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Vesistöhanketilusjärjestely (L 451/1988),  alkukokous

Kohde: 777-876-7-0 Ylä-Kiannan lohkokunta, 777-893-11-1 Suomussalmen valtionmaa,
832-401-876-37 Polojärven jakokunnan yht. vesialue (useassa kunnassa),
832-401-876-39 RN:o 23 yht. vesialueet Koviojärvessä, Iiviölammessa, Irninjoessa,
Kivijoessa ym., 832-401-876-56 Jokijärven kylän kalastuskunta, 832-404-876-1 Kurtin- ja
Kuusijärven jakokunta, 832-893-10-1 Taivalkosken valtionmaa / Kunnat: Suomussalmi,
Taivalkoski

Aika: 9.6.2021  kello 9:30

Paikka: Taivalkosken kunnanviraston valtuustosali (Kirkkotie 6 Taivalkoski)

Toimitusinsinööri: Juha Kemppainen

Läsnäolijat: Toimituksen hakija
- Jukka Pietarila        Metsähallitus, Konserni
  ja avustajana  harjoittelija Pekka Suni
Muut asianosaiset
- 832-401-92-12 Jokiranta ja 832-401-92-6 Laanaho

Antero Oikarinen
- 832-401-9-17 Niskakoski

Asko Tapani Turunen
- 832-401-23-8 Iiviö
Petri Polojärvi
- 832-401-92-13-44 Koskenniska

Pekka Nevala omasta puolesta ja edustaen valtakirjalla Matti Nevalaa ja Teija
Honkalaa,  Elsa Hellin Nevalan kuolinpesä

- 832-401-23-20 Mylly,  832-401-23-20 Kuoppala ja 832-401-23-27 Kuusiniemi (1/5)
Pertti Räisänen
- 832-401-876-56 Jokijärven kylän kalastuskunta

Olavi Kammonen,     hoitokunnan varapuheenjohtaja Jokijärven kylän kalas-
tuskunta

 

1. Tiedottaminen
Selvitys Kokouksesta oli tiedotettu  20.5. 2021 postin kuljetettavaksi jätetyillä kutsukirjeellä kaikille

asianosaisille sekä Taivalkosken kunnalle Maanmittauslaitoksen diaari järjestelmästä (Ja-
ko-diaari) ilmenevällä tavalla.

 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 168-170 §
 
2. Kokouksen laillisuus
Selvitys Toimitusinsinööri selosti toimituksen vireille tulon ja kokouksesta tiedottamisen.

Kysyttäessä asianosaiset eivät pitäneet uskottujen miesten käyttämistä tarpeellisena,
ei myöskään toimitusinsinööri. Tarvittaessa uskotut miehet voidaan kutsua toimitukseen
myöhemmissä kokouksissa.
 
Kukaan ei esittänyt huomauttamista tiedottamisen ja kokouksen laillisuuden suhteen, eikä
esteellisyysmuistutuksia toimitusinsinööriä tai estettä toimituksen aloittamista vastaan.

 
Päätös Toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.
 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 4 §, 11 §, Kiinteistönmuodostamisasetus 41 §
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3. Hakemus ja toimituksen tarkoitus
Selvitys Toimituksen hakijana on Metsähallitus Pohjois-Suomen vesioikeuden uittosäännön  ku-

moamista koskevien päätösten velvoittamana.   Kostojoen osalta uittosääntö on kumottu
1990-luvun lopulla.
Hakemuksessa on pyydetty rajankäyntien ja mahdollisten tilusjärjestelyjen suorittamista
koskien hakemuksessa mainittuja koskialueita Irnininjoella ja Iijoella Taivalkosken kun-
nassa sekä Hossanjoella Suomussalmen kunnassa alla olevilla koskialueilla
 
Toimituksen kohteet:
Irnijoessajoessa (yläjuoksulta alapäin lueteltuna)
- Vääräkoski-Petäjäkorva, Kahunkoski, Louhikoski-Parilakoski-Saarikoski, Peuro ja 
   Iiviökoski  
Iijoessa 
- Niskakoski ja  Ollinkoski-Oilinginkari    
Hossanjoessa  (Suomussalmella)
- Alakoski ja Raaninkoski
 
