielä aivan liian vähän. Vesiensuojelutoimenpiteiden 
kehittämiseksi tulisi tutkia erityisesti maanpinnan käsit-
telyn vaikutuksia maan, pohjaveden ja valumavesien happa-
moitumiseen ja haitallisten metallien liikkeiden kannalta 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mahdollisten eroosiohait-
tojen ennakoiminen ja eroosion estämismenetelmien kehittä-
minen sekä typen käyttäytymisen selvittäminen ovat lisäksi 
keskeisiä asioita, joita tutkimalla voidaan saada arvokasta 
tietoa vesiensuojelutoimenpiteiden kehittämiseksi.Kiimin-
kijoen vesistöalueella tarvittaisiin tulevaisuudessa tietoa 
miten kivennäismaiden lisäksi turvemailla tehtävien avohak-
kuiden ja niiden jälkeisten kunnostustoimenpiteiden vesis-
töhaittoja tulisi estää. Koko valuma-alueen pinta-alasta 
tulee olemaan turvemaametsiä ojituspinta-alatietojen 
perusteella arvioituna noin 30 %. 

Purojen kunnostus 

Ojitusten lisäksi myös avohakkuut, maanmuokkaus ja lannoi-• 
tukset voivat aiheuttaa purojen ja muiden pienvesien 
kalataloudellisen ja mahdollisen luonnonsuojeluarvon 
täydellisenkin menettämisen. Toimenpiteillä pilattuja 
puroja voitaisiin kunnostaa kohdassa 5.7.1.2 esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti. 

Torjunta-aineita koskevat toimenpidemandollisuudet 

Vesiensuojelun kannalta olisi hyödyllistä pyrkiä käyttä-
mään mahdollisimman paljon muita kuin kemiallisia torjun-
tamenetelmiä vesakontorjunnassa. Noudattamalla torjunta-
aineiden levityksessä suurta tarkkuutta ja varovaisuutta, 
voidaan vesistöhaittojen uhkaa oleellisesti vähentää. 
Välttämällä torjunta-aineiden lentolevitystä purojen, 
jokiuomien, lampien ja järvien läheisyydessä voidaan estää 
kemikaalien joutumista levityksen yhteydessä vesistöön. 

Levityslaitteiden käsittelyn, täytön ja puhdistuksen 
yhteydessä saattaa torjunta-aineita ja niiden pesuvesiä 
päästä vesistöön. Tämä voidaan estää noudattamalla tarkoin 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia ohjeita. 

Kustannukset 

Metsänuudistamisen ja metsänlannoitusten vesiensuojelu-
toimenpiteistä ei aiheudu vesiensuojeluun liittyviä kustan-
nuksia, jos sellaisina ei pidetä esitetyn tutkimustoiminnan 
käynnistämistä. On mahdollista, että tutkimustietojen ja 
saatujen kokemusten lisääntyessä voidaan myöhemmin joutua 
harkitsemaan myös toimenpiteitä, joista aiheutuu kustannuk-
sia. 
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5.8 KAATOPAIKAT 

5.8.1 V e s i stöva i k u t u k s e t 

Kiiminkijoen vesistöalueella olevien kaatopaikkojen valuma-
vesien laatua ja vaikutuksia on tarkkailtu vain Puolangal-
la. Ilmeisesti kaatopaikkojen aiheuttama vesistön kuormi-
tus on Puolangallakin vähäinen. Vesistöalueella ei ole 
todettu myöskään pohjavesiä vaarantavia kaatopaikkoja. 

5.8.2 T o i m e n p i d e m a h d o 1 1 i s u u d e t 

Käytössä olevan kaatopaikan pito läpäisevällä maaperällä 
voidaan väliaikaisesti sallia edellyttäen, että kaatopaikka 
on valvottu, kaatopaikalle tuodaan vain tavanomaista 
kuivaa talous- tai rakennusjätettä. Lisäksi kaatopaikasta 
ei saa aiheutua vesilaissa kiellettyä pohjaveden pilaantu-
mista. 

Kaatopaikka voidaan perustaa ja hoitaa siten, ettei pinta-
vesien pilaantumista tapahdu. Tällöin vesioikeuden lupa 
ei yleensä ole tarpeen. Uutta kaatopaikkaa perustettaessa 
tulee siitä tehdä vesiensuojeluasetuksen 1962/283 (muut. 
1970/429) mukainen ilmoitus vesi- ja ympäristöpiirille. 

Kaatopaikka-alueen ojitus suoritetaan siten, että ympäris-
töstä tulevat valumavedet kulkeutuvat kaatopaikan ohi. 
Toisaalta itse kaatopaikalta tulevat valumavedet on usein 
tarpeen kerätä yhteen käsittelyä varten. 

Kaatopaikalta tulevien valumavesien käsittelytarve ratkais-
taan tapauskohtaisesti mm. sen mukaan, millaisia jätteitä 
kaatopaikalle tuodaan ja millainen on purkuojien ja -vesis-
tön käyttö.Valumavesien käsittelyä ei suunnitteluvaiheessa 
aina pidetä tarpeellisena. Kaatopaikka voidaan kuitenkin 
sijoittaa ja suunnitella siten, että valumavesien käsittely 
on tarvittaessa helposti lisättävissä. 

Suunnittelualueen kaatopaikoilla ei ole järjestetty var-
sinaista valumavesien käsittelyä. Vain Puolangalla on 
kaatopaikan kuormitustarkkailu katsottu tarpeelliseksi. 

Kaatopaikoille ajettava jäte on pääasiassa yhdyskunta-
jätettä, jolla tarkoitetaan mm. talousjätettä, myymälöistä 
ja toimistoista kertyvää jätettä, pienteollisuusjätettä, 
yleisen puhtaanapidon jätettä ja rakennusjätettä. 

Nestemäisen jätevesilietteen tuonti kaatopaikalle saattaa 
aiheuttaa ympäristöhaittoja. Lietteen käsittely ja kuivaus 
on mahdollista järjestääjäteveden puhdistuksen yhteyteen. 
Käsittelyn jälkeen liete voidaan ohjata maanparannusaineena 
hyötykäyttöön. Teollisuusjätteistä aiheutuvat haitat 
voidaan estää ottamalla yleiselle kaatopaikalle vain 
jätteitä, joiden koostumus tunnetaan. 

Suurimmat ongelmat kaatopaikoilla aiheuttavat nestemäi-
set lietteet, jotka saattavat valua ympäristöön ja vesis- 
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töön. Vesihallituksen (1979a) valvontaohjeessa nro 41 on 
todettu mm., että kuivaamattoman puhdistamo- ja sakokai-
volietteen pitempiaikaisesta varastoinnista ja kaatopai-
kalle toimittamisesta tulee luopua mahdollisimman nopeasti 
ja viimeistään vuoden 1984 loppuun mennessä. Ohjeen mukaan 
tästä poikkeaminen voinee kuitenkin tulla kysymykseen 
muun muassa puhdistusmenetelmästä riippuen pienten enintään 
noin 1 000 - 2 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdista-
moiden lietteiden ja sakokaivolietteiden osalta. Tällöin 
edellytetään kuitenkin, että menettely ei ole ristiriidassa 
kaatopaikkoja koskevien vaatimusten kanssa. 

Puolangan kaatopaikalle on ajettu vuosittain suuri määrä 
puhdistamo- jasakokaivolietteitä.Uudenjätevedenpuhdista-
mon valmistuttua vuonna 1990 on aloitettu viemärilaitoksen 
saostuskaivojen poistaminen käytöstä. Puhdistamoliete 
kompostoidaan ja saadaan siten hyötykäyttöön. Muualta 
tulevia umpi- ja sakokaivolietteitä ei kuitenkaan tule 
ottaajätevedenpuhdistamolleilmanlisäjärjestelyjä. Mikäli 
sakokaivolietteen käsittelyä ei voida järjestää puhdista-
molla, tulee se varastoida ja sijoittaa kaatopaikalle 
niin, ettei ympäristöhaittoja tapahdu. 

5.9 HUOLTOASEMAT JA KORJAAMOT 

Suunnittelualueen kaikki huoltoasemat johtavat jätevetensä 
käsittelyn jälkeen jätevedenpuhdistamolle. 

Huolto- ja pesutoiminnan jätevedet saattavat sisältää 
mm. seuraavia epäpuhtauksia: 

- hiekkaa 
- lietettä 
- tiebitumia ja suolaa 
- moottoriöljyä, rasvoja ja polttonesteitä 
- vahaa ja alustan korroosion suojausaineita 
- pesussa käytettyä liuotinta 
- pesuaineita ja tensidejä. 

Ennen jätevesien laskemista yleiseen viemäriin tai ympäris-
töön voidaan jätevedestä erottaa hiekka ja liete hiekan--
erottimessa ja öljypitoiset aineet öljynerottimessa. 
Jätevedet voidaan johtaa kunnalliseen jätevesiviemäriin. 
Muussa tapauksessa tarvitaan sijoituspaikan oloihinin 
sovellettu ja paikallisten viranomaisten hyväksymä jäte-
vesien johtamista ja puhdistusta koskeva suunnitelma. 

Pesutoiminnan kasvu saattaa aiheuttaa sen, että käytössä 
olevan öljynerottimen kuormitus tulee liian suureksi. 
Alimitoituksesta johtuen emulgoivien pesuaineiden muodos-
tavat emulsiot saattavat jäädä hajoamatta, jolloin öl-
jynerottimen erotusteho jää heikoksi. 

Öljyalan keskusliitto (1976) on laatinut jätevesien käsit-
telyä koskevat ohjeet. Jäteöljyjen yms. tynnyrivarastoin-
nista tulee mahdollisuuksien mukaan luopua. Kuntien ympä- 
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ristönsuojelulautakunnat voisivat suorittaa huoltoasemien 
ja korjaamojen tarkastuksia. 

5.10 LASKEUMA ILMAKEHÄSTÄ 

5.10.1 V e s i s t ö v a i k u t u k s e t 

Vesistöalueen latvajärvissä on todettu happamoitumista. 
Samaan suuntaan viittaa myös Kiiminkijoen vedenlaadun 
kehitystä koskeva tutkimus. Ilmiöön on saattanut olla 
vaikutusta ilmakehän kautta tulevalla happamoittavalla 
laskeumalla. Voimakkaimmat vaikutukset happamuuden lisään-
tymisellä on ajallisesti keväällä lumensulamisen aikana 
ja maantieteellisesti vesistöalueen latvavesistöissä ja 
sivujoissa. Happamuuden lisääntyminen on kuitenkin huoles-
tuttavaa myös pääuoman kannalta. 

5.10.2 T o i m e n p i d e m a h d o 1 1 i s u u d e t 

Happamoitumiskehityksen syitä tulisi tarkemmin tutkia. 
Jo tähänastisten selvitysten perusteella voidaan kuitenkin 
todeta, että valtakunnallisilla toimenpiteillä ja kansain-
välisillä sopimuksilla aikaansaatava ilman kautta tulevan 
happamoittavan laskeuman väheneneminen olisi vesistön 
luonnontilan säilyttämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

5.11 MAHDOLLISUUDET VÄHENTÄÄ LASKETTUJEN JÄRVIEN PERKAUSTEN JA 
POHJAVEDEN OTON HAITALLISIA VAIKUTUKSIA VESISTÖÖN 

5.11.1 L a s k e t u t j ä r v e t 

Kiiminkijoen vesistöalueella laskettujen järvien pinta-
ala on noin 26 km' (Hynninen 1988c). Osa järvistä on 
laskettu kokonaan, jolloin niiden pohjasta on muodostettu 
yleensä ns. puolikuivia alueita. Osittain lasketuissa 
järvissä haittana on usein liiallinen mataluus ja siitä 
johtuva rehevyys sekä nopeutunut umpeenkasvu. Kiiminkijoen 
vesistöalueelta on Oulun vesi- ja ympäristöpiirille tehty 
aloitteet Jolosjärven, Mannilanjärven, Iso Juopulinjärven, 
Alalammen, Hetejärven, Vuormajärven ja Vähä Vuormajärven 
kunnostamisesta. Kaikkien em. järvien veden pintaa on 
aikoinaan laskettu. Kaikissa näissä ja useimmissa muissakin 
tapauksissa keskeisintä olisi vedenpinnan nosto. Kiiminki-
joen uittosäännön kumoamiseen liittyvien kunnostustöiden 
yhteydessä on eräiden Puolangalla sijaitsevien järvien 
vedenpintoja nostettu lähemmäs ennen laskua vallinnutta 
tasoa. 

Rantojen käyttö on yleensä mukautunut vallitseviin veden-
korkeuksiin. Vedenpinnan noston vuoksi kuivatustilanne 
huononee joillain alueilla. Tästä syystä vettymisalueiden 
maanomistajien suhtautuminen on usein hankkeen toteuttami-
seen nähden kielteinen. Vain harvoin ovat hyödynsaajat 
ja haitan kärsijät pystyneet keskenään sopimaan asiasta. 
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Jos sopimukseen päästään, olisi vedenpinnan nostaminen 
mahdollista eräissä tapauksissa ilman vesioikeuden lupaa. 
Kunnostushankkeita toteutetaan yleensä valtion ja kunnan 
yhteistyönä. Valtion varojen käytön edellytyksenä on 
hankkeen yleinen merkitys. 

Vain verrattain pieni osa Kiiminkijoen vesistöalueen 
lasketuista järvistä voitaneen kunnostaa. Teoreettisesti 
voidaan kuitenkin tarkastella mahdollisuutta, jonka mukaan 
koko laskettu vesipinta-ala ja -tilavuus palautettaisiin 
entiselleen. Palauttamalla vedenkorkeudet entiseen tasoon 
voidaan Kiiminkijoen alivirtaamia jonkin verran lisätä. 
Tämä edellyttää kuitenkin sellaisten pohjapatojen rakenta-
mista, jotka tulva-aikoina ja suuremman tulovirtaaman 
aikana varastoivat vettä sekä tasaavat virtaamia lisäten 
samalla alivirtaamia. Jos arvioidaan, että kunnostuksen 
ja vedenpinnan noston avulla saataisiin Puolankaalukuunot-
tamatta 0,1 m:n käytettävissä oleva vesikerros, vastaisi 
se 2,6 milj. m3 . Jos tämä valuisi tasaisesti esim. kolmen 
kuukauden aikana, olisi alivirtaaman lisäys noin 0,3 m3 /s. 
Arviossa on otettu huomioon, että vedenpinnasta haihtuu 
kesän aikana jopa 0,3 - 0,4 m. 0,3 m3 /s lisäisi Kiiminki-
joen keskialivirtaamaa Haukiputaalla (6,5 m3 /s) 4,6 %. 
Toimenpiteellä voisi olla kuitenkin paikallisesti suurempi 
virtaamia lisäävä merkitys, sillä suuri osa näistä järvistä 
sijaitsee alivirtaarniltaan vähäisen Nuorittajoen valuma-
alueella. 

Puolangalla on laskettu lähinnä uittoperkauksien yhteydessä 
yhteensä 6,6 milj. m3  :n vesitilavuutta vastaava allastila-
vuus. Uittosäännön kumoamista koskevassa vesioikeuden 
päätöksessä j ärvien vedenpintoj a on määrätty nostettavaksi. 
Suunnitelmien perusteella arvioituna nostoilla saatava 
vesitilavuus on 2,1 milj. m3 . 

Kokonaisuudessaan järviallastilavuuden väheneminen on 
ollut varsin merkittävää. Tästä on aiheutunut jossain 
määrin ainakin ylivirtaamienlisääntymistä,Ilmiötä voitai-
siin selvittää tarkemmin vertaamalla Haukiputaan virtaama-
arvoissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia ja tehtyjä 
järvien vesipintojen laskuja keskenään. 

Kunnostuksista saatava järvisyyden lisääntyminen vaikut-
taisi jonkin verran kevättulvien äärevyyttä vähentävästi. 
Kunnostuksiin liittyisi useimmiten vedenpinnan noston 
lisäksi myös muita toimenpiteitä, esim. vesikasvillisuuden 
niittoa. Pääasiallinen hyöty kunnostuksista koituisi 
paikalliselle väestölle, joiden virkistys- ja kalastusmah-
dollisuudet paranisivat. 

Kokonaan tai suureksi osaksi laskettujen järvien veden 
laatu muodostuu yleensä kunnostuksen jälkeen suhteelli-
sen heikoksi. Tyypillisiä ovat mm. happikadot talvella 
ja suurista kasvinravinnepitoisuuksista johtuva rehevyys. 
Mikäli laajoihin kunnostushankkeisiin mentäisiin, tulisi 
selvittää hankkeiden vaikutukset vesistön veden laatuun. 
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5.11.2 P e r k a u k s e t 

Kiiminkijoen vesistön käytölle ja tilalle asetetut tavoit-
teet edellyttävät, että vesistö pidetään mahdollisimman 
luonnontilaisena. Perkaukset muuttaisivat vesiluontoa 
haitallisesti, joten niistä tulisi pidättyä jokiuomien 
lisäksi mahdollisimman tarkoin myös merkittävien purojen 
kyseessä ollen. Voitaisiin selvittää sivu-uomissa tehtyjen 
perkausten entisöimistarvetta ja -mahdollisuuksia. 

5.11.3 P o h j a v e d e t j a n i i d e n o t t o 

Kiiminkijoen vesistöalueella olevat taajamat sekä pääosa 
haja- ja loma-asutuksesta käyttävät pohjavettä. Tästä ei 
ole vesistölle haittaa. 

Kohdassa 4 on esitetty tietoja mahdollisesta pohjavedenhan-
kinnasta Kiiminkijoen vesistöalueelta.Tähänastistenselvi-
tysten perusteella esiintymien suhteellisen tehokkaan 
käytön seurauksena poistuisi Nuorittajoen valuma-alueelta 
vesiä yhteensä noin 0,2 - 0,3 m3  /s. Hankkeelle kaavaillusta 
aikataulusta ei ole esitetty julkisuudessa tietoja. 

Veden johtaminen pohjavedenottamoista vesistöalueen ulko-
puolelle vähentäisi selvästi erityisesti Nuorittajoen 
kuivakausien virtaamia. Nuorittajoen keskialivirtaama on 
0,7 m3 /s ja alivirtaama 0,2 m3 /s. Hyvälaatuisen pohjaveden 
virtauksen veden laatua parantava vaikutus vähenisi samal-
la. Nuoritta- ja Kiiminkijoen suojelun kannalta olisi 
hyvin tärkeää, että pohjavedenhankinnan hydrologiset ja 
muut vesistövaikutukset selvitetään perusteellisesti ja 
otetaan huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
viimeistään pohjavesien hyödyntämiseen tähtäävässä veden-
hankinnan yleissuunnittelussa. Pieneneviä alivirtaamia 
korvaavien vesien johtaminen Iijoen vesistöstä on yksi 
mahdollisuus estää Nuoritta- ja Kiiminkijoelle aiheutuvia 
haittoja. Soranotolla vähennettyjä ja veden laadultaan 
heikennettyjä pohjavesialueita ei voida enää palauttaa 
entiselleen. Pohjavedet vaikuttavat mm. pintavesien laatuun 
ja lämpätilaan, joten pohjavesialueiden suojelulla maa-
ainesten ottohankkeisiin liittyen saattaa olla huomattavia 
vesistävaikutuksia paikallisesti. Kiiminkijoen vesistäalu-
een tärkeimpien pohjavesivarojen sijainti tunnetaan. 
Alueella on kuitenkin huomattavissa määrin vähemmän tärkei-
tä ja osaksi täysin tuntemattomia pohjavesialueita. Esim. 
kuntien yhteistyönä voitaisiin laadituttaa kokonaisvaltai-
nen selvitys pohjavesialueista ja esittää tarvittavat 
suojelutoimenpiteet. Jokilaakson maaperätietoja tarkentava 
selvitys on ollut vireillä alueen kunnissa. Pohjavesiasiat 
kuuluisivat selvityksen aihepiiriin. 
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6 YHTEE NV ETO T O I M E N P I D E M A H D O L L I-
S UUKS I E N V E S I S T Ö VA I K 61 T UK S I S T A 

Puolangan viemäri laitoksenjätevedenpuhdistusontehostunut 
vuonna 1990. Puolangan jätevesien aiheuttamalla kuormituk--
sella on selvä vaikutus Kivarinjärveen ja Ylikiimingin 
jätevesillä alapuoliseen Kiiminkijokeen. Ylikiimingin 
puhdistettujen jätevesien aiheuttama kuormitus loppuu 
lähivuosina, jos jätevedet johdetaan tulevaisuudessa 
vesistöalueen ulkopuolella olevalle puhdistamolle. 

Utajärvelläsijaitsevankalankasvatuslaitoksenkasvinravin-
nekuormitus rehevöittää alapuolista Kiiminkijokea. Laitok-
selta on edellytetty uudessa vesioikeuden luvassa ravinne-
kuormituksen vähentämistä lietteenpoistoa tehostamalla. 
Lietteen talteenottotekniikan toimivuutta ei ole tutkittu. 
Koska laitoksen rehunkäyttö- ja kalatuotanto-oikeutta on 
samalla laajennettu arvioitua vesistökuormituksen vähenty-
mistä vastaavaksi, vaikutukset tullevat nykyisen luvan 
mukaisillavesiensuojelutoimenpiteilläpysymäänjotakuinkin 
nykytasolla. 

Turvetuotannon aiheuttama kuormitus rasittaa eniten Nuor.it- 
tajokea ja sen alapuolista Kiiminkijokea. Mikäli vesien-
suojelutoimenpiteitä tehostetaan nykyisestä, turvetuotan-
nosta ei aiheutune veden käyttökelpoisuuden heikkenemistä 
yleisen luokituksen ja virkistyskäyttöluokituksen perus-
teella. Kalavesiluokituksen perusteella Kiiminkijoen ala-
juoksu on jo nykyisin luettavissa ennemmin tyydyttävään 
kuin hyvään luokkaan. Luokan nostaminen selvästi hyväksi 
edellyttäisi ennen kaikkea veden ruskeaa väriä aiheuttavan 
humuksen pitoisuuden pienentämistä.Turvetuotanto aiheuttaa 
mm. humuskuormitusta. Tuotantotoiminnan lopettaminen 
saattaisi vähentää merkittävästi humuskuormitusta. Se ei 
ehkä kuitenkaan yksin riittäisi nostamaan Kiiminkijoen 
alajuoksun veden laatua kalavetenä hyvään luokkaan. 

