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1 Johdanto
Toimenpideohjelman osa 2 pitää sisällään vesienhoitoalueelle esitettävät toimenpiteet suunnittelualueittain.
Vuonna 2022 käynnistyvän kolmannen vesienhoitokauden valmistelu poikkeaa aiemmista kausista siten, että
toimenpiteet on tullut mitoittaa täysimääräisenä, jotta vesien hyvä tila on mahdollista saavuttaa viimeistään
vuoden 2027 kuluessa. Tilatavoitteesta on ollut mahdollista poiketa vain rajatusti ja tiettyjen edellytysten
täyttyessä.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 on kahdessa osassa.
Osassa 1 on tiedot vesien tilaan vaikuttavista toiminnoista sekä jo käynnissä olevien vesienhoitotoimenpiteiden edistymisestä.
Lisäksi osaan 1 on koottu muut toimenpiteiden suunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot. Osassa 2 on tiedot pinta- ja pohjavesien
tilan parantamistarpeista, toimenpide-esitykset sekä vesimuodostumakohtaiset arviot ympäristötavoitteiden saavuttamisesta.
Toimenpideohjelman yhteenveto ja vaikutusten arviointi löytyvät vesienhoitosuunnitelmasta. Vesienhoitosuunnitelma käsittelee
koko vesienhoitoaluetta ja siellä esitetään toteutusta tukevat ohjauskeinot. Suunnitelma löytyy ympäristöhallinnon verkkosivujen
kautta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivulla on myös linkit tausta-aineistoihin: Vaikuta vesiin -karttapalvelu sekä
pinta- ja pohjavesien tietojärjestelmistä kootut raportit.

Toimenpiteet
Vesienhoidon toimenpiteet kohdistuvat usein suoraan vesistöön tai sen valuma-alueelle, kuormittaviin tai
muuttaviin tekijöihin tai pohjavesialueelle ja ne voivat olla esimerkiksi jätevesien käsittelyä, järven kunnostusta
tai lannoituksen vähentämistä pelloilla tai metsissä. Toimenpiteitä ovat myös lainsäädännölliset, hallinnolliset,
rahoitukselliset ja tiedolliset toimet sekä tutkimus ja kehittäminen. Nämä ns. ohjauskeinot ovat suurelta osin
valtakunnallisia ja kohdentuvat käytännössä koko vesienhoitoalueelle. Vesienhoitoalueelle esitetyt
ohjauskeinot ja niiden edistämisen vastuutahot sekä toimenpiteiden kuvaukset löytyvät vesienhoitosuunnitelmasta.
Toimenpiteet kohdistetaan suunnittelualueella tai vesimuodostumassa tunnistettuihin ihmistoiminnoista
johtuviin paineisiin, jotka estävät hyvän tilan saavuttamisen tai aiheuttavat tilan heikkenemisen riskiä. Joillekin
vesimuodostumille tai kokonaisille vesistöille on voitu esittää alueellisesti tärkeitä toimenpiteitä. Niitä on
mahdollista kohdistaa vesistöihin tai vesimuodostumiin, jotka ovat jo hyvässä tilassa, mutta joissa on
alueellisesti tärkeäksi katsottuja erillisiä tavoitteita.
Toimenpiteiden suunnittelussa pyritään mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimenpideyhdistelmään, joka mahdollistaa ympäristötavoitteiden saavuttamisen. Toimenpiteiden valinnassa on etenkin
maatalouden ja metsätalouden osalta hyödynnetty edellisellä suunnittelukaudella Excel-pohjaisella KUTOVAtyökalulla tehtyjä laskelmia. Lisäksi on huomioitu toimijakentästä riippuva toimenpiteiden toteutettavuus ja
oletettu, että jokainen sektori osallistuu kuormituksen vähentämiseen.
Toimenpiteet jaetaan kolmeen ryhmään:
•

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat
käytännössä EU-direktiiveihin;

•

Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden
toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;

•

Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden
mitoitus ylittää lainsäädännön velvoitteet.
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2 Vesistöt Kalajoelta Temmesjoelle
2.1 Pintavesien tila
Suunnittelualue (15 300 km2) kattaa vesistöalueet Kalajoelta Temmesjoelle sekä näiden väliin jäävät pienet,
ns. rannikon välialueet. Järvien vähäisyys ja maaston tasaisuus lisää jokien tulvaherkkyyttä. Ihmistoimien
vaikutus on suuri.

Ekologinen tila
Alueella on luokiteltu 82 järveä tai järven osaa ja 69 jokea, joen osaa tai puroa. Järvistä 51 (kokonaispintaalasta 64 %) ja virtavesistä 11 (uomien kokonaispituudesta 19 %) luokittui hyvään tai erinomaiseen
ekologiseen tilaan. Voimakkaasti muutetuksi on nimetty 21 virtavesimuodostumaa. Alueella on kaksi keinotekoista järveä. Kuvasta 2.1 saa yleiskuvan vesien tilasta. Vesimuodostumakohtaiset tiedot ovat
vesistöaluekohtaisissa luvuissa.

Kuva 2.1. Suunnittelualueen pintavesien ekologinen tila. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tila on esitetty suhteessa
parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Tarkemmat tiedot löytyvät vesistökohtaisista taulukoista.
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Kemiallinen tila
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun ympäristönlaatunormin ahvenessa. Tilanne on
sama kaikkialla Suomessa.
Veden metallipitoisuuden (kadmium, biosaatava lyijy ja biosaatava nikkeli) mittaustuloksia on yhdeksästä
jokivesimuodostumasta: Kalajoen alaosalta ja Kalajoen alaosalle laskevasta Vääräjoesta, Pyhäjoen ala- ja
keskiosalta ja Pyhäjokeen laskevasta Tähjänjoesta, Siikajoen alaosalta ja Siikajokeen laskevasta
Luohuanjoesta, Temmesjoesta sekä rannikon välivesistä Olkijoesta, Piehinginjoesta ja Pattijoesta. Vedestä
mitattujen metallien pitoisuudet eivät ylittäneet ympäristönlaatunormeja. Biosaatavan nikkelin pitoisuudet
olivat yli 70 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettäviä Kalajoen alaosalla, Siikajoen alaosalla ja
Tähjänjoella. Kadmiumpitoisuus on silmällä pidettävä Tähjänjoella. Kadmiumin laatunormi voi ylittyä
happamien sulfaattimaiden eli alunamaiden jokivesissä ja kaivosten alapuolisissa vesissä.
Ahventen elohopeapitoisuudesta on mitattua tietoa Kalajoen alaosalta, Pidisjärvestä ja Hautaperän
tekojärvestä, Pyhäjoen ala- ja keskiosalta, Iso Vatjusjärvestä, Ainalista, Korkatista ja Pyhäjärven Junttiselältä.
Siikajoen alaosalta, Uljuan ja Kortteisen tekojärvistä ja Iso Lamujärvestä. Hautaperän tekojärvessä ahvenen
elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi ylittyi, mikä on tavallista tekojärvissä. Uljuan tekojärvessä
ahvenen elohopeapitoisuus ylittyi niukasti vuonna 2013, mutta alittui vuoden 2017 ahvenissa ja on silmällä
pidettävä. Kalajoen alaosalla, Pidisjärvessä, Kortteisen tekojärvessä, Iso Lamujärvessä ahventen
elohopeapitoisuus ahventen elohopeapitoisuus on yli 70 % ympäristönlaatunormista, jolloin se on silmällä
pidettävä. Piipsjärvestä on aikaisempia mittaustuloksia vuodelta 2010, jolloin ahventen elohopeapitoisuus
ylittyi. Humusvesissä on olemassa riski kalaelohopean laatunormin ylittymiselle, mikä on otettu huomioon
kemiallisen tilan arvioinnissa; kaikki humustyypin vesimuodostumat (humusjärvet ja turvemaiden joet) on
asetettu osa-alueella elohopean laskeuman suhteen kemialliselta tilaltaan hyvää huonommaksi, mikäli niistä
ei ole ollut saatavilla erillistä mittaustietoa.

2.2 Toimenpiteiden valinnassa, mitoituksessa ja toteutuksessa
huomioitavaa
Hajakuormitus, peruskuivatukset, vesivoiman tuotanto ja tulvasuojelu ovat muuttaneet vesistöjen tilaa.
Rannikon läheisellä vyöhykkeellä noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella olevalla entisellä merenpohjalla
on laajalti sulfaattimaita, joiden maankäytöstä aiheutuu happamuuskuormituksen riskiä.

2.2.1 Kuormittava toiminta
Kuormituksesta saa yleiskuvan tarkastelemalla ainevirtaamia jokien alajuoksulla. Rannikkovesiin tulee jokien
mukana 332 tn fosforia ja 6 546 tn typpeä vuosittain. Fosforin ainevirtaamasta 22 % ja typen ainevirtaamasta
37 % on luonnonhuuhtoumaa, muu ihmisen toiminnoista johtuvaa kuormitusta ja vähäisessä määrin ilman
kautta tulevaa laskeumaa (taulukko 2.21). Luonnonhuuhtoumaan verrattuna fosforikuorma on yli
kolminkertainen ja typpikuorma lähes kaksinkertainen, joten ihmisen aiheuttama ravinnekuormitus on
merkittävä. Valuma-alueelta lähtevästä kiintoaineesta osa pidättyy vesistön eri osiin. Rannikkovesiin
kiintoainesta kulkeutuu karkeasti arvioituna 73 000 tn vuosittain.
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Taulukko 2.1. Suunnittelualueen jokien kuljettama fosforin ja typen ainevirtaama Vemala-kuormitusmallin pohjalta (tilanne 04/2020).

Kuormitus
tn/v

Laskeuma
tn/v

Luonnonhuuhtouma, tn/v

Yhteensä
tn/v

256

3

73

332

77

1

22

100

3 970

115

2 460

6 545

61

2

37

100

Fosfori
Ainevirtaama, tn/v
Osuus ainevirtaamasta, %
Typpi
Ainevirtaama, tn/v
Osuus ainevirtaamasta, %

Merkittävin ravinnekuormittaja on maatalous (kuvat 2.2 ja 2.3). Kuormitusta syntyy etenkin lannoituksesta,
maanmuokkauksesta ja ojituksesta. Metsätalouden ravinnekuormasta valtaosa (n. 85 %) on peräisin vanhoilta
ojitusalueilta. Kunnostusojitusalueilta lähtee ravinteiden lisäksi kiintoaineiden ja orgaanisen aineksen
kuormitusta. Haja- ja loma-asutuksen osuus kuormituksesta on pieni, mutta koska kuormitus on suurimmillaan
kesän alivirtaamakausina, voi sillä olla merkitystä etenkin pienten järvien tilan kannalta. Jokisuulla
pistekuormituksen osuus on parin prosentin luokkaa. Tästä lähes puolet on peräisin puhdistetuista
yhdyskuntien jätevesistä, loput turvetuotannosta ja teollisesta toiminnasta.

5% 2%

Maatalous

21%

Metsätalous
Haja-asutus
Pistekuormitus

71%

Kuva 2.2. Suunnittelualueelta rannikkovesiin kulkeutuvan fosforikuormituksen lähteet.

4%

6%
Maatalous

18%

Metsätalous
Haja-asutus

72%

Pistekuormitus

Kuva 2.3. Suunnittelualueelta rannikkovesiin kulkeutuvan typpikuormituksen lähteet.
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Vesien tilan parantamiseksi on käynnissä lukuisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät kuormituksen vähentämiseen.
Niitä on kuvattu toimenpideohjelman osassa 1. Ravinnepitoisuuden vähentämistarvetta on koko alueella noin
puolet ihmisen aiheuttamasta fosforikuormituksesta ja 38 % typpikuormituksesta. Vesienhoidon ympäristötavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan nykyisten toimenpiteiden jatkamista ja tehostamista sekä myös uusia
toimenpiteitä.
Suunnittelualueella on suuri riski happamilta sulfaattimailta sekä turvemailta tulevalle happamuus- ja
metallikuormitukselle. Nykytoimenpiteiden avulla happamuuskuormituksesta kärsivien vesien tila parantuu
vasta useiden vuosikymmenten aikana, mutta happamuusriskiä voidaan pienentää huomattavasti tehokkaalla
maankäytön ohjauksella, kuivatussyvyyden rajoittamisella ja hankkeiden riskien hallinnan suunnitteluun
kuuluvalla täsmäkartoituksella. Haitallisia ja vaarallisia aineita kulkeutuu vesiin lisäksi laskeumana,
mahdollisesti myös alueen toiminnoista.
Erityisesti pienten virtavesien hydrologiseen tilaan vaikuttaa merkittävästi maankäyttö. Suunnittelualueella
on paljon maatalouden ja metsätalouden tarpeisiin tehtyjä ojituksia, jotka ovat pienentäneet valuma-alueiden
vedenpidätyskykyä ja äärevöittäneet virtaamia. Ongelman vähentämiseksi maa- ja metsätaloussektorilla on
esitetty alueellisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on metsä- ja maatalousalueiden vedenpidätyskyvyn
parantaminen.

Asutus
Asutus on keskittynyt Lakeuden alueelle, Raahen seudulle sekä Kalajokilaaksoon. Siika- ja Pyhäjokilaaksoissa asutus on hieman harvempaa. Asukasmäärä on kasvava Ylivieskan-Kalajoen sekä Lakeuden
alueella. Muualla asukasmäärä pysynee ennallaan tai vähenee hieman. Väestön painopiste siirtyy kaikkialla
kohti taajamia. Siirtoviemäreitä on rakennettu runsaasti taajamien välille ja jätevesien puhdistusta on keskitetty
keskuspuhdistamoihin. Haapaveden puhdistamo on suurin, asukasvastineluvultaan (avl) noin 50 000
asukkaan jätevedenpuhdistamo. Yli 10 000 avl:n puhdistamoja ovat Lakeuden, Kalajokilaakson ja Siikalatvan
keskuspuhdistamot. Alueella on useita alle 10 000 avl:n puhdistamoja. Yhdyskuntajätevesien puhdistamoissa
käsitellään myös teollisuuden jätevesiä.
Siirtoviemäreihin voidaan taajamien jätevesien lisäksi ottaa myös haja-asutuksen jätevesiä. Viemäröinnin
ulkopuolella oli vuonna 2017 noin 19 000 kiinteistöä, joista vakituisessa asuinkäytössä 13 000. Asutuksesta
johtuvaa kuormitusta vähennetään Kalajokilaakson siirtoviemärihankkeen loppuunsaattamisella. Kalajokilaakson keskuspuhdistamo on valmistunut vuonna 2018 ja Nivala-Ylivieska -siirtoviemärin valmistuttua
siirtoviemäri kattaa kaikki Kalajokilaakson kuntakeskukset ja taajamat. Taajamien viemäriverkostoja
laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan
sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan
säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus
raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.

Maatalous
Suunnittelualueella sijaitsee noin 3 200 tilaa eli lähes 70 % koko vesienhoitoalueen maatiloista. Kotieläintiloja
näistä on vajaa 40 %. Ympäristösitoumusten kattavuus on noin 90 %. Maatalouden kuormitus aiheutuu
pääasiassa ravinteiden huuhtoutumisesta pelloilta sekä pelloilta ja ojista liikkeelle lähtevästä kiintoaineesta.
Toimivan perus- ja paikalliskuivatuksen merkitys viljelylle on suunnittelualueella suuri. Peltoalaa on noin
191 000 hehtaaria, peltolohkorekisterin 2018 mukaan 184 000 ha. Hiukan yli puolet peltoalasta on nurmia ja
45 % kevätviljoja. Ohra tai kaura ovat rannikon läheisyydessä vallitsevia viljelykasveja, sisämaassa vallitsevat
monivuotiset nurmet. Pääasiassa lypsykarjatalouteen perustuvaa kotieläintuotantoa harjoitetaan eniten
Kalajokilaaksossa. Perunanviljelystä mainittakoon erikseen Tyrnävälle sijoittunut puhtaan siemenperunan
tuotantoon keskittynyt High Grade -alue. Toimiva kuivatus on edellytys alueen viljelylle, mutta siitä voi aiheutua
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happamuushaittoja etenkin rannikon läheisyydessä sekä irtoamista ojastosta herkästi syöpyvillä hietamailla.
Lisäksi tiheä ojaverkosto luo huuhtoutuville kiintoaineen ravinteille nopean reitin vesistöön.
Maatalouden aiheuttaman kuormituksen on arvioitu olevan merkittävä vesien tilaa heikentävä tekijä 95
suunnittelualueen vesimuodostumassa ja lisäksi maatalouden aiheuttama hydrologinen muutos on tunnistettu
merkittäväksi paineeksi yli 20 vesimuodostumalla. Kaikkia maatalouden kuormitusta vähentäviä ja
vedenpidätyskykyä lisääviä toimenpiteitä tulee alueella käyttää mahdollisimman laajamittaisesti ja tehokkaasti
ja myös maatalouden uusia vesiensuojelumenetelmiä (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) tulee ottaa käyttöön.
Kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi toimenpiteiden tarkoituksenmukainen suuntaaminen on
tärkeää. Neuvonta on tärkeä välinen toimenpiteiden oikeassa kohdentamisessa.
Suojavyöhykkeiden perustaminen on suositeltavaa etenkin tulviville pelloille ja vesistöön viettäville
pelloille. Suojavyöhykkeiden tarve 5 500 ha arvioitu 30 m etäisyydelle vesistöistä ja valtaojista pelloille, joiden
kaltevuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 3 %. Suojavyöhykkeiden määrä on vähän pienempi kuin edellisellä
kaudella arvioitu tarve (6000 ha) ja pienempi kuin suojavyöhykesopimusten määrä 2018 (6 425 ha). Paremmin
kohdennettuna vaikuttavuus tulee kuitenkin olemaan suurempi. Talviaikaista kasvipeitteisyyttä tulee suosia
etenkin kaltevilla ja eroosioherkillä pelloilla. Tavoite kasvipeitteisyydelle on 72 % peltopinta-alasta, mutta
määrän sijaan tulisi tavoitella talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentumista vesiensuojelullisesti vaikuttaviin
peltolohkoihin. Eroosion estämiseksi tavoitemäärä voitaisiin pääasiassa kohdentaa esim. peltolohkoille, joilla
eroosion määrä on yli 1 tn/ha/v tai pelloille, joilla eroosio ylittää 1,5 tn/ha/v tai etäisyys vesistöön tai valtaojaan
on alle 10 m. Jokilaaksoissa on paljon säännöllisesti tulvan alle jääviä peltoja ja talviaikaisen
kasvipeitteisyyden ja suojavyöhykkeiden tulisi kohdentua myös näille pelloille.
Happamia huuhtoumia tulee hillitä säätösalaojituksen ja säätökastelun avulla. Pohjaveden pitäminen
tarpeeksi korkealla edistää kasvien vedensaantia ja ehkäisee mahdollisten sulfidien hapettumisen.
Monivuotisia nurmia viljeltäessä voidaan selvitä pienemmällä kuivatussyvyydellä, mikä estää tai vähentää
sulfidien hapettumista. Ojastossa vedenkorkeutta ja virtausnopeutta voidaan säädellä muun muassa pohjaja putkipatojen avulla. Virtausnopeuksien hillitseminen vähentää eroosiota ojissa ja mahdollistaa jo irronneen
kiintoaineksen laskeutumisen ojastoon. Kynnysten käyttö sopivissa paikoissa voi myös helpottaa tarvittavan
ojakaltevuuden aikaansaamista taas siellä missä se on tarpeen. Virtaamien ja vedenpinnan säädöllä voidaan
vaikuttaa myös osaltaan valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantamiseen.
Peltojen fosforipitoisuus on paikoin korkea johtuen muun muassa karjatalouden ja perunanviljelyn
keskittymistä. Toimenpiteen ”ravinteiden käytön hallinta” tavoitteena on peltojen hyvä kasvukunto ja pellon
optimaalinen lannoittaminen huuhtoumien vähentämiseksi sekä ajan mittaan peltojen fosforiluvun
pienentäminen tyydyttäväksi. Toimenpide vastaa ympäristökorvausjärjestelmän toimenpidettä ”Ravinteiden
tasapainoinen käyttö” ja sitä toteutetaan kaikilla järjestelmään sitoutuneilla tiloilla. Peltojen fosforipitoisuudet
ovatkin yleisesti laskeneet, mutta prosessit maaperässä ja vesistössä ovat hitaita. Myös edistämällä
neuvonnan, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin maan kasvukunnon ylläpitoa, voidaan selvästi vähentää
ravinnehuuhtoumia.
Lannan fosfori- ja typpimäärät maatalouskäytössä olevaa maata kohti laskettuna ovat suurimmillaan
Kalajoen vesistöalueella, etenkin kun mukaan lasketaan turkiseläinten lanta. Karjanlannan ja turkiseläinten
lannan fosforipitoisuus on korkea ja karjatalouden keskittymisestä ja kasvinviljelystä eriytymisestä johtuen
fosforia saattaakin paikoin kertyä maahan ja huuhtoutua vesistöön. Vesienhoidon toimenpiteet ” Ravinteiden
ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen” ja ”Lannan prosessointi” edistävät lannan ravinteiden
hyötykäyttöä myös laajemmalla alueella. Molempien tavoitetta kolmannelle hoitokaudelle on nostettu, lannan
prosessoinnin määrää merkittävästi. Myös lannan ympäristöystävällisiin levitysmenetelmiin tavoitellaan vielä
30 % kasvua.
Paksuturpeisille pelloille asetettiin tavoitteeksi nurmiviljely 85 % pelloista. Osin turvepellot ovat tärkeä osa
viljelykiertoa, jonka turvaamiseksi pitäisi löytää ratkaisuja. Yksi sellainen on säätösalaojitus, jonka tavoitteeksi
asetettiin 10 % turvepelloista.
Olemassa olevia maatalouskosteikkoja on osa-alueella noin 75 kpl. Kuormituksen ja hydrologisen
muutoksen vaikutusten vähentämiseksi arvioidaan tarvittavan ainakin 100 uutta kosteikkoa. Alueella on
toteutettu keskimäärin kahdesta kolmeen peruskuivatushanketta vuosittain. Hankkeet käynnistyvät
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kuivatustarpeesta tai tilusjärjestelyiden yhteydessä, eikä vesienhoidossa ole tarpeen tavoitella suurempaa
hankemäärää. Lähes kaikki hankkeet tulisi kuitenkin toteuttaa mahdollisimman laajasti luonnonmukaisen
vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti. Erityisen tärkeää se on niissä vesimuodostumissa, joissa
maataloudesta johtuva hydrologinen muutos on tunnistettu merkittäväksi paineeksi.
Maatalouden uusia vesiensuojelumenetelmiä (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) on suunniteltu otettavan
käyttöön reilulla 10 prosentilla suunnittelualueen pelloista. Osin toimenpidettä toteutettaisiin pelloilla, jossa
saveksen osuus on suuri ja osin käytettäisiin kuitulietteitä karkeammilla mailla.

Metsätalous
Suunnittelualueella tehdään metsäpinta-alaan nähden selvästi enemmän kunnostusojituksia kuin muualla
vesienhoitoalueella, ojitusilmoitusten mukaan Pohjois-Pohjanmaan kunnostusojitusalasta 72 % kohdistuu
suunnittelualueelle. Osin tämä johtuu siitä, että turvemaavaltainen maaperä sekä tasaisuus vaativat toimivaa
kuivatusta ja osin siitä, että suuremman lämpösumman ja maan ravinnetilan takia ojitus on kannattavaa.
Vesienhoidossa korostuu etenkin kunnostusojituksen vesiensuojelun merkitys. Kunnostusojitusten määrä on
kuitenkin laskenut aiemmista vuosista (taulukko 2.2). Ojitusten ilmoitusmenettely antaa mahdollisuuden myös
vesiensuojelun kohdennettuun tehostamiseen siellä missä se kuormituksen, eliöstön tai hydrologisen
muutoksen vuoksi on tarpeen. Monet tehokkaat vesiensuojelumenetelmät, kuten virtaamansäätö, pintavalutus
ja kosteikot parantavat osaltaan myös valuma-alueiden vedenpidätyskykyä.
Biotalouden kasvu luo paineita puunkäytön lisäämiselle. Alueella on suunniteltu biojalostamoa
Haapavedelle ja ainakin osin alue olisi myös Paltamoon suunnitellun biotuotetehtaan puunhankinta-aluetta.
Vesienhoidon toimenpiteen ”Uudistushakkuiden suojakaistat” suunnittelussa lähtökohtana oli nykyinen
hakkuutaso. Vesistöön rajautuvan suojakaistan keskimääräisenä leveytenä käytettiin 15 metriä, koska leveän
suojakaistan on todettu yleensä olevan kapeaa tehokkaampi. Suojakaista voi kuitenkin olla tarpeen mukaan
vaihtelevan levyinen ja sen laatuun tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Vesienhoidossa ei ole
maanmuokkaukselle muita toimenpiteitä kuin hakkuiden suojakaistat, mutta myös maanmuokkaustavan
valintaan ja maanmuokkauksen vesiensuojeluun tulisi kiinnittää huomiota.
”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” -toimenpiteessä on arvioitu tarvittavan suunnittelua
laajoille alueille. Suunnittelua kohdennetaan ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa oleville
vesimuodostumille, joissa metsätalous on merkittävä paine (64 kpl). Etusijalle asetetaan alueet, jossa
metsätalouden paine on merkittävä yksin. Voidaan tarvittaessa kohdentaa myös hyvässä tilassa, mutta
riskissä oleville vesimuodostumille, joissa metsätalous on merkittävä paine (30 kpl). Kohdennus tarkentuu,
kun aineisto metsätalouden vesienhoidon painopistealueista valmistuu. Metsätalouden tarpeisiin tehdyn
kuivatuksen aiheuttama hydrologinen muutos on arvioitu olevan merkittävä paine kahdeksalla
vesimuodostumalla. Toimenpiteen suunnitteluosiossa tulee huomioida myös vanhat ojitusalueet, joita alueella
on paljon, ja pyrkiä löytämään keinoja niiden kuormituksen vähentämiseksi ja valuma-alueiden
vedenpidätyskyvyn parantamiseksi. Nykyisen tasoinen luonnonhoitohankerahoitus ei riitä, vaan tarvitaan
muita rahoitusinstrumentteja tai luonnonhoitohankkeiden rahoituksen merkittävää nostamista. Tarvittavien
vesiensuojelurakenteiden määrä tarkentuu suunnittelun myötä. Erityisesti näillä vesimuodostumilla tulee
kunnostusojituksissa käyttää valuma-alueen vedenpidätyskykyä parantavia toimenpiteitä eli putkipatoja ja
pohjapatoja, pintavalutusta ja kosteikkoja.
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden koulutuksella varmistetaan uusimman tutkimustiedon ja parhaiden
vesiensuojelukäytäntöjen siirtyminen käytäntöön. Metsänomistajille kohdistettavalla tiedotuksella ja
neuvonnalla lisätään tietoa vesien tilasta ja metsänkäsittelyn eri vaihtoehdoista sekä huolehditaan vesiensuojelurakenteiden kunnossapidosta.
Valtakunnallisesti on suunnitteilla aineisto metsätalouden vesiensuojelun painopistealueista (ohjauskeino). Sen yhdeksi pohjatiedoksi tunnistetaan metsätaloudelle herkät vaelluskalavesistöt (taimenpurot).
Maankuivatus vaikuttaa merkittävästi etenkin pienten virtavesien hydrologiseen tilaan. Suunnittelualueella
on melko paljon metsäojituksia, mikä on äärevöittänyt virtaamia. Pienistä joista ja vesimuodostumiksi
nimetyistä puroista kahdeksassa metsätalouden kuivatuksista johtuva haitallisten alivirtaamien lisääntyminen
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on merkittävä paine. Lisäksi haitta kohdistuu laajaan joukkoon puroja ja noroja, joita ei ole tarkasteltu yksittäin
toimenpidesuunnittelussa. Ongelman vähentämiseksi esitetään alueellisia toimenpiteitä, jotka kuormituksen
vähentämisen lisäksi parantavat metsätalousalueiden vedenpidätyskykyä.
Taulukko 2.2. Vuosina 2015–2020 toteutettavaksi suunnitellut kunnostusojitukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tehtyjen
ilmoitusten perusteella.

Vesistöalue

Kunnostusojitetun alueen pinta-ala (ha)
Yhteensä

Vuosikeskiarvo
2015–2020

Vuosikeskiarvo
2008–2012

Kalajoki

8 600

1 433

1 820

Pyhäjoki

10 640

1 773

2 800

Siikajoki

11 300

1 883

3 000

Temmesjoki

2 200

367

840

Teollisuus ja kaivostoiminta
Kalajoki-Temmesjoki-suunnittelualueella kaivosteollisuuden kuormitus on kohdistunut Pyhäjärven Junttiselälle ja Kalajokeen. Raahessa sijaitsevan Laivan kaivoksen purkuputki on rannikkovesialueella Raahen
edustalla, eikä kuormitus siten kohdistu tälle suunnittelualueelle. Pyhäsalmi Mine Oy:n Pyhäjärven kaivoksella
on louhittu ja rikastettu rikki-, kupari- ja sinkkipitoista malmia. Maanalainen kaivostoiminta loppuu kesällä 2021.
B-altaassa olevaa pyriittiä rikastetaan vielä noin viidestä kuuteen vuoden ajan maanalaisen kaivostoiminnan
päättymisen jälkeen. Hituran kaivos Nivalassa tuotti nikkelikuparirikastetta. Hituran toiminnanharjoittajan,
Belvedere Mining Oy:n mentyä konkurssiin joulukuussa 2015, kaivos päätettiin sulkea valtion varoin.
Varsinaisista sulkemistöistä on syksyllä 2020 tehty noin 75 %, mutta esimerkiksi Kalajokeen johdettavien,
nikkelipitoisten suotovesien käsittely tulee jatkumaan vielä useita vuosia varsinaisten sulkemistöiden
valmistuttua. Haapajärvellä on ollut suunnitteilla Kopsan kultakaivos, josta malmi olisi kuljetettu Nivalaan
Hituran kaivosalueelle rikastettavaksi. Kopsan kaivosoikeudet omisti samainen konkurssiin mennyt Belvedere
Mining Oy, eikä kaivoshankkeen eteneminen ole näköpiirissä.
Teollisuuslaitoksista suurin on rannikolla sijaitseva SSAB Ruukki Metals Oy:n Raahen terästehdas, jonka
puhdistetut jätevedet johdetaan Perämereen (ks. toimenpideohjelman rannikkovesiä koskeva osa).
Pienteollisuuden jätevedet käsitellään yhdyskuntajätevesien puhdistamoissa. Pohjolan Peruna Oy:n Vihannin
tehtaan jätevedet johdetaan oman puhdistamon kautta Siikajoen Ohtuanojaan. Tehtaan ravinnekuormitus on
merkittävä paine Ohtuanojassa. Valio Oy:n Haapaveden meijerin jätevedet johdetaan Haapaveden kaupungin
puhdistamolle, jäähdytysvesi johdetaan käytön jälkeen sadevesiviemärin, avo-ojan ja Kukkerinpuron kautta
takaisin Haapajärven Askonlahteen yhdessä tontin hulevesien kanssa. Myös Kanteleen Voiman
voimalaitoksen jäähdytysvedet laskevat Haapajärveen. Uusi suurehko teollisuuslaitos alueella olisi Kanteleen
Voiman biojalostamo, jolle on myönnetty ympäristölupa (luvasta on valitettu). Jäähdytysvetenä laitos käyttää
samaa vettä kuin voimalaitos, eikä sen aiheuttama lämpökuorman lisäys Haapajärveen ole kovin merkittävä.
Yhdessä biojalostamon ja voimalaitoksen lämpökuormalla on vaikutusta Haapajärveen, mutta sitä on
lupamääräyksin rajoitettu. Biojalostamon puhdistetut jätevedet on suunniteltu johdettavan Pyhäjokeen.

Turvetuotanto
Suunnittelualueella oli 64 turvetuotantoaluetta vuonna 2020, joista muutamalla toimintaa ei ollut aloitettu.
Turvetuotantoala on vähentynyt rajusti edellisen vesienhoitokauden aikana ollen nyt vähän vajaa 5 400 ha
(tuotanto-, tuotantokuntoinen ja kunnostettavana oleva pinta-ala 2019). Pinta-alaltaan eniten turvetuotantoa
on Siikajoen vesistöalueella: 3 072 ha (0,7 % valuma-alueesta). Turvetuotannon määrä ja turvetuotannon
kuormitus tulee nykykehityksen valossa vähenemään entisestään tulevalla vesienhoitokaudella.
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Lupamenettely ohjaa turvetuotannon vesiensuojelua. Uusien lupien lupamääräyksissä on pääsääntöisesti
edellytetty pintavalutuskentän käyttöä tai vastaavaa vesiensuojelun tasoa. Turvetuotannon vesiensuojelu
onkin tehostunut ja 92 % pinta-alasta vesienkäsittelyrakenteena on pintavalutuskenttä, suurin osa on
ympärivuotisesti toimivia. Reilu kolmasosa pintavalutuskentistä tällä suunnittelualueella on perustettu ojitetulle
alueelle, ja osassa niistä on ongelmia etenkin fosforin pidättymisen suhteen. Vain 1,7 % alasta ainoa
vesiensuojelumenetelmä on laskeutusallas, jota osalla täydentää virtaamansäätö. Virtaamansäätö on jossain
muodossa käytössä lähes kaikilla tuotantoalueilla ja se onkin tarpeen ylivirtaamatilanteiden yleistyessä.
Kemiallinen käsittely on harvoin kustannustehokas ratkaisu ja lisäksi se sisältää happamuutta aiheuttavien
aineiden huuhtoutumisen riskin. Humuskuormituksen vähentämiseen se on kuitenkin ainoa toimiva
menetelmä ja voi erityistapauksissa olla perusteltu ratkaisu.
Alueellisesti suunnitellut vesienhoidon toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin suunnittelualueen turvetuotantoalueisiin. Turvetuotanto on merkittävä paine neljässä vesimuodostumassa. Näitä on käsitelty vesistökohtaisissa luvuissa.

Turkistarhaus
Vuonna 2020 vesienhoitoalueella oli noin 65 kettu- ja 40 minkkitarhaa. Määrä on pysynyt suunnilleen samana
edellisestä hoitokaudesta. Turkiseläintuotanto on keskittynyt vesienhoitoalueen eteläosaan Kalajoelle.
Turkiseläintuotantoa ei ole nykytilanteessa tunnistettu merkittäväksi paineeksi vesienhoitoalueella, mutta
hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen valuma-alueella kaiken kuormituksen vähentäminen on
tarpeen. Turkistiloilta tuleva kuormitus muodostuu pääasiassa päästöistä maaperään ja sitä kautta pohja- ja
pintavesiin. Kuormitus on vähentynyt ja tulee edelleen vähenemään, kun viimeistään peruskorjausten
yhteydessä tulee mm asentaa vesitiiviit lanta-alustat varjotalojen alle. Turkiseläinten lantaa käytetään peltojen
lannoitukseen. Turkistarhauksen keskittymäalueella, jossa on myös paljon karjanlantaa, olisi kuitenkin tarvetta
saada lantaa jalostettua ja kuljetettua myös kauemmas. Kalajoen yhteistarha-alueiden kompostointilaitokset
osaltaan vähentävät huuhtoumia vesistöön ja mahdollistavat myös lannan jatkojalostusta.

Kalankasvatus
Pyhäjoen ja Kalajoen vesistöalueilla on muutamia luonnonravintolammikoita. Kalankasvatuksen vähäisyyden
vuoksi täydentäviä toimenpiteitä ei ole tarvetta suunnitella.

Laskeuma
Maaperään ja vesistöihin päätyy laskeumana mm. ravinteita ja haitallisia aineita. Bromattujen difenyylieettereiden tiukentuneet ympäristönlaatunormit ovat johtaneet siihen, että Suomen kaikki vesimuodostumat
ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Lisäksi humusjärvissä ja turvemaiden virtavesissä kalasta mitattu
elohopeapitoisuus ylittää mallinnusten perusteella sille asetetun ympäristölaatunormin. Laskeuma ei ole
peräisin vain Suomen omista päästölähteistä, vaan sitä saapuu myös kaukokulkeumana maan rajojen
ulkopuolelta. Laskeumaan ei ole mahdollista vaikuttaa riittävän laajalti vesienhoitoalueella toteutettavilla
toimenpiteillä, mutta osa esitettävistä toimenpiteistä vähentää elohopean kulkeutumista maaperästä
vesistöihin.

Happamuus
Kaikkien rannikkovesistöjen valuma-alueilla esiintyy happamia sulfaattimaita Litorinameren korkeimman
rantaviivan alapuolisilla alueilla. Yleiskartoitus suunnittelualueella on edennyt siten, että toistaiseksi
kartoittamatta on Temmesjoen valuma-alue sekä eräitä rannikon tuntumassa sijaitsevia pieniä alueita. Pääasiassa alueella on maastotyöt tehty, mutta aineistoa ei vielä ole julkaistu. Kartoitetuista alueista sulfaattimaita
esiintyy valuma-alueiden kokoon suhteutettuna eniten Siikajoen alueella. Laajoja yhtenäisiä riskialueita on
Siikajoen ja sen sivuhaaran, Luohuanjoen, ohella myös Vääräjoella (Kalajoen vesistöalue) ja Pyhäjoella.
Vaikeimmin happamuudesta ja suurista metallipitoisuuksista kärsii Pyhäjoen sivujokiin lukeutuva Tähjänjoki.

13

Vaikka happamuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat koko osa-aluetta koskevia yhteistoimenpiteitä,
erityisen tärkeää niiden toteuttaminen on yllä mainittujen vesistöjen valuma-alueilla. Osa-alueella on myös
muita happamuudesta kärsiviä vesistöjä, ja toimenpiteitä toteutetaan siksi laajalti. Riskialueiden esiintyminen
on pääosin hyvin laikuttaista, minkä vuoksi täsmentäviä kartoituksia on tarpeen toteuttaa eri maankäyttöhankkeisiin liittyen. Voimakkaimmin happamuudesta jo kärsivien vesistöjen alueilla happamuus- ja
metallikuormituksen vähentäminen riittävästi ei ole mahdollista nykykäytännön mukaisilla teknistaloudellisesti
käyttökelpoisilla toimenpiteillä ja hallinnollisilla ohjauskeinoilla, mutta niillä voidaan estää haittojen
lisääntyminen. Parhaiten toimenpiteet vaikuttavat alueilla, missä esiintyy potentiaalisia happamia
sulfaattimaita, mutta joissa ongelmat ovat toistaiseksi harvinaisempia. Toimenpiteiden suuntaamisen ja
maankäytön ohjauksen kannalta riskialueiden yleiskartoituksen valmistuminen kartoittamattomilla alueilla on
ensiarvoisen tärkeää. Yleiskartoituksia täydennetään happamien sulfaattimaiden riskikartoituksella
maatalousmailla. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon mm. hapontuottopotentiaalin suuruus ja
ympäristövaikutukset.
Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen pohjalta voidaan antaa hoitokaudella ohjausta ja tietoa
maankäytön sekä kuivatuksen suunnittelijoille ja toteuttajille happamuusongelmien välttämiseksi. Vaikka
happamuuden torjunnan toimenpiteet painottuvat lähelle rannikkoa, myös sisämaassa on tarpeen toteuttaa
happamuuden torjunnan toimenpiteitä etenkin mustaliuskealueiden maankäytön kuivatuksiin liittyen.
Tehokkaita toimenpiteitä happamuuden torjunnassa ovat kuivatusolojen säätö eri sektoreilla,
maataloudessa lisäksi säätösalaojitus ja -kastelu. Tilakohtaiseen ja hankkeiden neuvontaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota niin happamien sulfaattimaiden kuin mustaliuskealueidenkin osalta. Turvemailta peräisin
olevan orgaanisen happamuuden vähentäminen liittyy enimmäkseen metsä- ja maataloussektoreiden
toimenpiteisiin. Muun muassa putkipadot ja muut pidätyskykyä parantavat ratkaisut ehkäisevät virtaamista
riippuvaisia happamuuspiikkejä myös turvemailla. Säätösalaojitusten ja -kastelun ohella osa-alueella todetuilla
happamien sulfaattimaiden riskialueilla voi saada korkeampaa tukea myös happamien sulfaattimaiden
nurmien perustamiseen.
Uusien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto sekä rahoituksellisten ja muiden ohjauskeinojen
kehittäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä happamuushaittojen hallinnalle. Hoitokaudella riskialueiden
suuremmissa kuivatushankkeissa, YVA-lain mukaisissa maankäyttöhankkeissa ja lupaprosesseissa
huomioidaan tarvittaessa myös tarkentavat täsmäkartoitukset, happamuutta ehkäisevät suunnitteluratkaisut
sekä varautuminen ennakoimattomiin happamuushaittoihin aiempaa kattavammin.

2.2.2 Vedenotto
Pintavesiä ei käytetä talousvetenä. Pintaveden otto perunanviljelyn tarpeisiin on keskittynyt Oulun
eteläpuolelle, Lakeuden alueelle. Erityisesti Temmesjoen vesistöalueella harjoitetaan laajamittaista perunanviljelyä (1 740 ha), jota varten tarvitaan kasteluvettä.

2.2.3 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Tulvasuojelua, kuivatusta ja vesivoimaa edistäneet vesirakentamis- ja säännöstelyhankkeet ovat heikentäneet
vesien hydrologis-morfologista tilaa laajasti. Vesien tilan kannalta on useimmiten keskeisintä vähentää
ravinne-, happamuus- ja kiintoainekuormitusta. Kuitenkin tilatavoitteen saavuttamista voidaan monissa
vesimuodostumissa edesauttaa toimenpiteillä, jotka parantavat vesimuodostumien hydrologista ja
morfologista tilaa. Joissain vesimuodostumissa ne voivat olla jopa kuormituksen vähentämistä tärkeämpiä
toimenpiteitä.
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Säännöstelyn kehittäminen
Suunnittelualueella on 19 säännösteltyä järveä, tekoallasta tai padottua merenlahtea. Näistä 10 on Kalajoen,
kaksi Pyhäjoen ja neljä Siikajoen vesistöalueella sekä yksi Haapajoen valuma-alueella ja kaksi
rannikkoalueella. Säännöstelyaltaat ovat pääosin pieniä ja suurimpien järvien säännöstely on melko lievää.
Järviä säännöstellään pääasiassa tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Tulvasuojelun ja voimatalouden
kannalta selvästi merkittävimpiä ovat Hautaperän ja Uljuan tekojärvien säännöstelyt. Haapajärven,
Siniluodonlahden ja Kuljunlahden säännöstely palvelee pääasiassa Raahen terästehtaan vedenhankintaa.
Järvien säännöstely vaikuttaa alapuolisten virtavesien virtaamavaihteluihin ja ekologiseen tilaan, mikä tulee
huomioida säännöstelyn kehittämisessä.
Suunnittelualueella ilmastonmuutos on jo nyt muuttanut järvien säännöstelytarvetta ja -rytmiä
huomattavasti, mikä on johtanut tarpeeseen säännöstelylupien ja säännöstelykäytäntöjen kehittämiseen.
Paikoin myös tulvariskien hallinta voi olla pääsyy säännöstelyyn kehittämiseen. Suunnittelualueella on
Kalajoella ja Pyhäjoella valtakunnallisesti merkittäväksi tunnistetut tulvariskialueet ja niille asetetut tavoitteet
tulee huomioida säännöstelyssä. Säännöstelyn kehittämishankkeet ovat käytännössä aina monitavoitteisia ja
niissä tarkastellaan eri käyttömuodoille sekä ekologiselle tilalle syntyvää haittaa ja hyötyä ja pyritään
valitsemaan kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Ekologisen tilan parantamiseksi säännöstelyn
kehittämisessä pyritään kohti luonnonmukaisempaa vedenkorkeus- (järvet) ja virtaamavaihtelua (joet)
(Tarkemmin toimenpideohjelman osa 1, luku 3.12).

Kalankulun edistäminen
Suunnittelualueen säännöstellyissä vesistöissä on paljon säännöstelypatoja sekä joitakin voimalaitos- ja
pohjapatoja, jotka estävät vesieliöiden, etenkin kalojen, vapaan liikkumisen. Parhaillaan suunnittelualueen
vesistöissä kartoitetaan muiden kuin säännöstelyrakenteiden esteellisyyttä. Tähän asti kerättyjen tietojen
perusteella alueella ei ole juurikaan sellaisia esteellisyyttä aiheuttavia vesirakenteita, joista ei ole ollut
aikaisempaa tietoa. Kaikkien vesimuodostumissa olevien vesirakenteiden vaikutus esteen yläpuolisiin
vesistöjen tilaan sekä vaelluskalojen liikkumiseen on arvioitu ja sen perusteella tarvittaessa esitetty
toimenpiteitä kalan kulun edistämiseksi. Pääsääntöisesti jokijatkumossa oleville esteille on esitetty
toimenpiteeksi kalankulun edistämistä, jos toimenpiteellä on arvioitu olevan merkitystä kalojen luontaiselle
elinkierrolle. Jos esimerkiksi järven luusuassa olevalla padolla ei ole arvioitu olevan sanottavaa vaikutusta
järven tai sen yläpuolisen vesistön kalastoon ja tilaan yleensä, ei kalankulun edistämistä ole katsottu
välttämättömäksi toimenpiteeksi tavoitetilan saavuttamiselle.
Kalankulkua helpottavilla toimenpiteitä ovat esimerkiksi luonnonmukaiset ohitusuomat, kalatiet ja muut
rakenteet sekä vaellusesteiden poistot. Myös olemassa olevan kalatien toimivuuden parantaminen voi olla
toimenpiteenä. Toimenpiteet voivat kohdistua helpottamaan kalojen ylös- tai alasvaellusta tai molempia
Etenkin puroissa ja noroissa tierummut ja paikoin siltarakenteetkin rajoittavat vesieliöiden vapaata
liikkumista. Niiden aiheuttaman esteellisyyden vähentäminen on osa purojen elinympäristökunnostusta.

2.2.4 Kunnostukset
Rehevien järvien kunnostus
Ekologisen tilan paranemista voidaan edistää kunnostustoimenpiteillä järvissä, joissa ulkoisen kuormituksen
merkitys on pienentynyt tai joissa aloitetaan tai on aloitettu ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Kunnostustoimenpiteet valitaan tapauskohtaisesti kunnostussuunnittelun yhteydessä tehtävien selvitysten perusteella.
Toimia ovat mm. vedenpintojen nosto, biomanipulaatio, ruoppaukset, veden tai sedimentin kemiallinen
käsittely, niitot, hapetus sekä ilmastus ja kunnostuksiin valuma-alueella yhdistettävät muiden sektoreiden
vesiensuojelurakenteet, kuten kosteikot, laskeutusaltaat, putkipadot, ennallistamiset ja jätevesijärjestelmien
päivitys.
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Alueella on sekä pieniä että paikoin rehevöityneitä suuria järviä, joiden ekologinen tila on heikentynyt tai
riskissä heikentyä. Joillakin niistä tehdään hoitokalastusta, liettyneiden alueiden ruoppauksia, vesikasvien
niittoa tai muuta järven tilaa ylläpitävää toimintaa tarvittavien valuma-alueelle sijoittuvien toimien ohella. Näitä
kunnostuksia toteutetaan esimerkiksi Vuohta- ja Komujärvellä, Pyhäjärven Junttiselällä sekä Haapaveden
järvillä.

Virtavesien elinympäristökunnostus
Virtavesien morfologinen tila on heikentynyt mm. tulvasuojelua, voimataloutta ja kuivatusta ja uittoa edistävien
vesistöjärjestelyiden seurauksena. Lähes kaikkia suunnittelualueen jokia on perattu. Niitä on lisäksi
suoristettu, pengerretty ja ohjattu keinotekoisiin kanaviin. Vesirakentamisen haittoja vähentäviä
elinympäristökunnostuksia on tehty melko kattavasti suunnittelualueen suurimmissa joissa, mutta pienten
virtavesien kunnostustarpeisiin ja tilaan liittyviä selvityksiä saati kunnostuksia on tehty vain vähän. Kalajoen
vesistön Litorina-alueen (happamien sulfaattimaiden alueen) sivuojien ja -purojen lajistoa on kuitenkin
kartoitettu happamuusselvitysten yhteydessä. Eräissä yksittäisissä puroissa tiedetään säilyneen myös
vaativampia ja alueelle erittäin harvinaisia lajeja, kuten purotaimenta, harjusta ja puronahkiaista. Selvitystarve
purojen tilasta ja lajistosta on suuri etenkin Suomenselän ja Maanselän vedenjakaja-alueilla.
Suunnittelualueella on melko paljon kuivatuksen edistämiseksi kanavoituja puroja ja pieniä jokia tai niiden
osia. Niillä kunnostukseen voidaan käyttää monipuolisesti luonnonmukaisen kuivatuksen menetelmiä. Näissä
kohteissa kunnostusmenetelmät tulee valita siten, ettei aiheuteta merkittävää haittaa kuivatukselle tai
maankäytölle yleensä.

Norot, lammet ja lähteet
Voimakkaasta maankäytöstä johtuen luonnontilaisia noroja, lähteitä ja lampia ei juuri ole Kalajoen
Suomenselälle ulottuvia kauimpia alueita lukuun ottamatta. Maankäytön, kuten metsä- ja maataloustoimien,
seurauksena hävinneitä noroja ja lähteitä ei voida juuri palauttaa, mutta joidenkin lähteiden tilaa voitaneen
parantaa esimerkiksi suoalueiden tai kosteikkojen ennallistamisen yhteydessä. Norojen, lähteiden ja lampien
tilaa tai niiden säilymistä edistetään lähinnä maankäyttöön liittyvien toimenpiteiden ja erityisesti niiden
ohjauksen avulla
suunniteltaessa.

sekä

vesistöjen

kunnostushankkeiden

yhteydessä

valuma-alueen

toimenpiteitä

2.3 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet
Suunnittelualueella on viisi EU-uimarantaa, joiden tavoitteet tulee ottaa huomioon toimenpiteiden
toteuttamisessa. Näistä kaksi liittyy pintavesimuodostumiin, kaksi pohjavesialueisiin ja yksi sekä pinta- että
pohjavesimuodostumaan (taulukko 2.3). Kolmea EU-uimarantaa (Kalliomonttu, Lapinmäki ja Hietamaa) ei
tarkastella vesienhoidossa.
Taulukko 2.3. Vesimuodostumiin liittyvät EU-uimarannat suunnittelualueella.

Uimaranta

Pintavesimuodostuma

Kylpyläsaari

Haapajärvi

Rantakylä
Viinavuori

-

Papinjärvi

Papinjärvi

Emolahden leirintäalue

Pyhäjärvi Pyhäselkä

Pohjavesialue

Kunta

Uimavesiluokka

Haapavesi

Erinomainen

Rantakylä

Liminka

Erinomainen

Linnakangas

Lumijoki

Erinomainen

Salonselkä

Oulu

Erinomainen

Pyhäjärvi

Ei luokiteltu
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Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen Natura-alueiden erityistavoitteiden kanssa. Suunnittelualueella
on lukuisia vesimuodostumia, joihin liittyy suojelualuerekisteriin valittuja Natura-alueita (taulukko 2.4). Lisäksi
rekisterissä on Natura-alueita, joihin ei liity pintavesimuodostumia: Likainen ja Likaisen penikka (luontaisesti
runsasravinteinen, lähdevaikutteinen järvi ja kiiltosirppisammal) sekä Rytilammin alue ja Arkkukari
(luontotyypit ja kiiltosirppisammal). Pyhäjoen raakkukanta on todennäköisesti sukupuuttoon kuollut.

Taulukko 2.4. Suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet suunnittelualueella.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostumat

Nurmesjärvi

Linnusto

Nevanoja, Nurmesjärvi

Haapaveden lintuvedet ja
suot

Linnusto

Ainali, Apaja, Korkatti, Litukka,
Piipsanjoki, Savaloja, Suojärvi

Kalajoen suisto

Linnusto ja luontotyypit

Kalajoen alaosa

Likainen ja Likaisen
penikka

Luontaisesti runsasravinteinen, lähdevaikutteinen järvi,
kiiltosirppisammal

-

Liminganlahti

Linnusto, luontotyypit, pohjansorsimo, upossarpio,
nelilehtivesikuusi

Liminganjoki, Lumijoki,
Temmesjoki

Lohijoen lehto

Vesiluonnoltaan merkittävä kohde. Tulvametsät ja
saukko

Lohijoki

Olkijokisuu - Pattijoen
pohjoishaara

Upossarpio, linnusto ja vedenalaiset hiekkasärkät

Olkijoki

Pyhäjärvi

Edustava karu ja kirkasvetinen järvi

Pyhäjärven Kirkko- ja Pyhäselkä

Rahjan saaristo

Luontotyypit, linnusto, nelilehtivesikuusi, Itämeren
norppa ja harmaahylje

Siiponjoki

Rytilammin alue ja
Arkkukari

Luontotyypit ja kiiltosirppisammal

-

Siikajoen lintuvedet ja suot

Luontotyypit ja linnusto

Siikajoen alaosa, Säikänlahti

Siiponjoki

Saukko ja kivisimppu sekä luontotyypit mm. tulvametsät
ja metsäluhdat

Siiponjoki

2.4 Toimenpiteet vesistöalueittain
2.4.1 Kalajoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Kalajoen vesistöalueella 45 % järvipinta-alasta ja 27 % jokipituudesta on hyvässä tai erinomaisessa
ekologisessa tilassa. Vesimuodostumakohtaiset tiedot on koottu taulukkoon 2.5. Vesimuodostumista
yhdeksään ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin tilan
säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja
muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä
valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Kahdessatoista vesimuodostumassa on tunnistettu
ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin ekologisen tilan heikkenemisestä. Näissä
tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita,
että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
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Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun ympäristönlaatunormin. Humustyypin
vesimuodostumissa ylittyy mallinnusten perusteella lisäksi elohopean ympäristönlaatunormi. Ahventen
elohopeapitoisuudesta on mitattua tietoa Kalajoen alaosalta, Pidisjärvestä ja Hautaperän tekojärvestä.
Kalajoen alaosalla ja Pidisjärvessä ahventen elohopeapitoisuus ei ylittynyt, mutta on lähellä ympäristönlaatunormia ja siten silmällä pidettävä. Hautaperän tekojärvessä ahvenen elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi ylittyi, mikä on tavallista tekojärvissä.
Vedestä mitattujen metallien (kadmium, biosaatava lyijy ja biosaatava nikkeli) pitoisuudet eivät ylittäneet
ympäristönlaatunormeja Kalajoen alaosalla ja siihen laskevalla Vääräjoella. Biosaatavan nikkelin pitoisuudet
olivat yli 70 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettäviä Kalajoen alaosalla.
Taulukko 2.5. Kalajoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = tunnistettu tilan
heikentymisen riski. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgS = ahvenen
elohopeapitoisuus silmällä pidettävä, HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, HgAM = elohopean laatunormi alittuu
mittauksin, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon.
Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

Hinkuanjoki (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lohijoki (L)

-

Erinomainen

Hyvä

Vesimuodostuma

Lisätieto

VIRTAVEDET

Natura-alue: Lohijoen lehto
Maatalous, metsätalous,
turvetuotanto
Maatalous, happamat
sulfaattimaat

Syväoja (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Vääräjoki (L)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Aartaminjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iso Kotajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Iso-Kähtävä (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, muu rehevöityminen

-

Hyvä

Erinomainen

Kuonanjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, HyMo

Köyhänjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous

Lahnajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Louetjärvi (L)

-

-

Erinomainen

Norssinjärvi (L)

-

-

Hyvä (R)

Maatalous

JÄRVET

Kangaspäänjärvi (L)
Kuivajärvi (L)

Nurmesjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Pitkäjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Raatejärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Reisjärvi (L)

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Saarivesi (L)

-

-

Hyvä

Suojärvi (L)

-

-

Hyvä

Hyvä

Erinomainen
(R)

Särkijärvi (L)

-

Natura-alue: Nurmesjärvi (linnusto)

Maatalous

Metsätalous

Taulukkoon 2.6 on koottu tiedot vesimuodostumista, joiden ekologinen tila (keinotekoisilla ja voimakkaasti
muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan) on vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Tilan parantaminen edellyttää aiemmin mainittujen toimenpidetyyppien lisäksi tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä olevien
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toimenpiteiden tehostamista. Keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa merkittävä
hydrologis-morfologinen paine ei välttämättä aina johda toimenpiteiden tarpeeseen.
Taulukko 2.6. Kalajoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgS = ahvenen elohopeapitoisuus silmällä pidettävä,
HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, HgAM = elohopean laatunormi alittuu mittauksin, - luokittelu puuttuu, HyMo =
hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. * = voimakkaasti muutettu, **
= keinotekoinen vesimuodostuma (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).
Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Erkkisjärven laskuoja* (L)

-

Huono*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Eteläjoki_Vuohto (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

HyMo

Vesimuodostuma

Lisätieto

VIRTAVEDET

-

Välttävä*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, happamat
sulfaattimaat, HyMo

Kalajanjoki* (L)

Välttävä*

Välttävä*

Tyydyttävä*

Maatalous, HyMo

Kalajoen alaosa (HgS)

Välttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, happamat sulfaattimaat,
HyMo

Järvioja* (L)

Kalajoen keski- ja yläosa* (L)

Tyydyttävä*

Välttävä*

Tyydyttävä*

Maatalous, HyMo

Karsikasoja* (L)

-

Tyydyttävä*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Kesonoja* (L)

-

Tyydyttävä*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Kiljanjoki_Kotijoki* (L)

-

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Maatalous, HyMo

Kuonanjoki (L)

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Lestinpuro (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Levonperänkanava_
Juurikkaoja* (L)

-

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Välttävä

Tyydyttävä

Välttävä

Maatalous, HyMo

Malisjoki (L)
Nevanoja (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, turvetuotanto,
HyMo

Pylväsoja (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Settijoki_Kuusaanjoki (L)

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Siiponjoki (L)

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, happamat sulfaattimaat

-

Välttävä

Välttävä

Maatalous

Tyydyttävä**

Tyydyttävä**

Tyydyttävä**

Maatalous, HyMo

-

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Metsätalous, HyMo

Merkittävä tulvariskialue: AlavieskaYlivieska. Natura-alue: Kalajoen
suisto (linnusto, luontotyypit).
Hituran kaivoksen suotovedet

Natura-alue: Nurmesjärvi (linnusto)

Natura: Siiponjoki (lajit, luontotyypit)
ja Rahjan saaristo

JÄRVET
Erkkisjärvi (L)
Hautaperän tekojärvi** (HgYM)
Iso-Juurikka* (L)
Kiljanjärvi (L)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, HyMo

Korpinen** (L)

-

Tyydyttävä**

Tyydyttävä**

Metsätalous, HyMo

Kuusaanjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Pidisjärvi (HgS)

-

Välttävä

Välttävä

Maatalous, HyMo

Saarinen (L)

-

-

Tyydyttävä

Maatalous, muu rehevöityminen

-

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, muu rehevöityminen, HyMo

Settijärvi (L)
Vuohtajärvi (L)

Kalajoen vesistöalueella kahdeksan järven tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelujaksosta. Muutos
johtuu pääosin uudesta aineistosta. Uutta tietoa on myös edellisellä luokittelujaksolla luokittelematta jääneistä
viidestä järvestä, jotka luokittuivat yhtä lukuun ottamatta hyvään tilaan. Settijärven tilaluokitus laski
voimakkaan säännöstelyn (talvialenema 50 % keskisyvyydestä) ja rakenteellisten muutosten vuoksi
tyydyttäväksi. Useissa järvissä ravinnepitoisuuksissa ja levien määrää epäsuorasti kuvaavassa klorofyllissä
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oli tapahtunut myönteistä kehitystä, vaikka muutos ei luokan paranemiseen riittänyt. Toisaalta kahdeksan
hyvässä tilassa ja yhden erinomaisessa tilassa olevan järven tila on riskissä heikentyä.
Neljän virtavesimuodostuman tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelujaksosta. Kalajoen alaosa on
parantunut välttävästä tyydyttäväksi. Vääräjoen, Hinkuanjoen ja Syväojan tila on vuosien 2012–2017
aineistojen perusteella noussut hyväksi, joskin hyvä tila on uhattuna ilman toimenpiteitä. Virtavesissä
rakenteelliset muutokset kuten perkaukset ja pohjapadot on otettu aikaisempaa tarkemmin huomioon
luokittelussa, mikä on heikentänyt Malisjoen ja Lohijoen tilaluokkaa.
Kalajoen vesistöalueella on happamista sulfaattimaista johtuva riski happamoitumiselle, Siiponjoessa riski
on kohtalainen. Luokittelujaksolle ei sattunut happamoitumisella suotuisia olosuhteita.
Merkittävän tulvariskialueen toimenpiteet: Kalajoen alaosan merkittävällä tulvariskialueella (Alavieska–
Ylivieska) tulvariskien hallintakeinoista jää- ja hyydepatojen räjäyttämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia
vesien tilaan, mutta lyhytkestoisena ja harvoin toistuvana se ei aiheuta riskiä vesimuodostuman tilan
heikkenemisestä. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteita tulee sovittaa yhteen tulvapenkereitä
rakennettaessa. Valuma-alueella tehtävä vedenpidätyskyvyn lisääminen sekä luonnonmukainen tilapäinen
varastointi edistävät oikein toteutettuna vesien hyvän tilan saavuttamista, koska maaperään pidättyy veden
lisäksi ravinteita ja kiintoaineita. Suurella tulvalla alueiden vedenpidätyskyky ei riitä, jolloin vesistöön voi
kulkeutua suuria määriä ravinteita ja kiintoainetta. Tulvapenkereiden rakentaminen poistaa luontaisia tulvaalueita ja muuttaa joen luonnollisia piirteitä.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022–2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan yksittäisiin
vesimuodostumiin. Taulukkoon 2.7 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin
vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä.
Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpi
kuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi
suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa
käytännössä vain suuntaa antava. Suurella osalla Kalajoen vesistöalueen vesimuodostumista on tarvetta
vähentää ihmistoiminnoista aiheutuvaa ravinnekuormaa merkittävästi, jotta niille asetetut hyvän tilan raja-arvot
olisi mahdollista saavuttaa.
Taulukko 2.7. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Kalajoen vesistöalueella: +++
hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä
(paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden
paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä
tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman
nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä, punainen=huono). * =
voimakkaasti muutettu, ** = keinotekoinen vesimuodostuma (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).
Lisätieto

Happamuuden
hallinta

Turvetuotanto

Typpi

Erkkisjärven laskuoja*

30-50

> 50

+++

-

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus,
kalankulun edistäminen
vedenpidätyskyky maatalous

Eteläjoki_Vuohto

< 10

< 10

-

-

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Hinkuanjoki

< 10

< 10

+

+

-

-

-

-

-

Maatalous

Fosfori

Yhdyskunnat

Teollinen- ja
kaivostoiminta

Muiden toimenpiteiden tarve

Haja-asutus

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Metsätalous

Vesimuodostuma

VIRTAVEDET
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Järvioja*

> 50

> 50

+++

++

-

-

-

-

++

Kalajanjoki*

30-50

< 10

+++

-

-

-

-

-

-

Kalajoen alaosa

> 50

30-50

+++

-

-

-

-

-

++

Kalajoen keski- ja
yläosa*

30-50

10-30

+++

-

-

-

-

-

-

Karsikasoja*

30-50

> 50

+++

+

-

-

-

-

-

Kesonoja*

> 50

> 50

+++

++

-

-

-

-

-

Kiljanjoki_Kotijoki*

< 10

10-30

+++

-

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus, kalankulun
edistäminen, säännöstelyn
kehittäminen
Virtavesikunnostus,
säännöstelyn kehittäminen
Kalankulun edistäminen,
säännöstelyn kehittäminen
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus
Virtavesikunnostus, kalankulun
edistäminen
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus,
säännöstelyn kehittäminen
Virtavesikunnostus, kalankulun
edistäminen, vedenpidätyskyky
maatalous
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus, kalankulun
edistäminen, säännöstelyn
kehittäminen

Kuonanjoki

30-50

< 10

++

++

-

-

-

-

-

Lestinpuro

10-30

10-30

++

+

-

-

-

-

-

Levonperänkanava_Juurikkaoja*

< 10

< 10

++

++

-

-

-

-

-

Malisjoki

> 50

> 50

+++

-

-

-

-

-

-

Nevanoja

30-50

10-30

+

++

-

-

-

+

-

Pylväsoja

> 50

30-50

++

++

-

-

-

-

-

Settijoki_Kuusaanjoki

> 50

10-30

++

++

-

-

-

-

-

Siiponjoki

30-50

30-50

++

-

-

-

-

-

++

Syväoja

< 10

< 10

+

(+)

-

-

-

(+)

+

Vääräjoki

30-50

< 10

+++

-

-

-

-

-

++

Erkkisjärvi

30-50

> 50

+++

-

-

-

-

-

-

Hautaperän tekojärvi**

< 10

30-50

+++

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

Iso-Juurikka*

< 10

< 10

-

++

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

(happamuuskuorma)

JÄRVET

Iso-Kähtävä

< 10

< 10

-

++

-

-

-

-

-

Kangaspäänjärvi

10-30

< 10

+++

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Kiljanjärvi

< 10

< 10

+++

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

Korpinen**

< 10

< 10

-

++

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen
Säännöstelyn kehittäminen

Kuonanjärvi

< 10

< 10

+

+

-

-

-

-

-

Kuusaanjärvi

10-30

10-30

++

++

-

-

-

-

-

Köyhänjärvi

< 10

10-30

+++

-

-

-

-

-

-

Norssinjärvi

< 10

< 10

+++

-

-

-

-

-

-

Nurmesjärvi

< 10

< 10

+

+

-

-

-

-

-

Pidisjärvi

> 50

> 50

+++

-

-

-

-

-

-

Pitkäjärvi

< 10

10-30

+

+

-

-

-

-

-

Reisjärvi

< 10

< 10

+++

-

-

-

-

-

-

Saarinen

> 50

30-50

+++

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus
Säännöstelyn kehittäminen,
ranta-alueen monimuotoistaminen

Settijärvi

< 10

< 10

++

++

-

-

-

-

-

Särkijärvi

< 10

10-30

-

++

-

-

-

-

-

Vuohtajärvi

30-50

< 10

+++

-

-

-

-

-

-

Penger

Järvikunnostus, säännöstelyn
kehittäminen
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Maatalous
Vesistöalueella tarvitaan kaikkien maatalouden kuormitusta vähentävien toimenpiteiden mahdollisimman
laajaa käyttöönottoa. Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti
vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa
taulukon 2.7. mukaisesti. Pienille vesistöille sekä niitä pienemmille vesille esitettyihin toimenpiteisiin tulee
kiinnittää erityistä huomiota; tarvitaan paikallisesti suunnattuna monipuolisesti täydentäviä toimenpiteitä, kuten
peltojen suojavyöhykkeitä ja monivaikutteisia kosteikkoja. Vedenpidätyskykyä parantavia toimenpiteitä tulee
kohdistaa koko alueelle, mutta erityisesti niihin vesimuodostumiin, jossa se on merkittävä paine (taulukko 2.7).
Vesistöalueella pilotoidaan pellolta tulevien valumavesien kemiallista puhdistusta ja neutralointia niissä
kohteissa, jossa kuivatusvesiä joudutaan tulvapengerrysten takia pumppaamaan.
Alueella olevan lantakeskittymän (karjanlanta ja turkislanta) vuoksi erittäin tärkeitä ovat toimenpiteet ja
investoinnit, jotka tukevat ja edistävät lannan ympäristöystävällistä käyttöä sekä lannan käsittelyä ja
jalostamista lannan levitysalan ja ravinteiden hyötykäytön lisäämiseksi. Tällaisia menetelmiä voivat olla lannan
mekaaninen ja kemiallinen separointi, biokaasutus, kompostointi ja lannan tuotteistaminen lannoitteiksi ja
etälantaloiden rakentaminen. Myös lannan energiankäyttöä edistäviä toimenpiteitä ja investointitukia tulee
hyödyntää. Lannan jalostamista ja kuljettamista muualle tulee voimakkaasti pyrkiä edistämään.
Vesiensuojelunäkökohdat huomioon ottaen rakennetut nautaeläinten jaloittelutarhat eivät merkittävästi
kuormita vesistöjä. Käytännössä eläinten ulkoilualueiden kirjo on moninainen. Neuvonnalla tulee pyrkiä
asianmukaisten jaloittelutarhojen ja ulkotarhojen sekä riittävän kokoisten laitumien käyttöön. Jaloittelutarhojen
ja ulkotarhojen vesiensuojelutilanne tulee selvittää.
Peltomaiden korkean fosforipitoisuuden vuoksi alueelle tulee suunnata myös maatalouden uusia
vesiensuojelumenetelmiä (kipsi, rakennekalkki, kuitu).
Happamat sulfaattimaat huomioidaan kuivatusten suunnittelussa ja ohjauksessa. Kuivatusolojen säätöä
sovelletaan erityisesti peruskuivatuksissa ja säätösalaojitusta tai -kastelua tila- ja lohkokohtaisissa
kuivatuksissa. Keskeisimmät riskialueet ovat Vääräjoella Sievin alueen alavilla peltoalueilla sekä Alavieskanjärven alueilla, mutta toimenpiteitä tulee toteuttaa myös muilla yleiskartoituksen osoittamilla sulfaattimaiden
esiintymisalueilla. Riskialueiden turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuotona viljelyä tulisi harjoittaa vain
tarkkaan kartoitustietoon ja suunnitteluun perustuen.
Metsätalous
Kalajoella metsätaloustoiminnan painopiste on vesistöjen latvaosilla rannikkoalueen ja jokivarren ollessa
varsin tehokkaassa viljelykäytössä. Kunnostusojitusten vesiensuojelussa huomioidaan erityisesti latvavesistöt, jossa vaikutukset myös näkyvät. Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu ei edellisellä hoitokaudella toteutunut Kalajoen vesistöalueella täysin suunnitellussa määrin. ”Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen” toimenpidettä kohdistetaan taulukon 2.7. mukaisesti ja erityisesti metsätalouden vesienhoidon
painopistealueille, kunhan aineisto valmistuu. Toimenpiteessä huomioidaan myös vanhat ojitusalueet ja
vedenpidätyskyvyn parantaminen.
Asutus
Kalajoen vesistöalueelle on rakennettu siirtoviemäreitä osuuksille Sievi–Ylivieska, Ylivieska–Alavieska,
Alavieska–Kalajoki sekä Haapajärvi–Nivala. Samalla on poistettu käytöstä useita jätevedenpuhdistamoita.
Kalajokilaakson keskuspuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2018. Viimeisen siirtoviemäriosuuden (NivalaYlivieska) on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022, jolloin lähes koko Kalajokilaakson jätevedet tullaan
puhdistamaan Kalajoen keskuspuhdistamossa. Siirtoviemärit seurailevat Kalajokea, ja viemäriin liitetään
mahdollisuuksien mukaan linjojen läheisyydessä oleva asutus. Muutoin taajamien viemäriverkostoja
laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan
sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan
säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus
raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
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Turvetuotanto
Mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen
vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon vastaanottavan vesistön tila sekä vesistön ja
pohjamaiden happamoitumisriski. Jälkikäytön tulee olla suunnitelmallista ja huomioida happamuusriski.
Turvetuotannon perustoimenpiteet koskevat kaikkia alueen turvetuotantoalueita. Turvetuotanto on arvioitu
olevan merkittävä paine vain Syväojan vesimuodostumassa. Siellä ei niinkään ole ravinnekuormituksen
vähentämistarvetta, vaan ongelmana on happamuuskuormitus.
Peruskuivatukset
Nykyisin tehtävät ojitukset ovat pääosin peruskorjaushankkeita. Niissä kuivatusta kuitenkin usein tehostetaan
mm. nykyaikaisen salaojituksen mahdollistamiseksi, minkä lisäksi joitakin uusia alueita voi tulla
peruskuivatuksen piiriin tilusjärjestelyissä (uusjakohankkeet). Alueella on toteutettu edellisellä hoitokaudella
molempia mm Kiiskilän uusjako. Lisätoimenpiteitä tarvitaan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen
vähentämiseksi ja nykyisen vesilain tarkoittaman luonnontilaisten kaltaisten piirteiden säilyttämiseksi ja
vedenpidätyskyvyn parantamiseksi (ml. luonnonmukainen peruskuivatus) ja erityisesti happamien
sulfaattimaiden vesiensuojelun tehostamiseksi.
Happamuus
Hankekohtaista neuvontaa ja maankäytön ohjausta on voitu kartoitustiedon lisääntyessä toteuttaa runsaasti.
Riittävä tiedotus onkin ensisijainen ohjaustoimenpide happamuusongelmien välttämisessä. Yleiskartoitus
Kalajoen alueella on jo mahdollistanut hankkeiden aiempaa laadukkaampaa toteutusta. Yleiskartoituksessa
on alueelta löydetty myös happamia hiekkoja. Yleiskartoituksia täydennetään happamien sulfaattimaiden
riskikartoituksella maatalousmailla. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon mm. hapontuottopotentiaalin
suuruus ja ympäristövaikutukset.
Ohjaus maankuivatushankkeissa jo tunnistetuilla riskialueilla on ollut edellytys sille, etteivät
happamuusongelmat ole lisääntyneet, mutta niiden esiintymiseen ovat vaikuttaneet myös sääolosuhteet.
Riskialueiden maankäytössä, kuten kuivatushankkeissa, huomioidaan edelleen kaivu- ja kuivatussyvyydet,
kuivatusolojen säätö ja muut happamuuden torjuntatoimet. Säätösalaojitusten ja -kastelun ohella happamien
sulfaattimaiden todetuilla riskialueilla voi saada korkeampaa tukea myös happamien sulfaattimaiden nurmien
perustamiseen.
Riskialueilla tarvitaan käytettävissä olevien kuormitusta vähentävien ja estävien teknisten toimenpiteiden
mahdollisimman laajamittaista käyttöä.
Rehevien järvien kunnostaminen
Järvien tilaan vaikuttaa alueella pääosin ulkoinen kuormitus, ja tilan parantaminen keskittyy valuma-alueille.
Järviin kohdistuvia suoria kunnostuksia toteutetaan Saarisella, Vuohtajärvellä, Kangaspäänjärvellä sekä
yksittäisillä myöhemmin tarkentuvilla kohteilla. Niissä paineena on sisäinen kuormitus tai sekä sisäinen- että
ulkoinen muihin sektoreihin liittyvä kuormitus.
Säännöstelyn kehittäminen
Vesistöalueella ovat käynnissä Hautaperän tekojärven ja Kuonanjärven säännöstelyn kehittämishankkeet. Ne
viedään loppuun tulevalla hoitokaudella. Vesistöalueen latvoilla on viisi järveä (Reisjärvi, Vuohtojärvi,
Kiljanjärvi, Korpinen ja Iso-Juurikka), joiden säännöstelyllä edistetään mm. Kalajan järvikuivion tulvasuojelua.
Ilmaston muuttumisen vuoksi niiden säännöstelyn käyttöä ja osin säännöstelylupia on tarve muuttaa.
Kehittämishankkeen yhteydessä parannetaan säännöstelyä järvien ja alapuolisten virtavesien ekologisen tilan
kannalta paremmaksi. Myös Settijärven ja sen alapuolisen Settijoen säännöstelyä esitetään kehitettäväksi
ekologisen tilan parantamiseksi. Kalajoen pääuoman voimalaitoksilla harjoitettavan lyhytaikaissäännöstelyn
haittoja esitetään vähennettäväksi synkronoimalla entistä paremmin eri voimalaitoksen säännöstelyä ja
lieventämällä ainakin alimman voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyä.
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Kalankulun edistäminen
Kalankulkua on suunniteltu edistettäväksi valtion omistamilla säännöstelypadoilla Kalajanjoella, Settijoella ja
Kuonajoella. Lähes kaikille vesistöalueella sijaitseville pohjapadoille on esitetty kunnostustoimenpiteitä, joissa
vesieliöiden elinalueiden parantamisen lisäksi varmistetaan kalojen ja muiden vesieliöiden vapaan
liikkuminen. Kalan kulun varmistamista Kalajoen pääuoman voimalaitosten ohi ei ole arvioitu tarpeelliseksi
toimenpiteeksi tavoitetilan saavuttamiseksi.
Virtavesikunnostukset
Pääosa peratuista virta-alueista on jo kunnostettu vesistöalueen suurimmissa joissa, joten suuria
kunnostushankkeita ei tarvita. Sen sijaan tavoitetilan saavuttamiseksi on esitetty pääasiassa pieniin jokiin ja
puroihin suuntautuvia kunnostustoimenpiteitä tai suurempien jokien kunnostusta rajoitettuihin kohteisiin, kuten
pohjapatoihin tai täydennyskunnostusta vaativiin virta-alueisiin. Vesistöalueella on esitetty
virtavesikunnostuksia kaikkiaan 15 vesimuodostumaan.
Seitsemän em. kunnostuskohteista on peruskuivatuksen ja tulvasuojelun vuoksi kokonaan tai osittain
suoritettuja ja kanavoituja virtavesimuodostumia, ja ne on nimetty voimakkaasti muutetuiksi
vesimuodostumiksi. Näiden kunnostamisessa on esitetty käytettävän luonnonmukaisen peruskuivatuksen
toimenpiteitä. Tarkemmat toimenpiteet ja kunnostusalueet selviävät vasta hankesuunnitteluvaiheessa, kun
kartoitetaan vesimuodostamakohtaiset kunnostusmahdollisuudet ja -tarpeet.
Vesistöalueen perattuja puroja on kunnostettu vasta vähän ja niiden morfologisen tilan parantamiseksi
vaaditaan vielä paljon toimenpiteitä. Tulevalla hoitokaudella on Kalajoen vesistöalueella esitetty
vesimuodostumakohtaisen kunnostustoimenpiteiden lisäksi kunnostettavaksi 3-4 puroa tai muuta pientä
virtavettä. Kohteet valitaan tulevan hoitokauden aikana mm. inventointien antamien lisätietojen perusteella.
Suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 2.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina. Mikäli lannan levitysalaa saadaan edelleen
laajennettua, peltojen fosforipitoisuudet laskevat ajan mittaan. Fosforipitoisuuden aleneminen pellossa on
kuitenkin hidasta, joten huuhtoumatkin pienenevät hitaasti. Nopeampaa vähennystä ravinnekuormitukseen
saadaan kipsi-, rakennekalkki- tai kuitukäsittelyllä. Osa muistakin maatalouden toimenpiteiden vaikutuksista
näkyy viiveellä. Maa- ja metsätalouden jokea rehevöittävä ravinnekuormitus siirtyy suurimmaksi osaksi
kevättulvan ja mahdollisten muiden tulvien aikana joesta nopeasti merialueelle ja vaikutuksia ilmenee siellä.
Haja-asutus kuormittaa melko tasaisesti ympäri vuoden. Kalajoen rehevöitymiseen vaikuttavat lähinnä
kesäaikana jokeen tulevat ravinteet. Vanhoilta ojitusalueilta tuleva metsätalouden ravinnekuormitus tulee
jatkumaan vielä pitkään, sillä alueet ovat laajoja ja tehokkaiden toimenpiteiden löytäminen kuormituksen
vähentämiseen vaatii vielä tutkimusta.
Esitetyillä toimenpiteillä happamuuskuormitus voi vähentyä jonkin verran. Vähenemä ei ole riittävä
ainakaan vuosina, jolloin sääolosuhteet aiheuttavat voimakasta haponmuodostusta maaperään sekä
happamuus- ja metallikuormituksen nopeaa johtumista vesistöihin runsaiden valuntojen aikana.
Kuivatussyvyyden rajoittaminen vähentää uusien sulfidikerrosten altistumista hapettumiselle, mutta jo
olemassa olevan kuivatuksen happamoittava vaikutus voi näkyä vielä pitkään. Happamilta sulfaattimailta
realisoitunut kuormitus vähenee hitaasti vasta useiden kymmenien vuosien kuluessa. Siitä jo kärsivien
vesistöjen happamuushaittoja ei ole mahdollista ehkäistä laajoilla kuivatusalueilla ilman epärealistisen suurta
maankäytön muuttamista. Myös turvemailta peräisin olevan orgaanisen happamuuden aiheuttamat pHvaihtelut voimakkaan maankuivatuksen alueella voivat jopa kasvaa lämpimien ja sateisten kausien
äärevöityessä. Toimenpiteiden avulla vesistöjen lisähappamoituminen saataneen estettyä. Se vaatii kuitenkin
resursseja toimenpiteiden toteutukseen sekä maankäytön riittävään ohjaukseen ja tiedotukseen.
Hydrologisen ja morfologisen tilan parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet on mitoitettu siten, että niiden
toteuttamisen jälkeen hydrologis-morfologinen muuttuneisuus ei rajoita tavoitetilan saavuttamista
vesimuodostumissa. Osa toimenpiteistä on maatalouden ja metsätalouden toimenpiteitä, joilla
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vedenpidätyskykyä pyritään parantamaan. Vaikka toimenpiteisiin saataisiin riittävästi rahallisia resursseja,
saattaa ammattitaitoisten suunnittelijoiden ja toteuttajien määrä hidastaa niiden toteutusta. Useimmat
toimenpiteet ovat sen laatuisia, että vaikutus ekologiseen tilaan näkyy vasta viiveellä, sillä eliöstön toipuminen
alkaa vasta kunnostustoimenpiteiden jälkeen ja kestää usein vuosikymmenen tai jopa enemmän.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 2.8). Joissakin vesimuodostumissa tilatavoitteen saavuttaminen ei ole realistista vielä vuoteen 2027
mennessä.
Taulukko 2.8. Arvio Kalajoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat mukana
vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen kerran. L =
elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, Hg = mittauksiin perustuva elohopean
laatunormin ylitys, joka vaikuttaa kemialliseen tilaan. *= voimakkaasti muutettu, **= keinotekoinen (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen tila
2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