Jukka Pietarila sekä toimitusinsinööri selostivat toimituksen taustoja. Iijoen vesistöalueella
uiton kuntoonpanotöistä (perkauksista 1950-luvun puolivälissä)  ja sittemmin tehdyistä ve-
sistön entisöintitöistä (2000-luvulla ja 2010-luvun alussa) johtuen rajamerkkejä on voinut
hävitä ja jokiuoman ulottuvuus ja sijainti on voinut muuttua. Pohjois-Suomen vesioikeu-
den uittosäännön muuttamista ja myöhemmin kumoamista koskevissa päätöksissä nykyi-
set Metsähallitus ja ELY-Keskus on velvoitettu hakemaan kuntoonpano- ja kunnostustöi-
den johdosta tarpeelliset rajankäynnit.
Todettiin, että uitto on loppunut Iijoella 1987 ja samoihin aikoihin myös Irninjoella.
 
 
Toimituksessa selvitetään uittotoiminnasta ja sen lakkauttamisesta aiheutuneet kiin-
teistöepäselvyydet.  Ko. alueilla  vesialueet kuuluvat ao. vesioikeudellisille kylille taikka
valtiolle (Metsähallitus). Tarkoituksena on selvittää voimassa olevat vanhat alkuperäi-
set isojaon (1880-luku) aikaiset maa- ja vesialueiden väliset alkuperäiset rajat tilojen ja
koskitilojen (alun perin jakokunnan yhteistä vesialuetta) ja valtionmaan välillä sekä selvit-
tää hävinneet pyykit ja suorittaa tarpeelliset rajankäynnit. Uiton perkauksista ja sittemmin
tehdyistä vesistön entisöintitöistä johtuen kiinteistörajat ja rantaviivat maastossa eivät ole
kaikilta osin yhteneviä. Tämän vuoksi selvitetään myös mahdolliset tilusjärjestelytarpeet.
Päätavoitteena olisi saattaa kiinteistöjaotus vastaamaan nykyistä maankäyttöä siten, että
kiinteistörajat vahvistetaan nykyiseen keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan.
 
Toimitusinsinööri selosti toimituksen edellytyksiä ja toimitusmenettelyä koskevat
säännökset kiinteistönmuodostamislaista  (mm. rajankäynnit 103 §) sekä vesistöhankkei-
den johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetusta laista 451/88.
 
Kukaan ei vastustanut toimituksen suorittamista.

 
Päätös Metsähallitus on vesioikeuden velvoittamana oikeutettu ja velvoitettu hakemaan

toimitusta. Edellytykset toimituksen käsittelylle ovat olemassa. Toimitus suoritetaan
myöhemmin ilmenevässä laajuudessa.

 
Lainkohdat Vesistöhanketilusjärjestelylaki (L 451/1988) 1, 3, 4 § ja kiinteistönmuodostamislaki 101,

103 §
 
4. Toimituksen kohteet ja asianosaisten kuuleminen
Selvitys Toimituksen kohteet, katso edellinen kohta, 3. Hakemus ja toimituksen tarkoitus.
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Toimitusinsinööri  esitteli toimituksen kohteena olevia alueita Jako-järjestelmän rekiste-
rikartan ja maastotietoaineiston ja eri aikoina otettujen ilmakuvien sekä Pohjois-Pohjan-
maan Ympäristökeskuksen 2000-luvun alussa laatimien uiton entisöintikarttojen, avulla. 
 
Asianosaisten lausumat ja toteamukset
 
Kosket Irninjoessa
Antero Oikarinen, veden virtausmäärät Irninjoella vaihtelevat hyvin paljon eri vuodenaikoi-
na (4,5 -35 m3/s) johtunen voimatalouden (PVO-vesivoiman) säännöstelypadosta Irnin-
järven eteläpäässä. Keskimääräisen vedenkorkeuden määrittäminen voi olla hankalaa. 
Vedenkorkeuden vaihtelu on nopeaa.
Pertti Räisänen, kun luukut avataan ja virtaus lisääntyy, nousee vesi nopeasti alajuoksul-
la johtuen myös alajuoksulla olevasta huononmuotisesta pohjapadosta. Vedenkorkeuden
vaihtelu on ainakin 1,0-1,5 m.  Pato ja alajuoksulla oleva pohjapato lienee tehty
1963-1965.       
 