Turvetuotantotoiminnan laajentaminen selvästi nykyistä 
suuremmaksi vaihtoehdon kaksi mukaisesti laskisi ilmeisesti 
ainakin Nuorittajoen alapuolisen Kiiminkijoen veden virkis-
tys- ja yleiskäyttökelpoisuuden hyvästä tyydyttäväksi. 
Kalavesiluokan nostaminen hyväksi kuormitusta vähentämällä 
olisi hyvin vaikeaa. Nuorittajoen tila heikkenisi. 

Vaihtoehdon kolme mukaisessa laajuudessa toteutettu turve--
tuotantotoiminta aiheuttaisi huomattavan uhan arvokalakan-
noille, kalataloudelle, virkistyskäytölle ja jokilaakson 
matkailukäytölle.Käyttökelpoisuusluokatlaskisivattyydyt-
täväksi myös Kiiminkijoen keskijuoksulla. Nuorittajoessa 
ja Kiiminkijoen alajuoksulla kuormituksen aiheuttamat 
haitat olisivat voimakkaita. Koska uusilla tuotantoalueilla 
voitaisiin ottaa käyttöön uusinta vesiensuojelutekniikkaa 
ja vähentää näin merkittävästi vesistökuormitusta, käyttö-
kelpoisuusluokkien laskua välttäväksi ei kuitenkaan liene 
odotettavissa. Kaloissa saattaa kuitenkin esiintyä voimak-
kaitakin makuvirheitä, jotka ovat yksi välttävän luokan 
tunnusmerkki. 



Neljäntenä toimenpidevaihtoehtona on tarkasteltu tilannet-
ta, jonka mukaan turvetuotantotoiminta lopetetaan Kiiminki-
joen vesistöalueelta.Turpeen noston lopettaminen vähentäi-
si vesistökuormitusta, ainakin, jos vesiensuojelutoimenpi-
teitä jatketaan so. huolehditaan laskeutusaltaiden ja 
pintavalutusalueen toimivuudesta, estetään mahdollinen 
laskuojien ja eristysojien syöpyminen jne. Vesiensuoje-
lun kannalta yksi parhaista vaihtoehdoista lienee se, 
että nykyiset tuotantoalueet käytetään loppuun asti ja 
huolehditaan vesiensuojelutoimenpiteistä mahdollisimman 
hyvin. Turvetuotantotoiminnan lopettaminen lopettaisi 
toiminnasta aiheutuvan kuormituksen. Tämä näkyisi Nuoritta-
joen ja Kiiminkijoen veden laadussa. Mm. veden väri, COD 
ja kasvinravinnepitoisuudet olisivat ajoittain selvästi 
nykyistä pienempiä. Tuotantotoiminnan lopettaminen lisäisi 
osaltaan vesistön suojeluarvoa ja käyttöarvoa luonnonti-
laisena vesistönä. 

Nuorittajoen yläjuoksun latva-alueen turvetuotantosuot 
sijaitsevat Iijoen tulvanaikaisten bifurkaatioiden vuoksi 
erityisen ongelmallisella alueella. Tavanomaisten vesistö-
vaikutustenlisäksi lijoen vesistön Jongunjärvestä keväällä 
tulevien tulvavesien aikaansaamat huuhtoutumatsaattaisivat 
aiheuttaa huomattavia haittoja alapuolisessa vesistössä. 
Soiden käyttöönotto vaatisi mm. mittavia vaikeasti to-
teutettavissaolevia tulvasuojelutoimenpiteitä. 

Turvetuotantoalueiden aiheuttaman vesistökuormituksen 
suuruus vaihtelee eri soilla huomattavasti. Tähän vaikutta-
vat useat huuhtoutumista säätelevät tekijät ja turpeen 
laatu. Kokeellisesti turvetuotannon aiheuttamaa kiinto-
ainekuormitusta ja sen mukana kulkeutuvia aineita on 
parhaimmillaan saatu melko tehokkaastivähennetyksivesien-
suojelutoimenpitein. Kiiminkijoen vesistöalueella tuotan-
nossa olevilla vanhoilla soilla uutta tekniikkaa, kuten 
esim. pintavalutuskenttiä, on yleensä vaikea ottaa käyt-
töön.Muutoinkin turvetuotannon aiheuttaman kiintoainekuor-
mituksen tehokas vähentäminen on vaikeasti hallittavissa 
ja sitä voidaan pitää lähinnä seuraavan vuosikymmenen 
haasteena. Lisäksi on mainittava, että tähän mennessä 
käyttöönotetuilla ja kokeilluilla menetelmillä ei saada 
poistetuksi liuenneita ja kolloidisia aineita. 

Haja-asutus ja loma-asunnot sekä erillislaitokset aiheutta-
vat varsinkin kesäajan vähävetisinä aikoina varsin merkit-
tävän fosfori- ja typpikuormituksen niissä vesistönosissa, 
joissa asutusta on runsaasti. Viemäröimätön asutus on ti-
heintä Haukiputaan ja Kiimingin kuntien alueilla. Haja-
ja loma-asutuksen jätehuollon tehostamiseksi esitetyillä 
toimenpiteillä voitaisiin vähentää merkittävästi vesistö-
kuormitusta ja vähentää vesistön hygieenistä ja kasvinra-
vinnekuormitusta. 

Metsätalous on viime aikoihin saakka ehkä eniten vaikutta-
nut Kiiminkijoen vesistön tilaan. Metsäojitusten rajoitta-
misella vesien käytön kokonaissuunnitelmassa esitetyn 
mukaisesti vain kaikkein kannattavimmille hankkeille 
vähennettäisiin ilmeisesti huomattavasti ojitustoimintaa. 
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Kunnostusojitukset laajenevat lähitulevaisuudessa voimak -
kaasti, joten em. ojitusrajoitus vähentäisi selvästi 
vesistökuormitusta ja siitä aiheutuvia haitallisia vesistö-
vaikutuksia. Suosituksen toteuttaminen edellyttäisikuiten-
kin metsänparannuslain muuttamista. 

Toisena mahdollisuutena voidaan tarkastella ojitusten 
toteuttamista valtakunnallisesti käytetyliä kannattavuus-
tasolla. Myös vesiensuojelutoimenpiteet toteutettaisiin 
muilla vesistöalueilla käytettyjä vastaavasti. Kunnos-
tusojitustenlaajentuessa voimakkaastilisääntyisivesistö--
kuormitus selvästi nykyistä suuremmaksi, mikä tulisi 
näkymään ajoittain selvästi veden laadussa. 

Haitallisten vesistövaikutusten välttäminen olisi vesistön 
suojelulle ja tilalle asetettujen tavoitteiden saavuttami-
sen kannalta välttämätöntä. Näin ollen Kiiminkijoen vesis-
töalueella tulisi voida toteuttaa yleistä tasoa vaativampia 
vesiensuojelutoimenpiteitä. Erityistapauksissa, esim. tai-
men- tai harjuspuron ja luonnonsuojelullisesti muutoin 
arvokkaiden purojen valuma-alueilla, tulisi tarvittaessa 
pidättäytyä ojituksista kokonaan. Ojitusalueiden vesien-
suojelutoimenpiteiden tehokkuudesta on käytettävissä 
hyvin vähän mittaustuloksia. Koska joen suojeluvesiluonne 
edellyttää tehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä ja niiden 
toimivuudesta ei tiedetä riittävästi, tulisi kiireellisesti 
käynnistää tutkimus, jolla selvitetään nykyisten toimenpi-
teiden tehokkuutta ja pyritään löytämään uusia, entistä 
tehokkaampia menetelmiä kuormituksen vähentämiseksi. 

Metsänuudistamiseen ja metsälannoituksiin liittyy monia 
tekijöitä, joista aiheutuu vesistökuormitusta. Lisäksi 
esim. puroja ja noroja ympäröivän puuston ja pensaston 
säilyttämisellä on huomattavaa merkitystä erityisesti 
lohikalojen viihtymisen kannalta. Suurimpia tulossa olevia 
muutoksia nykyiseenverrattuna on metsäojitusalueiden 
hakkuiden lisääntyminen tulevaisuudessa. Turvemailla 
tehtävät hakkuut ja niiden jälkeiset kunnostustoimet 
saattavat Nurmes-tutkimuksesta saatujen tietoj en perusteel-
la aiheuttaa huomattavia muutoksia valumavesien laatuun. 

Haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseksion käytettä-
vissälukuisia toimenpiteitä. Niistä useimpien vesiensuoj e-
lullisesta merkityksestä ei tiedetä paljoakaan. Tulisikin 
kiireellisesti käynnistää laajamittainen suunnittelu-, 
tutkimus- ja kokeilutoiminta, jolla selvitetään metsänuu-
distamisen ja metsänlannoitusten aiheuttamaa kuormitusta 
ja vesistövaikutuksiasekä kehitetäänvesiensuojelutekniik-
kaa. Toteuttamalla jatkuvasti mahdollisimman huolellisesti 
kuormituksen vähentämiseen ja muiden haitallisten vaikutus-
ten estämiseen tähtääviä toimenpiteitä, voidaan vesistävai-
kutuksia merkittävästi vähentää. 

Peltoviljelyn aiheuttaman kasvinravinnekuormituksen suu-
ruudesta on kirjallisuustietojen perusteella voitu saada 
vain hyvin karkea arvio. Voidaan kuitenkin todeta, että 
pellot vaikuttavat selvästi veden laatuun. Peltoviljelylle 
on esitetty valtakunnallisesti eri yhteyksissä suositeltuja 
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toimenpiteitä. Tehostamalla neuvonnan ja valistuksen 
keinoin kuormitusta vähentävien viljelyteknisten toimenpi-
teiden toteuttamista voidaan merkittävästi vaikuttaa veden 
laatuun. Erityistoimenpiteitä ei ole katsottu välttämättö-
mäksi mm., koska suurin osa pelloista on nurmiviljelyssä 
ja peltoviljelypinta-ala vähentynee tulevaisuudessa. 

Karjataloudesta syntyvien jätteiden joutuminen vesistöön 
saattaa jo pieninäkin määrinä aiheuttaa erityisesti vesis-
tön hygieenisen tilan huonontumista ja heikentää vesistön 
käyttömahdollisuuksia. Kuormittava vaikutus on suurimmil-
laan, jos karjatalousjätteitä pääsee suoraan valumaan 
vesistöön lantaloista tai säiliöistä. Koska karjatalouden 
aiheuttama kuormitus ei näyttäisi lisääntyvän tulevaisuu-
dessa ja karjamäärän perusteella kuormitus on suhteellisen 
pieni, karjatalouden vesiensuojelussa voidaan noudattaa 
asiasta annettuja valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia. 

Ilmasta tulevan kuormituksen vesistöjä happamoittava 
vaikutus on yksi hyvin merkittävä uhkatekijä. Happamoitumi-
sesta on jo havaittu selviä merkkejä. Valtakunnallisilla 
ja kansainvälisillä toimenpiteillä aikaansaatava kuormituk-
sen väheneminen olisi vesistön luonnontilan säilyttämisen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Muutoin erityisesti lumensu-
lamisvesien keväällä aiheuttama happamuuden lisääntyminen 
saattaa haikentää mm.vesistöalueenjokien arvokalakantojen 
kehittämismandollisuuksia. 

Laskettuja järviä kunnostamalla voitaisiin parantaa etenkin 
paikallisesti vesistön virkistyskäyttömandollisuuksia. 
Myös arvokalapurojen kunnostamisella olisi huomattavaa 
merkitystä. 

Kiiminkijoen vesistön käytölle asetettujen tavoitteiden 
toteuttaminen edellyttää, että vesistön tila täyttää 
verrattain korkeat laatuvaatimukset.Tämä voidaan saavuttaa 
vain, jos kaikki merkittävät kuormittajat ja muutoin 
vesistön tilaa haitallisesti muuttavien toimintojen har-
joittajat toteuttavat tehokkaita vesiensuojelutoimenpitei-
tä. Kuormitusta tulee saada vähennetyksi nykyisestä, joten 
lisäkuormitusta ei voida enää sallia. Muussa tapauksessa 
vesistönluonnontaloudellistenkäyttömuotojenkehittämisel-
le, suojelulle ja tilalle asetettujen tavoitteiden toteut-
tamismandollisuudet osittain tai kokonaan menetetään. 

Mahdollinen pohjavesivarojen johtaminen laajamittaisesti 
vesistöalueen ulkopuolelle saattaisi aiheuttaa hydrologi-
sista muutoksista johtuvia haittoja kuivakausien pienten 
virtaamien vallitessa etenkin Nuorittajoessa. 
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7 KEINOT JA MENETTELYTAVAT V E S I E N-
S U O J E LUSSA 

7.1 LAINSÄÄDÄNTÖ, HALLINTO JA VALVONTA 

7.1.1 Vesiluonnon 	s u o j e l u 

Vesiluonnon suojelun keskeisimmät tehtävät liittyvät ehj ien 
vesistökokonaisuuksien ja niiden eliölajien turvaamiseen. 
Tästä huolimatta suojelutoimista puuttuu maassamme koko-
naisvaltaisuus ja vahvistettuja suojeluohjelmia on vähän. 

Paitsi vesi- ja ympäristöhallinnon myös muun valtion ja 
kunnallishallinnon on toiminnassaan otettava huomioon 
periaatepäätöksen tavoitteet. Periaatepäätös ei kuitenkaan 
sido vesioikeuksia ja sitä ylempiä oikeusasteita. 

Kiiminkijoki kuuluu Project Aqua -ohjelmassa tieteellisiksi 
tutkimuskohteiksi varattujenvesistöjenluetteloon.Kiimin-
kijokea on esitetty suojelukohteeksimaa- ja metsätalousmi-
nisteriön suojeluvesityöryhmän mietinnössä "Erityistä 
suojelua vaativat vedet" (1977) ja Kiiminkijoen vesistön 
vesien käytön kokonaissuunnitelmassa (1977) ja sen toimen-
pidesuosituksissa (Vesihallitus 1980 ja 1986). Suojelun 
tavoitteena on säilyttää joen luonnontila sekä samalla 
ylläpitää valuma-alueen vesitalous ja kalakannat mandolli-
simmanluonnonmukaisina. Koskien suojelulaissa Kiiminkijoen 
kosket on rauhoitettu voimatalousrakentamiselta. 

Myös jokilaakso on suojelutavoitteiden takana. Osoituksena 
tästä on esim. Kiiminkijoen kalastushoitoyhtymän aloite 
ympäristöministeriölle Kiiminkijoensuojelun virallistami-
seksi vuonna 1983. Jokilaakson kuntien vetämässä Kiiminki-
jokiprojektissa on myös valmisteltu suojelun virallista-
misaloite, joka jätettiin joulukuussa 1988 ympäristöminis-
teriölle. 

Suojelun vahvistamattomuus on hallinnollinen ongelma. 
Kansainvälinen Project Aqua -ohjelma ja sen sovellutukseksi 
laadittu kansallinen erityistä suojelua vaativia vesiä 
koskeva ohjelma ovat vailla vahvistusta. Vesiensuojelun 
tavoiteohjelmassa vuoteen 1995 esitetään kiireellisesti 
selvitettäväksi, tuleeko ja missä laajuudessa mm. em. 
suojeluohjelmat vahvistaa sekä miten vahvistetut ohjelmat 
toteutetaan. Edellä olevan perusteella suojelun tarve ja 
halukkuus siihen ovat Kiiminkijokialueella selvästi olemas-
sa. 

Vesien käytön kokonaissuunnitelman suojelua koskeva suosi-
tus on ohjeena vesi- ja ympäristöhallinnolle. Tästä syystä 
vesi- ja ympäristöhallinto pyrkii vesilain antamissa 
rajoissa suojelemaan Kiiminkijoen vesistöä. 

Maa- ja metsätalousministeriön suojeluvesityöryhmän mietin-
nössä on esitetty toimenpidesuositukset suojeluvesien 
aseman virallistamiseksi. Mietinnön laatineen työryhmän 
käsityksen mukaan suojeluvedet tulee saattaa kiireellises-
ti virallisiksi suojelualueiksi. Työryhmä on esittänyt, 
että 
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valtioneuvoston päätöksellä annettaisiin viranomaisille 
ohjeet tässä mietinnössä esitettyjen suojeluvesien 
alueella huomioon otettavista toimenpiteistä suojeluta-
voitteiden saavuttamiseksi, 
vesihallitus (nykyisin vesi- ja ympäristöhallitus) 
pyrkisi saamaan suojeluvedet vesilain ankarampien mää-
räysten alaisiksi. Ensi vaiheessa tämä koskisi Pohjanpi-
täjänlandenaluetta,Pääjärveä, Lapväärtinjoki-Isojokea, 
Kiiminginjokea, Puruvettä ja Sonnasenjärven aluetta. 

7.1.2 Ve s i 1 a i n t up aj ä r j e s te 1 mä 

Vesilain vesiensuojelujärjestelmässä ovat avainasemassa 
vesistön sulkemiskielto, pilaamiskielto ja muuttamiskielto 
sekä pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskielto. Pohjaveden 
pilaamista lukuunottamatta kiellot eivät ole ehdottomia: 
vesioikeus voi myöntää luvan ao. kielloista poikkeamiseen 
mikäli lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudatetaan. 

Kiiminkijoen vesistäalueen kuormittajista eräiden taajamien 
yleiset viemärit ja kalankasvatuslaitos ovat tähän mennessä 
hakeneet ja saaneet Pohjois-Suomen vesioikeudelta luvan 
jätevesien johtamiseen Kiiminkijoen vesistöön. Lisäksi 
tähän mennessä on yhdeltä toiminnassa olevalta turvetuotan-
toalueelta edellytetty vesioikeuden luvan hakemista. 
Useilta jo tuottajien hallussa olevilta soilta ja vuonna 
1988 kaikilta uusilta tuotantoalueilta on edellytetty 
vesioikeuden luvan hakemista ja saamista ennen kunnostus-
toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Em. kuormittajien kuormituksen vähentämistoimenpiteistä 
päätetäänvesioikeudellisessalupakäsittelyssä.Päätettäes-
sä tarvittavista kuormituksen vähentämistoimenpiteistä 
vesioikeus joutuu suorittamaan edullisuusvertailun toimen-
piteestä aiheutuvien kustannusten ja siitä aiheutuvien 
hyötyjen ja haittojen välillä. Uusien kuormittajien osalta 
käsittelyssä päätetään myös luvan myöntämisedellytyksistä. 

Uudistetussa vesilaissa(467/87)on vesistön muuttamiskiel-
toa laajennettu siten, että kiellon piiriin kuuluu myös 
toimenpide, josta voi johtua vahingollisen seuraamuksen 
aiheuttava vesistön veden tai pohjan laadun muutos, jollei 
kysymys ole pilaamiskiellon vastaisesta menettelystä. 
Muutos koskee lähinnä sellaisia ojitus- ja järjestelyhank-
keista aiheutuvia haitallisia seurauksia, joita vesistön 
pilaamiskielto ei tarkoita. Aiemmin oli mahdollista, että 
esim. ojitushankkeesta aiheutui sellaisia vahingollisia 
seurauksia, joita ei voitu lukea muuttamis- tai pilaamis-
kiellon piiriin. Myös mm. vesistön pilaamiskieltoa täyden-
nettiin mainitsemalla suojeltavina etuina ympäristön 
viihtyisyys, virkistyskäyttö ja kulttuuriarvot. Vesioikeu-
den luvan hakemiskynnystä on madallettu. Pilaamiseen tulee 
hakea ja saada vesioikeuden lupa, jos toimenpiteestä voi 
joko välittömästi tai sen jatkuessa aiheutua vesistön 
pilaantumista (vesistön pilaamiskielto). 
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Vesilain 2 luvun 5 §:ssä säädetään ne tapaukset, joissa 
toimenpiteeseen ei voida myöntää lainkaan lupaa. Lupaa 
ei saa myöntää hankkeeseen, jos se vaarantaa yleistä 
terveydentilaa,aiheuttaa huomattavia ja laajalle ulottuvia 
vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai 
vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka, jos se suuresti 
huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. 

Lainsäädännön suomat mahdollisuudet haja-asutuksen ja 
pienten erilliskuormittajien vesiensuojeluun paranivat 
oleellisesti 1. 12.1987 alkaen. Uudistettu vesilakiedellyt-
tää pääsääntöisesti luvan jätevesien johtamiseen. Laki 
sallii tietyin edellytyksin ottaa lupakäsittelyyn jo 
olemassaoleva kuormittaja, vaikka haittoja ei olisikaan 
esiintynyt. Ympäristönsuojelulautakunta toimii yleensä 
haj a-asutuksen ja pienkuormittaj ien kyseessäollen vesilakia 
koskien lupaviranomaisena. 

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämisessä lainsää-
dännön keinot ovat olleet vähäiset.Ennakotoimenpideasetuk-
sen muutos ( 816/1989  ) on parantanut huomattavasti maatalou-
den vesiensuojelun toteuttamisedellytyksiä. 

Uudistetun vesilain mukaisestijätevesien/jätteen päästämi-
nen vesiin tai maahan vaatii pääsääntöisesti vesilain 
mukaisen, yleensä ympäristönsuojelulautakunnan, luvan. 
Luvanhakuvelvoitetta voi soveltaa mm, silloin, kun varas-
tointitiloista tapahtuu ylivuotoja vesiin tai maahan 
pohjavesialueilla. 

Uudessa laissa on kiristetty järven laskemiseen oikeutta-
vien lupien myöntämisedellytyksiä, erityisesti niiden 
hankkeiden osalta, jotka koskevat järven kuivattamista 
kokonaan. Lupaa järven laskemiseen sen osaksikaan kuivatta-
mista varten ei voida myöntää, jos järjestelystä aiheutuu 
ympäristön viihtyisyyden tai järven erityisenluonnonsuoje-
luarvon huomattavaa alenemista. Virtaavan veden uomien 
perkauksen edellytykset ovat entisellään. 