VIRTAVEDET
Erkkisjärven laskuoja* (L)
Eteläjoki_Vuohto (L)
Hinkuanjoki (L)
Järvioja* (L)

Välttävä*

x

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

x

Välttävä*

Kalajanjoki* (L)

Tyydyttävä*

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo, kuormitus)

Kalajoen alaosa

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kalajoen keski- ja yläosa* (L)

Tyydyttävä*

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

x

Karsikasoja* (L)
Kesonoja* (L)

Välttävä*

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

Kiljanjoki_Kotijoki* (L)

Tyydyttävä*

Välttävä*
x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo)

Kuonanjoki (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Lestinpuro (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Levonperänkanava_
Juurikkaoja* (L)

Tyydyttävä*

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo)

Malisjoki (L)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Nevanoja (L)

Tyydyttävä

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Pylväsoja (L)

Tyydyttävä

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Settijoki_Kuusaanjoki (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Siiponjoki (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tila saavutettu

-

Tila saavutettu

-

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo, kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo)

Tila saavutettu

-

Syväoja (L)

Hyvä (R)

Vääräjoki (L)

Hyvä (R)

x
x

x
x

JÄRVET
Erkkisjärvi (L)
Hautaperän tekojärvi** (Hg)

Välttävä
Tyydyttävä**

Iso-Juurikka* (L)

Tyydyttävä

Iso-Kähtävä (L)

Hyvä

Kangaspäänjärvi (L)
Kiljanjärvi (L)

x
x
x
x

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

Tyydyttävä

x

2027
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Korpinen* (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus ja
säännöstelyn kehittämisen vaikutus)

Kuonanjärvi (L)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Kuusaanjärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Köyhänjärvi (L)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Pidisjärvi

Välttävä

x

2027 jälkeen

Saarinen (L)

Tyydyttävä

x

2027

Settijärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vuohtajärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Alkuperäinen tavoite 2015, silti edelleen tyydyttävä
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Alkuperäinen tavoite 2015, silti edelleen tyydyttävä
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo)
Alkuperäinen tavoite 2015, silti edelleen tyydyttävä
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseen ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

2.5.2 Pyhäjoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Pyhäjoen vesistöalueella 78 % järvipinta-alasta ja 34 % jokipituudesta on hyvässä tai erinomaisessa
ekologisessa tilassa. Tiedot tavoitetilassa olevista vesimuodostumista on koottu taulukkoon 2.9. Kahteen
vesimuodostumaan ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin
tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perusja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä
valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Neljässätoista vesimuodostumassa on tunnistettu
ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin ekologisen tilan heikkenemisestä. Tällöin
tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita,
että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin. Humustyypin vesimuodostumissa ylittyy
mallinnusten perusteella lisäksi elohopean ympäristönlaatunormi ahvenessa. Jaksolla 2012–2017
mittaustuloksia on Pyhäjoen ala- ja keskiosalta, Iso Vatjusjärvestä, Ainalista, Korkatista ja Pyhäjärven
Junttiselältä. Pitoisuudet alittivat selvästi elohopean ympäristönlaatunormin. Järvikuiviona 1900-luvun alusta
lähtien olleesta Piipsjärvestä on aikaisempia mittaustuloksia vuodelta 2010, jolloin ahventen elohopeapitoisuus ylittyi. Järven vesipinta on nostettu 1970-luvun lopulla lähes luontaiselle tasolle.
Vedestä mitattujen metallien pitoisuudet (kadmium, biosaatava lyijy ja biosaatava nikkeli) eivät ylittäneet
ympäristönlaatunormeja Pyhäjoen ala- ja keskiosalla ja siihen laskevassa Tähjänjoessa. Biosaatavan nikkelin
ja kadmiumin pitoisuudet olivat yli 70 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettäviä Tähjänjoella.
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Taulukko 2.9. Pyhäjoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgYM = mittauksiin
perustuva elohopean laatunormin ylitys, HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alitus, HgS = elohopean laatunormi silmällä
pidettävä, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon.
Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen tila
2019

Paineet, joista aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

Lisätieto

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, teollinen
toiminta, HyMo

Alavieska-Ylivieska -osuus
merkittävä tulvariskialue

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Ainali

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Apaja (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, hajaasutus

Isojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Iso Rytkynjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Korkatti

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Natura-alue: Haapaveden
lintuvedet ja suot

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Natura-alue: Haapaveden
lintuvedet ja suot

Vesimuodostuma
VIRTAVEDET
Pyhäjoen ala- ja keskiosa
(HgAM)
Sydänoja (L)
JÄRVET

Likalanjärvi (L)

Natura-alue: Haapaveden
lintuvedet ja suot
Natura-alue: Haapaveden
lintuvedet ja suot

Hyvä

Litukka (L)
Lohvanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Mäyränjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Parkkimanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Pyhäjärvi Kirkkoselkä

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, takaisinvirtaus
Junttiselältä

Pyhäjärvi Pyhäselkä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen (R)

Maatalous, laskeuma

Selkäinjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Särkijärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Natura: karu ja kirkasvetinen
järvi; muu paine takaisinvirtaus
Natura: karu ja kirkasvetinen
järvi, EU-uimaranta

Maatalous, metsätalous

Taulukkoon 2.10 on koottu tiedot vesimuodostumista, joiden ekologinen tila (keinotekoisilla ja voimakkaasti
muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan) oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Tilan parantaminen edellyttää uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai
käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista. Keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa merkittävä hydrologis-morfologinen paine ei välttämättä aina johda toimenpiteiden
tarpeeseen.
Pyhäjoen vesistöalueella kuuden järven tilaluokka on parantunut ja kahden heikentynyt edellisestä
luokittelusta. Iso Rytkynjärvi, Ainali, Apaja ja Korkatti nousivat hyvään tilaan, joskin tila on riskissä heikentyä.
Osmangin tila nousi välttävästä tyydyttävään. Pyhäjärven Pyhäselkä nousi erinomaiseen tilaluokkaan, mutta
toimenpiteitä tarvitaan tilan ylläpitämiseksi. Pyhäjärven Junttiselän tila laski välttäväksi johtuen kohonneista
klorofylli- ja kokonaisfosforipitoisuuksista, toistuvista kevättäyskierron aikaisista happamuuspiikeistä ja niistä
aiheutuneista kalakuolemista. Juurusjärven tila laski vedenpinnan laskun vuoksi tyydyttäväksi; järvi on
aikoinaan lähes kuivattu. Miltei kaikkien hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevien järvien tila on riskissä
heikentyä. Kattavimmin tietoa on Iso Vatjusjärvestä ja Komujärvestä, joista on vuosittaista tietoa myös
biologisista laatutekijöistä.
Pyhäjoen ala- ja keskiosan, Piipsanjoen ja Kärsämäenjoen tila on parantunut. Näissä kaikissa kalaston
tilaa ilmentävä luokka on kohentunut edelliseen luokittelujaksoon verrattuna. Pienten ja keskisuurten jokien
kalaston luokkarajoja on tarkennettu edellisen luokittelujakson jälkeen, mutta se ei vaikuttanut Piipsanjoen ja
Kärsämänjoen kalaston luokittumiseen. Yhdenkään joen tila ei ole heikentynyt.
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Taulukko 2.10. Pyhäjoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin
ylitys, HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alitus, HgS = elohopean laatunormi silmällä pidettävä, - luokittelu puuttuu,
HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. * = voimakkaasti
muutettu, ** = keinotekoinen vesimuodostuma (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).
Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen tila
2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat merkittävät
paineet

Hiito-oja* (L)

-

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo,

Komujoki (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Välttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, turvetuotanto, HyMo

Luomajoki (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Myllyoja

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, HyMo

Mäyränoja* (L)

-

Huono*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Parkkimajoki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Piipsanjoki (L)

Tyydyttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Pirnesoja (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Lisätieto

VIRTAVEDET

Kärsämäenjoki (L)

Huono*

Tyydyttävä*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, kaivostoiminta, vanha
kuormitus, HyMo

Tähjänjoki* (L)

-

Välttävä*

Välttävä*

Maatalous, happamat sulfaattimaat, HyMo

Vaikonoja* (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä*

Maatalous, metsätalous, happamat sulfaattimaat

Vihanninjoki* (L)

-

Huono*

Huono*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Vuohtojoki* (L)

-

Välttävä*

Huono*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous

Pyhäjoen yläosa*

Metsätaloudesta ja turvetuotannosta happamuusriski

Natura-alue: Haapaveden
lintuvedet ja suot

Kaivostoiminta loppumassa

JÄRVET
Haapajärvi (L)
Iso Vatjusjärvi (HgAM)
Juurusjärvi (ump.) (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, Muu rehevöityminen

Lumijärvi (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Osmanki (L)

Tyydyttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Pieni Vatjusjärvi (L)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, haja-asutus, metsätalous

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, Muu rehevöityminen

Välttävä

Tyydyttävä

Välttävä

Yhdyskunnat, maatalous, metsätalous,
kaivostoiminta, muu rehevöityminen, vanha
kuormitus

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Komujärvi

Piipsjärvi (HgYM)
Pirnesjärvi (L)
Pyhäjärvi Junttiselkä
(HgAM)
Suojärvi (L)

EU-uimaranta

Natura-alue: Haapaveden
lintuvedet ja suot

Merkittävän tulvariskialueen toimenpiteet: Pyhäjoen merkittävällä tulvariskialueella jää- ja hyydepatojen
räjäyttämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia vesien tilaan, mutta lyhytkestoisena ja harvoin toistuvana riskiä
vesimuodostuman tilan heikkenemisestä ei aiheudu. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteita tulee
sovittaa yhteen uusissa uoman ruoppauksissa ja perkauksissa sekä tulvasuojelupenkereitä sekä mahdollisia
tulvapenkereitä rakennettaessa. Tulvatasanteet ja -uomat sekä säännöstelyn kehittäminen tukevat
vesienhoidon tavoitteita.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022–2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
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kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 2.11 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä.
Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja
typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa,
muissa käytännössä vain suuntaa antava. Suurella osalla Pyhäjoen vesimuodostumista on tarvetta vähentää
ihmistoiminnoista aiheutuvaa ravinnekuormaa merkittävästi, jotta niille asetetut hyvän tilan raja-arvot olisi
mahdollista saavuttaa.
Taulukko 2.11. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Pyhäjoen vesistöalueella:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden
hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä,

Happamuuden
hallinta

Typpi

Yhdyskunnat

Turvetuotanto

Fosfori

Haja-asutus

Muiden toimenpiteiden
tarve

Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Teollisuus ja
kaivos toiminta

punainen=huono). * = voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Hiito-oja*

10-30

10-30

+

+

-

-

-

-

-

Komujoki

< 10

< 10

++

+

-

-

-

-

-

Kärsämäenjoki

> 50

10-30

++

(+)

-

-

-

(+)

+

Luomajoki

10-30

< 10

++

++

-

-

-

-

-

Myllyoja

10-30

10-30

+++

-

-

-

-

-

-

Mäyränoja*

> 50

10-30

++

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus
vedenpidätyskyky maatalous

Parkkimajoki

10-30

< 10

++

+

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Piipsanjoki

> 50

30-50

++

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Pirnesoja

> 50

> 50

++

++

-

-

-

-

-

Pyhäjoen ala- ja
keskiosa

30-50

< 10

+++

+

-

-

+

-

-

Kalankulun edistäminen

Pyhäjoen yläosa*

10-30

< 10

++

+

-

-

+

-

-

Virtavesikunnostus,
säännöstelykäytännön
kehittäminen
Pohjasedimentistä tulevan
kuormituksen hallinta

Sydänoja

10-30

< 10

-

++

-

-

-

-

-

Tähjänjoki*

> 50

> 50

+++

-

-

-

-

-

++

Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous

Vaikonoja*

> 50

30-50

+

+

-

-

-

-

++

Virtavesikunnostus

Vihanninjoki*

> 50

> 50

++

++

-

+

-

-

-

Virtavesikunnostus
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
ja metsätalous

Lisätieto

VIRTAVEDET

Vuohtojoki*

> 50

30-50

+++

++

-

-

-

-

-

Ainali

< 10

< 10

+++

++

-

-

-

-

-

Apaja

< 10

< 10

+

++

+

-

-

-

-

Haapajärvi

30-50

30-50

++

-

-

-

+

-

-

Isojärvi

< 10

< 10

++

-

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Virtavesikunnostus

(Turvemailta
happamuutta)

Teollisuuden aiheuttamat
kohonneet lämpötilat

JÄRVET

Teollisuuden aiheuttamat
kohonneet lämpötilat
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Iso Rytkynjärvi

< 10

< 10

+

+

-

-

Iso Vatjusjärvi

> 50

10-30

Juurusjärvi (ump.)

< 10

< 10

Komujärvi

30-50

Korkatti

> 50

-

-

-

+++

+

+/-

-

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

30-50

++

++

-

-

-

-

-

< 10

+++

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Litukka

< 10

> 50

+++

++

-

-

-

-

-

Lohvanjärvi

10-30

10-30

++

-

-

-

-

-

-

Lumijärvi

10-30

> 50

+++

++

-

-

-

-

-

Mäyränjärvi

< 10

30-50

++

++

-

-

-

-

-

Osmanki

10-30

30-50

+++

++

-

-

-

-

-

Parkkimanjärvi

< 10

< 10

++

-

-

-

-

-

-

Pieni Vatjusjärvi

< 10

10-30

+++

+

+

-

-

-

-

Piipsjärvi

> 50

30-50

+++

++

-

-

-

-

-

Pirnesjärvi

> 50

> 50

++

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Pyhäjärvi Junttiselkä

> 50

10-30

++

+

+

+

+

-

-

Järvikunnostus
Pohjasedimentistä tulevan
kuormituksen hallinta

Pyhäjärvi Kirkkoselkä

< 10

< 10

++

-

-

-

-

-

-

Pyhäjärvi Pyhäselkä

< 10

< 10

+

Suojärvi

< 10

> 50

+++

++

-

-

-

-

-

Särkijärvi

< 10

10-30

+

+

-

-

-

-

-

Vihanninjoen vaikutus

Takaisinvirtaus
Junttiselältä

Maatalous
Monissa vesimuodostumissa tullaan tarvitsemaan kaikkien maatalouden kuormitusta vähentävien toimenpiteiden mahdollisimman laajaa käyttöönottoa. Pienten vesistöjen ja pienvesien suojeluun esitettyihin
toimenpiteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa
taulukon 2.11. mukaisesti. Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Tarvitaan paikallisesti suunnattuna monipuolisesti täydentäviä
toimenpiteitä, kuten peltojen suojavyöhykkeitä ja monivaikutteisia kosteikkoja. Pyhäjoen vesistöalueella
kaltevia peltoja on enemmän kuin muilla osa-alueen vesistöalueilla, jolloin myös suojavyöhykkeillä voidaan
saada enemmän vaikutusta. Kalteville pelloille tulee suunnata myös talviaikaista kasvipeitteisyyttä.
Pyhäjoen valuma-alueella on paljon karjataloutta. Peltojen fosforipitoisuudesta ei ole käytettävissä
tuoretta tietoa, mutta osassa karjatalousvaltaisia kuntia (esimerkiksi Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi)
peltojen fosforipitoisuudet ovat aiemmin laskeneet, mikä viittaa siihen, että karjanlanta on saatu hyödynnettyä
tehokkaasti ja laaja-alaisesti, jolloin peltojen kuormituspotentiaali on pienentynyt. Toisaalta ainakin Pyhäjoen
kunnassa peltojen fosforipitoisuudet ovat keskimäärin huomattavasti korkeampia kuin muualla vesistöalueella
ja pitoisuudet ovat jopa nousseet. Huomiota tulee edelleen kiinnittää lannan ympäristöystävälliseen käyttöön
ja hyödyntää siinä myös ympäristökorvausjärjestelmän sekä investointitukien mahdollisuudet.
Ongelmallisimmilla alueilla uusien vesiensuojelumenetelmiä (kipsi, rakennekalkki, kuitu) tulee ottaa käyttöön
nopeamman vesistövaikutuksen aikaan saamiseksi.
Metsätalous
Pyhäjoen valuma-alueella metsätaloustoiminnan painopiste on vesistöjen latvaosilla rannikkoalueen ja
jokivarren ollessa tehokkaammin viljelykäytössä. Vesienhoidon tehostettuja metsätalouden toimenpiteitä
suunnataan latvavesistöön, jossa vaikutukset myös näkyvät. Vesistöalueella on paljon kunnostusojitusta.
Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu ei edellisellä hoitokaudella toteutunut Pyhäjoen vesistöalueella
täysin suunnitellussa määrin. ”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” toimenpidettä kohdistetaan
taulukon 2.7. mukaisesti ja erityisesti metsätalouden vesienhoidon painopistealueille, kunhan aineisto
valmistuu. Toimenpiteessä huomioidaan myös vanhat ojitusalueet ja vedenpidätyskyvyn parantaminen.
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Asutus
Pyhäjoen vesistöalueella ei ole rakennettu siirtoviemäreitä kuntien välille. Selvitysten perusteella niiden
rakentaminen ei ole kannattavaa, joten taajamien jätevedet tullaan puhdistamaan jatkossakin pienemmissä
yksiköissä. Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Teollisuus
Kanteleen Voiman voimalaitoksen jäähdytysvedet laskevat Haapajärveen ja siitä edelleen Pyhäjoen ala- ja
keskiosan vesimuodostumaan. Lämpökuorman vaikutukset näkyvät molemmissa vesimuodostumissa voimalaitoksen käyttöasteesta riippuen. Toimenpiteenä on Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen (teollisuus),
jossa tavoitteena on lämmön talteenoton tai lämpökuorman vähentämisen tarkastelu.
Turvetuotanto
Vuonna 2019 Pyhäjoen vesistöalueella oli tuotannossa 1 117 ha (tuotanto-, tuotantokuntoinen ja kunnostettavana oleva pinta-ala). Lisäksi on reilu 400 ha aluetta, jolla on lainvoimainen lupa mutta tuotantoa ei ainakaan
vielä ole aloitettu. Mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai
vastaavan tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon mahdollinen pohjamaiden
aiheuttama vesistön happamoitumisriski. Jälkikäytön tulee olla suunnitelmallista ja huomioida
happamuusriski. Turvetuotannon perustoimenpiteet koskevat kaikkia alueen turvetuotantoalueita. Turvetuotanto on arvioitu olevan merkittävä paine vain Kärsämäenjoessa. Sen valuma-alueella on kolme
tuotantoaluetta, joista kahdella on käytössä ympärivuotinen pintavalutuskenttä ja yhdellä laskeutusaltaiden
lisäksi kaksi kosteikkoa. Yksi tuotantoalueista on Vuohtojoen valuma-alueella, mutta Vuohtojoessa
merkittävän paineen kriteerit eivät täyty.
Peruskuivatukset
Nykyisin tehtävät ojitukset ovat pääosin peruskorjaushankkeita. Niissä kuivatusta usein tehostetaan mm.
nykyaikaisen salaojituksen mahdollistamiseksi, minkä lisäksi joitakin uusia alueita voi tulla peruskuivatuksen
piiriin tilusjärjestelyissä (uusjakohankkeet). Lisätoimenpiteitä tarvitaan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen
vähentämiseksi ja luonnontilaisten kaltaisten piirteiden säilyttämiseksi ja vedenpidätyskyvyn parantamiseksi
(ml. luonnonmukainen peruskuivatus) ja erityisesti happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun tehostamiseksi.
Pyhäjoella peruskuivatuksen parantamiseen on tarvetta eräillä alavilla alueilla, joista happamuuden suhteen
ongelmallisia ovat mm. Merijärven alueen laajat sulfaattimaa-alueet sekä Talusojan varren pellot. Alueella on
toteutettu mm Piipsanojan peruskuivatushanke. Uudet peruskuivatushankkeet tulee toteuttaa luonnonmukaisena peruskuivatuksena.
Happamuus
Toimenpiteiden toteutusta ja erityisesti happamiin sulfaattimaihin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa tulisi
kohdistaa Merijärven, Talusojan ja Oulaisten alueille. Yleiskartoitus on mahdollistanut hankkeiden aiempaa
laadukkaampaa toteutusta parantuneen ohjauksen myötä. Alueen yleiskartoituksessa ei ole huomioitu
happamia hiekkoja. Yleiskartoituksia täydennetään happamien sulfaattimaiden riskikartoituksella maatalousmailla. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon mm. hapontuottopotentiaalin suuruus ja ympäristövaikutukset.
Ohjaus maankuivatushankkeissa jo tunnistetuilla riskialueilla on ollut edellytys sille, etteivät
happamuusongelmat ole lisääntyneet. Niiden esiintymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti sääolosuhteet.
Riskialueiden maankäytössä, kuten kuivatushankkeissa, huomioidaan kaivu- ja kuivatussyvyydet,
kuivatusolojen säätö sekä muut happamuuden torjuntatoimet. Säätösalaojitusten ja -kastelun ohella
happamien sulfaattimaiden todetuilla riskialueilla voi eteläisten vesistöjen alueella saada korkeampaa tukea
myös happamien sulfaattimaiden nurmien perustamiseen.
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Riskialueilla tarvitaan käytettävissä olevien kuormitusta vähentävien ja estävien teknisten toimenpiteiden
mahdollisimman laajamittaista käyttöä. Pyhäjoen valuma-alueella esiintyy jonkin verran myös mustaliuskealueita, joiden maankäytössä, kuten kuivatuksissa ja maa-ainesten otossa, tulee välttää happamuuden
syntymistä erityisesti pohjaveden pinnan laskiessa.
Rehevien järvien kunnostaminen
Järvien tilaan vaikuttaa alueella pääosin ulkoinen kuormitus, ja tilan parantaminen keskittyy valuma-alueille.
Järviin kohdistuvia suoria kunnostuksia toteutetaan Komujärvellä, Kurranjärvellä, Pirnesjärvellä sekä
Pyhäjärvellä, jossa Junttiselän tilan vaikuttaa sisäisen kuormituksen ohella teollisuuden, yhdyskuntien ja muun
maankäytön ulkoinen kuormitus. Lisäksi kunnostuksia jatketaan mm. Haapajärvellä sekä yksittäisillä
myöhemmin tarkentuvilla kohteilla, kuten Haapaveden lintuvesillä. Myös niissä paineena on sisäinen
kuormitus tai sekä sisäinen että ulkoinen, muihin sektoreihin liittyvä kuormitus.
Säännöstelyn kehittäminen
Vesistöalueella on käynnissä Pyhäjärven säännöstelyn kehittämishanke, ja uusi säännöstelykäytäntö otetaan
käyttöön lupapäätöksen saatua lainvoiman. Uutena toimenpiteenä esitetään ympäristövirtaaman takaamista
Pyhäjoen yläosan alimman voimalaitoksen (Venetpalo) vähävetiseen luonnonuomaan.
Kalankulun edistäminen
Pyhäjoen ala- ja keskiosalla on neljä kalatietä, joiden toimivuudesta ei olet tietoa. Osassa tiedetään olevan
rakenteellisia puutteita. Lisäksi yksi myllypato hidastaa vaellusta. Toimenpiteeksi esitetään neljän kalatien
toimivuuden varmistamista ja parantamista. Kohteissa tulee varmistaa myös vaelluskalojen turvallinen
alasvaellus. Lisäksi esitetään kalankulun edistämistä Myllykosken myllypadolla. Kalan kulun järjestämistä
Pyhäjoen yläosan voimalaitosten ohi ei ole arvioitu tarpeelliseksi toimenpiteeksi tavoitetilan saavuttamiseksi.
Virtavesikunnostukset
Pyhäjoen pääuomassa pääosa virta-alueista on jo kunnostettu, mutta pienemmissä ja joissa sekä puroissa
on vielä paljon kunnostustarvetta, jotta niiden rakenteellinen tila on riittävä tavoitetilan saavuttamiseksi.
Vesistöalueella on esitetty virtavesikunnostuksia kaikkiaan 10 vesimuodostumaan. Viisi kunnostuskohteista
on peruskuivatuksen ja tulvasuojelun vuoksi kokonaan tai osittain suoristettuja ja kanavoituja virtavesiä, ja ne
on nimetty voimakkaasti muutetuiksi vesimuodostumiksi. Näiden kunnostamisessa on esitetty käytettävän
luonnonmukaisen peruskuivatuksen toimenpiteitä. Tarkemmat toimenpiteet ja kunnostusalueet selviävät
vasta hankesuunnitteluvaiheessa, kun kartoitetaan vesimuodostumakohtaiset kunnostusmahdollisuudet ja tarpeet.
Vesistöalueen perattuja puroja on kunnostettu vasta vähän ja niiden morfologisen tilan parantamiseksi
vaaditaan vielä toimenpiteitä. Tulevalla hoitokaudella on Pyhäjoen vesistöalueella esitetty vesimuodostumakohtaisen kunnostustoimenpiteiden lisäksi kunnostettavaksi 2-3 puroa tai muuta pientä virtavettä, jotka
määritellään tarkemmin tulevan hoitokauden aikana mm. inventointien perusteella.
Kalajoki-Temmesjoki -suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät
kootusti luvusta 2.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina. Mikäli lannan levitysalaa saadaan edelleen
laajennettua, peltojen fosforipitoisuudet laskevat ajan mittaan. Fosforipitoisuuden aleneminen pellossa on
kuitenkin hidasta, joten huuhtoumatkin pienenevät hitaasti. Osa muistakin maatalouden toimenpiteiden
vaikutuksista näkyy viiveellä. Nopeampaa vähennystä ravinnekuormitukseen voidaan saada peltojen kipsi-,
rakennekalkki- tai kuitukäsittelyllä. Vanhoilta ojitusalueilta tuleva metsätalouden ravinnekuormitus tulee
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jatkumaan vielä pitkään, sillä alueet ovat laajoja ja tehokkaiden toimenpiteiden löytäminen kuormituksen
vähentämiseen vaatii vielä tutkimusta.
Esitetyillä toimenpiteillä happamuuskuormitus voi vähentyä jonkin verran. Vähenemä ei ole riittävä
ainakaan vuosina, jolloin sääolosuhteet aiheuttavat voimakasta haponmuodostusta maaperään sekä
happamuus- ja metallikuormituksen nopeaa johtumista vesistöihin runsaiden valuntojen aikana. Happamilta
sulfaattimailta realisoitunut kuormitus vähenee hitaasti vasta useiden kymmenien vuosien kuluessa. Siitä jo
kärsivien vesistöjen happamuushaittoja ei ole mahdollista ehkäistä laajoilla kuivatusalueilla ilman
epärealistisen suurta maankäytön muuttumista esimerkiksi aiemmin vallinneeseen heikon kuivatuksen tilaan.
Myös turvemailta peräisin olevan orgaanisen happamuuden aiheuttamat pH-vaihtelut voimakkaan
maankuivatuksen alueella voivat jopa kasvaa lämpimien ja sateisten kausien äärevöityessä. Toimenpiteiden
avulla vesistöjen lisähappamoituminen saataneen estettyä. Se vaatii kuitenkin resursseja toimenpiteiden
toteutukseen sekä maankäytön riittävään ohjaukseen ja tiedotukseen.
Hydrologisen ja morfologisen tilan parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet on mitoitettu siten, että niiden
toteuttamisen jälkeen hydrologis-morfologinen muuttuneisuus ei estä tavoitetilan saavuttamista
vesimuodostumissa. Vaikka toimenpiteisiin saataisiin riittävästi rahallisia resursseja, saattaa ammattitaitoisten
suunnittelijoiden ja toteuttajien määrä hidastaa niiden toteutusta. Osa toimenpiteistä on maatalouden ja
metsätalouden toimenpiteitä, joilla vedenpidätyskykyä pyritään parantamaan. Useimmat toimenpiteet ovat sen
laatuisia, että vaikutus ekologiseen tilaan näkyy vasta viiveellä, sillä eliöstön toipuminen alkaa vasta
kunnostustoimenpiteiden jälkeen ja kestää usein vuosikymmenen tai jopa enemmän.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamista lykättiin
alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt olivat
teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 2.12). Vesiympäristön toipuminen vie aikaa etenkin, jos kuormitus on jatkunut pitkään, joten useissa
vesimuodostumissa tilatavoitteen saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä ei ole realistinen tavoite.
Taulukko 2.12. Arvio Pyhäjoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat
mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarve arvioida ensimmäisen kerran.
L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, Hg = mittauksiin perustuva elohopean
laatunormin ylitys, joka vaikuttaa kemialliseen tilaan. * = voimakkaasti muutettu, ** = keinotekoinen (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostumat,
joissa tavoitteen
saavuttamisen
ajankohtaa on lykätty

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

VIRTAVEDET
Hiito-oja* (L)

Tyydyttävä*

Komujoki (L)

Tyydyttävä

Kärsämäenjoki (L)

Tyydyttävä

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Luomajoki (L)

Tyydyttävä

x

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Myllyoja

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Mäyränoja* (L)

x
x
x

Välttävä*

x

Parkkimajoki

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

Piipsanjoki (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus ja mm.
Vihanninjoen vaikutus)

Pirnesoja (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (ulkoinen kuormitus
suuri, lisäksi vanhan kuormituksen vaikutuksia Junttiselältä)

Pyhäjoen ala- ja keskiosa
Pyhäjoen yläosa*

Välttävä*

x

Tähjänjoki* (L)

Välttävä*

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Vaikonoja* (L)

Tyydyttävä*

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
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Vihanninjoki* (L)

Huono*

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus).
Tarve: selvitys tai tutkinnallinen seuranta

Vuohtojoki* (L)

Huono*

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

-

JÄRVET
Ainali (L) (HgAM)
Apaja (L)

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Iso Vatjusjärvi

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Juurusjärvi (ump.) (L)

Tyydyttävä

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo)

Komujärvi

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Lumijärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Osmanki (L)

Tyydyttävä

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Pieni Vatjusjärvi (L)

Tyydyttävä

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Piipsjärvi (Hg)

Tyydyttävä

2027 jälkeen

Uudelleen vesitetty järvi
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Pirnesjärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Haapajärvi (L)
Iso Rytkynjärvi (L)

Korkatti (L) (HgAM)

Pyhäjärvi Junttiselkä
Suojärvi (L)

x
x
x

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseen ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Pyhäjärven
Pyhäselkä ja Kirkkoselkä kuuluvat Natura-alueeseen, jossa suojeluperusteena on karuus ja kirkasvetisyys.
Tila on säilynyt hyvänä, vaikkakin Pyhäselällä on todettu riski tilan heikkenemisestä maatalouden sekä
Junttiselältä joissakin olosuhteissa tulevan virtauksen takia. Näiden vesimuodostumien tilan säilyttämiseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös pienvesien tilan säilyminen mahdollisimman hyvänä tulee turvata koko
alueella.

2.5.3 Siikajoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Siikajoen vesistöalueella 49 % järvipinta-alasta ja 5 % jokipituudesta on hyvässä tai erinomaisessa
ekologisessa tilassa. Näiden vesimuodostumien tiedot on koottu taulukkoon 2.13. Vesimuodostumista
viiteen ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Niiden tilan säilyminen
turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja
alueellisilla ohjauskeinoilla. Kolmessatoista vesimuodostumassa on tunnistettu ihmistoiminnoista aiheutuvia
paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin ekologisen tilan heikkenemisestä. Näissä tarvitaan toimenpiteiden
tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma
olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono, koska bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin kuten kaikkialla Suomessa. Ahvenesta
mitattava elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy mallinnusten perusteella humustyypin vesimuodostumissa.
Pitoisuudesta on mitattua tietoa Siikajoen alaosalta, Uljuan ja Kortteisen tekojärvistä ja Iso Lamujärvestä.
Uljuan tekojärvessä, Kortteisen tekojärvessä ja Iso Lamujärvessä ahvenen elohopeapitoisuus oli yli 70 %
ympäristönlaatunormista, jolloin se on silmällä pidettävä. Veden metallipitoisuuden (kadmium, biosaatava lyijy
ja biosaatava nikkeli) mittaustuloksia on Siikajoen alaosalta ja Siikajokeen laskevasta Luohuanjoesta.
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Pitoisuudet eivät ylittäneet ympäristönlaatunormeja, mutta Siikajoen alaosalla biosaatavan nikkelin pitoisuudet
olivat yli 70 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettävällä tasolla.
Taulukko 2.13. Siikajoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgS = elohopean
laatunormi silmällä pidettävä, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–
2017 kerättyyn aineistoon.

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

Eteläjoki Mulkua (L)

-

-

Hyvä (R)

Metsätalous

Kärsämänoja (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Pyhännänjoki (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Hyvä

Hyvä

Vesimuodostuma

Lisätieto

VIRTAVEDET

JÄRVET
Ala-Vuolujärvi (L)
Iso Lamujärvi (HgS)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Järvitalonjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kivijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

-

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Kolkanjärvi (L)
Kuurajärvi (L)

-

Metsätalous

Metsätalous

Lievosenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Mankilanjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Mulkuanjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Neittävänjärvi (L)

-

-

Hyvä (R)

Metsätalous

Oudonjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Purasimenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Pyhännänjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Uljua (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, laskeuma

Viitastenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Taulukkoon 2.14 on koottu tiedot Siikajoen vesistöalueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila
(keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa
olevaan tilaan) oli vuoden 2019 luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Näissä vesimuodostumissa tilan
parantaminen edellyttää tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai
käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista. Keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa merkittävä hydrologis-morfologinen paine ei välttämättä aina johda toimenpiteiden
tarpeeseen.
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Taulukko 2.14. Siikajoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin
alitus, HgS = elohopean laatunormi silmällä pidettävä. - luokittelu puuttuu. HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019
perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. * = voimakkaasti muutettu, ** = keinotekoinen vesimuodostuma (tila suhteessa
parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Haroja* (L)

-

Välttävä*

Välttävä*

Maatalous, HyMo

Kurranoja (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Kurunkanava** (L)

-

Välttävä**

Välttävä**

Maatalous, metsätalous, HyMo

Kärsämänjoki (L)

Välttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Lisätieto

VIRTAVEDET

Lamujoki (L)
Leuvanoja (L)

Maatalous, metsätalous, HyMo
Metsätalous, happamat sulfaattimaat,
HyMo
Maatalous, happamat sulfaattimaat,
HyMo

-

Välttävä

Välttävä

Luohuanjoki (L)

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Mulkuanjoki (L)

Välttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Neittävänjoki (L)

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Metsätalous

Ohtuanoja* (L)

-

Huono*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, teollisuus,
happamat sulfaattimaat, HyMo

Ristisenoja (L)

-

Välttävä

Välttävä

Metsätalous, HyMo

Rokuanoja (L)

-

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Savaloja* (L)

-

Tyydyttävä*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, happamat
sulfaattimaat, HyMo

Välttävä*

Välttävä*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, HyMo

Tyydyttävä

Välttävä

Välttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Siikajoen alaosa
(HgAM)
Siikajoen keskiosa* (L)
Siikajoen yläosa (L)

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Maatalous, metsätalous, happamat
sulfaattimaat, HyMo

-

-

Tyydyttävä

Metsätalous

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kurranjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Leuvanjärvi (L)

-

Välttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Tyydyttävä

Haja-asutus, muu rehevöityminen,
laskeuma

Vuolunoja (L)

Happamuusriskiä myös
metsätaloudesta ja turvetuotannosta

Rokuanharjun ravinnerikkaiden
pohjavesien purkautuminen
Natura: Haapaveden lintuvedet ja
suot
Natura: Siikajoen lintuvedet ja suot

JÄRVET
Iso-Oulainen
Kortteisen tekojärvi*
(HgS)

Rokuanjärvi
Uljuan tekojärvi* (HgS)
Vähä-Lamujärvi (L)

Välttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

-

Tyydyttävä

Metsätalous, HyMo
Metsätalous, turvetuotanto, muu
rehevöityminen
Rokuanharjun ravinnerikkaiden
pohjavesien purkautuminen

Maatalous, metsätalous, HyMo
Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu
rehevöityminen

Siikajoen vesistöalueella viiden järven ja neljän joen tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta:
Mankilanjärvi (hyvä riskissä), Leuvanjärvi (välttävästä tyydyttäväksi), Pyhännänjärvi ja Pyhännänjoki (hyvä
riskissä), Rokuanjärvi ja Rokuanoja (välttävästä tyydyttäväksi), Mulkuanjärvi (hyvä riskissä) ja Mulkuanjoki
(välttävästä tyydyttäväksi sekä Kärsämänjoki (välttävästä tyydyttäväksi). Yhdenkään järven tai joen tila ei ole
heikentynyt.
Leuvanjärven, Mulkuanjärven ja Mankilanjärven ensisijainen tyyppi on lyhytviipymäinen järvi. Valumaalueen suovaltaisuudesta ja järven mataluudesta johtuen niille on käytetty matalien runsashumuksisten järvien
luokkarajoja, koska lyhytviipymäisten järvien luokkarajoissa ei huomioida humuspitoisuuden vaihtelua.
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Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 2.15 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä.
Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpi
kuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi
suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa
käytännössä vain suuntaa antava. Siikajoen vesistöalueella on useita vesimuodostumia, joissa kuormituksen
vähentämistarve on laskennallisten arvioiden mukaan suuri. Toisaalta alueella on suhteellisen vähän
kuormituslähteitä. Rehevyyttä selittää osaksi se, että alueen maaperässä on paikoitellen vivianiittia eli
rautafosfaattia ja Rokuanharjulta purkautuu ravinnerikkaita pohjavesiä joihinkin vesimuodostumiin.
Taulukko 2.15. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Siikajoen vesistöalueella:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden
hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi
vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä). * = voimakkaasti muutettu,
** = keinotekoinen (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Lisätieto

Happamuuden
hallinta

Typpi

Yhdyskunnat

Turvetuotanto

Fosfori

Haja-asutus

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Muiden toimenpiteiden
tarve
Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Eteläjoki_Mulkua (L)

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Haroja*

>50

>50

+++

-

-

-

-

-

-

Kurranoja

>50

30-50

-

++

-

-

-

-

-

Kurunkanava**

10-30

30-50

+++

+++

-

-

-

-

-

Kärsämänjoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kärsämänoja

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Lamujoki

10-30

<10

++

++

-

-

-

-

-

Leuvanoja

>50

10-30

-

+++

-

-

-

-

++

Luohuanjoki

>50

>50

+++

++

-

-

-

-

++

Mulkuanjoki

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

Neittävänjoki

>50

10-30

+++

++

-

-

-

-

-

Ohtuanoja*

>50

>50

+++

++

-

-

+++

-

++

Pyhännänjoki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Ristisenoja

>50

10-30

-

++

-

-

-

-

-

Rokuanoja

>50

30-50

+++

++

-

-

-

-

-

Savaloja*

>50

30-50

++

++

-

-

-

-

-

30-50

<10

+++

++

-

-

-

-

++

VIRTAVEDET

Siikajoen alaosa

Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous ja
metsätalous
Virtavesikunnostus, kalankulun
edistäminen, vedenpidätyskyky
maatalous
vedenpidätyskyky metsätalous
Virtavesikunnostus, kalankulun
edistäminen
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky metsätalous
Virtavesikunnostus

Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky metsätalous
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous ja
metsätalous
Kalankulun edistäminen,
virtavesikunnostus, ekologinen
virtaama
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Maatalous
Maatalouden alueellisesti suunnitellut toimenpiteet koskevat koko Siikajoen vesistöaluetta. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 2.15. mukaisesti. Myös vedenpidätyskykyä parantavia
toimenpiteitä tulee kohdistaa koko alueelle, mutta erityisesti niihin vesimuodostumiin, jossa maatalouden
kuivatukset ovat heikentäneet vedenpidätyskykyä merkittävästi. Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä
tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Peltojen korkea fosforipitoisuus ei ole
yleinen ongelma Siikajoen vesistöalueella. Peltojen vähäinen kaltevuuskaan ei yleensä altista kiintoainetta ja
ravinteita huuhtoutumiselle, mutta vesistöalueella on toistuvasti tulvan alle jääviä alueita, esimerkkinä Mankila.
Suojavyöhykkeitä ja talviaikaista kasvipeitteisyyttä tulisi suunnata tämän vuoksi juuri näille alueille.
Metsätalous
Metsätalousvaltaisia alueita on runsaasti ja kunnostusojitukset ovat hyvin yleisiä. Karuilla turvemailla ne
lisäävät myös metsätalouden aiheuttamaa orgaanista happamuutta. Metsätaloudessa vesienhoidon
toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti latvavesistölle, jossa vaikutukset näkyvät. ”Metsätalouden
vesiensuojelun tehostaminen” -toimenpidettä kohdistetaan taulukon 2.15. mukaisesti ja erityisesti
metsätalouden vesienhoidon painopistealueille, kunhan aineisto valmistuu. Toimenpiteessä huomioidaan
myös vanhat ojitusalueet ja vedenpidätyskyvyn parantaminen. Myös kunnostusojitusten suunnittelussa ja
vesiensuojelussa sekä metsänuudistamisen suojavyöhykkeissä tulee huomioida em. painopistealueet ja
taulukon 2.15. vesimuodostumat.
Asutus
Siikalatvan ja Pyhännän yhdyskuntajätevedet johdetaan kattavasti Siikalatvan keskuspuhdistamolle
Rantsilaan. Viemäriverkostoon on liitetty suurin osa runkolinjojen läheisyydessä olevasta asutuksesta.
Siirtoviemärin ja sivurunkojohtojen varrella sijaitsevan haja-asutuksen on mahdollista liittyä viemäriverkkoon
ja taajamien viemäriverkostoja laajennetaan muutoinkin siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai
suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja
ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa
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edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla
käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta
vastaavan remontin yhteydessä.
Teollisuus
Pohjolan Peruna Oy:lle esitetään toimenpiteitä Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen (teollisuus) sekä
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (teollisuus).
Puhdistamo on vanha ja sen toiminnassa on ollut ongelmia ja häiriötilanteita. Tehostaminen on jo käynnissä,
muun muassa kompostikentän vesienkäsittely. Vesienhoidossa on arvioitu, että luvan muuttamisen tarvetta
ei ainakaan tässä vaiheessa ole, mutta laitoksen kuormitus tulisi ehdottomasti laskea vähintään nykyisten
lupamääräysten edellyttämälle tasolle.
Turvetuotanto
Vuonna 2019 Siikajoen vesistöalueella oli tuotannossa 3 072 ha (tuotanto-, tuotantokuntoinen ja
kunnostettavana oleva pinta-ala). Mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen
pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon
mahdollinen pohjamaiden aiheuttama vesistön happamoitumisriski. Jälkikäytön tulee olla suunnitelmallista ja
huomioida happamuusriski. Turvetuotannon perustoimenpiteet koskevat kaikkia alueen turvetuotantoalueita.
Turvetuotanto on arvioitu olevan merkittävä paine Kurranjärven ja Luohuanjoen vesimuodostumissa.
Kurranjärvellä on yksi tuotantoalue ja sen vesienkäsittely hoidetaan ympärivuotisesti toimivilla
pintavalutuskentillä. Luohuanjoen tuotantoalueen kosteikkopuhdistamo toimii vain kesäaikaan. Toiminta on
kuitenkin loppumassa jo 2022. Suostrategiassa turvetuotannon riskivesistöiksi on tunnistettu Siikajoen yläosa
ja Lamujoki sekä Siikajoen alaosa.
Peruskuivatukset
Nykyisin tehtävät ojitukset ovat pääosin peruskorjaushankkeita. Niissä kuivatusta kuitenkin usein tehostetaan
mm. nykyaikaisen salaojituksen mahdollistamiseksi, minkä lisäksi joitakin uusia alueita voi tulla peruskuivatuksen piiriin tilusjärjestelyissä (uusjakohankkeet). Lisätoimenpiteitä tarvitaan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja nykyisen vesilain tarkoittaman luonnontilaisten kaltaisten piirteiden
säilyttämiseksi (luonnonmukainen peruskuivatus), mutta erityisesti happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun
tehostamiseksi. Peruskuivatuksen parantamiseen on tarvetta muun muassa happamuuden kannalta
keskeisellä riskialueella Luohuanjokivarressa, jossa on ollut uusjakohanke.
Happamuus
Happamuuden torjuntaan kohdistuvia toimenpiteitä ja erityisesti tiedotusta ja neuvontaa tulee edelleen
kohdistaa Siikajoelle Revonlahden, Ruukin, Paavolan, Luohuan ja jopa Rantsilan alueille, sillä laajoja
riskialueita esiintyy erityisesti 30–70 metrin korkeudella merenpinnasta. Aiemmin valmistunut yleiskartoitus ja
maankäyttöhankkeiden, kuten turvetuotannon, täsmäkartoitukset ovat mahdollistaneet hankkeiden ohjauksen
ja paremman toteutuksen. Maatalousmailla yleiskartoituksia täydennetään happamien sulfaattimaiden
riskikartoituksella, jossa otetaan huomioon mm. hapontuottopotentiaalin suuruus ja ympäristövaikutukset.
Ohjaus maankuivatushankkeissa jo tunnistetuilla riskialueilla on ollut edellytys sille, etteivät
happamuusongelmat ole lisääntyneet. Niiden esiintymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti sääolosuhteet.
Eräiden turvetuotantoalueiden purkuvesissä sekä jo jälkikäyttöön siirtyneiden alueiden valumavesissä on
erityisesti Siikajoen alueella vakavia happamuus- ja metalliongelmia. Riskialueiden maankäytössä, kuten
kuivatushankkeissa, huomioidaan kaivu- ja kuivatussyvyydet, kuivatusolojen säätö ja muut happamuuden
torjuntatoimet. Säätösalaojitusten ja -kastelun ohella happamien sulfaattimaiden todetuilla riskialueilla voi
saada korkeampaa tukea happamien sulfaattimaiden nurmien perustamiseen. Riskialueilla tarvitaan kaikkien
kuormitusta vähentävien ja estävien teknisten toimenpiteiden mahdollisimman laajamittaista käyttöönottoa.
Myös Siikajoen valuma-alueella esiintyy jonkin verran mustaliuskealueita, joiden maankäytössä kuten
kuivatuksissa ja maa-ainesten otossa tulee välttää happamuuden syntymistä erityisesti pohjaveden pinnan
laskiessa.
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Rehevien järvien kunnostaminen
Järvien tilaan vaikuttaa alueella pääosin ulkoinen kuormitus, ja tilan parantaminen keskittyy valuma-alueille.
Järviin kohdistuvia suoria kunnostuksia toteutetaan Rokuanjärvellä ja Vähä-Lamulla, missä keskeistä on myös
säännöstelyn kehittäminen. Lisäksi kunnostuksia toteutetaan yksittäisillä myöhemmin tarkentuvilla kohteilla.
Myös niissä paineena on sisäinen kuormitus tai sekä sisäinen että ulkoinen, muihin sektoreihin liittyvä
kuormitus.
Säännöstelyn kehittäminen
Vesistöalueella on käynnissä Uljuan tekojärven säännöstelyn kehittämishanke, johon liittyy myös Siikajoen
vähävetisen uoman (Siikajoen keskiosa) ympäristövirtaama. Lisäksi lupakäsittelyvaiheessa on VähäLamujärven säännöstelyn lakkauttaminen. Em. kohteissa uudet säännöstelykäytännöt otetaan käyttöön
lupapäätösten saatua lainvoiman. Lisäksi toimenpiteenä esitetään Kortteisen tekojärven säännöstelyn
kehittämistä ja ekologisen virtaaman takaamista Savalojan vähävetiseen uomaan.
Kalankulun edistäminen
Siikajoen alaosalle esitetään toimenpiteeksi kalankulun varmistamista Pöyryn voimalaitoksen ja Ruukin
pohjapadon ohi. Molemmissa kohteissa on jo kalatie, mutta niiden toimivuudesta ei ole tietoa. Tietoa ei ole
myöskään Pöyryn voimalaitoksen ja rakenteiden aiheuttamasta kuolleisuudesta alasvaelluksen yhteydessä.
Lisäksi kalankulkua edistäviä toimenpiteitä esitetään Lämsänkosken säännöstelypadolle ja Kirkkokosken
voimalaitokselle Siikajoen yläosalla sekä Kortteisen tekojärven luusuaan Lamujoella. Savalojassa ja
Kurunkanavassa esitetään edistettävän kalankulkua olemassa olevia vesirakenteita parantamalla.
Virtavesikunnostukset
Siikajoen pääuomassa pääosa virta-alueista on jo kunnostettu, mutta pienemmissä joissa sekä puroissa on
vielä paljon kunnostustarvetta, jotta niiden rakenteellinen tila on riittävä tavoitetilan saavuttamiseksi.
Vesistöalueella on esitetty virtavesikunnostuksia kaikkiaan 10 vesimuodostumaan. Neljä kunnostuskohteista
on peruskuivatuksen ja tulvasuojelun vuoksi kokonaan tai osittain suoritettuja ja kanavoituja virtavesimuodostumia, ja kolme niistä on nimetty voimakkaasti muutetuiksi ja yksi keinotekoiseksi vesimuodostumaksi.
Näiden kunnostamisessa on esitetty käytettävän luonnonmukaisen peruskuivatuksen toimenpiteitä.
Tarkemmat toimenpiteet ja kunnostusalueet selviävät vasta hankesuunnitteluvaiheessa, kun kartoitetaan
vesimuodostamakohtaiset kunnostusmahdollisuudet ja -tarpeet.
Vesistöalueen perattuja puroja ei ole vielä juurikaan kunnostettu, ja niiden morfologisen tilan
parantamiseksi vaaditaan vielä paljon toimenpiteitä. Tulevalla hoitokaudella on Siikajoen vesistöalueella
esitetty vesimuodostumakohtaisen kunnostustoimenpiteiden lisäksi kunnostettavaksi 2-3 puroa tai muuta
pientä virtavettä, jotka määritellään tarkemmin tulevan hoitokauden aikana mm. inventointien perusteella.
Selvitystarvetta on erityisesti vesistöalueen latvoilla, lähellä Kainuun ja Pohjois-Savon maakuntia.
Suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 2.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden
vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. Vanhoilta ojitusalueilta tuleva metsätalouden ravinnekuormitus tulee
jatkumaan vielä pitkään, sillä alueet ovat laajoja ja tehokkaiden toimenpiteiden löytäminen kuormituksen
vähentämiseen vaatii vielä tutkimusta.
Esitetyillä toimenpiteillä happamuuskuormitus voi vähentyä jonkin verran, mutta vähenemä ei ole
Siikajoen alaosalla, Luohuanjoella ja Siikajoen keski- ja alaosan pienillä sivuhaaroilla tilatavoitteiden
saavuttamisen kannalta riittävä etenkään vuosina, jolloin sääolosuhteet aiheuttavat voimakasta
haponmuodostusta maaperään sekä happamuus- ja metallikuormituksen nopeaa johtumista vesistöihin
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runsaiden valuntojen aikana. Happamilta sulfaattimailta realisoitunut kuormitus vähenee hitaasti vasta
kymmenien vuosien kuluessa, joten siitä jo kärsivien vesistöjen happamuushaittoja ei voitaisi ehkäistä alueen
laajoilla kuivatusalueilla ilman epärealistisen suurta maankäytön muuttamista esim. aiemmin vallinneeseen
heikon kuivatuksen tilaan. Tämän vuoksi myös pääuoman kalaston tila todennäköisesti kärsii, muun
vesieliöstön ohella, pahimpien alueiden alapuolisilla alueilla myös jatkossa.
Voimakkaan maankuivatuksen alueella karuilta turvemailta peräisin olevan orgaanisen happamuuden
aiheuttamat pH-vaihtelut voivat kasvaa lämpimien ja sateisten kausien äärevöityessä. Vesistöä vaivaavien
happamuusongelmien vuoksi joidenkin mustaliuskealueiden maankäytön ohjausta tulisi voida tehostaa.
Laajasti käyttöön otettavien toimenpiteiden avulla lisähappamoituminen saataneen todennäköisesti estettyä
tulevina hoitokausina. Se vaatii kuitenkin resursseja paitsi toimenpiteiden toteutukseen, etenkin maankäytön
riittävään viranomais- ja muuhun ohjaukseen sekä tiedotukseen.
Hydrologisen ja morfologisen tilan parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet on mitoitettu siten, että niiden
toteuttamisen jälkeen hydrologis-morfologinen muuttuneisuus ei estä tavoitetilan saavuttamista
vesimuodostumissa. Vaikka toimenpiteisiin saataisiin riittävästi rahallisia resursseja, saattaa ammattitaitoisten
suunnittelijoiden ja toteuttajien määrä hidastaa niiden toteutusta. Useimmat toimenpiteet ovat sen laatuisia,
että vaikutus ekologiseen tilaan näkyy vasta viiveellä, sillä eliöstön toipuminen alkaa vasta kunnostustoimenpiteiden jälkeen ja kestää usein vuosikymmenen tai jopa enemmän.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 2.16).
Taulukko 2.16. Arvio Siikajoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat
mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen
kerran. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgYM = mittauksiin perustuva
elohopean laatunormin ylitys, joka vaikuttaa kemialliseen tilaan. * voimakkaasti muutettu, ** keinotekoinen (tila suhteessa parhaaseen
saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

VIRTAVEDET
Haroja* (L)

Välttävä*

Kurranoja (L)

Tyydyttävä

Kurunkanava** (L)

Välttävä**

Kärsämänjoki (L)

Tyydyttävä

Lamujoki (L)

Tyydyttävä

Leuvanoja (L)

x
x
x
x
x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Luohuanjoki (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Mulkuanjoki (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Neittävänjoki (L)

Tyydyttävä

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Ravinteisuus osin luontaista

Ohtuanoja* (L)

Tyydyttävä*

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

Tila saavutettu

-

Pyhännänjoki (L)

Hyvä

x
x
x

Ristisenoja (L)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Rokuanoja (L)

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Savaloja* (L)

Tyydyttävä*

x

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Siikajoen alaosa

Tyydyttävä

x

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Välttävä*

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Siikajoen keskiosa* (L)
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Siikajoen yläosa (L)

Välttävä

Vuolunoja (L)

Välttävä

x
x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Järveä ei ole aiemmin luokiteltu

2027

Tila ei ole vielä hyvä, vaikka alkuperäinen tavoite ollut 2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (ulkoinen ja sisäinen
kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

JÄRVET
Iso_Oulainen
Kortteisen tekojärvi**

Tyydyttävä
Tyydyttävä**

Kurranjärvi (L)

Tyydyttävä

Leuvanjärvi (L)

Tyydyttävä

x
x
x

Mankilanjärvi (L)

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Mulkuanjärvi (L)

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Pyhännänjärvi (L)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

2027

Luontaisesti erittäin rehevä; toimenpiteiden toteutuksen lisäksi
tyypittelyn tarkistus 2027

Rokuanjärvi
Uljuan tekojärvi**
(HgYM)
Vähä-Lamujärvi (L)

Tyydyttävä
Tyydyttävä**
Tyydyttävä

x
x

2027
x

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (sisäinen kuormitus)

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseen ei ole nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

2.5.4 Temmesjoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Temmesjoen vesistöalueella 72 % järvipinta-alasta on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa.
Tiedot näistä vesimuodostumista on koottu taulukkoon 2.17. Suutarinjärveen ei kohdistu sellaisia ihmistoimia,
jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä
toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä
vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Iso
Nuoluanjärvessä on tunnistettu ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin ekologisen
tilan heikkenemisestä. Tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen
ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei
lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin, kuten kaikkialla Suomessa. Elohopean
ympäristönlaatunormi ylittyy mallinnusten perusteella humustyypin vesimuodostumissa, mutta Temmesjoessa
ahventen elohopeapitoisuudet jäivät mittauksissa selvästi alle ympäristönlaatunormin. On huomattava, että
kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi ei ole sama kuin ravinnoksi käytettävän kalan elohopean
raja-arvo. Temmesjoesta on määritetty vuosina 2012 ja 2013 kuusitoista kasvinsuojeluainetta, joiden
pitoisuuksia ei havaittu. Veden metallipitoisuudelle (kadmium, biosaatava lyijy ja biosaatava nikkeli) asetettu
ympäristönlaatunormi alittuu mittausten perusteella, samoin elohopean ympäristönlaatunormi ahvenessa.
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Taulukko 2.17. Temmesjoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna. - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina
2012–2017 kerättyyn aineistoon.
Vesimuodostuma

Ekologinen tila
2008

Ekologinen tila
2013

Ekologinen tila
2019

Paineet, joista aiheutuu
tilan heikkenemisen riskiä

Iso Nuoluanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Suutarinjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Lisätieto

Taulukkoon 2.18 on koottu tiedot vesistöalueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Näissä vesimuodostumissa tilan parantaminen edellyttää
tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä olevien toimenpiteiden
tehostamista.
Taulukko 2.18. Temmesjoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgAM = mittauksiin perustuva elohopea laatunormin alitus,
- luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.
Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Lisätieto

-

Välttävä

Välttävä

Maatalous, metsätalous, happamat
sulfaattimaat, HyMo

Temmesjoki (HgAM)

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Maatalous, happamat sulfaattimaat, HyMo

Tyrnävänjoki (L)

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, happamat
sulfaattimaat, HyMo

Natura: Liminganlahti (linnusto,
luontotyypit, lajit)
Natura: Liminganlahti (linnusto,
luontotyypit, lajit)

Ängeslevänjoki (L)

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Maatalous, happamat sulfaattimaat, HyMo

Pitkäjärvi (L)

-

Välttävä

Välttävä

Maatalous, metsätalous

Tuulijärvi (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Vesimuodostuma
VIRTAVEDET
Liminganjoki (L)

JÄRVET

Temmesjoen vesistöalueella järvien ja virtavesien tilaluokka on säilynyt ennallaan tai parantunut edellisestä
luokittelusta.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 2.19 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä Temmesjoen vesistöalueella.
Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpi
kuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi
suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa
käytännössä vain suuntaa antava. Suurella osalla vesimuodostumista tulisi ravinnekuormitusta vähentää yli
puoleen (50 %) nykyisestä, jotta niille asetetut hyvän tilan raja-arvot voitaisiin saavuttaa.

43

Taulukko 2.19. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Temmesjoen vesistöalueella: +++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää
ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

Fosfori

Typpi

Metsätalous

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden
hallinta

Muiden toimenpiteiden tarve

Maatalous

Vesimuodostuma Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Liminganjoki

>50

<10

+++

++

-

-

-

-

++

Temmesjoki

>50

30-50

+

-

+

-

-

-

++

Tyrnävänjoki

>50

<10

++

++

-

-

-

-

++

Ängeslevänjoki

>50

30-50

++

++

-

-

-

-

++

Iso Nuoluanjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Pitkäjärvi

>50

>50

+++

++

-

-

-

-

-

Tuulijärvi

<10

>50

-

++

-

-

-

-

-

Lisätieto

VIRTAVEDET
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky maatalous

JÄRVET

Maatalous
Säätösalaojituksia toteutettiin ensimmäisellä hoitokaudella varsin hyvin ja sama tulee todennäköisesti
jatkumaan toisella hoitokaudella. Alueella on paljon perunanviljelyä, jonka vesiensuojeluun tarvittaisiin hyviä
käytännön ratkaisuja. Tässä olisi edelleen tarvetta tutkimuslaitosten ja viljelijöiden yhteishankkeelle. Laajat
kasvipeitteettömät peltoaukeat ovat myös alttiita tuulieroosiolle. Peltojen fosforiluvut ovat alentuneet, mutta
tila- ja lohkokohtaiset vaihtelut ovat suuria. Temmesjoesta on vuosina 2012 ja 2013 määritetty 16 eri
kasvinsuojeluainetta, joiden kohonneita pitoisuuksia ei havaittu. Alueella tarvitaan kaikkia maatalouden
vesienhoitotoimenpiteitä. Niitä tulee kohdentaa taulukon 2.19. mukaisesti vesimuodostumille ja neuvonnan
avulla tila- ja lohkokohtaisesti. Temmesjoen alueella on merkittävä määrä säätösalaojitusta lähinnä
perunanviljelyn vuoksi, mutta säädön riittävään käyttöön happamuuden torjumisen kannalta tulee kiinnittää
enemmän huomiota. Peltomaiden paikoin korkean fosforipitoisuuden ja suuren ravinnekuormituksen
vähennystarpeen vuoksi alueelle tulee suunnata myös maatalouden uusia vesiensuojelumenetelmiä (kipsi,
rakennekalkki, kuitu). Maankäytön ja kastelun vuoksi muuttuneet hydrologiset olosuhteet etenkin
alivirtaamakausina yhdessä kuormituksen ja morfologisen muuttuneisuuden kanssa ovat merkittävä paine
vesistöalueen kaikissa virtavesissä ja niihin tulee kohdentaa erityisesti toimenpiteitä, jotka kuormituksen
vähentämisen lisäksi parantavat alueen vedenpidätyskykyä.
Metsätalous
Metsätalousalueita on vesistön latvaosilla. Kunnostusojitustarve on Temmesjoen vesistöalueellakin suuri
maan pinnanmuodoista ja ilmastollisista seikoista johtuen. Alueella on tehty hyvin laajasti metsätalouden
vesiensuojelun yleissuunnittelua sekä kosteikkojen ja pintavalutusalueiden rakentamista luonnonhoitohankkeina. Nykyään niissä huomioidaan myös happamien sulfaattimaiden aiheuttamat riskit sekä valumaalueen vedenpidätyskyvyn parantaminen.
Asutus
Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
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Turvetuotanto
Valuma-alueen turvetuotantoalueista pääosa alkaa olla tuotannon loppuvaiheessa. Mahdollisilla uusilla
turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon mahdollinen pohjamaiden aiheuttama vesistön
happamoitumisriski. Jälkikäytön tulee olla suunnitelmallista ja huomioida happamuusriski. Turvetuotannon
perustoimenpiteet koskevat kaikkia alueen turvetuotantoalueita, mutta turvetuotanto ei ole merkittävä riski
vesistöalueen vesimuodostumissa.
Peruskuivatukset
Alueella on ollut tilusjärjestelyjä ja peruskuivatushankkeita. Alueella on kokemusta myös luonnonmukaisesta
peruskuivatuksesta. Mahdollisissa uusissa hankkeissa happamuusriskejä tulee voida välttää entistä
laadukkaammin ja luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä käyttää enemmän.
Happamuus
Riskialueiden yleiskartoitusta ei vielä ole valmistunut Temmesjoen alueelle, vaikka maastotyöt onkin jo tehty.
Säätösalaojitusta ja -kastelua on toteutunut Temmesjoen alueella muita eteläisiä vesistöjä enemmän. Lisäksi
hanke- tai tilakohtaista neuvontaa ja maankäytön ohjausta on voitu tiedon lisääntyessä toteuttaa hyvin.
Happamuuden torjuntaan kohdistuvia toimenpiteitä ja erityisesti tiedotusta ja neuvontaa tulee edelleen
kohdistaa myös Temmesjoen valuma-alueelle johtuen laajoista kuivatushankkeista. Vaikka yleiskartoitusta ei
ole ollut käytettävissä, ohjaus maankuivatushankkeissa jo tunnistetuilla riskialueilla on ollut edellytys sille,
etteivät happamuusongelmat ole lisääntyneet. Niiden esiintymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti sääolosuhteet. Maatalousmailla yleiskartoituksia täydennetään aikanaan happamien sulfaattimaiden riskikartoituksella, jossa otetaan huomioon mm. hapontuottopotentiaalin suuruus ja ympäristövaikutukset.
Jatkossakin riskialueiden maankäytössä, kuten kuivatushankkeissa, huomioidaan kaivu- ja kuivatussyvyydet, kuivatusolojen säätö ja muut happamuuden torjuntatoimet. Säätösalaojitusten ja -kastelun ohella
happamien sulfaattimaiden todetuilla riskialueilla voi myös Temmesjoen alueella saada korkeampaa tukea
myös happamien sulfaattimaiden nurmien perustamiseen.
Riskialueilla tarvitaan käytettävissä olevien kuormitusta vähentävien ja estävien teknisten toimenpiteiden
mahdollisimman laajamittaista käyttöä. Ne koskevat myös vesiensuojelurakenteita kuten laskeutusaltaiden ja
kosteikkojen rakentamista.
Rehevien järvien kunnostaminen
Järvien tilaan vaikuttaa alueella pääosin ulkoinen kuormitus, ja tilan parantaminen keskittyy valuma-alueille.
Järviin kohdistuvia suoria kunnostustoimenpiteitä ei siksi ole suunniteltu, mutta pienen rehevän järvien
kunnostusta arvioidaan toteutuvan jollakin vesistöalueen harvoista kohteista, osana muihin tilaan vaikuttavien
sektoreihin liittyviä hankkeita.
Säännöstelyn kehittäminen
Vesistöalueella ei ole säännösteltyjä vesimuodostumia.
Kalankulun edistäminen
Vesimuodostumissa ei ole rakenteita, jotka vaatisivat toimia kalankulun edistämiseksi.
Virtavesikunnostukset
Kaikille neljälle vesistöalueen joelle esitetään virtavesikunnostusta. Osalle kohteista kunnostussuunnittelu on
jo tehty. Lisäksi vesistöalueella esitetään kunnostettavaksi 1-2 puroa, jotka tarkentuvat myöhemmin mm.
inventointien perusteella, esimerkiksi valuma-alueiden toimiin keskittyvien hankkeiden osana.
Suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 2.5.
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Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina. Fosforipitoisuuden aleneminen pellossa on
kuitenkin hidasta, joten huuhtoumatkin pienenevät hitaasti. Osa muistakin maatalouden toimenpiteiden
vaikutuksista näkyy viiveellä. Nopeampaa vähennystä ravinnekuormitukseen voidaan saada peltojen kipsi-,
rakennekalkki- tai kuitukäsittelyllä. Vanhoilta ojitusalueilta tuleva metsätalouden ravinnekuormitus tulee
jatkumaan vielä pitkään, sillä alueet ovat laajoja ja tehokkaiden toimenpiteiden löytäminen kuormituksen
vähentämiseen vaatii vielä tutkimusta.
Esitetyillä toimenpiteillä happamuuskuormitus voi vähentyä jonkin verran, mutta vähenemä ei ole riittävä
etenkään vuosina, jolloin sääolosuhteet aiheuttavat voimakasta haponmuodostusta maaperään sekä
happamuus- ja metallikuormituksen nopeaa johtumista vesistöihin runsaiden valuntojen aikana. Happamilta
sulfaattimailta realisoitunut kuormitus vähenee hitaasti vasta useiden kymmenien vuosien kuluessa, joten siitä
jo kärsivien vesistöjen happamuushaittoja ei voitaisi ehkäistä alueen laajoilla kuivatusalueilla ilman
epärealistisen suurta maankäytön muuttamista esimerkiksi aiemmin vallinneeseen heikon kuivatuksen tilaan.
Tämän vuoksi myös jokien kalataloudellinen tila voi ajoittain kärsiä, muun vesieliöstön ohella, pahimpien
alueiden alapuolisilla alueilla. Laajasti käyttöön otettavien toimenpiteiden avulla vesistöjen lisähappamoituminen saataneen estettyä. Se vaatii kuitenkin enemmän resursseja paitsi toimenpiteiden
toteutukseen, myös maankäytön riittävään viranomais- ja muuhun ohjaukseen sekä tiedotukseen.
Hydrologisen ja morfologisen tilan parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet on mitoitettu siten, että niiden
toteuttamisen jälkeen hydrologis-morfologinen muuttuneisuus ei estä tavoitetilan saavuttamista
vesimuodostumissa. Vaikka toimenpiteisiin saataisiin riittävästi rahallisia resursseja, saattaa ammattitaitoisten
suunnittelijoiden ja toteuttajien määrä hidastaa niiden toteutusta. Useimmat toimenpiteet ovat sen laatuisia,
että vaikutus ekologiseen tilaan näkyy vasta viiveellä, sillä eliöstön toipuminen alkaa vasta
kunnostustoimenpiteiden jälkeen ja kestää usein vuosikymmenen tai jopa enemmän.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 2.20).
Taulukko 2.20. Arvio Temmesjoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat
mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen
kerran. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tilatavoitteen saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027

VIRTAVEDET
Liminganjoki (L)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Temmesjoki

Välttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Välttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tyrnävänjoki (L)
Ängeslevänjoki (L)
JÄRVET
Pitkäjärvi (L)

Välttävä

Tuulijärvi (L)

Tyydyttävä

x

2021

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Vesistöalueella ei ole juomavedenottoalueita eikä EU-uimarantoja. Temmesjoki laskee Liminganlahteen,
joka on mm. vesilinnuston takia keskeinen Natura-alue. Liminganlahden tilan säilyttämiseksi tarvittavia
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toimenpiteitä käsitellään rannikkovesien yhteydessä (luku 6). Temmesjoen kuljettamien ainemäärien
vähentäminen on yksi keskeisimmistä keinoista. Jo tavoitetilassa olevien vesimuodostumien tilan
säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

2.5.5 Suunnittelualueen muut pintavedet
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Kalajoki-Temmesjoki -alueella on kuusi jokea ja kolme järveä, jotka sijaitsevat päävesistöalueiden välialueilla
tai muodostavat oman pienen vesistöalueensa. Näistä Yppärinjoki ja Haapajoki ovat voimakkaasti muutettuja
ja Haapajärven tekojärvi keinotekoinen. Taulukkoon 2.21 on koottu tiedot niistä vesimuodostumista, joiden
ekologinen tila on vuoden 2019 luokittelussa hyvä tai erinomainen. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei
tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Neljässä vesimuodostumassa on tunnistettu riski tilan heikkenemisestä, ts. tarvitaan toimenpiteiden
tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Säikänlahteen ei kohdistu ihmistoimia, joista aiheutuisi riski tilan
heikkenemisestä.
Vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen bromattujen difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylityksestä, kuten kaikkialla Suomessa. Elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy mallinnusten
perusteella humustyypin vesimuodostumien ahvenissa. Haapajärven tekojärvessä elohopeapitoisuus jäi alle
ympäristönlaatunormin, mutta on silmällä pidettävällä tasolla. Olkijoessa, Piehinginjoessa ja Pattijoessa veden
metallipitoisuudet (kadmium, biosaatava lyijy ja biosaatava nikkeli) alittuivat mittausten perusteella.
Taulukko 2.21. Rannikkoalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat pienet joet ja järvet. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna. HyMo = hydrologismorfologiset muutokset. - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen Ekologinen Ekologinen
tila 2008
tila 2013
tila 2019

Paineet, joista aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

Lisätieto

VIRTAVEDET
Liminkaoja (L)
Olkijoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Merivaelteista harjusta
Natura: Olkijokisuu-Pattijoen pohjoishaara (lajisto,
linnusto, vedenalaiset hiekkasärkät)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, happamuus

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Papinjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Haja-asutus, muu paine

Säikänlahti (L)

-

-

Hyvä

JÄRVET
Liminkajärvi (L)

EU-uimaranta
Natura: Siikajoen lintuvedet ja suot

Taulukkoon 2.22 on koottu tiedot niistä vesimuodostumista, joiden ekologinen tila (keinotekoisilla ja
voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan) oli
vuoden 2019 luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Tilan parantaminen edellyttää uusia vesienhoidon
toimenpiteitä tai käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista. Alueita luonnehtii tasaisuus ja maan
kohoaminen ja virtavesiin kohdistuu samanlaisia maankuivatuksesta ja käytöstä johtuvia ongelmia kuin
muihinkin suunnittelualueen vesistöihin, myös kuormitusta happamista sulfaattimaista. Meren rannalla,
esimerkiksi Siikajoen kunnassa, laajoja alueita hoidetaan laiduntamalla. Liminkaoja on yksi harvoja jokia,
joissa tavataan merivaelteista harjusta.
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Taulukko 2.22. Rannikon pienet joet ja järvet, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset
muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. * = voimakkaasti muutettu, ** = keinotekoinen vesimuodostuma (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Haapajoki*

-

Välttävä*

Välttävä*

Maatalous, haja-asutus, happamat
sulfaattimaat, HyMo

Hörskönjoki (L)

-

-

Tyydyttävä

Happamat sulfaattimaat, HyMo

Lisätieto

VIRTAVEDET

-

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, happamat sulfaattimaat,
HyMo

Pattijoki (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, haja-asutus, HyMo

Piehinginjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Happamat sulfaattimaat, HyMo

Lumijoki (L)

Yppärinjoki* (L)

-

Välttävä*

Välttävä*

Maatalous, metsätalous, haja-asutus,
happamat sulfaattimaat, HyMo,

-

Tyydyttävä**

Tyydyttävä**

Maatalous, HyMo

Natura: Liminganlahti (linnusto,
luontotyypit, lajit)

JÄRVET
Haapajärven tekojärvi **(L)

Liminkajärven tilaluokka on parantunut tyydyttävästä hyväksi ja Lumijoen välttävästä hyväksi. Hörskönjoki on
tullut mukaan uutena vesimuodostumana. Sen tila on arvioitu nyt ensimmäisen kerran.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan yksittäisiin
vesimuodostumiin. Taulukkoon 2.23 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin
vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä rannikon välialueilla. Taulukossa on lisäksi mallintamalla
arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpi kuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli
50 %). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta.
Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain suuntaa antava.
Maatalous
Maatalouden alueellisesti suunnitellut toimenpiteet koskevat koko Siikajoen vesistöaluetta. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 2.23. mukaisesti. Myös vedenpidätyskykyä parantavia
toimenpiteitä tulee kohdistaa koko alueelle, mutta Yppärinjoelle, jossa maatalouden kuivatukset ovat
heikentäneet vedenpidätyskykyä merkittävästi. Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä tila- ja
lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Rannikolla esiintyy yleisesti happamia
sulfaattimaita, jotka tulee ottaa huomioon maatalouden kuivatuksessa.
Metsätalous
”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” toimenpidettä kohdistetaan taulukon 2.23. mukaisesti ja
erityisesti metsätalouden vesienhoidon painopistealueille, kunhan aineisto valmistuu. Toimenpiteessä otetaan
huomioon myös vanhat ojitusalueet sekä vedenpidätyskyvyn parantaminen erityisesti Yppärinjoella. Myös
muussa metsätaloudessa tulee huomioida em. painopistealueet. Happamuus on useassa vesimuodostumassa merkittävä paine ja tulee ottaa huomioon kunnostusojituksissa.
Asutus
Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
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käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Taulukko 2.23. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve rannikon pienissä
vesimuodostumissa: +++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman
kattavasti eri toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä
yhdessä muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista.
Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä). * = voimakkaasti
muutettu, ** = keinotekoinen (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

+++

-

+

-

++

-

++

(++)

-

-

-

-

-

++

<10

-

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus
Virtavesikunnostus

Typpi

Lisätieto

Happamuuden
hallinta

Turvetuotanto

Yhdyskunnat

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Haja-asutus

Fosfori

Muiden toimenpiteiden
tarve
Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodos
tuma

VIRTAVEDET
Haapajoki*

>50

10-30

Hörskönjoki
Liminkaoja

10-30

Lumijoki

>50

<10

+++

-

-

-

-

-

++

Olkijoki

10-30

10-30

++

-

-

-

-

-

++

Pattijoki

>50

10-30

+

-

+

-

-

-

-

Piehinginjoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

++

Yppärinjoki*

>50

>50

+++

+

+

-

-

-

++

Haapajärven
tekojärvi**

10-30

<10

++

-

-

-

-

-

-

Liminkajärvi

<10

>50

-

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus,
säännöstelykäytännön
kehittäminen

(Maataloudesta johtuva
morfologinen muutos)

Virtavesikunnostus,
säännöstelykäytännön
kehittäminen
Kalankulun edistäminen,
säännöstelykäytännön
kehittäminen
Virtavesikunnostus,
vedenpidätyskyky
maatalous ja metsätalous

JÄRVET
Säännöstelykäytännön
kehittäminen

Turvetuotanto
Alueella on vähäisessä määrin turvetuotantoa, esimerkiksi Yppärinjoella, mutta missään vesimuodostumassa
se ei ole merkittävä paine. Alueellisesti suunniteltuja vesienhoidon yhteistoimenpiteitä toteutetaan.
Peruskuivatukset
Muun muassa Lumijoen kunnan alueella on toteutettu tilusjakohanke, jossa pyrittiin huomioimaan myös
vesiensuojelu. Nykyisin tehtävät ojitukset ovat pääosin peruskorjaushankkeita. Niissä kuivatusta tehostetaan
usein mm. nykyaikaisen salaojituksen mahdollistamiseksi, minkä lisäksi uusia alueita voi tulla peruskuivatuksen piiriin tilusjärjestelyissä (uusjakohankkeet). Toimenpiteitä tarvitaan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja vesilain tarkoittaman luonnontilaisten kaltaisten piirteiden säilyttämiseksi (ml.
luonnonmukainen peruskuivatus), erityisesti happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun tehostamiseksi.
Happamuus
Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusta ei kaikilla rannikon valuma-alueilla ole julkaistu. Maatalousmailla
yleiskartoituksia täydennetään aikanaan happamien sulfaattimaiden riskikartoituksella, jossa otetaan
huomioon mm. hapontuottopotentiaalin suuruus ja ympäristövaikutukset. Ohjaus maankuivatushankkeissa jo
tunnistetuilla riskialueilla on ollut edellytys sille, etteivät happamuusongelmat ole lisääntyneet, mutta niiden
esiintymiseen ovat vaikuttaneet myös sääolosuhteet. Aiempien maankäyttö- ja kuivatushankkeiden
aiheuttamat happamuusongelmat ovat eräissä rannikon pienvesissä jatkuvia.
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Riskialueiden maankäytössä, kuten kuivatushankkeissa, huomioidaan kaivu- ja kuivatussyvyydet,
kuivatusolojen säätö ja muut happamuuden torjuntatoimet. Säätösalaojitusten ja -kastelun ohella happamien
sulfaattimaiden todetuilla riskialueilla voi saada korkeampaa tukea myös happamien sulfaattimaiden nurmien
perustamiseen. Riskialueilla tarvitaan käytettävissä olevien kuormitusta vähentävien ja estävien teknisten
toimenpiteiden mahdollisimman laajamittaista käyttöä.
Rehevien järvien kunnostaminen

Rannikkovesien alueella on erittäin pieniä, pääosin vesimuodostumiksi nimeämättömiä järviä, joilla voi
ilmetä hoitokauden aikana kunnostustarvetta. Toimenpiteitä ei ole kohdistettu tällaisiin kohteisiin, mutta
kunnostustoimia voi tulla toteutettavaksi osana muita hankkeita (mm. Liminkajärven kunnostus valmistui
vuonna 2020 osana laajempaa Liminkaojan valuma-alueen hanketta).
Säännöstelyn kehittäminen
Pienten rannikkovesien alueella on käynnissä Haapajärven tekojärven säännöstelyn kehittämishanke, johon
liittyy myös Haapajoen, Pattijoen sekä Piehinkijoen suualueen säännöstelyn kehittäminen. Säännöstelyhanke
saatetaan loppuun kolmannen hoitokauden alkupuolella ja otetaan käyttöön uudet, vesienhoidon
tavoitteidenkin kannalta paremmat säännöstelykäytännöt ja ympäristövirtaamat. Em. hankkeeseen liittyy
Siniluodon- ja Kuljunlahden säännöstelyn kehittäminen. Sitä tarkastellaan rannikkovesien yhteydessä (luku
6.6).
Kalankulun edistäminen
Piehinkijoessa on kaksi kalatietä. Niiden toimivuudesta ei tietoa. Toimenpiteeksi esitetään kalateiden
toimivuuden selvittämistä ja tarvittavia toimenpiteitä sen parantamiseksi.
Virtavesikunnostukset
Pienten rannikkovesien alueella on kahdeksan virtavesimuodostumaa. Näistä seitsemän rakenteellinen tila on
niin heikko, että toimenpiteeksi on esitetty elinympäristökunnostusta. Kolme kohteista on peruskuivatuksen ja
tulvasuojelun vuoksi kokonaan tai osittain suoritettuja ja kanavoituja virtavesimuodostumia, ja ne on nimetty
voimakkaasti muutetuiksi. Niiden kunnostamisessa on esitetty käytettävän luonnonmukaisen peruskuivatuksen toimenpiteitä. Tarkemmat toimenpiteet ja kunnostusalueet selviävät vasta hankesuunnitteluvaiheessa, kun kartoitetaan vesimuodostamakohtaiset kunnostusmahdollisuudet ja -tarpeet.
Sisämaan vesistöihin tai suoraan mereen laskevia puroja ei ole juuri kunnostettu. Morfologisen tilan
parantamiseksi vaaditaan paikoin toimenpiteitä esimerkiksi kevätkutuisten kalojen ja purojen
monimuotoisuuden vuoksi. Rannikkovesien alueella on esitetty vesimuodostumiin kohdistettavien kunnostustoimenpiteiden lisäksi kunnostettavaksi 1-2 puroa tai muuta pientä virtavettä, jotka määritellään tarkemmin
tulevan hoitokauden aikana.
Koko Kalajoki-Temmesjoki -suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot
löytyvät kootusti luvusta 2.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden
vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta viiveellä. Vanhoilta ojitusalueilta tuleva metsätalouden ravinnekuormitus
tulee jatkumaan vielä pitkään, sillä alueet ovat laajoja ja tehokkaiden toimenpiteiden löytäminen kuormituksen
vähentämiseen vaatii vielä tutkimusta.
Happamuus- tai metallikuormituksen vähentyminen ei ole riittävää etenkään vuosina, jolloin sääolosuhteet
aiheuttavat voimakasta haponmuodostusta maaperään sekä happamuus- ja metallikuormituksen nopeaa
johtumista vesistöihin runsaiden valuntojen aikana. Happamilta sulfaattimailta realisoitunut kuormitus vähenee
hitaasti vasta useiden kymmenien vuosien kuluessa, joten siitä jo kärsivien vesistöjen happamuushaittoja ei
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voitaisi ehkäistä alueen laajoilla maa- ja metsätalouden ja infrarakentamisen kuivatusalueilla ilman
epärealistisen suurta maankäytön muuttamista esim. aiemmin vallinneeseen heikon kuivatuksen tilaan.
Tämän vuoksi mm. Haapajoen tai pienten jatkuvasti happamuudesta kärsivien pienvesien tila ei tulevina
hoitokausina merkittävästi parane. Laajasti käyttöön otettavien toimenpiteiden avulla vesistöjen
lisähappamoituminen saataneen kuitenkin estettyä tulevina hoitokausina. Se vaatii kuitenkin enemmän
resursseja paitsi toimenpiteiden toteutukseen, etenkin maankäytön riittävään viranomais- ja muuhun
ohjaukseen ja tiedotukseen.
Hydrologisen ja morfologisen tilan parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet on mitoitettu siten, että niiden
toteuttamisen jälkeen hydrologis-morfologinen muuttuneisuus ei estä tavoitetilan saavuttamista
vesimuodostumissa. Vaikka toimenpiteisiin saataisiin riittävästi rahallisia resursseja, saattaa ammattitaitoisten
suunnittelijoiden ja toteuttajien määrä hidastaa niiden toteutusta. Useimmat toimenpiteet ovat sen laatuisia,
että vaikutus ekologiseen tilaan näkyy vasta viiveellä, sillä eliöstön toipuminen alkaa vasta
kunnostustoimenpiteiden jälkeen ja kestää usein vuosikymmenen tai jopa enemmän.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamista lykättiin
alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt olivat
teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 2.24). Osassa vesimuodostumia tarvitaan enemmän aikaa, jotta vesiympäristö elpyy riittävästi.
Näissä vuosi 2027 ei ole realistinen tavoite.
Taulukko 2.24. Arvio rannikon pienten vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat mukana
vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen kerran. L =
elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna. * = voimakkaasti muutettu, ** = keinotekoinen.
Vesimuodostuma

Ekologinen tila
2019

Alkuperäinen arvio
tilatavoitteen
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

VIRTAVEDET
Haapajoki* (L)

Tyydyttävä*

Hörskönjoki (L)

Tyydyttävä

x

Lumijoki (L)

Tyydyttävä

Pattijoki (L)

Tyydyttävä

x

Piehinginjoki (L)

Tyydyttävä

x

Yppärinjoki* (L)

Välttävä*

x

Tyydyttävä**
Hyvä (R)

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

x

Tila saavutettu

-

JÄRVET
Haapajärven tekojärvi** (L)
Liminkajärvi (L)

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

2.5 Yhteenveto suunnittelualueen toimenpiteistä
Suunnittelualueelle esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ovat suuruusluokkaa 38 miljoonaa euroa
vuodessa (taulukko 2.25). On kuitenkin huomattava, että etenkin perustoimenpiteiden kustannukset ovat vielä
puutteelliset.
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Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;
Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät
toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;
Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää
lainsäädännön velvoitteet.