Todettiin, että tämä säännöstely ja vedenkorkeuden vaihtelut vaikeuttavat keskivedenkor-
keuden mukaisen rantaviivan selvittämistä ja tulkintaa.
Todettiin, että vesialueyksikkö 832-401-876-39 RN:o 23 yht. vesialueet Irnijoessa,  Iiviö-
lammessa…ei ole järjestäytynyt.
 
 
Niskakoski
Todettiin, että tilan Koskenniska 832-401-13-44 kohdalla on pohjapato. Niskakosken ti-
lan pohjoispuolen rantaviiva on muuttunut,  n. 2900 m2 maa-aluetta on muuttunut vesia-
lueeksi 1957 jälkeen.
Tästä muutoksesta ei olut tarkempaa tietoa Pekka Nevalalla eikä myöskään muilla paikal-
la olijoilla. He epäilivät, että se saataisi liittyä vesivoimayhtiön toimenpiteisiin.
Olavi Kammonen totesi, että PVO-vesivoima maksaa heille vuosittain korvausta pohjapa-
don osalta.     
Jukka Pietarila epäili, että tämä pato voi liittymä myös uiton toimenpiteisiin eikä kyse olisi
pelkästään voimatalouden pohjapadosta.
 
Muilla ei ollut asiasta tarkempaa tietoa. Vuoden 1957 ilmakuvalla ko. alue on tilaan kuu-
luvaa ma-aluetta mutta joessa on rakennettu uiton ohje. Pohjapato on rakennettu tä-
män jälkeen. Voisiko kyse olla pohjapadon rakentamiseen liittyvästä ruoppauksesta, jäi
epäselväksi. Päätettiin selvitellä asiaa.
 
Todettiin, että tämä nykyisin tilalle 832-401-13-44 Koskenniska kuuluva vesialue voitaisiin
siirtää tilussiirtona viereiseen vesialueyksikköön 832-401-876-56 Jokijärven kylän kalas-
tuskunta, jolloin yksiköiden välinen kiinteistöraja tulisi tällä kohdin nykyiseen rantaviivaan
kuten muuallakin. 
Korvauskysymykseen halutaan osapuolilta kannanotot.
 
Pekka Nevala ilmoitti, ettei hän voi lausua asiassa enempää kuulematta muita tilan osao-
mistajia, koska tämä asia on heille aivan uusi.
Olavi Kammonen, asiaa voidaan käsitellä kalastuskunnan kokouksessa kesällä. 
Toimitusinsinööri lupasi lähettää nämä ilmakuva-aineistot Kammoselle.  
 
Todettiin, että muillakin alueilla on rekisterikartalla jonkin verran epäselvyyksiä rajojen ja
etenkin rantarajojen osalta.  Toimitus on tarpeellinen.
Lopullisesti tehtävien toimenpiteiden laajuus selviää maastotöiden jälkeen.
Niiden jälkeen tehdään päätökset toimituksen mahdollisesta jakamisesta kahdeksi erilli-
seksi toimitukseksi. 
 
Asianosaisille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Asianosaisilla ei ollut tässä vaiheessa muuta erityistä lausuttavaa
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5. Arkistotutkimukset
Selvitys Hakija (Jukka Pietarila) on suorittanut pääosin toimituksen vaatimat arkistotutkimukset.

Toimitusinsinööri on niissä avustanut. 
 
Taivalkoskella vesialueiden kiinteistörajat jakokuntien ja silloisen Kruununmaan (vesioi-
keudellisten kylien) välillä on käyty vesipiirirajankäyntitoimituksessa 1906-1913 (vahvistet-
tu oikeudessa 22.2.1915),  TN:o 5962, AN:o  10-X-10).  
 
Isojakokarttojen mukaan tilojen tiluksiin on luettu isojaossa pääsääntöisesti kaikki vesia-
lueeseen rajoittuvat maa-alueet. Isojakojen aikaisia luonnollisia rajoja vesistöä vastaan
ei ole pyykitetty eikä käyty lainvoimaisesti muodostamisvaiheessa eikä sen jälkeenkään.
Rantarajojen osalta kysymys on epäselvästä luonnollisesta rajasta.
 