Ojitusta säädellään vesilain 6 luvun määräyksillä. Merkit-
tävimmissä asioissa pidetään ojitustoimitus, missä järjes-
tellään lähinnä hankkeen osakkaiden välisiä suhteita. 
Ojitukseen on haettava vesioikeuden lupa, jos siitä aiheu-
tuu vesilain tarkoittamia haitallisia seurauksia, mutta 
muihin toimenpiteisiin nähden poikkeuksellisesti vain, 
jos haitallinen muutos tapahtuu joessa tai järvessä. Tällä 
tavoin ns. pienvesistöt voidaan ojittaa jokea pienempinä 
puroina. Monet kalataloudellisestijaluonnonsuojelullises-
ti arvokkaat purovesistöt on ojituspäätöksillä muutettu 
maataloutta ja nykyisin yhä useammin myös metsätaloutta 
palveleviksikuivatusjärjestelmiksi.Mm.Metsä- ja turveta-
louden vesiensuojelutoimikunta ( 1988  ) on pitänyt mietinnös-
sään tärkeänä kalataloudellisestijaluonnonsuojelullisesti 
arvokkaiden purovesistöjen säilyttämistä. 
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7.1.3 V a 1 v o n t a m e n e t t e 1 y 

Yhdyskunnat ja kalankasvatus 

Valvontaan kuuluu vesilain noudattamisen valvonta. 

Asetuksessavesiensuojeluakoskevistaennakkotoimenpiteistä 
(282/62) ja sen muuttamisesta annetussa asetuksessa 
(816/89) on lueteltu ne tehtaat ja laitokset, joiden 
tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään neljä kuukautta 
ennen toiminnan aloittamista tehdä ilmoitus asianomaiselle 
vesi- ja ympäristöpiirille. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. 
viemärit, joita käyttää enemmän kuin 50 henkilöä ja kalan-
kasvatuslaitokset, joissa käytetään yli 2 000 kg kuivarehua 
vuodessa tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta 
rehua taikka joissa kalan lisäkasvu ylittää 1 000 kg 
vuodessa. Vesi- ja ympäristöpiiri tai erityistapauksissa 
vesi- ja ympäristöhallitus antaa ilmoituksesta lausunnon. 
Lausunnossa otetaan kantaa mm. luvanhakuvelvollisuuteen. 

Ohjeet yhdyskuntien valvontamenettelyn yleissuuntaviivois-
ta on annettu valvontaohjeessa nro 25 (Vesihallitus 1975b). 
Vesi- ja ympäristöpiirit valvovat kalankasvatuslaitoksia 
11.4.1980 päivätyn valvontaohjeen nro 39 antamien suunta-
viivojen mukaisesti. Lähiaikoina vesi-ja ympäristöhallitus 
antanee uuden valvontaohjeen. 

Paikallisena valvontaviranomaisena vesilain ja sen nojalla 
annettujen päätösten valvonta kuuluu ympäristönsuojelu-
lautakunnalle. 

Kun laitoksen rakentamiseen ja toiminnan harjoittamiseen 
haetaan vesioikeudelta lupaa, vesi- ja ympäristöhallituk-
sella sekä sen valtuuttamana vesi- ja ympäristöpiirillä 
on tilaisuus antaa lausuntoja hakemuksista. Mahdollisuus 
lausuntojen antamiseen on myös ympäristönsuojelulautakun-
nilla ja Oulun kalastuspiirin kalastustoimistolla. 

Vesioikeuden päätösten valvontaan kuuluu mm. suunnitel-
mien, tarkkailuohjelmien ja rakenteiden tarkastukset ja 
niistä annettavat lausunnot. Osa tarkastuksista perustuu 
lupapäätösten määräyksiin, osa tehtyihin valituksiin. 
Tarkkailuvelvoitteen avulla seurataan otetun veden määrää, 
laitoksen käyttöä ja hoitoa, jätevesien laatua ja määrää 
sekä vaikutuksia purkuvesistössä. Valvontaan kuuluu myös 
vesilain ja lupapäätästen noudattamisessa todettujen 
rikkomusten oikaiseminen. 

Turvetuotanto 

Vesi- ja ympäristöhallinto valvoo turvetuotantotoimintaa 
valvontaohjeessa nro 64 esitettyjen yleisohjeiden perus-
teella (Vesi- ja ympäristöhallitus1991).Valvontakäytännön 
valtakunnallisia yleissuuntaviivoja on selostettu monissa 
eri yhteyksissä (esim. Valpasvuo-Jaatinen 1986). Valvonta-
käytäntöön kuuluu vesiin vaikuttavan toiminnan seuraaminen, 
kuormitus- ja vesistövaikutusten arviointi, vesiensuojelu-
tarpeen selvittäminen, neuvottelut ja lausunnot vesien- 
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suojelutoimenpiteiden riittävyydestä ja vesioikeuden lu-
van tarpeellisuudesta, lausuntojen antaminen vesioikeudel-
le, lupapäätösten ja tarkkailuohjelmien tarkastaminen ja 
valitustenkäsittely.Kuntienympäristönsuojelulautakunnil-
le kuuluu vesilain ja sen nojalla annettujen vesioikeudel-
listen määräysten noudattamisen valvonta. Näin ollen ympä-
ristönsuojelulautakunnallekuuluu paikallisena va1vontavi-
ranomaisena turvetuotantotoiminnan valvonta. 

Turvetuotanto on kuulunut 1.11.1989 lähtien vesiensuojelua 
koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen mukaisen 
ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin. Vesi- ja ympäristö-
piiri tarkastaa ilmoitukset ja niihin liittyvät suunni-
telmat ja ottaa lausunnoissaan kantaa suunniteltujen 
vesiensuojelutoimenpiteiden riittävyyteen ja ojitustoimi-
tuksen ja/tai vesioikeuden luvan tarpeellisuuteen. Lausun-
noissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin 
(Rönkkömäki 1982): 

- suon nimi, sijaintipaikkakunta ja tuottaja 
- suon sijoittuminen luonnonsuojelualueisiin nähden 
- hankkeen käsittelyvaihe (suunnitteilla, kunnostettavana 
tai tuotannossa) 

- kunnostusaika ja tuotannon aloittamisvuosi 
- suon valuma-alue ja sen mahdollinen muuttuminen 
- kuivatusvesien johtamissuunta 
- järvien ja lampien mahdolliset vedenkorkeusmuutokset 
- kuivatuksen vaikutus läheisen harjun pohjaveteen 
- tuotantoalueen pinta-ala 
- ympärysojitus 
- lietteen laskeuttaminen 
- kuivatusvesien vaikutus veden laatuun ja käyttöön 
- turvetuotantohankkeen vaikutusten tarkkailu 
- ojitustoimituksen ja vesioikeuden luvan tarpeellisuus 
jne. 

Kiiminkijoen vesistöalueella tuotannossa olevat turve-
tuotantoalueet ovat toimineet Oulun vesipiirin (nyk. vesi-
ja ympäristöpiiri) lausuntojen perusteella. Kaikille 
uusille turvetuotantosoille, so. soille, jotka eivät ole 
olleet tuotannossa vuonna 1987 tai sitä ennen, tulee Ou-
lun vesi- ja ympäristöpiirin turvetuottajille lähettämien 
9.6.1988 päivättyjen kirjeiden nro 9/300 Ouvy 1987 mukaan 
hakea ja saada vesioikeuden lupa ennen toiminnan jatkamis-
ta. 

Vesi- ja ympäristöhallituson24.2.1988 päivätyllä kirjeel-
lään nro 2137/360 VYH 1986 Pudasjärven seudun turvetuotan-
tosoiden kuntoonpanon yleissuunnitelmasta antamassaan 
lausunnossa esittänyt,että Kiiminkijokialueen turvetuotan-
tomandollisuudet onjätettävä Pudasjärven yleissuunnitelman 
ulkopuolelle. Uusilta Kiiminkijoen valuma-alueelle sijoit-
tuvilta turvetuotantoalueilta on lausunnon mukaan tässä 
vaiheessa joka tapauksessa edellytettävä vesioikeuden 
lupaa. 



156 

Kaikki turvetuotantoalueet ovat mukana Kiiminkijoen vesis-
tön yhteistarkkailussa. Tarkkailussa seurataan mm. turve-
tuotantoalueiden aiheuttamaa kuormitusta ja vesistävaiku-
tuksia. 

Pohjois-Suomen vesioikeuden 4.10.1990 antamassa päätöksessä 
nro 85/90/2 onkin katsottu, että Kiiminkijokialueen turve-
tuotantoalueiden kuivatusvesien johtamisesta vesistöön 
on aiheutunut ja saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 19 
§:ssä tarkoitettua vesistön pilaantumista. Tämän vuoksi 
vesioikeus on edellyttänyt, että turvetuottajat hakevat 
kaikille käytössä ja kuntoonpanovaiheessa oleville soille 
vesioikeuden luvan. Vesiylioikeus on eräin muutoksin vah-
vistanut vesioikeuden päätöksen. 

Vaihtoehdon 2 toteuttaminen merkitsisi jo huomattavaa 
uhkaa vesistön tilalle ja vesiensuojelulle asetettujen 
tavoitteiden toteuttamiselle. Kaikille nykyisillekin 
turvetuotantoalueille tulisi myös tämän vaihtoehdon toteu-
tuessa hakea vesioikeuden lupa. 

Vaihtoehdon 3 toteuttaminen merkitsisi luopumista vesistön 
tilalle ja vesiensuojelulle asetetuista tavoitteista. 

Haja-asutus ja erillislaitokset 

Yksittäisen kiinteistön jätevesien käsittelyn ja johtamisen 
lupakäsittely on ollut kirjavaa siitä huolimatta, että eri 
viranomaiset ovat antaneet asiaa koskevia ohjeita. Usein 
rakennus- tai vesikäymäläluvassa tai ympäristönsuojelu-
lautakunnan päätöksessä on määrätty puhdistusvelvoitteet. 
Esim. on rakennettava 3-osainen sakokaivo ja kivipesäke. 
Lupa-asiakirjoissa ei ole kuin tonttipiirustus, johon on 
merkitty kaivojen ja kivipesäkkeen paikat. Kukaan ei ole 
selvittänyt jätevesijärjestelyjen toimivuutta, edellytyk-
siä eikä sen vaikutuksia lähialueilla vesistövaikutusten 
kannalta. Saostuskaivoihin saattaa päästä tai päästetään 
ulkopuolisia vesiä. Umpikaivoihin on toisinaan tehty 
vuotokohtia. Lietteet sijoitetaan kyseenalaisestilähistöl-
le. Myöskään pienpuhdistamot eivät yleensä ole toimineet 
kunnolla jne. 

Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella on määrätty 
terveydenhoitolaissa,terveydenhoitoasetuksessajatoisaal-
ta vesilaissa. Terveydenhoitolainsäädännön perusteella 
terveysviranomaiset ovat jo pitkään valvoneet jätevesien 
käsittelyä Kiiminkijoen vesistöalueella. Tämä työ on 
edistänyt terveydellisten haittojen estämisen ohella 
samalla hyvin merkittävästi vesiensuojelua kokonaisuudes-
saan.Terveysviranomainen käsittelee vesikysymyksiä kuiten-
kin nimenomaan terveydellisen haitan näkökulmasta, eikä 
vesiasioina niiden koko laajuudessa. 

Vesikäymälän rakentaminen on terveydenhoitolain 69 §:n 
nojalla sallittua vain terveyslautakunnan luvalla, jollei 
käymälää ole tarkoituksenmukaisella tavalla liitetty 
yleiseen viemäriin. Terveyslautakunta voi vesikäymälälupaa 
myöntäessään määrätä jätevedet koottaviksi umpisäiliöön, 
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jos se on terveydellisten haittojen estämiseksi tarpeen. 
Toisaalta terveydenhoitolain 72 §:n mukaan jäteveden 
johtamisesta viemäriä tai ojaa käyttäen vesistöön tai 
maahan sekä johtamisesta puhdistuslaitteen kautta tai 
muusta puhdistamisesta vesien pilaantumisen estämiseksi 
säädetään vesilaissa. Kysymyksessä ei tällöin yleensä 
ole sellainen terveydellinen haitta, joka edellyttäisi 
terveysviranomaisen määräyksiä käsittelytoimenpiteistä, 
vaan tämä tehtävä kuuluu ympäristönsuojelulautakunnalle 
tai vesioikeudelle vesilain säännösten mukaan. Oikeusta-
pauksissa onkin kumottu esim. terveyslautakunnan päätöksiä, 
kun vesilain säädökset ovat edellyttäneet toisenlaista 
ratkaisua. Terveysviranomaiset eivät näin ollen voi "lail-
lisesti"ottaa huomioon terveydellisten vaikutusten lisäksi 
muita vesistövaikutuksia päätöksiä tehdessään. 

Vesiensuojelunäkökohtien huomioonottaminen näyttää tehdyn 
selvityksen (Saari 1988) perusteella olleen puutteellista. 
Osaltaan tämä johtuu siitä, että kunnallisessalupamenette-
lyssä ei ole yleensä kuultu vesiensuojelusta vesilain 
kannalta vastaavaa viranomaista. 

Työnjako kunnissa voisi olla pääpiirteissään seuraava. 
Luvan vesikäymälän rakentamiseen myöntää terveysviran-
omainen.Ympäristönsuojelulautakunta antaa luvan j ätevesien 
johtamiseen silloin, kun siihen ei tarvita vesioikeuden 
lupaa. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon, että laitteet 
on mitoitettu oikein ja että haittavaikutuksia naapureille, 
pohjavesille tai vesistöön ei ole. Suunnitelmien tulee olla 
niin yksityiskohtaiset, että ne voidaan tarkasti toteuttaa. 
Isompien yksiköiden (laitokset yms.) tulee laatia tai 
tarvittaessa laadituttaa asiantuntijalla suunnitelmat. 
Jos on kysymys vesiensuojelun kannalta erikoisalueesta 
tai isommasta yksiköstä, tulee lautakunnan neuvotella 
vesi- ja ympäristöpiirin kanssa tai pyytää siltä lausunto. 

Rakennuslupahakemuksessa tulee esittää jätevesien käsit-
tely yksiselitteisesti ja suunnitelma-asiapapereihin tulee 
liittää jätevesien käsittelyn ohjepiirustus tai erikseen 
laadittu erikoispiirustus, josta ilmenee mitat, materiaa-
lit ym. Myös talousvesikaivon paikka tulee esittää asema-
piirroksessa. Rakennustarkastaja valvoo, että rakentamis-
työt tehdään hakemuksen mukaisesti. 

Rakentamisehtoja määrättäessä noudatetaan kulloinkin niitä 
säädöksiä, joiden perusteella ehdot ovat tiukimmat. 

Laitteiden tarkastukset ja valvonnan voisivat suorittaa 
esim. ympäristönsuojelulautakuntien sihteerit. 

Maanviljely, karjatalous ja turkistarhat 

Maanviljelylle ei ole olemassa valvontaohjetta. Pelloille 
levitettäviä karj atalousj ätteitä koskevasta valvontamenet-
telystä on esitetty ohjeet alla mainitussa valvontaohjees-
sa. 



158 

Karjatalouden vesiensuojelua valvotaan vesihallituksen 
7.4.1982 päivätyn valvontaohjeen nro 48 mukaan. Ohje koskee 
vesiensuojelunäkökohtienhuomioonottamistasikalajätteiden 
käsittelyssä ja hyödyntämisessä sekä sen soveltamista 
muille karjatalousjätteille. 
Kiiminkijoen vesistöalueella ei ole turkistarhoja.Alueelle 
mahdollisesti tulevaisuudessa sijoitettavien tarhojen 
vesiensuojelun valvontaa hoidetaan vesihallituksen (1979b) 
valvontaohjeen nro 40 "Vesiensuojelunäkökohdat turkistarho-
jen valvonnassa" osoittamien suuntaviivojen mukaisesti. 

Metsätalous 

Vesiviranomaiset valvovat metsäojitustoimintaa 29.3.1983 
päivätyn valvontaohjeen nro 45 perusteella. Ohjeessa 
esitetään tarvittavat toimenpiteet tulvahaittojen, veden 
laadun huonontumisen, liettymisen ja pohjaveteen kohdistu-
vien haittojen estämiseksi. Ohjeen mukainen valvontamenet-
tely on pääpiirteissään seuraava sovellettuna Kiiminki-
jokialueelle. Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta, Kainuun 
metsälautakunta ja metsähallinnon Pohjois-Pohjanmaan 
piirikuntakonttori lähettävät Oulun ja Kainuun vesi- ja 
ympäristöpiireille tiedot suunnitteilla olevista ojitus-
hankkeista. Hankkeet on rajattu peruskartalle. Ilmoituk-
seen on merkitty mm. toteutusajankohta, kuivuva pinta-ala, 
uudis- ja täydennysoj itusten sekä ojanperkausten kilometri-
määrä, vesien johtaminen ja lyhyt selvitys vesiensuojelu-
toimenpiteistä. Vesi-ja ympäristöpiiri tarkastaa ilmoituk-
set ja pyytää vesiensuojelunäkökohtien tarkempaa arviointia 
varten osasta hankkeista hankekohtaiset ojitussuunnitel-
mat tarkastettavaksi. Oulun vesi- ja ympäristöpiiri on 
pyytänyt kaikista Kiiminkijokialueen Tapion ja metsähallin-
non ojitushankkeista hankekohtaiset ojitussuunnitelmat 
tarkastettavaksi. Muiden ojittajien, joita ovat lähinnä 
puutavarayhtiöt, ojitushankkeita ei ole tähän mennessä 
systemaattisesti tarkastettu. Kiiminkijoen vesistöalueella 
hankesuunnitelmien tarkastuksessa on oltu keskimääräistä 
kriittisempiä. 

Kuntien ympäristönsuojelulautakunnat voisivat suorittaa 
metsäojitusten kenttävalvontaa. Tätä varten lautakunnat 
tarvitsevat riittävän yksityiskohtaiset tiedot uusista 
ojitushankkeista. Kaikki Kiiminkijoen vesistöalueen oji-
tushankkeet voisivat olla tarkastusten kohteena. Saatujen 
kokemusten perusteella voitaisiin tarvittaessa myöhemmin 
muuttaa valvontakäytäntöä. 

Vesi- ja ympäristöhallinnolla ei ole metsänuudistamista 
ja metsänlannoituksia koskevia valvontaohjeita. Ainakin 
Kiiminkijoen vesistöalueella näillä toimenpiteillä tulee 
olemaan niin merkittävä vaikutus vesistöön, että ohjeiden 
laatiminen voidaan katsoa tarpeelliseksi. Valvonnassa 
tulee kiinnittää huomiota mm. siihen, että vesistöjen 
ja purojen varsille jätetään riittävät suojavyöhykkeet. 

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja 
metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunta ovat 
kiinnittäneet huomiota pienvesien tilaan ja niiden suoje- 
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lun kiireellisyyteen. Vesi- ja ympäristöhallitus on 
29.7.1988 päivätyllä kirjeellään nro 2246/390 VYH 1988 
esittänyt vesi- ja ympäristöpiireille kalataloudellisesti. 
ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien selvitys- 
työn tekemistä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
vuoden 1989 loppuun mennessä. Selvityksestä tulee ilmetä 
purovesistöjen suojelun tarve, perusteet ja metsätalouden 
toimenpiteisiin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset ja 
suojelun edellyttämät toimenpiteet. Selvityksen perusteella 
asianomaisten viranomaisten tulee arvioida, onko edellytet-
tyjen toimenpiteiden toteuttaminen mahdollista voimassa 
olevan lainsäädännön vallitessa ja, mikäli näin ei ole, 
ryhdytään toimenpiteisiin vesilain muuttamiseksi asian 
vaatimalla tavalla. Selvitystyön kestäessä tulee, ennen 
sellaisten ojitussuunitelmien laatimista, joiden toimenpi-
teet kohdistuvat mm. arvokkaisiin purovesistöihin, asia 
käsitelläympäristönsuojelunäkökohtienhuomioonottamiseksi 
selvitystä johtavassa maakunnallisessa työryhmässä. 
Vesilain ulottumattomissa olevien pienvesien suojelua 
voidaan tehostaa nykyisestä soveltamalla käytäntöön vuonna 
1922 säädetyn suojametsälain 6 §:ää. Em. pykälän ensimminen 
momentti kuuluu seuraavasti: "Sellaisten kalavesien ran-
noilla, jotka eivät yksinomaan kuulu rannan omistajille 
älköön metsää, jos se edistää kalan viihtymistä, siten 
hakattako, että se tulee sanottuun tarkoitukseen hyödyttö-
mäksi." 

Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan mietinnös-
sä on ehdotettu, että "Metsä-, kalatalous- ja vesiviran-
omaiset perustavat seurantaryhmän, jonka tehtävänä on 
metsätalouden toimenpiteiden vesiensuojelua koskevien 
ohjeiden toimivuuden seuranta ja ohjeita koskevien muu-
tosehdotusten tekeminen. 

Kokeillaan metsätalouden eri toimenpiteitä koskevaa ilmoi-
tusmenettelyä alueilla, joilla metsätalouden merkitys 
vesistöille on poikkeuksellisen suuri. 

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden ohjauksen ja 
valvonnan kehittämiseksi selvitetään yhteistyön ja työnjaon 
mahdollisuudet alue- ja paikallisviranomaisten kesken. 

Selvitetään tarkkailun tarve ja toteutustavat metsäojitus-
ten ja mahdollisten muiden toimenpiteiden vesistövaikutus-
ten tapauskohtaiseksi arvioimiseksi ja seuraamiseksi." 

Kiiminkijoen vesistö voisi olla alue, jossa kokeillaan 
erilaisia uusia ilmoitus- ja ennakko-ohjaustapoja. Esim. 
metsähallinnonja Tapion metsätaloussuunnitelmia voitaisiin 
käsitellä vesiviranomaisten kanssa. 