Taulukko 2.25. Kalajoelta Temmesjoelle ulottuvalle suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet 2022–2027. Perustoimenpiteiden kustannukset
ovat vielä osin puutteelliset. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide.

Sektori

Toimenpide

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden
käsittelyn tehostaminen /T

Happamuuden
torjunta

Maatalous

Teollisuus

976

Yksikkö
Viemäriverkoston
ulkopuolella olevien
kiinteistöjen määrä
Viemäriverkoston
ulkopuolella olevien
kiinteistöjen määrä
ha

Kiinteistökohtaisten jäteveden
käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito
/P
Happamien sulfaattimaiden nurmet /T

5 722

Kuivatusolojen säätö happamuuden
torjunnassa /T
Säätösalaojituksen ja -kastelun
rakentaminen, automatisointi, hoito ja
ylläpito happamuuden torjunnassa /T
Sulfaattimaiden riskikartoitus /T

300

ha

15 000

Jo käytössä olevien turvepeltojen
nurmet /T
Kasvinsuojeluaineiden käytön
vähentäminen ja luonnonmukaisesti
viljelty pelto /T
Lannan prosessointi /T
Lannan ympäristöystävälliset
levitysmenetelmät /T
Luonnonmukainen peruskuivatus /T
Maatalouden kosteikot /T

Metsätalous

Määrä

Investointikustannus

Käyttökustannus

7 448 000 €

Vuosikustannus
451 899 €

3 128 150 €

3 128 150 €

147 400 €

147 400 €

30 000 €

51 108 €

ha

1 500 000 €

1 500 000 €

107 200

ha

2 680 000 €

2 680 000 €

23 380

ha

2 571 800 €

2 571 800 €

40 000

ha

1 720 000 €

1 720 000 €

1 064
000
37 000

m3

1 064 000 €

1 064 000 €

ha, sijoitetun lannan
levitysmäärä
hankkeiden määrä
ha

1 702 000 €

1 702 000 €

39 600 €
600 256 €

166 249 €
1 134 056 €

2 200

12
664

300 000 €

1 800 000 €
6 148 000 €

Maatalouden suojavyöhykkeet /T

5 500

ha

3 300 000 €

3 300 000 €

Maatalouden tilakohtainen neuvonta
/T
Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja
kuidut) /T
Peltojen talviaikainen eroosion
torjunta /T
Ravinteiden ja orgaanisen aineksen
(sis. lanta) kierrättäminen /T
Ravinteiden käytön hallinta /T

2 825

tilaa/kausi

1 497 250 €

1 497 250 €

262 400 €

262 400 €

11 460 000 €

11 460 000 €

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla
turvepelloilla /T
Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja
suunnittelu osana suometsänhoitoa
/MP
Metsätalouden koulutus ja neuvonta
/T
Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen /T
Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen /T
Uudistushakkuiden suojakaistat /T
Laitosten käyttö, ylläpito ja
tehostaminen (teollisuus) / P
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin
varautumisen suunnitelmien

20 000

ha

131 200

ha

5 000

ha

191 000

ha

2 750

ha

2 915 000 €

231 000 €

436 102 €

34 800

ha

2 610 000 €

174 000 €

400 613 €

henkilöä/kausi

405 000 €

405 000 €

ha

640 000 €

640 000 €

2 250
80 000
800

rakenteiden määrä

1 440 000 €

92 000 €

217 028 €

721

ha

3 096 695 €

39 655 €

308 525 €

2
2

vesimuodostumien
määrä
suunnitelmien määrä
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Turvetuotanto

Vesirakentaminen
säännöstely ja
vesistökunnostukset

Yhdyskunnat

Yhteensä

toimenpiteiden toteuttaminen
(teollisuus) / P
Vesiympäristölle vaarallisten ja
haitallisten aineiden hallinnan
tehostaminen (teollisuus) / P
Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei
pumppausta /MP
Kasvillisuuskenttä/kosteikko,
pumppaamalla /MP
Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen.
/MP
Ojitettu pintavalutuskenttä
pumppaamalla /MP
Ojitettu pintavalutuskenttä, ei
pumppausta /MP
Ojittamaton pintavalutuskenttä, ei
pumppausta /MP
Ojittamaton pintavalutuskenttä,
pumppaamalla /MP
Vesiensuojelun perusrakenteet
Virtaaman säätö /MP
Joen elinympäristökunnostus
(valuma-alue yli 100 km2) /T
Kalankulkua helpottava toimenpide
(putouskorkeus <1 m) /T
Kalankulkua helpottava toimenpide
(putouskorkeus >5 m) /T
Kalankulkua helpottava toimenpide
(putouskorkeus 1-5 m) /T
Muu suoraan vesistöön kohdistuva
toimenpide /T
Pienen rehevöityneen järven
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) /T
Pienten rehevöityneiden järvien
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2,
aluetoimenpide) /T
Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200
km2, aluetoimenpide) /T
Puron elinympäristökunnostus
(valuma-alue alle 100 km2) /T
Säännöstelykäytännön kehittäminen
/T
Suuren rehevöityneen järven
kunnostus (pinta-ala yli 5 km2) /T
Muu toimenpide /T
Vesirakentamisen haittojen
vähentäminen järvi- ja
rannikkovesimuodostumissa /T
Laitosten käytön ja ylläpidon
tehostaminen (yhdyskunnat) /T
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin
varautumisen suunnitelmien
toimenpiteiden toteuttaminen
(yhdyskunnat) /P
Vesiympäristölle vaarallisten ja
haitallisten aineiden hallinnan
tehostaminen (yhdyskunnat) /P
Viemärien vuotovesien vähentäminen
ja suunnitelmallinen
sekaviemäröinnistä luopuminen

1

tarkkailuohjelmien
määrä

150

ha tuotantoaluetta

5 400 €

5 400 €

61

ha tuotantoaluetta

4 148 €

4 148 €

149

ha tuotantoaluetta

30 843 €

30 843 €

667

ha tuotantoaluetta

42 156 €

61 153 €

24

ha tuotantoaluetta

360 €

360 €

72

ha tuotantoaluetta

1 080 €

1 080 €

3 102

ha tuotantoaluetta

210 936 €

210 936 €

5 478
4 840
36

3 060 000 €

569 712 €
38 720 €
85 500 €

574 848 €
38 720 €
300 797 €

4

ha tuotantoaluetta
ha tuotantoaluetta
vesimuodostumien
määrä
rakenteiden määrä

130 000 €

4 900 €

14 045 €

1

rakenteiden määrä

800 000 €

15 000 €

71 288 €

15

rakenteiden määrä

1 575 000 €

46 500 €

157 313 €

2

vesimuodostumien
määrä
vesimuodostumien
määrä
vesimuodostumien
määrä

60 000 €

1 500 €

5 721 €

470 000 €

51 500 €

108 012 €

1 050 000 €

15 000 €

141 253 €

6
15

270 000 €

73 000 €

6

vesimuodostumien
määrä

120 000 €

6 000 €

20 428 €

12

vesimuodostumien
määrä
vesimuodostumien
määrä
vesimuodostumien
määrä
vesimuodostumien
määrä
vesimuodostumien
määrä

840 000 €

24 000 €

83 102 €

639 999 €

67 500 €

112 525 €

815 000 €

53 000 €

110 343 €

19
3
3
1
5 700
1

520 000 €
60 000 €

asukasta muuttuvan
luvan piirissä
suunnitelmien määrä

2

tarkkailuohjelmien
määrä

1

saneeraavien
laitosten määrä
36 240 694 €

63 873 €
1 000 €

5 221 €

951 900 €

951 900 €

35 511 166 €

38 316 889 €

53

Oulujoen vesistöalue
3.1 Pintavesien tila
Oulujoen vesistöalue on pinta-alaltaan (22 841 km2) Suomen viidenneksi suurin (kuva 2.4). Itärajalta saavat
alkunsa Sotkamon ja Hyrynsalmen reitit. Oulujärvestä vedet purkautuvat Oulujokeen ja edelleen Oulun
edustalle. Suunnittelualueeseen luetaan myös Kuivasoja sekä Rokuan järvet.

Ekologinen tila
Suunnittelualueella on luokiteltu 422 järveä tai järven osaa sekä 95 jokea tai joen osaa. Järvistä 382 (yhteen
lasketusta pinta-alasta 83 %) ja virtavesistä 81 (uomien kokonaispituudesta 79 %) on hyvässä tai
erinomaisessa tilassa. Voimakkaasti muutetuksi on nimetty neljä jokea ja seitsemän järveä. Kuvasta 3.1 saa
yleiskäsityksen, vesimuodostumakohtaiset tiedot ovat vesistöaluekohtaisissa luvuissa.

Kuva 3.1. Oulujoen vesistöalueen pintavesien ekologinen tila. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tila on esitetty suhteessa
parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Tarkemmat tiedot löytyvät vesistökohtaisista taulukoista.
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Kemiallinen tila
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono. Syynä on bromattujen difenyylieettereiden pitoisuus,
joka mallinnusten perusteella ylittää sille asetetun ympäristönlaatunormin. Kadmiumin ja nikkelin
ympäristönlaatunormi ylittyi seurantajaksolla Jormasjärvellä, Kolmisopella ja Tuhkajoki-Korentojoella.
Pohjois-Pohjanmaalla 14,5–20,5 cm pituisten ahventen elohopeapitoisuudesta on mittaustietoa
Oulujoelta, Sanginjoelta, Muhosjoelta, Utosjoelta, Tulijärveltä, Pirttijärveltä ja Otermanjärveltä. Elohopean
ympäristönlaatunormi ahvenessa ei ylittynyt, mutta Oulujoen alaosalla, Sanginjoella ja Utosjoella ahventen
elohopeapitoisuus oli yli 70 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettävä. Järvistä Muhoksen
Pirttijärvessä ja Vaalan Otermanjärvessä ahventen elohopeapitoisuus on silmällä pidettävä. Kainuussa
ahventen elohopeapitoisuudesta on mittaustietoa kahdestakymmenestä järvestä. Noin puolessa tutkituista
järvistä kalaelohopean ympäristönlaatunormi ylittyi. Alkuperäinen syy on ilmaperäinen laskeuma. Laskeuma
näkyy useiden Kainuun ekologisesti hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevien järvien (Kivesjärvi, Luvanjärvi,
Iso ja Pieni Tipasjärvi, Lammasjärvi, Lentua, Oulujärvi ja Kellojärvi-Korpinen) ahventen kohonneena
elohopeapitoisuutena. Iijärvellä, Ontojärvellä, Piispajärvellä, Änättijärvellä, Nuasjärvellä ja Kiantajärvellä
ahventen elohopeapitoisuus alittui, mutta on silmällä pidettävä.
Kaikki Oulujoen vesistöalueella sijaitsevat humustyypin vesimuodostumat (humusjärvet ja turvemaiden
joet) on asetettu elohopean laskeuman suhteen kemialliselta tilaltaan hyvää huonommaksi siinä tapauksessa,
että niistä ei ole saatavilla mittaustietoa. On huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean
laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan elohopean raja-arvo.

3.2 Toimenpiteiden valinnassa, mitoituksessa ja toteutuksessa
huomioitavaa
Vesistörakentaminen ja säännöstely ovat muuttaneet merkittävästi Oulujoen pääreittien luonnetta. Jokeen
kohdistuu kuormitusta pääasiassa maa- ja metsätaloudesta, jonkin verran myös haja- ja/tai loma-asutuksesta.
Happamien sulfaattimaiden maankäytöstä johtuen rannikon lähellä on riski happamuuskuormitukselle.
Happamuusriskiä on myös alueilla, joiden kallioperässä on mustaliusketta.

3.2.1 Kuormittava toiminta
Oulujoen valuma-alueen kuormituksesta saa karkean yleiskuvan tarkastelemalla alajuoksun ainevirtaamia.
Rannikkovesiin tulee jokien mukana 164 tn fosforia ja 3 855 tn typpeä vuosittain. Fosforin ainevirtaamasta n.
40 % ja typen ainevirtaamasta puolet on luonnonhuuhtoumaa, loput ihmisen toiminnoista johtuvaa
kuormitusta sekä ilman kautta tulevaa laskeumaa (taulukko 3.1). Valuma-alueelta liikkeelle lähtevästä
kiintoaineesta osa liettyy vesistön eri osiin, mutta rannikkovesiin sitä kulkeutuu noin 125 000 tn vuosittain.
Taulukko 3.1. Suunnittelualueen jokien kuljettama fosforin ainevirtaama (tn/v) Vemala-kuormitusmallin pohjalta (tilanne 04/2020).
Kuormitus

Laskeuma

Luonnonhuuhtouma

Yhteensä

Ainevirtaama, tn/v

85

11

68

164

Osuus ainevirtaamasta, %

52

7

41

100

1 396

513

1 947

3 855

36

13

50

100

Fosfori

Typpi
Ainevirtaama, tn/v
Osuus ainevirtaamasta, %
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Ravinnekuormittajista merkittävin on metsätalous, jonka osuus koko kuormituksesta on lähes puolet (kuvat
3.2 ja 3.3). Metsätalouden ravinnekuormasta valtaosa (88 %) on peräisin vanhoilta ojitusalueilta. Kunnostusojitusalueilta lähtee ravinteiden lisäksi kiintoaineiden ja orgaanisen aineksen kuormitusta. Maatalouden osuus
ravinnekuormasta on hieman pienempi. Kuormitusta syntyy etenkin peltojen lannoituksesta ja ojituksesta.
Haja- ja loma-asutuksen osuus kuormituksesta on pieni, mutta koska kuormitus on suurimmillaan kesän
alivirtaamakausina, sillä voi olla merkitystä etenkin pienten järvien kuormittajana. Jokivesien tuoman
pistemäisistä lähteistä peräisin olevan kuormituksen osuus jokisuulla on fosforin osalta viiden prosentin
luokkaa, mutta typen osalta 17 %. Tästä valtaosa on peräisin yhdyskuntien jätevesistä.

6%

5%

41 %

Maatalous
Metsätalous
Haja-asutus

48 %

Pistekuormitus

Kuva 3.2. Suunnittelualueelta rannikkovesiin kulkeutuvan fosforikuormituksen lähteet.

3%

17%

34%

Maatalous
Metsätalous
Haja-asutus

46%

Pistekuormitus

Kuva 3.3. Suunnittelualueelta rannikkovesiin kulkeutuvan typpikuormituksen lähteet.

Vesien tilan parantamiseksi on käynnissä lukuisia kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Niitä on kuvattu
toimenpideohjelman osassa 1. Ravinnepitoisuuden vähentämistarvetta on koko alueella kymmenen prosentin
luokkaa, fosforilla vähän alle ja typellä vähän yli. Vesienhoidon ympäristötavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan
uusia toimenpiteitä tai nykyisten toimenpiteiden tehostamista.
Suunnittelualueen rannikon läheisellä osalla on paikoitellen suuri riski happamilta sulfaattimailta sekä
turvemailta tulevalle happamuus- ja metallikuormitukselle. Alueella on paikoin myös mustaliusketta.
Nykytoimenpiteiden avulla happamuuskuormituksesta kärsivien vesien tila parantuu vasta useiden
vuosikymmenten aikana, mutta happamuusriskiä voitaneen pienentää huomattavasti tehokkaalla maankäytön
ohjauksella ja happamuusriskialueiden hankekohtaiseen suunnitteluun liittyvällä täsmäkartoituksella.
Haitallisia ja vaarallisia aineita kulkeutuu vesiin lisäksi laskeumana ja mahdollisesti myös alueen toiminnoista.
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Asutus
Osa-alueen suurimmat asutuskeskittymät ovat Oulu (205 000 asukasta) ja Kajaani (37 000 as.). Oulujokeen
kohdistuva yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden kuormitus on vähentynyt siirtoviemärien rakentamisen
myötä. Muhoksen ja Utajärven jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolle
käsiteltäväksi, ja nykyisin Oulujokeen johdetaan ainoastaan Vaalan jätevedenpuhdistamon puhdistettuja
jätevesiä.
Haja-asutus on sijoittunut suurelta osin Oulujokilaaksoon. Viemäröinnin ulkopuolella oli alueella vuonna
2017 noin 18 500 kiinteistöä, joista vakituisessa asuinkäytössä oli 9 000 viemäriverkostoja laajennetaan siellä,
missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Osa-alueella on suunnitteilla
pienehköjä viemäriverkoston laajennuksia lähinnä Oulun kaupungin alueella. Kainuussa viemäriverkosto
kattaa asemakaavoitettujen alueiden lisäksi taajaman lievealueita. Myös haja-asutusalueen kyliä on
viemäröity kunnalliseen viemäriverkostoon. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja
ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa
edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla
käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta
vastaavan remontin yhteydessä.
Yhdyskuntien kaatopaikkoja ei käytännössä enää ole, eikä toimintaa ole tunnistettu merkittäväksi
paineeksi missään vesimuodostumassa.

Maatalous
Maatalouden aiheuttama fosfori- ja typpikuormitus on keskeinen pintavesien rehevöittäjä. Osa-alueella oli
vuonna 2019 noin 930 maatilaa, joista kotieläintiloja on lähes puolet. Maatalouden kuormitus aiheutuu
pääasiassa ravinteiden huuhtoutumisesta pelloilta sekä pelloilta ja ojista liikkeelle lähtevästä kiintoaineesta.
Peltoalaa on hieman alle 40 000 ha (2018). Pelloista suurin osa (75 %) on nurmiviljelyssä, mutta Oulujärven
alapuolella on myös paljon viljanviljelyä. Suhteessa eniten maataloutta on Oulujokilaakson alaosalla ja
Muhosjoen alueella. Maatalouden vaikutukset näkyvät voimakkaimmin Muhosjoen tilassa, mutta kevään
ylivalumien aikana myös Oulujoen pääuomassa. Kainuussa vesistövaikutukset ovat usein paikallisesti
merkittäviä. Maanviljely ja karjatalous ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä, mutta jo päättyneenkin
toiminnan vaikutus näkyy vesistöjen tilassa edelleen.
Maatalouden aiheuttaman kuormituksen on arvioitu olevan merkittävä vesien tilaa heikentävä tekijä 29
suunnittelualueen vesimuodostumassa (Kainuussa 22, Pohjois-Pohjanmaalla 7). Erityisesti näille
vesimuodostumille tulee suunnata vesienhoidon täydentäviä toimenpiteitä. Muualla vesistöalueella
perustoimenpiteiden ja nykytoimenpiteiden jatkaminen on tärkeää, että vesien tila pysyy hyvänä. Maatalouden
kuivatusten aiheuttama hydrologinen muutos ei ole merkittävä paine vesistöalueen vesimuodostumissa, mutta
osaltaan vaikuttaa etenkin pienten virtavesien hydrologiseen tilaan ja kohdistuu myös laajaan joukkoon puroja
ja noroja, joita ei ole tarkasteltu yksittäin toimenpidesuunnittelussa. Maatalouden toimenpiteistä esimerkiksi
kosteikoilla, säätösalaojituksella ja luonnonmukaisella peruskuivatuksella voidaan osaltaan parantaa
vedenpidätyskykyä.
Oulujokivarren rinnepelloilla on verraten yleisesti luontaisia suojavyöhykkeitä. Suojavyöhykkeiden
perustaminen on suositeltavaa etenkin tulviville pelloille ja vesistöön viettäville pelloille. Suojavyöhykkeiden
tarve on arvioitu kalteville pelloille (kaltevuus 3 % tai enemmän) 30 m etäisyydelle vesistöistä ja PohjoisPohjanmaalla myös valtaojista. Tukiehtojen tarkentuessa/varmistuessa myös toimenpiteen määrä ja
kohdennus tarkentuu. Suojavyöhykkeiden määrä on vähän pienempi kuin edellisellä kaudella, mutta
paremmin kohdennettuna vaikuttavuus tulisi olemaan suurempi. Talviaikaista kasvipeitteisyyttä tulee suosia
etenkin kaltevilla ja eroosioherkillä pelloilla sekä tulvivilla pelloilla. Tavoite on, että toimenpide on käytössä
kaikilla aktiivisesti viljellyillä pelloilla, joille se soveltuu. Talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen ei sisälly kevennettyä
muokkausta. Tavoitteeksi asetettiin Kainuussa 70 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 75 % peltoalasta. Maatalouden
monimuotoisuus- ja luonnonhoitopellot toimenpiteelle on asetettu tavoitteeksi nykytason säilyminen.
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Suunnittelualeen länsiosassa voi esiintyä happamia sulfaattimaita ja paikallisesti alueella esiintyy
kallioperässä mustaliuskeita. Tehokkain keino vähentää happamia huuhtoumia on se, ettei riskialueilla lisätä
kuivatussyvyyttä. Pelloilla säätösalaojituksen ja säätökastelun avulla pohjaveden pintaa voidaan säätää.
Ojaston vedenkorkeutta ja virtausnopeutta voidaan säädellä muun muassa pohja- ja putkipatojen avulla.
Virtausnopeuksien hillitseminen vähentää myös eroosiota ojissa ja mahdollistaa jo irronneen kiintoaineksen
laskeutumisen ojastoon. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma kuivien ja sateisten kausien äärevöityminen
sekä mahdollinen kuivatuksen tehostuminen lisäävät happamista sulfaattimaista sekä mustaliuskeista
johtuvaa kuormitusriskiä
Lannan fosfori- ja typpimäärät ovat maatalouskäytössä olevaa maata kohti laskettuna suurimmillaan osaalueen itäosissa Kainuussa, jossa on pääasiassa karjataloutta. Fosforia voi ajoittain ja paikoin kertyä maahan
tarpeettomasti ja huuhtoutua ympäröivään vesistöön. Tavoitteena koko suunnittelualueella on saada lietteen
prosessoinnin piiriin 15 % muodostuvasta lietelannasta, jolloin sen käyttö tarkentuu ja esimerkiksi separoinnin
jälkeen kuivajaetta voidaan käyttää kuivikkeena. Kainuussa tavoitteena on, että muodostuvasta lietelannasta
50 % sijoitetaan peltoon, Pohjois-Pohjanmaalla tavoitellaan 30 % kasvua nykytasoon. Tavoitteena on myös
lisätä orgaanisten ravinteiden (mukaan lukien lanta) kierrätystä suunnittelualueella.
Toimenpiteen ”ravinteiden käytön hallinta” tavoitteena on peltojen hyvä kasvukunto ja pellon optimaalinen
lannoittaminen huuhtoumien vähentämiseksi sekä ajan mittaan peltojen fosforiluvun asettuminen tyydyttävälle
tasolle. Toimenpide vastaa ympäristökorvausjärjestelmän toimenpidettä ”Ravinteiden tasapainoinen käyttö” ja
sitä toteutetaan kaikilla järjestelmään sitoutuneilla tiloilla. Peltojen korkeat fosforipitoisuudet ovatkin yleisesti
laskeneet, mutta prosessit maaperässä ja vesistössä ovat hitaita. Myös edistämällä neuvonnan, koulutuksen
ja tiedotuksen keinoin maan kasvukunnon ylläpitoa, voidaan selvästi vähentää ravinnehuuhtoumia.
Turvepeltojen (pohjamaa turvetta) osuus peltoalasta on Pohjois-Pohjanmaalla 16 % ja Kainuussa 21 %.
Eniten turvepeltoja on Kuhmossa ja Kajaanissa. ”Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet” toimenpiteelle
asetettu tavoite on Kainuussa 60 % turvepeltoalasta. Pohjois-Pohjanmaalla ensisijainen tavoite on, että
turvepellot olisivat nurmiviljelyssä (90 %) ja lopuista puolelle on tavoite saada säätösalaojitus.
Suunnittelualueella on kaksi maatalouden ympäristötuen erityistuella perustettua kosteikkoa Kainuussa
sekä muutama kosteikko ja laskeutusallas, jotka eivät ole tukijärjestelmän piirissä. Pohjois-Pohjanmaalla on
arvioitu tarvittavan vähintään viisi kosteikkoa ja Kainuun alueelle tavoitteena on perustaa yksi uusi
vesiensuojelullinen kosteikko. Kainuun alueelle esitetään yhtä peruskuivatushanketta, joka toteutetaan
luonnonmukaisella menetelmällä. Pohjois-Pohjanmaalla ei ole arvioitu toteutuvan yhtään peruskuivatushanketta, mutta mikäli sellainen käynnistyisi, tulisi se toteuttaa luonnonmukaisen vesirakentamisen
periaattein.
Maatalouden uusille vesiensuojelumenetelmille (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) ei ole nähty laajamittaista
tarvetta, ainoastaan paikallisesti joillain ongelmallisimmilla alueilla.
Neuvonnan, koulutuksen ja tiedotuksen avulla pyritään ravinnehuuhtoumien vähentämiseen ja vesien tilaa
parantavien toimenpiteiden vaikuttavaan kohdentamiseen.

Metsätalous
Metsätalous on merkittävä paine 73 vesimuodostumassa Oulujoen vesistöalueella. Näistä valtaosa (54) on
Kainuussa.
”Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa” toimenpiteessä tavoitteena on
estää kuormituksen syntyminen ja tarvittaessa käyttää riittävän tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä. Ojitusten
ilmoitusmenettely antaa mahdollisuuden vesiensuojelun kohdennettuun tehostamiseen. Kohdentamisessa
auttaa valmisteilla oleva aineisto metsätalouden vesienhoidon painopistealueista. Monet tehokkaat
vesiensuojelumenetelmät, kuten virtaamansäätö, pintavalutus ja kosteikot parantavat osaltaan myös valumaalueiden vedenpidätyskykyä.
Biotalouden kasvu luo paineita puunkäytön lisäämiselle. Kaicell Fibers Oy on saanut ympäristöluvan
biotuotetehtaan rakentamiselle Paltamoon. Luvasta on kuitenkin valitettu eikä rahoituskaan ole vielä
varmistunut. Tehdas käyttäisi vuosittain puuta noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä ja tuottaisi 600 000 tuhatta
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tonnia sellua. Tehtaan jätevedet johdettaisiin purkuputkella Oulujärven Paltaselälle. Luvan mukainen
sulfaattikuorma saisi olla enintään 12 500 tonnia vuodessa.
Vesienhoidon toimenpiteen ”Uudistushakkuiden suojakaistat” suunnittelussa lähtökohtana oli nykyinen
hakkuutaso. Vesistöön rajautuvan suojakaistan keskimääräisenä leveytenä käytettiin 15 metriä, koska leveän
suojakaistan on todettu yleensä olevan kapeaa tehokkaampi. Suojakaista voi kuitenkin olla tarpeen mukaan
vaihtelevan levyinen ja sen laatuun tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Vesienhoidossa ei ole
maanmuokkaukselle muita toimenpiteitä kuin hakkuiden suojakaistat, mutta myös maanmuokkaustavan
valintaan ja maanmuokkauksen vesiensuojeluun tulisi kiinnittää huomiota.
”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” -toimenpiteessä on arvioitu tarvittavan suunnittelua
laajoille alueille. Suunnittelua kohdennetaan ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa oleville vesimuodostumille, joissa metsätalous on merkittävä paine. Pohjois-Pohjanmaalla kohdealueita on 8, Kainuussa
12. Suunnittelussa tulee huomioida myös vanhat ojitusalueet, joita vesistöalueella on paljon, ja pyrkiä
löytämään keinoja niiden kuormituksen vähentämiseksi sekä valuma-alueiden vedenpidätyskyvyn
parantamiseksi. Nykyisen tasoinen luonnonhoitohankerahoitus ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan muitakin
rahoitusinstrumentteja tai luonnonhoitohankkeiden rahoituksen merkittävää nostamista. Tarvittavien
vesiensuojelurakenteiden määrä tarkentuu suunnittelun myötä.
Valtakunnallisesti on suunnitteilla aineisto metsätalouden vesiensuojelun painopistealueista
(ohjauskeino). Sen yhdeksi pohjatiedoksi tunnistetaan metsätaloudelle herkät vaelluskalavesistöt
(taimenpurot).
Maankuivatus vaikuttaa merkittävästi etenkin pienten virtavesien hydrologiseen tilaan. Suunnittelualueella
on paljon metsäojituksia, mikä on äärevöittänyt virtaamia. Suunnittelualueella ei ole tunnistettu
vesimuodostumia, joiden tilaan metsätalouden kuivatuksista johtuva haitallisten alivirtaamien lisääntyminen
olisi merkittävä paine. Alivirtaamien lisääntyminen vaikuttaa kuitenkin vesistöjen tilaan myös vedenlaadun
kautta ja haitta kohdistuu myös laajaan joukkoon puroja ja noroja, joita ei ole tarkasteltu yksittäin
toimenpidesuunnittelussa. Monien vesiensuojelurakenteiden tarkoituksena on kuormituksen vähentämisen
lisäksi metsätalousalueiden vedenpidätyskyvyn parantaminen.
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden koulutuksella varmistetaan uusimman tutkimustiedon ja parhaiden
vesiensuojelukäytäntöjen siirtyminen käytäntöön. Metsänomistajille kohdistettavalla tiedotuksella ja
neuvonnalla lisätään tietoa vesien tilasta ja metsänkäsittelyn eri vaihtoehdoista sekä huolehditaan
vesiensuojelurakenteiden kunnossapidosta.

Teollisuus ja kaivostoiminta
Teollisuuden prosesseissa tapahtuneet parannukset sekä jätevesien puhdistuksen merkittävä tehostuminen
ovat vähentäneet selvästi teollisuuden jätevesien aiheuttamaa vesistökuormitusta 1990-luvun alusta lähtien.
Suuret teollisuuslaitokset ovat kuitenkin paikallisesti merkittäviä kuormittajia. Taminco Finland Oy:n (entinen
Kemira Chemicals Oy) ja Oulun Energian uuden biovoimalaitoksen jäähdytysvedet johdetaan Oulujokeen, jota
siten kuormittaa eritoten prosessissa muodostuva lämpökuorma. Muiden teollisuuslaitosten merkitys
kuormittajana on pieni ja pienteollisuus johtaa jätevedet kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin käsiteltäviksi.
Kajaanin UPM Kymmene Oyj:n paperitehdas lopetti toimintansa vuoden 2008 lopussa ja Oulussa toimivan
Stora Enso Oyj:n tehtaan jätevesikuormitus kohdistuu Perämereen.
Kaivostoimintaa harjoittavat Elementis Minerals B. V. Branch Finland, Sotkamo Silver Oy ja Terrafame Oy
Sotkamossa sekä Tulikivi Oy Suomussalmella. Lisäksi Kuhmossa ja Suomussalmella sijaitsee vuolukivilouhoksia ja Paltamossa maanparannuskalkin tuotantoon erikoistunut laitos. Otanmäen rautakaivoksen
uudelleen avaamista tutkitaan lähinnä rauta- ja vanadiinimineraalien hyödyntämistä varten. Oulujoen
vesistöalueen kaivosten puhdistetuissa jätevesissä on muun muassa metalleja ja sulfaattia. Terrafamen
nikkelikaivoksen vesistövaikutukset kohdentuvat pääasiassa Sotkamon reitille Nuasjärveen ulottuvan
purkuputken kautta. Luvan mukaisesti jätevesiä voidaan johtaa vähäisessä määrin myös Tuhkajoen valumaalueen kautta sekä Vuoksen vesienhoitoalueelle Kivijoen valuma-alueen kautta.
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Kaivostoiminnan kasvu lisää haitallisten aineiden kuormitusta, jolloin kaivostoiminnasta aiheutuvat riskit
pinta- ja pohjavesille voivat lisääntyä. Vesistöpäästöt sisältävät usein raskasmetalleja, jotka voivat olla
vesieliöstölle haitallisia, suurina määrinä jopa myrkyllisiä.
Teollisuudessa ja kaivostoiminnassa sovelletaan kulloinkin parasta käyttökelpoista tekniikkaa jätevesien
kuormituksen vähentämiseksi. Teollisuuden prosessitekniikkaa kehitetään ja ravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoilla optimoidaan.

Turvetuotanto
Vuonna 2020 Oulujoen vesistöalueella oli 36 turvetuotantoaluetta. Tuotannossa oleva, tuotantokuntoinen ja
tuotantoa varten kunnostettavana oleva pinta-ala oli vuonna 2019 yhteensä noin 2 660 hehtaaria, josta noin
puolet Pohjois-Pohjanmaalla ja puolet Kainuussa.
Lupamenettely ohjaa turvetuotannon vesiensuojelua. Uusien lupien lupamääräyksissä on pääsääntöisesti
edellytetty pintavalutuskentän käyttöä tai vastaavaa vesiensuojelun tasoa. Pohjois-Pohjanmaalla on kuitenkin
suunnittelualueen tuotantoalasta lähes 10 % ainoana vesienkäsittelyrakenteena laskeutusallas, jota osalla
täydentää virtaamansäätö. Virtaamansäätö on jossain muodossa käytössä lähes kaikilla tuotantoalueilla ja se
onkin tarpeen ylivirtaamatilanteiden yleistyessä. Kemiallinen käsittely on harvoin kustannustehokas ratkaisu
ja lisäksi se sisältää happamuutta aiheuttavien aineiden huuhtoutumisen riskin. Erityistapauksissa se voi
kuitenkin olla perusteltu ratkaisu.
Alueellisesti suunnitellut vesienhoidon toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin suunnittelualueen turvetuotantoalueisiin. Suunnittelualueella on kolme vesimuodostumaa, joissa turvetuotanto on merkittävä paine, kaikki
Kainuun puolella. Näitä on käsitelty vesistökohtaisissa luvuissa.

Kalankasvatus
Suunnittelualueella tapahtuva kalankasvatus on keskittynyt lähinnä Oulujoen Monttaan ja vesistöalueen
latvareiteille. Vuonna 2020 Oulujoen vesistöalueella toimi 24 kalankasvatuslaitosta, joista Kainuun puolella
21. Lisäksi kaloja kasvatettiin 12 luvanvaraisessa luonnonravintolammikossa. Suurimmat laitokset ovat
Hyrynsalmella Emäjokivarressa sijaitseva Kainuun Lohi Oy:n laitos sekä Kuhmon Katermassa sijaitseva
Kainuun Lohimestari Oy:n laitos. Molemmissa tuotetaan vuosittain yli 120 tonnia kalaa. Lietejoen Lohi Oy on
saanut ympäristö- ja vesitalousluvan Seitenoikean voimalaitoksen yläpuolelle kalojen kasvatukseen käyttäen
enintään 300 000 kg kuivarehua vuodessa. Laitoksen rakentamista ei ole vielä aloitettu. Oulujoen vesistöalueella kuormituksen tarkkailuvelvoite on 18 laitoksella. Niiden fosforikuormitus oli vuonna 2019 yhteensä
noin 2 744 kg fosforia. Kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitus on vähentynyt huomattavasti sitten 1990luvun johtuen tuotantomäärien alenemisesta sekä vesiensuojelutoimien tehostumisesta. Tuotantomäärät ovat
vuosina 2018–2019 kuitenkin nousseet edellisistä vuosista.
Kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitus ei ole merkittävä paine yhdessäkään suunnittelualueen vesimuodostumassa. Täydentäviä toimenpiteitä ei ole sen vuoksi ole alueelle suunniteltu, mutta perustoimenpiteet
koskevat kaikkia toimijoita. Lupaharkinnassa huomioidaan vesimuodostuman tilan ja vesienhoidon asettamat
vaatimukset. Vesiensuojelun kehittämiseen pyritään vaikuttamaan ohjauskeinojen kautta.

Turkistuotanto
Vuonna 2014 toiminnassa oli kuusi kettutarhaa; kaksi Suomussalmella, kaksi Puolangalla, yksi Kuhmossa ja
yksi Utajärvellä. Viisi tarhoista on hyvin pieniä ja turkistarhauksen vesistövaikutukset ovat hyvin vähäisiä.
Täydentäviä toimenpiteitä ei ole tarvetta suunnitella. Vesiensuojelun kehittämiseen pyritään vaikuttamaan
ohjauskeinojen kautta.

Laskeuma
Maaperään ja vesistöihin päätyy laskeumana mm. ravinteita ja haitallisia aineita. Bromattujen difenyylieettereiden tiukentuneet ympäristönlaatunormit ovat johtaneet siihen, että Suomen kaikki vesimuodostumat
ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Lisäksi mallinnusten perusteella humusjärvissä ja turvemailla
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sijaitsevissa virtavesissä elohopean kalasta mitattu pitoisuus ylittää asetetun ympäristönlaatunormin.
Laskeuma ei ole peräisin vain Suomen omista päästölähteistä, vaan sitä saapuu myös kaukokulkeumana
maan rajojen ulkopuolelta. Laskeumaan ei ole mahdollista vaikuttaa vesienhoitoalueella toteutettavilla
toimenpiteillä, mutta osa esitettävistä toimenpiteistä vähentää elohopean kulkeutumista maaperästä
vesistöihin.

Happamuus
Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus alueella on vielä osin kesken. Olisi ensiarvoisen tärkeää että
yleiskartoitus valmistuisi myös Muhoksen itäosassa ja Utajärvellä. Muilla suunnittelussa mukana olevilla
vesienhoidon toimenpiteillä on vasta tämän jälkeen enemmän merkitystä osa-alueen happamuudesta
kärsivien vesien tilan parantamisessa. Yleiskartoituksia täydennetään aikanaan happamien sulfaattimaiden
riskikartoituksella maatalousmailla. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon mm. hapontuottopotentiaalin
suuruus ja ympäristövaikutukset.
Vaikka happamuuden torjunnan toimenpiteet painottuvat lähelle rannikkoa, on myös sisämaassa, kuten
Kainuun alueella tarpeen toteuttaa happamuuden torjunnan toimenpiteitä, etenkin mustaliuskealueiden
maankäytön kuivatuksiin liittyen. Tehokkaita toimenpiteitä ovat kuivatusolojen säätö eri sektoreilla,
maataloudessa myös säätösalaojitus ja -kastelu. Tilakohtaiseen happamuuden torjuntaa koskevaan
neuvontaan tulee hoitokaudella erityisesti kiinnittää huomiota koskien niin happamia sulfaattimaita kuin
mustaliuskealueita. Turvemailta peräisin olevan orgaanisen happamuuden vähentäminen liittyy enimmäkseen
metsä- ja maataloussektoreiden toimenpiteisiin. Niistä putkipadot ja muut pidätyskykyä parantavat ratkaisut
ehkäisevät virtaamista riippuvaisia happamuuspiikkejä myös turvemailla.
Uusien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto sekä rahoituksellisten ja muiden ohjauskeinojen
kehittäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä happamuushaittojen hallinnalle. Hoitokaudella riskialueiden
suuremmissa kuivatushankkeissa, YVA-lain mukaisissa maankäyttöhankkeissa ja lupaprosesseissa
huomioidaan tarvittaessa myös tarkentavat täsmäkartoitukset, happamuutta ehkäisevät suunnitteluratkaisut
sekä varautuminen ennakoimattomiin happamuushaittoihin aiempaa kattavammin.
Osa-alueella esiintyy luontaisesti happamia turvemaiden vesiä, mutta myös ihmistoiminnan aiheuttamasta
happamuudesta kärsiviä vesistöjä. Metsä- ja maatalouteen ja muuhun maankäyttöön liittyvä kuivatustoiminta
turvemailla voimistaa happamuuden vaihtelua valuntojen vaihtelun mukaisesti. Rannikon läheisyydessä
happamien sulfaattimaiden kuivatukset happamoittavat paikoin vesiä turvemaiden kuivatuksia
voimakkaammin. Lisäksi näiltä alueilta liukenee happamoitumisen seurauksena vesistöihin runsaasti
metalleja. Happamuudesta kärsivät erityisesti Sanginjoki ja sen sivuvedet sekä eräät pienet Oulun alueen
purot. Sanginjoella intensiivinen kuivatus aiheuttaa happamuuspiikkien äärevöitymistä turvemaiden
happamuudesta johtuen, mutta myös mustaliuskevyöhykkeen aiheuttamien pohjaturpeiden ja -maiden
rikkipitoisuuden sekä happamien sulfaattimaiden vuoksi.
Mustaliuskealueita sijoittuu runsaasti myös Oulujärven itäpuoliselle alueelle, missä mm. yksittäisen
turvetuotantoalueen kuivatukset aiheuttavat valumavesien sulfidiperäistä happamuutta ja metallikuormitusta.
Mustaliuskealueiden rikkipitoisuuden vuoksi myös niille sijoittuvien louhosalueiden (mm. kaivokset) kiviaines
voi olla hapettuessaan voimakkaasti happoa tuottavaa. Kainuussa maaperän ja näin ollen myös pohjaveden
happamuus vaihtelee alueellisesti paljon ja vaikuttaa myös pintavesistöjen alueelliseen
happamoitumisherkkyyteen. Luontaisesti happamia lähdevesiä on mm. Suomussalmen koillisosassa sekä
Kuhmon ja Sotkamon eteläisissä osissa. Monet suo-ojitukset ovatkin lisänneet alueen latvavesistöjen
happamuutta.
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3.2.2 Vedenotto
Oulun kantakaupungin alueella yhdyskuntien talousvetenä käytettävä raakavesi otetaan ja puhdistetaan
Oulujoen vedestä. Kaupungin vedenotto on noin 29 000 m3 vuorokaudessa (m3/vrk). Teollisuuslaitoksista
merkittäviä Oulujoen pintaveden käyttäjiä ovat Oulussa Taminco Finland Oy (entinen Kemira, 200 000 m3/vrk)
sekä Oulun Energian uusi biovoimalaitos, jolla on lupa ottaa Oulujoesta jäähdytysvettä noin 20 000 m3/vrk.

3.2.3 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Vesistörakentaminen ja säännöstely ovat muuttaneet huomattavasti Oulujoen vesistöjen pääreittien vesiä.
Oulujärveen laskevat Hyrynsalmen ja Sotkamon reitit rakennettiin vuosina 1941–1963 ja Oulujoki vuosina
1948–1957. Koskipinta-ala on vähentynyt murto-osaan alkuperäisestä. Patojen lisäksi vesistöjä ja pienvesiä
ovat muuttaneet niin jokien perkaukset kulkureiteiksi kuin uiton, maankuivatuksen tai osin tulvasuojelun
tarpeisiin tehdyt muokkaukset. Pääsääntöisesti uiton perkaukset ovat kohdistuneet koski- ja niva-alueille,
mutta esimerkiksi uoman oikaisuja on tehty myös hitaammin virtaaville osille. Kainuussa tervankuljetus ja
asutuksen laajeneminen sekä yleisen elintason nousu lisäsivät kuljetusten määrää vesireiteillä 1800-luvulle
tultaessa. Myös tulvasuojelu ja viljelysmaan lisätarve tulivat vähitellen ajankohtaisiksi. Valtion toimesta
Kainuun päävesireittejä perattiin laajalti vuosina 1823–1824. Sittemmin 1940-luvulla alkanut vesistöjen
rakentaminen ja koskien koneelliset uittoperkaukset sekä metsätalouden hajakuormitus ovat heikentäneet
jokiluonnon tilaa muuttamalla uomien hydrologisia ja morfologisia ominaisuuksia sekä vedenlaatua.
Vesienhoitoalueella on perattu 1 710 km virallisia uittoväyliä. Jokiuitto on loppunut ja uittosäännöt kumottu.
Osa peratuista virtavesistä on kunnostettu.

Säännöstelyn kehittäminen
Lentuaa ja Lammasjärveä lukuun ottamatta kaikki Oulujoen vesistön suurimmat järvet on säännöstelty.
Oulujoen vesistössä on kaikkiaan 12 säännösteltyä järveä, joissa talvialeneman suuruus on keskimäärin yli
1,5 m tai talvialeneman suuruus suhteessa keskisyvyyteen on yli 25 %. Näissä järvissä säännöstelyn
katsotaan olevan voimakasta. Edellä mainitulla kriteereillä määritettynä yli 40 km² pinta-alaltaan olevia
voimakkaasti säännösteltyjä järviä ovat Oulujärvi (887 km²), Kiantajärvi (188 km²), Vuokkijärvi (51 km²) sekä
Sotkamon reitin Rehja–Nuasjärvi, Kiantajärvi, Sapsojärvet, Pirttijärvi–Kaitainjärvi (152 km²) ja Ontojärvi–
Nurmesjärvi (105 km²).
Kolmisopen (luvanmukainen säännöstelyväli 4 m) luusuaan on rakennettu pato, jolla säännöstellään sekä
järveä että Tuhkajoen virtaamaa. Terrafamen kaivos ottaa järvestä osan tarvitsemastaan raakavedestä.
Kaivosyhtiöllä on suunnitelma toiminnan laajentamisesta Kolmisopen alueelle.
Energian tuotantoa on lisätty olemassa olevien voimalaitosten konetehoja nostamalla. Tiedossa ei ole
hankkeita, jotka tähtäisivät vesivoiman lisärakentamiseen. Vuonna 2013 tehtiin selvitys Oulujoen ja Sotkamon
reitin kehittämisestä poikkeuksellisia tulvatilanteita varten. Sen pohjalta on muun muassa määritetty
Oulujärvelle säännöstelyn ylärajan suositus tasolle NN+123,00 m. Lisäksi Sotkamon reitillä säännöstelijällä
on tarkoitus hakea lupamuutosta Nuasjärven juoksutussääntöön Kiimasjärven tulvatilanteessa sekä
lupamuutosta, jolla poikkeuksellisessa syksyn tulvatilanteessa voidaan ottaa käyttöön lisää varastotilavuutta
Sotkamon reitillä. Näillä toimenpiteillä parannetaan Oulujärven ja Oulujoen tulvasuojelua.
Oulujoen ala- ja keskiosalla säännöstelyn kehittämisvaihtoehtoja on selvitetty laajalti, mutta menetelmien
vaikuttavuudesta on vähän näyttöä. Pääuoman ekologisen tilan parantamismahdollisuudet ovat säännöstelykäytäntöjä kehittämällä rajallisia, koska merkittävää haittaa ei voida aiheuttaa voimataloudelle. Ekologisen
tilan kehittäminen muilla keinoin on kuitenkin edelleen tarpeen. Jos ilmastonmuutos etenee oletetusti,
joudutaan säännöstellyiden järvien säännöstelylupien toimivuutta arvioimaan muuttuneissa olosuhteissa.
Useisiin lupiin pitää hakea muutosta siten, että muuttuneet valunta- ja virtaamaolosuhteet huomioidaan.
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Kalankulun edistäminen
Oulujoen pääuomassa, Oulujärven alapuolella on seitsemän voimalaitosta ja Utosjoen suulla yksi pieni laitos.
Oulujoessa vaelluskalat pääsevät Montan padolle asti. Merikoskea lukuun ottamatta Oulujoen vesistön
voimalaitoksissa ei ole toistaiseksi kalateitä, joten padot ovat merkittäviä vaellusesteitä. Montan padon
yhteyteen on rakennettu ylisiirtolaite. Kainuun puolella Oulujärveen laskevalla Hyrynsalmen reitillä on viisi
voimalaitosta ja yksi säännöstelypato. Sotkamon reitillä on neljä voimalaitospatoa. Kainuussa on lisäksi
vanhoja jokiuomiin rakennettuja vesilaitospatoja esimerkiksi Sotkamon reitin sivuvesissä. Patojen esteellisyys
riippuu muun muassa niiden korkeudesta, juoksutettavan veden määrästä ja ylöspäin pyrkivän eliöstön
uintikyvystä. Merkittävästi rakennettuja tai säännösteltyjä jokia on seitsemän.

3.2.4 Kunnostukset
Rehevien järvien kunnostus
Ekologisen tilan parantumista voidaan edistää kunnostustoimenpiteillä niissä järvissä, joissa on arvioitu
keskeiseksi paineeksi sisäinen kuormitus tai muu rehevöityminen, tai sekä sisäinen kuormitus että muista
sektoreista kohdistuva ulkoinen kuormitus. Kunnostustoimenpiteet valitaan tapauskohtaisesti kunnostussuunnittelun yhteydessä tehtävien selvitysten perusteella. Toimia ovat mm. vedenpintojen nosto,
biomanipulaatio, ruoppaukset, veden tai sedimentin kemiallinen käsittely, niitot, hapetus tai ilmastus sekä
kunnostuksiin valuma-alueella yhdistettävät muiden sektoreiden vesiensuojelurakenteet (esimerkiksi
kosteikot, laskeutusaltaat, putkipadot, ennallistamiset, jätevesijärjestelmien päivitys).
Oulujoen vesistöalueella suurten rehevien järvien (pinta-ala yli 5 km2) kunnostuksia ei ole esitetty. Pienten
rehevien järvien (pinta-ala alle 5 km2) kunnostuksia toteutetaan kuudella nimetyllä kohteella, mm.
Ahmasjärvellä ja Iso-Vuotungilla sekä alueellisena toimenpiteenä kymmenellä nimeämättömällä kohteella,
jotka tarkentuvat hoitokauden aikana.

Virtavesien elinympäristökunnostus
Jokien kunnostus-, kunnostusselvitys- tai -suunnittelutarvetta on yksittäisissä sivujoissa Oulujärven
alapuolisella alueella ja Kainuussa usealla peratulla, mutta edelleen kalataloudellisesti kunnostamattomalla
tai heikosti uittokunnostetulla kohteella. Voimakkaasti muutetun pääuoman kunnostustarvetta tulee selvittää
tarkemmin. Oulujärven alapuolisen alueen kunnostukset eräillä sivujoilla liittyvät myös tilatavoitteen
saavuttamiseen, mutta pääosin osa-alueen jokien kunnostuksilla turvataan tilan säilymistä tai edistetään
alueellista tavoitetta, kuten vaelluskalakantojen parantamista. Tällä voidaan vaikuttaa kyseisen vesimuodostuman lisäksi myös siihen yhteydessä olevien vesistöjen kalakantoihin. Vuolijoen valuma-alueelle on
laadittu kunnostussuunnitelma, mutta toimenpiteitä ei ole vielä toteutettu.
Joen elinympäristökunnostuksissa kunnostusmenetelminä käytetään mm. syvyys- ja virtausolosuhteiden
monipuolistamista kiveämisen, suisteiden, kynnysten ja syvänteiden avulla, kutusorakoiden kunnostamista tai
niiden määrän lisäämistä, liettymien poistamista sekä huokoisten ja suojaisten poikasalueiden luomista.
Puumateriaalia lisätään virta-alueille pohjaeliöstön kehittymisen nopeuttamiseksi sekä karikkeen pidätyskyvyn
parantamiseksi. Kuivilleen jääneitä uomanosia tai sivu-uomia vesitetään sekä virtavesielinympäristön
lisäämiseksi että maa- ja vesiympäristön vuorovaikutuksen kasvattamiseksi. Raskaasti peratuilla kohteilla
kunnostusmenetelmiä voivat olla lisäksi suoristetun rantaviivan monimuotoistaminen, suvantoalueiden
leventäminen, rantasuojauksien muuttaminen luonnonmukaisiksi tai monimuotoisten tekokoskien
rakentaminen vesitettyjen alueiden, suvantojen vesisyvyyden ja koskiympäristön lisäämiseksi. Jokikunnostusten käyttöön ja ylläpitoon voi kuulua liettymien poistoa tai kutusorakoiden puhdistusta, suisteiden
korjauksia ja vedenpinnan korkeuksien kannalta tärkeiden rakenteiden kuten kynnysten korjauksia.
Muuttuneita, kunnostuksen tarpeessa olevia puroja on runsaasti Kainuussa. Vain pieni osa puroista on
nimetty vesimuodostumiksi. Purojen kunnostustarveselvityksiä on tehty enimmäkseen Hyrynsalmen ja
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Sotkamon reiteillä, vähemmän Oulujärven lähialueella, joskin kuluvan hoitokauden lopulla purokunnostuksia
on tehty juuri Oulujärven pohjoispuolella. Oulujärven alapuolisella alueella on purovesistöjä, joiden tilan
tiedetään muuttuneen, ja joissa esiintyy muun muassa alueelle harvinaista purotaimenta ja -nahkiaista.
Oulujärven alapuoliselle alueelle esitetään aluetoimenpiteenä kolmen pienen virtaveden kunnostusta. Purot
tarkentuvat myöhemmin mm. inventointien ja ARVOVESI -hankkeen sekä alueen yhteistyötahoilta saatavien
tietojen perusteella. Lisäksi kunnostusten ylläpitona huomioidaan toimet Hupisaarten puroilla.
Kunnostustoimenpiteinä puroilla käytetään pääosin samoja menetelmiä kuin jokien kunnostuksissa, mutta
lisäksi käytetään hiekoittumista ja liettymistä estäviä ja rakenteita sekä jokia runsaammin kunnostuksen
jälkeisen alkuvaiheen kehitystä edistävää puumateriaalia. Purokunnostuksissa korostuvat muiden sektoreiden
toimenpiteet valuma-alueen vesiensuojelussa.

Norot, lähteet ja lammet
Purokunnostusten yhteydessä on ajoittain mahdollista kunnostaa purojen varsilla tai latvoilla sijaitsevia pieniä
lampia esimerkiksi veden nostolla. Toimenpidemääriä ei kuitenkaan tässä yhteydessä voida esittää.
Maankäytön kuten metsä- ja maataloussektoreiden toimien seurauksena hävinneitä noroja tai lähteitä ei voida
juuri palauttaa, mutta lähteistä joidenkin tilaa voitaneen parantaa tai uusia noroja synnyttää esimerkiksi
suoalueiden tai kosteikkojen ennallistamisen yhteydessä. Norojen, lähteiden ja lampien tilaa tai säilymistä
edistetään lähinnä maankäyttöön liittyvien sektoreiden toimenpiteiden ja erityisesti niiden ohjauksen avulla.
Myös vesistöjen kunnostusten yhteydessä huomioidaan valuma-aluetoimien suunnittelussa norojen, lähteiden
ja lampien kunnostus- ja suojelumahdollisuudet.

3.3 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet
Suunnittelualueella on kuusi pintavesimuodostumissa olevaa EU-uimarantaa (taulukko 3.2). Näistä yksi liittyy
lisäksi pohjavesimuodostumaan. Kaikkien uimavesiluokka on erinomainen. EU-uimarannoista Lämsänjärveä
ei tarkastella tässä yhteydessä, koska sitä ei ole vesienhoidossa rajattu vesimuodostumaksi.
Taulukko 3.2. Suunnittelualueen pinta- ja pohjavesimuodostumiin liittyvät EU-uimarannat.

Uimaranta

Pintavesimuodostuma

Paltaniemi

Oulujärvi

Hiukka

Sapsojärvet

Jätkänpuisto

Pohjavesialue

Kunta

Uimavesiluokka

Kajaani

Erinomainen

Sotkamo

Erinomainen

Kiantajärvi

Suomussalmi

Erinomainen

Sahanranta

Oulujärvi

Oulujärvi

Erinomainen

Kesäniemi

Kajaaninjoki_Ontojoki

Kajaani

Erinomainen

Tuira

Oulujoen alaosa

Oulu

Erinomainen

Hiukanharju–Pöllyväärä

Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen Natura-alueiden erityistavoitteiden kanssa. Tiedot suunnittelualueella olevista suojelualuerekisteriin valituista Natura-alueista on koottu taulukkoon 3.3. Lisäksi rekisterissä
on muutamia Natura-alueita, joihin ei liity pintavesimuodostumia: Antinmäki – Kylmänpuro – Hevossuo
(metsäluhta ja kiiltosirppisammal), Isonpäänlampi (lapinsirppisammal), Ulkuvaara – Ulkupuro (Pienvedet ja
erityisesti huurresammallähteet). Suunnittelualueelle sijoittuu osa raakun nykyään tunnetuista esiintymisalueista Suomessa. Näistä osa on vesimuodostumissa, osa vesimuodostumiksi rajaamattomissa pienvesissä.
Raakkukantojen tila vaihtelee lähes hävinneestä, ei-elinvoimaisesta ja kuolevasta (Lietejoki, Heinijoki_
Tuomijoki, Oravijoki, Humalajoki, Löytöjoki, Siltapuro) ehkä tai osin elinvoimaiseen (Mutajoki, Nuottijoki,
Varisjoki).
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Taulukko 3.3. Suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet, joihin liittyy pintavesimuodostumia suunnittelualueella.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostuma

Ahmasjärvi

Linnusto

Ahmasjärvi

Elimyssalon alue

Pienvedet

Elimysjärvi, Kaita-Kiekki, Kallio-_Juolunka_Viiksimon-_Piilojoki, Isojoki_Kivijoki, Kivijärvi,
Ristonlampi, Saari-Kiekki, Sauna-_Kiekin-_KaitaKiekinjoki

Hiidenportin alueet

Luontotyypit

Porkkajärvi, Syrjä

Hossa

Luontotyypit

Aittojoki, Hossanjoki, Hossanjärvi-Jatkonjärvi,
Huosiusjärvi, Hypäs, Iso-Kukkuri, IsoValkeainen, Joukojärvi, Lavajärvi, Lounaja,
Peranganjoki_Kellojoki, Pitkä-Hoilua, Somer,
Somerjoki, Syrjä-Somer, Virtajärvi, Öllöri

Iso Palonen - Maariansärkät

Luontotyypit mm. jokireitti

Irkku, Iso-Palonen, Iso-Tahkonen,
Kalliojoki_Juolunkajoki_Viiksimonjoki_Piilojoki,
Säynäjärvi, Veräinen

Juortanansalon alue

Pienvedet

Juortananjoki_Lahnajoki

Jämäsvaaran alue

Luontotyypit

Jämäsjoki_Latvajoki, Jämäsjärvi, KalliojärviKymmensylinen

Kokkamo - Kylmäjärvi

Luontotyypit

Kokkamo,
Luulajanjoki_Niemisjoki_Jyrkänjoki_Riihijoki

Lentuan alue

Edustava karu kirkasvetinen järvi,
planktonsiika

Lentua, Pajakkajoki_Lentiiranjoki

Malahvia

Pienvedet

Iso-Äylä, Kevättijärvi, Kivi-Kevätti

Martinselkonen

Luontotyypit (mm. tulvaniittyjä)

Taivaljoki_Karttimonjoki

Melalahden lehdot ja
Horkanlampi

Kalkkilampi

Oulujärvi

Muhos- ja Poikajoen alueet

Luontotyypit ja lettorikko

Muhosjoki, Poikajoki

Murhisalo

Luontotyypit

Karhujärvi, Kivijärvi, Kuivajärvi, Murhijärvi,
Viianginjärvi, Vuokinjoki_Murhijoki_Kuivajoki

Oulujoen suisto

Lietetatar sekä luontotyypit mm.
jokisuisto

Oulujoen alaosa

Paljakka ja Latvavaara

Pienvedet mm. lähteiköt

Löytöjärvi

Rokua*

Luontotyypit mm. suppalammet

Ahveroinen, Jaakonjärvi (I), Kirvesjärvi, KiviAhveroinen, Lianjärvi, Loukkojärvi, Nurkkajärvi,
Rokuanjärvi, Saarinen, Salminen, Soppinen,
Syväjärvi, Tulijärvi, Vaulujärvi

Valtasenjärvi

Edustava karu kirkasvetinen järvi

Valtasenjärvi-Raudanjärvi

Öllörinsärkkä

Pienvedet mm. karuja kirkasvetisiä järviä

Ala-Karttimo, Taivaljoki_Karttimonjoki, YliKarttimo,

*Rokuan alue sijaitsee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella ja on valtakunnallisesti merkittävä harju- ja dyynimuodostuma. Alue
kuuluu Natura-verkostoon, johon liittyy 400 ha laajuinen Rokuan kansallispuisto.
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3.4 Toimenpiteet vesistöalueittain
3.4.1 Hyrynsalmen reitti
Hyrynsalmen reitin vedet laskevat Kiantajärvestä Emäjokea pitkin Ristijärven Iijärveen ja edelleen Kiehimäjokea pitkin Oulujärveen. Kiannan alapuolisia merkittäviä sivuvesiä ovat Vuokin, Luvan ja Pyhännän vesistöt.

Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Hyrynsalmen reitillä valtaosa järvistä ja virtavesistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa
(keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa
olevaan tilaan). Tiedot näistä vesimuodostumista on koottu taulukkoon 3.4. Suurimpaan osaan vesimuodostumista ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin tilan
säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja
muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Osassa vesimuodostumia on tunnistettu ihmistoiminnoista
aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin ekologisen tilan heikkenemisestä. Tarvitaan toimenpiteiden
tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma
olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin, kuten kaikkialla Suomessa.
Humustyypin vesimuodostumissa ylittyy mallinnusten perusteella lisäksi elohopean ympäristönlaatunormi
ahvenessa. Mittausten perusteella saadut tiedot ympäristönlaatunormien ylityksistä ja alituksista löytyvät
taulukoista 3.4 ja 3.5. On huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi ei ole sama
kuin ravinnoksi käytettävän kalan elohopean raja-arvo.
Taulukko 3.4. Hyrynsalmen reitin hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgYM = mittauksiin
perustuva elohopean laatunormin ylitys. HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alitus, - luokittelu puuttuu. HyMo =
hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. * = voimakkaasti muutettu (tila
suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista
aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

Lisätieto

VIRTAVEDET
Emäjoki*

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

Isojoki_Porrasjoki_Korpijoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Jumalisjoki

-

Hyvä

Hyvä

Kaiskonjoki_Heinijoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Karhujoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kokkojoki_Likojoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Koskenjoki_Keskisenjoki_Naamajoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Kumpusenjoki_Säynäänjoki_
Valkiaisjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kuomanjoki_Hiisijoki_Syrjänjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Kylkijoki_Matalanjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Lahnajoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä (R)

Hossanjoki

Lietejoki
Löytöjoki (L)

Metsätalous

Metsätalous

Metsätalous

Metsätalous

Raakkukanta lähes hävinnyt
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Mustajoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Myllypuro (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Nuottijoki_Mikitänjoki_Siikajoki_
Heinijoki (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Peranganjoki_Kellojoki (L)

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Roukajoki_Roukapuro (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Saavanjoki_Hietajoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Sakarajoki_Korpijoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Sakkojoki

-

Hyvä

Hyvä

Somerjoki

-

Hyvä

Hyvä

Suoronjoki_Isojoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Syväjoki (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Taivaljoki_Karttimonjoki (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Tervajoki (59.491_001) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Tervajoki_Hakojoki (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Piispajoki
Pyhännänjoki_Hiisijoki_Sutisenjoki_
Saarijoki (L)
Pärsämönjoki_Alajoki (L)

Torvenjoki_Latvajoki_Louhenjoki

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Tuomaanjoki_Hukkasenjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Tuomijoki_Alajoki_Laajanjoki_
Korpijoki (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Vuokinjoki_Murhijoki_Kuivajoki (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Väljänjoki_Kaipaalanpuro

-

Hyvä

Hyvä (R)

Äylänjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

Aittojärvi (59.661) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Aittojärvi (59.654) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Aittojärvi (59.589) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Maatalous, metsätalous

Maatalous, metsätalous

Metsätalous

JÄRVET

Alajärvi (59.551) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Alajärvi-Salmijärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Ala-Kantonen (L)

-

Hyvä

Hyvä

Ala-Karttimo (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Ala-Kuurtonen (L)
Alanteenjärvi-Parvajärvi* (L)
Ala-Suorto (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

-

Hyvä

Hyvä

Ala-Tervajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Ala-Valkeainen (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Ehronjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Haapolampi (59.572) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Haapolampi (59.531) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Haarajärvi (59.462) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hakojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Halttusenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Haukijärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Heinäjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hietajärvi (59.652) (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hietajärvi (59.633) (L)

-

Hyvä

Hyvä
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Hietajärvi* (59.611) (L)

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

Hietanen (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Hiisijärvi (59.519) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hiisijärvi (59.484) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hoikkajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Honkajärvi (59.762)

-

Hyvä

Hyvä

Honkajärvi (59.651) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Honkanen (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hossanjärvi-Jatkonjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Humalajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Huosiusjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Hypäs (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Hyrynjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyväjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Häyrynen (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iijärvi (59.531) (L)

Hyvä

Erinomainen

Hyvä

Iijärvi (59.412)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Ilvesjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iso Alanteenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iso Antinjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Hietajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Iso ja Pieni Hakojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iso-Kukkuri (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Iso-Lahnanen (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Parvajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iso-Peranka (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Iso-Pyhäntä* (L)

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

Iso Särkijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iso Tuomaanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Iso-Valkeainen (59.581) (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Iso-Äylä (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Itäjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Joukojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kaiskojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kangasjärvi (59.437) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kangasjärvi (59.414) (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Karhujärvi (59.792) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Karhujärvi (59.635) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kellojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Keskinen (59.682) (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

-

Erinomainen

Erinomainen

Kiantajärvi* (59.511)

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

Kivijärvi (59.653) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kivijärvi (59.633) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kivijärvi (59.589) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kivijärvi (59.534) (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Kivijärvi (59.518) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kevättijärvi (L)

Metsätalous

Metsätalous

Metsätalous

EU-uimaranta
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Kivijärvi (59.511) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kivijärvi (59.484) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kivijärvi-Kotajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kivi-Kevätti (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Kokkojärvi (59.761) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kokkojärvi (59.641) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Koljatinjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kolkonjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Korpijärvi (59.661) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Korpijärvi (59.462) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Korpijärvi (59.438) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kovajärvi (59.551) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kovajärvi (59.528) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kuomanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kuurtojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Kylmäjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Kylmänlampi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Käärmejärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Laahtanen (L)

-

Hyvä

Hyvä

Laajajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Lahnanen (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Lauttajärvi (59.511) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Lauttajärvi (59.484) (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Lavajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Likojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Loukkojärvi (L) (59.633)

-

Hyvä

Hyvä

Lounaja (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Luomajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Löytöjärvi (59.448) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Löytönen (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Matalajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Matalanjärvi (59.783) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Matalanjärvi (59.654) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Erinomainen

Luvanjärvi (HgYM)

Mikitänjärvi (L)
Muojärvi (L)
Murhijärvi (L)

Metsätalous

Metsätalous

Metsätalous

-

Hyvä

Hyvä

Naamajärvi (L) (59.681)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Naamajärvi (L) (59.682)

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Metsätalous

Niemelänjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Nuottijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Oravijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Palojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Paukuttaja (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Petronjärvi* (L)

-

Hyvä*

Hyvä*

Pieni Antinjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Pesiöjärvi (HgAM)
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Pieni-Peranka (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Pieni Pesiöjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Pieni-Pyhäntä (L)

-

Hyvä

Hyvä

Pieni Tuomaanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Pieni-Uva (L)

-

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Pistojärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Pitkä-Hoilua (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Poikkeusjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Poikkijärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Piispajärvi (HgS)
Pirttijärvi (59.552) (L)

Poutionjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Purasjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Putkosjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Raatejärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Rantajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Rehvelinjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Ristijärvi (59.421) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Roukajärvi (HgYM)

Hyvä

Erinomainen

Hyvä (R)

Runttijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Saarijärvi (59.763) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Saarijärvi (59.742) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Saarijärvi (59.654) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Saarijärvi (59.631) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Saarijärvi (59) (L)

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Saarijärvi (59) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Saarijärvi (59.472) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Saarisenjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Sakarajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Salmijärvi (59.631) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Salmijärvi (59.431) (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Sarvijärvi (L) (59.539)

-

Erinomainen

Erinomainen

Somer (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Suojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Sutisenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Syrjäjärvi (59.596) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Syrjä-Somer (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Syväjärvi (59.463) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Syvänjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Säynäjäjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Säynää (L)

-

Hyvä

Hyvä

Taivalalainen (L)

-

Hyvä

Hyvä

Takajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Tenämä (L)

-

Hyvä

Hyvä

Tervajärvi (59.492) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Tormuanjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

Tulijärvi (59.521) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Metsätalous

Metsätalous

Metsätalous
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Uva (L)

-

Hyvä

Vaatojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Valkeisjärvi (59.417) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Varisjärvi (p) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Vellijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Virtajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Vuokkijärvi (59.633) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

Yli-Karttimo (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Ylä-Tervajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

Ylä-Valkeainen

-

Erinomainen

Erinomainen

Öllöri (L)

-

Hyvä

Erinomainen

Vuokkijärvi* (59.621) (HgYM)

Hyvä

Taulukkoon 3.5 on koottu tiedot Hyrynsalmen reitin vesimuodostumista, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Näissä tilan parantaminen edellyttää tunnistettuihin paineisiin
kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista.
Taulukko 3.5. Hyrynsalmen reitin vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono Humustyypin
vesimuodostumissa ylittyy elohopean ympäristönlaatunormi (L= laskeuma ja luonnonolosuhteet), - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019
perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

-

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, haja-asutus, muu
rehevöityminen

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Kuivajärvi (L) (59.633)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Pieni Kuivajärvi (L)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Välttävä

Metsätalous

Ruokojärvi (59.694)

Lisätieto

VIRTAVEDET
Aittojoki (59.341) (L)
Pesiönjoki (L)
Purasjoki_Kivijoki (L)
JÄRVET
Jumalisjärvi (L)
Korpijärvi (59.692)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Teerijärvi (59.721) (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Viianginjärvi (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Hyrynsalmen reitillä joidenkin järvien ja virtavesien tilaluokka on parantunut tai heikentynyt edellisestä
luokittelusta. Muutos tilaluokassa ei välttämättä aina kerro todellisesta muutoksesta, joka olisi tapahtunut
vesimuodostuman ekologisessa tilassa. Syynä voi myös olla se, että edellisen kierroksen luokittelu on tehty
vähäisen aineiston, karttatarkastelun tai mallinnuksen perusteella ja uusimmassa luokittelussa on ollut
käytettävissä uutta tai kattavampaa tietoa tilaluokan määrittelemiseksi. Muutoksen syy voi olla myös
menetelmällinen.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 3.6 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
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yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpi kuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %).
Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on
luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain suuntaa antava. Hyrynsalmen reitillä
keskeiset täydentävät toimenpidetarpeet kohdentuvat vesistöalueen latvoilla olevien pienten järvien ja jokien
metsätalouden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseen. Pienissä järvissä on paikoin tarvetta
sisäisen kuormituksen vähentämiselle.
Taulukko 3.6. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Hyrynsalmen reitillä: +++
hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä
(paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden
paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä
tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman

Happamuuden
hallinta

Typpi

Yhdyskunnat

Turvetuotanto

Fosfori

Haja-asutus

Muiden
toimenpiteiden
tarve

Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan
ravinnekuormitukse
n vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Teollisuus ja
kaivostoiminta

nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

-

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Lahnajoki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Löytöjoki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Pesiönjoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

-

Purasjoki_Kivijoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Pärsämönjoki_Alajoki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Roukajoki_Roukapuro (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Saavanjoki_Hietajoki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Tervajoki_Hakojoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

-

Tuomijoki_Alajoki_
Laajanjoki_Korpijoki (L)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

-

Väljänjoki_Kaipaalanpuro

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Iso Hietajärvi (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Jumalisjärvi

<10

<10

-

++

++

-

-

-

-

Järvikunnostus

Kangasjärvi (59.414) (L)

<10

<10

+

++

-

-

-

-

-

-

Keskinen (59.682) (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Korpijärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Kuivajärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Kylmäjärvi (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Lahnanen

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Lauttajärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Naamajärvi (59.681)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Naamajärvi (59.682)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Lisätieto

JOET
Aittojoki
Koskenjoki_Keskisenjoki_
Naamajoki (L)
Kuomanjoki_Hiisijoki_
Syrjänjoki (L)

JÄRVET

Pieni Kuivajärvi

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Purasjärvi (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Roukajärvi (Hg)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

Ruokojärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Suojärvi (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

-
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Teerijärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

-

Viianginjärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

-

Metsätalous
Jumalis-, Ruoko-, Korpi- ja Kuivajärvien valuma-alueella on toteutettu ojitusalueiden tarkastuksia ja parannettu
tarpeellisin osin metsätalouden vesiensuojelun tasoa. Korpi- sekä Ruokojärven valuma-alueelle on suunniteltu
toteutettavaksi laskeutusaltaat ja Kuivajärvien valuma-alueelle kosteikon rakentaminen.
Rehevien järvien kunnostaminen
Jumalisjärveä on hapetettu vuodesta 2014 lähtien.
Oulujoen vesistön muodostaman suunnittelualueen toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot
löytyvät kootusti luvusta 3.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina. Mikäli lannan levitysalaa saadaan laajennettua, peltojen
fosforipitoisuudet laskevat ajan mittaan. Fosforipitoisuuden aleneminen pellossa on kuitenkin hidasta, joten
huuhtoumatkin pienenevät hitaasti. Osa muistakin maatalouden toimenpiteiden vaikutuksista näkyy viiveellä.
Vanhoilta metsänojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista.
Hyrynsalmen reitin vesimuodostumiin kohdistuvien toimenpiteiden riittävyys hyvän tilan saavuttamiseksi
on kuvattu taulukossa 3.7. Osalle vesimuodostumista on osoitettu vain yhteistoimenpiteitä, joiden riittävyyttä
ei tässä vaiheessa ole voitu arvioida. Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden
tilatavoitteen saavuttamisvuotta lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027.
Osassa vesimuodostumia syyt olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien
puuttuminen), osassa syynä olivat luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen
saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio (taulukko 3.7).
Taulukko 3.7. Arvio Hyrynsalmen reitin vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat mukana
vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen kerran. L =
elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio tavoitteen
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty tavoite