 
6. Toimituksen eteneminen ja tehtävät toimenpiteet -maastotyöt
Selvitys Maastotyöt, gps-mittaukset ja tarvittaessa drone-kuvaukset tehdään hakijan Metsähalli-

tuksen toimesta tulevan kesän aikana.  Vetäjänä ja vastuuhenkilönä on Jukka Pietarila 
(040 5094856).  Työt aloitetaan ensi viikolla maastossa.
 
Kesän aikana toimituksen kohteena olevilla alueilla selvitetään maastossa mahdolli-
set uiton perkausten johdosta hävinneet rajamerkit ja tutkitaan onko nykyinen jokiuoma
muuttunut alkuperäiseltä sijainniltaan em. kohteissa. Maastossa kartoitetaan löytyvät
pyykit, nykyinen rantaviiva ja myös vanha alkuperäinen rantaviiva, mikäli se on mahdollis-
ta. 
Myöhemmin syksyllä Maanmittauslaitoksen toimesta rakennetaan uiton toimien vuoksi
hävinneet pyykit uudelleen.
 
Maa-ja vesialueiden välisillä rajoilla tarkoituksena on suorittaa rajankäynnit ja mahdolliset
tilusjärjestelyt niin, että lopputuloksena kiinteistörajat vahvistetaan ensisijaisesti nykyiseen
maa- ja vesialueiden mukaiseen keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan. 
 
Tarvittavat maastokatselmukset ja maastotöiden täydennykset ja rajankäynnit hävinnei-
den pyykkien osalta suoritetaan syksyllä. Siitä tiedotetaan maanomistajille.
 
Asianosaisten lausumat:
Asianosaisilla ei ollut huomautettavaa.
Kukaan ei vastustanut alustavaa periaatetta, jonka mukaan rajankäyntien ja mahdollisten
tilusjärjestelyjen jälkeen lopulliset rajat vahvistetaan pääsääntöisesti nykyiseen rantavii-
vaan.  Tavoitetta pidettiin yleisesti järkevänä.

 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 180 §
 
7. Toimituskustannukset ja osalaskutus
Selvitys Jukka Petarila ilmoitti, että toimituskustannusten jakamisesta on sovittu Metsähallituksen

osuudeksi 90 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osuudeksi 10 prosenttia
kuten vastaavissa toimituksissa aiemminkin.

 
Päätös Toimituksesta aiheutuneet toimituskustannukset tai osa niistä  peritään tarvittaessa kiin-

teistötoimitusmaksun osamaksuna Metsähallitukselta ja ELY-keskukselta ennen toimituk-
sen laillistumista toimitusinsinöörin päättämällä.

 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 103.2 § ja 212 §, Kiinteistötoimitusmaksulaki 10 §
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8. Asiakirjaotteet
Selvitys Toimitusinsinööri selosti KMA:n 58 §:n säännökset otteiden lähettämisestä.

Sovittiin, että tämän kokouksen pöytäkirja lähetetään Metsähallitukselle (Jukka Pietarila).
Muille asianosaisille pöytäkirja lähetetään pyydettäessä.
Pyyntöjä ei esitetty kokouksessa.

 
9. Seuraava kokous
Selvitys Toimitusinsinööri ilmoitti, että maastotöiden jälkeen pidetään syksyllä  jatkokokous  ja tar-

vittavat katselmukset maastossa sen jälkeen.  Kokouksessa esitetään tehdyt maastotyöt
ja tehtävät toimenpiteet ja päätetään tarkemmin katselmusten suorittamisesta.
Loppukokous, jossa tehdään lopulliset päätökset, pyritään pitämään talvella 2021/2022. 
Kokouksista tiedotetaan kaikille asianosaisille kutsukirjeellä kuten tästäkin
kokouksesta. 
 

 
10. Toimituksen käsittelyn siirtäminen
Selvitys Toimitusinsinööri totesi, että toimituksen käsittelyä siirretään maastotöiden suorittamisek-

si ja päätti kokouksen.
 
Toimitusinsinööri     Juha Kemppainen
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