Kaatopaikat, huoltamot ja korjaamot 

Vesihallitus (nyk. vesi- ja ympäristöhallitus) on neuvotel-
tuaan asiasta lääkintöhallituksen kanssa antanut 20. 12. 1977 
ohjeen "Kaatopaikkojen valvonta vesiviranomaisten kannalta" 
(valvontaohje nro 32). Koska vesi- ja ympäristöhallinto 
toimii vesilain 21 luvun 1 §:n mukaisesti vesilain noudat- 
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tamista valvovana viranomaisena, on huolehdittava siitä, 
että vesiviranomaistenjalääninhallitusten välinen yhteis-
toiminta hoidetaan asianmukaisesti päällekkäistoimia 
välttäen. Vesilain ja jätehuoltolain toteuttamista valvovi-
en viranomaisten toiminnan yhteensovittamista koskevia 
ohjeita on annettu ympäristöministeriön25.1.1985päivätys-
sä kirjeessä nro 392/401/85. 

Kaatopaikkoja koskevien ilmoitusten tarkastamista koskevia 
yleisohjeita on annettu vesihallituksen 10. 5 . 1984 päivätys-
sä kirjeessä nro 2723/500 VH 1977. 

Laskeuma ilmakehästä 

Ilmakehästä tuleva happamoittava laskeuma on tulevaisuudes-
sa huomattava mm vesistön kalataloudelliseen käyttökelpoi-
suuteen vaikuttava uhkatekijä. Ilman kautta tulevan kuormi-
tuksen valvonta ja toimenpiteet hoidetaan kuormituksen 
luonteesta johtuen lähinnä valtakunnallisella tasolla. 
Tätä suunnitelmaa varten tehdyissä selvityksissä on jo 
saatu verraten selviä viitteitä happamoitumisesta. Kiimin-
kijokialueella voidaan vesistön tilan muuttumista edelleen 
seurata ja esittää tulokset asiasta päättävien viranomais-
ten tietoon. 

7.1.4 N e u v o n t a j a va 1 i s t us 

Uusien tietojen ja työmenetelmien on siirryttävä mahdolli-
simman nopeasti käytäntöön. Neuvonta on nähty keskeisenä 
keinona erityisestihajakuormituksen vesiensuojelun edistä-
misessä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitettyjen 
vesiensuojelun tavoitteiden toteuttaminen vuoteen 1995 
mennessä edellyttää kuitenkin neuvonnan huomattavaa tehos-
tamista ja uusien neuvontavälineiden ja toimintatapojen 
kehittämistä maassamme. 

Laaditussa suunnitelmassa on tarkasteltu kaikkia vesistöön 
vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmaan on koottu tiivistetys-
ti keskeisiä asioita mm. eri ongelmaryhmiä koskevista 
osaselvityksistä.Vesiensuojeluntoimenpidemandollisuuksi- 

en ja -suositusten perusteiden lyhyt esittäminen on nähty 
tärkeäksi. Tämä johtaa toisaalta laajaan ja toisaalta 
tavallisen lukijan kannalta osittain myös vaikeaselkoiseen 
esitykseen. Suunnitelman pohjalta on tarpeellista laatia 
opas, jonka nimenä voisi olla esim. "Suojelemme Kiiminki-
joen vesistöä". Opas voitaneen tehdä yhteistyönä kuntien 
ympäristönsuojelu- ja terveyslautakuntiensekä Kiiminkijoki 
ry:n vesistötyöryhmän ja Oulun ja Kainuun vesi- ja ympäris-
töpiirien kesken. 

Lisäksi voidaan järjestää esim koulutustilaisuuksia ja 
neuvottelupäiviä,joiden tavoitteena on vesiensuojelusuun-
nitelman toimenpide-esitysten toteuttaminen. 

Vesi- ja ympäristöpiirien tulee 	seurata yhteistyössä 
kuntien kanssa suunnitelman toteutumista. 
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7.2 TUTKIMUS JA VELVOITETARKKAILU 

Kiiminkijoen vesistö on useissa eri yhteyksissä esitetty 
säilytettäväksi luonnontilaisena vesistönä tutkimustarkoi-
tuksiin. Vesistöä onkin jo tähän mennessä käytetty runsaas-
ti tutkimustarkoituksiin (kohta 2.9). Pääosa tutkimuksista 
on liittynyt enemmän tai vähemmän ihmisen muuttavan toimin-
nan vaikutusten selvittämiseen. Varsinainen perustutkimus 
on tähän mennessä jäänyt melko vähäiseksi. 

Kiiminkijoen vesistöalueelta aikaisemmin kerätyt vielä 
julkaisematta olevat tutkimusaineistot olisi tärkeää 
julkaista. Näin saataisiin lähtökohtatietoja vesistön 
tilan kehityksen seurannalle. 

Oulun yliopiston kanssa tehtyjä yhteistyötutkimuksia tulisi 
jatkaa. Tähän mennessä valmistuneissa raporteissa on 
todettu erityisesti typpiravinnekuormituksen ja humuskuor-
mituksen vesistövaikutusmittausten jatkaminen tärkeäksi. 

Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunta on todennut 
mietinnössään (Mustonen ym. 1988) metsätalouden vesien-
suoj eluun liittyvän j atkotutkimustarpeen erittäin laajaksi. 
Mm. Oulun vesi- ja ympäristöpiiri mainitaan sijaintinsa 
ja resurssiensa puolesta sopivana tutkimusyksikkönä. 
Toimikunta korostaa eri tutkimuslaitosten välisen yhteis-
työn lisäämistä. 

Metsäojitukset ovat vaikuttaneet Kiiminkijokialueella 
selvästi veden laatuun. Kunnostusojitukset tulevat laa-
jenemaan voimakkaasti jo lähitulevaisuudessa. Vähitellen 
lisääntyvät myös vanhojen ojitusalueiden hakkuut ja niiden 
jälkeen suoritettavat kunnostus- ja hoitotoimenpiteet. 
Selvänä uhkana vesistön suojelulle mahdollisimman luonnon-
tilaisena vesistönä ovat lisäksi kivennäismailla suoritet-
tavat muokkaustoimenpiteet sekä turve- ja kivennäismaiden 
lannoitukset. 

Metsäntutkimuslaitoksella on ollut Kiiminkijoenvesistöalu-
eella käynnissä yhteistyössä vesi- ja ympäristöhallinnon 
kanssa vuodesta 1982 alkaen täydennysojituksen ja ojanper-
kauksen vaikutusta puuston tuotokseen ja hydrologiaan 
sekä veden laatuun selvittävä tutkimus. Parhaillaan ka.lib-
roidaan neljää Tilanjoen varrella sijaitsevaa 0,2 - 1,0 
km2  :n valuma-aluetta. Tällä tutkimuksella voidaan selvittää 
kuormituksen perimmäisiä syitä ja kuormituksen dynamiikkaa. 

Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan mietinnös-
sä on esitetty perustettavaksi asiantuntijaryhmä laatimaan 
tutkimusohjelmaa eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen 
yhteistyönä toteutettavaa laajaa vesistövaikutustutkimus-
projektia varten. Ryhmän tehtävänä on myös antaa tutkimus-
laitoksille suositus käytettävistä tutkimusmenetelmistä 
ja käynnissä pidettävistä kokeista. 

Metsä- ja turvetalouden kiintoainekuormitus on saattanut 
heikentää kalaston ja rapujen kannalta vesistön pohjan 
laatua. Asiaa koskeva tutkimus olisi tärkeän tarpeen 
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vaatima, koska keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu kala-
ja raputalouden kehittäminen. Tutkimus soveltuisi tehtä-
väksi esim. vireilläolevan metsä- ja kalatalouden vesistö-
vaikutuksia selvittävän tutkimushankkeen yhteydessä. 

Kiiminkijokialueella suuri osa pelloista sijaitsee turve-
mailla. Turvemaapelloilta tuleva kasvinravinnekuormitus 
on tehtyjen mittausten mukaan ollut huomattavastikin 
suurempi kuin esim. savipelloilta tuleva. Peltojen aiheut-
tamasta kuormituksesta tiedetään aivan liian vähän. Pelto-
jen huuhtoutumia ei ole juurikaan tutkittu Pohjois-Suomelle 
tyypillisiä maalajeja edustavilta koealueilta. Myös vilje-
lyolosuhteet ja viljeltävät kasvit ovat suuressa määrin 
erilaisia kuin Etelä-Suomessa. 

Osa vesistön kuormittajista tarkkailee toiminnasta aiheutu-
vaa kuormitusta ja vesistövaikutuksia vesioikeuden päätös-
ten, velvoitteiden ja turvetuotannon ennakkoilmoituksista 
annettujen lausuntojen velvoittamana. Seuranta suoritetaan 
vuonna 1989 tarkistetunyhteistarkkailuohjelmanmukaisesti. 
Yhteistarkkailuun osallistuvat lisäksi vapaaehtoisesti 
kunnat haja-asutuksen osuutta koskien. Seurantaa voitaisiin 
laajentaa koskemaan myös metsä- ja maataloutta. 

Turvetuotannosta saattaa aiheutua haittaa mm.kalataloudel-
le. Kalataloudellisista vaikutuksista saataisiin tietoa 
järjestämällävelvoitteellinenkalataloudellinentarkkailu. 

7.3 RAHOITUS 

Valtioneuvostonperiaatepäätöksessävesiensuojeluntavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 esitetään, että vesiensuojelussa 
tulee ottaa käyttöön taloudellisten mahdollisuuksien 
rajoissa tehokkaimmat vesiensuojelutoimet. Kuormitusta 
on pyrittävä vähentämään mahdollisimman monipuolisesti. 

Haitallisinta kuormitusta on kuitenkin vähennettävä tehok-
kaimmin ja kiireellisimmin. Periaatepäätöksessä esitetään 
edelleen, että vesiensuojelutoimet valitaan siten, että 
niillä saavutettavat hyödyt ovat mahdollisimman suuret 
kustannuksiin nähden. Uudelta kuormittavalta toiminnalta 
edellytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista 
tekniikkaa kuormituksen pitämiseksi mandollisimmanvähäise-
nä. Periaatepäätös edellyttää, että kun luonnonsuojelun 
tai muusta syystä asetetaan poikkeuksellisen ankaria 
vesiensuojeluvaatimuksia, on selvitettävä, miten näistä 
aiheutuvat kustannukset oikeudenmukaisestijaetaan.Vesien-
suojelun tavoiteohjelman perusteluosan mukaan lähtökohtana 
on, että likaaja maksaa. Periaatepäätöksen mukaan vesien 
suoj elun rahoitusj ärj estelmä tarkistetaan ympäristötalous-
komitean tekemien ehdotusten perusteella. 

Kuntien vesihuoltoinvestointeja tuetaan julkisin varoin 
korkotuen ja avustuksen muodossa. Kiimingin ja Haukiputaan 
siirtoviemärit on toteutettu valtion vesihuoltotöinä. 
Hankkeita on perusteltu mm. Project Aqua -ohjelmalla, 
johon Kiiminkijoen vesistö kuuluu. Ylikiimingin jätevesien 
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johtaminen siirtoviemärissä vesistöalueen ulkopuolella 
olevalle puhdistamolle voidaan vastaavasti toteuttaa 
valtion vesihuoltotyönä. 

Kun haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta vähennetään 
laajentamalla yleistä viemäriverkkoa, tulevat kustannukset 
ensi vaiheessa kuntien maksettaviksi. Toimenpiteeseen on 
mahdollista saada sekä korkotukea että avustusta. Yksit-
täisten kiinteistöjen tai enintään 10 kiinteistön yhtymän 
toteuttamiin vesiensuojeluinvestointeihin on mahdollista 
saada maatilalain mukaista korkotukea. Yli 10 kiinteistön 
yhtymälle julkisten varojen ohjaus hankkeelle tapahtuu 
samoista varoista kuin kuntien investointeihin. Kunnat 
voisivat kehittää omia tukimuotojaan haja-asutuksen vesi-
huollon kehittämiseksi esim. haja-asutuksen vesihuollon 
kehittämissuunnittelun yhteydessä,sillä yleensä taajamien-
kin vesihuoltoinvestointeihin käytetään verovaroja. 

Kiiminkijokivarrenyleistenviemärienjätevedenpuhdistamoi-
den tulee olla korkeatasoisia. Mikäli asianomaiset kunnat 
joutuvat noudattamaan yleistä käytäntöä tiukempia vaati-
muksia, ei aiheuttamisperiaatteen noudattamista voida 
pitää täydessä laajuudessaan perusteltuna. Täten puhdistus-
tason nostamisesta koituvat ylimääräiset kustannukset 
tulisi suorittaa valtion varoista. Vesiensuojelun tavoite-
ohjelmassa vuoteen 1995 on edellytetty fosforin poistoa 
95 %:n teholla, kun vastaanottavan vesistön käyttö- tai 
suojeluarvo on erityisen merkittävä.Kiiminkijoen vesistös-
sä täyttyvät molemmat ehdot. 

Karjasuojien rakentamiseen myönnetään maatilalainaa 60 
rakennuskustannuksista, enintään kuitenkin 200 000 mk 
korkotuki- tai 180 000 mk valtion lainaa. Lainan myöntämi-
sen eräänä ehtona on, että karjatalousjätteille on suunni-
teltu vähintään maatilahallituksen ohjeiden mukaiset 
varastot. Maatalouspiiri valvoo rahoitusta. Tavanomaista 
tiukempien vaatimusten perusteella myönnettävä avustus 
on vuodesta 1991 alkaen enintään 40 %. 

Maatalouden vesiensuojelun edistämiseen liittyvinä ta-
loudellisina tukimuotoina on eri yhteyksissä esitetty sekä 
lainoitusta, korkotukea, investointien nopeutettua poisto-
oikeutta että erityisalueiden j  a toimenpiteiden suoranaista 
avustamista. Vain viimeksimainittua tukea on ollut saata-
vissa vuodesta 1987 lähtien valtion tulo- ja menoarvioon 
sisältyvinä maatilatalouden vesiensuojeluavustuksina. 
Avustuksia voidaan myöntää vuodesta 1991 alkaen kaikille 
vesistäalueille. 

Metsätalouden rahoitusta säätelee metsänparannuslaki ja 
sen nojalla annettu asetus, jotka uudistettiin keväällä 
1987 (MPL 140/87 ja MPA 437/87). Vesistövaikutuksia aiheut-
tavista työlajeista ainoastaan hakkuut ovat metsänparannus-
lain ulkopuolella. Metsänparannuslaki suojaa mm. sellaisia 
luonnonsuojeluhankkeita, jotka vähintäänsisältyvät valtio-
neuvoston hyväksymiin ohjelmiin. Metsäojitukseen ja metsä-
ojituksen kunnostukseen voidaan liittää mm. ympäristön-
suojelullisista tai muista syistä tarvittavien lietealtai- 
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den, patojen ja niihin verrattavien laitteiden tekeminen 
ja kunnostus (MPL 5 § 2 mom.). Metsänparannussuunnitelmiin 
on myös tarpeen mukaan liitettävä selvitys siitä, että 
hanke voidaan toteuttaa vesilain mukaan (MPA 13 § 1 mom. ). 

Vesiensuojelulliselta kannalta ehkä merkittävin on metsän-
parannuslain 10 § 2 mom, jonka mukaan kokonaan avustuksena 
voidaan suorittaa myös lisäkustannukset, jotka aiheutuvat 
metsänparannushankkeen välttämättömästä toteuttamisesta 
työllisyyden, luonnonsuojelun tai metsien muun kuin puun-
tuotannollisen käytön vuoksi tavanmukaisesta työtavasta 
poiketen tai muulloin kuin tavanmukaisena työkautena. 
Vastaavansisältöinen säädös oli jo vanhassa metsänparannus-
laissa ja sitä sovellettiin mm. tavanmukaista suurempien 
lietealtaiden rakentamiseen suojeluvesistöihin laskevien 
metsäojitushankkeiden yhteydessä. Uusi säädös on kuitenkin 
sanamuodoltaan aiempaa tiukempi - edellytyksenä on välttä-
mätön poikkeaminen tavanmukaisesta työtavasta tai työkau-
desta. 

Metsänparannusvaroja saadaan käyttää myös metsänparannus-
töiden kehittämistä välittömästi koskevaan kokeilu- ja 
selvitystoimintaan (MPL 6 § 1 mom. 6 kohta). Nämä varat 
jäävät aina valtion lopullisiksi menoiksi ja niiden käyttä-
misestä päättää metsähallitus. 

Koskiensuojelulailla on estetty Kiiminkij oen voimataloudel-
linen rakentaminen. Lain mukaan vesivoiman omistajille 
mahdollisesti maksettavat korvaukset selvitetään. Niiden 
käsittely ei kuulu tämän suunnitelman yhteyteen. 

8 	TOIMENPIDESUOSITUKSET 

8.1 YHDYSKUNNAT JA TEOLLISUUS 

Taajamien viemäriverkkoa tulee kehittää niin, että sen 
piiriin kuuluu kaikki se asutus, joka on kohtuullisin 
kustannuksin yleiseen viemäriin liitettävissä. Asutuksen 
laajentumista tulee ohjata niin, että viemäriverkkoon 
voidaan liittää kaikki uudet kiinteistöt, joiden jätevesiä 
ei voida tehokkaasti ja haitattomasti käsitellä. 

Kaikissa taajamissa tulee kiinnittää huomiota viemärei-
den vuotovesien vähentämiseen sekä ohijuoksutusten estämi-
seen tiivistämällä erillisviemäreitä. Jätevedenpuhdista-
moissa syntyvän lietteen hyötykäyttöä varten tulee laatia 
puhdistamokohtaiset suunnitelmat sovittaen ne kunnan muuhun 
jätteiden käsittelyyn. 

Kiiminkijoen vesistöön lasketaan vain Puolangan ja Ylikii-
mingin taajamien puhdistetut jätevedet. Ylikiimingin 
jätevesien puhdistusta varten tulee Pohjois-Suomen vesioi-
keuden26.11.1987 antaman päätöksen nro 55/87/11 mukaisesti 
rakentaa ja ottaa käyttöön vuoden 1991 loppuun mennessä 
biologis-kemiallinenjätevedenpuhdistamo.Vaihtoehtoisesti 
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jätevedet tulee johtaa Oulun keskuspuhdistamolle tai 
Haukiputaalle Ylikiimingin, Kiimingin ja Haukiputaan 
jätevesien käsittelemiseksirakennettavalle puhdistamolle. 
Jätevedenpuhdistuksessa tulee saada fosforin ja biologisen 
hapenkulutuksen lisäksi erityisesti kesäaikainen typpikuor-
mitusmandollisimman pieneksi. Puolangan taajaman jätevesi--
en puhdistuksessa on siirrytty erittäin tehokkaaseen 
biologis-kemialliseen menetelmään. 

Jätevesien käsittelyssä käytettävien kemikaalien päästöt 
ja niiden vesistövaikutukset tulee selvittää. 

Vesistöä voimakkaasti kuormittavan teollisuuden sijoit-
tumista Kiiminkijoen vesistöalueelle ei voida sallia, 
koska se vaarantaisi joen muulle käytölle ja suojelulle 
asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

8.2 KALANKASVATUSLAITOKSET 

Kalankasvatuslaitoksien perustamista Kiiminkijoen vesistö-
alueelle ei voida sallia vaarantamatta vesistön suojeluar-
voa ja vesistön tilalle ja suojelulle asetettuja tavoittei-
ta. Näin ollen kalankasvatustoiminnan laajentamiseen 
Kiiminkijoen vesistöalueelle tulee suhtautua kielteisesti. 
Mahdollisuudet kalankasvatustoiminnan sijoittumiseen 
suunnittelualueelle rajoittuvat lähinnä siihen, että 
rakennettava laitos varustettaisiin oleellisesti nykyisin 
käytössäolevaatekniikkaatehokkaammillapuhdistuslaitteil-
la ja muilla kuormitusta vähentävillä teknisillä ratkai-
suilla. Tällaisena tulisi kysymykseen lähinnä laitos, 
joka perustuu kierrätysveden käyttöön. Kun olemassaolevan 
kalankasvatuslaitoksen vesioikeuden määräaikainen lupa 
tulee uudelleen vesioikeuskäsittelyyn, tarkastellaan 
toiminnan jatkamisedellytyksiä toiminnasta saatujen koke-
musten perusteella uudelleen. 

Kiiminkijoen edustan merialueella kalankasvatuksen sijoit-
tumiseen tulee suhtautua kuormitusvaikutuksista ja kala-
tautiriskistä johtuen kriittisesti. 

8.3 TURVETUOTANTO 

Kiiminkijoen vesistön tilalle ja suojelulle asetetut 
tavoitteet voidaan saavuttaa vain rajoittamalla turve-
tuotantotoimintaa korkeintaan nykyiseen laajuuteensa niin, 
että tuotannossa ja tuotantoa varten kunnostettuna ( tuotan-
tokunnossa) on enintään 1 500 ha. Tuotantopinta-ala tulee 
lisäksi sijoittaa niin, että vesistövaikutukset jäävät 
mahdollisimman pieniksi. Kunnostustöiden kohteena tulee 
pitää mahdollisimman pieni suopinta-ala. 

Kiiminkijoen nykyinen tila edellyttää lisäksi, että mm. 
turvetuotannosta aiheutuvaa vesistössä haitallisesti 
vaikuttavaa kuormitusta vähennetään nykyisestä määrätietoi-
sin vesiensuojelutoimenpitein. Nykyisin olemassa oleville 



tuotantoalueille on haettava luvat tarvittavien vesien-
suojelutoimenpiteiden täsmentämiseksi ja mahdollisesti 
aiheutuvien haittojen eliminoimiseksi. Lisäksi tulee 
edellyttää kaikilta uusilta tuotantoalueilta mukaan lukien 
ne, joilla kuntoonpanotyöt on aloitettu, vesioikeuden 
lupa ennen toiminnan aloittamista. 

Tuotantoalueilla, myös jo tuotannossaolevilla, tulee 
ottaa käyttöön kulloinkin markkinoilla olevia mahdollisim-
man tehokkaita vesiensuojelua edistäviä menetelmiä ja 
tuotantotekniikkaa. 

Jos nykyisillä jo kunnostustöiden kohteena olevilla tuotan-
tosoilla voidaan ottaa käyttöön oleellisesti nykyistä 
tehokkaampia vesiensuojelumenetelmiä, voidaan tuotannon 
laajuutta harkita uudelleen ottaen huomioon vesistön 
senhetkinen tila. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
turvetuotannon aiheuttama kuormitus voisi pysyä nykyisellä 
tasolla. Tuotannosta poistuvien tuotantoalueiden hyödyntä-
mistä suunniteltaessa tulee lähtökohtana olla j älkikäytöstä 
aiheutuvien haittojen estäminen. Tämä edellyttää mm. 
kokeilu- ja tutkimustoimintaa. 