Perustelu

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

VIRTAVEDET
Pesiönjoki (L)

Tyydyttävä

Purasjoki_Kivijoki (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tervajoki_Hakojoki (L)

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Jumalisjärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Korpijärvi

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kuivajärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

JÄRVET

Naamajärvi (L)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Ruokojärvi

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Teerijärvi (59.721) (L)

Tyydyttävä

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Viianginjärvi (L)

Tyydyttävä

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Pieni Kuivajärvi (L)
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Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

3.4.2 Sotkamon reitti
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Sotkamon reitillä valtaosa järvistä ja virtavesistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa
(keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa
olevaan tilaan). Tiedot näistä vesimuodostumista on koottu taulukkoon 3.8. Suurimpaan osaan
vesimuodostumista ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin
tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perusja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä
valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Osassa vesimuodostumia on tunnistettu ihmistoiminnoista
aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin ekologisen tilan heikkenemisestä. Tarvitaan toimenpiteiden
tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma
olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono bromattujen difenyylieetteriden ylittäessä
mallinnusten perusteella sille asetetun ympäristönlaatunormin, kuten kaikkialla Suomessa. Humustyypin
vesimuodostumissa ylittyy mallinnusten perusteella lisäksi elohopean ympäristönlaatunormi ahvenessa.
Mittauksiin perustuvat tiedot ympäristönlaatunormien ylityksistä ja alituksista löytyvät taulukoista 3.8 ja 3.9.
Taulukko 3.8. Sotkamon reitin hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan heikentymisen
riski. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, Hg/Ni/Cd YM = mittauksiin perustuva
elohopean/nikkelin/kadmiumin laatunormin ylitys, HgS= elohopean laatunormi silmällä pidettävä. - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologismorfologiset muutokset. * voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). Ekologinen tila 2019 perustuu
vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.
Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista aiheutuu
tilan heikkenemisen riskiä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Lisätieto

VIRTAVEDET
Alajoki_Vepsänjoki (L)
Isojoki_Kivijoki (L)
Jormasjoki (L)
Juortananjoki_Lahnajoki (L)
Jämäsjoki_Latvajoki (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kajaaninjoki_Ontojoki*

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

-

Kalliojoki_Juolunkajoki_Viiksimonjoki_
Piilojoki (L)

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

Kangasjoki_Polvijoki_Härmäjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kivijoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kontinjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kylmänjoki_Kuumujoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Käkijoki_Raatejoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappajoki_Rommakkojoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lauvusjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kusianjoki_Mustajoki (L)

EU-uimaranta
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Lontanjoki (L)
Louhenjoki_Iso-Hakojoki_PieniHakojoki_Löytöjoki (L)
Luulajanjoki_Niemisjoki_Jyrkänjoki_
Riihijoki (L)
Mustajoki_Saunajoki_Rommakkojoki (L)
Niprajoki (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Pajujoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pönkäjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Saunajoki_Kiekinjoki_Kaita-Kiekinjoki (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Säynäjänjoki_Korkananjoki_Raudanpuro

-

Hyvä

Hyvä

-

Tervajoki (59.844) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Tervajoki_Sumsanjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

-

Alajärvi (59.991) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Alajärvi (59.871) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Alasenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Autiojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Elimysjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Haarajärvi (59.992) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hangasjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hautajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Herttuajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hieta-Kiekki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hietanen - Pieni-Hietanen (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Hoikanjärvi-Kylkeinen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Honkajärvi (59.871) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hukkajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Huuhilonjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Härmäjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

Irkku (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso Akonjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Iso-Hakojärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Iso Hiirenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Iso-Kaatiainen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso-Kiimanen (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Iso-Kupsunen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso Kuumujärvi (L)

-

Erinomainen

Hyvä

-

Iso Lehmilampi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso Mustinjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pajakkajoki_Lentiiranjoki

Tipasjoki (L)
Vihtamonjoki_Aunojoki_Pökkelöpuro (L)
Vuosanganjoki_Kuusamonjoki_Konttijoki_
Lapinjoki (L)
Vääräjoki (L)
JÄRVET
Aittojärvi-Murtojärvi (L)

Iivantiira-Juttuajärvi (L)

Iso ja Pieni Tipasjärvi (HgYM)
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Iso-Palonen (L)

-

Erinomainen

Iso Raatejärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso Rahajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Hyvä

Erinomainen

Hyvä

-

Iso-Rommakko (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Iso-Ruuhijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso-Sintiö (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Iso-Tahkonen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso-Valkeainen (59.996) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso-Valkeainen (59.974) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Iso Riihijärvi

Jaakonjärvi (L)

Erinomainen

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Kaivostoiminta

Juolunkajärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Juortananjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Juurikkajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Jämäsjärvi (59.982) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Jämäsjärvi (59.981) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kaita-Kiekki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Jormasjärvi (Ni, Cd,HgYM L)

Kalastonlampi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kalliojärvi (59.952) (L)

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

-

Kalliojärvi (59.944) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kalliojärvi (59.865) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kalliojärvi (59.852) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kalliojärvi (59.825) (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Kalliojärvi-Kymmensylinen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kalliolampi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kangasjärvi (59.911) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Karsikkojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kaurojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Kellojärvi-Korpijärvi (HgYM)
Kesselinjärvi (L)
Kiantajärvi (59.862) (L) (HgS)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kivijärvi (59.956) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kivijärvi (59.934) (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kivijärvi (59.924) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kivi-Kiekki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kokkamo (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Konapanlampi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Kontinjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Korkananjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

Kortejärvi (59.914) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kostamosjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kotajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kuikkajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kuivajärvi (L) (59.943)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kusianjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kuusamonjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-
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Kuusijärvi (59.974) (L)

-

Hyvä

Hyvä

Kuusijärvi (59.936) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kylmäjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Kälkänen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lammasjärvi (HgYM)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Lapinjärvi (59.982) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lapinjärvi (59.945) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lapinjärvi-Autiojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Latvanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lauvusjärvi (L)

-

-

Hyvä

Erinomainen

-

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

Lentua (HgYM)

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Lipukkajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Luoma (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Luulajanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Löytöjärvi (59.974) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Maaselänjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Matikanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Mertajärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Mustajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Mäntyjärvi (59.994) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Mäntyjärvi (59.972) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Mäntyjärvi (59.936) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Niemisjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Nuolijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lentiira (L)

Ontojärvi-Nurmesjärvi* (HgS)

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

-

Patojärvi-Välijärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Peurajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pieni-Jormanen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pieni-Kiimanen (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Pieni-Kupsunen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pieni Rahajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pirttijärvi (59.972) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pirttijärvi (59.941) (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Pirttijärvi-Kaitainjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Pitkäjärvi (59.915) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pitkäjärvi (59.914) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pyssylampi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pääjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Rastinjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Rehja-Nuasjärvi (HgS)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Riienjärvi-Lutjanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Ristijärvi (59.994) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Ristonlampi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Räätäjärvi (L)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
haja-asutus
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-

Hyvä

Saari-Kiekki (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Saari-Valkeinen (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Salmijärvi (59.932) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Saarijärvi (59.854) (L)

Sapsojärvet (L)
Sarvijärvi (L) (59.963)

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Simunanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Sumsanjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Syväjärvi (59.871) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Särkijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Särkinen (59.861) (L)

-

-

Hyvä

-

Särkinen (59.929) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Säynäjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Teerijärvi (59.915) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Teerijärvi (59.868) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Tervajärvi (59.844) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Tervajärvi-Puhakanjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Tulijärvi (59.983) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Valkeaisjärvi (59.833) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Valtasenjärvi-Raudanjärvi (L)

-

Erinomainen

Hyvä

-

Varajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Vartiusjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Vepsänjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Veräinen (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Viiksimonjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Saunajärvi (L)

Vuosanganjärvi-Hyötyjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Vääränjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Änättijärvi (HgS)

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

EU-uimaranta

Taulukkoon 3.9 on koottu tiedot vesistöalueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Näissä tilan parantaminen edellyttää aiemmin mainittujen
toimenpidetyyppien lisäksi tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai
käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista. Suurimpana esteenä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle
on liian suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus. Lisäksi joissakin vesimuodostumissa hydrologis-morfologiset
tekijät, kuten vaellusesteet, ovat heikentäneet tilaa merkittävästi.
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Taulukko 3.9. Sotkamon reitin vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella, Hg/Ni/Cd = mittauksiin perustuva elohopean/nikkelin/kadmiumin
laatunormin ylitys, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017
kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Hyvä

Tyydyttävä

Ekologiseen tilaan
vaikuttavat
merkittävät paineet

Lisätieto

VIRTAVEDET
-

Kesselinjoki_Kälkäjoki_Kolpakanjoki_Kuusijoki (L)

Tuntematon paine,
lisätiedon tarve

Tuhkajoki_Korentojoki (Cd, Ni, L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kaivosvedet, HyMo

Välijoki_Aittapuro_Teeripuoro_Särkipuro (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

JÄRVET
Haatajanjärvi (L)
Heinonen (L)
Kolmisoppi (Cd, Ni, L)

-

Välttävä

Tyydyttävä

Kaivosvedet, kaivosten
vedenotto, HyMo

Pieni Kuumujärvi (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Muu rehevöityminen

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous,
metsätalous, HyMo

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Ruokojärvi (L) (59.826)
Sotkamojärvi (L)
Sumpsa (L)

-

Särkijärvi-Syväjärvi (L)

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Särkinen (59.824) (L)

-

Metsätalous, hajaasutus

Hyvä

Tyydyttävä

Muu rehevöityminen

Vihtamonjärvi (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous

Sotkamon reitillä osassa vesimuodostumia tilaluokka on parantunut, osassa heikentynyt edellisestä
luokittelusta. Muutos voi olla todellinen tai johtua siitä, että edellisen kierroksen luokittelu on tehty vähäisen
aineiston, karttatarkastelun tai mallinnuksen perusteella ja uusimmassa luokittelussa on ollut käytettävissä
uutta tai kattavampaa tietoa tilaluokan määrittelemiseksi. Muutoksen syy voi olla myös menetelmällinen.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 3.10 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpi kuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %).
Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on
luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain suuntaa antava. Sotkamon reitillä on
tarvetta vähentää vesistöalueen latvoilla olevien pienten järvien ja jokien metsätalouden kiintoaine- ja
ravinnekuormitusta. Lisäksi pienissä järvissä on paikoin tarvetta sisäisen kuormituksen vähentämiselle.
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Taulukko 3.10. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Sotkamon reitillä: +++
hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä
(paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden
paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä
tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman
nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä).
Lisätieto

Typpi

Yhdyskunnat

Happamuuden
hallinta

Fosfori

Haja-asutus

Turvetuotanto

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Muiden toimenpiteiden
tarve
Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan
ravinnekuormituksen
vähentämistarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Kesselinjoki_Kälkäjoki_Kolp
akanjoki_Kuusijoki (L)

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Tuhkajoki_Korentojoki

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Välijoki_Aittapuro_
Teerijoki

<10

<10

+

++

-

-

-

-

-

Haatajanjärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

Heinonen

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Jormasjärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Kaivosvesien hallinta

Kolmisoppi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

HyMo-toimenpide,
vedenotto, kaivosvesien
hallinta

Pieni Kuumujärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Ruokojärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Räätäjärvi

<10

<10

++

++

++

-

-

-

-

Sotkamojärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

Sumpsa

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

30-50

10-30

-

++

++

-

-

-

-

Särkinen (L)

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Vihtamonjärvi (L)

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

VIRTAVEDET
Lisätiedon tarve
HyMo-toimenpide,
kaivosvesien hallinta

JÄRVET

Särkijärvi-Syväjärvi

Järvikunnostus

HyMo-toimenpide

Järvikunnostus

Haatajanjärven valuma-alueelle rakennetaan kunnostussuunnitelmassa esitettyjä kosteikkoja peltoalueilta
tulevien ravinnehuuhtoumien pidättämiseksi. Räätäjärven valuma-alue on ollut osana Sotkamon alueella
tehtyä kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelua. Suunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteutusta
edistetään maatalouden vesiensuojelun tehostamiseksi.
Koko Oulujoen vesistön muodostaman suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja
kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 3.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina. Mikäli lannan levitysalaa saadaan laajennettua,
peltojen fosforipitoisuudet voivat ajan mittaan laskea. Fosforipitoisuuden aleneminen pellossa on kuitenkin
hidasta, joten huuhtoumatkin pienenevät hitaasti. Osa muistakin maatalouden toimenpiteiden vaikutuksista
näkyy viiveellä. Vanhoilta metsänojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 3.11).
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Taulukko 3.11. Arvio Sotkamon reitin vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta sekä syy mahdolliselle tavoitteen
saavuttamatta jäämiselle v. 2027. Taulukossa ovat mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin
lykätty ja vesimuodostumat, joille tavoitteesta poikkeamista on tarve arvioida ensimmäisen kerran. L = elohopean ympäristönlaatunormin
ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, Ni/Cd = mittauksiin perustuva nikkelin/kadmiumin laatunormin ylitys, *
voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitteen
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu poikkeavalle tavoitteelle

2027

Lisätiedon tarve

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus,
HyMo)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

VIRTAVEDET
Kesselinjoki_Kälkäjoki_Kolpakanjoki_
Kuusijoki (L)

Tyydyttävä

Tuhkajoki_Korentojoki (Cd, Ni, L)

Tyydyttävä

Välijoki_Aittapuro_Teeripuro_Särkipuro (L)

Tyydyttävä

x

JÄRVET
Haatajanjärvi (L)

Tyydyttävä

Heinonen (L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kolmisoppi (Cd, Ni, L)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvä (R)

x

Tila
saavutettu

-

Korkananjärvi (L)

x

Pieni Kuumujärvi (L)

Tyydyttävä

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Ruokojärvi (L) (59.826)

Tyydyttävä

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvä (R)

Tila
saavutettu

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus,
HyMo)

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Räätäjärvi (L)

x

Sotkamojärvi (L)

Tyydyttävä

x

Sumpsa (L)

Tyydyttävä

Särkijärvi-Syväjärvi (L)

Tyydyttävä

Särkinen (59.824) (L)

Tyydyttävä

2027

Lisätiedon tarve

Vihtamonjärvi (L)

Tyydyttävä

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

x

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja. Nikkelin
ja kadmiumin pitoisuudet Kolmisopessa, Jormasjärvessä sekä Tuhkajoki-Korentojoessa tulevat alittamaan
niille asetetut ympäristönlaatunormit vuoteen 2027 mennessä.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

3.4.3 Oulujärvi ja sen lähivedet
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Tiedot alueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa (potentiaalissa, voimakkaasti muutetuksi
nimetyt) olevista vesimuodostumista on koottu taulukkoon 3.12. Osaan ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka
aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä
toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä
vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Osassa
vesimuodostumissa on tunnistettu ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin
ekologisen tilan heikkenemisestä. Tällöin tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä
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tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi
kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Vesimuodostumien kemiallinen tila on huono, koska bromattujen difenyylieetteiden pitoisuudet ylittävät
mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin, kuten kaikkialla Suomessa. Humustyypin vesimuodostumissa ylittyy mallinnusten perusteella lisäksi elohopean ympäristönlaatunormi ahvenessa.
Kivesjärvessä elohopean laatunormin ylitys on todettu mittaukseen perustuen. On huomattava, että
kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan
elohopean raja-arvo.
Taulukko 3.12. Oulujärven ja sen lähivesien hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgYM = mittauksiin
perustuva elohopean laatunormin ylitys, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu
vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma
VIRTAVEDET
Mainuanjoki_Niittyjoki (L)

Ekologinen Ekologinen
tila 2008
tila 2013

Ekologinen tila
2019

Paineet, joista
aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous,
turvetuotanto

-

Hyvä

Hyvä

-

Paakanajoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Pohjajoki (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Saaresjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Miesjoki (L)

Varisjoki_Kongasjoki_Lummejoki_Tulijoki (L)
Vuolijoki_Ryynäsjoki (L)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Turvetuotanto, maatalous,
metsätalous, haja-asutus

Vuottojoki_Palojoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Ala-Uonua (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Iso Laamanen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lisätieto

JÄRVET

Iso-Melanen (L)

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
haja-asutus

Iso-Petäinen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kaaresjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kalliojärvi (59.354) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kattilajärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous

Kekkolanlampi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Keskinen (59.354) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Keski-Uonua (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kivesjärvi (HgYM)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kivijärvi (59.372) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Koikerojärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kongasjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Luoteenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Mainuanjärvi (L)

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Turvetuotanto,
kaatopaikka

Osmankajärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Oulujärvi (HgYM)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Paakanajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Paltajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pieni-Laamanen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Ryynänen (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

EU-uimaranta (Paltaniemi,
Sahanranta)
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Saaresjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
haja-asutus, HyMo

Särkinen (59.311) (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Voipuanjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Ylimmäinen Vuottojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Sokajärvi (L)

Taulukkoon 3.13 on koottu tiedot osa-alueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Näiden tilan parantaminen edellyttää uusia vesienhoidon
toimenpiteitä tai käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista.
Taulukko 3.13. Oulujärven lähialueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. L = elohopean
ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, Hg = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys,
- luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, jotka aiheuttavat
riskin ekologisen tilan
heikkenemiselle

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Lisätieto

VIRTAVEDET
Aittojoki (L)
Nuottipuro (L)
JÄRVET
Kaihlanen (L)
Kaupunginlampi (L)

-

Tyydyttävä

Välttävä

Maatalous, metsätalous,
yhdyskunnat, HyMo

Kuluntajärvi (L)

-

Huono

Välttävä

Maatalous, metsätalous

Kylkiäinen (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Mutoudenlampi (L)

-

Hyvä

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Muu rehevöityminen

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, haja-asutus,
muu paine, HyMo

Nimisjärvi
Vimpelinlampi (L)

Metsätalous, muu
rehevöityminen
Metsätalous, muu
rehevöityminen

Ravinnerikkaiden Rokuanharjun
pohjavesien purkautuminen

Tarkastelualueella joidenkin vesimuodostumien tilaluokka on parantunut ja joidenkin heikentynyt edelliseen
luokitteluun verrattuna. Muutos ei välttämättä aina kerro todellisesta muutoksesta, joka olisi tapahtunut
vesimuodostuman ekologisessa tilassa. Syynä voi myös olla se, että edellisen kierroksen luokittelu on tehty
vähäisen aineiston, karttatarkastelun tai mallinnuksen perusteella ja uusimmassa luokittelussa on ollut
käytettävissä uutta tai kattavampaa tietoa tilaluokan määrittelemiseksi. Muutoksen syy voi olla myös
menetelmällinen: turvemaavaltaisilla alueilla lyhytviipymäisille järville on käytetty humuksisten tai runsashumuksisten järvien luokkarajoja, koska lyhytviipymäisten järvien luokkarajoissa ei huomioida humuspitoisuuden vaihtelua. Niissä vesimuodostumissa, joiden on todennettu olevan luontaisesti reheviä, on
puolestaan käytetty luontaisesti rehevien järvien luokkarajoja. Virtavesissä rakenteelliset muutokset kuten
perkaukset ja pohjapadot on otettu aikaisempaa tarkemmin huomioon luokittelussa, mikä on heikentänyt
joidenkin pienten virtavesien tilaluokkaa.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin.
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Taulukkoon 3.14 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve
ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpi kuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %). Se kertoo osaltaan
ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin
suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain suuntaa antava. Hajakuormitus aiheuttaa
suurimmat ravinnepäästöt, joten sen vähentämiseen tulisi suunnata toimenpiteitä. Nimisjärven rehevyys
aiheutuu ravinnerikkaiden Rokuanharjun pohjavesien purkautumisesta. Keskeisintä on vähentää
vesistöalueella olevien pienten järvien ja Oulujärven eteläpuolella olevien jokien maa- ja metsätalouden
kiintoaine- sekä ravinnekuormitusta. Lisäksi pienissä järvissä on paikoin tarvetta sisäisen kuormituksen
vähentämiselle.
Taulukko 3.14. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Oulujärven lähialueella: +++
hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä
(paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden
paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä
tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman
nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

Fosfori

Typpi

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden
hallinta

Muiden
toimenpiteiden
tarve

Metsätalous

Luokittelujakson toiminnoista aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Aittojoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Nuottipuro

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Mainuanjoki_
Niittyjoki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

+

-

Saaresjoki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Vuottojoki_Palo-joki (L)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Ala-Uonua

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Iso Melanen

<10

<10

+

+

+

-

-

-

-

Kaihlanen

30-50

10-30

-

++

-

-

-

-

-

Kaupunginlampi

30-50

<10

++

++

-

-

-

-

-

Kalankulun
edistäminen
Järvikunnostus

Kattilajärvi

<10

10-30

++

-

-

-

-

-

-

-

Kuluntajärvi

>50

>50

+++

-

-

-

-

-

-

-

Kekkolanlampi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Mainuanjärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

+

-

Kylkiäinen

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Mutoudenlampi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Nimisjärvi

>50

>50

-

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Sokajärvi

10-30

<10

+

+

+

-

-

-

-

HyMo-toimenpide

Vimpelinlampi

30-50

<10

+

+

+

-

-

-

-

Kalankulun
edistäminen
Järvikunnostus

Lisätieto

VIRTAVEDET

JÄRVET

Maatalous
Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 3.14. mukaisesti. Vuolijoen
valuma-alue on ollut osana Oulujärven eteläpuolella tehtyä kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelua. Suunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteutusta edistetään maatalouden vesiensuojelun
tehostamiseksi.
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Metsätalous
Metsätalouden toimenpiteiden suunnittelussa ja vesiensuojelussa huomioidaan taulukossa 3.14. esitetyt
vesimuodostumat, joissa on tarve metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen. Vuolijoen valuma-alueelle
on tehty kunnostussuunnitelma, jossa kartoitettiin mahdolliset metsätalouden vesiensuojelun ongelma-alueet.
Suunnitelmassa esitettäviä vesiensuojelun tehostamistoimia pyritään edistämään esimerkiksi Kemerarahoituksen turvin. Vuonna 2010 valmistuneessa Sokajärven kunnostussuunnitelmassa esitetään valumaalueella tehtävien metsä- ja suo-ojitusten yhteydessä rakennettavaksi kiintoainesta pidättäviä ja veden
virtausta hidastavia kaivukatkoja ja laskeutusaltaita muokatulta alueelta tulevan kuormituksen
vähentämiseksi. Nuottipuro sijaitsee kokonaisuudessaan Sokajärven valuma-alueella.
Asutus
Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Rehevien järvien kunnostaminen
Heikentyneessä kunnossa olevien järvien tilaan vaikuttaa alueella pääosin ulkoinen kuormitus, ja tilan
parantaminen keskittyy valuma-alueille. Järviin kohdistuvia suoria kunnostuksia toteutetaan kuitenkin Vaalan
Nimisjärvellä aiempien kunnostusten ylläpitona sekä aluetoimenpiteenä mahdollisesti yksittäisillä myöhemmin
tarkentuvilla kohteilla. Paineena on sisäinen kuormitus tai muu rehevöitymien, tai sekä sisäinen että ulkoinen
muihin sektoreihin liittyvä kuormitus.
Virtavesikunnostukset
Oulujärven lähialueen joet ovat pääosin uittokunnostettuja, mutta niillä voi olla paikoin kalataloudellista
kunnostustarvetta esim. lohikalojen lisääntymisalueiden osalta. Pieniä kunnostustoimia on toteutunut viime
aikoina esim. Varis- ja Kongasjoella. Maa- ja metsätalouden kuivatusten sekä aikoinaan peltoalueiden
hallanarkuuden vuoksi perattuja puroja ja purojaksoja on monin paikoin, ja virtavesieliöstön kuten
taimenkantojen tila on niissä heikentynyt. Tällaisten purojen kunnostuksia on toteutuksessa mm. Paltamon
Kaunisjoella (HELMI-kohde) ja Housupurolla, ja tulevalla hoitokaudella alueellisena toimenpiteenä esitetään
toteutettavaksi 1-2 pienten virtavesien kunnostusta.
Koko Oulujoen vesistön muodostaman suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja
kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 3.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina.
Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta
tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään.
Oulujärven itäpuolisen alueen mustaliuskealueiden aiheuttamat happamuusriskit voivat kasvaa ilman
riittävää maankäytön ohjausta. Muun muassa Mainuanjoen happamuuden syntymistä on syytä selvittää
riittävien toimien kohdentamiseksi.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 3.15).
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Taulukko 3.15. Arvio Oulujärven ja sen lähivesien vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat
mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen
kerran. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

VIRTAVEDET
Aittojoki (59.341)

Tyydyttävä

Nuottipuro (L)

Tyydyttävä

Vuolijoki_Ryynäsjoki (L)

Hyvä (R)

x
x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tila saavutettu

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

JÄRVET
Kaihlanen (L)

Tyydyttävä

Kaupunginlampi (L)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

Kuluntajärvi (L)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kylkiäinen (L)

Tyydyttävä

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Välttävä

2027 jälkeen

Lisäselvitysten tarve
Luontaisen rehevyyden takia tyyppitarkistus
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Mutoudenlampi (L)
Nimisjärvi
Sokajärvi (L)
Vimpelinlampi (L)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

3.4.4 Oulujoki ja sen sivujoet
Osa-alueeseen kuuluu Oulujoki Oulujärven ja Perämeren välillä sekä tähän laskevat sivujoet valumaalueineen ja niillä sijaitsevine järvineen.

Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Oulujoen vesistön osa-alueella on 30 järvi- ja 11 jokivesimuodostumaa. Järvipinta-alasta 75 % ja virtavesien
yhteen lasketusta uomapituudesta 74 % on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa (voimakkaasti
muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). Tiedot näistä vesimuodostumista on koottu taulukkoon 3.16. Järvistä kahdeksaantoista ja virtavesimuodostumista kahteen ei
kohdistu ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä,
koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla
ohjauskeinoilla. Kuudessa järvessä ja neljässä virtavesimuodostumassa on tunnistettu ihmistoiminnoista
aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa ekologisen tilan heikkenemisestä. Sen estämiseksi tarvitaan
toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että
vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin. Humustyypin vesimuodostumissa ylittyy
mallinnusten perusteella lisäksi ahvenelle asetettu elohopean ympäristönlaatunormi. Lisätietoa on hankittu
mittauksilla (taulukot 3.16 ja 3.17). On huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi
on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan elohopean raja-arvo.
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Oulujoen alaosassa, Sanginjoessa, Utosjoessa sekä Pirttijärvessä ja Otermanjärvessä ahventen
elohopeapitoisuus on yli 70 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettävä. Oulujoen alaosalta on
mittaustuloksia alkyylifenoleista ja etoksylaateista (nonyylifenoli, oktyylifenolit), aromaattisista hiilivedyistä
(naftaleeni) ftalaateista, perfluoratuista yhdisteistä, organoklooripestisideistä ja muista pestisideistä. Niiden
ympäristönlaatunormit alittuvat. Metalleista kadmium, biosaatava lyijy, elohopea, biosaatava nikkeli alittuvat
mittausten perusteella. Oulujoen keski- ja yläosalla kadmiumin ja biosaatavan lyijyn pitoisuudet alittivat
ympäristönlaatunormin. Biosaatava nikkeli on silmällä pidettävä yhden yksittäisen suuren pitoisuuden vuoksi.
Taulukko 3.16. Oulujoen ja sen sivujokien hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu riski
tilan heikentymisestä. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgS = ahvenen
elohopeapitoisuus silmällä pidettävä, HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, HgAM = elohopean laatunormi alittuu
mittauksin, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon. * = voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista
aiheutuu tilan
heikkenemisen
riskiä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous,
metsätalous

Oulujoen keski- ja yläosa*

Hyvä*

Hyvä*

Hyvä*

Oulujoen alaosa* (HgS)

Hyvä*

Tyydyttävä*

Hyvä*

-

Hyvä

Hyvä

Potkunjoki (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Utosjoki (HgS)

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Lisätieto

VIRTAVEDET
Kalliojoki_Kuivikkojoki (L)
Kutujoki_Pohjanjoki_Korpisenjoki_Murtojoki (L)
Muhosjoki (HgAM)

Piltunginjoki (L)

JÄRVET

Natura: luontotyypit
EU-uimaranta (Tuira)
Natura: Oulujoen suisto

-

Ahvenjärvi (59.173) (L)

-

-

Erinomainen

-

Ala-Potkunjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hetejärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Isojärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Iso Kivijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Järvenjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kalliojärvi (59.249) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Keskijärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kiiskisjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kortejärvi (59.255) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kuivikkojärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Mätäsjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Oisavanjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Otermanjärvi (HgS)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Paatinjärvi (L)

Hyvä

Hyvä

Erinomainen (R)

Metsätalous

Pilpajärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Piltunginjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Pirttijärvi (59.276) (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä (R)

Metsätalous, hajaasutus

Pirttijärvi (59.142) (HgS)

-

Hyvä

Pontema (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Somerjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-
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Tervalampi (L)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Tolkanjärvi (L)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Ylä-Potkunjärvi (L)

-

Hyvä

Hyvä

-

Taulukkoon 3.17 on koottu tiedot tarkastelualueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Tilan parantaminen edellyttää aiemmin mainittujen
toimenpidetyyppien lisäksi tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai
käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista.
Taulukko 3.17. Oulujoen ja sen lähijokien kattaman alueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono.
L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgS = elohopean laatunormi silmällä
pidettävä, HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset.
Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, maatalous, HyMo

Lisätieto

VIRTAVEDET
Naamanjoki (L)
Poikajoki (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, happamat sulfaattimaat

Ahmasjärvi (L)

-

Välttävä

Välttävä

Maatalous, muu rehevöityminen

Iso-Vuotunki (L)

-

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, muu rehevöityminen

Niilesjärvi (L)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, muu paine

Pienanjärvi (L)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Puokiojärvi (L)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, muu rehevöityminen

Sanginjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, muu rehevöityminen

Sanginjoki (L) (HgS)

Natura: luontotyypit, lettorikko

JÄRVET

Vesistöalueella kuuden järven tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta. Vastaavasti yhden järven
(Pienanjärvi) tilaluokka on huonontunut. Virtavesien tilaluokka on pysynyt ennallaan. Muutokset johtuvat
pääosin uudesta luokitteluaineistosta ja päivitetystä VEMALA-mallista. Edellisen kierroksen luokittelu on tehty
vähäisen aineiston, karttatarkastelun tai mallinnuksen perusteella ja uusimmassa luokittelussa on ollut
käytettävissä uutta tai kattavampaa tietoa tilaluokan määrittelemiseksi.
Oulujoen ala-, keski- ja yläosalla on toteutettu useita toimenpiteitä. Kunnostustarvekartoitukset on tehty
Naamanjoelle ja Piltunginjoelle. Poikajoelle on laadittu kunnostussuunnitelma. Merikosken kalatien toimivuutta
on kehitetty teknisillä ratkaisuilla ja voimalaitoksen käyttöä hyödyntämällä. Hupisaarten puroalue on
kunnostettu ja vesitetty ympärivuotisesti. Montan keräilylaite on valmistunut ja sen käyttöä kehitetään saatujen
kokemusten perusteella. Lisäksi vesistöalueella on toteutettu useita vaelluskaloihin liittyviä tutkimuksia ja
toimenpiteitä mm velvoiteistutusten kehittäminen, jotka tukevat toimenpideohjelman tavoitteita.
Toimenpiteiden jatkuvuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi alueella toimii aktiivisesti Oulujoen
moninaiskäyttöhanke (OUMO) ja toiminnan ohjaamiseksi on yhteistyössä laadittavana Oulujoki-visio,
hankenimeltään ARVOVESI.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 3.18 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
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vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %
nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien
toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain
suuntaa antava.
Taulukko 3.18. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Oulujoessa ja sen sivujoissa:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, jotka
ovat vesienhoidon mukaisessa tavoitetilassa, mutta joiden ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden
tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden
hallinta

Muiden toimenpiteiden
tarve

Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %
Fosfori
Typpi

Maatalous

Vesimuodostuma

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Naamanjoki

10-30

<10

++

++

-

-

-

-

-

Muhosjoki

30-50

10-30

++

++

-

-

-

-

-

Poikajoki

>50

30-50

++

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Potkunjoki

30-50

<10

-

+

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Sanginjoki

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

++

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Ahmasjärvi

>50

>50

+++

-

-

-

-

-

-

Hetejärvi

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

30-50

10-30

++

-

-

-

-

-

-

Niilesjärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Oisavanjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Paatinjärvi

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Pienanjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Pilpajärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Pirttijärvi

<10

<10

-

+

+

-

-

-

-

Lisätieto

JOET
Kutujoki_Pohjanjoki_
Korpisenjoki_Murtojoki

Utosjoki

Virtavesikunnostus,
kalankulun edistäminen,
säännöstelyn kehittäminen

JÄRVET

Iso-Vuotunki

Järvikunnostus

Mahdollisesti luontaisesti
rehevä

Järvikunnostus
Maankaatopaikka

Puokiojärvi

30-50

<10

-

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Sanginjärvi

30-50

10-30

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Tervalampi

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Asutus
Viemäriverkostoa on laajennettu taajamien liepeillä oleville haja-asutusalueille Oulujokivarren siirtoviemärin
lähialueilla. Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Taajama-alueilla kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan.
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Maatalous
Oulujärven alapuolisella valuma-alueella tarvitaan laajaa kustannustehokkaimpien maatalouden kuormitusta
vähentävien toimenpiteiden käyttöönottoa. Neuvonnalla toimenpiteitä (mm. talviaikaista kasvipeitteisyyttä,
peltojen suojavyöhykkeitä ja monivaikutteisia kosteikkoja) voidaan kohdentaa tila- ja lohkokohtaisesti
vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa
taulukon 3.18. mukaisesti. Suurin osa maataloudesta on keskittynyt Oulujokilaakson alaosaan. Maatalouden
vaikutukset näkyvät voimakkaimmin Muhosjoen ja sen sivujoen Poikajoen tilassa, minkä vuoksi maatalouden
vesienhoitotoimenpiteitä tulee suunnata erityisesti sinne.
Oulujoen ja sen sivujokien alueella on karjataloutta vähemmän kuin vesienhoitoalueen eteläisellä osaalueella. Rakennetut nautaeläinten jaloittelutarhat eivät merkittävästi kuormita vesistöjä. Käytännössä eläinten
ulkoilualueiden kirjo on moninainen ja neuvonnalla tulee pyrkiä asianmukaisten jaloittelutarhojen ja
ulkotarhojen sekä riittävän kokoisten laitumien käyttöön. Jaloittelutarhojen ja ulkotarhojen vesiensuojelutilanne
tulee selvittää.
Metsätalous
Metsätaloudessa vesienhoidon toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti latvavesistölle, jossa vaikutukset
näkyvät. ”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” toimenpidettä kohdistetaan taulukon 3.18. mukaisesti
ja erityisesti metsätalouden vesienhoidon painopistealueille, kunhan aineisto valmistuu. Toimenpiteessä
huomioidaan myös vanhat ojitusalueet ja vedenpidätyskyvyn parantaminen. Myös kunnostusojitusten
suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä metsänuudistamisen suojavyöhykkeissä tulee huomioida em.
painopistealueet. Kunnostusojituksissa tarvitaan tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä erityisesti kuormitetulla,
metsätalousvaltaisilla Naamanjoella ja Sanginjoella sekä metsätalouden kuormittamilla järvillä (taulukko 3.18).
Turvetuotanto
Vuonna 2019 alueella oli tuotannossa 1 360 ha (tuotanto-, tuotantokuntoinen ja kunnostettavana oleva pintaala). Mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan
tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon mahdollinen pohjamaiden aiheuttama
vesistön happamoitumisriski. Vivianiitti- ja muut rautasedimenttiesiintymät, sekä potentiaaliset happamat
sulfaattimaat tulee huomioida turvetuotannossa ja sen jälkikäytössä. Turvetuotanto ei ole merkittävä paine
alueen vesimuodostumissa, mutta turvetuotannon perustoimenpiteet koskevat kaikkia alueen turvetuotantoalueita.
Peruskuivatukset
Nykyisin tehtävät ojitukset ovat pääosin peruskorjaushankkeita. Niissä kuivatusta kuitenkin usein tehostetaan
mm. nykyaikaisen salaojituksen mahdollistamiseksi, minkä lisäksi joitakin uusia alueita voi tulla peruskuivatuksen piiriin tilusjärjestelyissä (uusjakohankkeet). Tälle alueelle ei odoteta peruskuivatushanketta, mutta
jos sellainen toteutuu, tulee siinä käyttää luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä. Toimenpiteitä
tarvitaan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja nykyisen vesilain tarkoittaman luonnontilaisten
kaltaisten piirteiden säilyttämiseksi, vedenpidätyskyvyn parantamiseksi ja erityisesti happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun tehostamiseksi.
Happamuus
Sanginjoen veden happamuus on ollut ajoittain vesieliöstön kannalta kriittinen. Pahimmillaan siitä on
aiheutunut kalakuolemia. Ilmiö johtuu erityisesti happamilta turvemailta nopeasti vesistöön johtuvista
voimakkaista sateista ja sulamisvesistä, osittain myös happamista sulfaattimaista ja mustaliuskealueista.
Ylivalumien aikana vedet eivät pääse suotautumaan happamien pintaturpeiden lisäksi riittävästi syvempien
maakerrosten läpi. Tämä voimistaa happamuutta ja heikentää veden viipymää. Happamuuskuormitus laskee
Sanginjoen vuosittaisten pH-minimien keskiarvon alhaiseksi, tasolle 5,1.
Ohjaus maankuivatushankkeissa jo tunnistetuilla riskialueilla on ollut edellytys sille, etteivät happamuusongelmat ole lisääntyneet, mutta niiden esiintymiseen ovat vaikuttaneet myös sääolosuhteet. Riskialueiden
maankäytössä, kuten kuivatushankkeissa, huomioidaan kaivu- ja kuivatussyvyydet, kuivatusolojen säätö ja
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muut happamuuden torjuntatoimet. Vesienhoidon toimenpiteistä ’happamien sulfaattimaiden nurmet’ toimenpiteelle tarvitaan taloudellista kannustinta myös Oulujoen osa-alueella, jossa sitä ei edellisellä
ohjelmakaudella ollut.
Rehevien järvien kunnostukset
Heikentyneessä kunnossa olevien järvien tilaan vaikuttaa alueella pääosin ulkoinen kuormitus, ja tilan
parantaminen keskittyy valuma-alueille. Järviin kohdistuvia suoria kunnostuksia esitetään toteutettavaksi
Ahmasjärvellä, Iso-Vuotungilla ja Sanginjärvellä. Alueellisena toimenpiteenä kunnostuksia voidaan tehdä
sisäisestä kuormituksesta tai muusta rehevöitymisestä kärsivillä yksittäisillä järvillä, hoitokauden aikana
tarkentuvilla kohteilla.
Säännöstelyn kehittäminen
Naamanjoen alaosalle esitetään varmistettavaksi ekologinen virtaama.
Kalankulun edistäminen
Oulujärven alapuolisella valuma-alueella kalankulkua esitetään edistettäväksi Naamajoella. Voimakkaasti
muutettujen vesien tilaluokittelussa on arvioitu, ettei Oulujoen pääuoman vesimuodostumien tilatavoitteen
saavuttaminen vaadi kalankulun järjestämistä voimalaitosten ohi.
Virtavesikunnostukset
Oulujärven alapuolisella valuma-alueella virtavesikunnostusta esitetään toimenpiteeksi Naamajokeen,
Poikajokeen ja Potkunjokeen. Oulujärven alapuoliselle alueelle esitetään aluetoimenpiteenä kolmen pienen
virtaveden kunnostusta. Purot tarkentuvat myöhemmin mm. inventointien ja ARVOVESI -hankkeessa sekä
alueen yhteistyötahoilta saatavien tietojen perusteella. Lisäksi kunnostusten ylläpitona huomioidaan toimet
Hupisaarten puroilla.
Koko Oulujoen vesistön muodostaman suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja
kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 3.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina.
Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta
tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään. Maa- ja
metsätalouden jokea rehevöittävä ravinnekuormitus siirtyy suurimmaksi osaksi kevättulvan ja mahdollisten
muiden tulvien aikana joesta nopeasti merialueelle vaikuttaen erityisesti siellä. Haja-asutuksen kuormitusta
tulee ympäri vuoden.
Sanginjoen happamuushaitat eivät tule merkittävästi vähenemään tulevina vuosina vesienhoidon toimenpiteiden avulla, sillä happamien turvemaiden kuivatus on eri sektoreilla toimenpiteisiin nähden liian laajaalaista ja orgaanisen happamuuden syntyminen alun perin osin myös luontaista. Joen alhaisten pH-tasojen
nosto vaatisi voimakasta ja jatkuvatoimisesti kontrolloitua virtaveden kalkitusta, minkä kustannukset ja
käytännöllisyys muodostuisivat haastaviksi. Orgaanisen happamuuden aiheuttamat pH-vaihtelut voimakkaan
maankuivatuksen alueella voivat jopa kasvaa lämpimien ja sateisten kausien äärevöityessä. Sulfidiperäiset
happamuusongelmat eivät toimenpiteiden ja hankkeiden ohjauksen ansiosta todennäköisesti vesistössä
lisäänny. Se vähentää happamuusriskien syntymistä myös muissa Oulujoen alaosan rannikon läheisissä
vesissä.
Oulujoen pääuoman ekologisen tilan parantaminen säännöstelykäytäntöä kehittämällä ei ole mahdollista
vähäistä enempää aiheuttamatta haittaa vesivoiman tuotannolle. Myöskään virtavesien elinympäristöjen
palauttaminen padotuille alueille siinä määrin, että sillä olisi vähäistä suurempaa vaikutusta ekologiseen tilaan
ei ole mahdollista aiheuttamatta merkittävää haitta voimataloudelle. Pääosa Oulujoen vesistöalueen alaosalla
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sijaitsevista morfologialtaan merkittävästi muutetuista suuremmista virtavesistä on jo kunnostettu. Varsinkin
Oulujärven yläpuolisilla alueilla on vielä useita pienehköjä joki- ja puroluokan vesimuodostumia, joiden
hydrologis-morfologista tilaa pystytään parantamaan kunnostustoimenpiteillä.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 3.19). Joissakin vesimuodostumissa hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä
ei ole realistinen tavoite, joten luonnonolosuhteista johtuen tavoite on siirretty vuoden 2027 jälkeen.
Taulukko 3.19. Arvio Oulujoen ja sen sivujokien vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat
mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen
kerran. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna. * voimakkaasti muutettu
vesimuodostuma (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitteen
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

2027

JOET
Naamanjoki (L)
Oulujoen alaosa*

Tyydyttävä
Hyvä*

Poikajoki (L)

Tyydyttävä

Sanginjoki (L)

Tyydyttävä

x
x
x
x

Tila saavutettu

-

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, happamuus)

JÄRVET
Ahmasjärvi (L)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Mahdollisesti tyypittelyn tarkistus 2027

Iso-Vuotunki (L)

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Niilesjärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027

Oisavanjärvi (L)

Hyvä

x

Tila saavutettu

Pienanjärvi (L)

Tyydyttävä

Puokiojärvi (L)

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Sanginjärvi

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

-

2021

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

3.4.5 Rokuan alueen järvet
Kaikki Rokuan alueen järvet Siikajoen vesistöalueelle sijoittuvaa Rokuanjärveä lukuun ottamatta käsitellään
tässä luvussa. Rokuan harjualueen vesimuodostumiin kuuluvat Ahveroinen, Jaakonjärvi, Kivi-Ahveroinen,
Lianjärvi, Loukkojärvi, Nurkkajärvi, Saarinen, Salminen, Soppinen, Syväjärvi, Tulijärvi ja Vaulujärvi.

Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Rokualla 92 % järvistä ja 81 % järvipinta-alasta on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Tiedot
näistä järvistä on koottu taulukkoon 3.20. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että järvi olisi
luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi. Lianjärvessä ja Syväjärvessä haja- ja
loma-asutuksen jätevedet aiheuttavat riskin tilan heikentymiselle. Kirvesjärvessä vieraslaji vesirutto aiheuttaa
riskin hyvän tilan säilymiselle. Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että
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bromattujen difenyylieettereiden pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun ympäristönlaatunormin. Humustyypin vesimuodostumissa ylittyy mallinnusten perusteella lisäksi elohopean ympäristönlaatunormi. Tulijärvessä ahventen elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi alittui mittausten perusteella.
Järvet kuuluvat Rokuan Natura-alueeseen, jonka suojeluperusteena on luontotyypit, mm. suppalammet.
Taulukko 3.20. Rokuan hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat järvet. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys
laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon.

Järvi

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista
aiheutuu tilan
heikkenemisen
riskiä

Lisätieto

Ahveroinen (L)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Jaakonjärvi (L)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kirvesjärvi (L)

-

-

Hyvä (R)

Vesirutto

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Erinomainen (R)

Haja-asutus

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kivi-Ahveroinen (L)
Lianjärvi (L)
Loukkojärvi 59.217 (L)
Nurkkajärvi (L)

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

-

Saarinen (L)

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Salminen (L)

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Soppinen (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

Syväjärvi 59.219 (L)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Haja-asutus

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Vaulujärvi (L)

Luokka määritetty luontaisesti rehevän
tyypin mukaan (fosforipitoinen maaperä)
Luokka määritetty luontaisesti rehevän
tyypin mukaan (fosforipitoinen maaperä)

Luokka määritetty luontaisesti rehevän
tyypin mukaan (maaperässä vivaniittia)

Rokuan järvistä Tulijärvessä vieraslaji vesirutto laskee ekologisen tilan tyydyttäväksi, mutta myös haja-asutus
on tunnistettu paineeksi, joka edellyttää toimenpiteitä. Uudet, käyttökelpoiset tekniset menetelmät vesiruton
poistamiseksi vesistöstä ovat vasta kehitteillä.
Taulukko 3.21. Rokuan järvet, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. HgAM = elohopean ympäristönlaatunormi
alittuu mittausten perusteella. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Järvi
Tulijärvi (HgAM)

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Välttävä

Välttävä

Tyydyttävä

Vesirutto, haja-asutus

Lisätieto
Luokka määritetty luontaisesti rehevän tyypin
mukaan (maaperässä vivaniittia)

Viiden järven tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta. Loukkojärveä lukuun ottamatta muutos johtuu
siitä, että edellisessä luokittelussa käytetyn vähähumuksinen järvityypin sijaan Rokuan harjualueen alle 128,9
metriä merenpinnan yläpuolella sijaitseville järville käytettiin luontaisesti rehevien järvien luokkarajoja. Rokuan
luontaisesti rehevät järvet muodostavat purojen yhdistämän järviketjun Leväsoppinen–Iso-Syväjärvi–
Lianjärvi–Tulijärvi-Kotalampi–Kirvesjärvi–Koivujärvet ja Holma. Rokuanjärven historiaa on selvitetty
sedimenttinäytteistä. Rehevyyttä aiheuttaa harjuun kerrostunut ravinnerikas maakerros, josta ravinteet
kulkeutuvat järviin. Harjualueen karut järvet sijaitsevat ylempänä.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Taulukkoon 3.22 on koottu tiedot Rokuan alueella tarvittavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi
mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle, joka kaikissa järvissä
on alle 10 % nykyisestä kuormituksesta). Arvio on pienissä vesimuodostumissa suuntaa antava. Ulkoisia
kuormittajia ei harvahkon vapaa-ajan asutuksen lisäksi ole. Rehevyyden arvellaan johtuvan muun muassa
ravinteikkaista maa- ja kallioperän kerroksista sekä pohjavedenpinnan vaihteluista. Rokuan rehevissä järvissä
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on happiongelmia talvisin, osassa järvistä happitilanne on heikko myös kesäaikaan. Lisäksi levähaittoja on
toistuvasti.
Taulukko 3.22. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Rokuan järvissä: +++
hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä
(paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden
paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista
tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä).

Turvetuotanto

Happamuuden
hallinta

Luontainen rehevyys

Typpi

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Vesiruton torjunta

Fosfori

Yhdyskunnat

Lisätieto

Haja-asutus

Muiden
toimenpiteiden
tarve

Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Järvi

Kirvesjärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Lianjärvi

<10

<10

-

-

++

-

-

-

-

Luontainen rehevyys

Syväjärvi

<10

<10

-

-

++

-

-

-

-

Luontainen rehevyys

Tulijärvi

<10

<10

-

-

++

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

Luontainen rehevyys

Asutus
Hyvää huonommassa tilassa olevat Rokuan järvet ovat pääasiassa sisäkuormitteisia, eikä niille ole löydetty
merkittävää ulkoista kuormittajaa. Soppinen, Syväjärvi, Lianjärvi ja Tulijärvi ovat pieniä kirkasvetisiä
(vähähumuksisia) järviä, joihin ulkopuolelta kohdistuva kuormitus on lähinnä vähäistä haja- ja vapaa-ajan
asutuksen kuormitusta. Lianjärven kuormitus tulee suureksi osaksi yläpuolisesta Syväjärvestä. Lianjärven
ravinteet ja vapaa-ajan asutus kuormittavat myös Tulijärveä. Soppinen on lasku-uomaton järvi, joka ei suoraan
kuormita muita järviä. Vesiensuojelutoimenpitein tulee varmistaa ulkoisen ravinnekuormituksen pysyminen
mahdollisimman vähäisenä. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja
pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään.
Rehevien järvien kunnostukset
Tekniset menetelmät vesiruton poistamiseksi vesistöstä ovat vasta kehitteillä, ja myös Rokuan alueella
leviämistä rajoittavat toimet ovat keskeisiä. Siksi kasvillisuuskartoitukset tulevat toteutettavaksi riskivesistöissä. Vesiruttoa poistetaan mm. nuottaamalla. Runsasfosforisissa järvissä tulee kiinnittää huomiota
myös typpikuormituksen rajoittamiseen parantamalla alueen jätevesien käsittelyä. Aluetoimenpiteenä Rokuan
alueella toteutetaan kunnostuksia arviolta 3-4 järvellä.
Koko Oulujoen vesistön muodostavan suunnittelualueen (mukaan lukien Rokuan järvet ja Oulun seudun
pikkujärvet) kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 3.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta lykättiin
alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt olivat
teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 3.23). Sen mukaan hyvä tila on mahdollista saavuttaa vuoteen 2021 mennessä, vaikkakin vesiruton
runsastuminen voi vaikeuttaa tilatavoitteeseen pääsyä.
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Taulukko 3.23. Arvio Rokuan järvien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. L = elohopean ympäristönlaatunormin ylitys
laskeuman ja luonnonolojen perusteella arvioituna, HgAM = elohopean ympäristönlaatunormi alittuu mittausten perusteella.

Järvi

Ekologinen
tila 2019

Lianjärvi (L)

Erinomainen

Soppinen (L)

Hyvä

Syväjärvi (L)

Hyvä
Tyydyttävä

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

Tulijärvi (HgAM)

Päivitetty
tavoite

Lisätieto

Tila saavutettu

-

x

Tila saavutettu

-

x

Tila saavutettu

-

x

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus), vesirutto haasteena.

2021

2027

x

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Natura-alueen järvillä ei ole tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Karujen ja kirkasvetisten järvien,
pikkujokien ja purojen sekä lähteiden ja lähdesoiden tila on osin erittäin hyvä, osin on havaittavissa
rehevöitymisestä tai vedenpinnan laskusta johtuvia haittoja. Häiriintymättömien vesistöjen ja pienvesien tilojen
säilyminen mahdollisimman hyvänä tulee turvata. Muita erityistavoitteita ei kohdistu alueen vesiin.

3.4.6 Kuivasjärvi ja Pyykösjärvi
Kuivasjärvi ja Pyykösjärvi ovat Oulun kaupungin alueella sijaitsevia järviä, joiden vesi purkautuu Kuivasojan
kautta suoraan mereen. Kuivasojaa ei ole rajattu vesimuodostumaksi, joten sitä ei tarkastella erikseen
vesienhoidossa.

Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Pyykösjärvi on tyydyttävässä ja Kuivasjärvi välttävässä ekologisessa tilassa (taulukko 3.24). Molempia järviä
kuormittavat hulevedet (taulukko 3.25). Kuivasjärveä vaivaa lisäksi heikko happitilanne, joka on mahdollisesti
seurausta sisäisestä kuormituksesta. Pyykösjärven sedimenttiin kertynyt aines aiheuttaa järvessä muun
muassa liiallista happamuutta. Molempien järvien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen
difenyylieettereiden pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun ympäristönlaatunormin.
Ahventen elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi ylittyy Kuivasjärvessä ja on 70,5 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettävä Pyykösjärvessä. On huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä
elohopean laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan elohopean raja-arvo.
Taulukko 3.24. Pyykös- ja Kuivasjärven ekologsen tilan kehittyminen sekä järviin kohdistuvat merkittävät paineet. Molempien järvien
kemiallinen tila on huono bromattujen difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylityksestä johtuen. HgS = ahvenen elohopeapitoisuus
silmällä pidettävä, HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon.

Järvi

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat merkittävät
paineet

Pyykösjärvi (HgS)

Huono

Välttävä

Tyydyttävä

Hulevedet, muu rehevöityminen

Kuivasjärvi (HgYM)

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Hulevedet, muu rehevöityminen, muu paine

Lisätieto

Pyykösjärven ekologisen tilan luokka on noussut huonosta tyydyttäväksi. Kuivasjärven tilassa ei ole
tapahtunut muutoksia, joiden ansiosta tilaluokkaa olisi ollut perusteltua nostaa.
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Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Vesiensuojelutoimenpitein tulee varmistaa, että ulkoinen ravinnekuormitus pysyy mahdollisimman pienenä.
Myös sisäinen kuormitus edellyttää toimenpiteitä. Taulukkoon 3.25 on koottu tiedot toimenpiteiden tarpeesta
ja. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja
typpikuormalle (30-50 % ja yli 50 % nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen
vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Pienissä järvissä arvio on suuntaa antava.
Taulukko 3.25. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Pyykös- ja Kuivasjärvessä:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää
ekologista tilaa (keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

Fosfori

Typpi

Metsätalous

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden
hallinta

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuva ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Järvi

Pyykösjärvi

>50

30-50

-

-

-

-

-

-

-

Kuivasjärvi

>50

>50

-

-

-

-

-

-

-

Muiden
toimenpiteiden tarve

Lisätieto

Hulevesien hallinta
Järvikunnostus
Hulevesien hallinta
Järvikunnostus

Muu rehevöityminen
Muu rehevöityminen
Vanha kuormitus

Asutus
Pyykös- ja Kuivasjärven valuma-alueiden asutus on kokonaisuudessaan liitetty viemäriverkostoon, mutta
koska valuma-alueista suuri osa on rakennettua taajama-aluetta, kuormittavat hulevedet, liikenne ja
infrastruktuuri järviä jossain määrin. Asutukseen kohdistuvia erityisiä toimenpiteitä ei ole suunniteltu.
Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostamisen tarve tulee kuitenkin arvioida. Esimerkiksi viivytysratkaisut,
laskeutusaltaat ja kosteikot voivat parantaa vesistöihin johdettavien hulevesien laatua.
Happamuus
Happamuuden torjuntaan liittyviä toimia ei ole ensimmäisellä hoitokaudella toteutettu Pyykösjärven alusveden
laadun parantamista lukuun ottamatta, koska alusveden happitilanne vaikuttaa järven happamuuden
syntymiseen. Alueella esiintyy happamia sulfaattimaita, ja maankäyttöhankkeissa järvien valuma-alueilla
happamuuden torjuntamahdollisuudet otetaan huomioon hankkeissa tehtävien selvitysten perusteella. Ohjaus
maankuivatushankkeissa jo tunnistetuilla riskialueilla on ollut edellytys sille, etteivät happamuusongelmat ole
lisääntyneet, mutta niiden esiintymiseen ovat vaikuttaneet myös sääolosuhteet. Sulfaattimaiden
yleiskartoituksen aineisto valmistuu lähiaikoina myös Oulun alueella, minkä lisäksi riskialueiden
maankäytössä kuten kuivatushankkeissa huomioidaan kaivu- ja kuivatussyvyydet, kuivatusolojen säätö ja
muut happamuuden torjuntatoimet. Järvien kunnostuksiin liittyvien selvitysten mukaan niiden pohjilla esiintyy
samoin sulfidipitoisia maita.
Rehevien järvien kunnostukset
Molempia järviä kunnostetaan myös tulevalla hoitokaudella. Oulujoen veden johtamista Pyykösjärveen ja
Kuivasjärven hapetusta jatketaan. Myös kalastorakennetta pyritään kunnostuksissa korjaamaan, ja etenkin
Kuivasjärven valuma-alueella toteutetaan mittavia pidätys- ja vesiensuojelurakenteita ulkoisen, kuten
taajaman ja teollisuusalueen hule- ja kuivatusvesistä tulevan kuormituksen vuoksi.
Koko Oulujoen vesistöalueen muodostavan suunnittelualueen (mukaan lukien Rokuan järvet sekä Pyykös- ja
Kuivasjärvi) kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 3.5.

96

Tilatavoitteen saavuttaminen
Kuivas- ja Pyykösjärvien tilan kannalta keskeisintä on hulevesien hallinta, joka on huomioitu toimenpiteissä.
Kuivasjärveä mahdollisesti vaivaava sisäinen kuormitus hidastaa tilan kohentumista. Pyykösjärven alusveden
laadusta huolehtiminen on oleellista, mutta seuranta-aineiston ja kokemusten vähäisyydestä johtuen pH-tason
pysyttäminen riittävällä tasolla ei ole varmaa. Valuma-alueella riskinä olevan happamuuden välttäminen vaatii
sulfaattimaiden ottamista huomioon. Kuivatustoimintaa on erityisesti infra- ja muussa rakentamisessa.
Hankekohtaiset täsmäkartoitukset sekä niiden perusteella tehtävät kuivatusratkaisut voivat edesauttaa
järvien, mutta myös Kuivasojan pH-tason säilyttämisessä riittävänä. Kuivasjärven vedenlaatu puolestaan on
osittain riippuvainen sen yläpuolisen Pyykösjärven vedenlaadusta, joskin Pyykösjärven alue muodostaa vain
osan Kuivasjärven valuma-alueesta.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 3.26). Pyykösjärven tila saataneen hyväksi ennen Kuivasjärveä.
Taulukko 3.26. Arvio Pyykös- ja Kuivasjärven vesimuodostumien ekologisen tilan tavoitteiden saavuttamisajankohdasta sekä syy tavoitteen
myöhentämiselle.

Järvet, joissa
tavoitteen
saavuttamisen
ajankohtaa on lykätty

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty tavoite

Perustelu

2027

Pyykösjärvi

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kuivasjärvi

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja. Kalojen
elohopeapitoisuus ylittää laatunormin Kuivasjärvessä ja on silmällä pidettävä Pyykösjärvessä.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

3.5 Yhteenveto suunnittelualueen toimenpiteistä
Oulujoen vesistön suunnittelualueelle esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat vuositasolla noin
10,6 miljoonaa euroa (taulukko 3.27). On kuitenkin huomattava, että osa perustoimenpiteiden kustannuksista
puuttuu toistaiseksi.

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;
Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät
toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;
Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää
lainsäädännön velvoitteet.
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Taulukko 3.27. Oulujoen vesistön suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet 2022–2027. Vemu = vesimuodostuma. Perustoimenpiteiden
kustannukset ovat vielä osin puutteelliset. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide.
Sektori

Toimenpide

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden
käsittelyn tehostaminen /T

Määrä

Yksikkö

782 Viemäriverkoston
ulkopuolella olevat

Investointikustannus

Käyttökustannus

5 876 000 €

Vuosikustannus
356 518 €

kiinteistöt (lkm)
Kiinteistökohtaisten jäteveden
käsittely-yksiköiden käyttö ja

5 846 Viemäriverkoston
ulkopuolella olevat

2 258 500 €

2 258 500 €

150 ha

15 000 €

15 000 €

Sulfaattimaiden riskikartoitus /T

19 800 ha

495 000 €

495 000 €

CAP ja ehdollisuuden

27 300
7 955 ha

875 050 €

875 050 €

6 300 ha

132 300 €

132 300 €

37 570 €

37 570 €

263 580 €

263 580 €

ylläpito /P
Happamuuden
torjunta

Säätösalaojituksen ja -kastelun
rakentaminen, automatisointi,

kiinteistöt (lkm)

hoito ja ylläpito happamuuden
torjunnassa /T

Maatalous

vaatimukset /P
Jo käytössä olevien
turvepeltojen nurmet /T
Kasvinsuojeluaineiden käytön
vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto /T
Lannan prosessointi /T
Lannan ympäristöystävälliset
levitysmenetelmät /T
Luonnonmukainen
peruskuivatus /T
Maatalouden kosteikot /T

37 570 kuutiota
5 730 sijoitetun lannan
levitysmäärä ha
1 hankkeiden lkm
65 ha

50 000 €
461 100 €

4 341 €
49 720 €

89 755 €

Maatalouden monimuotoisuusja luonnonhoitopellot /T

760 ha

32 000 €

32 000 €

Maatalouden suojavyöhykkeet

930 ha

528 240 €

528 240 €

530 000 €

530 000 €

30 119 ha

98 476 €

98 476 €

3 987 ha

179 350 €

179 350 €

42 050 ha

2 523 000 €

2 523 000 €

/T
Maatalouden tilakohtainen

1 000 tilaa/kausi

neuvonta /T
Maatalouden uudet

400 ha

vesiensuojelumenetelmät
(kipsi, rakennekalkki ja kuidut)
/T
Peltojen talviaikainen eroosion
torjunta /T
Ravinteiden ja orgaanisen
aineksen (sis. lanta)
kierrättäminen /T
Ravinteiden käytön hallinta /T
Säätösalaojitus jo käytössä

120 ha

127 200 €

10 080 €

33 951 €

6 350 ha

476 250 €

31 750 €

73 099 €

831 600 €

831 600 €

136 000 €

136 000 €

7 130 €

16 819 €

olevilla turvepelloilla /T
Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana
suometsänhoitoa /MP
Metsätalouden koulutus ja

4 620 hlö/kausi

neuvonta /T
Metsätalouden vesiensuojelun

17 000 ha

tehostaminen /T
Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen /T

62 kpl (rakenteiden

111 600 €

määrä)
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Uudistushakkuiden
suojakaistat /T
Teollisuus

5 012 265 €

64 185 €

499 374 €

29 ha tuotantoaluetta

29 580 €

1 044 €

3 125 €

70 ha tuotantoaluetta

182 000 €

2 520 €

15 325 €

Ojitettu pintavalutuskenttä
pumppaamalla /MP

103 ha tuotantoaluetta

278 100 €

3 708 €

23 275 €

Ojitettu pintavalutuskenttä, ei

103 ha tuotantoaluetta

100 940 €

1 545 €

8 647 €

342 ha tuotantoaluetta

848 160 €

12 312 €

71 989 €

647 ha tuotantoaluetta

472 310 €

67 288 €

100 520 €

840 000 €

24 000 €

83 102 €

4 Rakenteiden lkm

75 000 €

1 000 €

6 276 €

9 vesimuodostumien

30 000 €

38 500 €

40 610 €

13 vesimuodostumien
määrä

450 000 €

50 000 €

95 232 €

10 vesimuodostumien

600 000 €

10 000 €

82 144 €

30 000 €

3 000 €

6 607 €

80 000 €

9 999 €

15 627 €

Laitosten käyttö, ylläpito ja
tehostaminen (teollisuus) /P

Turvetuotanto

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei

1 167 ha
1 Vesimuodostumien
lukumäärä

pumppausta /MP
Kasvillisuuskenttä/kosteikko,
pumppaamalla /MP

pumppausta /MP
Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla /MP
Vesiensuojelun perusrakenteet
/MP
Vesirakentaminen

Joen elinympäristökunnostus

säännöstely ja
(valuma-alue yli 100 km2) /T
vesistökunnostukset
Kalankulkua helpottava

6 vesimuodostumien
määrä

toimenpide (putouskorkeus <1
m) /T
Muu suoraan vesistöön
kohdistuva toimenpide /T
Pienen rehevöityneen järven
kunnostus (pinta-ala alle 5

määrä

km2) /T
Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5
km2, aluetoimenpide) /T
Pienten virtavesien
elinympäristökunnostus

määrä
3 vesimuodostumien
määrä

(valuma-alue alle 200 km2,
aluetoimenpide) /T
Säännöstelykäytännön
kehittäminen /T
Yhdyskunnat

Hulevesien hallinnan ja
käsittelyn tehostaminen /T

Yhteensä

1 vesimuodostumien
määrä
2 Rakenteiden määrä

100 000 €

7 036 €

kpl
16 230 505 €

9 323 447 €

10 569 038 €
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4 Vesistöt Kiiminkijoelta Kuivajoelle
4.1 Pintavesien tila
Suunnittelualueeseen (5 720 km2) kuuluu Kiiminkijoen, Iijoen, Olhavanjoen ja Kuivajoen lisäksi edellisiä
pienempi Kalimenojan vesistö Oulun pohjoispuolella. Järviä on vähän ja niistä valtaosa on pieniä. Alueen
itäosaa luonnehtivat havu- ja sekametsät, länsiosaa metsien lisäksi laajat suoalueet.

Ekologinen tila
Alueella on luokiteltu 309 järveä tai järven osaa ja 93 virtavesimuodostumaa. Järvistä 278 (järvien
kokonaispinta-alasta 88 %) ja virtavesistä 72 (uomien kokonaispituudesta 74 %) luokittui hyvään tai
erinomaiseen ekologiseen tilaan. Iijoen alaosa on nimetty voimakkaasti muutetuksi. Kuvasta 4.1 saa
yleiskuvan vesien tilasta, vesimuodostumakohtaiset tiedot löytyvät vesistöaluekohtaisista luvuista.

Kuva 4.1. Vesimuodostumien ekologinen tila. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tila on esitetty suhteessa parhaaseen
saavutettavissa olevaan tilaan. Tarkemmat tiedot löytyvät vesistökohtaisista taulukoista.

100

Kemiallinen tila
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono. Syynä on se, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuus ylittää mallinnusten perusteella sille asetetun ympäristönlaatunormin kaikkialla Suomessa.
Puolangan Kivarinjärvellä on todettu ahvenista mitattujen elohopeapitoisuuksien ympäristönlaatunormien
ylitys vuonna 2011 pyydetyissä ahvenissa. Elohopean laatunormi voi ylittyä tyypillisimmin karuissa humusvesissä vesistöjen latvoilla. Elohopea on peräisin pääosin laskeumasta ja huuhtoumasta. On huomattava, että
kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on puolet ravinnoksi käytettävän kalan elohopean rajaarvosta.

4.2 Toimenpiteiden valinnassa, mitoituksessa ja toteutuksessa
huomioitavaa
Kuormitus on vähäisempää kuin eteläisemmillä suunnittelualueilla, mutta silti on selvästi tarvetta vähentää
ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Metsätalouden vaikutus korostuu Oulujoen eteläpuoliseen, maatalousvaltaiseen alueeseen verrattuna. Koillismaan ja Ylä-Kainuun alueita lukuun ottamatta alue on erittäin soinen,
ja turvemaiden kuivatus onkin voimakasta. Happamuuskuormitusta voi syntyä maankäytöstä rannikon
läheisyydessä. Myös mustaliuskekallioperä lisää paikoitellen happamuuskuormitusriskiä. Vesimuodostumista
Iijoen alaosa on rakennettu vesivoimantuotantoa varten ja joitakin järviä säännöstellään. Jokia on aikoinaan
perattu uiton tarpeisiin. Valtaosa uomista on kuitenkin kunnostettu. Alueen suuriin jokiin liittyy erityisiä
tavoitteita vaelluskalojen palauttamisen ja kantojen säilyttämisen osalta, Iijoen vesistössä myös jokihelmisimpukan eli raakun vuoksi.

4.2.1 Kuormittava toiminta
Suunnittelualueen kuormituksesta saa yleiskuvan tarkastelemalla jokien mereen kuljettamia ainevirtaamia.
Rannikkovesiin tulee 234 tn fosforia ja 4 243 tn typpeä vuosittain. Fosforin ainevirtaamasta 44 % ja typen
ainevirtaamasta 61 % on luonnonhuuhtoumaa, loput ihmisen toiminnoista johtuvaa kuormitusta ja
ilmaperäistä laskeumaa (taulukko 4.1). Fosforikuorma on hieman luonnonhuuhtoumaa suurempi, typpikuorma selvästi pienempi. Valuma-alueelta liikkeelle lähtevästä kiintoaineesta osa liettyy vesistön eri osiin.
Rannikkovesiin sitä kulkeutuu arviolta 266 000 tn vuosittain.
Taulukko 4.1. Suunnittelualueen jokien kuljettama fosforin ainevirtaama (tn/v) Vemala-kuormitusmallin pohjalta (tilanne 04/2020).

Kuormitus

Laskeuma

Luonnonhuuhtou
ma

Yhteensä

125

5

104

234

54

2

44

100

1 459

195

2 589

4 243

34

5

61

100

Fosfori
Ainevirtaama, tn/v
Osuus ainevirtaamasta, %
Typpi
Ainevirtaama, tn/v
Osuus ainevirtaamasta, %

Ravinnekuormittajista merkittävin on metsätalous (kuvat 4.2 ja 4.3). Valtaosa metsätalouden ravinnekuormasta (n. 90 %) on peräisin vanhoilta ojitusalueilta. Kunnostusojitusalueilta lähtee ravinteiden lisäksi
kiintoaineiden ja orgaanisen aineksen kuormitusta. Maatalouden osuus kuormituksesta on reilu neljännes ja
syynä on etenkin peltojen lannoitus ja ojitus. Haja-/loma-asutuksen osuus kuormituksesta on pieni, mutta
koska kuormitus on suurimmillaan kesän alivirtaamakausina, voi tällä olla merkitystä etenkin pienten järvien
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kuormittajana. Jokisuulla pistekuormituksen osuus on fosforikuormassa vähäinen, mutta typpikuormasta se
muodostaa 9 %. Tästä noin puolet on lähtöisin yhdyskuntajätevesistä ja puolet turvetuotannosta. Pistemäisiä
fosforikuormittajia ovat turvetuotanto (60 %), kalankasvatus (30 %) ja yhdyskuntajätevedet (10 %).

4% 3%
26%

Maatalous
Metsätalous
Haja-asutus
Pistekuormitus

66%

Kuva 4.2. Suunnittelualueelta rannikkovesiin kulkeutuvan fosforikuormituksen lähteet.

3%

9%
28%

Maatalous
Metsätalous
Haja-asutus
Pistekuormitus

60%

Kuva 4.3. Suunnittelualueelta rannikkovesiin kulkeutuvan typpikuormituksen lähteet.

Vesien tilan parantamiseksi on käynnissä lukuisia kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Niitä on kuvattu
toimenpideohjelman osassa 1. Ravinnekuormituksen vähentämistarvetta on koko alueella 23,5 % fosforin ja
12,8 % typen osalta ihmisen aiheuttamasta kuormituksesta. Vesienhoidon ympäristötavoitteen
saavuttamiseksi tarvitaan nykyisten toimenpiteiden tehostamista ja uusia toimenpiteitä.
Suunnittelualueella on jonkin verran riskiä happamilta sulfaattimailta sekä turvemailta tulevalle
happamuus- ja metallikuormitukselle. Merkittävä paine sen on kuitenkin arvioitu olevan vain kahdella
vesimuodostumalla. Happamuusriskiä voidaan pienentää entisestään tehokkaalla maankäytön ohjauksella ja
riskialueiden hankekohtaisella täsmäkartoituksella. Haitallisia ja vaarallisia aineita kulkeutuu vesiin lisäksi
laskeumana ja mahdollisesti myös alueen toiminnoista.

Asutus
Suunnittelualueen asutus on pääasiassa hyvin harvaa ja se on keskittynyt muutamiin taajamiin sekä
jokivarsiin. Pysyvän asutuksen lisäksi alueella on merkittävä määrä vapaa-ajan asutusta. Asukasmäärä on
kasvava Oulun alueella. Muualla asukasmäärän arvioidaan pysyvän joko ennallaan tai vähenevän. Väestö
vähenee erityisesti haja-asutusalueilla. Asutus ja etenkin loma-asutus on keskittynyt vesistöjen välittömään
läheisyyteen, mikä lisää sen kuormittavuutta. Haja-asutuksen jätevesikuormitus vähenee jätevesiasetuksen
toteutuksen myötä.
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Kiiminkijoen varteen on rakennettu kattava viemäriverkosto Ylikiimingin Vepsänkylältä Haukiputaalle,
josta jätevedet johdetaan Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Myös Iin taajaman jätevedet johdetaan
Taskilaan. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän kaava-alueelta tulevat yhdyskuntajätevedet.
Sisämaassa ei ole siirtoviemäreitä, ja viemäriverkostot kattavat vain taajamat ja paikoin taajamien lievealueita.
Pudasjärvellä ja Oulun pohjoisissa osissa myös kyliä on viemäröity kunnalliseen verkostoon.
Suunnittelualueella on yhdeksän jätevedenpuhdistamoa, joista viisi Iijoen vesistöalueella ja suurin näistä
Pudasjärvellä. Kuivajoen vesistöalueella sijaitsee pienehkö puhdistamo.
Viemäriverkostojen ulkopuolella oli alueella vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaalla noin 12 000 kiinteistöä,
joista vakituisessa asuinkäytössä oli 5 000. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja
ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa
edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla
käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta
vastaavan remontin yhteydessä.

Maatalous
Maataloutta on selvästi vähemmän kuin vesienhoitoalueen eteläisellä osa-alueella. Maatalouden aiheuttaman
kuormituksen on kuitenkin arvioitu olevan merkittävä vesien tilaa heikentävä tekijä 60 suunnittelualueen
vesimuodostumassa (Kainuussa 1, Lapissa 26 ja Pohjois-Pohjanmaalla 33). Erityisesti näille vesimuodostumille tulee suunnata tehokkaita vesienhoidon toimenpiteitä. Muualla suunnittelualueella vesiensuojelun taso tulee säilyttää vähintään nykytasolla käyttäen paikallisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvia
toimenpiteitä. Maatalous suunnittelualueella pohjautuu pitkälti lypsykarjatalouteen ja nurmiviljelyyn ja on
keskittynyt rannikon jokivarsille. Maatiloja on noin 500, ja maatalousmaata on noin 21 800 ha, josta yli 90 %
on nurmia.
Rannikolla maasto on tasaista, mutta itään päin korkeuserot lisääntyvät ja pellot ovat keskimäärin
kaltevampia kuin eteläisellä osa-alueella. Runsaan nurmiviljelyn takia talviaikainen kasvipeitteisyys on alueella
yleistä. Nurmia uudistaessa tulee kiinnittää huomiota eroosion estämiseen. Suojavyöhykkeiksi on suunniteltu
yli 3 % kaltevuuden peltolohkoista vesiin 30 m etäisyydelle rajautuvat alueet.
Peltojen fosforipitoisuus on korkeahko lukuun ottamatta Taivalkoskea ja Iitä. Lannan käyttöön liittyviä
toimenpiteitä tulee ottaa käyttöön, jotta lannan ravinteet saadaan käytettyä laajemmalla alueella. Tavoitteena
on saada prosessoinnin piiriin 15 % syntyvästä lannasta. Separoidun lannan kuivajaetta voidaan käyttää myös
kuivikkeena. Lannan ympäristöystävällisten levitysmenetelmien käyttöön tavoitellaan 33 % lisäystä. Kaikille
ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneille viljelijöille kuuluvan ravinteiden käytön hallinta -toimenpiteen
tavoitteena on peltojen hyvä kasvukunto ja pellon optimaalinen lannoittaminen huuhtoumien vähentämiseksi
sekä ajan mittaan peltojen korkeiden fosforilukujen pienentäminen. Rannikon läheisillä viljelyalueilla on
tarvetta huomioida myös happamuuden torjuntaan liittyviä toimenpiteitä.
Suunnittelualueen pelloista lähes 40 % on paksuturpeisia maita. Alueen pääasiallinen viljelykasvi on
muutoinkin nurmi, joten lähes koko ala tulee käytännössä olemaan ”Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet”
toimenpidealuetta.
Olemassa olevia maatalouskosteikkoja on suunnittelualueella vain viitisen kappaletta. Kuormituksen ja
hydrologisen muutoksen vaikutusten vähentämiseksi arvioidaan tarvittavan ainakin 10 uutta kosteikkoa.
Alueella ei ole arvioitu toteutuvan yhtään peruskuivatushanketta, mutta mikäli sellainen käynnistyisi, tulisi se
toteuttaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaattein.
Maatalouden uusille vesiensuojelumenetelmille (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) ei ole laajamittaista tarvetta
suunnittelualueella, mutta niitäkin voidaan paikallisesti käyttää.
Neuvonnan, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin pyritään toimenpiteiden vaikuttavaan kohdentamiseen ja
vesiensuojelun huomioimiseen kokonaisvaltaisesti tilan toiminnassa.
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Metsätalous
Kiiminkijoki-Kuivajoki -suunnittelualueella tehdään kunnostusojitusta vähemmän kuin Kalajoki-Temmesjoki alueella. Osin tämä johtuu maaperästä ja korkeuseroista, osin siitä, että kunnostusojitus ei ole kannattavaa
tai tukikelpoista yhtä laajalti kuin etelämpänä. Esimerkiksi Taivalkoskelta tulee hyvin vähän ojitusilmoituksia.
Metsätalouden vaikutukset näkyvät kuitenkin pohjoisissa vesistöissä selkeämmin muun kuormituksen
vähäisyydestä johtuen. Kiintoaineen kertyminen latvavesistöihin heikentää monen vesimuodostuman tilaa
etenkin Iijoen ja Kiiminkijoen puroissa ja pienvesissä. Vanhoista ojituksista tulee myös ravinnekuormitusta ja
paikoin ne ovat muuttaneet valuma-alueen hydrologiaa mm äärevöittäen virtaamia. Kunnostusojituksen
vesiensuojelussa tulee siten tarpeen mukaan käyttää ravinteita poistavia ja/tai vedenpidätyskykyä parantavia
rakenteita ja menetelmiä. Myös humusaineiden ja mm. niiden aiheuttaman orgaanisen happamuuden
rajoittamiseen tulee kiinnittää huomiota. Rannikon happamien sulfaattimaiden sekä mustaliuskealueiden
ojituksissa tulee pysyä pääasiassa entisessä kuivatussyvyydessä lisähappamoitumisen estämiseksi. Osaalueella tehdään noin 1 500 ha kunnostusojituksia vuosittain, määrä on merkittävästi laskenut aiemmista
vuosista (taulukko 4.2).
Taulukko 4.2. Vuosina 2015–2020 toteutettavaksi suunnitellut kunnostusojitukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tehtyjen
ilmoitusten perusteella

Vesistöalue

Kunnostusojitetun alueen pinta-ala (ha)
Yhteensä

Vuosikeskiarvo
2015-2020

Vuosikeskiarvo
2008-2012

Kalimenojan vesistöalue

436

73

Kiiminkijoen vesistöalue

2 840

473

1 090

Iijoen vesistöalue

5 200

867

1 860

Olhavanjoen vesistöalue

225

37

Kuivajoen vesistöalue

325

54

220

Biotalouden kasvu näkyy myös tällä suunnittelualueella ja voi luoda paineita lisähakkuille. Ainakin osin alue
olisi Kemin ja mahdollisen Kemijärven tehtaiden puunhankinta-aluetta. Vesienhoidon toimenpiteen
”Uudistushakkuiden suojakaistat” suunnittelussa lähtökohtana oli nykyinen hakkuutaso. Vesistöön rajautuvan
suojakaistan keskimääräisenä leveytenä käytettiin 15 metriä, koska leveän suojakaistan on todettu yleensä
olevan kapeaa tehokkaampi. Suojakaista voi kuitenkin olla tarpeen mukaan vaihtelevan levyinen ja sen
laatuun tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Vesienhoidossa ei ole maanmuokkaukselle muita toimenpiteitä
kuin hakkuiden suojakaistat, mutta myös maanmuokkaustavan valintaan ja maanmuokkauksen
vesiensuojeluun tulisi kiinnittää huomiota. Alueella on laajoja metsähallituksen ja metsäyhtiöiden
omistuksessa olevia alueita, jolloin yksittäiset toimenpidealueet saattavat nousta suuriksi.
”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” -toimenpidettä kohdennetaan ensisijaisesti hyvää
huonommassa tilassa oleville vesimuodostumille, joissa metsätalous on merkittävä paine (43 kpl). Etusijalle
asetetaan alueet, jossa metsätalouden paine on merkittävä yksin. Voidaan tarvittaessa kohdentaa myös
hyvässä tilassa, mutta riskissä oleville vesimuodostumille, joissa metsätalous on merkittävä paine. Näitä
suunnittelualueella on paljon, 82 kpl. Kohdennus tarkentuu, kun aineisto metsätalouden vesienhoidon
painopistealueista valmistuu. Suunnittelussa tulee huomioida myös vanhat ojitusalueet, joita alueella on
paljon, ja pyrkiä löytämään keinoja niiden kuormituksen vähentämiseksi ja valuma-alueiden
vedenpidätyskyvyn parantamiseksi. Nykyisen tasoinen luonnonhoitohankerahoitus ei riitä, vaan tarvitaan
muita rahoitusinstrumentteja tai luonnonhoitohankkeiden rahoituksen merkittävää nostamista. Tarvittavien
vesiensuojelurakenteiden määrä tarkentuu suunnittelun myötä. Suunnittelun yhteydessä ja metsäteiden
parannushankkeissa tulee kiinnittää huomioita rumpujen mahdollisesti muodostamaan vaellusesteeseen.
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Valtakunnallisesti on suunnitteilla aineisto metsätalouden vesiensuojelun painopistealueista
(ohjauskeino). Sen yhdeksi pohjatiedoksi tunnistetaan metsätaloudelle herkät vaelluskalavesistöt
(taimenpurot). Yksi keskeinen tietolähde siinä on Metsähallituksen Iijoella tekemät puroinventoinnit.
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden koulutuksella varmistetaan uusimman tutkimustiedon ja parhaiden
vesiensuojelukäytäntöjen siirtyminen käytäntöön. Metsänomistajille kohdistettavalla tiedotuksella ja
neuvonnalla lisätään tietoa vesien tilasta, arvokkaista purovesistä ja metsänkäsittelyn eri vaihtoehdoista sekä
huolehditaan vesiensuojelurakenteiden kunnossapidosta.
Maankuivatus vaikuttaa merkittävästi etenkin pienten virtavesien hydrologiseen tilaan. Suunnittelualueella
on melko paljon metsäojituksia, mikä on äärevöittänyt virtaamia. Pienistä joista ja vesimuodostumiksi
nimetyistä puroista on tunnistettu ne (9 kpl), joiden tilaan metsätalouden kuivatuksista johtuva haitallisten
alivirtaamien lisääntyminen on merkittävä paine. Lisäksi haitta kohdistuu laajaan joukkoon puroja ja noroja,
joita ei ole tarkasteltu yksittäin toimenpidesuunnittelussa. Ongelman vähentämiseksi on esitetty
metsätaloussektorilla alueellisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kuormituksen vähentämisen lisäksi
metsätalousalueiden vedenpidätyskyvyn parantaminen. Alueille suunnataan ”Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen” -toimenpidettä.