8.4 HAJA-ASUTUS JA ERILLISLAITOKSET 

8.4.1 O m a k o t i t a 1 o t j a e r i 1 1 i s 1 a i t o 
set  t 

Kiinteistöjen jätevesien suora vesistöönpääsy tulee estää. 
Samalla on kuitenkin toimittava niin, ettei aiheuteta 
pilaantumisriskiä tärkeille tai muillekaan vesienhankin-
takäyttöön soveltuville pohjavesialueille eikä käytössä 
oleville kaivoille tai muille vedenottamoille. Lisäksi 
tulee estää pintavesien kuormittuminen maahanimeytyksen 
seurauksena. Tällöin tulevat käsittelyratkaisuina kysymyk-
seen tapauskohtaisesti seuraavat vaihtoehdot: 
- kompostoiva käymälä ja talousvedet sakokaivon kautta 

maaperäkäsittelyyn 
- 3-osainen sakokaivo ja maaperäkäsittely. Jos maa on 
tiivistä ja pohjaveden pinta korkealla, voidaan käyttää 
maakumpusuodatinta. 

- erityistapauksissa WC-vedet umpikaivoon ja talousvedet 
sakokaivojen kautta maaperäkäsittelyyn. Umpikaivorat-
kaisuissa aina oltava erityiset perusteet. 

- jätevesien johtamista ojaan pelkän sakokaivokäsittelyn 
jälkeen ei tule sallia syrjäisilläkään alueilla. 

Imeytyskentän tulee sijaita riittävän suojaetäisyyden 
päässä kaivosta, pohjavedenpinnasta ja vesistöstä. 

Hyvin suunnitellun, toteutetun ja hoidetun maaperäkäsitte-
lylaitoksen käyttöiäksi voidaan arvioida 15 - 20 vuotta. 
Tästä syystä vanhojen kiinteistöjen imeytysratkaisujen 
toimivuus tulee määräajoin tarkistaa. Tarvittaessa koko 
puhdistussysteemi tulee uudistaa. 
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Erillislaitoksien ja taloryhmien jätevesikäsittelyssä 
pienpuhdistamo voi olla käyttökelpoinen ratkaisu etenkin, 
jos muut käsittelymenetelmät eivät ole mahdollisia. Pien-
puhdistamojen käytön edellytyksenä on niiden hoidon, 
huollon ja valvontamenetelmien kehittäminen. 

Kuntien tulisi laatia haja-asutusalueilleen jätevesien 
käsittelyä koskeva yleissuunnitelma, jossa esitetään eri 
alueille soveltuvia ratkaisuja kustannusarvioineen. 
Teknis-taloudellistenjaympäristönsuojelullistenseikkojen 
perusteella valitaan sopivat ratkaisut, joista esitetään 
yksityiskohtaiset suunnitelmat. Em. mallisuunnitelmat 
palvelevat etupäässä rakennus-, ympäristönsuojelu- ja 
terveyslautakuntia. Mallisuunnitelmien laadinta helpottaa 
ja jouduttaa jatkossa asioiden käsittelyä. Vesi- ja ympä-
ristöpiiri osaltaan hyväksyy koko alueen osalta toteutuspe-
riaatteet ja paikalliset lautakunnat hoitavat käytännön 
työn. 

8.4.2 L o m a- a s u n n o t 

Kesäisin käytössä olevissa loma-asunnoissa tulee 
kysymykseen samantyyppiset ratkaisut kuin edellisessä 
kohdassa jonkin verran lievempänä. Suositeltavin on kuiva-
käymälä. Talousvesille ja saunarakennuksen pesuvesille 
riittää imeytyskenttä kesäkäyttöisenä. Imeytyskentän tulee 
kuitenkin sijaita riittävän etäällä vesistöstä. Suurin 
osa nykyisten loma-asuntojen rakennuksista, etenkin sau-
noista, sijaitsee lähellä vesirajaa. Niiden aiheuttamaa 
kuormitusta ja mahdollisuuksia tehostaa vesiensuojelutoi-
menpiteitä tulee selvittää. Kunnissa tulee estää uusien 
saunojen ja asuntojen rakentaminen lähelle vesirajaa. 

8.5 MAANVILJELY, KARJATALOUS JA TURKISTARHAT 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiksi riittää valta-
kunnallisesti sovellettavat toimenpiteet mukaan lukien 
valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun tavoiteoh- 

jelmasta vuoteen 1995. 

8.5.1 P e 1 t o v i 1 j e 1 y 

Vesiensuojelua edistävät monet viljelytekniset keinot, 
joilla vähennetään kasvinravinteiden ja kiintoaineen 
huuhtoutumista.Vesiensuojelutoimenpiteissätulee noudattaa 
maatalousneuvonnalta saatavia ohjeita. On tärkeää, että 
maatalouden neuvontajärjestöt tiedottavat tehokkaasti 
maanviljelyn vesiensuojelusta. Lannoitussuunnitelmien 
laatiminen tulee saada yleiseksi käytännöksi. Maataloutta 
varten toteutettavien ns. peruskuivatusten suunnittelussa 
ja toteutuksessa, ojien kunnossapidossa, perkauksissa 
sekä raivauksissa tulee erityisesti estää ojaeroosiota 
maankuivatusteknisin toimenpitein. 



Salaojituksen aiheuttaman typpikuormituksen vaikutukset 
tulee ensin selvittää, jos tarkoituksena on salaojittaa 
laaja-alaisesti alueen peltoja. 

8.5.2 L a n t a j a v i r t s a 

Vesi- ja ympäristöhallituksen antamia valtakunnallisia 
ennakkoilmoitusvelvollisiakarjasuojiakoskeviavalvontaoh-
jeita voidaan soveltaa Kiiminkijoen vesistöalueella muutta-
mattomana. Valvontaohje nro 61 on voimassa 31.12.1994 
saakka. Ohjetta tulee käyttää myös valvottaessa vanhoja 
eläinsuojia ja ilmoitusrajaa pienempiä eläinsuojia, mikäli 
niistä on aiheutunut tai voi aiheutua vesilain tarkoittamaa 
pinta- tai pohjavesien pilaantumista. 

Tavoitteena on, että kaikki varastoitu lanta ja virtsa 
levitetään peltoon ensisijaisesti keväällä lumettomaan 
maahan ennen muokkausta. Tästä syystä varastoimistila 
mitoitetaan uusia karjasuojia rakennettaessa ja vanhojen 
tuotantoa jatkavien tilojen karjasuojia peruskorjattaessa 
12 kuukauden varastoimisaikaa varten. Varastoimistilavuu-
desta voidaan vähentää käytettävää laidunkautta vastaava 
osa. Tällöin varastoimistila voidaan mitoittaa vähintään 
8 kuukauden varastoimisaikaa varten. Vesiensuojelun ja 
toimintavarmuuden turvaamiseksi on vuoden pituisen varas-
toinnin mandollistava tilavuus kuitenkin suositeltavin 
etenkin suurien yksiköiden varastoja mitoitettaessa. 

Sade- ja sulamisvesien pääsy katoilta varastointitiloihin 
estetään kattamalla lannan varastointitilat tai ohjaamalla 
kyseiset vedet varaston ulkopuolelle. Mikäli näin ei 
toimita, on tällaisten sade- ja sulamisvesien osuus otetta-
va huomioon varastotilaa mitoitettaessa. 

Maatilahallituksen ohjeiden mukaan rakennetut lanta- ja 
virtsavarastot ovat vesitiiviitä, jolloin varastoinnin 
aikana ei synny vuotoja. Rakenteet ja laitteet ovat sellai-
sia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana 
pääse tulemaan vuotoja. 

Talvilevityksestä tulee päästä vähitellen kokonaan pois. 
Lanta tulee pyrkiä levittämään sulaan, lumettomaan maahan 
kaikilla tiloilla. Lannan järkevä kasvukaudenaikainen 
käyttö edellyttää hyötykäytön lisäämistä esim. kompostoi-
malla. 

Kuivikelantaa voidaan varastoida talvisin kasana pelloille. 
Varastointipaikkana ei kuitenkaan saa käyttää keväällä 
tulvan alle jääviä alueita. Lantapatterit tulisi levittää 
vasta muokkausvaiheen aikana. 

8.5.3 S ä i 1 ö r e h u n p u r i s t e n e s t e 

Vahinkojen välttämiseksi ja puristenesteen sisältämien 
arvokkaiden aineiden talteenottamiseksi tulee kiinnittää 
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huomiota nesteen asianmukaiseen talteenottoon. Puriste-
nesteestä johtuvat haitat on kyettävä estämään jo ennalta. 
Ongelman ratkaisu edellyttää yleensä tapauskohtaista 
suunnittelua. Yleispätevää ratkaisua talteenottoon ei 
ole. Tässä kannattaa käyttää mm. maatalouskeskuksen asian-
tuntija-apua. 

Säilörehun puristeneste on johdettava torni- ja laaka-
siiloista virtsa- tai lietesäiliöön tahi erilliseen maati-
lahallituksen rakentamisohjeiden mukaisesti rakennettuun 
säiliöön. Erillisellä säiliöllä tulee olla varastotilavuut-
ta 0,1 - 0,2 m3  valmistettavaa rehutonnia kohti. Tuorerehun 
valmistuksessa on suositeltavaa soveltaa keinoja, joilla 
puristenesteen muodostuminen saadaan mahdollisimman vähäi-
seksi. 

Puristeneste tulee kerätä aumasta esim. imeyttämällä 
neste kuivikkeisiin, esim. turpeeseen, jolloin se voidaan 
käyttää maanparannusaineena. Aumaa ei tule tehdä jatkuvasti 
samaan paikkaan. Paikkaa on vuosittain vaihdettava. Mikäli 
auma kuitenkin tehdään vuodesta toiseen samaan paikkaan, 
tulisi pohja valaa betonista ja järjestää samalla puris-
tenesteen talteenotto. Aumat tulee korvata vähitellen 
kiinteillä säiliöillä. Aumat tulee sijoittaa riittävän 
suojaetäisyyden päähän vesistöistä ja ojista sekä kaivois-
ta. 

8.5.4 T u r k i s t a r h a t 

Turkistarhojensijoituspaikkaamäärättäessä,tarha-alueiden 
kuivatuksessa ja rakenteissa, niiden käytössä ja hoidossa, 
rehun valmistuksessa ja jätteiden sekä kuivatusvesien 
käsittelyssä ja poistossa on noudatettava vesi- ja ympäris-
töhallituksen antamia valvontaohjeita. Lähtökohtana tulee 
olla tarhan mahdollisesti sijoittuessa Kiiminkijokialueel-
le, että sijoituspaikka on vesiensuojelun kannalta mahdol-
lisimman edullinen. Vesistökuormituksen tulee pysyä vä-
häisenä. 

8.6 METSÄTALOUS 

Metsähallinnon ja ao. metsälautakuntien sekä alueella 
toimivien metsäyhtiöiden tulee laatia Kiiminkijoen valuma-
alueen kattava metsätalouden yleissuunnitelma, jossa mm. 
suunnitellaan eri toimintojen muodot ajallisesti ja paikal-
lisestiniin,että vesistävaikutukset jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. 

8.6.1 Met s ä o j i t u k s e t 

Metsätalous on tähän mennessä voimakkaimmin vaikuttanut 
Kiiminkijoen vesistön luonnontilaan. Joen suojelulle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, 
että uudisojitukset rajoitetaan vain kannattavimmille 
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hankkeille. Huonosti kannattavat kohteet tulee jättää 
vanhojen ojitusalueiden kunnostuksessa kaiken toiminnan 
ulkopuolelle. 

Metsäojitusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee 
soveltaa erilaisia mahdollisimman tehokkaita teknisiä 
ratkaisuja syöpymis- ja liettymishaittojen välttämisek-
si. Keskusmetsälautakunta Tapiolla ja metsähallituksella 
on vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista koskevat 
ohjeet. Niitä noudattamalla ja kiinnittämällä vesien 
selkeytykseen erityistä huomiota Kiiminkijoen vesistöalu-
eella voidaan kiintoainekuormitusta estää huomattavasti. 
Lisäksi tulee ottaa huomioon metsäojituksia koskeva valvon-
taohje. Vesiensuojelutoimenpiteiden riittävyyttä tulee 
tarkastella hyvin kriittisesti myös hankesuunnitelmia 
tarkastettaessa vesi- ja ympäristöpiirissä. 

Kiiminkijoen vesistöalueella tulee kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että ojitushankkeet toteutetaan vesien-
suojelutoimenpiteet ja -tekniikan hallitsevien henkilöiden 
johdolla. Koska lisäksi toteutusvaiheessa tulee tarvittaes-
sa suunnitella lisätoimenpiteitä tai päättää jopa ojituk-
sesta luopumisesta vesiensuojeluongelmien takia, on tärke-
ää, että työt toteuttaa metsälautakunta. Oulun ja Kainuun 
vesi- ja ympäristöpiirien tulee tarkastaa kaikki Kiiminki-
j oen vesistöalueen metsäoj itushankkeet oj itussuunnitelmien 
perusteella. 

Kuntien ympäristönsuojelulautakuntien tulee suorittaa 
kenttävalvontaa kaikilla ojitushankkeilla. 

8.6.2 M e t s ä n u u d i s t a m i n e n ja 
1 a n n o i t u k s e t 

Puro j a ja noro j a ympäröivä pensasto ja puusto tulee säilyt-
tää etenkin arvokalojen esiintymisalueiden lisäksi niiden 
yläpuolisilla vesialueilla. Puusto ja pensaat estävät 
lämpötilaa nousemasta liian korkeaksi. Ne tarjoavat myös 
suojaa saalistajilta ja ovat tärkeitä ravintolähteitä. 

Kiintoaineen, ravinteiden ja metallien huuhtoutumista 
voidaan estää kaikilla niillä keinoilla, jotka estävät 
eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Muokkausalat, 
erityisesti auraus ja mätästysalat, tulee rajoittaa mandol-
lisimman tarkoin niille alueille, joilla muokkaus on 
metsänuudistamisen kannalta välttämätöntä. Huuhtoumien 
estämiseksi tulee maanmuokkaushankkeissa käyttää mahdolli-
simman tehokkaita teknillisiä ja muita toimenpiteitä. 

Auraukset tulee tehdä kaltevuuteen nähden poikkisuuntaan. 
Aurauskalustoa tulee kehittää, jotta korkeuskäyrien suun-
tainen auraus olisi aina mahdollista. Auraus- ja mätästys-
alueiden sekä vesistön välille tulee jättää riittävät 
suojavyöhykkeet tai suoja-alueet. Niiden laajuus ja ominai-
suudet tulee määritellä suunnittelua ja toteutusta koske-
vissa ohjeissa. 
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Pohjavesiin huuhtoutuvien aineiden, mm. nitraattitypen, 
joutumista vesistöön tulee estää rytmittämällä hakkuita 
mäki- ja rinnealueiden sekä toisaalta painanteiden välillä. 
Korkeuskäyrien suuntainen kaistalehakkuu on esimerkki 
tästä. 

Lumen päälle tai sulamiskauden aikana lannoittaminen on 
kiellettyä, koska lannoitteita huuhtoutuu kevättulvan 
mukana herkästi vesistöihin. 

Kesäaikana äkillisen kuormitushuipun vesistöjä lannoittava 
vaikutus on erityisen haitallista. Lannoitteiden joutuminen 
metsäojiin ja vesistöihin on estettävä huolellisen ennak-
kosuunnittelun sekä työn harkitun ajoittamisen ja levitys-
menetelmän valinnan keinoin. Lukuisien järvien ja lampien 
luonnehtimilla metsäalueilla tulee välttää lento- ja 
puhallinlevitystä. Vesistöjen rannoille tulee jättää 
aina suojavyöhyke lannoittamatta. Repeytyneiden lannoi-
tesäkkien sisältö on tarkoin poistettava varastopaikoil-
ta. 

Ojitetuille soille lannoitteet tulee levittää siten, että 
ojien molemmille sivuille jää lannoittamaton suojakaista. 
Levitystasaisuutta on säännöllisesti valvottava niin työn 
taloudellisuuden kuin sen ympäristövaikutustenkin vuoksi. 
Kosteuden vaikutuksesta paakkuuntuneita lannoitteita ei 
saa levittää maastoon. 

Lannoitteiden varastointi on suunniteltava siten, ettei 
siitä aiheudu ympäristöhaittoja. Lannoitesäkit on aina 
kerättävä ja hävitettävä tarkoitukseen sopivalla tavalla 
levitystyön päätyttyä. 

Purojen kunnostus 

Ojitusten pilaamia ja muuttamia arvokalapuroja tulee 
kunnostaa. Alkuvaiheessa tehtävistä koeluonteisista hank-
keista saadaan perustietoa purokunnostusten teknisestä 
toteuttamisesta, kustannuksista ja hyödyistä. Hankkeisiin 
tulee liittää vesistön tilaa ja purotaimenen biologiaa 
koskevaa tutkimusta. Kunnostuksessa tulee ottaa huomioon 
myös puronvarsipuiden, pensaiden yms. kalabiologinen 
merkitys. 

8.7 KAATOPAIKAT 

Suunnittelualueella on yhä käytössä olevia kaatopaikkoja 
läpäisevällä maaperällä. Uusia kaatopaikkoja ei tällaisiin 
oloihin tule perustaa. Vanhojen kaatopaikkojen pito lä-
päisevällä maaperällä on tilapäisesti hyväksyttävissä 
vain seuraavin edellytyksin: 
- kaatopaikka on valvottu, ts. sinne voi tuoda jätteitä 
vain vastuullisen kaatopaikkahoitajan valvonnassa. 
Muulloin kaatopaikka on suljettu. 

- kaatopaikalle tuodaan vain tavanomaista kuivaa talous-
tai rakennusjätettä. 
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- pohjaveden pilaantuminen rajautuu tai voidaan rajata vain 
kaatopaikkakiinteistölle eikä siitä aiheudu vesilaissa 
kiellettyä pohjaveden pilaantumista. 

- vaikutuksia pohjavesiin seurataan vesi- ja ympäristöpii-
rin hyväksymää riittävän kattavaa tarkkailuohjelmaa 
noudattaen. 

Kaatopaikka tulee perustaa ja hoitaa siten, ettei pinta-
vesien pilaantumista tapahdu. Uusia kaatopaikkoja perustet-
taessa tulee siitä tehdä vesiensuojeluasetuksen 1982/283 
(muut. 1970/429) mukainen ilmoitus vesi- ja ympäristöpii-
rille. 

Kaatopaikka-alue tulee ojittaa asianmukaisesti siten, 
että ympäristöstä tulevat valumavedet kulkeutuvat kaatopai-
kan ohi. 

Kaatopaikalta tulevien valumavesien käsittelytarve on 
ratkaistava tapauskohtaisesti mm. sen mukaan, millaisia 
jätteitä kaatopaikalle tuodaan ja millainen on purkuojien 
ja -vesistön käyttö. Mikäli valumavesien käsittelyä ei 
suunnitteluvaiheessa pidetä tarpeellisena,tulee kaatopaik-
ka kuitenkin sijoittaa ja suunnitella siten, että käsittely 
voidaan tarvittaessa helposti lisätä. 

Nestemäistä jätevesilietettä ei tule tuoda kaatopaikal-
le, vaan sen käsittely ja kuivaus tulee järjestää jäteveden 
puhdistuksen yhteyteen. Käsittelyn jälkeen liete on ohjat-
tava maanparannusaineena hyötykäyttöön. Myöskään ongelma-
jätteitä ja teollisuusjätettä, jonka koostumusta ei tunne-
ta, ei tule ottaa vastaan yleiselle kaatopaikalle. 

Kuivaamattoman puhdistamo- ja sakokaivolietteen pitempi-
aikaisesta varastoinnista ja kaatopaikalle toimittami-
sesta tulee luopua mahdollisimman nopeasti. Tästä poik-
keaminen ei tule kysymykseen Kiiminkijokialueen puhdistamo-
ja sakokaivolietteiden käsittelyssä. 

Puhdistamo- ja sakokaivolietteet tulee pyrkiä saamaan 
hyötykäyttöön. Mikäli sakokaivolietteen käsittelyä ei 
voida järjestää puhdistamolle, tulee se varastoida ja 
sijoittaa kaatopaikalle niin, ettei ympäristöhaittoja 
tapahdu. 

8.8 HUOLTOASEMAT JA KORJAAMOT 

Ennen jätevesien laskemista yleiseen viemäriin tai ympäris- 
töön on jätevedestä erotettava hiekka ja liete hiekanerot-
timessa ja öljypitoiset aineet äljynerottimessa. Jos 
kunnollinen jätevesiviemäri on käytettävissä, jätevedet 
tulee johtaa sinne. Muussa tapauksessa jätevesien johtami-
sesta ja tarvittavista puhdistustoimenpiteistä on tehtävä 
sijoituspaikan oloihin sovellettu ja paikallisten viran-
omaisten hyväksymä suunnitelma. 
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Huoltoasemien ja korjaamoiden tulee saattaa jätevesien 
käsittely Öljyalan keskusliiton ohjeiden mukaiseksi. 

Jäteäljyjen yms. tynnyrivarastoinnista tulee mahdolli-
suuksien mukaan luopua. 

8.9 LASKEUMA ILMAKEHÄSTÄ 

Ilman kautta tuleva laskeuma on ilmeisesti yhtenä keskeise-
nä syynä vesistöalueen latvajärvissä todettuun happamoitu-
miskehitykseen. Valtakunnallisilla toimenpiteillä ja kan-
sainvälisillä sopimuksilla tulee ilman kautta tulevaa 
kuormitusta saada vähennetyksi nykyisestä. Happamoitumis-
kehityksen laajuutta ja syitä tulee tarkemmin tutkia. 