Teollisuus ja kaivostoiminta
Teollisuus tai kaivostoiminta ei ole merkittävä paine suunnittelualueen vesimuodostumissa. Taivalkoskella
Mustavaaran entisellä kaivosalueella kaivoshankkeen piti käynnistyä, mutta rahoitusjärjestelyt eivät
toteutuneet toivotulla tavalla. Hanketta ei olla tällä hetkellä käynnistämässä. Hankkeen tarkoituksena oli
aloittaa vanadiinipitoisen malmin louhinta, rikastus ja mahdollisesti jatkojalostus. Jätevedet johdettaisiin
Sirniönjokeen, joka kuuluu Iijoen Kostonjoen vesistöalueeseen.

Turvetuotanto
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella oli noin 60 turvetuotantoaluetta vuonna 2020, joista muutamalla
toimintaa ei ollut aloitettu. Turvetuotantoala on vähentynyt merkittävästi edellisen vesienhoitokauden aikana
ollen nyt noin 6 050 ha (tuotanto-, tuotantokuntoinen ja kunnostettavana oleva pinta-ala 2019). Pinta-alaltaan
eniten turvetuotantoa on Siuruanjoen vesistöalueella: lähes 2 000 ha (0,8 % valuma-alueesta). Turvetuotannon määrä ja turvetuotannon kuormitus tulee nykykehityksen valossa vähenemään entisestään
tulevalla vesienhoitokaudella.
Lupamenettely ohjaa turvetuotannon vesiensuojelua. Uusien lupien lupamääräyksissä on pääsääntöisesti
edellytetty pintavalutuskentän käyttöä tai vastaavaa vesiensuojelun tasoa. Turvetuotannon vesiensuojelu
onkin tehostunut ja 90 % pinta-alasta vesienkäsittelyrakenteena on pintavalutuskenttä, suurin osa on
ympärivuotisesti toimivia. Lähes kaikki pintavalutuskentät tällä suunnittelualueella on perustettu
ojittamattomalle alueelle. Noin 5 % alasta ainoa vesiensuojelumenetelmä on laskeutusallas, jota osalla
täydentää virtaamansäätö. Virtaamansäätö on jossain muodossa käytössä lähes kaikilla tuotantoalueilla ja se
onkin tarpeen ylivirtaamatilanteiden yleistyessä. Kemiallinen käsittely on harvoin kustannustehokas ratkaisu
ja lisäksi se sisältää happamuutta aiheuttavien aineiden huuhtoutumisen riskin.
Alueellisesti suunnitellut vesienhoidon toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin suunnittelualueen turvetuotantoalueisiin. Suunnittelualueella on yksitoista vesimuodostumaa (Lapin alueella 3, Pohjois-Pohjanmaalla 8),
joissa turvetuotanto on merkittävä paine. Näitä on käsitelty vesistökohtaisissa kappaleissa.

Turkistarhaus
Turkistarhausta harjoitettiin vuonna 2019 kolmella pienellä (kunnan luvittamalla) tarhalla Oulussa.
Turkistarhaus ei ole merkittävä vesistökuormittaja osa-alueella, joskin paikallisia vaikutuksia pienissä
lähivesistöissä voi näkyä.
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Kalankasvatus
Osa-alueella on v. 2020 noin 15 kalankasvatuslaitosta ja kymmenkunta luvanvaraista luonnonravintolammikkoa. Pääosa toiminnasta sijoittuu Iijoen latvavesistöille (Kuusamo ja Taivalkoski), suurimpina Iijoen
Rauta Oy ja Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n laitokset. Ravinnekuormitus on vähentynyt huomattavasti sitten
1990-luvun johtuen tuotantomäärien alenemisesta sekä vesiensuojelutoimien tehostumisesta. Tuotantomäärät ovat vuosina 2017–2019 olleet aiempia vuosia suurempia.
Kalankasvatus on merkittävä paine yhdellä suunnittelualueen vesimuodostumalla. Pieneen vesistöön
sijoittuessaan kalankasvatuksen rehevöittävä vaikutus näkyy lähivesistössä, mutta ei Iijoen pääuomassa.
Perustoimenpiteet koskevat kuitenkin kaikkia toimijoita. Lupaharkinnassa huomioidaan vesimuodostuman
tilan ja vesienhoidon asettamat vaatimukset. Vesiensuojelun kehittämiseen pyritään vaikuttamaan ohjauskeinojen kautta.

Laskeuma
Maaperään ja vesistöihin päätyy laskeumana mm. ravinteita ja haitallisia aineita. Bromattujen
difenyylieettereiden tiukentuneet ympäristönlaatunormit ovat johtaneet siihen, että Suomen kaikki
vesimuodostumat ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Laskeuma ei ole peräisin vain Suomen omista
päästölähteistä, vaan sitä saapuu myös kaukokulkeumana maan rajojen ulkopuolelta. Laskeumaan ei ole
mahdollista vaikuttaa vesienhoitoalueella toteutettavilla toimenpiteillä, mutta osa esitettävistä toimenpiteistä
vähentää elohopean kulkeutumista maaperästä vesistöihin.

Happamuus
Happamista sulfaattimaista aiheutuneet haitat ovat todennäköisesti toistaiseksi rajoittuneet yksittäisiin jokien
alaosien sivupuroihin ja -ojiin. Happamien sulfaattimaiden ohella happamuuskuormitusta voi aiheutua
mustaliuskekallioperän vaikutuksessa olevien alueiden maankäytöstä. Mustaliuskekallioperää esiintyy
Kiimingin mustaliuskevyöhykkeellä Kiiminkijoen alaosalla Kiimingissä ja Haukiputaalla sekä Kalimenojan
valuma-alueella.
Turvemaiden ojitukset ovat lisänneet jonkin verran vesistöjen happamuutta. Se johtuu ajoittain kohoavista
humuksen (orgaaniset hapot) pitoisuuksista turvemaiden alapuolisissa vesissä. Joillakin alueilla ongelmana
voivat olla sekä happamista sulfaattimaista tai mustaliuskealueista johtuva sulfidiperäinen happamuus että
turvemailta lähtöisin oleva orgaanisista hapoista johtuva happamuus. Esimerkiksi Kiiminkijoen alaosan
sivupurojen sekä Kalimenojan valuma-alueella on ajoittain mahdollista muodostua sekä sulfidiperäistä
happamuutta että voimistunutta orgaanista happamuutta. Näistä jälkimmäinen on kuitenkin merkittävin
happamuustasoon vaikuttava seikka koko osa-alueella. Lisäksi Kalimenojan valuma-alueen turpeiden suuri
rautapitoisuus aiheuttaa osalla sivuojista pH:n laskua silloin, kun runsaasti liukoista rautaa johtuu hapettumaan
oja- ja purovesien hapellisiin olosuhteisiin.
Sulfaattimaiden yleiskartoitus on edennyt suunnittelualueella, mutta Iijoen alueella kartoitustuloksia ei ole
vielä julkaistu. Maastotyöt on aloitettu 2019. Tarkentavia kartoituksia on toteutettu erityisesti
turvetuotantoalueilla, mutta myös yksittäisillä muilla kohteilla. Ohjaus maankuivatushankkeissa on voinut
jonkin verran edistää happamuuden torjuntaa toistaiseksi heikosti tunnetuilla riskialueilla, mutta happamuusongelmien vähäiseen esiintymiseen ovat vaikuttaneet todennäköisesti hoitokaudella vallinneet sääolosuhteet
ja varsinkin selvitysten sekä rannikon läheisyydessä sijaitsevien sivupurojen vesistötarkkailun puute.
Sulfaattimaiden yleiskartoitus valmistunee pian myös Iijoella. Sen avulla riskialueiden maankäytössä
kuten kuivatushankkeissa voidaan toteuttaa muut täydentävät toimenpiteet. Niistä keskeisimmät ovat
kuivatusolojen säätö, tilakohtainen neuvonta, happamien sulfaattimaiden täsmentävä kartoitus sekä
säätösalaojitus ja -kastelu. Viimemainittua toimenpidettä on esitetty yhteistoimenpiteenä varsin maltillisesti,
sillä osa-alueella ei merkittävissä määrin viljellä suurta kuivatussyvyyttä tai vedenpinnan säätöä kasvun
kannalta vaativia kasveja. Täsmentävä kartoitus toteutuu eri maankäyttöhankkeissa (suuremmat
infrahankkeet, turvetuotanto, peruskuivatus- ja muut mittavat kuivatushankkeet) riskialueilla jo käytännöksi
muodostuneiden tai erikseen edellytettyjen tarkempien kartoituksien kautta. Happamien sulfaattimaiden

106

nurmet -toimenpiteeseen ei alueella ole ollut taloudellista kannustinta, mutta nurmiviljely on pääasiallinen
pellon käyttömuoto muutoinkin. Yleiskartoituksia täydennetään happamien sulfaattimaiden riskikartoituksella
maatalousmailla. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon mm. hapontuottopotentiaalin suuruus ja
ympäristövaikutukset.
Happamuuden torjunnan toimenpiteet painottuvat rannikon läheisyyteen, myös sisämaassa voi olla
tarpeen toteuttaa happamuuden torjunnan toimenpiteitä etenkin mustaliuskealueiden maankäyttöön liittyen.
Kuivatusolojen säätö ja maataloudessa myös säätösalaojitus ja -kastelu ovat tehokkaita toimenpiteitä
happamuuden torjunnassa. Erityisesti rannikon happamien sulfaattimaiden metsätaloudessa tulee kiinnittää
huomiota tilakohtaiseen neuvontaan. Turvemailta peräisin olevan orgaanisen happamuuden vähentäminen
liittyy enimmäkseen metsä- ja maataloussektoreiden toimenpiteisiin. Mm. putkipadot ja muut veden
pidätyskykyä parantavat ratkaisut ehkäisevät virtaamista riippuvaisia happamuuspiikkejä myös turvemailla.
Uusien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto sekä rahoituksellisten ja muiden ohjauskeinojen
kehittäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä happamuushaittojen hallinnalle. Riskialueiden suurissa
kuivatushankkeissa, YVA-lain mukaisissa maankäyttöhankkeissa ja lupaprosesseissa huomioidaan hoitokaudella tarvittaessa myös tarkentavat täsmäkartoitukset, happamuutta ehkäisevät suunnitteluratkaisut sekä
varautuminen ennakoimattomiin happamuushaittoihin aiempaa kattavammin.

4.2.2 Vedenotto
Vedenotto ei ole alueella merkittävä, vesien tilaan vaikuttava paine, joten täydentäville toimenpiteille ei ole
tarvetta.

4.2.3 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Vesistöalueella uiton vuoksi tehdyt perkaukset ja muut vesistöjärjestelyt ovat muuttaneet huomattavasti kaiken
kokoisia virtavesiä ja myös monia järviä, mutta uittosäännön kumoamiseen liittyen valtaosaa jokiuomista on
kunnostettu ja järvien vesipinta on palautettu lähelle luonnontilaista. Kunnostuksilla on pystytty palauttamaan
melko hyvin virtavesille tyypillinen koskien ja suvantojen vuorottelu sekä monimuotoiset virtaus- ja
syvyysolosuhteet ja järvien luontainen vedenkorkeusvaihtelu. Vesivoimarakentaminen on vaikuttanut selvästi
eniten voimakkaasti muutetuksi nimettyyn Iijoen alaosaan, joka on porrastettu voimalaitoksilla peräkkäisiksi
patoaltaiksi. Samalla merkittävä osuus vanhasta uomasta on jäänyt vähävetiseksi. Suunnittelualueella pienten
virtavesien rakenteessa ja hydrologiassa on tapahtunut haitallisia muutoksia etenkin metsätaloustoimien
vuoksi.
Pieniä virtavesiä on alueella erittäin runsaasti, eikä toimenpiteiden todellisesta tarpeesta ole vielä riittävää
kuvaa. Iijoen vesistön puroissa ja eräissä joissa esiintyy uhanalaista jokihelmisimpukkaa, jonka turvaamiseksi
virtavesien suojeluun ja kunnostuksiin kiinnitetään alueella erityistä huomiota.

Säännöstelyn kehittäminen
Säännösteltyjä järviä on etenkin vesistöalueiden latvoilla. Voimakkainta säännöstely on Iijoen vesistöalueella
sijaitsevissa Kostonjärvessä ja järviryhmässä, johon kuuluvat Irninjärvi_Ala-Irni, Iso- ja Keski-Kero sekä
Polojärvi. Niitä säännöstellään voimatalouden, mutta myös tulvasuojelun edistämiseksi. Lievemmin
säännösteltyjä järviä ovat voimatalouden edistämiseksi säännöstellyt Kurkijärvi–Tuuliainen, Soilu ja Pintamo
Iijoen vesistöalueella ja tulvasuojelun edistämiseksi säännöstelty Oijärvi Kuivajoen vesistöalueella. Iijoen
vesistön latvajärvien säännöstely vaikuttaa usean Iijoen pääuomassa tai sen välittömässä läheisyydessä
olevan järven veden korkeuksiin. Näistä merkittävimpiä ovat Jongunjärvi ja Jokijärvi. Iijoen alaosan
voimalaitoksilla harjoitetaan voimasta lyhytaikaissäännöstelyä.
Suunnittelualueella on kehitetty säännöstelykäytäntöjä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kehittämishankkeissa on huomioitu myös ekologiset seikat kuten mahdollisimman pieni kevätalenema ja riittävä
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tulvakorkeus. Ilmaston muuttuminen ja tulvariskien hallinnan tavoitteet vaativat jatkuvaa säännöstelykäytännön hienosäätöä ja hankkeissa on syytä huolehtia myös vesienhoidon tavoitteista. Iijoella on tunnistettu
merkittäviä tulvariskejä Pudasjärven alueella. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden mahdolliset
vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin käsitellään vesistöaluekohtaisissa tarkasteluissa. Vaikka alueella on
tehty paljon säännöstelyn kehittämiseen liittyvää työtä, Kurkijärvi–Tuuliainen ja Soilun säännöstelyn
vaikutukset alapuolisten jokien ekologiseen tilaan tunnetaan puutteellisesti.

Kalankulun edistäminen
Varsinkin Iijoen vesistöalueella on ollut aikaisemmin paljon uittopatoja, jotka ovat estäneet vesieliöiden vapaan
liikkumisen. Valtaosa padoista on poistettu ja korvattu virtavesieliöiden liikkumisen mahdollistavilla pohjapadoilla. Iijoen alaosan voimalaitospadot estävät kalojen vaelluksen merialueelta vesistöalueelle, jossa on yli
800 ha poikastuotantoon soveltuvia virta-alueita. Säännöstelyjärvistä vain Kostonjärven luusuaan on tehty
kalatie. Muut alueen säännöstelypadot ovat ehdottomia nousuesteitä.

4.2.4 Kunnostukset
Rehevien järvien kunnostus
Ekologisen tilan parantumista edistetään kunnostustoimenpitein niillä järvillä, joissa sisäinen kuormitus ja muu
rehevöityminen on merkittävää sekä järvillä, joissa sekä sisäinen että ulkoinen kuormitus yhdessä ovat
merkittäviä. Toimenpiteet valitaan tapauskohtaisesti kunnostussuunnitellun yhteydessä tehtävien selvitysten
perusteella. Toimia ovat mm. vedenpintojen nosto, biomanipulaatio, ruoppaukset, veden tai sedimentin
kemiallinen käsittely, hapetus tai ilmastus, niitot sekä kunnostuksiin valuma-alueella yhdistettävät muiden
sektoreiden vesiensuojelurakenteet (esimerkiksi kosteikot, laskeutusaltaat, putkipadot, ennallistamiset,
jätevesijärjestelmien päivitys).
Pieniä rehevöityneitä järviä (alle 5 km2) on runsaasti etenkin Kiiminkijoen ja Iijoen vesistöalueilla. Suurella
osalla hyvää heikommassa tilassa olevilla pienillä järvillä tarvitaan edelleen tietoa tilaa heikentävistä seikoista.
Kunnostuksia toteutetaan suurista rehevöityneistä järvistä Tyrä- ja Koviojärvellä. Pienten rehevien järvien
kunnostuksia on tavoitteena kymmenellä nimetyllä kohteella ja aluetoimenpiteenä kymmenellä myöhemmin
selvitysten perusteella tarkentuvalla kohteella.

Virtavesien elinympäristökunnostus
Pääosa joista on kunnostettu ja niiden hydrologis-morfologinen tila on riittävän hyvä vesienhoidon
tilatavoitteen saavuttamiseksi. Vesienhoidon tavoitteiden kannalta tarve jokien elinympäristökunnostuksille on
vähäinen. Eräissä joissa on kuitenkin tarpeen toteuttaa lisäkunnostuksia esimerkiksi kalataloudellisin
(vaelluskalakannat) tai luonnonsuojelullisin (esim. jokihelmisimpukka) perustein.
Muuttuneita, kunnostuksen tarpeessa olevia puroja on etenkin Iijoen valuma-alueella. Näillä alueilla myös
purojen tilaan liittyviä selvityksiä on tehty hyvin runsaasti. Inventointien perusteella luonnontilaisia puroja on
erittäin vähän, mutta niissä esiintyy arvokasta virtavesieliöstöä, kuten uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Myös
Kiiminkijoen vesistöalueella on puroja, joiden tilan tiedetään muuttuneen ja joissa esiintyy muun muassa
purotaimenta ja -nahkiaista sekä harjusta, mutta siellä inventointeja on tehty suhteellisen vähän - samoin kuin
Kuivajoen ja Olhavanjoen sivupuroilla. Vain pieni osa alueen puroista on nimetty vesimuodostumiksi. Purojen,
myös vesimuodostumiksi nimeämättömien, kunnostustoimenpiteet sisältyvät alueellisiin pienten virtavesien
kunnostuksen toimenpiteisiin. Kunnostustoimenpiteinä puroilla käytetään pääosin samoja menetelmiä kuin
jokien kunnostuksissa, mutta lisäksi käytetään hiekoittumista ja liettymistä estäviä ja vähentäviä rakenteita
sekä jokia runsaammin kunnostuksen jälkeisen ravintoverkon kehitystä edistävää puumateriaalia. Lisäksi
huolehditaan siitä, etteivät tienalitusrakenteet vaikeuta vesieliöiden vapaata liikkumista. Purojen
kunnostuksissa korostuvat erityisesti muiden sektoreiden kuten metsä- ja maatalouden vesiensuojelutoimet.
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Norot, lammet ja lähteet
Purokunnostusten yhteydessä on ajoittain mahdollista ennallistaa purojen varsilla tai latvoilla sijaitsevia pieniä
lampia esimerkiksi veden noston avulla. Niiden kunnostamiseksi ei kuitenkaan tässä yhteydessä voida esittää
toimenpidemääriä. Maankäytön kuten metsä- ja maataloussektoreiden toimien seurauksena hävinneitä noroja
tai lähteitä ei voida juuri palauttaa. Joidenkin lähteiden tilaa voitaneen parantaa tai uusia noroja synnyttää
esimerkiksi suoalueiden tai kosteikkojen ennallistamisen yhteydessä. Norojen, lähteiden ja lampien tilaa
edistetään kuitenkin maankäyttöön liittyvien sektoreiden toimenpiteiden ja niiden ohjauksen avulla sekä
vesistöjen kunnostushankkeiden yhteydessä valuma-alueiden toimia suunniteltaessa.

4.3 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet
Suunnittelualueella on yksi EU-uimaranta, joka on rajattu vesimuodostumaksi: Oulun kaupungin alueella
sijaitseva Valkiaisjärvi. Sen uimavesiluokka on erinomainen. Pohjavesimuodostumiin liittyviä EU-uimavesiä ei
ole. Suunnittelualueen toista EU-uimarantaa, Jäälin monttua, ei ole rajattu vesienhoidon vesimuodostumaksi.
Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen Natura-alueiden erityistavoitteiden kanssa. Suunnittelualueelta suojelualuerekisteriin valittuihin Natura-alueisiin liittyy lukuisia vesimuodostumia, mm. Kiiminkijoen
vesistö (taulukko 4.3). Etelä-Kuusamon metsien Natura-alueesta osa sijaitsee Iijoen, osa Koutajoen/Vienan
Kemin latva-alueiden valuma-alueilla. Kapustajoen lähteikkö, Kiimingin lettoalue, Kuirivaara sekä Kylmäperän
lähteikkö eivät suoraan liity vesimuodostumiin.
Suunnittelualueen pienvesissä on suuri osa raakun nykyään tunnetuista esiintymisalueista Suomessa. Ne
keskittyvät Iijoen vesistöalueelle. Raakkukantojen tila on heikko. Ainoastaan Haukiojassa kanta on ehkä
elinvoimainen, Norssipurossa ei-elinvoimainen tai osin elinvoimainen. Alahaapuanojassa ja Jukuanojassa
kanta ei ole elinvoimainen. Valtaosin kannat ovat kuolevia (Korvuanjoki, Livojoki), lähes hävinneitä (Kalajoki,
Susioja, Juurikkaoja, Kostonlammenoja, Majavanoja, Latva-Kouvanoja, Välijoki, Vääräjoki, Kisosjoki ja
Laivajoki). Suuresta osasta raakkuvesiä ei ole tietoa (Ruokopuro, Tervajoki, Näätäjoki, Portinjoki, Pahkaoja,
Lohijoki, Hukkajoki, Nuottioja, Myllypuro, Porraslammenoja, Koivuoja, Kokko-oja ja Kouvajoki).
Taulukko 4.3. Suunnittelualueelta suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet, joissa on vesimuodostumia.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostuma

Etelä-Kuusamon
metsät

Pienvedet mm. lähteiköt

Hoikkajärvi, Irnijärvi-Ala-Irni, Iso Syrjäjärvi, Kaartojärvet,
Latvajärvi, Lauttajärvi, Parvajärvi-Rytilampi, Pikku Syrjäjärvi,
Suojärvi-Peräjärvi, Yli- ja Ala-Ahmanen

Hepokönkään alue

Suomen korkein
luonnonvarainen vesiputous

Vihajoki_Heinijoki

Iijoen suisto

Lietetatar sekä luontotyypit
mm. edustava jokisuisto

Iijoen alaosa

Kiiminkijoen suisto

Kiiminkijoen alaosa

Kiiminkijoki

Aittojärvi, Alaoja_Heteoja, Auhojärvi, Hakojärvi, Hamarinjärvi,
Haukijärvi, Housujärvi, Iso Aittojärvi, Iso Leppilampi, Iso
Olvasjärvi, Iso-Ruohonen, Iso-Salminen, Iso Seluskanjärvi, IsoTimonen, Jaalankajoki, Jaurakaisjärvi, Jolosjoki, Jolosjärvi,
Jorvasjärvi, Juopulinjärvi, Juorkuna-Mätäsjärvi, Jänisjoki,
Kaihlanen, Kalettomanlampi, Kalhamajoki_Luppojoki_
Havukkajoki, Kalhamajärvi, Kallajärvi, Kallaoja, Keskijärvi,
Kiiminkijoen alaosa, Kiiminkijoen yläosa, Kivarinjärvi,
Kivijoki_Kokkojoki_Marttisjoki_ Timo-oja, Kivijärvi, Kouerjärvi,
Kuorejoki, Kuorejärvi, Kärpänlampi, Lauttajärvi, Loukkojärvi,
Luppojärvi, Mannisenjärvi, Marttisjärvi, Nuanjärvi, Nuorittajoki,
Ohtalampi, Onkamonjärvi, Onkamonoja, Palojoki, Palonen,
Palosenjoki, Pieni Leppilampi, Pikku Aittojärvi, Pikku-Salminen,
Pikku-Timonen, Piltuanjoki, Puolankajärvi, Pirttijärvi, Ristijärvi,
Ruottisenjärvi, Ruottisenoja, Saarijärvi, Saari-Sorsua, Salmijoki,

Jokireitti, lietetatar sekä
Kalasto, mm. vaellussiika
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Sorvarinjärvi, Särkijoki, Särkijärvi, Säynäjä, Tervajärvi,
Tilanjoki_Pirttijoki, Torvenjärvi, Vepsänjoki, Vepsänjärvi,
Vesalanlampi, Vihajoki_Heinijoki, Vihajärvi, Vilpusjärvi, Vilpusjoki,
Vähä-Ruohonen, Vähä-Vuotunki, Yli-Mainua
Korouoma - Jäniskaira

Luontotyypit

Aimojoki

Litokaira

Pienvedet

Heinijoki, Honkainen, Iso Litjojärvi, Iso-Äijönjärvi, Kaijonjärvi,
Kivijoki, Litojoki, Nuupasjoki, Polveksenoja, Tervonjärvi, Vitmaoja

Livojärvi

Livojoki, Livojärvi

Olvassuo

Luontotyypit, erityisesti
pienvedet

Jaalankajoki, Jorvasjärvi, Nuorittajoki, Pieni Olvasjärvi, Piltuanjoki

Pudasjärvi

Luontotyypit mm. tulvametsät
ja tulvaniityt sekä linnusto

Iijoen keski- ja yläosa, Kivarinjoki ja Pudasjärvi

Salmitunturi Rääpysjärvi

Pienvedet

Kutinjoki, Rääpysjärvi

Siikavaaran Korpijoen seutu

Pienvedet mm. kalkkilampi,
lähteet ja lähdepurot

Iso ja Pieni Siikajärvi, Korpijoki

Sotkajärvi ja Helkalansuo - Kalettomansuo

Linnusto ja luontotyypit mm.
tulvametsät ja tulvaniityt

Iijoen keski- ja yläosa, Sotkajärvi

Syöte

Pienvedet mm. kalkkilampi ja
lähteiköt

Kouvanjärvi, Naamankajärvi-Salmentakanen, Pärjänjoki

Vapalampi Lohilampi-Kuntivaara

Pienvedet mm. Cratoneuronlähteiköt. Lettorikko ja kiiltosirppisammal

Laajusjärvi

Venkaan lähde

Edustava lähteikkö

Mertajoki

4.4 Toimenpiteet vesistöalueittain
4.4.1 Kiiminkijoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Kiiminkijoen vesistöalueella 77 % järvipinta-alasta ja 77 % jokipituudesta on hyvässä tai erinomaisessa
ekologisessa tilassa. Tiedot näistä vesimuodostumista on koottu taulukkoon 4.4. Vesimuodostumista
suurimpaan osaan ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä, joten
niiden tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä
perus- ja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä
valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että
vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi. Ihmistoiminnoista
aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin tilan heikkenemisestä, on tunnistettu 22 vesimuodostumassa.
Näissä tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin. Ahvenelle asetettu elohopean
ympäristönlaatunormi ylittyy mittausten perusteella Puolangan Kivarinjärvessä. On huomattava, että
kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan
elohopean raja-arvo. Kiiminkijoen alaosalla ahventen elohopeapitoisuus on 82 % ympäristönlaatunormista,
jolloin se on silmälläpidettävä. Kadmiumin, liukoisen lyijyn ja liukoisen nikkelin pitoisuudet alittivat
ympäristönlaatunormit.
Ahventen elohopeapitoisuus alittui mittausten perusteella Oulun Juopulinjärvessä, Utajärven Isossa
Olvasjärvessä ja Pudasjärven Ruottisenjärvessä.
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Taulukko 4.4. Kiiminkijoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. HgS = elohopean laatunormi silmällä pidettävä, HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, HgAM =
mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alitus, - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon. Kiiminkijoen Natura-alue (jokireitti, lietetatar, kalasto) kattaa koko vesistön, joten sitä ei ole erikseen merkitty taulukkoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen tila
2019

Paineet, joista
aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

Jolosjoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
HyMo

Jänisjoki

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kalhamajoki_Luppojoki_Havukkajoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Kallaoja

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Metsätalous

Kuorejoki

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Onkamonoja

-

Hyvä

Hyvä

-

Palosenjoki

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Piltuanjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Lisätieto

VIRTAVEDET

Kiiminkijoen alaosa (HgS)
Kiiminkijoen yläosa

Salmijoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Särkijoki

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Hyvä

Hyvä

Erinomainen (R)

Metsätalous

Tilanjoki_Pirttijoki

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
happamat sulfaattimaat

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Hyvä

Hyvä

-

Ahvenjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Aittojärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Auhojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Hakojärvi

-

Tyydyttävä

Erinomainen

-

Hamarinjärvi

-

Tyydyttävä

Erinomainen (R)

Metsätalous

Haukijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Honkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Housujärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Iso Aittojärvi

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Maatalous

Iso Juurikkajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Iso Leppilampi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Iso-Salminen

-

Hyvä

Hyvä

-

Iso Seluskanjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Jorvasjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Vepsänjoki
Vihajoki_Heinijoki
Vilpusjoki

Natura: Olvassuo (mm. pienvedet)

JÄRVET

Juopulinjärvi (HgAM)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
haja-asutus

Juorkuna-Mätäsjärvi

-

Tyydyttävä

Erinomainen (R)

Metsätalous

Kaihlanen

-

Tyydyttävä

Erinomainen (R)

Metsätalous

Kalettomanlampi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kallajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Keskijärvi

-

-

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kalhamajärvi

Kivarinjärvi (HgYM)

Natura: Olvassuo (mm. pienvedet)
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Kouerjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Kuorejärvi

-

Kärpänlampi

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Erinomainen

-

Lauttajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Loukkojärvi (60.012)

-

Hyvä

Hyvä

-

Luppojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Mannisenjärvi

-

-

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Nuanjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Nurmijärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Ohtalampi

-

Hyvä

Hyvä

-

Onkamonjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

Palonen (60.037)

-

Hyvä

Hyvä

-

Palonen (60.084)

-

Hyvä

Erinomainen

Pieni Leppilampi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Pieni Olvasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Pikku Aittojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Pikku-Salminen

-

Hyvä

Hyvä

-

Pikku-Timonen

-

-

Hyvä

-

Pirttijärvi (HgS)

-

Hyvä

Hyvä

-

Puolankajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Ristijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Saarijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Saari-Sorsua

-

-

Hyvä

-

Sorvarinjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Säynäjä

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Tervajärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

Torvenjärvi

-

-

Hyvä

-

Tuomilampi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Vihajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Erinomainen (R)

Metsätalous

Vesalanlampi
Vilpusjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Vähä-Vuotunki

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

Yli-Mainua

-

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Olvassuo (mm. pienvedet)

Taulukkoon 4.5 on koottu tiedot vesistöalueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Tilan parantaminen edellyttää edellä mainittujen toimenpidetyyppien lisäksi tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä olevien
toimenpiteiden tehostamista. Valtaosassa vesimuodostumia hyvän ekologisen tilan saavuttamisen
suurimpana esteenä on suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus. Joidenkin järvien tilaa heikentää sisäinen
kuormitus, jolla on vaikutusta esimerkiksi talviaikaiseen happitilanteeseen. Ravinteita tulee vesistöihin
pääasiassa hajakuormituksena, mutta muitakin ravinteiden lähteitä on tunnistettu. Kiiminkijoen vesistöalueella
tulee panostaa kiintoainekuorman vähentämiseen. Joissakin tapauksissa kaikkia tilaan vaikuttavia
ihmistoiminnan paineita ei ole pystytty yksilöimään (muu tuntematon paine) ja useissa vesimuodostumissa
ongelmana on luontainen rehevyys (maaperän vivianiitti).
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Taulukko 4.5. Kiiminkijoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. HgAM =
mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alittuu, - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Lisätieto

Alaoja_Heteoja

-

Tyydyttävä

Huono

Metsätalous, HyMo

Tuntematon paine

Jaalankajoki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, HyMo

Natura: Olvassuo (mm. pienvedet)

Kivijoki_Kokkojoki_
Marttisjoki_Timo-oja

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Kuormitus yläpuolisista järvistä

Nuorittajoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Natura: Olvassuo (mm. pienvedet)

Ruottisenoja

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Iso Olvasjärvi
(HgAM)

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Metsätalous, muu rehevöityminen

Iso-Ruohonen

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Maaperässä tod.näk. vivianiittia

Iso-Timonen

-

Tyydyttävä

Välttävä

Metsätalous

Maaperässä tod.näk. vivianiittia

Jaurakaisjärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Jolosjärvi

-

Välttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Kivijärvi

-

Välttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Loukkojärvi
(Joloskylä, 60.013)

-

Välttävä

Välttävä

Maatalous, muu rehevöityminen

Marttisjärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Ruottisenjärvi
(HgAM)

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

Särkijärvi

-

Tyydyttävä

Välttävä

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

VIRTAVEDET

JÄRVET

Vepsänjärvi
Vähä-Ruohonen

Maaperässä tod.näk. vivianiittia

Maaperässä tod.näk. vivianiittia

Maaperässä tod.näk. vivianiittia

Maaperässä tod.näk. vivianiittia

Maaperässä tod.näk. vivianiittia

Vesistöalueella 22 järven ja neljän joen (Vepsänjoki, Särkijoki, Kallaoja ja Tilanjoki-Pirttijoki) tilaluokka on
parantunut edellisestä luokittelusta. Vastaavasti kolmen järven (Iso-Timonen, Särkijärvi ja Ruottisenjärvi) ja
kahden virtaveden (Alaoja-Heteoja ja Ruottisenoja) tilaluokka on heikentynyt. Muutokset tilaluokassa johtuvat
valtaosin edellistä luokittelua kattavammasta aineistosta tilaluokan määrittelemiseksi. Uusimmassa
luokittelussa turvemaavaltaisilla alueilla lyhytviipymäisille järville on käytetty humuksisten tai runsashumuksisten järvien luokkarajoja, koska lyhytviipymäisten järvien luokkarajoissa ei huomioida humuspitoisuuden vaihtelua. Kiiminkijoen valuma-alueella turvemaiden osuus on yli 25 %. Kaihlanen, Hakojärvi,
Juorkuna-Mätäsperä, Hamarinjärvi ja Torvenjärvi ovat Kiiminkijoen yläosan lyhytviipymäisiä järviä, joiden tila
on nyt luokiteltu humusjärvien luokkarajoilla. Samasta syystä Onkamonjärven, Jolosjärven ja Kivijärven luokka
on muuttunut. Kiiminkijoen valuma-alueella on maaperästä johtuvaa luontaista rehevyyttä, jonka tarkemmasta
esiintymisestä ei ole tietoa.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 4.6 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %
nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien
toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain
suuntaa antava.
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Taulukko 4.6. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Kiiminkijoen vesistöalueella:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, jotka
ovat vesienhoidon mukaisessa tavoitetilassa, mutta joiden ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden
tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=

Tuntematon paine

10-30

-

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

<10

-

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Jolosjoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

Kallaoja

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kiiminkijoen alaosa

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kivijoki_Kokkojoki_
Marttisjoki_Timo-oja

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

-

Nuorittajoki

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

-

Ruottisenoja

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Särkijoki

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

Tilanjoki_Pirttijoki

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

Vepsänjoki

30-50

<10

+

+

-

-

-

++

-

Aittojärvi

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Hamarinjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Housujärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Iso Aittojärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Iso Juurikkajärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Iso Olvasjärvi

30-50

>50

-

+++

-

-

-

-

-

Iso-Ruohonen

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

-

Iso Seluskanjärvi

<10

10-30

+

+

-

-

-

-

-

Iso-Timonen

>50

>50

-

++

-

-

-

-

-

Jaurakaisjärvi

10-30

10-30

-

++

-

-

-

-

-

>50

>50

++

++

-

-

-

-

-

Juopulinjärvi

10-30

<10

++

+

+

-

-

-

-

Juorkuna-Mätäsjärvi

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kaihlanen

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kallajärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kivijärvi

<10

>50

-

++

-

-

-

-

-

Loukkojärvi (60.013)

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Marttisjärvi

>50

30-50

-

++

-

-

-

-

-

Pieni Leppilampi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Pieni Olvasjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Ruottisenjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Typpi

Turvetuotanto

>50
30-50

Fosfori

Maatalous

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Lisätieto

Yhdyskunnat

Muiden toimenpiteiden
tarve

Haja-asutus

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Metsätalous

Vesimuodostuma

Happamuuden hallinta

tyydyttävä, oranssi=välttävä, punainen=huono).

VIRTAVEDET
Alaoja_Heteoja
Jaalankajoki

JÄRVET

Jolosjärvi

Järvikunnostus

Järvikunnostus

Järvikunnostus

114

Särkijärvi

<10

<10

++

+++

-

-

-

-

-

Säynäjä

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

>50

>50

+

+

-

-

-

-

-

30-50

30-50

-

++

-

-

-

-

-

Vesalanlampi
Vepsänjärvi
Vähä-Ruohonen

Mahdollisesti sisäistä
kuormitusta

Järvikunnostus

Maatalous
Maatalouden alueellisesti suunnitellut toimenpiteet koskevat koko Kiiminkijoen vesistöaluetta. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 4.6. mukaisesti. Neuvonnalla voidaan
kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti.
Metsätalous
Metsätaloudessa korostuvat kiintoaine-, ravinne- ja happamuuskuormitusta vähentävät toimenpiteet.
Vesienhoidon toimenpiteitä kohdennetaan koko vesistöalueelle. Toimenpiteessä ”Metsätalouden
vesiensuojelun tehostaminen” huomioidaan myös vanhat ojitusalueet ja vedenpidätyskyvyn parantaminen.
Myös kunnostusojitusten suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä metsänuudistamisen suojavyöhykkeissä
tulee huomioida vesiensuojelun tarve koko vesistöalueella ja erityisesti myöhemmin määritettävillä
painopistealueilla. Metsätaloustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään siihen, että kuormitusta ei
synny. Kunnostusojituksia ja niistä aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää siirtymällä eri-ikäisrakenteiseen
metsänkasvatukseen. Vesiensuojelumenetelminä käytetään pintavalutusta, putkipatoja ja uusia menetelmiä
kuten puumateriaalin lisäämistä altaisiin ja uomiin. Koulutus ja metsänomistajien neuvonta on yksi
tärkeimmistä metsätalouden vesienhoitotoimenpiteistä. Rannikolla se korostuu happamien sulfaattimaiden
osalta.
Asutus
Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Turvetuotanto
Mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen
vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon mahdollinen pohjamaiden aiheuttama vesistön
happamoitumisriski. Vivianiitti- ja muut rautasedimenttiesiintymät, sekä potentiaaliset happamat sulfaattimaat
tulee huomioida turvetuotannossa ja sen jälkikäytössä. Turvetuotanto ei ole merkittävä paine alueen
vesimuodostumissa, mutta turvetuotannon perustoimenpiteet koskevat kaikkia alueen turvetuotantoalueita.
Peruskuivatukset
Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.
Kiintoainekuormitus Kiiminkijoen vesistöihin pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Rannikolla
kuivatustoiminnassa huomioidaan happamat sulfaattimaat.
Happamuus
Kuivatusolojen säätö ja maataloudessa lisäksi säätösalaojitus ja -kastelu ovat tehokkaita toimenpiteitä
happamuuden torjunnassa. Toimenpiteiden ohella keskeistä on happamuuteen ja sen torjuntaan liittyvä
yleinen neuvonta ja tiedotus. Erityisen tärkeää se on rannikon läheisillä metsätalousalueilla.
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Rehevien järvien kunnostaminen
Kiiminkijoen alueella järvien tilaan vaikuttaa pääosin ulkoinen kuormitus, mutta osalla järvistä sisäinen
kuormitus tai muu rehevöityminen on tunnistettu paineeksi joko yksin tai yhdessä muun kuormituksen kanssa.
Hoitokaudella kunnostustoimia kohdistetaan Aitto-, Vepsän-, Jolos-, ja Loukkojärvelle sekä Isolle
Olvasjärvelle. Lisäksi tavoitteena on kunnostaa 3-4 nimeämätöntä pientä rehevää järveä, jotka tarkentuvat
tilaselvitysten myötä hoitokauden aikana. Selvitystarvetta rehevyyden taustoista on erityisesti Ison
Olvasjärven ja Kälväsvaaran eteläpuoleisilla järvillä.
Virtavesikunnostukset
Tilatavoitteen saavuttamiseksivirtavesikunnostuksia tarvitaan vain kolmella: Alaoja_Heteoja, Jaalankajoki ja
Jolosjoki. Kalataloudellisten tavoitteiden vuoksi yksittäisiä osittain kunnostettuja tai kunnostamattomia koskia
voi olla tarpeen kunnostaa myös Kiiminkijoessa. Purojen kunnostuksia tehdään 1-3 kohteella, ja ne
tarkentuvat hoitokauden aikana mm. inventointien perusteella.
Suunnittelualueen toimenpiteet, niiden määrät ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 4.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien
maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan
kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään. Paikoin suuret
ravinnepitoisuudet ovat mahdollisesti ainakin osin luontaisia, maaperästä riippuvia. Kiiminkijoen alajuoksulla
hyvän ekologisen tilan säilyminen ei edellytä nykyistä tehokkaampaa ravinnekuormituksen vähentämistä.
Jokisuun jatkuva liettyminen edellyttää kuitenkin mahdollisimman tehokasta kiintoainekuormituksen
vähentämistä. Ensiarvoisen tärkeää se on myös Kiiminkijoen yläosalla sekä lohen ja taimenen luontaisen
lisääntymisen turvaamisessa.
Viranomaisohjauksella sekä tiedotuksella ja neuvonnalla voidaan välttää happamuusongelmia jatkossa.
Kuivatusta on rannikon läheisellä alueella erityisesti metsä- ja maataloudessa sekä infra- ja muussa
rakentamisessa. Hankekohtaiset täsmäkartoitukset sekä niiden perusteella tehtävät kuivatusratkaisut voivat
edesauttaa vesistöjen pH-tason säilyttämistä riittävänä. Riskialueilla toimivien turvetuotantoalueiden
kuivatussyvyyden, tuotannon loppuvaiheen ja jälkikäytön riittävä ohjaus tulee varmistaa, jottei sivuvesien tila
heikkene happamuuden vuoksi. Pääosin metsätalouden kuivatusten korostama orgaaninen happamuus ei
todennäköisesti vähene tulevalla hoitokaudella, mutta sen lisääntyminen samoin kuin sulfaattimailla tai
mustaliuskealueilla riskinä olevan sulfidiperäisen happamuuden lisääntyminen voitaneen estää käytettävin
toimenpitein.
Kiiminkijoen vesistön vesimuodostumat ovat jo nykyisellään pääosin hydrologialtaan ja morfologialtaan
hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Esitetyt elinympäristökunnostukset varmistavat, ettei hydrologinen tai
morfologinen muuttuneisuus rajoita tavoitetilan saavuttamista yhdessäkään vesimuodostumassa.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamista lykättiin
alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt olivat
teknisiä (lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa ne liittyivät luonnonolosuhteisiin (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio (taulukko
4.7). Joissakin järvissä tulee lisäksi selvittää hyvää huonompaan tilaan johtavaa syytä. Tämä saattaa johtaa
tyypittelyn korjaamiseen, mikäli taustalla on maaperästä johtuva luontainen rehevyys, johon nykyinen
tyypittely ei sovellu.
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Taulukko 4.7. Arvio Kiiminkijoen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat mukana
vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen kerran.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty
tavoite

Perustelu

2027

VIRTAVEDET
Alaoja_Heteoja

Huono

x

2027 jälkeen

Tilan syy tuntematon, selvitys ja korjaaminen vie aikaa

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, HyMo)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Kivijoki_Kokkojoki_
Marttisjoki-Timo-oja

Tyydyttävä

x

2027

Nuorittajoki

Tyydyttävä

Ruottisenoja

Tyydyttävä

Jaalankajoki
Kallaoja

x

2027

Hyvää huonompi tila johtuu suureksi osaksi yläpuolisista hyvin
rehevistä järvistä
Alkuperäinen tavoite 2015 saavuttamatta.
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Särkijoki

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Vepsänjoki

Hyvä (R)

x

Tila saavutettu

-

Erinomainen

x

Tila saavutettu

-

Erinomainen (R)

x

Tila saavutettu

-

2027 jälkeen

Mahdollisen syyn löydyttyä tilanteen korjaantuminen vie aikaa. Jos
maaperätekijät, toimenpiteiden lisäksi tyypittelyn korjaaminen

JÄRVET
Hakojärvi
Hamarinjärvi
Iso Olvasjärvi
Iso Seluskanjärvi

Välttävä

x

Hyvä

x

Tila saavutettu

Mahdollisen syyn löydyttyä tilanteen korjaantuminen vie aikaa. Jos
maaperätekijät, toimenpiteiden lisäksi tyypittelyn korjaaminen
Mahdollisen syyn löydyttyä tilanteen korjaantuminen vie aikaa. Jos
maaperätekijät, toimenpiteiden lisäksi tyypittelyn korjaaminen

Iso-Ruohonen

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Iso-Timonen

Välttävä

x

2027 jälkeen

Jaurakaisjärvi

Tyydyttävä

x

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Jolosjärvi

Tyydyttävä

Juopulinjärvi
Juorkuna-Mätäsjärvi
Kaihlanen
Kivijärvi
Loukkojärvi
Marttisjärvi

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvä (R)

x

x

Tila saavutettu

-

Erinomainen (R)

x

Tila saavutettu

-

Erinomainen

x

Tila saavutettu

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tyydyttävä

x

2027

Välttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Mahdollisen syyn löydyttyä tilanteen korjaantuminen vie aikaa. Jos
maaperätekijät, toimenpiteiden lisäksi tyypittelyn korjaaminen

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Onkamonjärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Ruottisenjärvi

Tyydyttävä

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Särkijärvi

Välttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tervajärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Välttävä

x

2027 jälkeen

Mahdollisen syyn löydyttyä tilanteen korjaantuminen vie aikaa.

Vepsänjärvi
Vähä-Ruohonen

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Mahdollisen syyn löydyttyä tilanteen korjaantuminen vie aikaa. Jos
maaperätekijät, toimenpiteiden lisäksi tyypittelyn korjaaminen

Vähä-Vuotunki

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.
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4.4.2 Iijoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Iijoen vesistöalueella 90 % järvipinta-alasta ja 72 % jokipituudesta on hyvässä tai erinomaisessa
ekologisessa tilassa. Tiedot näistä vesimuodostumista on koottu taulukkoon 4.8. Osaan vesimuodostumista
ei kohdistu ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin tilan säilyminen turvataan
pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla
perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla
ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin tilan
heikkenemisestä, on tunnistettu 54 järvi- ja 12 virtavesimuodostumassa. Näissä tarvitaan toimenpiteiden
tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma
olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin. Ahvenelle asetettu elohopean
ympäristönlaatunormi ylittyy Pudasjärven Saunajärvessä ja Puolangan Isossa ja Pienessä Siikajärvessä. On
huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi
käytettävän kalan elohopean raja-arvo. Iijoen alaosalla ahventen elohopeapitoisuus on 80 % ympäristönlaatunormista ja siten silmällä pidettävä. Oulun Isossa Viitajärvessä, Taivalkosken Irnijärvessä, Tyräjärvessä
ja Koviojärvessä ahventen elohopeapitoisuus alittaa ympäristönlaatunormin.
Taulukko 4.8. Iijoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin
alitus, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn
aineistoon. Taulukkoon on merkitty vesienhoidon kannalta keskeisimpiä Natura-alueita. Raakun esiintymistiedot ovat raakkustrategian
taustaselvityksestä (Oulasvirta, P. 2020)
Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista aiheutuu
tilan heikkenemisen
riskiä

Aimojoki

-

Hyvä

Hyvä

Askanjoki

-

Hyvä

Hyvä

Asmuntinjoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Haapuanoja

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Harjajoki

-

Hyvä

Hyvä

Haukioja

-

Erinomainen

Hyvä

Raakkukanta ei elinvoimainen

Iijoen keski- ja yläosa

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Pudasjärven merkittävä
tulvariskialue. Natura: Pudasjärvi
(mm. tulvametsät ja -niityt)

Iijärvi-Irnijärvi_uomat

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Iinattijoki_Hirvasjoki_Naamanganjoki

Lisätieto

VIRTAVEDET

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Iso-Martimo

-

Hyvä

Hyvä (R)

Jukuanoja

-

Erinomainen

Erinomainen

Kalliojoki

-

Hyvä

Hyvä

Kisosjoki

-

Erinomainen

Hyvä

Korpijoki

Tyydyttävä

Erinomainen

Hyvä

Korpuanjoki

-

Hyvä

Hyvä

Korvuanjoki

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Kostonjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Kouvanjoki

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen

Kuoliojoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Raakkukanta ei elinvoimainen

Metsätalous
Raakkukanta ei elinvoimainen

Raakkukanta lähes hävinnyt

Raakkukanta kuoleva/lähes
hävinnyt

Raakkuvesi?
Maatalous, metsätalous
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Kutinjoki

-

Hyvä

Hyvä

Kuusijoki_Unijoki

-

Hyvä

Hyvä

Litojoki

-

Hyvä

Hyvä

Livojoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen
(R)

Lohijoki

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

Loukusanjoki_Kortejoki_Latvajoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Luiminkajärvenoja

-

Hyvä

Hyvä

Lylyjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Martimonjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Mertajoki

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Mäntyjoki_Laukunjoki

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Nassakkaoja

-

Hyvä

Hyvä

Ohtaoja

-

Hyvä

Hyvä

Oijusluoman laskujoki

-

Erinomainen

Hyvä

Oudonjoki

-

Hyvä

Erinomainen

Penikkajoki

-

Hyvä

Hyvä

Naamankajoki_Hukkajoki_Tervajoki_
Elätinjoki

Pikku-Martimo

-

Hyvä

Hyvä (R)

Pirinoja

-

Erinomainen

Hyvä

Polveksenoja

-

Hyvä

Hyvä

Porojoki

-

Hyvä

Hyvä

Portinjoki

-

Erinomainen

Erinomainen

Puhosjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Pärjänjoki

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Risujoki_Manaajanjoki
Siuruanjoen ala- ja keskiosa
Suolijoki_Näljänkäjoki_Junnojoki

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Suujoki_Heinäjoki_Käsmäjoki

-

Erinomainen

Hyvä

Särkioja

-

Hyvä

Hyvä

Tervajoki_Saaripuro

-

Hyvä

Hyvä

Tyräjoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Ahveninen

-

Hyvä

Hyvä

Ahvenjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Natura: Salmitunturi-Rääpysjärvi
(pienvedet)
Natura: Litokaira (pienvedet)
Metsätalous

Raakkuvesi. Natura: Livojärvi
Raakun nykyesiintymisestä ei ole
tietoa.

HyMo, vieraslajit

Metsätalous, turvetuotanto

Metsätalous

Hydrologinen muutos

Metsätalous

Natura: Litokaira (pienvedet)
Raakkuvesi. Raakun
nykyesiintymisestä ei ole tietoa
Metsätalous

Maatalous, metsätalous

Maatalous, metsätalous

JÄRVET

Aittojärvi
Akonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Ala-Hukkanen

-

Hyvä

Hyvä

Ala-Kisosjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Ala-Kuoliojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Ala-Rikinjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Alimmainen Kirvesluoma

-

Hyvä

Erinomainen

Alimmainen Kontioluoma

-

Erinomainen

Erinomainen

Alimmainen Kuusijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Anetjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Askanjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Maatalous, metsätalous,
muu rehevöityminen
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Asmuntinjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, laskeuma
Metsätalous

Halajärvi

-

Hyvä

Erinomainen
(R)

Harjajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Heinäjärvi (61.361)

-

Hyvä

Hyvä

Heinäjärvi (61.663)

-

Hyvä

Erinomainen

Heinäjärvi (61.672)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Heinäjärvi (61.722)

-

Hyvä

Hyvä

Hetejärvi

-

Hyvä

Erinomainen
(R)

Metsätalous

Hietajärvi (61.433, LAP)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Hietajärvi (61.572)

-

Hyvä

Hyvä

Hirvasjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Huovisenjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Iiviöjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Inkeenjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Iso Akanjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Iso Elehväjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Iso Hietajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Iso Isterinjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Iso- ja Pikku-Kontiainen

-

Erinomainen

Erinomainen

Iso- ja Pikku-Purnu

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Kaakkurijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Iso Karhujärvi

-

Hyvä

Hyvä

Iso Kienasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Iso Kivijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Iso Kuopusjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Iso Litjojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Palojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Iso Särkiluoma

-

Hyvä

Erinomainen

Iso-Hukkanen

-

Erinomainen

Erinomainen

Isojärvi (61.132)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Isojärvi (61.758)

-

Hyvä

Hyvä

Iso-Kallioinen

-

Hyvä

Hyvä

Iso-Peippi

-

Hyvä

Hyvä

Iso-Pesiö

-

Hyvä

Hyvä

Iijärvi
Iinattijärvi

Irnijärvi - Ala-Irni (HgAM)

Iso- ja Keski-Kero
Iso ja Pieni Siikajärvi (HgYM)

Iso-Ulku

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Jokijärvi

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Jokilampi

-

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Jormua

-

Hyvä

Hyvä

Junnojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Jaurakkajärvi

Jongunjärvi

Maatalous, metsätalous

Maatalous, metsätalous

HyMo

HyMo

Metsätalous

Natura: Litokaira (pienvedet)

Metsätalous
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Kaihlanen

-

Hyvä

Hyvä

Kalajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kalliojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kallioluoma

-

Hyvä

Hyvä

Kangaslampi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Karhujärvi

-

Hyvä

Hyvä

Karsikkojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kauhamo

-

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Kivarinjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Keski- ja Ylilampi

-

Hyvä

Hyvä

Kinkeli

-

Hyvä

Hyvä

Koitijärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Kolijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kolkonjärvi (61.316)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kolkonjärvi (61.573, LAP)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Kolmiloukko

-

Hyvä

Hyvä

Kongasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Kontioluoma

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Korentojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Korpinen

-

Hyvä

Hyvä

Korpuajärvi (61.681)

-

Hyvä

Hyvä

Korpuajärvi (61.682)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Kortejärvi (61.393)

-

Hyvä

Hyvä

Kortejärvi (61.771)

-

Hyvä

Hyvä

Kortejärvi (61.582)

-

Hyvä

Erinomainen

Kortejärvi (61.272)

-

Tyydyttävä

Hyvä

Korvuanjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Kosamonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Kostonlampi

-

Hyvä

Hyvä

Kouvanjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Kovajärvi (61.663)

-

Hyvä

Hyvä

Kovajärvi (61.774)

-

Hyvä

Erinomainen

Kovajärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
turvetuotanto

Koviojärvi (HgAM)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, laskeuma

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
haja-asutus

-

Hyvä

Hyvä

Kaukuanjärvi

Kostonjärvi

Kuhan-Takajärvi
Kulojärvi
Kummuntakanen

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Kuusijärvi (61.651)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Kuusijärvi (61.292)

-

Hyvä

Hyvä

Kuusijärvi (61.472)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Kuusijärvi (61.681)

-

Hyvä

Hyvä

Kurkijärvi-Tuuliainen
Kurtinjärvi

Maatalous, metsätalous

Metsätalous

Maatalous, metsätalous,
muu rehevöityminen

-

HyMo

Maatalous, metsätalous,
muu rehevöityminen
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Kylmäluoma

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Hyvä

Käsmäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Laijonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Laitojärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Laivajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Lampare

-

Hyvä

Hyvä

Lapinluoma

-

Erinomainen

Hyvä (R)

Latvajärvi (61.254)

-

Hyvä

Erinomainen

Latvajärvi (61.758)

-

Hyvä

Erinomainen

Laukkujärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, laskeuma,
vanha kuormitus, muu
rehevöityminen

Lauttanen

-

-

Hyvä (R)

Metsätalous

Liettilampi

-

Hyvä

Hyvä

Lipeäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Livojärvi

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Loukusanjärvi-Uudentalonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Luhtajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous
Maatalous, metsätalous,
muu rehevöityminen

Kynsijärvi - Kynsilampi

Luiminkajärvi (61.472)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Luiminkajärvi (61.474)

-

Hyvä

Hyvä

Luokanjärvi (61.332)

-

Hyvä

Hyvä

Luokanjärvi (61.272)

-

Hyvä

Hyvä

Lylyjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Majavajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Marikaisjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Mäntyjärvi-Salmijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Naamankajärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Naamankajärvi - Polvijärvet

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Naamankajärvi-Salmentakanen

-

Hyvä

Hyvä

Naisjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Narkiojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Nikujärvi

-

Hyvä

Hyvä

Niskaluoma

-

Hyvä

Hyvä

Näljänkäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Oijusluoma

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Ojajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Ontamojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Oudonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Paatinjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Paavolanjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Pahkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Palvanen

-

Hyvä

Hyvä

Panumajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Pelttarinjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Penikkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Petäjäjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Natura: Livojärvi

Metsätalous, muu
rehevöityminen

Metsätalous, muu
rehevöityminen

Laskeuma

Metsätalous

Maatalous, metsätalous
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Pieni Haukijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Pieni Hietajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Pieni Kuukasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous,
muu rehevöityminen

Pieni-Kaakkuri

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Pikku-Pesiö

-

Hyvä

Hyvä

Pintamojärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä

Pisamo

-

Erinomainen

Erinomainen

Poikkijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Pokotus

-

Hyvä

Hyvä

Polojärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Portimojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Pudasjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Puhosjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

-

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Ristilampi

-

Hyvä

Hyvä

Rytinkijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Rääpysjärvi

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen

-

-

Hyvä (R)

Saarijärvi (61.623)

-

Hyvä

Hyvä

Saarijärvi (61.759)

-

Hyvä

Erinomainen

Salmijärvi - Heinilampi

-

Hyvä

Hyvä

Sarvi

-

Hyvä

Hyvä

Saunalampi

-

Hyvä

Hyvä

Siikalampi

-

Hyvä

Hyvä

Soilu

-

Hyvä

Hyvä

Sotkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Suulampi

-

Hyvä

Hyvä

Särkijärvi (61.734)

-

Hyvä

Hyvä

Särkijärvi (61.761)

-

Erinomainen

Erinomainen

Särkilampi

-

Hyvä

Hyvä

Särkiluoma

-

Hyvä

Hyvä

Taipaleenalanen

-

Hyvä

Hyvä

Takalonjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Takanen

-

Hyvä

Hyvä

Takkajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Tenämäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Tervajärvi (61.681)

-

Hyvä

Hyvä

Tervajärvi (61.631)

-

Hyvä

Hyvä

Tervajärvi (61.774)

-

Hyvä

Erinomainen

Tuomijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Tuulijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Tyrälampi

-

Hyvä

Hyvä

Unilampi

-

Hyvä

Hyvä

Pukka
Pyhäjärvi
Ranuanjärvi

Saarijärvi (61.433)

HyMo
Natura: Pudasjärvi (mm.
tulvametsät ja -niityt)

Maatalous, metsätalous,
muu rehevöityminen

Metsätalous, muu
rehevöityminen

Natura: Salmitunturi-Rääpysjärvi
(pienvedet)

Natura: Pudasjärvi (mm.
tulvametsät ja -niityt)

Metsätalous
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Valkeainen

-

-

Erinomainen
(R)

Valkeinen (61.321)

-

Hyvä

Hyvä

Valkeinen (61.632)

-

Hyvä

Hyvä

Valkiainen

-

Hyvä

Erinomainen

Vantunlampi

-

Hyvä

Hyvä

Varisjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Virkkusenjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Visajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Vähäjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Vääräjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Yli-Kuivanen

-

Hyvä

Erinomainen

Yli-Kuoliojärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Yli-Rikinjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Ypykkäjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

HyMo

Maatalous

Maatalous, metsätalous,
turvetuotanto
Maatalous, metsätalous

Taulukkoon 4.9 on koottu tiedot vesistöalueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila (voimakkaasti
muutetuilla suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan) oli vuoden 2019 luokittelussa tyydyttävä,
välttävä tai huono. Valtaosassa vesimuodostumia hyvän ekologisen tilan saavuttamisen suurimpana esteenä
on liian suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus. Osassa vesimuodostumista tilaa heikentää myös sisäinen
kuormitus, joka vaikuttaa esimerkiksi talviaikaiseen happitilanteeseen. Myös hydrologis-morfologiset
muutokset heikentävät joidenkin vesimuodostumien tilaa. Tilan parantaminen edellyttää aiemmin mainittujen
toimenpidetyyppien lisäksi tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai
käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista.
Taulukko 4.9. Iijoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. Kaikkien
vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen bromattujen difenyylieettereiden pitoisuuksien ympäristönlaatunormin ylityksestä. HgS
= elohopean laatunormi silmällä pidettävä, HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, HgAM = mittauksiin perustuva
elohopean laatunormin alitus, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–
2017 kerättyyn aineistoon. * = voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). Taulukkoon on merkitty
vesienhoidon kannalta keskeisimpiä Natura-alueita.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Lisätieto

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Metsätalous, HyMo

Natura: Iijoen suisto
Natura: Pudasjärvi (mm.
tulvametsät ja -niityt)

VIRTAVEDET
Aintionoja
Iijoen alaosa* (HgS)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous,
turvetuotanto, HyMo

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, HyMo

Luiminkajoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Nauruanoja

-

Välttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Nuorunkajoki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Panumanoja

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Kivarinjoki
Kurkijoki_Kynsijoki_
Soilunjoki_Raatejoki

Ranuanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, haja-asutus,
turvetuotanto, yhdyskuntien jätevedet

Siuruanjoen yläosa

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Siuruanjoen_Korpijoki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Säynäjäoja

-

Välttävä

Välttävä

Metsätalous

Vitmaoja

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, turvetuotanto

Natura: Litokaira (pienvedet)
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JÄRVET
Haukijärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Paine ei tiedossa

Iso Kuukasjärvi

-

-

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu
rehevöityminen

Iso Viitajärvi HgAM

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, haja-asutus

Kangasjärvi

-

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

Koutuanjärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, turvetuotanto

Kuhajärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu
rehevöityminen, laskeuma

Pikku-Kero

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muu kuormitus

Poussunjärvi - Rahkolampi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tuntematon paine

Raakunjärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tuntematon paine

Sarajärvi

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muu rehevöityminen

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muu rehevöityminen
Metsätalous
Maatalous, metsätalous, muu
rehevöityminen
Maatalous, metsätalous, muu
rehevöityminen
Metsätalous, yläpuolella kalankasvatusta (luonnonravintolammikkoryhmä)

Saunajärvi (HgYM)
Soivionjärvi
Suolijärvi

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Takajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyräjärvi (HgAM)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

-

Hyvä

Tyydyttävä

Yli-Kisosjärvi

Kuormitus yläpuolisista järvistä

Iijoen vesistöalueella 37 järven ja kuuden joen tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta. Vastaavasti
kahdeksan järven ja yhdeksän joen tilaluokka on heikentynyt. Muutos tilaluokassa ei välttämättä aina kerro
todellisesta muutoksesta, joka olisi tapahtunut vesimuodostuman ekologisessa tilassa. Syynä voi myös olla
se, että edellisen kierroksen luokittelu on tehty vähäisen aineiston, karttatarkastelun tai mallinnuksen
perusteella ja uusimmassa luokittelussa on ollut käytettävissä uutta tai kattavampaa tietoa tilaluokan
määrittelemiseksi. Iijoen vesistöalueella Suomen ympäristökeskuksen satelliittikuvatulkinnat ovat tuottaneet
uutta, luokittelua tukevaa tietoa mm. klorofyllipitoisuudesta 72 järvestä. Uusimmassa luokittelussa
turvemaavaltaisilla alueilla lyhytviipymäisille järville on käytetty humuksisten tai runsashumuksisten järvien
luokkarajoja, koska lyhytviipymäisten järvien luokkarajoissa ei huomioida humuspitoisuuden vaihtelua.
Jokivesissä rakenteelliset muutokset kuten perkaukset ja pohjapadot on otettu aikaisempaa tarkemmin
huomioon, mikä on heikentänyt joidenkin pienten jokien tilaluokkaa (Pirinoja). Kurkijoki-Kynsijoki-SoilunjokiRaatejoki muodostuu useiden järvien välisistä jokiosuuksista, joista osa kuivilla lähes koko ajan ja osa
pääosan vuorokaudesta lyhytaikaissäännöstelyn vuoksi.
Merkittävän tulvariskialueen toimenpiteet. Iijoen tulvariskien hallintakeinoista jää- ja hyydepatojen
räjäyttämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia vesien tilaan, mutta lyhytkestoisena ja harvoin toistuvana riskiä
vesimuodostuman tilan heikkenemisestä ei aiheudu. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteita tulee
sovittaa yhteen mahdollisia tulvapenkereitä rakennettaessa sekä säännöstelyä kehitettäessä. Valumaalueella tehtävä vedenpidätyskyvyn lisääminen sekä luonnonmukainen tilapäinen varastointi edistävät oikein
tehtynä vesien hyvän tilan saavuttamista, koska veden lisäksi maaperään pidättyy ravinteita ja kiintoaineita.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 4.10 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %
nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien
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toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain
suuntaa antava. Suurimmat mahdollisuudet vähentää kuormitusta ovat metsä- ja maataloudessa. Muita
pintavesimuodostuman ekologiseen tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kiintoaine, eliöstö, happamuus
sekä hydromorfologia. Iijoen osa-alueella on useita alle hyvässä tilassa olevia vesimuodostumia, joissa ei ole
ravinteiden vähentämistarvetta.
Taulukko 4.10. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Iijoen vesistöalueella: +++
hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä
(paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden
paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä
tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. * = voimakkaasti muutettu,

Lisätieto

Teollinen toiminta

Muiden toimenpiteiden
tarve
Turvetuotanto

Happamuuden hallinta

Yhdyskunnat

Haja-asutus

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan
ravinnekuormituksen
vähennystarve, %
Fosfori

Typpi

Maatalous

Vesimuodostuma

Metsätalous

(tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa
(sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

Aintionoja

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Asmuntinjoki

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Haapuanoja

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Iijoen alaosa*

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

10-30

<10

+

++

-

-

-

+

-

Virtavesikunnostus
Säännöstelyn kehittäminen,
kalankulun edistäminen

VIRTAVEDET

Iso_Martimo
Kivarinjoki

Virtavesikunnostus
Kalankulun edistäminen,
säännöstelyn kehittäminen,
virtavesikunnostus

Kurkijoki_Kynsijoki_
Soilunjoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Kuoliojoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Livojoki

>50

<10

-

++

-

-

-

-

-

Loukusanjoki_
Kortejoki

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

Luiminkajoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa

Mertajoki

<10

<10

-

++

-

-

-

+

-

Nassakkaoja

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Nauruanoja

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

-

Nuorunkajoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Panumanoja

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

Pikku Martimo

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Puhosjoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Ranuanjoki

30-50

10-30

++

++

++

++

-

++

-

Siuruanjoen ala- ja
keskiosa

10-30

<10

+

+

-

-

-

-

-

Siuruanjoen yläosa

30-50

<10

+

+

-

-

-

-

-

Siuruanjoen_
Korpijoki

10-30

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Säynäjäoja

>50

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Tyräjoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Vitmaoja

10-30

<10

-

+

-

-

-

+

-

Fosforipitoisuus ylittää
erinomaiselle tilalle asetetun
rajan
Vieraslaji: Puronieriä
(silmällä pidettävä)

Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa
Virtavesikunnostus,
kalankulun edistäminen

JÄRVET
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Aittojärvi

<10

<10

+

++

Asmuntinjärvi

<10

<10

-

++

Halajärvi

<10

<10

-

++

Haukijärvi

<10

<10

-

-

Heinäjärvi (61.672)

<10

<10

++

Hetejärvi

<10

10-30

Hietajärvi (61.433)

<10

Iiviöjärvi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

<10

-

++

-

-

-

-

-

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Irnijärvi_Ala-Irni

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen,
kalankulun edistäminen

Iso- ja Keski_Kero

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

Iso Kaakkurijärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Iso Kienasjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Iso Kivijärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

30-50

<10

++

+

-

-

-

-

-

Iso Viitajärvi

<10

<10

-

+

+

-

-

-

-

Isojärvi (61.132)

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Kangaslampi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

Kangasjärvi (61.254)

>50

<10

+

+

+

-

-

-

-

10-30

10-30

-

++

-

-

-

-

-

Kolkonjärvi (61.573)

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Kongasjärvi

<10

10-30

-

+

-

-

-

-

-

Kontioluoma

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Korpuajärvi (61.682)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Kostonjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

Koutuanjärvi

>50

<10

-

+

-

-

-

+

-

Kovajärvi (61.672)

<10

<10

++

+

-

-

-

+

-

Koviojärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Kuhajärvi

<10

<10

++

+

-

-

-

-

-

Kuhan-Takajärvi

<10

<10

+++

+

+

-

-

-

-

Kuusijärvi (61.472)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Lapinluoma

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

Laukkujärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Lauttanen

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Luhtajärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

Luiminkajärvi
(61.472)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Iso Kuukasjärvi

Kivarinjärvi

Mäntyjärvi-Salmijärvi

-

Järvikunnostus

Paine ei tiedossa

Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa

Järvikunnostus

Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa

Metsätalouden osuus
ravinnekuormasta 70 %,
turvetuotannon 30 %
Metsätalouden osuus
ravinnekuormasta 25 %,
turvetuotannon 10 %
Järvikunnostus

Järvikunnostus

Järvikunnostus

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Panumajärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Petäjäjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Pieni Kuukasjärvi

<10

<10

++

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Pieni Kaakkuri

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Pikku-Kero

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Polojärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Poussunjärvi Rahkolampi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Naisjärvi

Vanha kuormitus, muu
rehevöityminen

Kuormitus yläpuolisista
järvistä
Säännöstelyn kehittäminen
Paine ei tiedossa
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Raakunjärvi

<10

<10

-

-

Ranuanjärvi

<10

<10

+

+

Saarijärvi (61.433)

<10

<10

-

+

Sarajärvi (61.522)

10-30

10-30

-

++

Saunajärvi

<10

30-50

-

Soivionjärvi

<10

<10

Suolijärvi

<10

<10

Takajärvi

30-50

Tuulijärvi

-

-

-

-

-

Paine ei tiedossa

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

-

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

-

+

-

-

-

-

-

10-30

+

+

-

-

-

-

-

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Tyräjärvi

<10

<10

++

+

-

-

-

-

-

Valkeainen

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Virkkusenjärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Vähäjärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Yli-Kisosjärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Yli-Kuoliojärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

+

-

Ypykkäjärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Järvikunnostus

Säännöstelyn kehittäminen

Kalankasvatus +

Maatalous
Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 4.10. mukaisesti. Neuvonnalla voidaan
kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Vesistöalueella
on kaltevia peltoja vesistöjen lähellä, jolloin myös suojavyöhykkeiden vaikuttavuus on hyvä.
Metsätalous
Metsätalouden vesienhoitotoimia suunnataan vesimuodostumakohtaisesti taulukon 4.10 mukaisesti.
Erityisesti arvokkaisiin purovesistöihin ja Livojokeen suunnataan voimakkaasti toimenpidettä ”Metsätalouden
vesiensuojelun tehostaminen” ja näiden vesistöjen herkkyys huomioidaan kunnostusojitusten ja maanmuokkausten suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä hakkuiden suojavyöhykkeissä. Metsätaloustoimien
suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään siihen, että kuormitusta ei synny. Kunnostusojituksia ja niistä
aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää myös siirtymällä eri-ikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen.
Vesiensuojelumenetelminä käytetään pintavalutusta, putkipatoja ja uusia menetelmiä kuten puumateriaalin
lisäämistä altaisiin ja uomiin. Koulutus ja metsänomistajien neuvonta on ensiarvoisen tärkeää.
Asutus
Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Turvetuotanto
Vuonna 2019 Siuruanjoen valuma-alueella oli tuotannossa noin 2 000 ha ja muualla Iijoen vesistöalueella noin
1 500 ha (tuotanto-, tuotantokuntoinen ja kunnostettavana oleva pinta-ala Pohjois-Pohjanmaalla). Mahdollisilla
uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen
vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon vesien tilatavoite sekä mahdollinen
pohjamaiden aiheuttama vesistön happamoitumisriski. Turvetuotanto on arvioitu olevan merkittävä paine
kuudella vesimuodostumalla. Kivarinjoelle ja Mertajoelle on kohdistettu täydentävä toimenpide ” Kesäaikaisen
pintavalutuskentän muuttaminen ympärivuotiseksi”.

128

Kalankasvatus
Kalankasvatus on merkittävä paine yhdellä vesimuodostumalla pistekuormituksena (Välijoki-VarisjokiSuininginjoki) ja yhdellä hajakuormituksena (Vuotunki). Koulutuksen ja neuvonnan keinoin pyritään
vähentämään kuormitusta nykyisessä toiminnassa.
Peruskuivatukset
Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.
Rannikolla kuivatustoiminnassa huomioidaan happamat sulfaattimaat.
Happamuus
Kuivatusolojen säätö eri sektoreilla ja maataloudessa lisäksi säätösalaojitus ja -kastelu ovat tehokkaita
toimenpiteitä happamuuden torjunnassa. Keskeistä on happamuuteen ja sen torjuntaan liittyvä yleinen
neuvonta ja tiedotus erityisesti rannikon läheisillä metsätalousalueilla.
Rehevien järvien kunnostaminen
Rehevöityneiden järvien tilaan vaikuttaa pääosin ulkoinen kuormitus ja siihen vaikutetaan muiden sektoreiden
toimenpitein, mutta osalla Iijoen alueen järvistä sisäinen kuormitus tai muu rehevöityminen on tunnistettu
paineeksi joko yksin tai yhdessä muun kuormituksen kanssa. Tällaisia kunnostettavia pieniä reheviä järviä
Pohjois-Pohjanmaan puolella ovat Nais-, Sauna- ja Korpuajärvi sekä mahdollisesti Soivionjärvi. Suurista
rehevistä järvistä kunnostukset jatkuvat Tyräjärvellä. Lapin maakunnassa kunnostustoimia kohdistetaan
Kuha- ja Kuhan-Takajärvelle, Kuusi- Luiminka- ja Petäjäjärvelle, Ranuan-, Saari- ja Takajärvelle, Mänty- ja
Salmijärvelle sekä Isolle ja Pienelle Kuukasjärvelle. Lisäksi tavoitteena on kunnostaa 3-4 nimeämätöntä pientä
rehevää järveä, jotka tarkentuvat tilaselvitysten myötä hoitokauden aikana.
Säännöstelyn kehittäminen
Sekä Kostojärven että Irnin järviryhmän säännöstelyä tullaan kehittämän pääasiassa tulvariskien hallinnan
edistämiseksi. On tärkeää, että kehittämishankkeessa huomioidaan vesienhoidon tavoitteet niin
säännöstellyissä järvissä kuin niiden alapuolisissa joissa. Iijoen alaosalla voimalaitosten säännöstelyä
esitetään kehitettäväksi siten, että se edistää kalankulun järjestämistä. Lisäksi esitetään ympäristövirtaama
yhteen tai useampaan Iijoen alaosan voimalaitoksen vähävetiseen uomaan, jos toimenpide jatkoselvitysten
pohjalta osoittautuu kustannustehokkaaksi vaelluskalojen kantojen elvyttämisessä. Ympäristövirtaama tulee
mitoittaa siten, ettei se yhdessä kalankulkuväyliin johdettavan veden kanssa aiheuta merkittävää haittaa
voimataloudelle. Loukusanjokeen esitetään varmistettavaksi ekologinen virtaama, ja samassa yhteydessä
tulisi varmistaa, että sen yläpuolisen Virkkusenjärven säännöstelyä käytetään siten, ettei se vaaranna järven
hyvää ekologista tilaa. Vesimuodostumassa Kurkijoki_Kynsijoki_Soilunjoki esitetään selvitettäväksi
yläpuolisen voimalaitoksen vesistöjärjestelyiden ja yläpuolisten järvien säännöstelyn vaikutuksia jokien
hydrologiseen tilaan ja kehitettäväksi säännöstelyä siten, ettei se vaaranna vesienhoidon tavoitteita.
Kalan kulun edistäminen
Iijoen alaosan voimalaitoksien yhteyteen esitetään rakennettavaksi kalankulkuväylät, jotka mahdollistavat
sukukypsien vaelluskalojen vaelluksen Iijoen vesistön laajoille kutu- ja poikastuotantoalueille sekä
vaelluspoikasten vaelluksen mereen. Lisäksi kalankulkua edistäviä toimenpiteitä esitetään Irninjärven
luusuaan ja Nauruanjoen alapäähän.
Virtavesikunnostukset
Iijoen vesistöalueella on tehty paljon virtavesikunnostuksia, joten vain kolmessa vesimuodostumaksi
nimetyssä virtavedessä joen rakenteellinen tila on katsottu niin heikoksi, että se haittaa vesienhoidon
tavoitteiden saavuttamista ja vaatii kunnostustoimenpiteitä. Esitettyjä kunnostuskohteita ovat Asmuntinjoki,
Kivarinjoki ja Nauruanoja. Kuitenkin on huomioitava, että varsinkin ensimmäiset virtavesikunnostushankkeet
Iijoen vesistössä on tehty puutteellisin menetelmin ja on todennäköistä, että monissa joissa esim.
kalantuotantokykyä voitaisiin edelleen parantaa täydennyskunnostuksin. Jos yhteen tai useampaan Iijoen
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vähävetisistä uomista ohjataan ympäristövirtaama, tullaan uomat kunnostamaan siten, että asetetulla
ympäristövirtaamalla saadaan mahdollisimman paljon hyvälaatuisia virtavesieliöiden (ml. lohikalat) elinalueita.
Aluetoimenpiteenä pienten virtavesien kunnostuksia ja esteellisyyden poistoa tehdään ainakin 10-15
purokohteella, jotka tarkentuvat hoitokauden aikana. Metsäteiden aiheuttaman esteellisyyden poistoon
keskitytään hoitokauden aikana myös yksityismetsätalouden piirissä. Esteellisyyden tai sen vähenemisen
osoittamiseen tarvitaan myös seurantatietoa.
Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvan suunnittelualueen toimenpiteet, niiden määrät ja kustannukset löytyvät
kootusti luvusta 4.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien
maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan
kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään.
Iijoen valuma-alue on hyvin suuri suhteessa potentiaaliseen happamien sulfaattimaiden
esiintymisalueeseen. Lisäksi pääuoman puskurikyky on riittävä, minkä vuoksi pääuoman tilaa happamuus ei
uhkaa. Kuivatustoimintaa on rannikon läheisellä alueella erityisesti metsä- ja maataloudessa sekä infra- ja
muussa rakentamisessa. Sulfaattimaiden hankekohtaiset täsmäkartoitukset sekä niiden perusteella tehtävät
kuivatusratkaisut voivat edesauttaa sivuvesien pH-tason säilyttämisen riittävänä. Riskialueilla toimivien
turvetuotantoalueiden kuivatussyvyyden, tuotannon loppuvaiheen ja jälkikäytön riittävä ohjaus tulee
varmistaa, jottei happamuus heikennä sivuvesien tilaa. Turvemaiden sivujokien metsätalouden ja turvetuotannon toimien korostama orgaaninen happamuus ei todennäköisesti vähene tulevalla hoitokaudella, mutta
sen lisääntyminen samoin kuin sulfaattimailla riskinä olevan sulfidiperäisen happamuuden lisääntyminen
rannikon läheisillä pienvesillä voitaneen käytössä olevin toimenpitein estää.
Vaelluskalojen vaelluksen mahdollistaminen Iijoen alaosan voimalaitoksien ohi on selvästi vaikuttavin
vesirakentamiseen liittyvä toimenpide Iijoen vesistöalueella. Toimenpide mahdollistaa lohen ja meritaimen
lisääntymisen ja poikastuotannon kymmenissä joissa avaamalla yhteensä 866 ha poikastuotantoalueita.
Poikastuotannon elpyessä toimenpide parantaa jokien ekologista tilaa ja vaelluskalojen jokipoikaset
vaikuttavat koko virtavesieliöyhteisön rakenteeseen mm. kilpailun ja ravinnonkäytön kautta. Muut esitetyt
hydrologiaa ja morfologiaa parantavat toimenpiteet vaikuttavat lähinnä vesimuodostumakohtaisesti ja ne on
pyritty suunnittelemaan siten, että niiden toteutuksen jälkeen hydrologinen tai morfologinen muuttuneisuus ei
estä vesienhoidon tavoitetilan saavuttamista. Purojen muuttuneisuus on edelleen suuri, mutta tilanne paranee
paitsi kunnostusten mutta myös ohjauskeinojen avulla toteutuvan esteellisyyden vähenemisen kautta.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 4.11). Säynäjäojalla tilatavoitetta ei arvioida saavutettavan vielä vuonna 2027.
Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.
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Taulukko 4.11. Arvio Iijoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat mukana
vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen kerran.
HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, joka vaikuttaa kemialliseen tilaan. HgAM = mittauksiin perustuva elohopean
laatunormin alitus, * voimakkaasti muutettu vesimuodostuma.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty tavoite

Lisätieto

2027

VIRTAVEDET
Aintionoja

Tyydyttävä

x

2021

Iijoen alaosa*

Tyydyttävä*

x

2027

Kivarinjoki

Tyydyttävä

Kurkijoki_Kynsijoki_
Soilunjoki_Raatejoki

Tyydyttävä

Luiminkajoki

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus) ja
tekninen toteutus vaikeaa

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (HyMo, kuormitus)

Mertajoki

x

2027
2021

Nauruanoja

Tyydyttävä

Nuorunkajoki

Tyydyttävä

x

2021

Panumanoja

Tyydyttävä

x

2021

Ranuanjoki

Tyydyttävä

Siuruanjoen ala- ja keskiosa

Hyvä

Kalateiden toteutus vie aikaa, samoin kalaston
palautuminen toteutuksen jälkeen
Alkuperäinen tavoitevuosi ollut 2015.
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

x

x
x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus) ja
tekninen toteutus vaikeaa

Tila saavutettu

-

Siuruanjoen_
Korpijoki

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Siuruanjoen yläosa

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus) ja
tekninen toteutus vaikeaa

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Säynäjäoja
Vitmaoja

Välttävä

x

Tyydyttävä

x

2021

Hyvä

x

Tila saavutettu

JÄRVET
Aittojärvi
Haukijärvi

Tyydyttävä

Iso Kuukasjärvi

Tyydyttävä

Iso Viitajärvi

Tyydyttävä

Kangasjärvi

Tyydyttävä

x

2027
2027

x

2021

Hyvää huonomman tilan syy ei tiedossa, selvitettävä.
Syyt sekä tekniset että luonnonolot.
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus) ja
tekninen toteutus vaikeaa

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kauhamo

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Kivarinjärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Korpuajärvi (61.682)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Kortejärvi (61.272)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kovajärvi (61.672)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Koviojärvi (HgAM)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Koutuanjärvi

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus) ja
tekninen toteutus vaikeaa

Luiminkajärvi (61.472)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Petäjäjärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Pikku-Kero

Tyydyttävä

x

2021

Pintamojärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

Poussunjärvi - Rahkolampi

Tyydyttävä

x

2027

Raakunjärvi

Tyydyttävä

x

2027

Ranuanjärvi

Hyvä

Kuhajärvi

Sarajärvi

Tyydyttävä

x

Hyvää huonomman tilan syy ei tiedossa, selvitettävä.
Toipuminen vie aikaa.
Hyvää huonomman tilan syy ei tiedossa, selvitettävä.
Toipuminen vie aikaa.

Tila saavutettu

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
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Saunajärvi (HgYM)

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Soivionjärvi

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Suolijärvi

Tyydyttävä

Takajärvi

Tyydyttävä

Tyräjärvi

Tyydyttävä

Yli-Kisosjärvi

Tyydyttävä

Ypykkäjärvi

Hyvä

2021
x
x

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus) ja
tekninen toteutus on vaikeaa

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tila saavutettu

-

4.4.3 Olhavanjoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Olhavanjoen vesistöstä on rajattu vesienhoidon suunnittelua varten kolme vesimuodostumaa, joista kahden
ekologinen tila on alle hyvä ja yhden hyvä tila on painetarkastelun perusteella riskissä heikentyä (taulukko
4.12). Tilan parantaminen tai ylläpitäminen edellyttää jo käynnissä olevien toimenpiteiden lisäksi
tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä olevien toimenpiteiden
tehostamista. Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen
difenyylieettereiden pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella ympäristönlaatunormin, kuten kaikkialla
Suomessa.
Taulukko 4.12. Olhavanjoen vesistöalueen vesimuodostumat ja niiden ekologisen tilan kehittyminen. R = tavoitetilan säilyminen on riskissä
heikentyä. - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Olhavanjoki

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat tai
tilan heikkenemisen riskiä
aiheuttavat merkittävät paineet

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

Paskajoki

-

Välttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, turvetuotanto, HyMo

Kaihuanjärvi

-

Välttävä

Välttävä

Metsätalous

Lisätieto

Olhavanjoen ekologinen tila on parantunut tyydyttävästä hyvään, joskin tila on riskissä heikentyä. Paskajoen
tila on parantunut välttävästä tyydyttäväksi. Vaikka ravinnepitoisuudet ovat edelliskautta alhaisempia, on
fosforipitoisuus edelleen huonolla tasolla. Olhavanjoen luokkamuutokseen on vaikuttanut se, että aineistoa on
edellistä luokittelujaksoa kattavammin. Kaihuanjärven tila on pysynyt ennallaan.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen kohdistetaan yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 4.13 on
koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista
toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja
typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 % nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan
ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin
suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain suuntaa antava.
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Taulukko 4.13. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Olhavanjoen vesistöalueella:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden
hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi
vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä,).

yhdyskunnat

-

++

-

-

-

-

-

Happamuuden
hallinta

Haja-asutus

<10

Turvetuotanto

Typpi

30-50

Muiden toimenpiteiden
tarve

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Fosfori

Metsätalous

Olhavanjoki

Luokittelujakson
toiminnoista aiheutuvan
ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Paskajoki

>50

<10

-

++

-

-

-

+

Virtavesikunnostus, vedenpidätyskyky metsätaloudessa

Kaihuanjärvi

>50

>50

-

++

-

-

-

-

-

Lisätieto

Maatalous
Alueellisesti suunniteltuja maatalouden toimenpiteitä toteutetaan alueella, mutta erityistä kohdentamistarvetta
ei ole.
Metsätalous
”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” toimenpidettä kohdistetaan taulukon 4.13. vesimuodostumille
ja erityisesti metsätalouden vesienhoidon painopistealueille, kunhan aineisto valmistuu. Toimenpiteessä
huomioidaan myös vanhat ojitusalueet ja vedenpidätyskyvyn parantaminen. Myös kunnostusojitusten
suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä metsänuudistamisen suojavyöhykkeissä tulee vesiensuojelun tarve
näillä vesimuodostumilla ja suunnata niille myös metsänomistajien neuvontaa ja tiedotusta. Toimenpiteissä ja
vesiensuojelumenetelmien valinnassa huomioidaan myös tarve vedenpidätyskyvyn parantamiseen erityisesti
Paskajoella.
Asutus
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan
sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan
säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus
raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Turvetuotanto
Mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen
vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon mahdollinen pohjamaiden aiheuttama vesistön
happamoitumisriski. Turvetuotanto on arvioitu olevan merkittävä paine Paskajoella, mutta täydentäviä
toimenpiteitä ei ole, koska molemmilla on jo ympärivuotinen pintavalutuskenttä. Alueellisesti suunnitellut
perustoimenpiteet koskevat kaikkea turvetuotantoa.
Peruskuivatukset
Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.
Kuivatustoiminnassa huomioidaan mahdollinen maaperän happamuus.
Happamuus
Tehokkaita toimenpiteitä happamuuden torjunnassa ovat kuivatusolojen säätö eri sektoreilla sekä
maataloudessa myös säätösalaojitus ja -kastelu. Yleinen neuvonta ja tiedotus täydentävät toimenpiteitä ja
ovat erityisen tärkeitä rannikon läheisillä metsätalousalueilla. Turvemailta peräisin olevaan orgaaniseen
happamuuteen tulee kohdistaa huomiota metsätaloudessa ja turvetuotannossa.
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Rehevien järvien kunnostukset
Kaihuanjärven kunnostussuunnitelma valmistuu vuonna 2020. Järven tilaan vaikuttaa ulkoinen kuormitus,
mutta järveen kohdistuvia kunnostustoimia harkitaan mukaan aluetoimenpiteenä oleviin pienten rehevien
järvien kunnostuksiin.
Säännöstelyn kehittäminen
Olhavanjoen vesistöalueella ei ole säännösteltyjä vesimuodostumia.
Kalankulun edistäminen
Olhavanjoen vesistöalueella ei ole tarvetta toimenpiteisiin kalankulun edistämiseksi.
Virtavesikunnostukset
Virtavesikunnostusta esitetään toimenpiteeksi Paskajokeen. Lisäksi toteutetaan kunnostustoimia 1-2 purolla.
Mm. Vuosiojalla kunnostustoimia on aloitettu vuonna 2019.
Koko Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvan suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja
kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 4.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentämistä tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset
näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja
kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään. Luonnonoloista johtuvan viiveen vuoksi ravinnekuormituksen
vähenemä ei riitä vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseen vielä vuonna 2027 Paskajoella ja
Kaihuanjärvessä.
Sulfaattimaiden hankekohtaiset täsmäkartoitukset ja niiden perusteella tehtävät kuivatusratkaisut voivat
edesauttaa rannikon läheisellä alueella vesistön pH-tason säilyttämistä riittävänä. Suunniteltujen tai
toiminnassa olevien turvetuotantoalueiden kuivatussyvyyden, tuotannon loppuvaiheen ja jälkikäytön riittävä
ohjaus tulee varmistaa, jottei vesien tila heikkene happamuuden vuoksi. Turvemaiden metsätalouden ja
turvetuotannon aiheuttama orgaaninen happamuus ja sen vaikutukset mm. eliöstöön eivät todennäköisesti
merkittävästi vähene tulevalla hoitokaudella. Sen lisääntyminen samoin kuin sulfaattimailla riskinä olevan
sulfidiperäisen happamuuden lisääntyminen rannikon läheisyydessä voitaneen käytettävin toimenpitein
kuitenkin estää.
Hydrologis-morfologinen muuttuneisuus rajoittaa tilatavoitteen saavuttamista ainoastaan Paskajoessa.
Esitetyillä elinympäristökunnostuksilla hydrologis-morfologista tilaa voidaan parantaa riittävästi.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 4.14). Paskajoella ja Kaihuanjärvessä tilatavoitteen saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä ei ole
realistinen tavoite.
Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden
vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Jo tavoitetilassa olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko
vesistöalueella. Myös pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.
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Taulukko 4.14. Arvio Olhavanjoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat
mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai se on nyt arvioitu ensimmäisen kerran.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

Olhavanjoki
Paskajoki
Kaihuanjärvi

Hyvä

2021

Päivitetty tavoite

Perustelu

Tila saavutettu

-

2027

x

Tyydyttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Välttävä

x

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

4.4.4 Kuivajoen vesistö
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Kuivajoen vesistöalueella 75 % järvipinta-alasta ja 91 % jokipituudesta on hyvässä ekologisessa tilassa. Tiedot
hyvässä tilassa olevista vesimuodostumista on koottu taulukkoon 4.15. Jos vesimuodostumaan ei kohdistu
sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä, tilan säilyminen turvataan
pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä
sekä koko alueelle esitettävillä täydentävillä toimenpiteillä. Kolmeen jokeen (Heinijoki, Luujoki ja Hamarinjoki)
ja kolmeen järveen (Hamarinjärvi, Tervonjärvi ja Kivijärvi) kohdistuu ihmistoimintoja, jotka voivat aiheuttaa
riskin hyvän ekologisen tilan heikkenemisestä. Näissä tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia
toimenpiteitä. Hyvä ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi
kunnostustarvetta ei lainkaan olisi. Vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen bromattujen
difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylityksestä. Kuivajoessa ahventen elohopeapitoisuus alitti
ympäristönlaatunormin, Oijärvessä se on lähellä ympäristönlaatunormia ja siten silmällä pidettävä.
Taulukko 4.15. Kuivajoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alitus, - luokittelu puuttuu. HgS = ahventen elohopeapitoisuus
silmällä pidettävä. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Paineet, joista aiheutuu tilan
heikkenemisen riskiä

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous
Maatalous, metsätalous, hajaasutus, turvetuotanto, HyMo

Lisätieto

VIRTAVEDET
Hamarinjoki
Heinijoki

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Kivijoki

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä

Kuivajoki (HgAM)

-

Hyvä

Hyvä

Luujoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Hamarinjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Honkainen

-

Hyvä

Erinomainen

Iso-Äijönjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kaijonjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Keväjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kivijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Käärmejärvi

-

Hyvä

Hyvä

Natura: Litokaira (pienvedet)
Natura: Litokaira (pienvedet)

JÄRVET

Leväjärvi

Maatalous, metsätalous

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

-

Tervonjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Torajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Oijärvi (HgS)
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Taulukkoon 4.16 on koottu tiedot niistä virtavesistä ja järvistä, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Suurimpana esteenä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle on
liian suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus. Särkijärvessä myös sisäinen kuormitus on mahdollinen, mikä näkyy
muun muassa talviaikaisena happikatona. Tilan parantaminen edellyttää tunnistettuihin paineisiin
kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista.
Taulukko 4.16. Kuivajoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. - luokittelu puuttuu,
HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

Nuupasjoki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Matilanjärvi_Lammasjärvi_
Mursunjärvi

Maatalous, metsätalous, haja-asutus,
turvetuotanto

-

-

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Särkijärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, muu rehevöityminen

Lisätieto

Natura: Litokaira (pienvedet)

Kuivajoen vesistöalueella yhdenkään järven tai joen tilaluokka ei ole heikentynyt. Neljän järven (Oijärvi,
Leväjärvi, Honkainen ja Kaijonjärvi) ja yhden joen (Heinijoki) tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta.
Muutos tilaluokassa ei välttämättä aina kerro todellisesta muutoksesta, joka olisi tapahtunut vesimuodostuman
ekologisessa tilassa. Litokairan Natura-alueella sijaitsevien Honkaisen ja Kaijonjärven tila arvioitiin vähäisten
paineiden perusteella erinomaiseen tilaan. Alle hyvässä tilassa olevista järvistä Iin Särkijärven tila pysyi
edellisen luokittelujakson tapaan tyydyttävänä. Matilanjärvi-Lammasjärvi-Mursunjärvi luokiteltiin nyt
ensimmäisen kerran ja luokittelussa päädyttiin tyydyttävään tilaan. Virtavesimuodostumista Ranuan
Nuupasjoki pysyi tyydyttävässä tilassa.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 4.17 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %
nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien
toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain
suuntaa antava.
Maatalous
Maatalouden kuormitus ei ole erityisen suurta vesistöalueella. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee
kohdentaa taulukon 4.17 mukaisesti. Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti
vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti.
Metsätalous
”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” toimenpidettä kohdistetaan taulukon 4.17 vesimuodostumille
Toimenpiteessä huomioidaan myös vanhat ojitusalueet. Vedenpidätyskyvyn parantamiseksi toimenpide on
kohdistettu neljälle vesimuodostumalle, jossa metsätalouden kuivatusten aiheuttama hydrologinen muutos on
tunnistettu merkittäväksi paineeksi. Myös kunnostusojitusten suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä
metsänuudistamisen suojavyöhykkeissä tulee huomioida vesiensuojelun tarve taulukon 4.17 mukaisesti ja
suunnata niille myös metsänomistajien neuvontaa ja tiedotusta. Lisäksi rannikon läheisyydessä tiedotusta ja
neuvontaa toteutetaan happamiin sulfaattimaihin liittyen.
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Taulukko 4 17. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Kuivajoen vesistöalueella:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden
hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi
vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä).

Fosfori

Typpi

Metsätalous

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden
hallinta

Ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Hamarinjoki

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Heinijoki

<10

<10

+

+

+

-

-

+

-

Luujoki

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

10-30

<10

-

-

-

-

-

-

-

Hamarinjärvi

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Kivijärvi

<10

<10

+

++

-

-

-

-

-

Matilanjärvi_Lammasjärvi_Mursunjärvi

<10

<10

+

++

-

-

-

-

-

30-50

<10

+

-

-

-

-

-

-

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Muiden
toimenpiteiden
tarve

Lisätieto

JOET

Nuupasjoki

Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa
Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa

JÄRVET

Särkijärvi
Tervonjärvi

Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa

Vedenpidätyskyky
metsätaloudessa

Asutus
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan
sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan
säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus
raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Turvetuotanto
Kuivajoelle on keskittynyt paljon turvetuotantoa (1 500 ha vuonna 2019), mutta merkittävä paine se ei ole
yhdessäkään vesimuodostumassa. Alueellisesti suunnitellut perustoimenpiteet koskevat kaikkea turvetuotantoa. Mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan
tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon mahdollinen vesien tilatavoite sekä
pohjamaiden aiheuttama vesistön happamoitumisriski.
Peruskuivatukset
Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.
Rannikon läheisyydessä huomioidaan mahdolliset happamat sulfaattimaat.
Happamuus
Tehokkaita toimenpiteitä happamuuden torjunnassa ovat kuivatusolojen säätö eri sektoreilla ja maataloudessa myös säätösalaojitus ja -kastelu. Toimenpiteiden toteutusta tehostaa happamuuteen ja sen
torjuntaan liittyvä yleinen neuvonta ja tiedotus. Rannikon läheisillä metsätalousalueilla se on erityisen tärkeää.
Turvemailta peräisin olevaan orgaaniseen happamuuteen tulee kohdistaa huomiota metsätaloudessa ja
turvetuotannossa.
Rehevien järvien kunnostaminen
Kuivajoen alueella kunnostuksia on edelleen tarpeen toteuttaa Särkijärvellä.
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Säännöstely
Ei tarvetta säännöstelykäytäntöjen kehittämiseen.
Kalan kulun edistäminen
Ei tarvetta kalankulun edistämiseen.
Virtavesikunnostukset
Tilatavoitteiden kannalta alueella ei ole tarvetta jokien rakenteellisiin kunnostuksiin. Kunnostustoimet liittyvät
niillä aiemmin toteutettujen kunnostusten ylläpitotarpeeseen. Pienten virtavesien kunnostuksia toteutetaan 13 purolla, jotka tarkentuvat hoitokauden aikana mm. inventointien perusteella.
Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvan suunnittelualueen kaikki toimenpiteet, niiden määrät ja kustannustiedot
löytyvät kootusti luvusta 4.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentämistä tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset
näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja
kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään.
Sulfaattimaiden hankekohtaiset täsmäkartoitukset sekä niiden perusteella tehtävät kuivatusratkaisut
voivat edesauttaa vesistön pH-tason säilyttämistä riittävänä. Suunniteltujen tai toiminnassa olevien
turvetuotantoalueiden kuivatussyvyyden, tuotannon loppuvaiheen ja jälkikäytön riittävällä ohjauksella
varmistetaan se, ettei vesien tila heikkene happamuuden vuoksi. Turvemaiden metsätalouden ja
turvetuotannon aiheuttama orgaaninen happamuus ja sen vaikutukset mm. eliöstöön eivät todennäköisesti
merkittävästi vähene, vaikkakin turvetuotanto on vähenemässä alueella. Sulfaattimailla riskinä olevan sulfidiperäisen happamuuden lisääntyminen rannikon läheisyydessä voitaneen käytettävissä olevin toimenpitein
estää.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat
luonnonolosuhteet (mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio
(taulukko 4.18).
Taulukko 4.18. Arvio Kuivajoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan saavuttamisesta
2015

Heinijoki

2021

Päivitetty tavoite

Perustelu

2027

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Leväjärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Oijärvi

Hyvä

Tila saavutettu

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Nuupasjoki

Särkijärvi

Tyydyttävä

x
x

Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.
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4.4.5 Oulujoen pohjoispuolisen rannikon välialueiden pienet joet ja järvet
Suunnittelualueen rannikkoalueella vesimuodostumiksi on rajattu Hämeenjärvi, Iso Liesjärvi, Jäälinjärvi,
Kalimenoja ja Valkiaisjärvi. Hämeenjärvi on matala vähähumuksinen järvi. Iso Liesjärvi on pieni, matala
runsashumuksinen suojärvi. Jäälinjärven ympärillä on puolestaan runsaasti rakennettua aluetta (asutusta,
tiestöä ym.) ja Valkiaisjärvi on vähähumuksinen järvi. Kalimenoja kuuluu keskisuuriin turvemaiden jokiin.

Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Järvet ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa, mutta Iso Liesjärveä lukuun ottamatta niiden tila on riskissä
heikentyä. Kalimenoja puolestaan on tyydyttävässä tilassa. Tiedot ekologisen tilan kehittymisestä on koottu
taulukkoon 4.19. Hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevien vesimuodostumien tilan säilyminen turvataan
pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla
perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla
ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma olisi
luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi. Hämeenjärveen, Jäälinjärveen ja
Valkiaisjärveen kohdistuu ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin hyvän tai
erinomaisen ekologisen tilan heikkenemiselle. Tällöin tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia
toimenpiteitä. Kalimenojan tilan parantaminen edellyttää useihin tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia
toimenpiteitä. Suurimpana esteenä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle on liiallinen ravinne- ja
kiintoainekuormitus, mikä näkyy rehevöitymisenä.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono, mikä johtuu bromattujen difenyylieettereiden
ympäristönlaatunormin ylityksestä, kuten muuallakin Suomessa. Kalimenojassa ahventen elohopeapitoisuus
alitti ympäristönlaatunormin, samoin kadmiumin, liukoisen lyijyn ja liukoisen nikkelin pitoisuudet.
Taulukko 4.19. Rannikon välialueiden vesimuodostumien ekologisen tilan kehittyminen. R = Tunnistettu riski tilan heikentymisestä.
Kemiallinen tila on huono johtuen bromattujen difenyylieettereiden pitoisuuksien ympäristönlaatunormin ylityksestä. HgAM = mittauksiin
perustuva elohopean laatunormin alitus, - luokittelu puuttuu. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Kalimenoja (HgAM)

Välttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, haja-asutus, turvetuotanto,
kaivannaisteollisuus, happamuuskuormitus

Hämeenjärvi

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Haja-asutus

Iso Liesjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, hulevedet

-

Erinomainen

Hyvä (R)

Haja-asutus, laskeuma

Jäälinjärvi
Valkiaisjärvi

Ekologiseen tilaan vaikuttavat tai tilan
heikkenemisen riskiä aiheuttavat merkittävät
paineet

Lisätieto

EU-uimaranta

Oulun Valkiaisjärven tilaluokka on laskenut erinomaisesta luokasta hyvään ja tila on riskissä heikentyä
edelleen. Hämeenjärven tilaluokka on parantunut hyvästä erinomaiseksi sinileväesiintymien vähennyttyä,
joskin erinomaisen tilan säilyminen ilman toimenpiteitä on riskinä. Kalimenojan tilaluokka on pysynyt samana
kuin edellisellä luokittelujaksolla.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan yksittäisiin
vesimuodostumiin. Taulukkoon 4.20 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin
vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %
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nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain suuntaa
antava.
Taulukko 4.20. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve pohjoisen rannikon
välialueiden vesimuodostumissa: +++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään
mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen
ja/tai merkittävä yhdessä muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös
vesimuodostumat, jotka ovat nyt vesienhoidon mukaisessa tavoitetilassa, mutta joiden ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia
toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen,
vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä).
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JÄRVET

Hulevesien hallinta

Maatalous
Kalimenojan vesistöalueelle tullaan suuntamaan tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita maatalouden
vesienhoidon toimenpiteitä.
Metsätalous
Kunnostusojitusten suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä metsänuudistamisen suojavyöhykkeissä tulee
huomioida vesiensuojelun tarve Kalimenojalla ja Jäälinjärvellä ja suunnata niille myös metsänomistajien
neuvontaa ja tiedotusta sekä mahdollisesti ”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” toimenpidettä.
Asutus
Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa rantaja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja
käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu
poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Jäälinjärven valuma-alueella hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostamisen tarve tulee arvioida.
Turvetuotanto
Alueelle tuskin tulee uutta turvetuotantoa, mutta mahdollisilla uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla
ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan
huomioon vesien tilatavoite sekä mahdollinen pohjamaiden aiheuttama vesistön happamoitumisriski.
Turvetuotanto on arvioitu olevan merkittävä paine Kalimenojalla. Alueellisesti suunnitellut perustoimenpiteet
koskevat kaikkea turvetuotantoa.
Peruskuivatukset
Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.
Rannikolla kuivatustoiminnassa huomioidaan happamat sulfaattimaat.
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Happamuus
Kuivatusolojen säätö ja maataloudessa myös säätösalaojitus ja -kastelu ovat tehokkaita toimenpiteitä
happamuuden torjunnassa. Lisäksi tarvitaan happamuuteen ja sen torjuntaan liittyvää yleistä neuvontaa ja
tiedotusta, erityisen tärkeää se on rannikon läheisillä metsätalousalueilla. Myös turvemailta peräisin olevaan
orgaaniseen happamuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Rehevien järvien kunnostaminen
Alueen järvillä ei ole tunnistettu sisäistä kuormitusta tai muuta sellaista rehevöitymistä, johon voidaan vaikuttaa
suoraan järviin kohdistuvin toimin. Järvien tilan parantamisessa tai säilyttämisessä keskeistä on ulkoisen
kuormituksen huomioiminen.
Säännöstelyn kehittäminen
Alueen vesimuodostumia ei säännöstellä
Kalan kulun edistäminen
Kalan kulun edistämiseen ei ole tarvetta
Virtavesikunnostukset
Suoraan mereen laskevia, muuttuneita puroja kunnostetaan hoitokaudella 2-3, erityisesti merivaelteisten
kalojen elinympäristöjen parantamiseksi.
Oulujoen pohjoispuolisten vesistöjen muodostaman suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrät
ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 4.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentämistä tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset
näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja
kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään. Rautapitoiset valumavedet alueella vaikuttavat ekologiseen tilaan
lisääntyneen hapenkulutuksen kautta ja suoraan eliöstöön kohdistuvina vaikutuksina. Raudan
huuhtoutumisen hallinta on haasteellista ja tehokkaat keinot vielä puuttuvat.
Kalimenjoen ja sen sivuvesien mahdolliset happamuushaitat eivät tule merkittävästi vähenemään tulevina
vuosina vesienhoidon toimenpiteiden avulla, sillä happamien ja paikoin hyvin rautapitoisten turvemaiden
kuivatus on eri sektoreilla käytössä oleviin toimenpiteisiin nähden liian laaja-alaista. Sulfidiperäisestä
happamuudesta poiketen orgaanisen happamuuden syntyminen on osittain myös luontaista. Orgaanisen
happamuuden aiheuttamat pH-vaihtelut voimakkaan maankuivatuksen alueella voivat jopa kasvaa lämpimien
ja sateisten kausien äärevöityessä. Sulfidiperäiset happamuusongelmat eivät kuitenkaan toimenpiteiden ja
hankkeiden ohjauksen ansiosta todennäköisesti vesistössä lisäänny. Maankäytön ohjauksessa tarvittavia
resursseja tulisi kuitenkin lisätä.
Kalimenojan arvioitiin vesienhoidon alkuvuosina saavuttavan hyvän tilan vuoteen 2021 mennessä. Nyt
tilan saavuttamiselle on asetettu uusi tavoite (taulukko 4.21).
Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa
olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös
pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.

141

Taulukko 4.21. Arvio Kalimenojan hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta sekä syy mahdolliselle tavoitteen saavuttamatta
jäämiselle v. 2027.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

Kalimenoja

2021

Tyydyttävä

Päivitetty tavoite

Lisätieto

2027

Maankäyttöpainetta jatkossakin

2027

x

4.5 Yhteenveto suunnittelualueen toimenpiteistä
Suunnittelualueen toimenpiteiden yhteiskustannukset ovat suuruusluokkaa 15,6 miljoonaa euroa vuodessa
(taulukko 4.22). On kuitenkin huomattava, että taulukosta puuttuu toistaiseksi suuri osa perustoimenpiteiden
kustannuksia.

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;
Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät
toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;
Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää
lainsäädännön velvoitteet.

Taulukko 4.22. Kiiminkijoki-Kuivajoki -suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet 2022–2027. Perustoimenpiteiden kustannukset ovat vielä
osin puutteelliset. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide.
Sektori

Haja-asutus

Toimenpide

Kiinteistökohtaisen jäteveden

Määrä

Yksikkö

711 viemäriverkoston

käsittelyn tehostaminen /T

Kiinteistökohtaisten jäteveden
käsittely-yksiköiden käyttö ja

Säätösalaojituksen ja -kastelun
rakentaminen, automatisointi,

Käyttö-

Vuosi-

kustannus

kustannus

kustannus

4 484 000 €

281 359 €

ulkopuolella olevien
kiinteistöjen määrä
4 852 viemäriverkoston
ulkopuolella olevien

1 523 650 €

1 523 650 €

300 ha

30 000 €

30 000 €

107 239 ha

2 680 975 €

2 680 975 €

360 €

360 €

8 140 ha

895 400 €

895 400 €

3 100 ha

65 100 €

65 100 €

ylläpito /P
Happamuuden
torjunta

Investointi-

kiinteistöjen määrä

hoito ja ylläpito happamuuden
torjunnassa /T
Sulfaattimaiden riskikartoitus /T
Kalankasvatus

Koulutus ja neuvonta /T

Maatalous

CAP ja ehdollisuuden vaatimukset

2 henkilöä/hoitokausi
3 089

/P
Jo käytössä olevien turvepeltojen
nurmet /T
Kasvinsuojeluaineiden käytön
vähentäminen ja
luonnonmukaisesti viljelty pelto /T
Kasvinsuojelulainsäädännön
mukaiset toimenpiteet /P

3 089
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Lannan prosessointi /T
Lannan ympäristöystävälliset
levitysmenetelmät /T
Maatalouden kosteikot /T

25 000 m3
4 500 sijoitetun lannan
levitysmäärä, ha
80 ha

768 500 €

25 000 €

25 000 €

207 000 €

207 000 €

72 320 €

139 045 €

Maatalouden monimuotoisuus- ja
luonnonhoitopellot /T

650 ha

Maatalouden suojavyöhykkeet /T

827 ha

474 048 €

474 048 €

Maatalouden tilakohtainen
neuvonta /T

440 tilaa/kausi

233 200 €

233 200 €

Maatalouden uudet
vesiensuojelumenetelmät (kipsi,

400 ha

1 242 000 €

1 242 000 €

35 900 €

93 593 €

97 200 €

97 200 €

280 464 €

280 464 €

378 000 €

24 150 €

56 969 €

2 181 860 €

27 940 €

217 380 €

rakennekalkki ja kuidut) /T
Peltojen talviaikainen eroosion
torjunta /T

14 780 ha

Ravinteiden käytön hallinta /T

20 700 ha

Valtionneuvoston asetus (1250
/2014) eräiden maa- ja puutarha-

3 089

taloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta /P
Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu

8 860 ha

664 500 €

ja suunnittelu osana
suometsänhoitoa /MP
Metsätalouden koulutus ja
neuvonta /T
Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen /T

540 henkilöä/kausi

35 058 ha

Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen /T

210 rakenteiden määrä

Metsätalous

Uudistushakkuiden suojakaistat /T

508 ha

Teollisuus

Laitosten käyttö, ylläpito ja
tehostaminen (teollisuus) /P

Turvetuotanto

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei
pumppausta /MP

157 ha tuotantoaluetta

5 652 €

5 652 €

Kemiallinen käsittely, kesä /MP

47 ha tuotantoaluetta

8 272 €

8 272 €

15 000 €

33 997 €

28 900 €

28 900 €

1 vesimuodostumien
määrä

Kesäaikaisen pintavalutuskentän
muuttaminen ympärivuotiseksi /T

150 ha tuotantoaluetta

270 000 €

Ojitettu pintavalutuskenttä
pumppaamalla /MP

425 ha tuotantoaluetta

Ojitettu pintavalutuskenttä, ei
pumppausta /MP

830 ha tuotantoaluetta

813 400 €

12 450 €

69 681 €

Ojittamaton pintavalutuskenttä, ei
pumppausta /MP

1 109 ha tuotantoaluetta

85 000 €

16 635 €

22 615 €

Ojittamaton pintavalutuskenttä,
pumppaamalla /MP

3 993 ha tuotantoaluetta

271 524 €

271 524 €
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Vesirakentaminen

Vesiensuojelun perusrakenteet
/MP

6 979 ha tuotantoaluetta

Virtaaman säätö /MP

5 444 ha tuotantoaluetta

678 900 €

725 816 €

773 583 €

43 552 €

43 552 €

Joen elinympäristökunnostus
(valuma-alue yli 100 km2) /T

8 vesimuodostumien
määrä

6 490 000 €

24 500 €

481 140 €

Kalankulkua helpottava
toimenpide (putouskorkeus <1 m)

4 rakenteiden määrä

130 000 €

2 500 €

11 646 €

5 rakenteiden määrä

37 500 000 €

600 000 €

3 238 540 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m) /T

2 rakenteiden määrä

430 000 €

10 000 €

40 254 €

Pienen rehevöityneen järven
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

17 vesimuodostumien
määrä

1 120 000 €

69 000 €

173 740 €

10 vesimuodostumien
määrä

800 000 €

30 000 €

126 193 €

20 vesimuodostumien

200 000 €

20 000 €

44 048 €

säännöstely ja
vesistökunnostukset

/T
Kalankulkua helpottava
toimenpide (putouskorkeus >5 m)
/T

/T
Pienten rehevöityneiden järvien
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2,
aluetoimenpide) /T
Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue
alle 200 km2, aluetoimenpide) /T

Yhdyskunnat

Säännöstelykäytännön
kehittäminen /T

8 vesimuodostumien
määrä

190 000 €

1 412 000 €

1 425 367 €

Suuren rehevöityneen järven
kunnostus (pinta-ala yli 5 km2) /T

1 vesimuodostumien
määrä

250 000 €

5 000 €

35 060 €

Muu toimenpide /T

5

60 000 €

7 214 €

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn
tehostaminen /T

1 rakenteiden määrä

50 000 €

3 518 €

Laitosten käyttö ja ylläpito
(yhdyskunnat) /P
Yhteensä

määrä

2 000 asukasta

57 544 160 €

260 000 €

260 000 €

11 475 508 €

15 647 239 €
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5 Koutajoen ja Vienan Kemin latvavedet
5.1 Suunnittelualueen pintavesien tila
Suunnittelualueeseen (6 212 km2) kuuluvat Vienan Kemin ja Koutajoen latva-alueet Suomen puolella. Osa
Koutajoen latvavesistöalueesta sijoittuu maantieteellisesti Koillis-Lapin alueelle, minkä vuoksi Tuntsajoki on
käsitelty Kemijoen toimenpideohjelmassa. Aluetta luonnehtivat metsät, harva asutus ja erämaisuus.

Ekologinen tila
Alueella on luokiteltu 152 järveä tai järven osaa ja 21 jokea tai joen osaa. Järvistä 144 (kokonaispinta-alasta
98 %) ja virtavesistä 20 (kokonaispituudesta 99 %) luokittui hyvään tai erinomaiseen ekologiseen tilaan.
Keinotekoisia tai voimakkaasti muutetuksi nimettyjä vesimuodostumia ei ole. Kuvasta kuva 5.1 saa yleiskuvan
vesien tilasta, vesimuodostumakohtaiset tiedot ovat vesistöaluekohtaisissa luvuissa.
’

Kuva 5.1. Koutajoen ja Vienan Kemin pintavesien ekologinen tila. Tarkemmat tiedot löytyvät vesistökohtaisista taulukoista.
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Kemiallinen tila
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono. Syynä on bromattujen difenyylieettereiden pitoisuus,
joka ylittää mallinnusten perusteella sille asetetun ympäristönlaatunormin. Pesosjärvessä on todettu ahvenelle
asetetun elohopean laatunormin ylitys. Muojärvessä ahventen elohopean laatunormi alittui selvästi.

5.2 Toimenpiteiden valinnassa, mitoituksessa ja toteutuksessa
huomioitavaa
Vesistöt ovat yleensä kirkasvetisiä ja vähäravinteisia, mutta paikallisia rehevöitymisongelmia on todettu.
Syynä on pääasiassa pistekuormitus, kuten käsiteltyjen jätevesien johtaminen vesistöihin, jossain määrin
maa- ja metsätalous sekä Kuusamon alueella hulevedet. Kanadanvesirutto on muodostanut paikoitellen
massakasvustoja Kuusamon kirkkaisiin ja kalkkipitoisiin järviin ja on riski hyvän tai erinomaisen tilan
säilymiselle. Kaivostoiminnan mahdollinen laajeneminen on tunnistettu uhkaksi vesien hyvälle tilalle.

2.1 Kuormittava toiminta
Suunnittelualueen vesistöihin kulkeutuvista ravinteista ja kiintoaineesta osa on luonnonhuuhtoumaa, osa
ihmisen aiheuttamaa kuormitusta. Kiintoainesta liettyy vesistön eri osiin. Haitallisia ja vaarallisia aineita
kulkeutuu vesiin laskeumana ja mahdollisesti myös alueen toiminnoista.
Vesien tilan parantamiseksi on käynnissä lukuisia kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Niitä on kuvattu
toimenpideohjelman osassa 1. Typpipitoisuuden vähentämistarvetta on koko alueella vain noin 10 %, fosforilla
ei käytännössä lainkaan. Paikallisesti kuormitusvähennystarve voi olla suuri. Edelleen tarvitaan uusia
toimenpiteitä tai nykyisten toimenpiteiden tehostamista vesienhoidon ympäristötavoitteen saavuttamiseksi.

Asutus
Asutus on pääasiassa hyvin harvaa ja se on keskittynyt muutamiin taajamiin sekä jokivarsiin. Pysyvän
asutuksen lisäksi suunnittelualueella on merkittävä määrä vapaa-ajan asutusta. Asukasmäärän arvioidaan
pysyvän joko ennallaan tai vähenevän. Väestö vähenee erityisesti haja-asutusalueilla. Asutus ja etenkin lomaasutus on keskittynyt vesistöjen välittömään läheisyyteen, mikä lisää sen kuormittavuutta.
Viemäriverkosto kattaa asemakaavoitettujen alueiden lisäksi taajaman lievealueita. Kuusamossa myös
kyliä on viemäröity kunnalliseen verkostoon. Kuusamon alueelta itään laskevien vesistöjen pistekuormitus
aiheutuu pääasiassa yhdyskuntien puhdistetuista jätevesistä. Puhdistamoja on kaksi: Vienan Kemin
vesistöalueella Torangin puhdistamo siihen saakka, kunnes Mäntyselän puhdistamo valmistuu ja Koutajoen
vesistöalueella Rukan jätevedenpuhdistamo.
Viemäriverkostojen ulkopuolella oli vuonna 2017 noin 4 400 kiinteistöä, joista vakituisesti asuttuja 1 500.
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan
sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan
säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus
raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.

Maatalous
Maataloutta on selvästi vähemmän kuin vesienhoitoalueen eteläisellä osa-alueella. Maatalouden aiheuttaman
kuormituksen on kuitenkin arvioitu olevan merkittävä vesien tilaa heikentävä tekijä 33 suunnittelualueen
vesimuodostumassa (Lapissa 2 ja Pohjois-Pohjanmaalla 31). Suurimmassa osassa näistä vesimuodostumista
ekologinen tila on jo hyvä tai erinomainen, mutta riskissä heikentyä ilman toimenpiteitä. Maatalous
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suunnittelualueella pohjautuu pitkälti lypsykarjatalouteen ja nurmiviljelyyn. Maatiloja on noin 120, ja
maatalousmaata on noin 5 500 ha, lähes kokonaan nurmia.
Alueella on paljon järvien rannoilla ja vesistöjen läheisyydessä olevia peltoja ja usein pellot viettävät
vesistöön päin. Runsaan nurmiviljelyn takia talviaikainen kasvipeitteisyys on alueella yleistä. Nurmia
uudistaessa tulee kiinnittää huomiota eroosion estämiseen. Suojavyöhykkeiksi on suunniteltu yli 3 %
kaltevuuden peltolohkoista vesiin 30 m etäisyydelle rajautuvat alueet. Suunnittelualueen pelloista lähes 40 %
on paksuturpeisia maita. Alueen pääasiallinen viljelykasvi on muutoinkin nurmi, joten lähes koko ala tulee
käytännössä olemaan ”Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet” toimenpidealuetta.
Peltojen fosforipitoisuus on korkeahko, mutta lannan käyttöä voinee alueella tasata lähinnä vain oman
tilan sisällä. Tavoitteena kuitenkin alueella on saada prosessoinnin piiriin 20 % syntyvästä lannasta.
Separoidun lannan kuivajaetta voidaan käyttää myös kuivikkeena. Lannan ympäristöystävällisten
levitysmenetelmien käyttöön tavoitellaan kolmanneksen lisäystä. Kaikille ympäristökorvausjärjestelmään
sitoutuneille viljelijöille kuuluvan ravinteiden käytön hallinta -toimenpiteen tavoitteena on peltojen hyvä
kasvukunto ja pellon optimaalinen lannoittaminen huuhtoumien vähentämiseksi sekä ajan mittaan peltojen
korkeiden fosforilukujen pienentäminen.
Kosteikoista on hyviä kokemuksia Kuusamossa ja niitä olisi syytä rakentaa muuallekin osa-alueella.
Tavoitteena on viisi uutta kosteikkoa suunnittelualueelle. Ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi niillä
voidaan osaltaan parantaa valuma-alueiden vedenpidätyskykyä.
Maatalouden uusille vesiensuojelumenetelmille (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) ei ole laajamittaista tarvetta
suunnittelualueella, mutta niitäkin voidaan paikallisesti kokeilla.
Neuvonnan, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin pyritään toimenpiteiden vaikuttavaan kohdentamiseen ja
vesiensuojelun huomioimiseen kokonaisvaltaisesti tilan toiminnassa.

Metsätalous
Koutajoki-Vienan Kemi -suunnittelualueella kunnostusojitusmäärät ovat vähäisiä vain 20–30 ha vuosittain.
Osin tämä johtuu maaperästä ja korkeuseroista, osin siitä, että kunnostusojitus ei ole kannattavaa tai
tukikelpoista yhtä laajalti kuin etelämpänä. Metsätalouden vaikutukset näkyvät kuitenkin pohjoisissa
vesistöissä selkeämmin muun kuormituksen vähäisyydestä johtuen. Kiintoaineen kertyminen latvavesistöihin
heikentää monen vesimuodostuman tilaa ja näkyy etenkin kirkasvetisissä puroissa ja pienvesissä. Valtaosa
metsätalouden kuormituksesta tulee tälläkin alueella vanhoista ojituksista ja paikoin laajat ojitukset ovat
muuttaneet valuma-alueen hydrologiaa mm äärevöittäen virtaamia. Kunnostusojituksen vesiensuojelussa
tulee siten tarpeen mukaan käyttää ravinteita poistavia ja/tai vedenpidätyskykyä parantavia rakenteita ja
menetelmiä.
Biotalouden kasvu näkyy myös tällä suunnittelualueella ja voi luoda paineita lisähakkuille. Ainakin osin
alue olisi Kemin ja mahdollisen Kemijärven tehtaiden puunhankinta-aluetta ja osin mahdollisesti myös
Paltamon biotuotetehtaan. Vesienhoidon toimenpiteen ”Uudistushakkuiden suojakaistat” suunnittelussa
lähtökohtana oli nykyinen hakkuutaso. Vesistöön rajautuvan suojakaistan keskimääräisenä leveytenä
käytettiin 15 metriä, koska leveän suojakaistan on todettu yleensä olevan kapeaa tehokkaampi. Suojakaista
voi kuitenkin olla tarpeen mukaan vaihtelevan levyinen ja sen laatuun tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.
Vesienhoidossa ei ole maanmuokkaukselle muita toimenpiteitä kuin hakkuiden suojakaistat, mutta myös
maanmuokkaustavan valintaan ja maanmuokkauksen vesiensuojeluun tulisi kiinnittää huomiota. Alueen
runsaat kirkasvetiset vesistöt ja kaltevat maat lisäävät kiintoainekuormituksen riskiä eliöstölle.
Osa-alueella on laajoja metsähallituksen ja metsäyhtiöiden omistuksessa olevia alueita, jolloin yksittäiset
toimenpidealueet saattavat nousta suuriksi.
”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” -toimenpidettä kohdennetaan ensisijaisesti hyvää
huonommassa tilassa oleville vesimuodostumille, joissa metsätalous on merkittävä paine (4 kpl). Etusijalle
asetetaan alueet, jossa metsätalouden paine on merkittävä yksin. Voidaan tarvittaessa kohdentaa myös
hyvässä tilassa, mutta riskissä oleville vesimuodostumille, joissa metsätalous on merkittävä paine (22 kpl).
Kohdennus tarkentuu, kun aineisto metsätalouden vesienhoidon painopistealueista valmistuu. Suunnittelussa
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tulee huomioida myös vanhat ojitusalueet, ja pyrkiä löytämään keinoja niiden kuormituksen vähentämiseksi ja
valuma-alueiden vedenpidätyskyvyn parantamiseksi. Tarvittavien vesiensuojelurakenteiden määrä tarkentuu
suunnittelun myötä. Suunnittelun yhteydessä ja metsäteiden parannushankkeissa tulee kiinnittää huomioita
rumpujen mahdollisesti muodostamaan vaellusesteeseen.
Valtakunnallisesti on suunnitteilla aineisto metsätalouden vesiensuojelun painopistealueista
(ohjauskeino). Sen yhdeksi pohjatiedoksi tunnistetaan metsätaloudelle herkät vaelluskalavesistöt
(taimenpurot), joita suunnittelualueelta varmasti löytyy.
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden koulutuksella varmistetaan uusimman tutkimustiedon ja parhaiden
vesiensuojelukäytäntöjen siirtyminen käytäntöön. Metsänomistajille kohdistettavalla tiedotuksella ja
neuvonnalla lisätään tietoa vesien tilasta, arvokkaista purovesistä ja metsänkäsittelyn eri vaihtoehdoista sekä
huolehditaan vesiensuojelurakenteiden kunnossapidosta.

Teollisuus ja kaivostoiminta
Teollisuudessa ja kaivostoiminnassa sovelletaan kulloinkin parasta käyttökelpoista tekniikkaa jätevesien
kuormituksen vähentämiseksi. Teollisuus tai kaivokset eivät ole merkittävä paine millään alueen
vesimuodostumista.
Pienteollisuuden
jätevedet
käsitellään
pääasiassa
yhdyskuntajätevesien
puhdistamoissa. Kuusamon Juuston jätevedet menevät nykyään Torangin puhdistamolle, mutta lauhde- ja
jäähdytysvedet laskevat Matkajokeen. Ne eivät aiheuta riskiä Matkajoki_Nilonjoki -vesimuodostuman hyvälle
ekologiselle tilalle. Myöskään Helilammen pohjasedimenteistä tuleva vanha meijerin kuormitus ei ole ainakaan
toistaiseksi heikentänyt vesimuodostuman tilaa. Koutajoen vesistöalueella kaivosyhtiöt ovat tehneet
selvityksiä eri malmiesiintymien hyödyntämiseksi. Keskeisin on Kuusamossa sijaitsevan Juomasuon
kaivoshanke, jonne on tarkoitus saada avattua kobolttikaivos. Alueen malmio sisältää myös muita
malmimineraaleja, kuten kultaa ja uraania.

Turvetuotanto
Turvetuotantoa on alueella vain vähän, eikä ei ole tunnistettu merkittäväksi paineeksi millään
vesimuodostumalla. Lupamenettely ohjaa turvetuotannon vesiensuojelua. Lupakäsittelyssä huomioidaan
vesien tilatavoite ja uusien lupien lupamääräyksissä on pääsääntöisesti edellytetty pintavalutuskentän käyttöä
tai vastaavaa vesiensuojelun tasoa. Herkkiä vesistöjä, kuten raakkupuroja, tulee suojella kuormitukselta.

Turkistarhaus
Turkistarhausta harjoitettiin vuonna 2020 kolmella tarhalla. Turkistarhausta ei ole tunnistettu merkittäväksi
paineeksi alueella.

Kalankasvatus
Osa-alueella on vain muutama kalankasvatuslaitos ja luvanvarainen luonnonravintolammikko. Suurin laitos
on Varisjoen Lohi Oy Kuusamossa. Kuormituksen tarkkailuvelvoite on 3 laitoksella, joiden fosforikuormitus oli
2014–2019 keskimäärin yhteensä 292 kg fosforia. Ravinnekuormitus on vähentynyt huomattavasti sitten
1990-luvun johtuen tuotantomäärien alenemisesta sekä vesiensuojelutoimien tehostumisesta. Pieneen
vesistöön sijoittuessaan kalankasvatuksen rehevöittävä vaikutus näkyy lähivesistössä. Lupaharkinnassa
huomioidaan vesimuodostuman tilan ja vesienhoidon asettamat vaatimukset. Vesiensuojelun kehittämiseen
pyritään vaikuttamaan ohjauskeinojen kautta. Kalankasvatus on merkittävä paine yhdellä vesimuodostumalla
pistekuormituksena (Välijoki-Varisjoki-Suininginjoki) ja yhdellä hajakuormituksena (Vuotunki).

Laskeuma
Runsasjärvisellä Koillismaalla laskeuma on merkittävä typpikuormituksen lähde. Maaperään ja vesistöihin
päätyy laskeumana mm. ravinteita ja haitallisia aineita. Bromattujen difenyylieettereiden tiukentuneet
ympäristönlaatunormit ovat johtaneet siihen, että Suomen kaikki vesimuodostumat ovat huonossa
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kemiallisessa tilassa. Lisäksi humusjärvissä ja turvemaiden joissa elohopean kalasta mitattu pitoisuus ylittää
mallinnusten perusteella ylittävän asetetun ympäristölaatunormin. Laskeuma ei ole peräisin vain Suomen
omista päästölähteistä, vaan sitä saapuu myös kaukokulkeumana maan rajojen ulkopuolelta. Laskeumaan ei
ole mahdollista vaikuttaa vesienhoitoalueella toteutettavilla toimenpiteillä, mutta osa esitettävistä
toimenpiteistä vähentää elohopean kulkeutumista maaperästä vesistöihin.

Happamuus
Turvemaiden ojitukset ovat lisänneet jonkin verran vesistöjen happamuutta. Se johtuu ajoittain kohoavista
humuksen (orgaaniset hapot) pitoisuuksista turvemaiden alapuolisissa vesissä. Joillakin alueilla ongelmana
voivat olla sekä mustaliuskealueista johtuva sulfidiperäinen happamuus että turvemailta lähtöisin oleva
orgaanisista hapoista johtuva happamuus.
Turvemailta peräisin olevan orgaanisen happamuuden vähentäminen liittyy enimmäkseen metsä- ja
maataloussektoreiden toimenpiteisiin. Mm. putkipadot ja muut veden pidätyskykyä parantavat ratkaisut
ehkäisevät virtaamista riippuvaisia happamuuspiikkejä myös turvemailla. Alueella on vain vähän
kunnostusojitusta, joten turvemaiden lisäkuivatusta tehdään hyvin paikallisesti.

5.2.2 Vedenotto
Vedenotto ei ole alueella merkittävä, vesimuodostumien ekologiseen tilaan vaikuttava paine.

5.2.3 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Koutajoen ja Vienan Kemin vesistöalueiden vesimuodostumat ovat pääosin säästyneet merkittäviltä
vesistörakentamiselta ja ovat Kuusinkijokea lukuun ottamatta hydrologis-morfologisilta ominaisuuksiltaan
vähintään hyvässä tilassa. Suunnittelualueella on vain yksi säännöstelyhanke. Koutajoen vesistöalueella
säännöstellään Kuusinkijokea ja sen yläpuolista Ala-Vuotunkijärveä. Lyhytaikaissäännöstely ja ajoittaiset
käyttökatkot aiheuttavat Kuusinkijoessa haitallisia virtaamamuutoksia. Haittojen vähentämiseksi on tehty
useita selvityksiä ja käyty neuvotteluja eri tahojen kanssa. Aluehallintoviraston käsittelyssä on vesilain 19:7 §
mukainen hakemus säännöstelyluvan muuttamiseksi ja säännöstelyn haittojen vähentämiseksi.

5.2.4 Kunnostukset
Rehevien järvien kunnostaminen
Suoria järveen kohdistuvia kunnostuksia voidaan osoittaa niille järville, joissa sisäinen kuormitus on tunnistettu
merkittäväksi yksin tai yhdessä ulkoisen kuormituksen kanssa. Toimenpiteet valitaan tapauskohtaisesti
kunnostussuunnitellun yhteydessä tehtävien selvitysten perusteella. Toimia ovat mm. vedenpintojen nosto,
biomanipulaatio, hapetus tai ilmastus, veden tai sedimentin kemiallinen käsittely, kasvillisuuden poisto sekä
kunnostuksiin valuma-alueella yhdistettävät muiden sektoreiden vesiensuojelurakenteet (esimerkiksi
kosteikot, laskeutusaltaat, putkipadot, ennallistamiset, jätevesijärjestelmien päivitys).
Alueella on joitakin sisäisestä kuormituksesta ja myös vesirutosta kärsiviä reheviä järviä. Osassa näistä
aiempi ulkoinen kuormitus vaikuttaa edelleen, ja sisäisen kuormituksen purkamista on tarpeen toteuttaa
suorilla vesistöön kohdistuvilla kunnostuksilla. Vesiruton hillitsemiseen ja etenkin hävittämiseen liittyviä
menetelmiä vasta kehitetään, ja keskeistä onkin leviämisen rajoittaminen osittaisen poiston ohella.
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Virtavesien elinympäristökunnostus
Uittoa tai muuta tarkoitusta varten perattujen jokien elinympäristökunnostuksia on osa-alueella tarpeen
toteuttaa pääasiassa alueellisten tavoitteiden (vaelluskalakannat tai jokihelmisimpukka) vuoksi, mutta myös
riittävän hyvän ekologisen tilan turvaamiseksi. Vaelluskalakantojen elvyttämiseksi toteutettavat kunnostustoimet voivat vaikuttaa muihin kunnostuskohteeseen yhteydessä oleviin vesimuodostumiin ja niiden tilaan.
Kunnostuksia toteutetaan sekä vanhoja uittokunnostuksia täydentäen että peratuilla, mutta edelleen
kunnostamattomilla virtavesikohteilla. Pienissä virtavesissä on edelleen selvitys- ja kunnostustarvetta.
Virtavesille on suunniteltu sekä vesimuodostumakohtaisia toimenpiteitä, että päävesistöalueittain toteutettavia
aluetoimenpiteitä.
Inventointien perusteella luonnontilaisia puroja on vähän, mutta niissä esiintyy arvokasta virtavesieliöstöä,
kuten uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Vain pieni osa puroista on nimetty vesimuodostumiksi, minkä vuoksi
kunnostukset on esitetty alueellisena toimenpidetavoitteena. Kunnostustoimenpiteinä puroilla käytetään
pääosin samoja menetelmiä kuin jokien kunnostuksissa, mutta lisäksi käytetään hiekoittumista ja liettymistä
estäviä ja vähentäviä rakenteita sekä jokia runsaammin kunnostuksen jälkeisen ravintoverkon kehitystä
edistävää puumateriaalia. Purojen kunnostuksissa korostuvat erityisesti muiden sektoreiden kuten metsä- ja
maatalouden vesiensuojelutoimet.

Norot, lammet ja lähteet
Purokunnostusten yhteydessä on ajoittain mahdollista ennallistaa purojen varsilla tai latvoilla sijaitsevia pieniä
lampia esimerkiksi veden noston avulla. Niiden kunnostamiseksi ei kuitenkaan tässä yhteydessä voida esittää
toimenpidemääriä. Maankäytön kuten metsä- ja maataloussektoreiden toimien seurauksena hävinneitä noroja
tai lähteitä ei voida juuri palauttaa. Joidenkin lähteiden tilaa voitaneen parantaa tai uusia noroja synnyttää
esimerkiksi suoalueiden tai kosteikkojen ennallistamisen yhteydessä. Norojen, lähteiden ja lampien tilaa tai
paremminkin niiden säilymistä edistetään kuitenkin maankäyttöön liittyvien sektoreiden toimenpiteiden ja
niiden ohjauksen avulla ja joskus myös vesistöjen muiden kunnostustoimien yhteydessä valuma-aluetoimia
suunniteltaessa.

5.3 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet
Koutajoen - Vienan Kemin alueella on yksi EU-uimaranta, Kelanranta. Se sijaitsee Kuusamojärven Kirkkolahti_Haaposelkä -pintavesimuodostumassa. Uimavesiluokka on erinomainen.
Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen Natura-alueiden erityistavoitteiden kanssa. Suunnittelualueella on lukuisia vesimuodostumia, joihin liittyy suojelualuerekisteriin valittuja Natura-alueita (taulukko 5.2).
Lisäksi rekisterissä on Natura-alueita, joihin ei liity pintavesimuodostumia: Harjasuo-Laurinkorpi, Oravisuo,
Siikalampi-Hiidensuo-Palovaaransuo sekä Vapalampi-Lohilampi-Kuntivaara, joiden suojeluperusteena on
mm. lähteiköt ja pienvedet. Raakkukantojen (Juomajoki, Juomajoki-Meskusjoki) tilasta ei ole tietoa.
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Taulukko 5.2. Suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostuma

Etelä-Kuusamon
metsät

Pienvedet mm. lähteiköt

Hoikkajärvi, Irnijärvi-Ala-Irni, Iso Syrjäjärvi, Kaartojärvet,
Latvajärvi, Lauttajärvi, Parvajärvi-Rytilampi, Pikku
Syrjäjärvi, Suojärvi-Peräjärvi, Yli- ja Ala-Ahmanen

Harjasuo - Laurinkorpi

Lettorikko, kalkkilampi ja
huurresammallähteiköt

-

Kitka

Luontotyypit sekä linnusto mm. kuikka

Yli-Kitka

Muojärvi

Karu kirkasvetinen järvi sekä linnusto

Muojärvi-Kirpistö

Oravisuo

Kalkkilampi ja Cratoneuron-lähteikkö

-

Oulanka

Luontotyypit mm. jokireitit, kalkkilammet, huurresammallähteiköt ja
tulvaniityt. Direktiivilajit ja linnusto

Aventojoki, Hipajärvi, Juumajärvi, Jyrävänjärvi,
Karvastekemäjärvi, Kitkajoki, Korvasjärvi, Koutajoki,
Kulmakkajärvi, Maaninkajoki, Niitselysjoki, Ollilanjärvi,
Oulankajoki, Pesosjärvi, Puikkojärvi, Savinajoki

Siikalampi HiidensuoPalovaaransuo

Luontotyypit, erityisesti kalkkilampi
(Sohramonlampi) ja huurresammallähteiköt

-

Suininki

Luontotyypit ja linnusto

Suininki

Sukerijärvi

Luontotyypit

Sukeri

Särkiperä Löyhkönen-Antinvaara

Luontotyypit mm.
huurresammallähteiköt ja lähdepurot

Rukajärvi

Vapalampi Lohilampi-Kuntivaara

Pienvedet mm. Cratoneuron-lähteiköt.
Lettorikko ja kiiltosirppisammal

Laajusjärvi

5.4 Toimenpiteet vesistöalueittain
5.4.1 Koutajoen latvavedet
Suunnittelualueeseen kuuluu alueita Koillismaalta ja Koillis-Lapista. Tuntsajoki sijaitsee etäällä muista
vesistöalueen vesimuodostumista, lähellä Kemijoen latvavesistöjä. Tästä sekä karttateknisistä syistä johtuen
Tuntsajoki on käsitelty Kemijoen vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa.

Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Koutajoen vesistöalueella 99 % järvipinta-alasta ja 99 % jokipituudesta on hyvässä tai erinomaisessa
ekologisessa tilassa. Näiden vesimuodostumien tiedot on koottu taulukkoon 5.3. Hyvää huonommassa
tilassa ovat Yli-Kitkan Kesälahti, Vuotunki, Elijärvi, Leusjärvi ja Kesäjoki. Valtaosaan jo tavoitetilassa olevista
vesimuodostumista ei kohdistu ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin hyvän tai erinomaisen tilan
heikkenemisestä, jolloin tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko
suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon
täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Ihmistoiminnoista aiheutuvia
paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin tilan heikkenemisestä, on tunnistettu 24 järvessä ja viidessä joessa.
Näissä tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei
tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen mallintamalla arvioidusta bromattujen
difenyylieettereiden ympäristönlaatunormin ylityksestä, kuten kaikkialla Suomessa. Pesosjärvessä ylittyy
ahvenelle asetettu elohopean ympäristönlaatunormi vuoden 2011 mittausten perusteella. On huomattava, että
kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan
elohopean raja-arvo.
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Taulukko 5.3. Koutajoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan
heikentymisen riski. HgYM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin ylitys, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset
muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. Taulukkoon on koottu tiedot joistakin vesienhoidon
kannalta keskeisimmistä Natura-alueista, loput tiedot löytyvät aiemmin suunnittelualueen kuvauksesta. Raakun esiintymistiedot ovat
peräisin raakkustrategian taustaselvityksestä (Oulasvirta, P. 2020)

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen tila
2019

Paineet, joista aiheutuu
tilan heikkenemisen riskiä

Aventojoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous

Kieskisjoki

-

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Vesimuodostuma

Lisätieto

VIRTAVEDET

Kitkajoki
Koutajoki

-

Hyvä

Hyvä

Kuusinkijoki

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä (R)

Maaninkajoki

-

Hyvä

Hyvä

Maivajoki

-

Erinomainen

Erinomainen

Myllyjoki

-

Hyvä

Hyvä

Naatikkajoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Niitselysjoki

-

Erinomainen

Erinomainen

Onkamojoki

-

Hyvä

Hyvä

Oulankajoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Hyvä

Hyvä

Savinajoki

-

Erinomainen

Hyvä

Tuntsajoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Välijoki_Varisjoki_Suininginjoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Pukarijoki

Maatalous, metsätalous

Raakun nykyesiintymisestä ei ole
päivitettyä tietoa.

Maatalous, metsätalous, HyMo

Maatalous, metsätalous,
laskeuma

Raakun nykyesiintymisestä ei ole
päivitettyä tietoa.

Maatalous, kalankasvatus

JÄRVET
Ajakka

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Ala_Vuotunki

-

Tyydyttävä

Hyvä

Alimmainen Posiolampi

-

Hyvä

Hyvä

Eksymäjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Elijärvi (73.041)

-

Hyvä

Hyvä

Haltiajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hangasjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Haukijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hiidenjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Hipajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Hirvasjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Ihtinkijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Papuluoma

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Särkiluoma

-

Hyvä

Hyvä (R)

Iso-Hyypiö

-

Hyvä

Hyvä

Jauranen

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Joutsenlampi

-

Hyvä

Erinomainen

Juumajärvi (73.022)

-

Erinomainen

Erinomainen

Juumajärvi (73.041)

-

Erinomainen

Erinomainen

Jyrävänjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Jystämöjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Ala-Kitka

Maatalous, metsätalous,
vieraslajit, laskeuma

Maatalous, metsätalous, hajaasutus
Maatalous, metsätalous, hajaasutus, vesirutto
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Kallunkijärvi (73.063)

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Kallunkijärvi (73.081)

-

Hyvä

Hyvä

Kangerjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Kantojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Karijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Karkujärvi

-

Erinomainen

Hyvä

Karvastekemäjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

Erinomainen

Erinomainen

Keltinki - Räväjärvi - Kurtinjärvi
Kieskisjärvi
Kesäjärvi

Maatalous, metsätalous, hajaasutus
Metsätalous, laskeuma,
vesirutto

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Hulevedet, vesirutto

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen (R)

Vesirutto

Kirintöjärvi

-

Erinomainen

Hyvä

Kivijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Konttijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kortakkojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Korvasjärvi

-

-

Erinomainen

Kotajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Kovajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Koverusjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Kukasjärvi (LAP)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Kulmakkajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Kuntijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, hajaasutus, vesirutto
Maatalous

Kiitämä

Kuontijärvi
Kuukas

-

Hyvä

Hyvä (R)

Kuusijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Laajusjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Lauliluoma

-

Hyvä

Hyvä

Likolampi - Pukari

-

Erinomainen

Erinomainen

Maaninkajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Maivajärvi

-

Erinomainen

Hyvä

Nilojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Näsmäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Ollilanjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen (R)

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Pesosjärvi (HgYM)

-

Hyvä

Hyvä

Pieni Särkiluoma

-

Hyvä

Hyvä (R)

Pikku Papuluoma

-

Hyvä

Erinomainen

Pikku-Rävä

-

Hyvä

Hyvä

Piskamojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Porontima

-

Hyvä

Hyvä

Onkamojärvi

Posionjärvi (LAP)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Possolijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Puikkojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Puonimajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Purnujärvi

-

Hyvä

Hyvä

Pyhäjärvi (73.053)

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous,
laskeuma

Metsätalous

-

Yläpuolella luonnonravintolammikko

Maatalous, metsätalous

Maatalous, metsätalous,
laskeuma

Maatalous, metsätalous

Maatalous, metsätalous, hajaasutus, laskeuma
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Pyhäjärvi (73.061)

-

Hyvä

Erinomainen

Rintajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Ronttijärvi

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Ropakkojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Rukajärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Saarijärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Saittajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Sarajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Sikulampi

-

Hyvä

Hyvä

Sorsajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Sorva

-

Hyvä

Hyvä

Suininki

Hyvä

Erinomainen

Hyvä (R)

Sukeri

-

Hyvä

Erinomainen

Suorajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, haja-asutus,
laskeuma, vesirutto

Hyvä

Erinomainen

Säkkilänjärvi
Särkijärvi

-

Talvijärvi

Välttävä

Hyvä (R)

Tiermasjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Tolvanlampi

-

Hyvä

Hyvä

Vuosselijärvi
Yli-Kitka
Ylimmäinen Posiolampi

Maajtalous, metsätalous, hajaasutus, laskeuma
Maatalous, muu
rehevöityminen, vesirutto

Maatalous

Luontaisesti runsasravinteinen?
Natura: Suininki (Luontotyypit ja linnusto)
Natura: Sukeri (Luontotyypit)

Vesirutto

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Vesirutto

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Hyvä

Hyvä

Taulukkoon 5.4 on koottu tiedot niistä virtavesistä ja järvistä, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Tilan parantaminen edellyttää aiemmin mainittujen toimenpidetyyppien lisäksi tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä
olevien toimenpiteiden tehostamista. Koutajoen latvavesistöalueella suurimpana esteenä hyvän ekologisen
tilan saavuttamiselle on vesistöalueella paikallisesti ilmenevä runsas vesiruttokasvusto sekä ravinne- ja
kiintoainekuormitus, mikä näkyy vesien rehevöitymisenä.
Taulukko 5.4. Koutajoen latvavesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. - luokittelu
puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Kesäjoki

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat
merkittävät paineet

-

Välttävä

Välttävä

Yhdyskuntien jätevedet

-

Välttävä

Välttävä

Metsätalous, haja-asutus, muu
rehevöityminen, vesirutto

Leusjärvi

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

Vuotunki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Elijärvi (73.051)

Yli-Kitka Kesälahti

Maatalous, metsätalous, haja-asutus,
vesiviljely, vesirutto
Maatalous, metsätalous, yhdyskuntien
jätevedet

Lisätieto

Tilan heikentyminen ei ole välttämättä
todellinen, tarvitaan lisäselvityksiä

Koutajoen vesistöalueella 34 järven tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta. Neljän järven tilaluokkaa
on laskettu (Kirintöjärvi, Karkujärvi, Suininki ja Maivajärvi). Virtavesien tila on pysynyt suurimmaksi osaksi
ennallaan, mutta Savinajoen ja Kuusinkijoen tilaluokkaa on laskettu. Muutos tilaluokassa ei välttämättä kerro
todellisesta muutoksesta, joka olisi tapahtunut vesimuodostuman ekologisessa tilassa. Koutajoen
vesistöalueella Suomen ympäristökeskuksen satelliittikuvatulkinnat ovat tuottaneet merkittävästi järvien
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luokittelua tukevaa tietoa, mikä on keskeisin syy muutokselle järvien tilaluokissa. Uusimmassa luokittelussa
on ollut käytössä VEMALA-mallista uusi versio, mikä on vaikuttanut paineiden arviointiin ja luokitteluun. Jokien
hydrologisiin ja rakenteellisiin muutoksiin liittyvät tekijät on otettu aikaisempaa tarkemmin huomioon jokien
luokittelussa, mikä on laskenut Kuusinkijoen luokitusta. Tilan heikentymisen syy on lyhytaikaissäännöstely ja
käyttökatkot. Lupa nollajuoksutuksista aiheuttaa riskin, että tila voi jopa huonontua nykyisestä. Myös
maatalouden kuormitus on merkittävä.