8.10 LASKETUT JÄRVET, PERKAUKSET, POHJAVEDET JA NIIDEN OTTO 

8.11.1 Bl f u r k a a t i o 

Iijoen kevättulvavesien virtaaminen Jongunjärven kautta 
Nuorittajokeen on vähentynyt huomattavasti TVL : n korotettua 
tulva-alueen poikki kulkevia teitä. Bifurkaation palautta-
misessa Iijoen tulvahaittojen vähentämiseksi tulee lähtö-
kohtana olla, että Kiiminkijoen vesistön hydrologia muute-
taan mahdollisimman lähelle luonnontilaista. Bifurkaatio-
alueen kunnostamisella ei tule aiheuttaa haitallisia 
vedenlaatumuutoksia. 

8.10.2 L a s k e t u t j ä r v e t 

Vedenpintojen laskeminen on selvästi heikentänyt useiden 
järvien tilaa. Näiden järvien tilan parantamiseen vedenpin-
toja nostamalla ja muilla kunnostustoimenpiteillä voidaan 
suhtautua yleensä myönteisesti. Vesistövaikutusten arvioin-
ti vaatii kuitenkin aina hankekohtaisen selvityksen. 
Rantojen käyttö on yleensä mukautunut vallitseviin veden-
korkeuksiin, mikä usein vähentää vedenpintojen nostomandol-
lisuuksia. Kokonaan laskettujen järvien kunnostaminen 
järviksi on ongelmallisempaa, koska niiden veden laatu 
jää usein heikoksi. Mikäli järvien kunnostamista suunni-
tellaan laajamittaisesti, tulee selvittää hankkeiden 
vesistävaikutukset. Koska järvien kunnostaminen on yleensä 
vesistön luonnontaloudellisten käyttömuotojen kehittämisen 
kannalta hyödyllinen toimenpide, kunnostustarvetta voitai-
siin selvittää esim. kunnittain käyttäen lähtökohtana 
tähän suunnittelutyöhön liittyvää yleisselvitystä. 

8.10.3 P e r k a u k s e t 

Perkaukset ja rantapuuston raivaukset muuttavat yleensä 
jokien ja purojen vesiluontoa haitallisesti, joten niistä 
tulee pidättyä mahdollisimman tarkoin. Kalojen lisääntymis-
alueet yleensä tuhoutuvat perkausalueilta ja elinympäristö 
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muuttuu kalatalouden kannalta epäedulliseksi. Vesistön 
kunnostamiseksi veneliikennettä, virkistyskäyttää ym. 
varten tehtävät perkaukset saattavat kuitenkin olla jopa 
suositeltavia. Kiiminkijokisuun ruoppaus on tästä hyvänä 
esimerkkinä. Suuosan ruoppaus tulisi uusia. Sivu-uomissa 
tehtyjen perkausten entisöimistarve ja -mahdollisuudet 
tulee selvittää esim. kuntien toimesta yhteistyössä kala-
taloushallinnon ja vesi- ja ympäristöpiirien kanssa. 

8.10.4 P o h j a v e d e t j a ni iden o t t o 

Mahdollinen Kiiminkijokialueen pohjavesivarojen käyttöön-
otto Oulun raakavetenä vähentäisi selvästi erityisesti 
Nuorittajoen kuivakausien virtaamia. Mahdollisen pohjave-
denhankinnan hydrologiset ja muut vesistövaikutukset tulee 
selvittää perusteellisesti jo vedenhankinnan yleissuunnit-
teluvaiheessa. 

Pohjavesivarojen suojeluun tulee kiinnittää huomiota maa-
aineksen ottolupia ja jätevesien imeytyslupia myönnettäessä 
vedenhankintatarpeiden lisäksi myös pintavesien laatuun 
ja vesistöalueen tilaan (mm. lämpötilavaikutukset) vaikut-
tavana tekijänä. Kiiminkijoen vesistöalueen pohjavesivarat 
tulee kartoittaa ja laatia kokonaisvaltainen pohjavesien 
suojeluohjelma. 

8.11 VESIMAISEMAN SUOJELU JA HOITO 

Valtioneuvostonperiaatepäätöksessävesiensuojeluntavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 edellytetään, että "vesiluonto 
säilytetään mahdollisimman monipuolisenaja tasapainoisena, 
jotta ympäristön kauneus-, virkistys- ja muut aineettomat 
arvot voidaan turvata alueellisesti ja paikallisesti". 
Vesialueiden lisäksi niiden lähiympäristön käytössä on 
välttämätöntä ottaa vastaavat periaatteet huomioon. 

Kiiminkijoen vesistön vesimaiseman suojelussa ja hoidossa 
esitetään noudatettavaksi maa- ja metsätalousministeriön 
suojeluvesityöryhmän mietinnössä ja Maisemansuojelutoimi-
kunnan mietinnössä esitettyjä periaatteita. Yhteenvetona 
niistä voidaan todeta, että Kiiminkijoen vesistön rannoilla 
tulee kiinnittää erityistä huomiota metsähallituksen ja 
Keskusmetsälautakunta Tapion maisemansuojeluohjeiden 
noudattamiseen. Maatalousalueilla tulee ottaa rakennustoi-
minnassa huomioon maisemalliset tekijät. 

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton liittoneuvoston 
10.10.1990 hyväksymissä Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa 
ja Oulun kaupunkiseudun seutukaavassa Kiiminkijoen vesistö-
alueelle esitetyt kulttuuriympäristän suojelualueet tulisi 
toteuttaa kiireellisesti.Niillä voidaan turvata kulttuuri-
historiallisten tavoitteiden lisäksi arvokkaimpien vesi-
maisemien säilymistä. 
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Lomarakentamisessa tulee ottaa käyttöön rakennuspaikan 
ja vesirajan välinen riittävä vähimmäisetäisyys. Tämä 
saattaa vaihdella paikallisten olojen mukaan, mutta pääpe-
riaatteena tulee olla pyrkimys rakennusten sijoittami-
seen rantaviivasta näkymättömiin. Usein voimakkaasti 
laajeneva loma-asutus on vakavin luonnonmaisemaa muuttava 
tekijä. 

Maisema on yksi hyvin tärkeä viihtyvyyteen vaikuttava 
tekijä. Kiiminkijoen vesistö tulee säilyttää maisemallises-
ti ehjänä kokonaisuutena, mikä tulee turvata kaavoituksel-
lisin keinoin. 

Rakentamisessa on hyvin tärkeä määritellä alin rakentamis-
korkeus tulvaherkillä alueilla sellaiseksi, että myöskään 
jääpatojen aiheuttama äkillinen veden pinnan nousu ei 
uhkaa rakennuksia. 

8.12 KEINOT JA MENETTELYTAVAT VESIENSUOJELUSSA 

Lainsäädäntö, hallinto ja valvonta 

Kiiminkijoen vesistön asema suojeluvesistönä vahvistetaan 
ja suojelutoimenpiteet toteutetaan. Tässä suunnitelmassa 
esitetyistä suojelutoimenpiteistä ei ole ennakoitavissa 
korvauksia. Mikäli niitä kuitenkin ilmenee tulee huolehtia 
suojelun aiheuttamista korvauksista. 

Kuntien perustama Kiiminkijoki ry:n neuvottelukunta, jossa 
on edustettuina laajasti vesistön eri käyttäjäryhmät, 
seuraa vesistön tilan kehittymistä ja edistää vesiensuoje-
lutoimenpiteiden toteuttamista laatimansa ohjelman mukai-
sesti. 

Ojitusten valvontaa hoidetaan nykyiseen vapaaehtoiseen 
ilmoitusmenettelyyn perustuen. Menettely tulee laajentaa 
koskemaan metsähallinnon ja metsälautakuntien lisäksi myös 
puutavarayhtiöitä ja mahdollisia muita merkittäviä metsä-
ojittajia. 

Ympäristönsuojelulautakuntien tulee pääosin vastata oji-
tushankkeiden kenttävalvonnasta. Vesi- ja ympäristöpiiri 
toimittaa lautakuntien tietoon ojitusten ennakkoilmoituk-
sista ja ojitushankkeista antamansa lausunnot sekä kopiot 
ilmoituksista. Lautakunnat neuvottelevat tarvittaessa 
vesiensuojelutoimenpiteistä suoraan metsäojittajien kanssa. 

Lainsäädäntöä tulee kehittää erityisesti yleiseen viemä-
riin liittymisvelvoitetta, hajakuormituksen vähentämistä 
ja yleiseen viemäriin liittyneitä teollisuus- ym. laitok-
sia koskien. 

Kunnat laativat haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuun-
nitelmat, joiden perusteella määritetään jätevesien käsit-
telyn ja johtamisen tasovaatimukset alueittain. 
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Ohjattaessa yleiskaavoituksella eri toimintojen, mukaan 
lukien haja-asutus, sijoittamista ja rakentamista, tulee 
ottaa huomioon vesien- ja maisemansuojelunäkökohdat. 

Pienten, kotitarpeeksi kalaa kasvattavien laitosten yleisty-
misen estämiseksi tulee vaikuttaa neuvonnan ja valistuksen 
keinoin. 

Ympäristönsuojelulautakunnat asettavat haja-asutukselle 
ja pienkuormittajille lupapäätöksissään käsittelyvaatimuk-
sia. Päätöksiin tulee sisältyä mm. ehto, että jätevedet on 
johdettava yleiseen viemäriin, kun sellainen rakennetaan 
alueelle, sillä terveydenhoitolainsäädännön perusteella 
liittymisvelvollisuus on vain väestökeskuksissa. 

Rakennuslupahakemuksessa esitetään jätevesien käsittely 
yksiselitteisesti ja suunnitelma-asiapapereihin liitetään 
jätevesien käsittelyn ohjepiirustus tai erikseen laadittu 
erikoispiirustus. 

Myönnettäessä lainsäädäntöön perustuvia lupia karjatilojen 
eläinmäärien kasvuun tulee eräänä ratkaisuperusteena olla 
karjatalousjätteiden varastotilojen laajuus. 

Kiiminkijoen vesistöalueella tehtyä taimen- ja harjuspuro-
jen tilaselvitystä tulee jatkaa ja laajentaa koskemaan myös 
muitaluonnonsuojelullisestiarvokkaita purovesistöjä mahdol-
lisimman nopeasti. Selvityksestä tulee ilmetä purovesistöit-
täin suojelun tarve, perusteet ja metsätalouden toimenpitei-
siin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset sekä suojelun 
edellyttämät toimenpiteet. Selvitys on tarkoituksenmukaista 
tehdä metsä-, kalatalous- ja ympäristöviranomaisten yhteis-
työnä. 

Tähänastisen ja tehtävän selvityksen tulokset tulee ottaa 
huomioon kaikissa toimenpiteissä, joilla vaikutetaan haital-
lisesti puroluontoon. Jos purojen luonnontilan säilyttämi-
nen ei ole voimassa olevan lainsäädännön vallitessa mahdol-
lista, tulee ryhtyä toimenpiteisiin vesilain muuttamiseksi 
asian vaatimalla tavalla. 

Selvitystyön kestäessä tulee, ennen sellaisten ojitussuunni-
telmien laatimista, joiden toimenpiteet kohdistuvat em. 
arvokkaisiin purovesistöihin, asia käsitellä ympäristön-
suojelunäkökohtien huomioonottamiseksimaakunnallistaselvi-
tystä johtavassa työryhmässä. Metsätalouden harjoittajien 
tulee noudattaa suojametsälain (1922) 6 §:ssä esitettyjä 
periaatteita, ettei hakkuita ja niihin liittyviä metsänhoito-
toimenpiteitä suoriteta pienvesien kalataloudellista arvoa 
heikentävällä tavalla. 

Koska turvetuotanto ja metsätalous ovat Kiiminkijokialu-
eella tärkeitä vesistön tilaan vaikuttavia tekijöitä, tulee 
ympäristönsuojelulautakuntien kehittää vesi- ja ympäristö-
piirien kanssa yhteistyössä näitä kuormitustekijöitä koskevaa 
valvontaa. Tähänliittyen ympäristönsuojelulautakunnatvoisi-
vat vastata metsäojitusten kenttävalvonnasta. Myös turve-
tuotantoalueiden tarkastukset sopivat monelta osin ympäris-
tönsuoj elulautakuntien tehtäväksi. 
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Vesi- ja ympäristöpiirien valvontatyössä tulee Kiiminkijoki-
alueen metsäojitushankkeita tarkasteltaessa kiinnittää 
erityistähuomiotavesiensuojelutoimenpiteidenriittävyyteen. 
Kiiminkijokialueellaedellytetäänpääsääntöisestitavanomais-
ta korkeampaa vesiensuojelutoimenpidetasoa, joiden toteutta-
miseen tarvitaan yksityismailla yleensä avustusta (ks. 
kohta rahoitus). 

Kiiminkijoen vesistöalueella kokeillaan erilaisia uusia 
ilmoitus- ja ennakko-ohjaustapoja. Metsätalous on tällöin 
tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen. 

Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnitelman pohjalta laaditaan 
vesiensuojeluopas. Vesistöalueen kunnissa järjestetään 
koulutustilaisuuksia ja neuvottelupäiviä, joiden tarkoitukse-
na on suunnitelman toimenpidesuositusten toteuttaminen. 
Suunnitelman toteutumisen edistymistä seurataan. 

Tutkimus ja velvoitetarkkailu 

Metsäojitustoimintaa koskevaa intensiivistä tutkimusta 
jatketaan ja laajennetaan Kiiminkijokialueella. Vastaavaa 
intensiivistä tutkimusta käynnistetään myös maanpinnan 
käsittelyyn ja lannoituksiin (erityisesti lentolevitykset) 
liittyen. Kiiminkijokialue sopii erinomaisesti tällaisen 
tutkimuksen kohteeksi sijaintinsa ja tutkimusvesistöaseman-
sa vuoksi. Metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta voidaan 
selvittää edellä esitettyjen intensiivisten tutkimusten 
lisäksi jatkamalla koko vesistöalueella metsätalouden ja 
muiden kuormittajien aiheuttaman vesistökuormituksen seuran-
taa ja tutkimalla samanaikaisesti veden laadussa tapahtuvia 
muutoksia. Näille tutkimuksille antaa hyvät lähtökohdat 
eräät aikaisemmat kuormitusta ja veden laadun kehitystä 
koskevat tutkimukset, joissa käsitellään Kiiminkijoen veden 
laadun kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuosina 
1971 - 1985. Metsätalouden aiheuttaman kuormituksen seuran-
nassa voidaan hyödyntää myös edellä esitettyä ilmoitusmenet-
telykokeilua. 

Metsätalouteen liittyviä käynnistettäviä ja käynnissä pidet-
täviä tutkimuksia valtakunnan tasolla koordinoitaessa otetaan 
Kiiminkijokialue yhdeksi kohteeksi, jonne tutkimusta suunna-
taan. 

Oulun yliopiston ja vesi- ja ympäristöhallinnon on syytä 
jatkaa turvetuotannon vesistövaikutusten selvittämistä. 
Tutkimuksia tulee laajentaa koskemaan kaikkia joen ekologian 
keskeisimpiä osa-alueita. Tutkimuksissa voidaan hyödyntää 
soveltuvin osin velvoitetarkkailusta saatavaa tietoutta. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tekee Kiiminkijoella 
kalastoa ja kalataloutta koskevaa tutkimusta, jota tulee 
jatkaa. Lisäksi on selvitettävä mahdollisuudet yhteistyöhön 
turvetuotannonvesistövaikutustutkimustenkanssa.Voimavaroja 
tulee suunnata mm. pohjan laatua ja sen muutoksia koskevaan 
tutkimustyöhön. 

Kiiminkijoen yhteistarkkailua kehitetään sellaiseksi, että 
kaikkien merkittävien vesistökuormittajien vaikutukset 
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vesistön tilaan, kalastoon ja kalatalouteen saadaan selvil-
le. 

Peltojen aiheuttamaa kuormitusta tutkitaan Pohjois-Suomessa 
alueille tyypillisiä maalajeja edustavilta koealueilta. 
Kiiminkijoen ja muiden Pohjois-Suomen vesistöjen kuormitusten 
arvioinnin kannalta on välttämätöntä tutkia etenkin turvemaa-
peltojen huuhtoutumia. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen tulee selvittää karjatalousjät-
teiden hyötykäytön lisäämistä, esim. kompostointia turpeen 
kanssa, koska kaikkea lantaa ei pystytä käyttämään sellaise-
naan järkevästi kasvukauden aikana. Vesi- ja ympäristöhallin-
toa voidaan toimeksiannosta käyttää tutkimuksessa tarvittavi-
en rakenteiden rakentamiseen. 

Oulun yliopiston tulee lisätä Kiiminkijoen vesistöä koskevaa 
perustutkimusta, mikä antaa välttämätöntä lähtökohtatietoa 
vesiensuojeluselvityksille ja -toimenpiteille. 

Iijoen vesistöstä Nuorittajokeen tulevien bifurkaatiovesien 
hydrologisia ja vedenlaatuvaikutuksia tulee tutkia. 

Rahoitus 

Nykyisiä vesiensuojelun rahoitusmandollisuuksia käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti ja otetaan käyttöön taloudel-
listen mahdollisuuksien rajoissa tehokkaimmat vesiensuojelu-
toimet. Kuormitusta vähennetään mahdollisimman monipuolises-
ti. Haitallisinta kuormitusta vähennetään kuitenkin tehok-
kaimmin ja kiireellisimmin. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että 
rahoitettavat suojelutoimet valitaan siten, että niillä 
saavutettavat hyödyt ovat mahdollisimman suuret kustannuksiin 
nähden. 

Kiiminkijoen vesistöalueella suurin hyöty ottaen huomioon 
kustannukset ja tähän mennessä jo tehdyt sekä tehtäväksi 
päätetyt toimenpiteet saavutetaan metsätalouden ja turve-
tuotannon vesiensuojelutoimia tehostamalla. Maanviljelylle 
ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka vaatisivat juurikaan 
kustannuksia. Ohjaamalla rahoitusta neuvontaan ja valistuk-
seen voidaan kuitenkin vähentää viljelyssä olevilta pelloilta 
tulevaa kuormitusta huomattavastikin. Näin ollen maanviljelyn 
aiheuttaman kuormituksen vähentämisellä saadaan siitä aiheu-
tuviin kustannuksiin nähden suuri hyöty. 

Haja-asutukselle aiheutuvat vesiensuojelukustannukset ovat 
toimenpiteistä saatavaan hyötyyn nähden perusteltuja. Kunnat 
kehittävät omia tukimuotojaan haja-asutuksen vesihuollon 
kehittämiseksi. 

Mikäli yleisten viemärien jätevedenpuhdistamoilta edelly-
tetään yleistä käytäntöä tiukempia vaatimuksia, puhdistus-
tason nostamisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset 
tulisi suorittaa valtion varoista. 

Mikäli tilalle halutaan rakentaa maatilahallituksen ohjeiden 
edellyttämää vähimmäismitoitustasuuremmat12kk:n varastoin- 
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nin mahdollistavat lanta-ja virtsavarastot, avustuksen tulee 
olla suuruudeltaan sitä luokkaa, että rakentamiselle on 
olemassa taloudelliset perusteet. Myös rakennettaessa ylei-
sesti käytetyn vaatimustason mukaisesti uusia varastoja 
vanhojen tilalle tulee tapauskohtaiseen harkintaan perustuen 
olla mahdollisuus valtionavustuksen saamiseen. 

Maatalouden vesiensuojelua koskevaan neuvontaan ja valistuk-
seen käytettäviä rahoitusmandollisuuksia kehitetään kiireel-
lisesti. 

Kiiminkijokialueella ojittajat ottavat oma-aloitteisesti 
käyttöön tapauskohtaiseen harkintaan perustuen mahdollisimman 
tehokkaat vesistöhaittoja estävät vesiensuojeluratkaisut. 
Tällä tarkoitetaan pääsääntöisesti tavanomaista korkeampaa 
vesiensuojelutasoa. Metsähallituksen tuleemyöntää tarvittava 
avustus yksityismaiden ojitushankkeiden vesiensuojelutoimen-
piteiden toteuttamiseksi. 

Hankkeiden toteutuksessa tulee olla mukana riittävä asian-
tuntemus, jotta vesiensuojelutoimenpiteiden asianmukainen 
toteuttaminen on mahdollista. Tarvittaessa metsähallituksen 
tulee myöntää Kiiminkijokialueella myös työn toteuttamiseen 
vesiensuojelullisista syistä erityisavustusta. 

Metsätalouden vesiensuojelussa etenkin maanomistajia ja 
urakoitsijoita koskevaan neuvontaan ja valistukseen käytettä-
vää rahoitusta lisätään. 

Ojitushankkeiden taloudellisuuteen kiinnitetään Kiiminkijoen 
vesistöalueella tavanomaista suurempaa huomiota rahoituspää-
töksiä tehtäessä. Vältetään mahdollisimman tarkoin rahoitta-
masta nykyisten ohjeiden valossa huonosti kannattavia kunnos-
tusojitushankkeita. 

Metsänparannustöiden kehittämistä välittömästi koskevaan 
kokeilu- ja selvitystoimintaan myönnetään metsänparannuslain 
6 § 1 mom. 6 kohdan mukaisesti määrärahoja ja käytetään 
niitä suunnitelmallisesti mm. seurantatarkkailuihin ja 
vesiensuojelutoimenpiteiden kehittämiskokeiluihin metsänpa-
rannuskohteilla. 

Tehokkaampien vesiensuojelutoimenpiteiden ja haitattomamman 
turpeennostotekniikan kehittämistä tulee edelleen tukea 
julkisin varoin. 

Vesilain edellyttämän paikallisen valvontatyön suorittami-
sen mahdollistamiseksi kaikkiin vesistöalueen kuntiin tulee 
perustaa kokopäivätoimisten ympäristönsuojelusihteerien 
virat. 

9 YHTEENVETO 

Kiiminkijoen vesiensuojelusuunitelmassaselvitetään vesis-
tön käyttö ja tarkastellaan erityisesti luonnontaloudellis-
ten käyttömuotojen kehittämismandollisuuksia.Erilähteistä 



tulevaa kuormitusta ja veden laatua sekä kuormituksen 
vaikutuksia veden laatuun ja sen kehitykseen koskevat 
selvitykset ovat olleet lähtökohtina suunniteltaessa 
vesiensuojelutoimenpiteitä. Toimenpidesuosituksissa on 
tavoitteena se, että vesistön käytölle ja sen kehittämisel-
le asetetut yleistavoitteet voidaan saavuttaa. Suunni-
telmassa arvioidaan myös toimenpidesuositusten toteuttami-
sesta aiheutuvia kustannuksia. Jos esim. rahoitukselliset 
tai lainsäädännölliset keinot on todettu riittämättömiksi, 
on esitetty niiden kehittämiseksi tarvittavia toimenpitei-
tä. 

Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnittelua ohjanneen työryhmän 
järjestäytymiskokous pidettiin 11.6.1984. Työryhmään on 
kuulunut eri alojen asiantuntijoita vesi- ja ympäristöhal-
linnosta. Vesistön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
koskevia selvityksiä ja tutkimuksia on tehty jo ennen 
varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Suunnitelman 
laatimista aloitettaessa pidettiin jokilaakson kunnissa 
8.5. - 28.5.1986 välisenä aikana neuvottelutilaisuudet. 
Tilaisuuksien kokoonkutsujina ja järjestäjinä toimivat 
kunnat. Tilaisuuksiin osallistui hyvin kattavasti eri 
intressien edustajia. Tällä "kuntakierroksella" saatiin 
arvokasta tietoa vesien käytölle ja suojelulle jokilaaksos-
sa asetettavista odotuksista ja tavoitteista sekä vesien 
käyttöön, tilaan ja suojeluun liittyvistä ongelmista. 
Kiiminkijoen käytölle, suojelulle ja tilalle on asetettu 
jo aiemmin yleistavoitteet vesihallituksen vesien käytön 
kokonaissuunnitelmassa. Suunnittelutyön aikana on seurattu 
mm. kuntien matkailun kehittämissuunnittelua ja myöhemmin 
Kiiminkijokiprojektin työtä.Sitä ohjaavassa neuvottelukun-
nassa ovat edustettuna laajasti eri intressit ja projektin 
tavoitteet liittyvät monipuolisesti vesistön luonnonta-
loudellistenkäyttömuotojenkehittämiseen.Kiiminkijokipro-
jektin työtä on jatkanut vuoden 1989 alusta Kiiminkijoki 
ry. Työryhmän edustajia on osallistunut tai ollut järjestä-
jänä useissa Kiiminkijoen vesistön käyttöä, tilaa ja 
suojelua koskevissa yleisötilaisuuksissa. Suunnittelutyön 
kuluessa on järjestetty turvetuotannon ja kalatalouden 
intressien kesken neuvottelu. 

Alustavan suunnitelmaluonnoksen valmistuttua sitä esitel-
tiin uuden "kuntakierroksen" yhteydessä. . 

Vesistön veden käyttökelpoisuutta kuvataan vesi- ja ympä-
ristöhallituksenyleis-, virkistyskäyttö-jakalavesiluoki-
tuksen perusteella. Yleis- ja virkistyskäyttöluokituksessa 
Kiiminkijoen voidaan katsoa kuuluvan laatuluokkaan II, hyvä 
ja Nuorittajoen luokkaan III, tyydyttävä. Kiiminkijoen 
ravinnepitoisuudet ovat jo nykyään korkeahkoja, joten 
ravinnekuormituksen vähäinenkin lisääntyminen saattaisi 
pudottaa Kiiminkijoen luokkaan tyydyttävä. Lisäksi Nuorit-
tajoen yhtymäkohdan alapuolinen pääuoma on jo nykyisin 
laatuluokan hyvä rajalla. Kiiminkijoen pääuoman Nuoritta-
joen yläpuolella voidaan laskea kuuluvaksi kalavesiluoki-
tuksessa kelpoisuusluokkaan II, hyvä. Kiiminkijoen alajuok-
sun veden laatu kuuluu ennemmin tyydyttävään kuin hyvään 
kalavesiluokkaan, etenkin runsassateisina kesinä. 



181 

Vesistöalueen järvistä suuri osa kuuluu yleis-, virkistys-
ja kalavesiluokituksen perusteella luokkaan hyvä. Erinomai-
seen luokkaan kuuluvia järviä on eniten vesistöalueen 
yläjuoksun latva-alueella. Tyydyttävää heikompiin luokkiin 
sijoittuu yleisluokituksen perusteella yksitoista järveä. 

Tehdyn selvityksen perusteella taimen- ja harjuspurojeri 
tila on muuttunut voimakkaasti. Niiden veden laatu näyttää 
kuitenkin yleensä säilyneen näiden arvokalojen viihtymisen 
kannalta riittävän hyvänä. 

Veden laadun kehitystä selvittäneissä tutkimuksissa on 
todettu, että Kiiminkijoen veden kiintoainepitoisuus on 
vähentynyt selvästi 1970-luvulla.Samanaikaisestimetsäoji-
tukset ovat vähentyneet voimakkaasti. Kiiminkijoen vesistön 
yläjuoksun järvissä on todettu happamuuden lisääntymistä 
ja alkaliteetin vähenemistä viime vuosina tehtyjen mittaus-
ten perusteella noin kymmenen vuotta sitten vallinneeseen 
tilanteeseen verrattuna. Kemiallisen hapenkulutuksen 
(CODMn ), veden ruskean värin ja kokonaistyppipitoisuuden 
tilastollisesti erittäinmerkitseväsuureneminen1980-luvun 
alkupuolella tapahtui samanaikaisesti turvetuotantotoimin-
nan laajenemisen kanssa. Ilmiöön ovat ilmeisesti vaikutta-
neet myös huuhtoutumista lisäävät metsänhoidolliset toimen-
piteet lähinnä kivennäismailla ja hydrometeorologiaan 
liittyvät syyt. Rautapitoisuus lisääntyi tilastollisesti 
verrattain selvästi Nuorittajoessa. 

Kiiminkijoen vesistön tärkeimmät saaliskalat ovat hauki, 
ahven, särkikalat, made, harjus ja siika sekä nahkiainen 
(ympyräsuinen). Kiiminkijoen kalataloudellisesti arvokas 
ominaisuus on, että joki on avoin merellisen vaelluskalan 
nousulle. Kiiminkijoenkalatalouden kehittämisen tärkeimpä-
nä lähtökohtana on vaelluskalakantojen elvytys ja suojelu. 
Toisaalta myös paikallisten kalakantojen saalista voidaan 
lisätä. Joen aikoinaan tuottoisa rapukanta voidaan palaut-
taa rapuruton hävittyä vesistästä. 

Kiiminkijoen ja koko vesistön käyttö on nykyään kotitarve-
ja virkistysluonteista. Kiiminkijoki tarjoaa hyvät mahdol-
lisuudet virkistys- ja matkailutoimintaan. Pääasiassa 
vesistön virkistyskäyttöön perustuvaa matkailua ollaan 
parhaillaan voimallisesti kehittämässä. Loma-asutus on 
tällä hetkellä virkistyskäyttömuodoista näkyvin. Kiiminki-
jokivarren kesämäkkiasutus on yksi tiheimmistä koko Poh-
jois-Pohjanmaalla. Vesistön virkistyskäytällä on suuri 
merkitys vakinaiselle asutuksella ja alueen viihtyisyydel-
le asuinpaikkana. 

Vesistöä kuormittavat Puolangan ja Ylikiimingin keskustaa-
jamien yleisten viemäreiden puhdistetut jätevedet. Muutoin 
asutuksen aiheuttama kuormitus on haj akuormitusta.Suuresta 
kesämökkimäärästä johtuen myös loma-asutuksella on merki-
tystä kuormittajana. Utajärvellä sijaitseva kalankasvatus-
laitos on nykyisin kasvinravinnekuormittajana loppukesällä 
samaa luokkaa kuin em. taajamien viemärilaitosten jäteve-
det. 



Turvetuotanto kuormittaa nykyisin eniten Nuorittajokea 
Määtänperästä alaspäin. Pääuomaa turvetuotanto kuormittaa 
voimakkaimmin joen yläjuoksulla välillä Juorkuna - Huoseus. 

Peltoviljelyä on eniten Kiiminkijoen alajuoksun varrella. 
Peltojen aiheuttamasta kuormituksesta tiedetään aivan 
liian vähän. Peltojen huuhtoutumia tulisi tutkia myös 
Pohjois-Suomessa, sille tyypillisiä maalajeja edustavilta 
koealueilta. Kiiminkijokialueella yleisten turvepeltojen 
liikalannoitus aiheuttaa kivennäispeltoja herkemmin ravin-
nehuuhtoumien suurenemista. Turvepeltojen aiheuttama 
vesistökuormitus näyttäisi olevan ainakin kesäaikana 
selvästi suurempi kuin esim. savimaapeltojen. Turvemaan 
osuus on Kiiminkijokialueella suhteellisen suuri. 

Karjatilojen ja karjan määrä on suhteellisen pieni, vaikka-
kin pääosalla pelloista viljellään karjanrehua. Suurin 
osa karjataloudesta peräisin olevasta vesistökuormituksesta 
on jo mukana peltoviljelyn aiheuttamassa kuormituksessa. 
Kiiminkijokialueen karjasuojissa on verrattain yleisesti 
puutteita, joista aiheutuu vesistökuormitusta. 

Uudisojitusten ollessa laaj immillaan metsäojitukset näyttä-
vät tehdyn tutkimuksen perusteella olleen huomattava 
vesistökuormittaja. Avohakkuut, metsämaan muokkaukset ja 
metsänlannoitukset aiheuttavat vesistökuormitusta. Metsä 
2000-ohjelman toteutuessa metsätalouden aiheuttama kuormi-
tus saattaa selvästi kasvaa. 

Ilman kautta tuleva happamoittava laskeuma on suurinta 
yläjuoksulla. Laskeuma saattaa olla yhtenä syynä vesistössä 
todettuun happamoitumiskehitykseen. 

Kiiminkijoen vesistön joissa vesiensuojelun ongelmat 
aiheutuvat pääasiassa hajakuormituksesta. Myös keskitetyn 
kuormituksen kasvun uhka on ilmeinen. Koko vesistöaluetta 
koskien metsätalous on merkittävin vesistökuormittaja. 
Maatalouden aiheuttama kuormitus näkyy selvästi vain 
paikallisesti. Turvetuotantoa pyritään edelleen laajenta-
maan. Toiminnasta aiheutuva kuormitus on tästä syystä 
huomattava uhkatekijä. Ympärivuotinen ja loma-asutus 
ovat merkittävä kuormitustekijä kuivakausina. Ilman kautta 
tulevan kuormituksen vaikutuksista suurin uhka aiheutuu 
lumensulamisvesien happamoitumisesta. 

Suuressa osassa järviä esiintyy kevättalvisin alusvedessä 
huomattavaa hapenvajausta. Useissa matalissa järvissä 
esiintyy myös pintavedessä haitallisessa määrin happiva-
jausta. Monet järvet ovat vedenpinnan laskemisesta johtuen 
hyvin matalia. Siitä aiheutuu selviä kalataloudellisia 
ja virkistyskäyttöhaittoj a. Suurin osa järvistä on latva-
järviä, joissa vesi vaihtuu hitaasti. Järvet rehevöityvät 
herkästi. Niihin kohdistuvan hajakuormituksenlisääntyminen 
on selvä järvien tilaan vaikuttava uhkatekijä. 

Vesiensuojelun yleissuunnitelmassa ei suunnitella vesistön 
käyttää, vaikkakin sitä erityisesti luonnontaloudellisten 
käyttömuotojen kehittämistä koskien sivutaan monessa 
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yhteydessä. Vesistön käytölle on kuitenkin välttämätöntä 
asettaa yleistavoitteet. Ne pohjautuvat lähinnä Oulujoen, 
Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön 
kokonaissuunnitelmassa esitettyihin suosituksiinja monissa 
muissa yhteyksissä tehtyihin esityksiin ja kannanottoihin 
sekä viimeksi vesiensuojelun yleissuunnitteluun liittyen 
kirjattuihin vesistön käyttäjien käsityksiin. Vesiensuoje-
lun yleissuunnittelun työryhmän vesistön käytölle asettamat 
yleistavoitteet vastaavat jotakuinkin asiasisällöltään 
vesien käytön kokonaissuunnitelmassa esitettyjä tavoittei-
ta. Työryhmä esittää vesien käytön yleistavoitteiksi että 

Kiiminkijokea tulee kehittää mm. virkistys-, matkailua, 
tutkimus- ja opetustoimintaa varten. Kiiminkijoen vesistö-
alueella tulee kehittää luonnonkalataloutta. Lisäksi tulee 
kehittää kaikkia sellaisia käyttömuotoja, jotka eivät 
vaaranna vesistön suojelulle asetettuja tavoitteita. 
Sellaisen vesistärakentamisenja muiden toimintojensijoit-
tumista Kiiminkijoen vesistöalueelle, jotka muuttaisivat 
vesiluontoa haitallisesti, ei tule sallia. 

Työryhmän esittämät vesistön tilan ja suojelun yleistavoit-
teet ovat sellaisia, että niiden toteuttaminen mahdollis-
taa vesistön käytölle asetettujen tavoitteiden toteuttami-
sen Käytölle asetetut tavoitteet edellyttävät mm. vesistön 
tilan pitämistä mahdollisimman luonnontilaisena. Vesistön 
tilan tavoitteiden hahmottelussa on yhtenä keskeisenä 
mittana käytetty käyttäkelpoisuusluokitusta. Koska veden 
laadussa on tapahtunut ihmisen toiminnan vaikutuksesta 
muutoksia, tulisi eri lähteistä aiheutuvaa kuormitusta 
vähentää nykyisestä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota 
vesiensuojelutoimenpiteisiin, joilla voidaan parantaa 
Kiiminkijoen alajuoksun tilaa. Sivu-uomat ja purot tulee 
pitää mahdollisimman luonnontilaisina. Myös lähteiden 
yms. suojeluun tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huo-
miota. 

Järvet esitetään säilytettäväksi mahdollisimman luonnonti-
laisina ja mikäli luontaiset edellytykset ovat olenmassa, 
tulee pyrkiä käyttökelpoisuusluokan parantamiseen. 

Pienvesistöjen ja arvokalapurojen tilan parantamiseksi 
esitetään etsittäväksi ratkaisuja, joilla esim. entiset 
ja osittain tuhoutuneet purot voidaan kunnostaa. Myös 
osittain tai kokonaan laskettujen järvien kunnostamismah-
dollisuuksia esitetään selvitettäväksi. 

Kiiminkijoen edustan merialue tulee yleistavoitteiden 
mukaan pitää virkistyskäyttä-, kalavesi-ja yleisluokituk-
sen perusteella hyvässä laatuluokassa. 

Suunnitelmassa on tarkasteltu vaihtoehtoisia mahdollisuuk-
sia kehittää eri kuormitustekijöiden ja vesistöä muulla 
tavoin muuttavien toimintojen vesiensuojelutoimenpiteitä. 
Tämän pohjalta on valittu toimenpidesuositukset. 

Toimenpidesuosituksissa on esitetty kaikille merkittäville 
vesistökuormiteajille toimenpiteitä,joilla vesistökuormi- 
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tusta voidaan vähentää. Vesistön suojelun lähtökohtana 
on se, että alueen perinteisten elinkeinojen toimintaedel-
lytykset turvataan. Uutta vesistön tilaan haitallisesti 
vaikuttavaa toimintaa ei kuitenkaan tule enää vesistöalu-
eelle sijoittaa. 

Suunnitelmassa on käsitelty myös toimenpiteistä aiheutuvia 
kustannuksia. Tarvittaessa on esitetty toimenpiteitä 
rahoituksellisten toteutuskeinojen kehittämiseksi.Lisäksi 
on tarkasteltu lainsäädännön, hallinnon, valvonnan, tutki-
muksen ja vesiensuojeluneuvonnan kehittämistarvetta. 

Toimenpidesuositukset toteuttamalla on tarkoituksena 
turvata: 
- Kiiminkijoen kehittäminen mm. virkistys-, matkailu-, 
tutkimus- ja opetustoimintaa varten 

- vesistön luonnonkalatalouden käyttö- ja hoitosuunnitelman 
toteuttaminen 

- luonnontilaisen vesistön itseisarvo ainutlaatuisena 
biogeokemiallisena kokonaisuutena 

- mahdollisuus käyttää Kiiminkijoen vesistöä vertailuvesis-
tönä tutkimustarkoituksiin ja perustutkimuskohteena 

KIRJALLISUUS 

Ahti, E. 1987. Metsäojituksen hydrologiset vaikutukset Kiiminki-
joen valuma-alueella. Julk. : Kiiminkijoen tutkimuspäivät 
Oulussa 23. - 24.3.1987. Helsinki, vesi- ja ympäristöhal-
litus. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 64, 
S. 51-58. ISBN 951-46-9651-4, ISSN 0783-3288. 

Ahtiainen, M. 1988. Effects of forest clear-cutting and forestry 
drainage on water quality. Symposium on the hydrology 
of wetlands in temperate and cold regions. Vol. 1. Joen-
suu, Finland 6-8 June 1988. Suomen Akatemian julkaisuja 
4/1988, pl. 208-219. 

Alabaster, I.S. & Lloyd, R. 1982. 	Water quality criteria for 
freshwater fish, 2 nd ed. Cambridge. 361 p. ISBN 0-408-
10849-5. 

Eurola, S., Aapala, K. & Kokko, A. 1988. 	Ojitustilanne Etelä- 
ja Keski-Suomen sekä Pohjanmaa - Kainuun alueella. Suo, 
39, vsk., nro 1-2, 5. 9-17. 

Frisk. T. 1985. Puolangan jätevesien johtaminen vesistöön. Helsin-
ki, vesihallituksen vesistötoimisto. 6 s. 19.7.1985päivät-
ty moniste. 

Engblom, E. & Lingdell, P-E. 1985. Hur påverkar reningsverk med 
olika fällningskemikalier bottenfannan. Stockholm, Na-
turvårdsverket Rapport 1798. 74 s. 

Haapala, H., Sepponen, P. & Meskus, E. 1975. 	Effect of spring 
floods on water acidity in the Kiiminkijoki area, Finland. 
Oikos, vol. 26, p. 26-31. 



185 

Haapala, H., Hynninen, P., Hiltunen, R., Sepponen, P. & Niemelä, 
K. 1976. The influence upon the river Kiiminkijoki of 
water from its tributary Nuorittajoki. Aquilo Ser, Bot., 
vol. 14, p. 32-45. 

Haapalahti, R. & Hynninen, P. 1988. Hydrologisista oloista ja 
veden laadusta kevätaikana Kiiminkijoessa. Helsinki, 
vesi- ja ympäristöhallitus. 60 s. Vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen monistesarja nro 124. ISBN 951-47-1739-2, ISSN 
0783-3288. 

Heikkinen, K. 1989. Organic carbon transport in an undisturbed 
boreal humic river in northern Finland. Arch. Hydrobiol. 
117, p. 1-19. 

Heikkinen, K. 1990a. Nature of dissolved organic matter in the 
drainage basin of a boreal humic river in northern Finland. 
J. Environ. Qual., Vol 19 (4). 

Heikkinen, K. 1990b. Seasonal changes in iron transport and nature 
of dissolved organic matter in a humic river in northern 
Finland. Earth surface processes and landforms, Vol. 15 
(6). 

Heikkinen, K. 1990c. Transport of organic and inorganic matter 
in river, brook and peat mining water in the drainage 
basin of he River Kiiminkijoki. Aqua Fennica Vol. 20(2), 
p. 143-155. 

Heikkinen, K. & Visuri, A. 1990. Effect of water quality on 
bacterioplankton densities in river, brook and peat mining 
water in the basin of the humic River Kiiminkijoki, 
northern Finland. Arch. Hydrobiol. 16 s. 119(2), p. 215-
230. 

Helaakoski, L. & Koskela, M. 1989. Lausunto Kiiminkijoen vesien-
suojelusuunnitelman luonnoksesta maataloutta koskevin 
osin. Oulun maatalouskeskus, 2.11.1989. 4 s. 

Helsingin yliopiston limnologian laitos 1983. Turvetuotannon 
vesistökuormitus. Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministe-
riö 122 s. Energiaosasto, sarja D:29. 

Holma, M. 1981. 	Esitutkimus lannan hyväksikäytöstä. Helsinki, 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto. 60 s. 

Huusko, O. & Joensuu, 0. 1982. Esitys Kiiminkijoen kalatalouden 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Oulu, Oulun yliopisto, 
Perämeren tutkimusasema. 11 s. Moniste. 

Huhta, H. 1986. Huuhtoutumistutkimukset Maatalouden tutkimuskeskuk-
sen Karjalan tutkimusasemalla. Helsinki, 4 s. Maatalouden 
vesiensuojelututkimuksen nykytila -seminaari 30.1.1986. 

Huusko, 0. & Sarkkinen, S. 1982. Kiiminkijoen kalataloudellinen 
tutkimus. Oulu, Oulun yliopisto, Perämeren tutkimusasema, 
28 s., 3 liitettä. Väliraportti. 



Hynninen, P. 1986. Lausunto Matti Perätalon kalankasvatuslaitoksen 
aiheuttamasta kuormituksesta ja vesistövaikutuksista. 
Oulu, Oulun vesipiirin vesitoimisto. 8 s., 10 liitettä. 
Moniste. 

Hynninen, P. 1987. Hajakuormituksesta Kiiminkijoen vesistössä. 
Julk. : Turvetuotannon ja maatalouden vesistöhaitat ja 
niiden vähentäminen. Oulun vesistötutkimuspäivät 7.-
8.4.1987. Helsinki, vesi- ja ympäristöhallitus. S. 127- 
136. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 22, 

ISBN 951-46-9651-4, ISSN 0783-3288. 

Hynninen, P. 1988a. Kasviplanktonista Kiiminkijoessa. Julk.: 
Kiiminkijoen tutkimuspäivät Oulussa 23. - 24.3.1987. 
Helsinki, vesi- ja ympäristöhallitus. S. 69-82. Vesi- ja 
ympäristöhallituksen monistesarja 64. ISBN 951-47-0279-4, 
ISSN 0783-3288. 

Hynninen, P. 1988b. Veden laadun kehityksestä Kiiminkijoessa 
vuosina 1971 - 1985. Helsinki, vesi- ja ympäristöhallitus. 
73 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja nro 25. 
ISBN 951-47-2156-X, ISSN 0783-327X. 

Hynninen, P. 1988c. Kuivatushankkeiden vaikutuksista Kiiminkijoen 
vesistön järvien hydrologisiin ominaisuuksiin ja tilaan. 
Oulu, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri. Käsikirjoitus. 

Hynninen, P. & Sepponen, P. 1983. Erään suoalueen ojituksen vaiku-
tus purovesien laatuun Kiiminkijoen vesistöalueella, 
Pohjois-Suomessa. 17. vsk., nro 1, s. 23-42. 

Hynninen, P. & Koskinen, M. 1987. Kiiminkijoen vesistön jokiuomien 
tila. Helsinki, vesi- ja ympäristöhallitus. 71 s. Vesi-
ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 24. ISBN 9.51-46-
9653-0, ISSN 0783-3288. 

Hynninen, P. & Koskinen, M. 1989. Kiiminkijoen vesistöalueen 
turvetuotantoselvitys. Oulu, Oulun vesi- ja ympäristöpii-
ri. Käsikirjoitus. 

Ilvessalo, Y. 1960. Soiden esiintyminen suomessa. Suo, 11. vsk., 
nro 3, s. 55-62. 

Jutila, E. 1988. Kotitarve- ja virkistyskalastus Kiiminkijokivarren 
kunnissa v. 1986. Suomen Kalastuslehti 96. vsk, nro 1. 
S. 33-36. ISSN 0039-5528. 

Järvinen, 0. 1986. Laskeuman laatu Suomessa 1971 - 1982. Helsin-
ki, vesihallitus. 142 s. Vesihallituksen monistesarja nro 
408. ISBN 951-46-9357-4, ISSN 0358-7169. 

Kaakinen, E. 1987. Kiiminkijokialueen suoluonto. Julk.: Kiiminki-
joen tutkimuspäivät Oulussa 23. - 24.3.1987. Helsinki, 
vesi- ja ympäristöhallitus. S. 18-22. Vesi- ja ympäristö-
hallinnon monistesarja nro 64, ISBN 951-47-0279-4, ISSN 
0783-3288. 



187 

Kainuun Seutukaavaliitto 1984. Kainuun tilastokatsaus 1984. Kajaa-
ni. 92 s. Julkaisu II:86. ISBN 951-9320-89-x. 

Karhu, I. 1987. Kiiminkijokialueen kehittymisen päälinjat. Julk.: 
Kiiminkijoen tutkimuspäivät 23. - 24.3.1987. Helsinki, 
vesi- ja ympäristöhallitus. S. 117-123. Vesi- ja ympäristö-
hallituksen monistesarja nro 64. ISBN 951-47-0279-4, 
ISSN 0783-3288. 

Kauppi, L. 1978. Fosforin ja typen hajakuormitus. Helsinki, Helsin 
gin yliopisto. 50 s. Lisensiaattityö, limnologian laitos. 

Kauppi, L. 1979. Haja-asutuksen, maatalouden ja metsänlannoituksen 
merkitys vesistöjen ravinnekuormittajina Suomessa. Helsin-
ki, Helsingin yliopisto. 38 s. Laudaturtyö, ympäristön-
suojelulaitos. 

Keltikangas, M., Laine, J., Puttonen, P. & Seppälä, K. 1986. 
Vuosina 1930 - 1978 metsäojitetut suot: ojitusalueiden 
inventoinnin tuloksia. Acta For. Fennica 193, s. 1-94. 
ISBN 951-651-070-1. 

Kemppainen, E. & Heimo, M. 1981. Karjanlannan hyväksikäytön tehos-
taminen. Jokioinen, Maatalouden tutkimuskeskus, Maanvilje-
lyskemian ja -fysiikan laitos, Tiedote nro 14. 

Kohonen, T. 1982. Influence of sampling frequency on the estimates 
off runoff water quality. Helsinki, vesihallitus. 30 s. 
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 27. ISBN 951-46-3690-
2, ISSN 

Koutaniemi, L. 1982. The relationship between relative height 
and microrelief: three case studies from northern Finland. 
Fennia, vol. 160, no. 2, p. 277-294. ISSN 0015-0010. 

Kubin, E. 1987. Kiiminkijoen valuma-alueen metsistä. Julk. : Kiimin-
kijoen tutkimuspäivät Oulussa 23. - 24.3.1987. Helsinki, 
vesi- ja ympäristöhallitus. S. 23-28. Vesi- ja ympäristö-
hallituksen monistesarja nro 64. ISBN 951-47-0279-4, 
ISSN 0783-3288. 

Kuusisto, E. 1983. Suuren tulvan esiintymisestä Iijoella. Oulu. 
16 s. Avustavan virkamiehen lausuto Irni-, Polo- ja Kero-
järven säännöstelyn lopputarkastuksessa. Oulun vesipiirin 
vesitoimisto. 

Lakso, E. 1987. Turvetuotannon vesiensuojeluteknologian kehittä-
minen. Turveteollisuus, nro 3, s. 9-12. ISSN 0355-0761. 

Laaksonen, R. 1970. Vesistöjen veden laatu. Vesiensuojelun valvon-
taviranomaisten vuosina 1962 - 1968 suorittamaan tarkkai-
luun perustuva tutkimus. Helsinki, 132 s. Maa- ja vesitek-
nillisiä tutkimuksia 17. 

Lehtinen, A. 1988. Julk.: Vesi- ja ympäristöhallitus 1988. Turve-
tuotantoalueiden kuntoonpanon suunnittelu 6. - 7.4.1988. 
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 93 (painos-
sa). ISBN 951-47-0308-1, ISSN 0783-3288. 



Lodenius, M. 1983. Ojitusten vaikutuksista kalojen elohopeapitoi-
suuksiin. Suo, 34. vsk., nro 1, s. 21-24. 

Luther, H. & Rzoska, J. 1971 (ed.) Project Aqua: a source book 
of inland waters proposed for conservation. 256 p. IBP 
Handbook No 21. 

Maa-ja metsätalousministeriön suojeluvesityöryhmä. 1977. Erityistä 
suojelua vaativat vedet. Helsinki, maa- ja metsätalousmi-
nisteriö. 59 s., 3 liitettä. Komiteanmietintö 1977:49. 
ISBN 951-46-2921-3. 

Maatalouskeskusten liitto. 1983. 	Lannan varastointi ja käyttö. 
Helsinki. 97 s. Maatalouskeskusten Liiton julkaisuja nro 
678. 

Mansukoski, R. 1973. Kiiminkijoella vireillä olevien hankkeiden 
merkitys Project Aquan tavoitteille. Oulu. Oulun yliopis-
to. 82 s. Diplomityö, rakennusinsinööriosasto. 

Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunta. 1988. Metsä- ja 
turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan mietintö. Helsinki, 
maa- ja metsätalousministeriö. 344 s. Komiteanmietintö 1987 
nro 62. ISBN 951-47-1208-0, ISSN 0356-9470. 

Miettinen, V. & Verta, M. 1984. 	Kloorattujen hiilivetyjen ja 
raskasmetallien pitoisuuksista kaloissa v. 1978 - 1979, 
alustava raportti. Helsinki, vesihallitus. 49 s. Vesihalli-
tuksen monistesarja nro 227. ISBN 951-46-7509-6, ISSN 
0358-7169. 

Myllymaa, U. 1987. 	Kiiminkijoen vesistön veden laatu. Julk.: 
Kiiminkijoen tutkimuspäivät Oulussa 23. - 24.3.1987. 
Helsinki, vesi- ja ympäristöhallitus. S. 29-32. Vesi- ja 
ympäristöhallituksen monistesarja 64. ISBN 951-47-0279-4, 
ISSN 0783-3288. 

Myllymaa, U. & Liedes, R. 1972. Lausunto Kiiminkijoen uiton ja 
perkauksien vaikutuksista kalatalouteen. Oulu, Oulun 
vesipiirin vesitoimisto 13. Moniste. 

Niemitalo, V. & Pasanen, P. 1989. Kiiminkijoen lohi- ja meritaimen-
kantojen hoidosta. Suomen Kalastuslehti 96. vsk., nro 6, 
s. 289-292. ISSN 0039-5528. 

Niva, J. & Niinimaa, H. 1984. Puolangan kunta, yleissuunnitelma 
jätevesien purkupaikasta. Oulu. Suunnittelukeskus Oy 
Oulun aluetoimisto. 13 s. Moniste. 

Ohjekirje soiden metsätaloudelisesta käytöstä 10.4.1987. Nro TMH. 
906. Helsinki, metsähallitus. 13 s. 

Oulun maatalouskeskus 1989. 	Lausunto Kiiminkijoen vesiensuoje- 
lusuunnitelman luonnoksesta maataloutta koskevin osin. 
Oulu, 4 s. 

Paasivirta, I. 1976. 	Tiedonanto ympäristökemian symposiumista 
kemian päivillä 1976. Kemia - Kemi vol. nro 3. S. 



Pasanen, P. 1987. Lohi- ja taimenistutukset Kiiminkijoen alueella. 
Julk. : Kiiminkijoen tutkimuspäivät Oulussa 23. - 24.3.1987. 
Helsinki, vesi- ja ympäristöhallitus. S. 109-116. Vesi-ja 
ympäristöhallituksen monistesarja nro 64. ISBN 951-47-
0279-4, ISSN 0783-3288. 

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto. 1983. Pohjois-Pohjanmaan 
turvevarat ja niiden käyttö: Pohjois-Pohjanmaan energiaoh-
jelmaan liittyvä erillisselvitys. Oulu. 14 s., 1 liite 
(13 s.). Julkaisusarja A:53 b. ISBN 951-9149-52, ISSN 
0357-7945. 

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto. 1984. Iijoki-selvitys: loma-
asutus ja virkistys. Oulu. 31 s., 3 liitettä, 17 liite-
karttaa. Julkaisusarja A:67. ISBN 951-9149-69-4, ISSN 
0357-7945. 

OECD 1989. Suomen ympäristöpolitiikka. Helsinki, Ympäristöministe-
riö. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston sarja 
A/72/1988. 276 s. ISSN 0784-8129, ISBN 951-47-0447-9. 

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto. 1985. 	Pohjois-Pohjanmaan 
tilastokatsaus 1985. Oulu. 61 s. Julkaisusarja B:45. 
ISBN 951-9149-88-0, ISSN 0357-9220. 

Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto. 1987. Kiiminkijoen yhteis-
tarkkailu 1986, osa I: käyttö- ja kuormitustarkkailu. 
Oulu. 20 s., 11 liitettä. Moniste. 

Puumala, K. & Nisula, H. 1980. Puristenesteen käyttö edullisin 
lannoituksessa. Karjatalous, nro 4, s. 32-33. 

Rönkkömäki, M. 1982. Turvetuotannon vesiensuojelun yleissuunnitte-
lu ja valvonta. Suomen Kalastuslehti, 89. vsk., nro 5. 
S. 136-139. ISSN 0039-5528. 

Sallantaus, T. 1986. Soiden metsä- ja turvetalouden vesistövaiku-
tukset - kirjallisuuskatsaus. Helsinki, maa- ja metsäta-
lousministeriö. 203 s. Luonnonvarajulkaisuja 11. ISBN 
951-46-9524-0, ISSN 0782-8993. 

Santala, E. 1990. 	Pienet jäteveden maapuhdistamot. Ohjeita 1- 
10 talouden jätevesien maaperäkäsittelystä. Helsinki, 
vesi- ja ympäristöhallitus. 117 s. Vesi- ja ympäristöhal-
linnon julkaisuja sarja B. ISBN 951-47-3064-x, ISSN 0786-
9606. 

Saari, P. 1986. Vedenlaatumallien käyttö virtaavassa vedessä 
- sovellutuskohteena Kiiminkijoki.Helsinki,vesihallitus. 
139 s. Vesihallituksen monistesarja nro 393. ISBN 951-
46-8965-8, ISSN 0358-7169. 

Saari, P. 1988. Kiiminkijoen haja-asutusalueen jätevesikuormitus 
selvitys. Ii, Ympäristäinstituutti. 61 s. Moniste. 



190 

Sarkkinen, S. 1988. Kivarinjärven lähiasukkaiden suhtautumisesta 
Kivarinjärveen ja jätevesien johtamiseen sekä Kivarinjärven 
kalataloudellisesta merkityksestä j a kalastosta tiedustelun 
perusteella. Kajaani, Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri. 7 
s. Moniste. 

Selin, P. & Koskinen, K. 1985. Laskeutusaltaiden vaikutus turve-
tuotantoalueidenvesistökuormitukseen.Helsinki,vesihalli-
tus. 112 s. Vesihallitus - Tiedotus 262. ISBN 951-46-9058-
3, ISSN 0355-0745. 

Seuna, P. & Kauppi, L. 1981. Influence of sub-drainage on water 
quantity and quality in a cultuivated area in Finland. 
Tiivistelmä: Salaojituksen vaikutuksista veden määrään 
ja laatuun Suomessa. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 
nro 43. S. 32-47. ISBN 951-46-6067-6, ISSN 0355-0982. 

Simola, H. & Lodenius, M. 1982. Recent increase in mercury sedimen-
tation in a forest lake attributable to peatland drainage. 
Bull. Environm. Contam. Toxicol. 29, no. 3, p. 298-305. 
ISSN 0007-4861. 

Soveri, J. & Varro, M. 1977. Roudan muodostumisesta ja esiintymi-
sestä Suomessa vuosina 1955 - 1975. Helsinki, vesihalli-
tus. 66 s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 20. ISBN 
951-46-3118-8, ISSN 0355-098. 

Suunnittelukeskus Oy. 1987. Haja-asutusalueen vesi- ja jätehuollon 
suunnittelu. Helsinki, ympäristöministeriö.109s.Ympäris-
tön- ja luonnonsuojeluosasto, Sarja A 65. ISBN 951-47-
0427-4, ISSN 0783-280X. 

Tolonen, E. & Myllymaa, U. 1989. Kiiminkijoen vesistöalueen järvien 
tila ja käyttäkelpoisuusluokitus. Helsinki, vesi- ja 
ympäristöhallitus. 79 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon 
julkaisuja 40. ISBN 951-47-2642-1, ISSN 0783-327X. 

Valpasvuo-Jaatinen, P. 1986. 	Turvetuotanto ja vesiensuojelu. 
Helsinki. Turveteollisuus nro 2. S. 65-69. 

Verta, M. & Rekolainen, S. 1985. Ilmaperäisen elohopean, metsäoji-
tuksen ja tekojärvien rakentamisen vaikutus kalojen eloho-
peapitoisuuteen.Tutkimusprojektinloppuraportti.Helsinki, 
vesihallitus. 42 s. Vesihallituksen monistesarja nro 
320. ISBN 951-46-8408-7, ISSN 0358-7169. 

Vesiasiain neuvottelukunta. 1987. Vesiensuojelun tavoiteohjelma 
vuoteen 1995. Helsinki. 191 s. Komiteanmietintö 1986:42. 
ISBN 951-46-7920-2, ISSN 0356-9470. 

Vesihallitus. 1974. Vesien suojelun periaatteet vuoteen 1985. 
Helsinki, vesihallitus. 37 s. Vesihallituksen julkaisuja 
8. ISBN 951-46-1028-8. 

Vesihallitus. 1975b. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen käytön 
ja hoidon valvonta. Helsinki, vesihallitus. 8 s. Valvonta-
ohje nro 25. 



191 

Vesihallitus. 1977. 	Kaatopaikkojen valvonta vesiviranomaisten 
kannalta. Helsinki, vesihallitus. Valvontaohje nro 32. 

Vesihallitus. 1979a. Vesiensuojelunäkökohdat yhdyskuntien viemäri-
laitoslietteen sijoittamisen valvonnassa. Helsinki, vesi-
hallitus. 5 s. Valvontaohje nro 41. 

Vesihallitus. 1979b. Vesiensuojelunäkökohdat turkistarhojen valvon-
nassa. Helsinki, vesihallitus. 5 s. Valvontaohje nro 40. 

Vesihallitus. 1980. Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen 
vesien käytön kokonaissuunnitelman toimenpidesuositukset. 
Helsinki, vesihallitus. 10 s. Moniste. Hyväksytty vesihal-
lituksen istunnossa 14.10.1980. 

Vesihallitus. 1981. Hydrologinen vuosikirja 1978 - 1979. Helsinki. 
205 s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 45. ISBN 951-
46-6069-2, ISSN 0356-4053. 

Vesihallitus. 1983. Hydrologinen vuosikirja 1980. Helsinki. 174 
s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 53. ISBN 951-46-
7492-8 ISSN 0356-4053. 

Vesihallitus. 1985. Siikajoen vesiensuojelusuunnitelma. Työryhmän 
ehdotus. Helsinki. 191 s. Vesihallituksen monistesarja 
nro 357. ISBN 951-47-8928-3, ISSN 0358-7169. 

Vesihallitus. 1986a. Oulujoen, Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon 
vesistöjen käytön kokonaissuunnitelmat. Helsinki. 177 s. 
Vesihallituksen julkaisuja 49. ISBN 951-46-9480-50, ISSN 
0355-9297. 

Vesihallitus. 1986b. Maankuivatuksen suunnittelu, osat I ja II. 
Helsinki. 241 s. ja 104 s. Vesihallitus. Tiedotus 278. 
ISBN 951-46-9844-4, ISSN 0355-0745. 

Vesi- ja ympäristöhallitus. 1988a. Täydentävä valvontaohje nro 56 
niiden vedenhankinta-alueiden määrittämiseksi, joilla 
sijaitsevilla maatiloilla tulisi varautua karjatalousjät-
teiden 12 kuukauden varastointiin. Helsinki. 3 s. Valvonta-
ohje nro 56. 

Vesi- ja ympäristöhallitus. 1988b. Vesistöjen laadullisen käyttö-
kelpoisuuden luokittaminen. Helsinki. 47. Vesi- ja ympä-ris-
töhallinnon julkaisuja 20. ISBN 951-47-1805-4, ISSN 0783-
327X. 

Vesi- ja ympäristöhallitus 1990a. Vesien laatu; Suomen pintavesien 
laadullinen käyttökelpoisuus 1980-luvun puolivälissä 
vuonna 1988 uudistettujen kriteerien mukaan. Helsinki, 
Vesi- ja ympäristöhallitus. 1 s. Juliste (A3). 

Vesi- ja ympäristöhallitus 1990. 	Karjasuojien vesiensuojelua 
koskeva valvontaohje nro 61. Helsinki. 11 s. 

Vesi- ja ympäristöhallitus 1991. 	Tuvetuotannon vesiensuojelua 
koskeva valvontaohje nro 64. Helsinki. 15 s, 4 liitettä. 



192 

Viitala, L. & Hyvärinen, P. 1986. Kiiminkijoen vesistöalueen 
taimen- ja harjuspurojen tilaselvitys.Helsinki,vesihalli-
tus. 63 s. Vesihallituksen monistesarja 391. ISBN 951-46-
8963-1, ISSN 0358-7169. 

Visuri, A. & Heikkinen, K. 1987. Veden laadun ja turvetuotannon 
kuormituksen vaikutus bakteeriplanktoniin Kiiminkijoen 
vesistössä avovesikaudella vuosina 1985 ja 1986. Oulu, 
Oulun yliopisto. 69 s., 7 liitettä. Raportti Oulun vesi-
ja ympäristöpiirille. 

Ylitalo, A. 1984. Oulun läänin raputalouden elvytys. Kajaani, 
Oulun kalastuspiirin kalastustoimisto. Moniste. 25 s. 

Ylitalo, A. 1985. Kiiminkijoen kalatalouden kehittäminen. Kajaani, 
Oulun kalastuspiirin kalastustoimisto. 30 s. Käsikirjoi-
tus. 

Ylitolonen, A. 1986. Levätestien tulokset Kiiminkijoen vesistöalu-
een tuotantoalueiden vaikutuspiirin vesistä kesällä 1985. 
Oulu, Oulun vesipiirin vesitoimisto. 6 s. Moniste. 

Ympäristöministeriö. 1988. Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 
1995. Valtioneuvoston periaatepäätös. Helsinki. 41 s. 
Ympäristönsuojeluosasto, Sarja B 12. ISBN 951-47-2061-X, 
ISSN 0784-8137. 

Öljyalan keskusliitto. 1976. Huoltoasemien jätevedet. Käytettävät 
pesuaineet sekä erotinrakenteet. Helsinki. 36 s. 



193 	 Liite 1 

Puolangan alueen latvapurot. 
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Kiiminkijoen vesistöalueen meritaimen- ja merilohi-
istutukset (Viitala & Hyvärinen 1986, Pasanen 1987). 

Vuosi Laji Ikä Määrä (kpl) 

1976 meritaimen 0-v. 1 300 000 
1977 meritaimen 0-v. 660 800 
1978 meritaimen 0-v. 408 000 
1979 meritaimen 0-v. 322 000 
1980 meritaimen 0-v. 279 000 
1981 meritaimen 0-v. 200 000 
1982 merilohi 1-v. 300 

2-v. 5 700 
3-v. 1 550 

1983 meritaimen 0-v. 165 000 
1984 meritaimen 0-v. 514 000 

1-v. 31 000 
merilohi 0-v. 1 241 000 

3 v. 5 632 
1985 meritaimen 0-v. 542 500 

merilohi 0-v. 3 234 
1-v. 27 955 
2-v. 18 200 
3-v. 7 751 

1986 meritaimen 0-v. 190 000 
2-v. 7 673 

merilohi 0-v. 30 850 
1-v. 40 962 
2-v. 10 000 
3-v. 1 650 
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Suunnitelmassa käytettyjen merkkien selityksiä: 

BOD, 	= biokemiallinen hapentarve 
Kok. P 	= kokonaisfosfori 
p04-P = fosfaattifosfori 
Kok. 	N = kokonaistyppi 
NO3-N = nitraattityppi 
NH4  -N = ammoniumtyppi 
coD = kemiallinen hapenkulutus 
Fe = rauta 
pH = happamuusaste 
02  kyll.% 	= hapen kyllästysaste 
d 	= vuorokausi 
a 	= vuosi 
as 	= asukas 
t 	= tonni 
pg/1 	= mikrogrammaa litrassa 
a-klorofylli = a-lehtivihreä 
AVL 	= asukasvastineluku 
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