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten vesien kunnostaminen kohdistetaan yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 5.5 on koottu tiedot
toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä.
Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle
(alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 % nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan tarpeesta
toimenpiteille, joilla vähennetään ravinnekuormitusta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa,
muissa käytännössä vain suuntaa antava.
Maatalous
Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 5.5. mukaisesti. Neuvonnalla voidaan
kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Vesistöalueella
on kaltevia peltoja järvien lähellä. Vesiensuojelu on näillä pelloilla tärkeää ja esimerkiksi suojavyöhykkeiden
vaikuttavuus on hyvä.
Metsätalous
Metsätalouden vesienhoitotoimia suunnataan vesimuodostumakohtaisesti taulukon 5.5 mukaisesti. Erityisesti
arvokkaisiin purovesistöihin suunnataan voimakkaasti toimenpidettä ”Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen” ja näiden vesistöjen herkkyys huomioidaan hakkuiden suojakaistoissa sekä kunnostusojitusten
ja maanmuokkausten suunnittelussa ja vesiensuojelussa. Kunnostusojituksia ja niistä aiheutuvaa kuormitusta
voidaan vähentää myös siirtymällä eri-ikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen. Vesiensuojelumenetelminä
käytetään pintavalutusta, putkipatoja ja uusia menetelmiä kuten puumateriaalin lisäämistä altaisiin ja uomiin.
Koulutus ja metsänomistajien neuvonta on ensiarvoisen tärkeää.
Asutus
Rukalle vuonna 2016 valmistuneen jätevedenpuhdistamon lupaehdot ovat hyvin tiukat. Puhdistamo ei ota
vastaan sako- eikä umpikaivolietteitä. Niiden vastaanotto on siirtynyt Kuusamoon Torangin puhdistamolle.
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan
sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan
säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus
raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.
Kalankasvatus
Kalankasvatus on merkittävä paine yhdellä vesimuodostumalla pistekuormituksena (Välijoki-VarisjokiSuininginjoki) ja yhdellä hajakuormituksena (Vuotunki). Koulutuksen ja neuvonnan keinoin pyritään
vähentämään kuormitusta nykyisessä toiminnassa.
Peruskuivatukset
Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.
Happamuus
Maankäytössä ja sen ohjauksessa huomioidaan mustaliuskealueiden aiheuttamat happamuus- ja
metallikuormitusriskit.
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Taulukko 5.5. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Koutajoen vesistöalueella:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden

Happamuuden
hallinta

Turvetuotanto

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Aventojoki

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

Kesäjoki

<0

>50

-

-

-

+++

-

-

-

Kitkajoki

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

Kuusinkijoki

<0

<0

++

+

-

-

-

-

-

Naatikkajoki

<0

<0

++

+

-

-

-

-

-

Välijoki_Varisjoki_
Suininginjoki

<0

<0

++

-

-

-

-

-

-

<0

<0

++

+

-

-

-

-

-

Elijärvi (73.051)

10-30

<0

-

+

+

-

-

-

-

Iso Särkiluoma

<0

<0

+

+

+

-

-

-

-

Jauranen

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

Kallunkijärvi (73.063)

<0

<0

+

+

+

-

-

-

-

Kangerjärvi

<0

<0

-

+

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

Fosfori

Typpi

Haja-asutus

Metsätalous

Muiden toimenpiteiden
tarve

Maatalous

Vesimuodostuma Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Yhdyskunnat

hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi
vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

Lisätieto

JOET
Virtavesikunnostus
Säännöstelyn kehittäminen

Kalankasvatus +

JÄRVET
Ala-Vuotunki

Järvikunnostus
Vesiruton torjunta

-

-

-

-

-

-

Hulevesien hallinta
Vesiruton torjunta

-

-

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

+++

++

-

-

-

-

-

+++

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

-

10-30

++

++

+

-

-

-

-

<0

+

+

-

-

-

-

-

<0

<0

+++

++

-

-

-

-

-

Posionjärvi

<0

<0

++

++

-

-

-

-

-

Pyhäjärvi (73.053)

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

Ronttijärvi

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

Rukajärvi

<0

<0

++

-

-

-

-

-

-

Suininki

<0

<0

++

-

-

-

-

-

-

Suorajärvi

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

Säkkilänjärvi

<0

<0

+++

-

+

-

-

-

-

10-30

<0

-

-

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

Vuosselijärvi

<0

<0

-

-

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

Vuotunki

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

Kalankasvatus +
Vesiruton torjunta

Yli-Kitka

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

Yli-Kitka Kesälahti

<0

<0

+

+

-

++

-

-

-

Kesäjärvi

<0

<0

Kiitämä

<0

<0

Kivijärvi

<0

<0

Kukasjärvi

<0

<0

-

Kuontijärvi

10-30

<0

+++

Kuukas

<0

<0

Leusjärvi

<0

Ollilanjärvi

<0

Pieni Särkiluoma

Talvijärvi

-

Vesiruton torjunta

Järvikunnostus
Vesiruton torjunta
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Rehevien järvien kunnostaminen
Pienen rehevän järven kunnostuksia kohdistetaan sisäisestä kuormituksesta kärsiville Elijärvelle ja
Rukajärvelle, jossa esiintyy myös vesiruttoa. Lisäksi pienten rehevien järvien kunnostuksia toteutetaan 2-3
muulla kohteella, jotka tarkentuvat hoitokauden aikana.
Säännöstelyn kehittäminen
Koutajoen vesistöalueen Suomen puoleisella alueella säännöstellään Myllykosken voimalaitoksella AlaVuotunkia ja Kuusinkijokea. Hakemus säännöstelykäytännön muuttamiseksi on Aluehallintovirastossa.
Säännöstelykäytäntöä muutetaan kolmannen hoitokauden aikana sen jälkeen, kun on saatu lainvoimainen
päätös uusista lupaehdoista.
Kalankulun edistäminen
Vesimuodostumissa ei tarvetta toimenpiteisiin kalankulun edistämiseksi.
Kunnostukset
Puron elinympäristökunnostus toteutetaan Kesäjoen peratuilla ja muuttuneilla alueilla. Lisäksi pienten
virtavesien kunnostuksia kohdistetaan 2-3 nimeämättömälle purolle, jotka tarkentuvat hoitokauden aikana
mm. inventointien perusteella.
Kuusamosta itään laskevat vedet kattavan suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja
kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 5.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentämistä tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset
näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja
kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään. Myös vesiympäristöjen toipuminen pitkään jatkuneesta
kuormituksesta vie kuitenkin aikaa. Mustaliuskealueiden maankäyttöön tulee kiinnittää edelleen huomiota.
Vesistöalueen latvavedet ovat hydrologialtaan ja morfologialtaan pääosin hyvässä tai erinomaisessa
tilassa, eikä toimenpiteitä ole tästä syystä juurikaan tarvinnut esittää. Poikkeuksena on Kuusinkijoki. Varmuus
Kuusinkijoen pysymisestä vesienhoidon tavoitetilassa riippuu siitä, lieventävätkö uudet lupaehdot
säännöstelyä riittävästi tai vaihtoehtoisesti siitä, sitoutuuko luvanhaltija muulla tavoin nykyisiä lupaehtoja
selvästi lievempään säännöstelyn käyttöön.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat luonnonolosuhteet
(mm. vesien hidas toipuminen). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio (taulukko 5.6).
Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Natura-tietokannan
päivityksen yhteydessä on korostettu Yli-Kitkaan (Kitka, luontotyypit, linnusto mm. kuikka) kohdistuvien uhkien
hillitsemistä sekä Maaninkajoen (Oulangan Natura-alue) tilan säilyttämistä mahdollisimman hyvänä.
Jo tavoitetilassa olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko
vesistöalueella. Myös pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.
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Taulukko 5.6. Arvio Koutajoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat
mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen
kerran.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

2021

Päivitetty tavoite

Lisätieto

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

2027

JOET
Kesäjoki

Välttävä

x

JÄRVET
Ala-Vuotunki
Elijärvi

Hyvä

x

Välttävä

x

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, vesirutto)

Tila saavutettu

-

Tila saavutettu

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Kesäjärvi

Hyvä

Kuontijärvi

Hyvä

Leusjärvi

Tyydyttävä

Rukajärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Säkkilänjärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Talvijärvi

Hyvä

Tila saavutettu

-

Vuosselijärvi

x

Tila saavutettu

x

x

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Vuotunki

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus, vesirutto myös)

Yli-Kitka Kesälahti

Tyydyttävä

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

x

5.4.2 Vienan Kemin latvavedet
Vesien tila ja toimenpiteiden tarve
Vienan Kemin latvavesien alueella 94 % järvipinta-alasta ja kaikki virtavedet ovat hyvässä tai erinomaisessa
ekologisessa tilassa. Tiedot näistä vesimuodostumista on koottu taulukkoon 5.7. Valtaosaan
vesimuodostumista ei kohdistu sellaisia ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin
tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perusja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä
valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Kahdeksassa vesimuodostumassa on tunnistettu ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita, jotka voivat aiheuttaa riskin hyvän tai erinomaisen ekologisen tilan
heikkenemisestä. Näissä tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Hyvä tai erinomainen
ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei
lainkaan olisi.
Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen bromattujen difenyylieettereiden
pitoisuuksien ympäristönlaatunormin ylityksestä, kuten muuallakin Suomessa. Muojärvessä ahventen
elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi alittuu mittausten perusteella selvästi.
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Taulukko 5.7. Vienan Kemin hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan heikentymisen
riski. Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen bromattujen difenyylieettereiden pitoisuuksien ympäristönlaatunormin
ylityksestä. HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alitus, - luokittelu puuttuu, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset.
Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen (R)

Penikkajoki_Muojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Syväjoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Angerjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Autiojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hangasjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Hirvasjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Hoikkajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Ikkunus

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Jalmajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Iso Syrjäjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Iso Vihtajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Iso-Kopatti - Kirnu

-

Hyvä

Hyvä

Paineet, jotka aiheuttavat
riskin ekologisen tilan
heikkenemiselle

Lisätieto

VIRTAVEDET
Joukamo_Multijärvi_uomat
Matkajoki_Nilonjoki
Muojoki

Maatalous

Maatalous, metsätalous

JÄRVET

Iso-Pöyliö

-

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

Junganjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Kaartojärvet

-

Erinomainen

Erinomainen

Kokkojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Korpijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Kovajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Kuikkajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Kuorinki

-

Hyvä

Erinomainen

Kuurna

-

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Kylmäjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Latvajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Lauttajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Lusminki

-

Hyvä

Erinomainen

Marjolampi

-

Hyvä

Hyvä

Multijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Munalampi

-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen (R)

Mustajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Nilojärvi

-

Hyvä

Hyvä

Nissi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, vesirutto

Oivanginjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous

Joukamojärvi

Kuusamojärvi

Muojärvi-Kirpistö HgAM

Maatalous, yhdyskuntajätevedet,
vesirutto

Maatalous, metsätalous, hajaasutus, yhdyskuntajätevedet

Natura: Muojärvi (karu
kirkasvetinen järvi sekä linnusto)
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Parvajärvi - Rytilampi

-

Erinomainen

Erinomainen

Penikkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

Peurajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Pieni Jalmajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Piiksilampi

-

Hyvä

Erinomainen

Pikku Syrjäjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Pikku-Kopatti

-

Hyvä

Hyvä

Pulkkajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Pöllöjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Saunajärvi-Salkolampi

-

Hyvä

Erinomainen

Singerjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Suojärvi - Peräjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

Suurijärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Tärkkämö

-

Erinomainen

Erinomainen

Vanttajajärvi

-

Erinomainen

Hyvä

Välijärvi

-

Hyvä

Hyvä

Välijärvi - Tiirakkajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

Yli- ja Ala-Ahmanen

-

Hyvä

Hyvä

Yli-Meskusjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Yli-Värttö

-

Hyvä

Hyvä

Ölkynjärvi

-

Hyvä

Hyvä

Taulukossa 5.8 on tiedot suunnittelualueen vesimuodostumista, joiden ekologinen tila oli vuoden 2019
luokittelussa tyydyttävä, välttävä tai huono. Näissä tilan parantaminen tai ylläpitäminen edellyttää merkittäviksi
tunnistettuihin paineisiin kohdistettavia uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai käynnissä olevien toimenpiteiden
tehostamista.
Taulukko 5.8. Vienan Kemin vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on tyydyttävä, välttävä tai huono. - luokittelu puuttuu. Ekologinen
tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila
2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Kolvanki

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kuusamojärvi
Kirkkolahti-Haaposelkä

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, haja-asutus, muu rehevöityminen

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Yhdyskuntajätevedet, hulevedet, muu rehevöityminen

Saapunki
Torankijärvi

Ekologiseen tilaan vaikuttavat merkittävät paineet

Maatalous, hulevedet ja lentokentän kuormitus, muu
rehevöityminen
Pistekuormitus (yhdyskuntien jätevedet), vesirutto,
mahdollisesti sisäistä kuormitusta

Lisätieto

EU-uimaranta

Esitykset toimenpiteiden kohdentamiseksi hoitokaudella 2022-2027
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta
vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä,
kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan
yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 5.9 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja
yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu
vähentämistarve ihmisen aiheuttamalle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10-30 %, 30-50 % ja yli 50 %
nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien
toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa käytännössä vain
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suuntaa antava. Tulosten perusteella ainoastaan Torankijärvessä on tarvetta vähentää merkittävästi
ravinnekuormaa. Useiden järvien ekologista tilaa heikentää runsas vesiruttokasvusto. Osa järvistä saattaa
kärsiä myös sisäisestä kuormituksesta.
Taulukko 5.9. Ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve Vienan Kemin alueella: +++
hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä
(paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden
paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä
tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman
nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä).

Fosfori

Typpi

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden
hallinta

Muiden
toimenpiteiden tarve
Metsätalous

Luokittelujakson
toiminnoista
aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähennystarve, %

Maatalous

Vesimuodostuma

Muojoki

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Syväjoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kolvanki

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Kuusamojärvi
Kuusamojärvi KirkkolahtiHaaposelkä
Nissi

<10

<10

+

-

-

+

-

-

-

Hulevesien hallinta
Lentokentän kuormitus
Järvikunnostus
Vesiruton torjunta

<10

<10

+

-

+

++

-

-

-

Vesiruton torjunta

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

Oivanginjärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

Saapunki

<10

<10

++

-

+

-

-

-

-

30-50

>50

-

-

-

+++

-

-

-

Lisätieto

Joet

Järvet

Torankijärvi

Hulevesien hallinta
Järvikunnostus

Mahdollisesti sisäistä
kuormitusta

Mahdollisesti sisäistä
kuormitusta

Maatalous
Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 5.9. mukaisesti. Neuvonnalla voidaan
kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Vesistöalueella
on kaltevia peltoja järvien lähellä. Vesiensuojelu on näillä pelloilla tärkeää ja esimerkiksi suojavyöhykkeiden
vaikuttavuus on hyvä.
Metsätalous
Vesimuodostumakohtaisesti alueella ei ole juurikaan tarvetta toimenpiteiden kohdentamiselle. Sen sijaan
toimenpiteitä tulee kohdistaa arvokkaiden purovesistöjen (ml raakkupurot) valuma-alueille. Purojen herkkyys
huomioidaan hakkuiden suojakaistoissa sekä kunnostusojitusten ja maanmuokkausten suunnittelussa ja
vesiensuojelussa. Kunnostusojituksia ja niistä aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää myös siirtymällä eriikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen. Vesiensuojelumenetelminä käytetään pintavalutusta, putkipatoja ja
uusia menetelmiä kuten puumateriaalin lisäämistä altaisiin ja uomiin. Koulutus ja metsänomistajien neuvonta
on ensiarvoisen tärkeää.
Asutus
Torangin puhdistamon prosessi on toiminut lupamääräysten mukaisesti. Uuden Mäntyselän puhdistamon
lupaehdot ovat tiukemmat ja laitoksella on määräys typenpoistoon. Tämä tulee näkymään alapuolisten
vesimuodostumien tilassa. Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen
tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja
ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa
edellytetään, ja käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla
käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta

161

vastaavan remontin yhteydessä. Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostamisen tarve arvioidaan Kolvangin
ja Torankijärven osalta.
Peruskuivatukset
Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.
Happamuus
Alueelle ei ole tarvetta suunnata vesienhoidon toimenpiteitä happamuuden hallintaan.
Rehevien järvien kunnostaminen
Heikentyneiden järvien tilaan vaikuttaa alueella pääosin ulkoinen kuormitus. Suoraan järveen kohdistuvia
kunnostuksia kohdistetaan kuitenkin Kolvanki-, Saapunki- ja Torankijärville. Lisäksi aluetoimenpiteenä pienten
rehevien järvien kunnostuksia toteutetaan 3-4 järvellä, jotka tarkentuvat hoitokauden aikana mm.
vesiruttotilanteen ja ko. vieraslajin torjuntaan liittyvien menetelmien kehittyessä.
Säännöstelyn kehittäminen
Vienan Kemin latvavesistöjen Suomen puoleisilla osilla ei ole säännösteltyjä vesimuodostumia
Kalankulun edistäminen
Alueen vesimuodostumissa ei ole tarvetta toimenpiteisiin kalankulun edistämiseksi.
Kunnostukset
Alueella ei ole tarvetta jokien kunnostuksiin ekologisen tilan parantamiseen liittyen. Pienten virtavesien,
purojen, kunnostuksia toteutetaan 1-2 purolla, kohteiden tarkentuessa hoitokauden aikana mm.
inventointitulosten perusteella.
Kuusamosta itään laskevat vedet kattavan suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja
kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 5.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen
Maa- ja metsätalouden vähenemän arvioidaan olevan merkittävä osassa vesimuodostumia, mikä riittää
ympäristötavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2027 mennessä. Yhdyskuntajätevesien puhdistamisen
tehostuminen alkaa näkyä vähitellen vesiympäristössä, mutta Torangissa olosuhteet ovat sellaiset, että
hyvään ekologiseen tilaan ei arvioida päästävän. Osaksi tämä johtuu siitä, että Torangissa ei voida sen
suojeluarvojen takia tehdä riittävän mittavia kunnostuksia.
Vesimuodostumien hydrologis-morfologinen tila on jo nykytilanteessa vähintään hyvä, eikä toimenpiteille
ole tarvetta vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.
Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta
lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt
olivat teknisiä (esimerkiksi tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat luonnonolosuhteet
(mm. vesien hidas toipuminen). Lievemmän tavoitteen asettaminen ei ole ollut tuolloin mahdollista.
Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio (taulukko 5.10) ja Torankijärvelle esitetään tilatavoitteen
lieventämistä. Tarkemmat perustelut tälle on esitetty vesienhoitosuunnitelmassa.
Hyvää kemiallista tilaa ei tultane saavuttamaan vuonna 2027, koska bromattujen difenyylieettereiden ja
elohopean pitoisuuksien vähentämiseksi ei ole olemassa nopeasti vaikuttavia kansallisia ratkaisuja.
Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Muojärvi-Kirpistössä
tulee kiinnittää huomiota järven säilyttämiseen karuna ja kirkasvetisenä.
Koko alueella tulee kiinnittää huomiota jo tavoitetilassa olevien vesimuodostumien sekä pienvesien tilan
säilyttämiseen.
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Taulukko 5.10. Arvio Vienan Kemin vesistöalueen hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta.
Ekologinen
tila 2019

Vesimuodostuma

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

Kolvanki
Kuusamojärvi
Kuusamojärvi
Kirkkolahti-Haaposelkä

2021

Päivitetty tavoite

Lisätieto

2027

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Nissi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Oivanginjärvi

Hyvä

x

Tila saavutettu

-

Tyydyttävä

x

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)

Tilatavoitteen alentaminen,
ks. vesienhoitosuunnitelma

Tilatavoite alennetaan tyydyttäväksi

Saapunki
Torankijärvi

Välttävä

x

5.5 Yhteenveto koko suunnittelualueen toimenpiteistä
Koutajoen ja Vienan Kemin suunnittelualueelle esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat
suuruusluokaltaan 3,6 miljoonaa euroa vuodessa (taulukko 5.11). On kuitenkin huomattava, että taulukosta
puuttuu toistaiseksi suuri osa perustoimenpiteiden ja maataloudessa muidenkin toimenpiteiden kustannuksia.
Taulukko 5.11.Koutajoki-Vienan Kemi -suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet 2022–2027. Perustoimenpiteiden kustannukset ovat vielä
osin puutteelliset. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide.
Sektori

Toimenpide

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn
tehostaminen /T

485 viemäriverkoston

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyyksiköiden käyttö ja ylläpito /P

2 387 viemäriverkoston

Kalankasvatus

Koulutus ja neuvonta /T

Maatalous

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet /T
Kasvinsuojeluaineiden käytön

Määrä

Yksikkö

ulkopuolella olevien
kiinteistöjen määrä

Investointikustannus

2 412 000 €

ulkopuolella olevien
kiinteistöjen määrä
3 henkilöä / hoitokausi
2 200 ha

Lannan ympäristöystävälliset
levitysmenetelmät /T
Maatalouden kosteikot /T

Vuosikustannus

160 022 €

518 100 €

518 100 €

540 €

540 €

242 000 €

242 000 €

17 556 €

17 556 €

35 000 €

35 000 €

51 980 €

51 980 €

38 872 €

72 234 €

143 920 €

143 920 €

58 830 €

58 830 €

836 ha

vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty
pelto /T
Lannan prosessointi /T

Käyttökustannus

35 000 m3
1 130 sijoitetun lannan
levitysmäärä, ha
43 ha

Maatalouden monimuotoisuus- ja
luonnonhoitopellot /T

160 ha

Maatalouden suojavyöhykkeet /T

245 ha

Maatalouden tilakohtainen neuvonta /T

111 tilaa/kausi

384 250 €
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Maatalouden uudet vesiensuojelu-

100 ha

menetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut)
/T

Metsätalous

Peltojen talviaikainen eroosion torjunta /T

3 920 ha

Ravinteiden käytön hallinta /T

5 230 ha

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja
suunnittelu osana suometsänhoitoa /MP
Metsätalouden koulutus ja neuvonta /T
Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen /T
Metsätalouden vesiensuojelun
tehostaminen /T
Uudistushakkuiden suojakaistat /T

Vesi-

vesistökunnostukset

3 675 €

8 460 €

17 100 €

17 100 €

16 000 €

16 000 €

36 000 €

2 300 €

5 425 €

489 858 €

6 270 €

48 801 €

55 125 €

95 henkilöä/kausi
2 000 ha

20 vesiensuojelurakenteiden määrä
114 ha
15 vesimuodostumien
määrä

225 000 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus
(pinta-ala alle 5 km2) /T

3 vesimuodostumien
määrä

180 000 €

11 000 €

27 655 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus
(pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide) /T

7 vesimuodostumien
määrä

420 000 €

7 000 €

57 501 €

Pienten virtavesien elinympäristö-kunnostus

4 vesimuodostumien
määrä

40 000 €

4 000 €

8 809 €

30 000 €

1 000 €

3 110 €

50 000 €

5 000 €

8 518 €

(valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)
/T
Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue
alle 100 km2) /T
Säännöstelykäytännön kehittäminen /T

1 vesimuodostumien
määrä
1 vesimuodostumien
määrä

Yhdyskunnat

313 800 €

Muu vesistöön kohdistuva toimenpide /T

rakentaminen,
säännöstely ja

735 ha

313 800 €

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn

3 rakenteiden määrä

tehostaminen /T
Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat) /P
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin

15 831 €

150 000 €

12 300 asukasta

10 554 €
1 744 200 €

1 744 200 €

3 238 143 €

3 585 946 €

2 suunnitelmien määrä

varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden
toteuttaminen (yhdyskunnat) /P
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten
aineiden hallinnan tehostaminen
(yhdyskunnat) /P
YHTEENSÄ

2 tarkkailuohjelmien
määrä

4 472 233 €
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6 Rannikkovedet
Suunnittelualue kattaa rannikkovedet Kalajoen edustalta Kuivaniemen edustalle (kuva 6.1). Maankohoaminen
muuttaa rantavyöhykettä jatkuvasti. Rantaviivaa on yhteensä 410 km. Viiden metrin syvyyskäyrä jakaa
rannikkovedet kahteen tyyppiin: Perämeren sisemmät rannikkovedet ja Perämeren ulommat rannikkovedet.
Vesienhoidon suunnittelua varten rajattujen 19 rannikkovesimuodostuman kokonaispinta-ala on 3 321 km2.

6.1 Rannikkovesien tila
Ekologinen tila
Ulompien rannikkovesien tilaluokka on laskenut laajalti hyvästä tyydyttävään, mutta Kalajoen ja Pyhäjoen
välisellä alueella se on edelleen hyvä, vaikkakin riskissä heikentyä. Sisempien rannikkovesien tila on pysynyt
laajalti tyydyttävänä, Oulun edustan tila on laskenut välttäväksi (kuva 6.1). Siniluodonlahti ja Kuljunlahti ovat
voimakkaasti muutettuja merenlahtia. Niiden ekologinen tila on tyydyttävä suhteessa parhaaseen
saavutettavissa olevaan tilaan. Hyvässä tilassa on vain 18 % rannikkovesien pinta-alasta.

Kuva 6.1. Rannikkovesimuodostumien ekologinen tila. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien (Kuljunlahti ja Siniluodonlahti)
tila on esitetty suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.
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Kemiallinen tila
Kaikkien rannikkovesimuodostumien kemiallinen tila on mallinnusten perusteella huono johtuen bromattujen
difenyylieettereiden ympäristölaatunormin ylityksestä, kuten kaikkialla Suomessa. Ahventen elohopeapitoisuudesta oli käytettävissä mittaustietoa Hailuodon ja mantereen väliseltä Luodonselältä (2015) ja Oulun
edustalta (2015 ja 2016). Luodonselällä pitoisuus alitti ympäristönlaatunormin. Myös Oulun edustalla ahventen
elohopeapitoisuus oli alle ympäristönlaatunormin, mutta kuitenkin silmällä pidettävällä tasolla.
Jätevedenpuhdistamolta laimentumattomana lähtevässä vedessä on mitattu ympäristönlaatunormin
ylittäviä pitoisuuksia nonyyli- ja oktyylifenoleja, niiden etoksylaatteja sekä kadmiumia. Taskilan jätevedenpuhdistamolle on tuoreessa ympäristöluvassa annettu näitä koskeva 300 m sekoittumisvyöhyke. Muiden
haitallisten aineiden pitoisuudet olivat pieniä.
Raahen edustalla Laiva-kaivoksen vesistötarkkailussa vuosina 2012 ja 2013 mitattujen liukoisen nikkelin,
kadmiumin ja lyijyn pitoisuudet alittivat ympäristönlaatunormin. Purkuputken lähistöltä pyydettyjen ahventen
elohopeapitoisuus vuonna 2013 alitti ympäristönlaatunormin.
Tributyylitinayhdisteiden (TBT) laatunormi saattaa ylittyä satamissa, veneväylissä sekä massa- ja
paperiteollisuuden kuormittamilla alueilla, joihin sitä kulkeutuu pilaantuneista sedimenteistä.

6.2 Vesien tilaa heikentävä toiminta
Satamien sekä väylien rakentaminen on muuttanut rantaviivaa ja meren pohjaa. Raahen edustalla
Siniluodonlahti ja Kuljunlahti on padottu teollisuuden vedenottoa varten. Joet tuovat kuormitusta valumaalueelta ja rannikolla sijaitsevat kaupungit ja teollisuus kuormittavat rannikkovesiä suoraan. Rannikolla
pääasiallinen veden virtaussuunta on pohjoiseen, mutta tuulet vaikuttavat virtauksiin merkittävästi.
Happamoituminen on ongelma useissa rannikkoalueen joissa ja paikallisesti joidenkin vesistöjen
suualueilla, mutta suurempien rannikkovesimuodostumien tilassa vaikutukset eivät ilmene.

6.2.1 Kuormitus
Merivesiin päätyvistä ravinteista valtaosa tulee jokivesien mukana, osa rannikon toiminnoista ja laskeumana
(taulukko 6.1). Vuosien välinen vaihtelu voi olla hyvin suurta, ja sateisina vuosina ravinteiden kulkeutuminen
on suurempaa kuin kuivina vuosina. Rannikkovesiin kulkeutuu lisäksi kiintoainesta sekä eliöille haitallisia
aineita, kuten raskasmetalleja, orgaanisia ympäristömyrkkyjä ja happamoittavia aineita. Metalleja kulkeutuu
pistemäisistä kuormituslähteistä ja jokivesien mukana, happamilta sulfaattimailta sekä ilmalaskeumana.
Laskeuma ei ole peräisin vain Suomen omista päästölähteistä, vaan sitä saapuu myös kaukokulkeumana
maan rajojen ulkopuolelta.
Useiden yhdisteiden päästöt ovat vähentyneet ja tilanne on hitaasti parantunut, mutta metalleja ja
orgaanisia ympäristömyrkkyjä on edelleen kerrostuneena pohjasedimenttiin, josta niitä saattaa vapautua.
Vaikutuksia voi ilmetä vielä pitkään sen jälkeen, kun päästöt ovat vähentyneet tai loppuneet. Kierrossa on
myös lukuisia yhdisteitä, joiden esiintymisestä meriympäristössä tarvitaan lisätietoa.
Rannikkovesiin jokien mukana tuleva ihmistoiminnasta johtuva kokonaisfosforikuormitus on suurempaa
kuin fosforin luonnonhuuhtouma, kokonaistyppikuormitus typen luonnonhuuhtouman kanssa samalla tasolla
(taulukko 6.1). Pääosa ravinnekuormituksesta on peräisin valuma-alueella harjoitettavasta maataloudesta,
mutta myös metsätalouden osuus kuormituksesta on varsin suuri (kuvat 6.2 ja 6.3). Vemala-mallin perusteella
suurin osa metsätalouden kuormituksesta tulee vanhoilta metsänojitusalueilta.
Ulompiin rannikkovesiin ravinteita kulkeutuu muista rannikkovesimuodostumista virtausten mukana ja
laskeumana. Sen määrää ei ole pystytty arvioimaan.
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Taulukko 6.1. Rannikkovesiin jokien tuoma kokonaisfosforin ja -typen ainevirtaama (tn/v) Vemala-kuormitusmallin pohjalta (tilanne 04/2020)
sekä muu rannikkovesiin kohdistuva kuorma (Vemala 07/20). Yhteen lasketussa kuormituksessa on pelkästään jokien kuljettama kuorma
sekä rannikon pistelähteistä ja maa-alueilta tuleva kuorma, ei luonnonhuuhtoumaa eikä merialueelle kohdistuvaa laskeumaa.
Pistekuormitusta koskevat tiedot tarkistetaan kuulemisen aikana.

Jokien kuljettama fosforin ja typen ainevirtaama
ja sen lähteet

Rannikolta tuleva
kuormitus

Kuorma

Laskeuma

Luonnonhuuhtouma

Ainevirtaama

Pistelähteet

Maaalueet

Fosfori, tn/v

466

19

244

729

43

36

535

Osuus ainevirtaamasta, %

64

3

33

100

6 826

821

6 997

14 644

1901

773

9 500

47

5

48

100

Typpi, tn/v
Osuus ainevirtaamasta, %

1%

1%

1%

Kuormitus
yhteensä

Maatalous

5%

Metsätalous
Haja-asutus
38%

54%

Taajamat
Turvetuotanto
Kalankasvatus

Kuva 6.2. Perämereen laskevien jokien kuljettaman fosforikuorman jakautuminen lähteisiin. Kuormituksesta puuttuu laskeuman osuus ja
muista lähteistä tuleva kuormitus on alle prosentin luokkaa (VEMALA 04/2020).

Kuva 6.3. Vesienhoitoalueelta Perämereen laskevien jokien kuljettaman typpikuorman jakautuminen lähteisiin. Kuormituksesta puuttuu
laskeuman osuus ja muista lähteistä tuleva kuormitus on alle prosentin luokkaa (VEMALA 04/2020).
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Jokikohtainen tarkastelu
Rannikkovesien tilan kannalta on syytä tarkastella erikseen eri vesistöistä tulevaa kuormitusta. Yleiskuvan
rannikkovesiin laskevista vesistöistä saa kuvasta 6.4.

Kuva 6.4. Vesienhoitoalueen rannikkovedet ja niihin laskevat joet.

Suurimmat vuotuiset ravinteiden ainevirtaamat ovat vesistöissä, joiden virtaamat ovat suuret, esimerkkeinä
Oulujoki ja Iijoki (taulukko 6.2, kuvat 6.5, 6.6 ja 6.7). Ihmisen toiminnoista aiheutuva kuorma ei ole kuitenkaan
merkittävästi suurempi kuin esimerkiksi Kalajoessa, Pyhäjoessa ja Siikajoessa. Liminganlahteen laskevat joet,
mm. Temmesjoki, ovat kokoonsa nähden vesienhoitoalueen ravinteikkaimpia ja humuspitoisimpia jokia, mikä
johtuu alueen suoperäisyydestä sekä ihmistoiminnan aiheuttamasta kuormituksesta.
Ravinteiden lisäksi jokivesien mukana kulkee kiintoaineita, mikä yhdessä maankohoamisen kanssa
aiheuttaa jokisuistojen liettymistä ja lisää väylien kunnostamistarvetta.
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Taulukko 6.2. Jokivesien mukana Perämeren sisempiin rannikkovesimuodostumiin tulevat fosforin, typen ja kiintoaineen ainevirtaamat
alkuperän mukaan jaoteltuna (ihmisen toiminnasta aiheutuva kuorma, luonnonhuuhtouma ja valuma-alueen laskeuma). Tiedot koottu
Vemala-kuormitusmallista 4/2020. Lopputulokset poikkeavat pyöristyksen takia jonkin verran taulukon 6.2 arvoista.
Rannikkovesimuodostumat

Joki

Joen
keskivirtaama
m3/s

Fosforin ainevirtaama, kg/v

Typen ainevirtaama, tn/v

Kiintoaine,
tn/v

Kuorma

Luonnonhuuhtouma

Laskeuma

Kuorma

Luonnonhuuhtouma

Laskeuma

1,4*

2 700

700

600

50

20

20

730

Kalajoki

29,5

78 700

22 000

600

1 600

700

20

20 700

Yppärinjoki

0,9*

2 300

700

5

50

30

0

950

Pyhäjoki

29,0

57 000

18 000

800

800

620

30

18 800

Liminkaoja

2,0

1 000

650

15

20

20

0

300

Piehinginjoki

1,9

1 000

750

10

20

30

0

580

Haapajoki

0,7*

1 000

400

20

20

10

0

440

Raahen edusta

Pattijoki

1,2*

1 900

1 600

5

50

20

0

970

Olkijoki-SiikajokiSäärenperä

Olkijoki

0,4*

800

300

5

10

10

0

390

Siikajoki

39,0

84 600

21 600

850

1 100

800

30

21 200

Temmesjoki

9,1

22 900

5 500

70

280

190

0

6 000

Lumijoki

1,3*

2 300

750

5

40

20

0

1 200

Oulujoki

262,0

83 500

65 700

11 100

1 400

1 900

510

20 200

Kalimenoja

2,0

1 600

2 200

20

20

30

0

900

Kiiminkijoki

41,0

34 200

23 500

600

310

570

30

11 500

Iijoki

171,0

76 800

64 000

3 800

1 000

1 700

160

30 300

Olhavanjoki

4,8

2 500

1 600

30

30

60

0

1 600

Kuivajoki

17,3

11 600

14 500

220

140

250

10

4 200

466 000

244 000

18 800

6 800

7 000

800

141 000

Rahjan saaristo pohjoinen Siiponjoki
Rahja-Kalajoki-Yppäri

Vaaranlahti-PyhäjokiSiniluoto
Siniluodonlahti

Liminganlahti

Oulun edusta
Haukipudas-Martin-niemiRäinänlahti
Ii-Olhava-Taipale
Halttula-KuivaniemiOnkalo
Yhteensä

* keskivirtaaman arvio perustuu WSFS-VEMALA-vesistömallijärjestelmään

Kuva 6.5. Vesienhoitoalueen suurimpien jokien mereen kuljettama vuotuinen fosforikuormitus, fosforin luonnonhuuhtouma ja laskeuma.
Tiedot VEMALA-kuormitusmallista 4/2020.
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Kuva 6.6. Vesienhoitoalueen suurimpien jokien mereen kuljettama vuotuinen typpikuormitus, typen luonnonhuuhtouma ja laskeuma. Tiedot
VEMALA-kuormitusmallista 4/2020.

Kuva 6.7. Vesienhoitoalueen suurimpien jokien mereen kuljettama vuotuinen kiintoainemäärä. Tiedot VEMALA-kuormitusmallista 4/2020.

Rannikon toiminnoista aiheutuva kuormitus
Rannikolla sijaitsevista teollisuuslaitoksista ja jätevedenpuhdistamoista aiheutuu pistemäistä ravinteiden
kuormitusta suoraan sisempiin rannikkovesiin (taulukko 6.3).
Asutus ja yhdyskunnat
Rannikkovesiin kohdistuu suuri osa koko vesienhoitoalueen yhdyskuntien jätevesikuormituksesta lähinnä
Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamon kautta. Muut rannikkovesiä suoraan kuormittavat puhdistamot ovat
Raahen jätevedenpuhdistamo sekä Kalajokilaakson keskuspuhdistamo. Rannikkoalueilla on hyvin vähän
viemäröimätöntä pysyvää asutusta, mutta selvästi enemmän vapaa-ajan asutusta. Vuonna 2017
viemäriverkostojen ulkopuolella oli noin 1 200 kiinteistöä, joista vapaa-ajan kiinteistöjä 1 000. Suurin osa hajaasutuksen aiheuttamasta kuormituksesta tulee rannikkovesiin jokien kautta.
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Taulukko 6.3. Pistekuormitus, joka kohdistuu suoraan rannikkovesimuodostumiin. Tiedot: VAHTI 2014-2019 keskiarvo.

Rannikkovesimuodostuma

Vesimuodostuman
pinta-ala (km2)

Pistemäinen ravinnekuormitus suoraan
rannikkovesimuodostumaan
Fosfori (kg/v)

Typpi (tn/v)

Kuivaniemen ulompi edusta

18

1 366

12,6

Liminganlahti

92

422

157,8

Oulun edusta

185

25 158

803,3

Raahen edusta

30

1 848

187,7

Rahja - Kalajoki - Yppäri

44

428

46,6

Teollisuus ja kaivostoiminta
Rannikkovesiä kuormittavat Oulussa sijaitsevat puunjalostus- ja kemian teollisuuslaitokset sekä
voimalaitokset. Raahen edustan merialueille kohdistuu metalliteollisuuden kuormitusta. Lisäksi jokien kautta
kulkeutuu mereen kuormitusta teollisuudesta ja muusta toiminnasta. Osa yritysten jätevesistä käsitellään
jätevedenpuhdistamoissa, jotka nekin osaltaan kuormittavat rannikkovesiä. Teollisuuden prosesseissa
tapahtuneet parannukset sekä jätevesien puhdistuksen merkittävä tehostuminen ovat vähentäneet
teollisuuden jätevesien aiheuttamaa vesistökuormitusta 1990-luvun alusta lähtien. Suuret teollisuuslaitokset
ovat kuitenkin paikallisesti merkittäviä kuormittajia, joilla on vaikutusta lähialueen veden laatuun.
Oulun Nuottasaaren tehdasalueella toimii useita rannikkoa kuormittavia teollisuuslaitoksia. Stora Enso Oyj
on toiminut sellun tuottajana 1930-luvulta lähtien ja 1990-luvulla tehdas aloitti paperin tuotannon.
Puunjalostusteollisuuden puhdistetut jätevedet sisältävät orgaanisia, happea kuluttavia aineita, ravinteita sekä
vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia yhdisteitä, kuten orgaanisia klooriyhdisteitä. Sellutehtaan vesistökuormitusta on 1970-luvulta lähtien vähennetty useilla vedenkäytön ja kuormituksen pienentämiseen
tähtäävillä toimenpiteillä Stora Enso Oulu Oy:n Oulun tehtaan tuotantosuunta ja sen myötä myös tehtaiden
vesistökuormitus muuttuu; orgaanisen aineen kuormitus laskee merkittävästi, fosfori- ja kiintoainekuormitus
hieman. Typpikuormituksen kasvu on suhteellisesti melko suuri, mutta muuhun Oulun edustalle kohdistuvaan
typpikuormitukseen verrattuna melko vähäinen. Tuotantosuunnan muutoksen myötä sellua ei enää valkaista,
jolloin massantuotannon AOX-päästöt tulevat käytännössä loppumaan.
Nouryon Finland Oy:n Oulun tehtaalla valmistetaan natriumkloraattia. Tehtaan keskeisimmät
vesistövaikutukset johtuvat kromi-, kloraatti- ja elohopeapäästöistä. YLVA-järjestelmän tietojen mukaan
tehtaan Kromi(VI) kuormitus veteen oli 16,54 kg, natriumkloraattikuormitus 4,9 t j elohopeakuormitus 1,46 kg
vuonna 2019.
Synthomer Finland Oy:n lateksitehtaalla valmistetaan mm. paperin päällystyksessä käytettäviä latekseja.
Tehtaalla syntyvä jätevesi käsitellään Stora Enson biologisella jäteveden puhdistamolla. Vesistöä kuormittavat
orgaaniset happea kuluttavat aineet, kiintoaine sekä fosfori ja typpi. Tuotanto päättyy helmikuun 2021 loppuun
mennessä.
Kraton Chemical Oy tislaa selluntuotannon sivutuotteena syntyvää mäntyöljyä ja jalostaa siitä muun
muassa mäntysaippuaa sekä maali- ja liimateollisuuden raaka-aineita. Tehtaalla syntyvä jätevesi
esikäsitellään öljynerotuskaivojen ja flotaattorin avulla tehdasalueella, jonka jälkeen esikäsitelty jätevesi
johdetaan Stora Enson biologiselle jäteveden puhdistamolle käsiteltäväksi. Vesistöä kuormittavat orgaaniset
happea kuluttavat aineet, kiintoaine sekä fosfori ja typpi. Jätevesien käsittelyä ollaan tehostamassa
SSAB:n Raahen terästehtaalla (entinen Ruukki Metals Oy) tuotetaan kivihiilestä koksia sekä rautamalmipelleteistä ja muista raaka-aineista rautaa, terästä ja terästuotteita. Jätevedet käsittävät jäähdytys-, lauhde- ja
pesuvesiä, joiden pääasialliset kuormitteet ovat kiintoaine ja rauta sekä sinkki ja öljy. Osaprosesseissa tulevia
jätevesiä puhdistetaan mekaanisissa selkeyttämöissä ennen mereen johtamista. Koksaamon jätevedet
puhdistetaan biologisesti ja johdetaan lietealtaan ja terästehtaan merivesikierron kautta mereen. Ruukki
Metals Oy:n tekemän selvityksen "Haitalliset aineet Raahen terästehtaan jätevesissä" mukaan mereen joutuu
jätevesien mukana pieniä määriä metalleja.
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Oulun Energian Toppilan voimalaitoksilla tuotetaan lämpöä ja sähköä. Toiminnasta aiheutuva kuormitus
on pääasiassa jäähdytysvesien lämpökuormitusta. Toppila 2:n käynnistyminen kesällä 1995 on lisännyt
selvästi käytettävää jäähdytysvesimäärää. Vuonna 2001 käyttöön otettu rekkojen pesulaitos on lisännyt
hieman kiintoaineen kuormitusta. Keväällä 2007 rakennettiin Toppila 2:lle savukaasujen lauhdutuslaitos, jossa
savukaasuista talteen otettu lämpö siirretään kaukolämpöveteen.
Nordic Mines Oy:n Laiva-kaivos hyödyntää Raahen Laivakankaan kultaesiintymää. Kaivosalue sijaitsee
Raahesta noin 15 km kaakkoon Laivavaaran eteläpuolella. Kaivoksen toiminta käynnistyi vuoden 2011 lopulla
ja vuonna 2012 se tuotti noin 900 kg kultaa. Kaivostoiminnasta muodostuvia vesiä alettiin johtaa purkuputkea
pitkin mereen Raahen edustalle vuoden 2012 lokakuussa. Heinäkuussa 2013 yritys ajautui yrityssaneeraukseen, jonka vuoksi toiminta keskeytettiin. Viimeisin noin neljän kuukauden toimintajakso kaivoksella
(Nordic Gold) oli vuodenvaihteen 2018–2019 molemmin puolin, mutta vuonna 2020 ei ole ollut varsinaista
kaivostoimintaa. Louhinnan ja rikastuksen aloittaminen ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä. Kaivoksella
tehdään tällä hetkellä vain ympäristöturvallisuuden varmistavia töitä.
Kalankasvatus
Pääosa rannikon kalankasvatuksesta on keskittynyt Kuivaniemen edustan merialueelle, missä kalankasvatus
on siirtynyt mantereen lähellä olevista paikoista ulkosaarten lähelle, viime vuosina tuotantoa on ollut Rintamatalan, Jussinmatalan ja Isomatalan alueella. Vuonna 2019 rannikkovesissä oli toiminnassa kuusi isompaa
(tarkkailuvelvollista) kalankasvatuslaitosta, kaikki Kuivaniemen alueella. Perämeren ulompiin rannikkovesiin
kuuluvaan Hailuoto-Kuivaniemi -vesimuodostumaan sijoittuu Laitakarin Kala Oy:n uusi iso laitos. Laitoksen
toiminta on vasta käynnistymässä. Kalankasvatuksen vesistökuormitus on peräisin rehusta. Osa rehusta
liukenee veteen, osa sitoutuu kaloihin ja osa päätyy ulosteina veteen. Vuosien 2014–2019 keskiarvo
kalankasvatuslaitosten fosforikuormitukselle oli 1 366 kg/v, mikä on kasvanut vuoden 2012 kuormituksesta
(874 kg/v)
Turkistarhaus
Rannikkovesiin kohdistuu suoraan jonkin verran kuormitusta Kalajoen suurimmalta yhteistarha-alueelta, jonka
valumavedet johdetaan pintavalutuksen kautta mereen laskevaan metsäojastoon.

6.2.2 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Ihmistoiminta on vaikuttanut jonkin verran rannikkoalueen hydrologisiin ja morfologisiin olosuhteisiin. Kaksi
merenlahtea, Siniluodonlahti ja Kuljunlahti, on padottu teollisuuden vedenottoa varten ja satamien sekä
väylien rakentaminen on muuttanut rantaviivaa ja meren pohjaa. Perämereen laskevien vesistöjen
säännöstely on muuttanut mereen purkautuvan makean veden määrää eri vuodenaikoina.

6.4 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet
Erityisten alueiden ja vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen neljällä EU-uimarannalla (taulukko 6.4)
sekä rannikkovesien Natura-alueilla (taulukko 6.5).
Taulukko 6.4. Vesienhoitoalueen rannikkovesiin liittyvät EU-uimarannat.

Uimaranta

Pintavesimuodostuma

Kunta

Uimavesiluokka

Kalajoen leirintäalue

Rahja - Kalajoki - Yppäri

Kalajoki

Ei luokiteltu

Pikkulahti

Raahen edusta

Raahe

Ei luokiteltu

Tauvo

Olkijoki - Siikajoki -Säärenperä

Siikajoki

Ei luokiteltu

Nallikari

Oulun edusta

Oulu

Erinomainen
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Taulukko 6.5. Vesienhoitoalueen rannikkovesimuodostumiin liittyvät Natura-alueet, jotka ovat mukana suojelualuerekisterissä.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostuma

Akionlahti

Linnusto ja upossarpio

Oulun edusta

Hailuoto, pohjoisranta

Luontotyypit, linnusto ja upossarpio

Hailuoto-Kuivaniemi; Raahe-Hailuoto

Hiastinlahti

Jokisuisto, lietetatar ja linnusto

Ii-Olhava-Taipale

Iijoen suisto

Lietetatar sekä luontotyypit mm. edustava jokisuisto

Ii-Olhava-Taipale

Isomatala - Maasyvänlahti

Luontotyypit, upossarpio, nelilehtivesikuusi sekä
linnusto

Luodonselkä; Olkijoki-SiikajokiSäärenperä; Raahe-Hailuoto

Kalajoen suisto

Linnusto ja luontotyypit

Rahja-Kalajoki-Yppäri

Kiiminkijoen suisto

Haukipudas-Martinniemi-Räinänlahti

Kirkkosalmi

Luontotyypit, linnusto ja nelilehtivesikuusi

Raahe-Hailuoto

Liminganlahti

Linnusto, luontotyypit, pohjansorsimo, upossarpio
ja nelilehtivesikuusi

Liminganlahti, Luodonselkä

Ojakylänlahti ja Kengänkari

Luontotyypit, upossarpio, nelilehtivesikuusi ja
linnusto

Luodonselkä

Olkijokisuu - Pattijoen
pohjoishaara

Upossarpio, vedenalaiset hiekkasärkät sekä
linnusto

Olkijoki-Siikajoki-Säärenperä; Raahen
edusta

Oulujoen suisto

Lietetatar, luontotyypit mm. jokisuisto

Oulun edusta

Parhalahti - Syölätinlahti ja
Heinikarinlampi

Linnusto ja luontotyypit

Vaaranlahti-Pyhäjoki-Siniluoto

Perämeren saaret

Luontotyypit ja lajit

Oulun edusta; SantosenkariKattilankalla; Hailuoto-Kuivaniemi; IiOlhava-Taipale; Kuivaniemen ulompi
edusta

Raahen saaristo

Linnusto sekä edustavat Itämeren boreaaliset
luodot, saaret ja laguunit

Raahe-Hailuoto; Raahen edusta

Rahjan saaristo

Luontotyypit, linnusto, nelilehtivesikuusi,
itämerennorppa sekä harmaahylje

Kalajoki-Pyhäjoki; Rahjan saaristo
pohjoinen

Rajalahti - Perilahti

Linnusto ja luontotyypit

Vaaranlahti-Pyhäjoki-Siniluoto

Siikajoen lintuvedet ja suot

Luontotyypit sekä linnusto

Olkijoki-Siikajoki-Säärenperä

Säärenperä ja Karinkannanmatala

Linnusto, upossarpio ja hiekkasärkät

Luodonselkä; Olkijoki-SiikajokiSäärenperä

Vihas - Keihäslahti

Linnusto ja upossarpio, laaja ja matala lahti

Rahja-Kalajoki-Yppäri

6.5 Toimenpiteiden tarve
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella pääosa rannikkovesiin päätyvistä ravinteista ja kiintoaineesta tulee
jokivesien mukana. Joet tuovat mereen 730 tn fosforia vuodessa (luonnonhuuhtoumaa 244 tn, laskeumaa 19
tn ja ihmisen toiminnoista aiheutuvaa kuormitusta 466 tn/v) ja lähes 15 000 tn typpeä vuodessa
(luonnonhuuhtoumaa 7 000 tn, laskeumaa 820 tn ja kuormitusta vajaa 7 000 tn/v). Oulujoen eteläpuolella
maatalous on merkittävin ravinnekuormituksen aiheuttaja ja vesienhoidon kannalta siellä kuormituksen
vähentämistarve on suurin, pohjoista kohti metsätalouden osuus kuormittajana kasvaa. Rannikkovesien tilan
parantaminen tai säilyttäminen edellyttää toimenpiteiden tehostamista valuma-alueella. Maatalouden ja
metsätalouden lisäksi rannikkovesiä kuormittavat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot ja teollisuuslaitokset,
vähäisemmässä määrin kalankasvatus, hulevedet ja haja-asutus (taulukko 6.6). Yksittäisen
vesimuodostuman tilaan vaikuttaa lisäksi muista vesimuodostumista virtausten ja tuulten mukana tuleva
kuormitus. VEMALA-mallin avulla arvioitu kuormitusvähennystarve vesienhoitoalueella on yhteensä 184 tn/v
fosforikuormituksesta (32 % ihmistoimintojen kuormasta) ja 2131 tn/v typpikuormituksesta (25 %).
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Hydrologis-morfologiset muutokset vaikuttavat pääasiassa Siniluodonlahden ja Kuljunlahden tilaan.
Kuljunlahteen kohdistuu lisäksi Reetinginojan ja Erkinlammenojan kautta terästehtaalta tulevaa vesiympäristölle haitallisten aineiden kuormitusta (esimerkiksi kiintoaine, rauta, öljy, sinkki, nikkeli ja kupari), jonka
hallinta on myös keskeistä vesimuodostuman tilan kannalta.
Taulukko 6.6. Rannikkovesimuodostumien ekologisen tilan kehittyminen 2000-luvulla. R = riski hyvän tilan heikentymisestä. - luokittelu
puuttuu. HgAM = mittauksiin perustuva elohopean laatunormin alitus. HgS = ahvenen elohopeapitoisuus silmällä pidettävä HyMo =
hydrologis-morfologiset muutokset. * vesimuodostuma on nimetty voimakkaasti muutetuksi (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa
olevaan tilaan). Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn ja Hertta-tietojärjestelmään tallennettuun aineistoon.

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2008

Ekologinen
tila 2013

Ekologinen
tila 2019

Hailuoto - Kuivaniemi

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Halttula - Kuivaniemi - Onkalo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Haukipudas - Martinniemi - Räinänlahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Ii - Olhava - Taipale

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kalajoki - Pyhäjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kempeleenlahti
Kuivaniemen ulompi edusta

Ekologiseen tilaan vaikuttavat tai tilan heikkenemisen
riskiä aiheuttavat merkittävät paineet
Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus
Valuma-alueen metsätalous, muista rannikkovesimuodostumista
tuleva kuormitus, kalankasvatus
Valuma-alueen metsätalous, muista rannikkovesimuodostumista
tuleva kuormitus
Valuma-alueen metsätalous, muista rannikkovesimuodostumista
tuleva kuormitus
Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus
Teollisuus, hulevedet
Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus,
kalankasvatus
Valuma-alueelta tuleva kuormitus, teollisuus, hulevedet, HyMo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

-

Tyydyttävä*

Välttävä*

Liminganlahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Luodonselkä (HgAM)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Välttävä

Raahe - Hailuoto

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Raahen edusta

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Rahja - Kalajoki - Yppäri

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Rahjan saaristo pohjoinen

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Santosenkari - Kattilankalla

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous, yhdyskuntien jätevedet, hulevedet,
lentokenttä
Valuma-alueelta ja muista rannikkovesimuodostumista tuleva
kuormitus
Valuma-alueen maatalous ja metsätalous, muista
rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus
Valuma-alueelta ja muista rannikkovesimuodostumista tuleva
kuormitus, yhdyskuntien jätevedet, hulevedet, teollisuus
Kaivosteollisuus, valuma-alueelta ja muista
rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus
Valuma-alueen maatalous, yhdyskuntien jätevedet, teollisuus,
hulevedet, haja-asutus, muista rannikkovesimuodostumista
tuleva kuormitus
Valuma-alueen maatalous, yhdyskuntien jätevedet, muista
rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus
Valuma-alueen maatalous, muista rannikkovesimuodostumista
tuleva kuormitus
Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

-

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Valuma-alueen maatalous, HyMo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous, muista rannikkovesimuodostumista
tuleva kuormitus

Kuljunlahti*

Olkijoki - Siikajoki - Säärenperä
Oulun edusta (HgS)

Siniluodonlahti*
Vaaranlahti - Pyhäjoki - Siniluoto

Vesien tilan kehittyminen
Hoitokautta 2016–2021 varten tehdyssä luokittelussa (2013) Kalajoki-Pyhäjoki oli ainoa rannikkovesimuodostuma, jonka tila ei ollut riskissä heikentyä. Nyt tehdyssä luokittelussa (2019) se on ainoa vesienhoitoalueen rannikkovesimuodostuma, joka on säilynyt hyvässä ekologisessa tilassa. Muiden rannikkovesimuodostumien tilaluokka on heikentynyt tai säilynyt ennallaan (taulukko 6.6). Oulun edustan tilaluokka on
pudonnut välttäväksi. Siellä klorofylli- ja ravinnepitoisuudet ilmensivät edellisellä luokittelujaksolla tyydyttävää
tilaa, mutta olivat lähellä välttävän tilan raja-arvoa. Luokittelujaksolla 2012–2017 pitoisuudet ovat nousseet
niukasti välttävän puolelle. Ravinnepitoisuuksissa muutos on joka tapauksessa vähäinen, alle ravinnetulosten
mittausepävarmuuden (15 %). Edellisessä luokittelussa pohjaeläimet ilmensivät hyvää tilaa (14 paikkaa
vuosilta 2007, 2009 ja 2010) ja nyt 2012–2017 niukasti välttävää tilaa (17 paikkaa vuosilta 2013, 2014, 2016
ja 2017).
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Perämeren luokittelutuloksia tulkittaessa tulee huomata levien määrää epäsuorasti kuvaavan klorofyllipitoisuuden sekä kokonaisravinteiden tiukat luokkarajat. Perämeren sisempien rannikkovesien klorofyllin
vertailuolot ja luokkarajat ovat lähinnä Pohjois-Lapin järviä ja vähähumuksia järvityyppejä, vaikka monet
Perämereen laskevat joet ovat humustyypin jokia. Sisävesissä humustyyppien luokkarajat ovat
vähähumuksisia korkeampia. Lisäksi rannikon pehmeiden pohjien pohjaeläimistön tilaa kuvaava BBI-indeksi
(Brackish water Benthic Index) ei täysin sovellu Perämeren luontaisesti vähälajiseen pohjaeläinyhteisöön.
Makean veden pohjaeläinlajisto (esim. harvasukasmadot ja surviaissääsken toukat) on rannikkovesien
herkkyysluokituksessa arvioitu rehevyyttä ilmentäviksi, vaikka ne ovat luontainen osa Perämeren
pohjaeläinyhteisöä. Lisäksi Perämerellä luokittelutekijöitä on vähemmän kuin eteläisemmillä merialueilla,
jossa rakkohaurun alakasvuraja on luokittelutekijä. Perämereltä rakkohauru puuttuu.

6.6 Esitykset toimenpiteiksi hoitokaudella 2022–2027
Taulukkoon 6.7 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin vesimuodostumiin
kohdistettavista toimenpiteistä. Näistä maatalouden, metsätalouden ja muun hajakuormituksen hallinta
tapahtuu pääosin jokien valuma-alueilla. Niille kohdistettavia toimenpiteitä on kuvattu luvuissa 2, 3 ja 4 osaalueittain (Kalajoki-Temmesjoki, Oulujoen vesistö, Kiiminkijoki-Kuivajoki). Laskeumaan ei ole mahdollista
vaikuttaa vesienhoitoalueella toteutettavilla toimenpiteillä.
Maatalous
Rannikkovesiin kohdistuva maatalouden kuormitus on peräisin pääasiassa mereen laskevista joista.
Maatalouden osuus on 34 % fosforin ja 25 % typen kokonaishuuhtoumasta. Kuormitusta vähennetään
kohdistamalla maatalouden vesienhoidon toimenpiteitä jokivesistöjen valuma-alueille. Myös rannikolla oleva
maatalous vaikuttaa paikallisesti vedenlaatuun. Vesimuodostumatasolla rannikkoalueen maataloudella on
vaikutusta Liminganlahden ekologiseen tilaan.
Metsätalous
Metsätalouden hajakuormitus on peräisin mereen laskevista joista. Sen osuus rannikkovesiin kohdistuvasta
kokonaisfosforin ainehuuhtoumasta on 24 % ja -typen ainehuuhtoumasta on 15 %. Kuormitusta vähennetään
kohdistamalla metsätalouden vesienhoidon toimenpiteitä jokivesistöjen valuma-alueille.
Turvetuotanto
Rannikkovesiin kohdistuva turvetuotannon kuormitus on peräisin mereen laskevista joista ja sen osuus on
hyvin vähäinen. Nykyinen lupakäytäntö ottaa huomioon hyvin myös vesiensuojelulliset tarpeet. Toimenpiteitä
kohdistetaan vesistöjen valuma-alueille.
Asutus
Asutuksesta aiheutuvan kuormituksen vähentäminen on keskeistä etenkin Oulun ja Raahen edustalla
(taulukko 6.7). Oulun Taskilan puhdistamolle johdetaan 200 000 asukkaan ja palveluiden jätevesiä yli 17
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Taskilan kokonaistypenpoistovelvoitteena on 70 % poistoteho, joka
lasketaan vuosikeskiarvona siltä ajalta, jolloin tulevan jäteveden lämpötila on vähintään 12 astetta. Taskilan
puhdistamolla on kesäisin suoritettu lähtevän jäteveden desinfiointia. Kiinteistökohtaisten jäteveden
käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa herkillä alueilla toteutetaan vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksen
mukaisesti ja käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa, muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan
remontin yhteydessä.

175

Taulukko 6.7. Rannikkovesiin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämisen sekä ekologiseen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden tarve:
+++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri
toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä
muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. HyMo = hydrologista tai morfologista tilaa parantavat
toimenpiteet. Värikoodi ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä). * Vesimuodostuma on voimakkaasti
muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

-

-

-

++

-

+

-

-

+

Kalankasvatus +

+

-

-

+

-

Natura-alue

+

-

-

+

-

Natura-alue

-

-

-

-

++

-

Natura-alue

Kempeleenlahti

-

-

-

+

+

Hulevesien hallinta

Kuivaniemen ulompi edusta

-

-

-

-

+

Kalankasvatus +

Kuljunlahti*

-

-

-

+

+

Liminganlahti

++

-

+

-

-

Luodonselkä

-

-

-

-

++

-

Natura-alue

Olkijoki - Siikajoki - Säärenperä

+

+

-

-

+

-

EU-uimaranta, Natura-alue

Oulun edusta

+

+

+

+

+

Hulevesien hallinta

EU-uimaranta, Natura-alue

Raahe - Hailuoto

-

-

-

+

+

-

Natura-alue
EU-uimaranta

Maatalous

Muista rannikkovesistä
sekä valuma-alueelta
tuleva muu kuormitus

Natura-alue

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Lisätieto

Yhdyskunnat

Muiden toimenpiteiden tarve

Metsätalous

Vesimuodostuma

Hailuoto - Kuivaniemi

-

Halttula - Kuivaniemi - Onkalo

-

Haukipudas - Martinniemi - Räinänlahti

-

Ii - Olhava - Taipale

-

Kalajoki - Pyhäjoki

Hulevesien hallinta
Säännöstelyn kehittäminen
Hulevesien hallinta
Lentokentältä tuleva kuormitus+

Natura-alue

Natura-alue

Raahen edusta

+

-

+

+

+

Haja-asutus +
Hulevesien hallinta

Rahja - Kalajoki - Yppäri

++

-

+

-

+

-

EU-uimaranta, Natura-alue

Rahjan saaristo pohjoinen

+

-

-

-

+

-

Natura-alue

Santosenkari - Kattilankalla

-

-

-

-

++

-

Natura-alue

Siniluodonlahti*

+

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

Vaaranlahti - Pyhäjoki-Siniluoto

++

-

-

-

+

-

Natura-alue

Teollisuus
Teollisuuden perustoimenpidettä ”Teollisuuslaitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen” on suunniteltu neljälle
vesimuodostumalle (Kempeleenlahti ja Oulun edusta, Kuljunlahti ja Raahen edusta); näissä yhteensä kuuden
laitoksen käyttö ja ylläpito sekä mahdollinen tehostaminen BAT-päätelmien päivitysten myötä sekä
mahdollisten omaehtoisten uusimis- ja tehostamistoimien kautta. Näille kuudelle laitokselle kohdistuu myös
toimenpide ”Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen”.
Toimenpiteet ovat perustoimenpiteitä, eli lainsäädännön edellyttämiä. Raahe-Hailuoto vesimuodostumaan
tulee Laivan kaivoksen purkuputki. Toimintaa kaivoksella ei tällä hetkellä ole.
Lupamenettely koskee Suomessa pienimuotoisempaakin teollista toimintaa, kuin mikä on teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalan piirissä. Päästöjä rajoitetaan soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Mikäli ympäristönlaatunormit tai muut ympäristön tilan vaatimukset (kuten vesimuodostuman tila ja
vesienhoidon tavoitteet) edellyttävät tiukempia lupamääräyksiä, niitä voidaan antaa lupapäätöksessä.
Ympäristöluvat sisältävät päästömääräyksiä ja tarkkailuvelvoitteita. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten
aineiden päästöjen sääntelyä ja tarkkailuja tehostetaan sekä yhteisön tasolla että kansallisesti.
Vesiensuojelun kehittämiseen pyritään vaikuttamaan myös ohjauskeinojen kautta.
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Turkistarhaus
Turkistarhaus ei ole arvioitu merkittäväksi paineeksi missään vesimuodostumassa. Kuormitusta hillitään
perustoimenpitein valuma-alueilla ja rannikolla.
Kalankasvatus
Lupaharkinnassa huomioidaan vesimuodostuman tilan ja vesienhoidon tavoitteiden asettamat vaatimukset.
Vesiensuojelun kehittämiseen pyritään vaikuttamaan ohjauskeinojen kautta. Kalankasvatukselle esitetään
lisäksi koulutusta ja neuvontaa kahdelle vesimuodostumalle.
Säännöstelyn kehittäminen
Säännöstelykäytäntöä esitetään kehitettäväksi Siniluodonlahdessa ja Kuljunlahdessa.

Toimenpiteiden määrät ja kustannukset
Suoraan rannikkoalueelle ja rannikkovesiin kohdistuvien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat
suuruusluokkaa 53 miljoonaa euroa vuodessa (taulukko 6.9). On kuitenkin muistettava, että etenkin valumaalueilla tehtävät toimenpiteet vaikuttavat rannikkovesien tilaan. Ne on käsitelty suunnittelualueittain.
Kustannuksissa ei ole toistaiseksi mukana kaikkien perustoimenpiteiden kustannuksia.

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;
Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät
toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;
Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää
lainsäädännön velvoitteet.

Taulukko 6.9. Rannikkovesiin tai suoraan niihin vaikuttaviin toimintoihin kohdistettavat toimenpiteet 2022–2027. P=perustoimenpide,
MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide. Perustoimenpiteiden kustannukset ovat vielä osin puutteelliset.
Sektori

Toimenpide

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden
käsittelyn tehostaminen /T

Määrä

Yksikkö

30 viemäriverkoston
ulkopuolella olevien

Investointikustannus

Käyttökustannus

Vuosikustannus

192 000 €

0€

11 649 €

0€

47 500 €

47 500 €

900 €

900 €

0€

0€

kiinteistöjen määrä
Kiinteistökohtaisten jäteveden
käsittely-yksiköiden käyttö ja
ylläpito /P

280 viemäriverkoston
ulkopuolella olevien
kiinteistöjen määrä

Kalankasvatus

Koulutus ja neuvonta /T

5 henkilöä/hoitokausi

Teollisuus

Riskien hallinta ja häiriö-

6 suunnitelmien

tilanteisiin varautumisen
suunnitelmien toimenpiteiden

määrä

toteuttaminen (teollisuus) /P
Laitosten käyttö, ylläpito ja
tehostaminen (teollisuus) /P

4 vesimuodostumien
määrä

0€

0€

0€

Vesirakentaminen

Säännöstelykäytännön

1 vesimuodostumien

25 000 €

0€

1 759 €

säännöstely ja

kehittäminen /T

määrä

vesistökunnostukset

177

Yhdyskunnat

Laitosten käytön ja ylläpidon
tehostaminen (yhdyskunnat) /T

268 400 asukasta muuttuvan
luvan piirissä

0€

52 824 400 €

52 824 400 €

250 000 €

0€

17 590 €

0€

0€

0€

8 suunnitelmien
määrä

0€

0€

0€

3 tarkkailuohjelmien

0€

0€

0€

Hulevesien hallinnan ja
käsittelyn tehostaminen /T

5 rakenteiden määrä

Ravinteiden poiston vapaa-

4 sopimukseen

ehtoinen tehostaminen Green

liittyvien laitosten

Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin (T

määrä

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen
suunnitelmien toimenpiteiden
toteuttaminen (yhdyskunnat) /P
Vesiympäristölle vaarallisten ja
haitallisten aineiden hallinnan
tehostaminen (yhdyskunnat) /P
Muu toimenpide

määrä

1 määrä

Yhteensä

10 000 €
477 000 €

1 876 €
52 872 800 €

52 905 674 €

6.7 Arvio tilatavoitteen saavuttamisesta
Laajamittaisesti käyttöön otettuina maa- ja metsätaloudelle esitetyt toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinneja kiintoainekuormituksen vähentämistä, mikä viime kädessä alkaa näkyä rannikkovesien tilassa. Peltojen
fosforipitoisuuden aleneminen on kuitenkin hidasta, joten huuhtoumatkin pienenevät hitaasti. Myös muut
maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät rannikkovesien tilassa viiveellä. Maa- ja metsätalouden
ravinnekuormitus etenee rannikolle nopeasti etenkin tulva-aikoina. Haja-asutuksen kuormitusta tulee melko
tasaisesti ympäri vuoden, mutta sen osuus rannikon kokonaiskuormituksesta on vähäinen ja vähenee
edelleen. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee
jatkumaan vielä pitkään.
Tilatavoitteen saavuttamista arvioitiin ensimmäisellä vesienhoidon suunnittelukierroksella melko
optimistisesti ja tavoite asetettiin laajalti vuoteen 2015 (taulukko 6.8). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt
tehty uusi arvio. Kaikissa rannikkovesimuodostumissa esitetään tilatavoitteen saavuttamisajankohdan
lykkäämistä vuoteen 2027 luonnonolosuhteista johtuen (vesiympäristön elpyminen vie aikaa). Lisäksi
esitetään luokittelujärjestelmän kehittämistä seuraavaa luokittelua varten. Perämeren luokittelun
epävarmuudet on tuotu esiin luvussa 6.5.
Hyvää kemiallista tilaa ei tulla saavuttamaan vuonna 2027 missään rannikkovesimuodostumassa. Syynä
on se, että palonestoaineena käytettyjen bromattujen difenyylieetteiden pitoisuudet ylittävät tiukentuneen
ympäristönlaatunormin kuten kaikkialla Suomessa. Pitoisuuksien vähentämiseen ei ole olemassa nopeita
kansallisia ratkaisuja. Niiden osalta tavoite on kuitenkin asetettu kansallisesti vuoteen 2027.
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Taulukko 6.8. Arvio rannikkovesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta sekä syy mahdolliselle tavoitteen
saavuttamatta jäämiselle v. 2027. * voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen
tila 2019

Alkuperäinen arvio
tavoitetilan
saavuttamisesta
2015

Hailuoto-Kuivaniemi

2021

Päivitetty
tavoite

2027

Tyydyttävä

x

2027

Tyydyttävä

x

2027

Tyydyttävä

x

2027

Ii - Olhava - Taipale

Tyydyttävä

x

2027

Kempeleenlahti

Tyydyttävä

x

2027

Kuivaniemen ulompi edusta

Tyydyttävä

x

2027

Halttula - Kuivaniemi Onkalo
Haukipudas - Martinniemi Räinänlahti

Kuljunlahti*

Välttävä*

x
x

2027 jälkeen

Liminganlahti

Tyydyttävä

Luodonselkä

Tyydyttävä

x

2027

Olkijoki - Siikajoki Säärenperä

Tyydyttävä

x

2027

Välttävä

x

2027

Raahe-Hailuoto

Tyydyttävä

x

2027

Raahen edusta

Tyydyttävä

x

2027

Rahja - Kalajoki - Yppäri

Tyydyttävä

Rahjan saaristo pohjoinen

Tyydyttävä

x

2027

Santosenkari - Kattilankalla

Tyydyttävä

x

2027

Siniluodonlahti*

Tyydyttävä*

Vaaranlahti - Pyhäjoki Siniluoto

Tyydyttävä

Oulun edusta

2027

x

2027

x
x

Perustelu

2027
2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus ja säännöstely)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus ja säännöstely)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
Vesiympäristön elpyminen vie aikaa (kuormitus)
Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen
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7 Pohjavedet
7.1 Taustaa toimenpiteiden suunnittelulle
Pohjaveden tila on arvioitu ensimmäisen kerran vuonna 2009, ennen hoitokaudelle 2010–2015 laaditun
vesienhoitosuunnitelman ja sen toimenpideohjelman valmistumista. Tuolloin tarkastelluista runsaasta 550
pohjavesialueista riskialueiksi tunnistettiin 11. Pohjois-Pohjanmaan riskialueista yksi (Raahen Antinkangas)
luokiteltiin huonoon kemialliseen tilaan. Selvityskohteiksi jäi 72 pohjavesimuodostumaa, joista ei ollut
saatavilla riittävästi alueen riskejä kuvaavia pohjaveden laatu- tai korkeustietoja.
Pohjaveden tila arvioitiin toista suunnittelukautta varten keväällä 2013. Tuolloin riskikohteiksi katsottiin 32
pohjavesialuetta, joista pääosa oli ensimmäisen vesienhoitokauden selvityskohteita. Raahen Antinkankaan
laadullinen tila arvioitiin edelleen huonoksi. Kolmannen vesienhoitokauden kemiallisen ja määrällisen tilan
arviointi tehtiin vuosille 2022–2027 laaditun valtakunnallisen ohjeluonnoksen mukaisesti. Riskipohjavesialueiksi on nimetty 35 muodostumaa, joiden pohjavedessä on havaittu ympäristönlaatunormin ylittäviä haittaainepitoisuuksia, tai niiden vaikutusalueella on useita merkittävästi pohjaveden laatua uhkaavia riskitoimintoja.
Selvityskohteet on tunnistettu aiempien suunnittelukausien tapaan, ja niitä on 44 kpl. Kaikki vesienhoitoalueen
pohjavesialueet on luokiteltu hyvään tilaan.

Vedenottamoiden suoja-alueet
Koko Suomessa on perustettu noin 220 vedenottamoiden suoja-aluetta. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella
suojavyöhykkeitä on 21 (taulukko 7.1). Valtaosa suoja-alueista on perustettu jo 1970-luvulla ja niiden suojaaluemääräykset ovat monilta osin jo siinä määrin vanhentuneita, että ne tulisi päivittää.
Taulukko 7.1. Vedenottamoiden suoja-alueet Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella.

Kunta

Pohjavesialue

Vedenottamo

Päätösvuosi

Haapajärvi

Pitkäkangas

Kinnula

1969

Haukipudas

Saviaronkangas

Saviaronkangas

1974

Ii

Korkiakangas

Korkiakangas

1972

Kempele

Kempeleenharju

Monkkanen

1985

Kempele

Kempeleenharju

Tuohinonoja

1998

Kärsämäki

Porkankangas

Porkankangas

1974

Liminka

Rantakylä

Foudila

1973

Muhos

Hirsijärvi-Ahmas

Hirsijärvi IV ja V

2008

Oulu

Hangaskangas

Hangaskangas I

1973

Pudasjärvi

Törrönkangas

Törrönkangas

1972

Pyhäjärvi

Pitkäkangas

Pitkäkangas

1972

Siikalatva

Täperänkangas

Täperä

1972

Taivalkoski

Taivalvaara-Repovaara

Taivalvaara

1969

Taivalkoski

Ohtaoja

Rinnelähteet, Lähdeoja

1970

Yli-Ii

Kyrönniemi

Kyrönniemi

1974

Hyrynsalmi

Mäntykangas

Niva

1977

Kajaani

Hautakangas

Honkamäki

1972

Kajaani

Matinmäki-Mustikkamäki

Matinmäki

1975

Puolanka

Kirkonkylä

Kirkonkylä

1978

Ristijärvi

Saukkovaara

Saukkovaara

1993

Suomussalmi

Haverissärkät-Nuolisärkät

Haverinen

1978
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Suojelusuunnitelmat
Lain vesienhoidon- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) luvussa 2a on säädetty pohjavesialueen
suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia ja niissä esitettyjä
tietoja voidaan hyödyntää vesienhoitosuunnitelmia valmisteltaessa. Toisaalta vesienhoitosuunnitelmassa tai
toimenpideohjelmassa voidaan suositella suojelusuunnitelmien laatimista erityisesti riskialueille. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset seuraavat alueellaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimista ja
valmistumista osana vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa. Suojelusuunnitelman tietoja hyödynnetään
tehtäessä ratkaisuja tilanteissa, joissa toiminnasta voi aiheutua pohjavesivaikutuksia.
Vuoden 2019 loppuun mennessä vesienhoitoalueella on laadittu yhteensä 73 suojelusuunnitelmaa tai
sellaisen päivitystä, ja ne kattavat 158 pohjavesialuetta (taulukko 7.2). Valtaosa suojelusuunnitelmiin liittyvistä
toimenpiteistä on toteutettu vuoden 2015 lopussa päättyneen ensimmäisen vesienhoitokauden aikana. 1- ja
1E-luokan pohjavesialueista 114:lle on jossain vaiheessa tehty suojelusuunnitelma. Vuoden 2019 loppuun
mennessä tehdyt suojelusuunnitelmat kattavat 43 % tärkeistä pohjavesialueista ja 25 % kaikista vesienhoitosuunnitelmassa käsitellyistä pohjavesialueista. Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu suojelusuunnitelma 138
pohjavesialueelle (47 % tärkeistä pohjavesialueista) ja Kainuussa 20 pohjavesialueelle (41 % 1- ja 1E-luokan
pohjavesialueista).
Kaikille riskinalaisille pohjavesialueille on laadittu suunnitelma. Jatkossa suojelusuunnitelmia on tarkoitus
tehdä myös osalle selvityskohteista, tarvittaessa muille tärkeille pohjavesialueille. Lisäksi osaa suunnitelmista
on tarpeen päivittää, koska useilla alueilla riskitoiminnot ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Suojelusuunnitelmia toteutetaan pääasiassa kuntakohtaisten seurantaryhmien koordinoimana.
Taulukko 7.2. Laaditut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu).

Kunta

Suojelusuunnitelmaan sisältyvät pohjavesialueet

Haapajärvi

Pitkäkangas, Kuivikko

Laatimisvuosi
2012

Karhukangas, Apaja, Nevalanmäki, Kivikorpi, Keltaperä, Pirnesjärvi,
Haapavesi

Koivikonperä, Kokkokangas, Vattukangas, Aittokylä, Varvaskallio,

2019

Osmankivuori, Savaloja
Ii

Kotakangas, Aaltokangas

1999/2003 päivitys

Kalajoki

Kourinkangas A ja B

1994/2012 päivitys

Kalajoki (ent. Himanka)

Hollanti

1992/2012 päivitys

Kalajoki (ent. Himanka)

Kurikkala I B

Kempele

Kempeleenharju

1999/2018 päivitys

Kuusamo

Kirkonkylä

2001/2014 päivitys

Kärsämäki

Vitikankoski, Porkankangas, Kanaperä-Porkkala, Ruhankangas,
Hämeenkangas, Telinkangas

1994

2011

Liminka

Rantakylä

1996/2012 päivitys

Liminka

Rantakylä, Kärsämänoja, Järvitalo

Lumijoki

Linnakangas

Oulainen

Vaekangas, Pokela

Oulu (ent. Haukipudas)

Saviaronkangas

Oulu (ent. Haukipudas)

Onkamonselkä-Hietakangas, Rajakangas

Oulu (ent. Haukipudas)

Kallioselkä, Siliäkangas

1999

Oulu (ent. Kiiminki)

Jolosharju, Laivakangas, Lamukangas

2011

Oulu

Hangaskangas

Oulu

Isokangas

1993

Oulu (ent. Yli-Ii)

Kyrönniemi, Huiskankangas

2002

2012
1996/2012 päivitys
2009
2006
1999/2003 päivitys

1993/2005 päivitys
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Oulu (ent. Yli-Ii)

Tiironkangas, Ritokangas, Välikangas

Oulu (ent. Ylikiiminki)

Vepsänkangas, Isokangas, Jauhokangas A, Valkiaisenkangas, Keihäskangas, Juminkangas, Syväojankangas, Kohisevankangas, Konttikangas

1999
2005

Oulu (ent. Ylikiiminki)

Pitämökangas, Palokangas, Makkaramaa, Pälsynkangas, Suoperä

1999

Oulu (ent. Oulunsalo)

Salonselkä

2001

Pudasjärvi

Törrönkangas, Auralankangas-Riekinkangas

2000

Pudasjärvi

Korentokangas A ja B

2000

Pudasjärvi

Sarvivaara, Vaanaharju-Kiviharju, Pitäminmaa, Viinivaara

Pyhäntä

Leiviskänkangas, Palokangas, Kokkomäki, Pitkäkangas, Kivijärvenkangas

2012

Raahe

Antinkangas

1993

Raahe

Palokangas-Selänmäki A ja B

2001/2019 päivitys

Raahe (ent. Vihanti)

Vihanninkangas, Möykkylä-Mäntylampi, Alpua-Lumijärvenkangas

1998/2018 päivitys

Reisjärvi

Kantinkangas, Pesokangas

Sievi

Pitkäkangas, Lähteenkangas, Markkula, Isokangas

Siikajoki

Alhonmäki-Isokangas, Vartinvaara

Siikajoki

Koivulankangas-Keltalankangas

2001/2019 päivitys

Siikalatva

Paskokangas

1997/2013 päivitys

1995/2005 päivitys

1993
1992/2012 päivitys
2000

Maksinharju, Isokangas, Palokangas, Paskokangas, Vanhantienkangas,
Siikalatva

Hyppyriharju, Sipola, Haaraoja, Matovaara-Kanasaari, Selänkangas,

2013

Sorvonkangas, Luukula, Taninselkä, Pihlajaisenkangas
Taivalvaara-Repovaara, Pirinharju, Ohtaoja, Raappananaho, HoikanharjuTaivalkoski

Loukusanharju, Martinkangas, Valkeisenkangas, Kurtti, Porolampi,
Joukokumpu, Matala-Aho, Saunavaara, Valkeisenharju-Muikkuharju,

2013

Pitkälamminkangas
Utajärvi

Kälväsvaara, Viinivaara

Utajärvi

Puolivälinharju-Tervolankangas

1995/2005 päivitys
2005

Utajärvi

Kokkomaa

1995

Vaala

Laajankangas-Kankari A & B

1998

Kajaani

Koutaniemi

2018

Kajaani

Matinmäki-Mustikkamäki

2010

Hyrynsalmi

Mäntykangas ja Multimäki

2010

Puolanka

Puolangan Kirkonkylä, Kapustakangas ja Rakennuskangas

2010

Kuhmo

Haasionsärkkä

2010

Kuhmo

Mammankaivo

2010

Kuhmo

Tönölä

2009

Kuhmo

Multikangas

2010

Kuhmo

Autiokangas

2013

Kuhmo

Paskokangas

2013

Kuhmo

Isosärkkä

Sotkamo

Vuokatti, Hiukanharju-Pöllyvaara A ja B

Sotkamo

Rimpilanniemi

2015

Suomussalmi

Haverissärkkä-Nuolisärkkä

1995

Suomussalmi

Hietasärkkä

1995

2013
2008/2015 päivitys

Muut alueelliset suunnitelmat ja hankkeet
Vesienhoitoalueella on aiempien suunnittelukausien kuluessa toteutettu laajalti pohjaveden suojelun ja
kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtäävää POSKI-hanketta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen,
ELY-keskusten, maakuntien liittojen, Geologian tutkimuskeskuksen ja muiden toimijoiden kesken. Kainuun
ympäristökeskus on lisäksi aiemmin laatinut koko maakunnan kattavan Kainuun pohjavesivarojen ja
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harjuainesten luonnonvaraselvityksen 1999–2000 (Kovalainen ym. 2000), jossa on sovitettu yhteen
pohjavesivarojen hyödyntämistä ja suojelua sekä maa-ainesten ottoa.
Soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta on selvitetty ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-keskusten SOKKA -hankkeessa. Tavoitteena on ollut selvittää maa-ainestenottoalueiden
jälkihoitotilanne pohjavesialueilla sekä arvioida alueiden pohjavesiriskejä ja maisemointitarvetta. PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen alueelta kyseinen selvitys on valmistunut vuonna 2012, ja Kainuussa 2015.
SOKKA-hanke on pääsääntöisesti päättynyt, mutta Lapissa selvitykset jatkuvat vielä 3. vesienhoitokauden
aikana. VHA 4 osalta hankkeeseen sisällytetään neljä Lapin ELY-keskuksen alueella sijaitsevaa kohdetta.

7.2 Pohjaveden tilaan vaikuttava toiminta
7.2.1 Yhdyskunnat ja haja-asutus
Pohjavesille yleisimpiä asutukseen liittyviä uhkia ovat jätevesien pääsy pohjaveteen ja maan alle sijoitetut
lämmitysöljysäiliöt. Muita yhdyskuntien toimintaan liittyviä riskejä ovat moottori- ja ampumaradat, kaatopaikat
sekä golf- ja urheilukentät, joilla käytetään ja varastoidaan polttoaineita, öljyjä, lannoitteita, torjunta-aineita ja
muita pohjavedelle haitallisia aineita. Sektorin aiheuttamaa kuormitusta käsitellään tarkemmin vesienhoitosuunnitelman 1. osan luvussa 3.3.1.

7.2.2 Teollisuus
Osassa pohjavesialueita sijaitsee melko laajoja teollisuusalueita, jotka muodostavat uhan pohjaveden
laadulle. Riskiä saattaa aiheutua polttoaineiden jakeluasemista, korjaamotoiminnasta, sahoista, puunkyllästämöistä, teollisuuden öljy- ja kemikaalivuodoista, metalliteollisuudesta, pesuloista sekä kemianteollisuudesta. Kuvassa 7.2 on esitetty vesienhoitoalueen pohjavesialueille sijoittuvat ympäristöluvanvaraiset
kohteet toimialoittain jaoteltuna. Teollisuuden kuormitusta käsitellään myös vesienhoitosuunnitelman 1. osan
luvussa 3.3.2.

7.2.3 Pilaantuneet maa-alueet
Matti-rekisterin mukaan Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen pilaantuneista tai mahdollisesti pilaantuneista maaalueista noin 14 % sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Suuri osa pilaantuneen maaperän kohteista sijoittuu
taajamien pohjavesialueille. Maaperän tilan tietojärjestelmän pohjavesialueilla sijaitsevat kohteet on jaoteltu
niiden tilan mukaan taulukkoon 7.3. Pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttamaa kuormitusta käsitellään
tarkemmin vesienhoitosuunnitelman 1. osan luvussa 3.3.10.
Taulukko 7.3. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella sijaitsevien maaperän tietojärjestelmän kohteiden luokittelu (MATTI 8/2020).

Luokittelu

Pilaantuneisuus yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuvilla ja tärkeillä pohjavesialueilla

Ei puhdistustarvetta

75

Arvioitava tai puhdistettava

80

Selvitystarve

54

Toimiva kohde

84

Yhteensä

293
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Kuva 7.2. Vesienhoitoalueen pohjavesialueille sijoittuvat ympäristöluvanvaraiset kohteet.

7.2.4 Maatalous
Suomessa vedenhankinnan kannalta tärkeiden ja muiden yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvien
pohjavesialueiden kokonaispinta-alasta 7 % on peltoa. Vesienhoitoalueella 4 viljelymaan osuus on puolestaan
2,4 % pohjavesialueiden pinta-alasta. Laajoja peltoja on Kempeleenharjun (492 ha), Markkulan (232 ha),
Rokuan (189 ha), Rantakylän (150 ha) ja Koutaniemen (121 ha) pohjavesialueella (CLC 2018). Muutamilla
pienillä pohjavesialueilla peltoalan osuus pohjavesialueesta voi olla hyvinkin suuri, jopa yli puolet niiden
kokonaispinta-alasta (taulukko 7.4). Maatalouden aiheuttamia riskejä kuvataan myös vesienhoitosuunnitelman 1. osan luvussa 3.3.7.
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Taulukko 7.4. Peltoviljely Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen pohjavesialueilla (peltoalaa vähintään 50 ha ja yli 10 % pohjavesialueen pintaalasta, CLC 2006).

Pohjavesialue

Pohjavesialueen

Peltoala

Peltoalan osuus

pinta-ala (ha)

(ha)

(%)

Sievi

313

96

31

Kempeleenharju

Kempele

2831

492

17

Rantakylä

Liminka

798

150

19

Markkula

Sievi

533

232

44

Lähteenkangas

Sievi

341

91

27

Raahe

530

54

10

Hyppyriharju

Siikalatva

392

105

27

Nevalanmäki

Haapavesi

116

74

64

Kantinkangas

Reisjärvi

158

28

18

Rimpilänniemi

Sotkamo

375

54

14

Koutaniemi

Kajaani

1074

121

11

Mikonselkä

Siikajoki

432

86

20

Vierikangas

Reisjärvi

207

45

22

Pitkäkangas

PalokangasSelänmäki

Kunta

7.2.5 Liikenne
Liikenteen pohjavesiriskit liittyvät pitkälti teiden talvikunnossapitoon ja mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiet on
jaoteltu hoitoluokkiin sen perusteella, millaisella vasteajalla ja millä toimenpiteillä liukkautta torjutaan.
Kiireellisimmin toimenpiteet kohdennetaan lse-luokan teille, joita vesienhoitoalueen pohjavesialueilla kulkee
Oulun ympäristössä noin 7 km matkalta. Huomattavasti suurempi osuus vesienhoitoalueen suolattavasta
tieverkosta kuuluu ls- ja lb-luokkiin. ls-luokan teistä noin 58 km ja lb-luokan teistä noin 226 km sijaitsee
pohjavesialueella. Maanteiden talvihoitoluokkien sijainti suhteessa luokiteltuihin pohjavesialueisiin on esitetty
kuvassa 7.3. Kartan selitteestä löytyvät myös luokkien kuvaukset. Vesienhoitosuunnitelman 1. osan luvussa
3.3.9 on kerrottu tarkemmin liikennesektorin aiheuttamasta pohjavesikuormituksesta.

7.2.6 Maa-ainesten otto
Maa-aineksenoton tai siihen liittyvien toimintojen on arvioitu muodostavan riskin 90 vesienhoitoalueen
pohjavesialueella. Useimmissa tapauksissa riski on kohtalainen, ja se aiheutuu välillisesti pohjaveden
altistuessa pilaaville toiminnoille maakerroksen ohenemisen myötä. Maa-ainesten oton pohjavesivaikutuksia
käsitellään kattavammin vesienhoitosuunnitelman 1. osan luvussa 3.3.8.

7.2.7 Metsätalous
Metsätaloudella on Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella merkittävä rooli. Useimmiten pohjavesille riskin
aiheuttava metsätaloustoimi on ojitus. Peräti kolmannes Suomessa vuosittain tehtävistä ojituksista toteutetaan
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Metsätalous on tunnistettu kohtalaiseksi riskiksi kahdeksalla, ja suureksi
riskitekijäksi yhdellä pohjavesialueella. Vesienhoitosuunnitelman 1. osan luvussa 3.3.7 on kerrottu tarkemmin
metsätaloussektorin aiheuttamasta kuormituksesta.
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Kuva 7.3. Maanteiden talvihoitoluokat ja luokitellut pohjavesialueet vesienhoitoalueella.

7.2.8 Turvetuotanto
Turvetuotanto voi vaikuttaa pintavesien lisäksi myös pohjaveden laatuun, mutta vain harvalle
vesienhoitoalueen pohjavesialueelle sijoittuu turvetuotantoa – Kainuussa ei lainkaan, Lapissa yhdelle ja
Pohjois-Pohjanmaalla seitsemälle pohjavesialueelle. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa kaksi lupaa
turvetuotantoalueille, jotka sijaitsevat osittain pohjavesialueella, mutta joilla toiminta ei ole vielä käynnistynyt.
Turvetuotantoalueen sijoittuminen pohjavesialueelle voi vaikuttaa pohjaveden määrään ja laatuun.
Kuivatusvaikutuksen vuoksi pohjaveden pinta voi muun muassa laskea. Tuotantoalueelta voi päästä veteen
haitta-aineita esimerkiksi työkoneista ja polttonestevarastoista, mikäli pohjavesi virtaa turvetuotantoalueelta
kohti muodostumaa. Päivitetyissä turvetuotantoluvissa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota toiminnan
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pohjavesivaikutuksiin ja niiden seurantaan. Lisäksi lähivuosina useampi osittain pohjavesialueella sijainnut
turvetuotantoalueella toiminta on päättynyt. Vesienhoitosuunnitelman 1. osan luvussa 3.3.8 on kerrottu
tarkemmin turvetuotannosta ja sen aiheuttamasta kuormituksesta vesienhoitoalueella.

7.2.9 Vedenotto
Vesilain pohjaveden muuttamiskiellon ja vedenoton luvanvaraisuuden ja vaikutusten seurannan ansiosta
pohjavedenotto ei yleensä aiheuta uhkaa pohjaveden hyvälle tilalle. Pohjaveden muodostumismäärään
nähden liiallisen vedenoton seurauksena tapahtuva vedenpinnan lasku ja virtaaman väheneminen voi olla
haitallista pienille vesistöille sekä pohjavedestä riippuvaisille lähde- ja suoekosysteemeille.
Vesienhoitoalueella talousvesi otetaan pohjavesistä lukuun ottamatta vesienhoitoalueen suurinta vedenkäyttäjää, Oulun kaupunkia, joka käyttää raakavetenä Oulujoen vettä (Kurkelanrannan ja Hintan vedenottamot). Taulukossa 7.6 on esitetty vesienhoitoalueen pohjavedenotto kunnittain vuonna 2019. Osa PohjoisPohjanmaan kunnista, kuten Alavieska, Nivala, Pyhäjoki ja Tyrnävä, ostavat joko kaiken tai lähes kaiken
tarvitsemansa veden naapurikuntien vesilaitoksilta, mikä selittää kuntien puuttumisen taulukosta tai otettavan
pohjaveden määrän pienuuden. Suuria, myös naapurikuntiin vettä myyviä vesiosuuskuntia ovat muun muassa
Vihannin vesi Oy sekä Kalajokilaakson alueella toimiva Vesikolmio Oy.
Kainuussa suurimmat vedenottamot ottivat yhteensä 4,5 milj. m3 pohjavettä vuonna 2018. Toiminnassa
olevia merkittäviä ottamoita on vuonna 2019 ollut ainakin 39 kpl. Kaikkien kuntien tiedot eivät kuitenkaan ole
päivittyneet VEETI-järjestelmään täydellisinä, joten todellisuudessa pieniä toiminnassa olevia ottamoita lienee
jokunen enemmän. Kajaaniin on lisäksi johdettu vettä keskimäärin 150 000 m3/a Vieremän kunnasta PohjoisSavon puolelta. Myös pienillä kylävedenottamoilla on merkittävä rooli vedenhankinnassa. Vesijohtoverkoston
ulkopuolisilla asuma-alueilla väestö on kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa.
Vedenotto on tunnistettu kohtalaiseksi riskiksi kahdella pohjavesialueella.
Taulukko 7.6. Yhdyskuntien pohjavedenoton määrä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2019. Kunta on vesilaitoksen sijaintikunta
(VEETI/2020). Suluissa on esitetty vuosiluku, mikäli tiedot ovat poikkeavalta vuodelta.

Ottamoiden lukumäärä

Otettu vesimäärä (m3/vuosi)

Hyrynsalmi

3

112 617

Kajaani

8

2 540 197

Kuhmo

8

418 902

Paltamo

2

159 182

Ristijärvi

1

52 991

Puolanka

2

180 772 (2017)

Sotkamo

5

796 286 (2018)

Suomussalmi

10

403 578

Vaala

8

534 000 (2014)

Haapajärvi

3

1 374 271

Haapavesi

8

910 274

Hailuoto

1

73 000 (2018)

Ii

11

605 887

Kalajoki

10

943 160

Kempele

3

1 172 175

Kuusamo

24

1 095 000

Kärsämäki

6

96 667

Liminka

1

143 153
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Lumijoki

1

116 800 (2018)

Muhos

5

975 567

Oulainen

2

300 437

Oulu

25

2 635 757

Pudasjärvi

31

572 000

Pyhäjoki

1

2079

Pyhäjärvi

3

867 515

Pyhäntä

4

367 194

Raahe

22

3 520 376

Reisjärvi

2

394 783

Sievi

5

1 879 062

Siikajoki

8

438 792

Siikalatva

15

650 502

Taivalkoski

10

294 730

Utajärvi

8

239 540

7.3 Pohjavesien tila
Tilan arviointi on tehty kaikille pohjavesialueille, jotka on nimetty riskialueiksi. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen 35 riskialueesta 27 sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle ja 8 Kainuuseen (kuva 7.5, taulukko 7.7). Lapissa
ei ole Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelle sijoittuvia riskipohjavesialueita.
Pohjavesialueet on luokiteltu vesienhoitoasetuksen 14 §:n mukaan joko hyvään tai huonoon tilaan.
Tilaluokka määräytyy pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan perusteella, sen mukaan kumpi niistä on
huonompi. Selvityskohteiksi on nimetty ne pohjavesialueet, joilta ei ollut riittäviä alueen riskejä kuvaavia
pohjaveden laatutietoja. Vesienhoitoalueen 44 selvityskohteesta kolme on Lapissa, seitsemän Kainuun
alueella ja 34 Pohjois-Pohjanmaalla (kuva 7.5).
Määrällisen tilan arvioinnissa on verrattu tarkasteltavan pohjavesialueen pohjaveden kokonaismäärää
alueella muodostuvan uuden pohjaveden määrään. Lisäksi pohjavedenpinnan korkeuden muutoksia on
tarkasteltu ottaen huomioon myös luonnolliset pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut. Oulujoen-Iijoen
vesienhoitoalueella kaikkien pohjavesialueiden pohjaveden määrällinen tila on arvioitu hyväksi.
Pohjaveden kemiallisia laadunmuutoksia tulee aina tarkastella pohjavesialueella sijaitsevan
ihmistoiminnan tai aikaisemman maankäytön mahdollisesti pohjavedelle aiheuttaman riskin tai paineen
yhdistelmänä. Paikoin tiedot pohjavesialueiden aikaisemmasta maankäytöstä tai jo lopetetusta toiminnasta
ovat puutteellisia. Näissä tapauksissa alueiden riskin- ja tilanarviointeja voidaan joutua tarkastelemaan
uudelleen seurantatiedon perusteella. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella kaikkien pohjavesialueiden
pohjaveden kemiallinen tila on arvioitu hyväksi.

7.4 Riskialueiden tarkemmat tiedot
Pohjavesialueille tehdyssä riskinarvioinnissa hyödynnettiin muun muassa kemiallisen tilan luokittelun
kriteeristöön perustuvaa pohjavesitietojärjestelmän (POVET) riskipisteytystä. Kolmannella suunnittelukaudella riskialueisiin on tullut vain muutamia muutoksia edelliseen vesienhoitokauteen verrattuna. Riskialueet, joilla pohjaveden hyvä tila on heikentynyt tai uhattuna, käsitellään toimenpideohjelmassa yksityiskohtaisemmin. Tässä luvussa on kuvaukset kaikista vesienhoitoalueelle sijoittuvista riskialueiksi luokitelluista
pohjavesialueista. Kuvauksista käyvät ilmi alueen hydrogeologisten olosuhteiden ja alueelta tapahtuvan
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vedenoton lisäksi tiedot alueen riskialueluokittelun perusteista sekä pohjavesialueelle kohdistuvat toimenpiteet vesienhoitokaudelle 2022–2027.

7.4.1 Pitkäkangas, Haapajärvi
Perustiedot
Pitkäkankaan pohjavesialue sijaitsee noin neljä kilometriä Haapajärven keskustasta kaakkoon, Hautaperän
tekojärven länsipuolella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 13,06 km2, josta varsinaista pohjaveden
muodostumisaluetta on 4,42 km2. Pohjavesialue on tyypiltään pitkittäisharjudeltakompleksi, joka on syntynyt
kahden jääkielekkeen väliseen saumaan niin sanottuna saumaharjuna. Harju on luoteisosistaan kerrostunut
kallioperän heikkousvyöhykkeeseen ja on näiltä osin peittynyt hienojakoisten sedimenttien alle.
Kerrospaksuudet harjussa ovat paikoin jopa 50 metriä. Harjun lievealueet ovat hiekkaa ja hienoa hiekkaa.
Paikoin esiintyy hienojakoisia välikerroksia, joten orsiveden esiintyminen on mahdollista. Pohjavesialue on
tyypiltään pääosin ympäristöönsä vettä purkava, mutta heikkousvyöhykkeen alueella harju kerää vettä
ympäristöstään. Pohjavesi virtaa kaakosta luoteeseen ja purkautuu alueen luoteisosan lähteistä. Pohjavettä
muodostuu arviolta 4 000 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesi on laadultaan hyvää ja muodostuma soveltuu erinomaisesti vedenhankintaan. Alueen
luoteisosassa sijaitsee kaksi vedenottamoa, joiden merkitys alueen vedenhankinnan kannalta on suuri.
Pohjavesialueella sijaitsee yli 100 hehtaaria peltoa, ja peltoviljelykset ja eläinsuojat ovat keskittyneet niin ikään
luoteisosaan pohjavesialueetta. Luoteisosassa pohjavesialuetta on tavattu ympäristölaatunormin ylittäviä
pitoisuuksia torjunta-aineiden osalta (pestisidit). Pitoisuudet ovat kuitenkin hyvin pieniä. Pohjavesialueen
luoteisosassa on toiminut 1970-luvulle saakka Pitkäkankaan kreosoottikyllästämö. Kyllästämöalueen
maaperää ja pohjavettä on kunnostettu siten, että alue on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään
kohteeksi, jolla ei ole kunnostustarvetta tai maankäyttörajoitetta. Orsivesikerroksen pohjaveden
arseenipitoisuuden tarkkailu on lopetettu tilanteessa, jossa pohjaveden arseenipitoisuus oli 0,016 mg/kg.
Alueella on toiminut myös kuorma-autojen varikko, jossa haitallisina aineina ovat pesuaineet.
Pohjavesialueella on kaksi voimassa olevaa maa-aineksen ottolupaa, jotka on myönnetty vastikään. Toiselle
niistä on myönnetty myös ympäristölupa kiviainesten murskaukseen. Pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella sijaitsee karjatila, jolla ei ole ympäristölupaa. Vähäisemmälläkin toiminnalla on YSL
28§:n mukaan oltava ympäristölupa, mikäli toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön
soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaara. Pohjavesi on
kuitenkin sekä laadullisesti että määrällisesti hyvässä tilassa.

Toimenpiteet
Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2011. Hyvän tilan säilyttämiseksi alueelle esitetään
suojelusuunnitelman päivittämistä, peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteiden tekemistä yhteensä viiden
hehtaarin suuruisella alueella sekä eläinsuojelun ympäristölupien mukaisia suojelutoimenpiteitä. Pohjaveden
varsinaisella muodostumisalueella sijaitsee karjatila, jolla ei ole ympäristölupaa. Vähäisemmälläkin toiminnalla
on YSL 28§:n mukaan oltava ympäristölupa, mikäli toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaara.
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7.4.2 Karhukangas, Haapavesi
Perustiedot
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,75 km2, josta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta 0,97 km2.
Alue muodostuu rantavoimien muokkaamasta harjusta, jonka ydinosa sisältää karkeata hiekkaa ja soraa.
Lievealue sisältää etupäässä hiekkaa, paikoin silttiä. Lievealueen hienoja aineksia on levinnyt laajalle
varsinkin alueen länsi- ja luoteisosissa. Ydinosan vedenläpäisevyys on hyvä ainakin alueen keski- ja
kaakkoisosassa. Luoteisosassa aineksen lajittuneisuus ja näin ollen vedenläpäisevyys on heikompi.
Pohjavettä muodostuu arviolta 1 200 m3/vrk. Pohjavesialue saa merkittävää täydennystä vesivaroihinsa
varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelta lännestä ja pohjoisesta tulevasta valunnasta.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on pehmeää ja lievästi hapanta. Pohjavesialueella sijaitsee neljä vedenottamoa, joista
Karhukangas I on viime vuosina ollut käytössä. Alueella on ollut ajoittain ylityksiä vedenottomäärissä.
Pohjavesialueelle sijoittuu vanhoja maa-ainestenottoalueita, joilla maa-ainestenotto on ulottunut lähelle
pohjaveden pinnan tasoa siten, etteivät suojakerrospaksuudet ole riittävät. Alueelle sijoittuu myös kohtalaisen
laajoja, viljeltyjä peltoalueita. Erityisesti pohjavesialueen itäreuna on voimakkaasti ojitettua. Kantatie 88 kulkee
pohjavesialueella noin kahden kilometrin matkalta. Alueella on havaittu kohonneita kloridin ja nitraatin
pitoisuuksia, mutta raja-arvot eivät ylity. Kantatie 88 kulkee Karhukankaan pohjavesialueella noin 2 kilometrin
matkalta, mutta varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. Pohjavesialue on hyvässä määrällisessä ja
laadullisessa tilassa.

Toimenpiteet
Alueelle on laadittu suojelusuunnitelmaa vuonna 2019. Hyvän tilan säilyttämiseksi alueelle esitetään
Karhukankaan vedenottamoiden kuormittamisen tasaamista ja lupaehtojen noudattamista. Toimenpiteiksi
esitetään pilaantuneisuusselvityksen tekemistä lopetettujen kauppojen entisten polttoaineiden jakelupisteiden
pilaantuneisuuden selvittämiseksi.

7.4.3 Nevalanmäki, Haapavesi
Perustiedot
Nevalanmäen pohjavesialue sijaitsee Haapaveden Kytökylässä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,16
km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,46 km2. Kapean selännemäisen harjun ydinosa on
muodostunut etupäässä karkeasta hiekasta, paikoitellen sorasta. Reunaosissa lajittunut aines on hienoa
hiekkaa tai silttiä. Harju on kaakkoisosastaan moreenikerroksen peittämä. Harjun ydinosan vedenläpäisevyys
on kohtalaisen hyvä ja alue on todennäköisesti hydraulisesti yhtenäinen. Alueella muodostuu pohjavettä
arviolta keskimäärin 340 m3/vrk. Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Sen päävirtaussuunta on
kaakkoon.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesialue on vedenhankintakäytössä ja sillä sijaitsee yksi pohjavedenottamo. Pääasialliset pohjavedelle
riskiä aiheuttavat tekijät ovat maatalous sekä asutus. Pohjavesialueen kokonaispinta-alasta 64 % on peltoa.
Asutus on luonteeltaan taajahkoa haja-asutusta ja se kattaa pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta
noin neljänneksen. Alue on nykyään viemäröity. Pohjaveden nitraattipitoisuuden on todettu olevan ihmistoiminnasta johtuen siinä määrin koholla, että alue on nimetty riskialueeksi. Alueen pohjavesissä on havaittu
myös ympäristönlaatunormin ylittäviä kloridipitoisuuksia. Pohjavesialueen katsotaan kuitenkin olevan hyvässä
määrällisessä ja kemiallisessa tilassa.
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Toimenpiteet
Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2019. Toimenpiteiksi esitetään peltoviljelyn pohjavesien
suojelutoimenpiteet yhteensä 23 hehtaarin alueelle, johtuen maatalouden aiheuttamista nitraattipitoisuuksista.
Käytännössä tällä tarkoitetaan peltoviljelyn pohjavesille aiheuttaman kuormituksen vähentämistä
pohjavesialueilla esimerkiksi maatalouden suojavyöhykkein, maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopelloilla sekä kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisellä ja luonnonmukaisella viljelyllä.

7.4.4 Mäntykangas, Hyrynsalmi
Perustiedot
Mäntykankaan pohjavesialue sijaitsee Hyrynsalmen kirkonkylällä. Sen kokonaispinta-ala on 3,78 km2 ja
muodostumisalueen pinta-ala 2,31 km2. Laskennallinen arvio pohjaveden muodostumismäärästä on 1600
m3/vrk. Pinnoitetun taajama-alueen suuri osuus pinta-alasta kuitenkin heikentää imeytymisedellytyksiä.
Muodostuma on tasainen hiekkakenttä, ja maaperän kerrospaksuudet ovat suuret. Pohjaveden
päävirtaussuunta on itäkaakko. Pohjavesialueella sijaitseva Nivan ottamo on Hyrynsalmen kunnan
päävedenottamo.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Koska pohjavesialue sijaitsee kokonaisuudessaan taajamassa, alueella on lukuisia riskitoimintoja. Useissa
kiinteistöissä on öljylämmitys, alueella on kaksi jakeluasemaa ja kymmenen maaperän tilan tietojärjestelmään
merkittyä kohdetta. Lisäksi alueella sijaitsee hautausmaa ja autokorjaamoita. Pohjavesialueella on
aiemmin kunnostettu öljyvahinkokohde. Kunnostustavoitetta ei kuitenkaan saavutettu, ja pohjavesitarkkailussa on havaittu edelleen öljyhiilivetyjä. Haitta-aineiden esiintyminen on kuitenkin paikallista, eikä
vedenottamolla ole havaittu pilaantuneisuutta. Kokonaisuudessaan pohjavesialueen voidaankin katsoa olevan
sekä määrällisesti että laadullisesti hyvässä tilassa. Pohjaveden otto ei muodosta riskiä alueen määrälliselle
tilalle.

Toimenpiteet
Kaliumformiaattiin siirtymistä teiden talvikunnossapidossa on esitetty Mäntykankaan pohjavesialueeseen
kohdistuvaksi toimenpiteeksi. Alueella on kaksi jakeluasemaa, joilla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa.
Toiminnanharjoittajilta tulee edellyttää ympäristöluvan hakemista, jotta pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan
edellytyksiä voidaan tarkastella. Mäntykankaalla olevan entisen jakeluaseman maaperän pilaantuneisuus ja
puhdistustarve tulisi arvioida. Lisäksi pohjavesialueella on kohde, jonka öljypilaantuman laajuus tulisi
määrittää ja maaperä puhdistaa.

7.4.5 Multimäki, Hyrynsalmi
Perustiedot
Pohjavesialue sijaitsee Hyrynsalmen keskustaajaman eteläpuolella, ja on osa pitkittäisharjujaksoa. Itälänsisuuntaisen muodostuman kokonaispinta-ala on 4,21 klm2, ja varsinainen pohjaveden muodostumisalue
on kooltaan 2,49 km2. Laskennallinen arvio pohjaveden muodostumismäärästä on 1700 m3/vrk. Maa-aines
on pääosin hiekkaista, mutta ydinosassa esiintyy myös sorakerroksia. Varsinkin alueen eteläosassa hienoja
hiekkoja on levinnyt laajalle alueelle moreenin päälle.
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Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjaveden virtaussuunta on lännestä kohti vesistöjä. Multimäellä sijaitsee kunnan varavedenottamo, mutta
alueelta ei oteta tällä hetkellä vettä. Pohjavesialueen määrällinen tila on hyvä. Vaikka pohjavedessä on
havaittu ajoittain haitta-aineita, on kemiallinen laatu arvioitu kokonaisuudessaan hyväksi. Alueella on useita
riskikohteita, kuten ampumarata, vanha kaatopaikka ja ajoharjoittelurata. Suurimman riskin aiheuttaa vanha
kaatopaikka, jonka alueen pohjavedessä on todettu useita haitta-aineita, kuten bentseeniä ja
kloorifenoleja. Pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi, koska alueella on havaittu luontaista korkeampia
haitta-ainepitoisuuksia, ja eri toimintojen yhteisvaikutus nostaa riskitasoa.

Toimenpiteet
Pohjavesialueella sijaitsevalle Ahvenlamminkankaan vanhalle kaatopaikalle on tehty pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvio. Matti-kohteen tila on ”ei puhdistustarvetta”, ja alueella on jälkitarkkailua.
Tiesuolan käyttöä pohjavesialueella tulisi vähentää, joten kaliumformiaattiin siirtymistä teiden
talvikunnossapidossa on esitetty Multimäen pohjavesialueeseen kohdistuvaksi toimenpiteeksi.
Multiharjun ampumaradalle tulisi lisäksi hakea ympäristölupaa. Kohde on 16.12.2019 hyväksytyssä
Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 osoitettu seudullisesti merkittäväksi ampumaradaksi, jolla on
kehittämistarpeita. Kaavamerkinnästä huolimatta ympäristölupavelvoite ei poistu.

7.4.6 Matinmäki-Mustikkamäki, Kajaani
Perustiedot
Matinmäki-Mustikkamäki on Kajaanin koillisosassa sijaitseva, Hailuodosta Pohjois-Karjalaan kulkevaan
pitkään harjujaksoon kuuluva pohjavesialue. Pintatopografialtaan vaihteleva muodostuma on hiekkavaltainen,
ja karkeampaa materiaalia esiintyy vain paikoitellen. Vedenjakaja on Pekonmäen alueella, missä pohjaveden
pinnankorkeus on huomattavasti ympäristöä korkeammalla. Alue on määritetty 1E-luokkaan sillä perusteella,
että Heterannan vedenottamon eteläpuolella on runsastuottoinen lähde-ekosysteemi, ja myös Rusalanmäellä
pohjavesialueen länsiosassa on lähde. Alueella on lisäksi lukuisia pohjavesivaikutteisia suppalampia ja
Matinmäen-Mustikkamäen alueella harjun reunalta tihkuu yleisesti pohjavettä ympäröiville soille.
Pohjavesialue on kooltaan 24,97 km2, ja tästä varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on 18,19 km2.
Pohjavettä muodostuu laskennallisen arvion mukaan noin 15 000 m3/vrk. Suuri lukuarvo johtuu
pohjavesialueen laajuudesta, ja pohjaveden muodostumisolosuhteet vaihtelevatkin harjun eri osissa.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Matinmäki-Mustikkamäki on Kajaanin kaupungin vedenhankinnan kannalta tärkein pohjavesimuodostuma, ja
sen pohjavettä hyödynnetään viidellä ottamolla. Vedenhankinnalla ei ole ollut haitallisia vaikutuksia
pohjaveden määrään tai laatuun. Pohjavesi täyttää yleensä talousveden laatuvaatimukset kaikilla ottamoilla.
Vuosina 2013 ja 2014 yhdellä vedenottamolla on kuitenkin havaittu kohonneita torjunta-ainepitoisuuksia, mikä
on vaikuttanut pohjavesialueen riskiluokitukseen.
Pohjavesialueella on valtatie 5:n ja yhdystie 8803:n tieosuuksia. Natriumkloridin käyttö teiden
liukkaudentorjunnassa on ajoittain aiheuttanut kohonneita suolapitoisuuksia pohjaveden seurantanäytteissä.
Pohjavesialueella on hevosharrastekeskus, ravirata ja maataloutta. Vanhalla kaatopaikalla on vuonna 2015
tehty osittainen kunnostus massanvaihdolla.

Toimenpiteet
Pohjavesialueella yksi huomattava riskitekijä on tieliikenne, joten toimenpiteenä esitetään natriumkloridin
vähentämistä ja kaliumformiaatin käyttöön siirtymistä noin 2 km tieosuudella. Valtatie 5:n läheisyydessä
olevasta pohjaveden tarkkailuputkesta jatketaan kloridiseurantaa myös tulevalla VHS-kaudella. Myös
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valtakunnallisessa maa- ja metsätalousvaikutusten seurannassa pidetään jatkossakin mukana MatinmäkiMustikkamäen tarkkailupiste. Riskialttiille Heterannan vedenottamolle määritetty suojavyöhyke tulisi vahvistaa
vesilain mukaisessa menettelyssä.

7.4.7 Kourinkangas A, Kalajoki
Perustiedot
Pohjavesialue sijaitsee rannikon tuntumassa Kalajoen keskustasta lounaaseen. Kourinkangas A:n
kokonaispinta-ala on 8,05 km2, josta muodostumisaluetta on 6,36 km2. Muodostuma on rantavoimien
voimakkaasti muokkaama luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju, jota peittävät laajalle levinneet hiekkakerrostumat. Harju on kerrostunut osittain kallioperän heikkousvyöhykkeeseen ja sen aines on pääosin
hiekkalajitteita. Harjun ydinosaa on vaikea paikantaa muodostuman voimakkaasta deformoitumisesta ja
suurista kerrospaksuuksista johtuen. Muodostuma rajoittuu pohjoisessa Pohjanlahteen ja muilta osin moreenija suoalueisiin. Muodostuman rakenne on vedensaannin kannalta hyvä. Muodostuvan pohjaveden määräksi
on arvioitu noin 3 600 m3/vrk. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisluoteeseen ja pohjavedet purkautuvat
Pohjanlahteen sekä Siiponjokeen.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjaveden laatu on hyvä lievää happamuutta ja paikoin haitallisen korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuksia
lukuun ottamatta. Pohjavesialueella sijaitsee kolme vedenottamoa, joista yksi ei ole käytössä.
Vedenottamoiden luvat mahdollistavat 3400 m3/vrk ottomäärän, mutta hyödynnettävän pohjaveden määrä on
noin 1 000 m3/vrk. Merkittävimmät riskitekijät ovat liikenne ja tienpito, teollisuus ja yritystoiminta sekä asutus.
Alueella sijaitsee polttoaineen jakeluasema, betoniasema sekä ilmailukerhon lentokenttä. Pohjavesialueen
halki kulkee valtatie 8 ja tiesuolauksen vaikutus näkyy pohjavedessä kohonneina kloridipitoisuuksina. Alueelle
onkin rakennettu pohjavesisuojaus vuosina 1996–1997. Öljyhiilivetyjen pitoisuudet ovat ajoittain olleet koholla.
Pohjavesialueen tila arvioidaan määrällisesti ja laadullisesti hyväksi.

Toimenpiteet
Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 1994, ja se on päivitetty vuonna 2012. Suojelusuunnitelman päivittämistä esitetään niin ikään uudelle vesienhoitokaudelle, sillä Kalajoen Hiekkasärkkien
alue sijaitsee osittain Kourinkankaan pohjavesialueella, ja sinne on uusia toimintoja suunnitteilla.
Kourinkangas on myös lisävedenhankinnan kannalta potentiaalinen alue. Pohjavesialueen hyvän tilan
säilyttämiseksi esitetään natriumkloridin vähentämistä tai kaliumformiaatin käyttöön siirtymistä noin 2 km
tieosuudella. Lisäksi pohjavesisuojauksen kunto tulee tarkastaa. Valtatie 8:n läheisyydessä sijaitsevasta
pohjaveden tarkkailuputkesta jatketaan kloridiseurantaa myös tulevalla kaudella.
Koska Kourinkangas on riskipohjavesialue, jolla on teollisuustoimintaa (betonitehdas ja
murskaustoimintaa), tulee ympäristölupamääräyksissä huomioida riittävästi pohjavesien suojelu ja
tarvittaessa lupaehtoja tulee päivittäminen. Alueelle suunnattuna ohjauskeinona korostetaan maankäytön
suunnittelua, jolla ohjataan pohjaveden laatua uhkaavat toiminnot pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lisäksi
suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä edistetään pohjavesialueen hydrogeologista lisätutkimusta, mikä
kuuluu nykyään ohjauskeinoihin.
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7.4.8 Kempeleenharju, Kempele
Perustiedot
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 28,31 km2, josta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala
on 17,98 km2. Alue muodostuu rantavoimien muokkaamasta harjusta, jonka ydinosa sisältää karkeata hiekkaa
ja soraa. Lievealue sisältää etupäässä hiekkaa, paikoin silttiä. Lievealueen hienoja aineksia on levinnyt laajalle
varsinkin länsi- ja luoteisosissa aluetta. Ydinosan vedenläpäisevyys on hyvä ainakin alueen keski- ja
kaakkoisosassa. Luoteisosassa aluetta aineksen lajittuneisuus ja siten myös vedenläpäisevyys on heikompi.
Pohjavettä muodostuu arviolta 10 000 m3/vrk. Pohjavesialue saa merkittävää täydennystä vesivaroihin
varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelta lännestä ja pohjoisesta tulevasta valunnasta.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on pehmeää ja lievästi hapanta. Pohjavesialueella on yhteensä kolme vedenottamoa,
joista uusin, Honkasalmen vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 2012. Vedenottoluvat mahdollistavat
kolmelta vedenottamolta yhteensä 7 700 m3/vrk vedenoton. Alueelle sijoittuu lukuisia toimintoja sisältäen lähes
kaikki Kempeleen taajamatoiminnot. Valtatie 4 kulkee pohjavesialueen halki yhteensä 2,7 kilometrin matkalta
ja vilkkaasti liikennöity rautatie noin kahden kilometrin matkalta. Radan varressa on myös ratapiha, joka on
otettu käyttöön pari vuotta sitten. Alueelle sijoittuu kaksi toiminnassa olevaa polttonesteiden jakeluasemaa,
ampumarata, hautausmaa sekä runsaasti asutusta ja liiketoiminta.
Koska Kempeleen kunnan taajama-asutus sijoittuu pitkälti Kempeleenharjun pohjavesialueelle, alueella on
yhteensä yli 400 öljysäiliötä. Pääosa niistä on kiinteistökohtaisia lämmitysöljysäiliöitä, joiden tilavuus on
yleensä muutamia tuhansia litroja. Suurempia säiliöitä on mm. lämpökeskuksilla ja huoltamoilla. Uusia
kiinteistökohtaisia öljysäiliöitä ei alueelle ole enää tulossa, koska ympäristönsuojelumääräykset sen kieltävät.
Öljysäiliöiden runsas määrä kuitenkin aiheuttaa suuren riskin pohjavesialueelle. Lisäksi merkittävä osa
pohjavesialueen pinta-alasta (17 %) on viljeltyä. Vaikka alueella on todettu ammoniumtypen ja kloridin
ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia, on alue määrällisessä ja kemiallisessa hyvässä tilassa.

Toimenpiteet
Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 1999 ja se on päivitetty vuonna 2018. Alueella on
useita maaperän tilan tietojärjestelmän kohteita, joista osa vaatii lisäselvityksiä tai kunnostustoimenpiteitä.
Näin on Kangastien vanhan kaatopaikan kanssa, jonka mahdolliset sisältämät öljypitoisuudet on tutkimatta
sekä Oulun Kemiallinen Pesula Ollakassa, jossa haitta-aineina on arvioitu olevan perkloorietyleeni.
Liikenteeseen liittyen on tarvetta jatkaa alueen pohjavesivaikutusten seurantaa jo olemassa olevista
havaintoputkista sekä suolauksen vähentäminen mahdollisuuksien mukaan sekä vähemmän haitallisiin
liukkaudentorjunta-aineisiin (kaliumformiaatti) siirtyminen. Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteitä
esitetään 239 hehtaarille, joka vastannee pohjaveden muodostumisalueella olevaa peltoalaa. Lisäksi
esitetään ojitushaittojen ehkäisemistä nimenomaan pelto-ojituksia koskien. Koska Kempeleenharju on
riskipohjavesialue, jolla sijaitsee teollisuus- ja yritystoimintaa, tulee ympäristölupamääräyksissä huomioida
riittävästi pohjavesien suojelu ja tarvittaessa lupaehtoja tulee päivittäminen.
Pohjavesien suojelua tulee edistää kaavoituksen kautta muun muassa rajoittamalla
rakennetun alueen pinta-alaa pohjavesialueella, ja ohjaamalla riskitoimintoja vähemmän herkille alueille.
Kiinteistökohtaisten öljysäiliöiden kuntoarvioinneissa, kunnostuksissa ja purkamisessa ohjataan
hyödyntämään kotitalousvähennystä.
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7.4.9 Mammankaivo, Kuhmo
Perustiedot
Mammankaivo kuuluu Kuhmon kaupungin läpi kulkevaan pitkittäisharjujaksoon. Pohjavesialueen
kokonaispinta-ala on 0,88 km2 ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,59 km2. Mammankaivon
alueella vallitsevana maalajina on hiekka, keskiosassa karkea ja reunaosissa hieno hiekka. Soraa esiintyy
kapeassa kohdassa alueen länsi- ja pohjoisosassa. Pohjavesialueen rajausta on muutettu vuonna 2020
suojelusuunnitelman laadinnassa tuotetun aineiston pohjalta.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laskennallinen arvio pohjaveden muodostumismäärästä noin 500 m3/vrk, ja pohjavesialueella on toiminnassa
oleva vedenottamo. Vedessä on lieviä rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Vedenottomäärien ollessa suuria
Lammasjärvestä voi tapahtua rantaimeytymistä, mikä muodostaa riskin pohjaveden laadulle. Pohjavesialue
sijaitsee taajamassa ja asuinrakennuksissa on öljysäiliöitä. Muodostuman keskiosissa on myös hautausmaa.
Vedenottamon vedessä on tarkastelukaudella havaittu ympäristölaatunormit ylittäviä pitoisuuksia torjuntaaineiden jäämiä, joiden on epäilty olevan peräisin hautausmaalta tulevasta vedestä. Tämän ja taajama-alueen
toimintojen muodostaman kokonaisriskin vuoksi Mammankaivo on luokiteltu riskipohjavesialueeksi.
Pohjaveden tilan on arvioitu olevan määrällisesti ja kemiallisesti hyvä.

Toimenpiteet
Alueella jatketaan pohjaveden tilan seurantaa erityisesti torjunta-aineiden pitoisuuskehityksen osalta.
Hautausmaa tulisi saattaa kirkon ympäristödiplomin alaiseksi, jotta torjunta-aineiden käyttö olisi
säännösteltyä. Kiinteistökohtaisten öljysäiliöiden kuntoarvioinneissa, kunnostuksissa ja purkamisessa
ohjataan hyödyntämään kotitalousvähennystä.

7.4.10 Multikangas, Kuhmo
Perustiedot
Alueen pinta-ala on 2,95 km2 ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala 1,51 km2. Multikankaan harjussa
on soravaltainen ydinselänne ja reunoilla paksut hiekkakerrokset. Pohjoisessa maa-aineskerrokset rajautuvat
kohoavaan kallionpintaan. Alueella on suuria maa-aineksenottopaikkoja, joten suuri osa pohjavedenpinnan
yläpuolisesta harjuaineksesta on käytetty. Pohjavesialueen itäosassa ydinharju jatkuu turve- ja hiekkakerrosten alla Hetesuon vedenottamolle saakka. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on
laskennallisesti arvioitu noin 1 400 m3/vrk. Pohjavesialuerajausta on muutettu vuonna 2020.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Multikankaan alueella on useita pohjaveden tilaa vaarantavia toimintoja, kuten suuria maaainestenottopaikkoja, kaksi ampumarataa ja peltoja. Alueen luoteisosassa on vanha kaatopaikka aivan
pohjavesialueen ulkopuolella. Kaatopaikan vaikutusta ei ole havaittu 1-luokan pohjavesialueella, mutta
poistetun III-luokan pohjavesialueen pohjavedessä on ollut kaatopaikan suotovesiin viittaavia haitta-aineita.
Hetesuolla on vedenottamo, josta otetaan pääosa Kuhmon taajaman tarvitsemasta vedestä. Sääoloilla ja
niiden aiheuttamilla pohjaveden pinnankorkeuden muutoksilla on havaittu olevan vaikutusta pohjaveden
laatuun ja vedenottamon toimintaan. Pohjavesialueella havaitut haitta-aineet ovat kuitenkin esiintyneet pieninä
pitoisuuksina ja satunnaisesti, joten pohjavesialueen tila on sekä kemiallisesti että määrällisesti luokiteltu
hyväksi.
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Toimenpiteet
Peltoviljelyn ympäristönsuojelutoimenpiteitä on katsottu tarpeelliseksi toteuttaa 16 ha kokoisella alueella.
Multikankaan ampumaradoille tulisi lisäksi hakea ympäristölupaa. Kohteet on 16.12.2019 hyväksytyssä
Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 osoitettu seudullisesti merkittäviksi ampumaradoiksi, joilla on
kehittämistarpeita. Kaavamerkinnästä huolimatta ympäristölupavelvoite ei poistu. Toimenpiteet käyvät
kokonaisuutena ilmi liitteestä 2.

7.4.11 Kirkonkylä, Kuusamo
Perustiedot
Kirkonkylän laaja, kokonaispinta-alaltaan 42,56 km2:n suuruinen pohjavesialue sijoittuu Kuusamon kaupungin
keskustan pohjoispuolelle. Se muodostuu harjusta, jonka karkea ydinosa on havaittavissa lähes koko alueella.
Ydinosa sisältää etupäässä hiekkaista soraa, karkeaa hiekkaa ja paikoin, varsinkin väli- ja pohjakerroksina,
kivistä soraa. Harjun hiekkavaltainen lieveosa on monin paikoin laaja. Lievealueen uloin osa on etupäässä
hienoa hiekkaa, mutta myös silttejä esiintyy varsinkin alueen keskiosan eteläreunalla. Pohjavettä muodostuu
arviolta 15 000 m3/vrk. Vesivarat saavat täydennystä ympäristön vaaroilta tulevasta valunnasta. Alueen länsija keskiosassa pohjaveden päävirtaussuunta on todennäköisesti itäkaakkoon ja itäosassa länsiluoteeseen.
Alue on määritetty 1E-luokkaan, koska siellä sijaitsee kaksi laaja-alaista vesi- ja metsälain nojalla suojeltua
tihkupintalähdettä. Harjun ydinosan pituussuuntainen vedenläpäisevyys on hyvä, paikoitellen erittäin hyvä.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesialueella sijaitsee 11 vedenottamoa, joista neljä on viime vuodet varavedenottamona. Pohjaveden
laatu on pääasiassa hyvä. Vedenottoon liittyvän velvoitetarkkailun lisäksi pohjaveden tilaa seurataan myös
Finavian toimesta lentokentän alueella. Pohjavesialueelle sijoittuu useita pohjavedelle riskejä aiheuttavia
toimintoja; liikenne, lentokenttä, teollisuus ja yritystoiminta, pilaantuneet maa-alueet, asutus sekä maaainesten otto. Pohjavesialueen halki kulkee valtatie 5 noin neljän kilometrin matkalta. Alueella sijaitsee muun
muassa puualan teollisuutta. Asutuksen mukanaan tuomia riskejä ovat viemäröimättömät kiinteistöt sekä
maanalaiset öljysäiliöt.
Huomattavin pohjavesialueen tilaan vaikuttava tekijä on ollut lentoasemalla liukkaudentorjuntaan käytetyt
jäänestokemikaalit, minkä johdosta alueen pohjaveden typpiyhdisteiden pitoisuudet ovat merkittävästi koholla.
Urean käytöstä on luovuttu 1990-luvulla, jonka jälkeen pohjaveden tila on parantunut. Ammoniumtyppipitoisuuksissa on havaittu raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia lentokenttäalueen havaintopisteissä myös viime
vuosina. Ylityksiä on tapahtunut myös kloridipitoisuuksissa. Pohjaveden osittaisesta kemiallisen tilan
heikentymisestä huolimatta pohjavesialueen tila voidaan arvioida olevan määrällisesti ja kemiallisesti
kokonaisuudessaan hyvä.

Toimenpiteet
Suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2014. Liikenteessä tulee siirtyä vähemmän haitallisiin liukkaudentorjunta-aineisiin tai vähentää suolauksen määrää, mikäli vuonna 2020 aloitettu liukkaudentorjunnan
vaikutusten seuranta niin osoittaa. Koska Kirkonkylä on riskipohjavesialue, jolla sijaitsee teollisuus- ja
yritystoimintaa (saha, energialaitos, betonielementtitehdas sekä varastoalueita), tulee ympäristölupamääräyksissä huomioida riittävästi pohjavesien suojelu ja tarvittaessa lupaehtoja tulee päivittää.
Edellisellä vesienhoitokaudella toimenpiteenä ollut maa-ainesten ottoalueiden lupaehtojen valvonnan
tehostaminen on kolmannella kaudella siirretty ohjauskeinoksi ja se on tarpeellinen Kirkonkylän
pohjavesialueella. Myös pohjavesitarkkailua tulee jatkaa sekä uusille toiminnoille tulee määrätä
pohjavesitarkkailusta.
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7.4.12 Porkankangas, Kärsämäki
Perustiedot
Porkankankaan pohjavesialue sijaitsee Kärsämäen keskustan kaakkoispuolella. Alueen kokonaispinta-ala on
1,94 km2, josta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,65 km2. Porkankankaan pintaosia
peittävät monin paikoin heikosti vettä läpäisevät siltti- ja moreenikerrostumat. Harjuaines Porkankankaalla on
pääosin hiekkaa, soraa on vähän. Pohjavettä muodostuu arviolta 450 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat luontaisesti paikoin korkeat, mikä rajoittaa muodostuman
määrällistä hyödyntämistä. Alueella sijaitsee neljä vedenottamoa, joista kaksi on käytössä ja joilta pumpataan
vettä yhteensä alle 100 m3/vrk. Alueelle sijoittuu entinen ampumarata ja korjaamo. Valtatie 4 kulkee
pohjavesialueella, muodostumisalueen ulkopuolella noin 0,5 kilometrin matkan. Lisäksi alueella on vanhoja,
kunnostamattomia ja osin lammikoituneita maa-ainestenottoalueita sekä suurehko karjatila pohjaveden
varsinaisella muodostumisalueella ja peltoalueita vedenottamoiden läheisyydessä. Raja-arvot ylittäviä nikkelin
ja bentseenin pitoisuuksia on havaittu, mutta alue on laadullisesti ja määrällisesti hyvässä tilassa.

Toimenpiteet
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2011. Entisen korjaamon ja ampumaradan
pilaantuneisuusselvitys on tehty vuonna 2018. Sen mukaan alueen pohjavedessä on ympäristölaatunormin
ylittäviä pitoisuuksia kuparin, lyijyn, koboltin, elohopean, sinkin ja antimonin osalta. Toimenpiteenä pimaselvityksessä on esitetty alueen pohjaveden laadun seuraamista kuuden vuoden ajan kahdesta vedenottamon
kaivosta vuosittain sekä pohjavesiputkista joka toinen vuosi. Varsinaista kunnostustarvetta ei tutkimuksen
mukaan ole. Mikäli vedenlaatutulokset osoittavat, tulee entinen korjaamo ja ampumarata-alue kunnostaa.
Alueelle tulisi lisäksi päivittää suojelusuunnitelma ja sen tulisi kattaa kaikki Kärsämäen 1. luokan
pohjavesialueet.

7.4.13 Rantakylä, Liminka
Perustiedot
Rantakylän pohjavesialue Limingassa sijoittuu keskustaajaman länsipuolelle. Pohjavesialue muodostuu
laakeasta harjusta. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 7,98 km2, josta muodostumisaluetta on 3,57 km2.
Harjun ydinosa sijaitsee alueen pohjoisreunalla ja se sisältää etupäässä kivistä soraa ja karkeaa hiekkaa
rajoittuen pohjoispuolen savi- ja silttikerrostumiin. Harjun eteläisellä lievealueella hienot rantahiekat ovat
levinneet laajalle alueelle ohuehkona kerroksena. Harju on kerrostunut ainakin osittain moreenialustalle.
Alueen itäpäässä harju muuttuu piiloharjuksi, jossa karkeaa, hyvin vettä johtavaa ainesta peittää yleensä yli
viiden, paikoitellen yli kymmenen metrin paksuinen savikerros. Ydinosan vedenläpäisevyys on hyvä. Arvio
muodostuvan pohjaveden määrästä (2 600 m3/vrk) koskee vain muodostumisaluetta. Pohjavesialue saanee
tämän lisäksi merkittävää täydennystä vesivaroihinsa myös piiloharjun hydraulisen yhteyden kautta
laajemmalta ympäristöstä. Pohjaveden päävirtaussuunta on itä ja pohjavettä purkautuu melko runsaasti
alueen pohjoisreunalla ja itäpäässä.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Veden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus vaikeuttaa sen
hyväksikäyttöä. Myös väriarvo, permanganaattiluku ja kloridipitoisuus ovat paikoin huomattavan korkeita.
Pohjavesialue on vedenhankintakäytössä ja sillä sijaitsee neljä vedenottamoa. Vedenottamoista ainoastaan
Montun vedenottamo oli vuonna 2019 käytössä. Merkittävimmät pohjaveden riskitekijät alueella ovat maa- ja

197

metsätalous, vanhat maa-ainesten ottoalueet sekä asutus. Varsinkin alueen itäosassa maatalous on vallitseva
maankäyttömuoto ja ilmeisesti tästä johtuen vedenottamon pohjavedessä on todettu torjunta-ainejäämiä.
Maa-ainesten otto on ollut hyvin intensiivistä ja sen johdosta on syntynyt useita laaja-alaisia pohjavesilammikoita. Pohjavesialueen tila arvioidaan kaikesta huolimatta hyväksi.

Toimenpiteet
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2012. Hyvän tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi
on tarvetta vesiensuojelun lisätoimenpiteille. Toimenpiteiksi esitetään suojelusuunnitelman päivittämistä sekä
peltoviljelyn pohjavesiensuojelutoimenpiteitä yhteensä 25 hehtaarin alueelle. Pohjavesialueilla sijaitsevien
lampien vedenlaatua tulisi myös seurata säännöllisesti ja se tulisi ottaa osaksi vedenottamon
velvoitetarkkailua.

7.4.14 Linnakangas, Lumijoki
Perustiedot
Linnakankaan pohjavesialue Lumijoella sijoittuu keskustaajaman itäpuolelle. Pohjavesialueen kokonaispintaala on 4,38 km2, josta muodostumisaluetta on 1,69 km2. Pohjavesialue muodostuu matalasta,
selännemäisestä harjusta. Ydinosa on pääasiassa karkeaa kivistä soraa ja lievealue hiekkaa. Paikoin hiekkoja
on levinnyt laajalle ympäristöön rantavoimien vaikutuksesta. Hiekkojen yhteydessä tavataan yleisesti myös
silttikerroksia. Harjun ydinosassa maa-aineksen vedenläpäisevyys on kohtalaisen hyvä. Pohjaveden
päävirtaussuunta alueen keskiosassa on luoteeseen. Alue saa täydennystä vesivaroihinsa etelän suunnasta
tulevasta valunnasta. Pohjavesiä purkautuu monin paikoin alueen pohjoisreunalla. Laadultaan pohjavesi on
lievästi hapanta ja pehmeää.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesialueella sijaitsevasta Hirvasniemen vedenottamosta otetaan vettä noin 300 m3/vrk. Pohjavesi on
lievästi hapanta ja pehmeää. Kyseinen vedenottamo on elintärkeä Lumijoen kunnan vedenhankinnan
kannalta. Merkittävimmät pohjaveden riskitekijät alueella ovat maatalous, haja-asutus sekä käytöstä poistettu
ampumarata. Ampumaradalla on ollut hirvi-, kivääri- ja pistooliradat sekä haulikkorata, ja se on lopettanut
toimintansa vuonna 2013. Alueelle on tehty pilaantuneisuusselvitys vuonna 2007 ja maaperän lisätutkimus
sekä riskinarviointi syksyllä 2017. Alueen pohjavedessä havaittiin ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia
lyijyn, antimonin, koboltin ja kromin. Maa-ainesten ottoa on myös aikoinaan alueella ollut paljon ja sen johdosta
suojakerros pohjaveteen on monin paikoin ohut. Pohjavesialueen tila arvioidaan kaikesta huolimatta hyväksi.

Toimenpiteet
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2012. Alueen toimenpiteet kohdistuvat entiselle
ampumaradalle. Vuonna 2017 tehdyn lisätutkimuksen mukaan ampumaradalla tulee seurata pohjaveden
laatua kerran vuodessa kuuden vuoden ajan. Lisäksi on esitetty alueen pilaantuneen maa-aineksen
eristämistä. Pohjavesinäytteenoton yhteydessä otetaan näyte myös pintavedestä yhdestä tarkkailupisteestä.
Mikäli pohja- tai pintavedessä havaitaan haitta-aineiden pitoisuustason selvää kohoamista, kunnostustoimenpiteitä ja tarkkailuohjelmaa tulee arvioida uudelleen.
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7.4.15 Laivakangas, Oulu
Perustiedot
Laivakangas sijaitsee kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta koilliseen, Jäälin kylätaajaman kohdalla.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,34 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 3,15 km2. Alue on
matalapiirteinen harju, johon liittyy rantakerrostumia. Harjussa on kapeahko soraydin, joka ei erotu
topografisesti ympäristöstään. Se kulkee Laivakankaan itäpään, eteläreunan ja edelleen Pyyryväisharjujen
pohjoisreunan kautta. Sorapitoisen osan lisäksi alueella on laajojen ja suhteellisen ohuiden hiekkakerrostumien alla pohjatasona joko moreenia tai savea. Useimmiten pohjatason kerrostumana on moreenia.
Hiekkakerrostumia on pääasiassa ydinosan pohjoispuolella, jonne Laivakankaalta haarautuu toinen
harjujakso Hämeenjärven suuntaan. Pohjavettä purkautuu soille ja Jäälinjärveen. Soraisen vyöhykkeen
pitkittäissuuntainen vedenläpäisevyys on arvioiden mukaan kohtalaisen hyvä. Päävirtaussuunta on länteen.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laivakankaalla on yksi vedenottamo, josta otetaan vettä noin 150 m3/vrk. Vesiluvan perusteella alueelta voisi
ottaa vettä 500 m3/vrk. Pohjaveden laatua uhkaavat alueella muun muassa asutus, maa-ainesten otto,
liikenne, vanhat ja käytöstä poistuneet kaatopaikka sekä jätevedenpuhdistuslammikko ja kiinteistöjen
mahdolliset polttoainevuodot.

Toimenpiteet
Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2011, minkä jälkeen alueella on lisääntynyt asutus.
Pohjavesialueella on suojelusuunnitelman päivittämisen tarvetta. Pohjavesialue on lisätty vuonna 2020
kloridiseurantaan, minkä seurauksena tiesuolauksen vaikutuksista saadaan tarkempaa tietoa kyseisen
pohjavesialueen osalta. Tämän vuoksi esitetään tarvittaessa vähemmän haitalliseen liukkauden torjuntaaineen käyttöön siirtymistä ainakin osittain. Alueella on laajasti asutusta, joten kiinteistökohtaista
öljylämmitystä on jonkin verran. Näitä tullaan lähiaikoina muuttamaan ympäristöystävällisempiin
lämmitysmuotoihin, mikä katsotaan ohjauskeinoksi. Pohjavesien suojelua tulee edistää kaavoituksen kautta
muun muassa rajoittamalla rakennetun alueen pinta-alaa pohjavesialueella, ja ohjaamalla riskitoimintoja
vähemmän herkille alueille.

7.4.16 Hangaskangas, Oulu
Perustiedot
Pohjavesialue sijaitsee Oulun keskustan itäpuolella, Oulujoen eteläpuolisella alueella. Pohjavesialue
muodostuu laajasta ja suhteellisen tasaisesta harjusta, jonka aines on hiekkavaltaista. Alueen kokonaispintaala on 9,85 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 6,27 km2. Harjun ydinosa sisältää ainesta
karkeasta hiekasta kiviseen soraan. Länsiosassa karkeat kerrokset ovat ilmeisesti ohuita ja vähäisiä. Moreenikerrokset peittävät monin paikoin harjuainesta. Hienoa hiekkaa ja silttiä sisältävät rantakerrostumat ovat
yleisiä alueen pintaosissa sekä laajalti reunaosissa. Pohjavettä muodostuu arviolta 4 000 m3/vrk. Luonteeltaan
pohjavesialue on antikliininen eli ympäristöönsä vettä purkava. Pohjavettä purkautuu paikoitellen harjun
reuna-alueelle. Pohjavesialueen kaakkoisreunalla pohjaveden on todettu olevan paineellista.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on jokseenkin hyvää lukuun ottamatta alueen luoteis- ja kaakkoisosia, missä
rautapitoisuudet ovat korkeita. Alueella on yhteensä viisi vedenottamoa, joista yksi on ollut pois käytöstä
korkean rautapitoisuuden vuoksi vuodesta 1995. Tie nro 22 (Oulu-Kajaani) kulkee pohjavesialueella yhteensä
3,8 kilometrin matkalta, josta varsinaisella muodostumisalueella ja sen rajalla noin 1,8 kilometriä. Merkittäviä
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riskitekijöitä ovatkin sekä maanteitse että rautatietä pitkin tapahtuvat kuljetukset. Alueelle sijoittuu maataloutta
ja asutusta alueen itä- ja kaakkoisosaan, pääaisassa muodostumisalueen ulkopuolelle. Alueella on lisäksi
useita maa-aineksenottoalueita, mutta voimassa olevia maa-aineksen ottolupia on vain yksi. Alueella on
lisäksi toiminnassa oleva polttoaineiden jakeluasema sekä tiilitehdas. Yhtenä riskitekijänä voidaan pitää
maanalaisia öljysäiliöitä. Alueella ei ole lähivuosina todettu ympäristönlaatunormit ylittäviä pitoisuuksia
haitallisissa aineissa. Pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi, koska alueelle sijoittuu useita pohjaveden
riskitekijöitä.

Toimenpiteet
Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2004. Toimenpiteeksi esitetään suojelusuunnitelman
päivittämistä sekä tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallintaa. Alueella olevaa pohjaveden tarkkailua tulee
jatkaa sekä vesilaitoksen että toiminnanharjoittajien toimesta, mutta sitä ei enää vesienhoitokaudella 2022–
2027 lasketa toimenpiteeksi vaan kyseessä on ohjauskeino.

7.4.17 Salonselkä, Oulu
Perustiedot
Salonselän pohjavesialue sijaitsee välittömästi Oulunsalon taajaman länsipuolella rajautuen eteläreunaltaan
Pohjanlahteen. Alueen kokonaispinta-ala on 29,57 km2 ja muodostumisalueen koko on 19,19 km2. Alue on
osa Hailuodon ja Rokuan kautta kulkevasta harjujaksosta. Pohjavesialueella harjun aines on hiekkavaltainen,
soraa tavataan epäyhtenäisinä välikerroksina muodostuman keskiosissa. Lievealueet sisältävät etupäässä
hiekkaa. Hienoa hiekkaa esiintyy laajasti varsinaisen harjualueen ulkopuolella rantavoimien levittäminä
kenttinä ja valleina. Alueen itäosassa hiekat ovat osittain hienojen, heikosti vettä läpäisevien sedimenttien
peittämiä. Harjun pituussuuntainen vedenläpäisevyys on ilmeisesti kohtalainen. Useiden pienehköjen
suopainanteiden esiintyminen viittaa orsivesiin ja näin ollen ainakin paikoitellen heikkoon vertikaaliseen
vedenläpäisevyyteen. Alueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 12 000 m3/vrk. Pohjavesialue on
luonteeltaan antikliininen eli ympäristöönsä vettä purkava. Pohjavettä purkautuu yleisesti harjun reunaosien
soille. Päävirtaussuunta on länsi. Veden paikoin korkeihin väriarvoihin vaikuttaa savikiven esiintyminen
harjuaineksessa.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on neutraalia tai lievästi emäksistä. Korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleisiä.
Pohjaveden heikko laatu ja maa-aineksen hienorakeisuus vaikeuttavat muodostuvien pohjavesien tehokasta
hyväksikäyttöä. Pohjavesialue on vedenhankintakäytössä ja sillä sijaitsee yhteensä neljä vedenottamoa.
Huomattavimman riskin alueen pohjavedelle aiheuttaa muodostumisalueella sijaitseva Oulun lentoasema.
Muita riskitekijöitä ovat maa-ainesten otto, maa- ja metsätalous, asutus sekä pilaantuneet maa-alueet.
Lentokentällä kiitoradan jäänestoon käytettiin vuoteen 1994 asti pääosin ureaa, mistä johtuen alueen
pohjavedessä typpiyhdisteiden määrä on kasvanut. Jäänestoaineiden vaikutuksia ehkäistään sade- ja
valumavesien viemäröinnillä sekä siirtymällä ympäristölle vähemmän haitallisten kemikaalien käyttöön.
Ammoniumtyppipitoisuuksien ympäristönlaatunormit ylittäviä pitoisuuksia on edelleen havaittavissa
lentokentän alueella. Pohjavesialueen arvioidaan olevan sekä määrällisesti että kemiallisesti hyvässä tilassa.

Toimenpiteet
Salonselän pohjavesialueen suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2002 ja sen päivittämistä esitetään
toimenpiteeksi seuraavalle vesienhoitokaudelle. Lisäksi esitetään lentoliikennealueiden pohjavesiriskien
hallintaa, mikä pitää sisällään vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtymisen sekä käytetyn
liukkaudentorjunta-aineen käytön rajoittamisen vain tarpeelliseen määrään. Lentokentällä on kattava
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pohjaveden seuranta, jota on ajoittain päivitetty ja jota tullaan jatkamaan tulevaisuudessakin. Lentokentän
alueella on lisäksi muita toimijoita, joilla on käytössä polttoainesäiliöitä. Näiden lupatilanne tulee selvittää ja
tarvittaessa määrätä hakemaan ympäristölupaa.

7.4.18 Törrönkangas, Pudasjärvi
Perustiedot
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,36 km2, josta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta 2,26 km2.
Pohjavesialue on osa laajaa Yli-Iin-Hossan saumaharjua. Muodostuman keskiosissa aines on etupäässä
kivistä soraa, reunaosat koostuvat karkeasta hiekasta. Lievealueet ovat pääasiassa hienoa hiekkaa.
Vedenläpäisevyys on ytimessä erittäin hyvä. Pohjavettä muodostuu arviolta 2 000 m3/vrk. Alue on
todennäköisesti hydraulisessa yhteydessä Pudasjärveen. Muodostuma on antikliininen eli purkaa vettä
ympäristöönsä. Päävirtaussuunta on länteen.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Alueella on yksi vedenottamo sekä kaksi tutkittua vedenottamon paikkaa, joista toinen toimii tällä hetkellä
varavedenottamona. Pohjavesialueelle sijoittuu muun muassa suuri sahalaitos, poroteurastamo, vanha
kaatopaikka, lentokenttä, entinen maatalousoppilaitos sekä öljyvahinkoalue, jota on kunnostettu viimeksi
vuoden 2014 aikana. Maatalousoppilaitoksen paikalle on suunniteltu hevostallitoimintaa, ja sille on haettu
ympäristölupaa. Alueen pohjavedestä on havaittu ammoniumtypen, nitraattitypen ja kloridin, ajoittain myös
öljyhiilivetyjen ympäristönlaatunormit ylittäviä pitoisuuksia.

Toimenpiteet
Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2001 ja se tulee päivittää. Pohjavesialueelle esitetään
suojelusuunnitelman päivittämisen lisäksi eläinsuojien ympäristölupien mukaisia toimenpiteitä koskien alueen
hevostallitoimintaa. Koska Törrönkangas on riskipohjavesialue, jolla sijaitsee teollisuus- ja yritystoimintaa
(saha ja lentokenttä), tulee ympäristölupamääräyksissä huomioida riittävästi pohjavesien suojelu ja
tarvittaessa lupaehtoja tulee päivittää tai määrätä hakemaan ympäristölupa. Pohjavesialueen yhteistarkkailua
tulee myös jatkaa. Sään ääriolosuhteisiin varautumiseen vedenotossa edistetään 3. kaudella ohjauskeinona.
Sillä pyritään turvaamaan alueen vedenhankinta niin kuivina kuin myös tulva-aikoina, jolloin Törrönkankaan
vedenottamo on usein pois käytöstä.

7.4.19 Kirkonkylä, Puolanka
Perustiedot
Pohjavesialueen kohdalle sijoittuu osittain Puolangan keskustaajama. Pohjavesialueen koko on 1,39 km2 ja
varsinaisen muodostumisalueen koko on 0,67 km2. Pohjavesialue muodostuu etupäässä kivisestä sorasta ja
hiekasta. Pohjoisreunalla on hienoa hiekkaa ja silttiä. Alueella muodostuu laskennallisen arvion mukaan
pohjavettä noin 500 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesialueella sijaitsee Puolangan varavedenottamo. Alueen pohjavedelle muodostavat riskin
pilaantuneen maaperän kohteet, kuten vanha tielaitoksen varikko ja Metsähallituksen varastoalue.
Varikkoalue on kunnostettu, mutta jälkitarkkailussa kohteen lähistön pohjavedessä on yhä todettu
öljyhiilivetyjä. Muun muassa tämän perusteella muodostuma on luokiteltu riskipohjavesialueeksi. Lisäksi
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alueella on useita öljysäiliöitä ja tiesuolavarasto. Vedenottamolla vedenlaatu on hyvä ja pohjaveden voidaan
katsoa olevan hyvässä määrällisessä ja kemiallisessa tilassa.

Toimenpiteet
Pohjavesialueella sijaitsevalla Matti-kohteella tulee tehdä maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvitys.
Aiemmin kunnostetun pima-kohteen pohjavesitarkkailua jatketaan, ja alueella tulee tehdä lisäselvityksiä,
mikäli seurannassa havaitaan kohoavia öljyhiilivety-pitoisuuksia. Tarpeellisena nähdään myös tiesuolauksen
vähentäminen ja vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen n. 1,1 km matkalta.
Kiinteistökohtaisten öljysäiliöiden kuntoarvioinneissa, kunnostuksissa ja purkamisessa ohjataan
hyödyntämään kotitalousvähennystä. Toimenpiteet käyvät kokonaisuutena ilmi liitteestä 2.

7.4.20 Leiviskänkangas, Pyhäntä
Perustiedot
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,81 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,42 km2. Alue muodostuu
leveästä harjulaajentumasta, jonka kivistä soraa sisältävä ydinosa on kapea. Lievealueella vallitsevana
aineksena on hiekka. Varsinkin länsiosassa hiekkaa on levinnyt laajalti ympäristöön. Ydinosaan rajoittuvalla
alueella soraa esiintyy yleisesti välikerroksina hiekan joukossa. Ydinosan vedenläpäisevyys on ainakin harjun
pohjoisosassa hyvä. Pohjavettä muodostuu arviolta 1500 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on luoteisosassa hyvää, keski- ja kaakkoisosissa vedenlaadussa näkyy paikoin
heikentymistä johtuen aluetta kuormittaneista toiminnoista. Maaperän laadusta ja alueen maankäytöllisistä
tekijöistä johtuen huomattavaa osaa alueella muodostuvista pohjavesistä ei voitane hyödyntää. Alueella on
ollut kaksi vedenottamoa, joista toinen on poistettu käytöstä muun maankäytön aiheuttamien vedenlaadun
ongelmien vuoksi. Leiviskänkankaan vedenottamolla on ajoittain ylitetty ottolupamäärää, ja alueella on
lisävedenottopaineita. Pohjavesialueelle on valmistunut suojelusuunnitelma vuonna 2012. Alueen
eteläosassa sijaitsee asemakaavoitettu teollisuusalue, jolle sijoittuu muun muassa sahalaitos, talotehdas ja
elintarviketehdas. Alueen halki kulkee kantatie 88 noin 2,5 kilometrin matkalta. Pohjaveden kloridipitoisuudet
ovat olleet koholla ja alue on liitetty kloridiseurantaan. Pohjavesialueelle sijoittuu myös muutamia vanhoja
maa-ainestenottoalueita, joista osalla on ohuet suojakerrospaksuudet ja osalle alueista on muodostunut
lammikko. Alueella on havaittu raja-arvot ylittäviä öljyhiilivetyjen ja kloridin pitoisuuksia. Pohjavesialue on
kuitenkin hyvässä laadullisessa ja määrällisessä tilassa.

Toimenpiteet
Leiviskänkankaalle esitetään toimenpiteeksi tie- ja rata-liikennealueiden pohjavesiriskien hallinta, jolla
tarkoitetaan suolauksen vähentämistä ja vähemmän haitallisiin liukkaudentorjunta-aineisiin siirtymistä. Koska
Leiviskänkangas on riskipohjavesialue, jolla sijaitsee laajaa teollisuustoimintaa, tulee ympäristölupamääräyksissä huomioida riittävästi pohjavesien suojelu ja tarvittaessa lupaehtoja tulee päivittää.
Leiviskänkankaan vedenottamon ottolupamäärien ylitysten vuoksi esitetään toimenpiteeksi kestävää vedenhankintaa, jolla tarkoittaa tilannekohtaista vedenottomäärän sopeuttamista akviferistä saatavilla olevaan
vesimäärään huonon määrällisen tilan estämiseksi tai hyvän määrällisen tilan palauttamiseksi. Liikenteen
pohjavesivaikutusten seurantaa edistetään ohjauskeinoin.
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7.4.21 Alpua-Lumijärvi, Raahe
Perustiedot
Alpua-Lumijärvi pohjavesialue sijaitsee Vihannin keskustasta kaakkoon. Alueen kokonaispinta-ala on 17,85
km2, josta muodostumisaluetta on 8,85 km2. Pohjavesialue kuuluu osana Vihannin harjujaksoon. Harjun
varsinainen ydinosa koostuu karkeasta hiekasta ja sorasta ja se kulkee alueen koillisreunalla. Alueen
lounaisreunalla tavataan hienoja hiekkoja ja silttejä moreenin päälle levinneinä. Pohjavesiolot ovat pääosiltaan
antikliiniset. Pohjaveden päävirtaus tapahtuu Alpuan kylän suuntaan. Vettä purkautuu jonkin verran myös
harjun reuna-alueen soille. Harjun pituussuunnassa vedenläpäisevyys on erittäin hyvä ja hydraulinen yhteys
laaja.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Alpua-Lumijärvi alueella on 8 vedenottamoa, joista otetaan keskimäärin vuorokaudessa vettä noin 6000 m3.
Alue on hyvin tärkeä Raahen Vihannin kylän ja lähikuntien vedenhankinnan kannalta, sillä Vihannin Vesi Oy
myy vettä useammalle lähikunnalle. Alueella on melko runsaasti maataloutta ja alueella sijaitsee myös
eläinsuoja, jolla on ympäristölupa. Alpuan kylällä on asutuskeskittymä, jossa on melko runsaasti
kiinteistökohtaisia lämmitysöljysäiliöitä. Alueen halki kulkee maantie 88, joka on ennen ollut hoitoluokassa II,
mutta nostettu hoitoluokkaan Ib, mikä tarkoittaa, että liukkauden torjunta tehdään pääosin käyttämällä vähäisiä
suolamääriä.

Toimenpiteet
Vesienhoitokauden 2022–2027 hyvän tilan säilyttämiseksi alueelle esitetään peltoviljelyn pohjavesien
suojelutoimenpiteiden tekemistä yhteensä kymmenen (10) hehtaarin suuruisella alueella sekä eläinsuojien
ympäristölupien mukaisia suojelutoimenpiteitä. Lisäksi alueella sijaitseva pima-kohteen (entinen kauppa,
jossa ollut polttoainemyyntiä) maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää. Alueen ohjauskeinona
mainittakoon öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä poiston lisääminen pohjavesialueilla
kotitalousvähennysten avulla.

7.4.22 Möykkylä-Mäntylampi, Raahe
Perustiedot
Möykkylän-Mäntylammen pohjavesialue sijaitsee Vihannin keskustasta luoteeseen. Pohjavesialue kuuluu
osana luode–kaakko -suuntaiseen Vihannin harjujaksoon. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 11,31 km2,
josta muodostumisaluetta on 2,61 km2. Maaperä on harjun keskiosassa kivistä hiekkaa ja soraa, jonka
vedenläpäisevyys on kohtalainen, paikoin hyvä. Reunaosilla maaperä on hienorakeisempaa ja heikommin
vettä läpäisevää. Varsinkin alueen itäpäässä hiekkoja esiintyy soiden turvekerrosten alla moreenin päälle
laajalti levinneenä. Muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 2 500 m3/vrk. Alueen länsiosassa pohjavesiolot ovat ainakin osittain synkliiniset (vettä kerääntyy ympäristöstä) ja veden päävirtaussuunta on
länsiluoteeseen. Itäosassa veden luonnollinen päävirtaussuunta on itäkaakkoon. Varsinkin täällä pohjavettä
purkautuu reuna-alueen soille.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesien tehokasta hyväksikäyttöä vaikeuttaa paikoitellen veden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus.
Muilta ominaisuuksiltaan vesi on hapanta ja pehmeää. Pohjavesialueella sijaitsee seitsemän vedenottamoa,
joista kolme on lähivuosina ollut käytössä. Vettä otetaan noin 1200 m3/vrk. Pääasiallisia pohjaveden
riskitekijöitä alueella ovat liikenne ja tienpito, maa-ainesten otto sekä asutus. Pohjavesialueen halki kulkee
kantatie 88. Tiesuolauksen on havaittu nostaneen pohjaveden kloridipitoisuutta ja pitoisuus ylittää paikoin
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sallitut raja-arvot. Alue on ollut pitkään intensiivisen maa-ainesten oton kohteena, minkä seurauksena
pohjaveden yläpuoliset suojamaakerrokset ovat paikoin ohuita ja jälkihoitotoimenpiteet puutteellisesti
suoritetut. Alue on kokonaisuudessaan hyvässä määrällisessä ja laadullisessa tilassa.

Toimenpiteet
Pohjavesialueelle vuonna 1999 laadittu ja se on päivitetty vuonna 2018. Toimenpiteiksi esitetään suolauksen
vähentämistä ja vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtymistä neljän kilometrin matkalla.
Liikenteen liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa sekä öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun
käytöstä poiston lisäämistä edistetään ohjauskeinoin.

7.4.23 Palokangas-Selänmäki B, Raahe
Perustiedot
Pohjavesialue kuuluu luode–kaakko -suuntaiseen Vihannin harjujaksoon, joka alkaa Raahen seudulta jatkuen
Vihannin taajaman ohi kaakkoon. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 10,5 km2 ja varsinaisen pohjaveden
muodostumisalueen pinta-ala 5,76 km2. Harjun karkea ydinosa on pääosin kivistä soraa ja hiekkaa. Hienoja
rantakerrostumia on levinnyt laajalti harjun ympäristöön, etenkin Heposuon pohjois- ja luoteispuolelle sekä
Selänmäen koillispuolelle Olkijokeen rajoittuville alueille. Pohjavettä muodostuu arviolta 3 500 m3/vrk.
Pohjavesialue saa täydennystä ympäristöstä tulevasta valunnasta. Pohjaveden päävirtaussuunta on luode.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on hapanta ja hyvin pehmeää. Rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleensä varsin
korkeita. Laadun ohella pohjaveden käyttöönottoa vaikeuttaa laajoilla alueilla lajittuneiden maakerrosten
vähäinen paksuus ja hienorakeisuus. Pohjavesialueella on kolme vedenottamoa, joista uusimmalle on
vedenottolupa myönnetty vuonna 2019. Muista vedenottamoista ei lähivuosina ole otettu vettä. Alueelle
sijoittuu lentokenttä ja ampumarata sekä asutusta. Alueelle on myös kohdentunut voimakasta maaainestenottoa, josta osa on ollut pohjavedenpinnan alapuolista ottoa. Raahen Vesi Oy on kunnostanut osan
vanhoista ottoalueista uuden vedenottamonsa läheisyydessä. Valtatie 8 kulkee Palokangas-Selänmäki B pohjavesialueella noin 3 km matkan. Vuonna 2018 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli kyseisellä
osuudella 6236, josta raskaan liikenteen osuus oli 582. Lähimmillään 150 metrin päässä pohjavedenottamosta
kulkevan valtatie 8:n luiskiin on tehty kesällä 2000 luiskansuojaus bentoniittimatolla ja suojaverhouksella välille
Olkijoki-pohjavesialueen länsiraja. Alueella käytetään liukkaudentorjunnassa osittain kaliumformiaattia.
Kloridin raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia on havaittu muutamassa pohjavesialueelle sijoittuvassa tarkkailupisteessä.

Toimenpiteet
Alueelle vuonna 2001 laadittu suojelusuunnitelma ja se on päivitetty vuonna 2019. Toimenpiteinä esitetään
vuonna 2000 tehdyn valtatie 8 pohjavesisuojauksen kunnon tarkistamista ja mahdollisesti siihen tarvittavia
toimenpiteitä. Lisäksi ampumaradan pilaantuneisuus tulee selvittää ja toiminnalle hakea ympäristölupa.
Lentokentän polttoainesäiliönalueen ja vieraslentokoneiden säilytyshallin pilaantuneisuus tulee selvittää.
Liikenteen liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa sekä öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun
käytöstä poiston lisäämistä edistetään ohjauskeinoin.
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7.4.24 Vihanninkangas, Raahe
Perustiedot
Vihanninkankaan pohjavesialue sijaitsee Vihannin keskustan tuntumassa. Muodostuma kuuluu osana
Vihannin harjujaksoon. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 22,09 km2, tästä muodostumisaluetta on 4,87
km2. Harjun ydinosa, joka kulkee alueen koillisreunalla, on karkeaa ja hyvin vettä johtavaa. Ydinosan
lounaispuolella soiden turvekerrosten alla tavataan varsin laajoilla alueilla hienoa hiekkaa ja paikoitellen silttiä.
Näin on etenkin Honkirämeen, Kirkkorämeen ja Kaijanrämeen alueilla. Harjun pituussuunnassa hydraulinen
yhteys on hyvä. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 3 500 m3/vrk. Pohjavesien
luonnollinen päävirtaussuunta on luoteeseen paitsi alueen kaakkoisosassa, missä vedet todennäköisesti
virtaavat kaakkoon purkautuen osittain reuna-alueiden soille.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Harjun ydinosassa vesi on laadultaan pääosin hyvää, joskin hiukan hapanta ja hyvin pehmeää. Pohjavesialue
on vedenhankintakäytössä ja sillä sijaitsee seitsemän vedenottamoa, joista käytössä on kolme.
Vedenottamoilta otetaan vettä noin 1000 m3/vrk, mutta ottoluvat mahdollistavat yli kolmin kertaisen
ottomäärän. Puutavaran kyllästystoiminta Vihanninkankaalla lopetettiin vuonna 1969. Suolakyllästeiden
tehoaineina on käytetty arseenia, kromia ja kuparia. Kyllästämön aluetta on kunnostettu massanvaihdolla sekä
pumppaamalla pohjavettä. Kromin ja kuparin osalta pohjavesi on saatu puhdistettua, mutta arseenia esiintyy
edelleen paikallisesti. Pohjaveden kunnostaminen pumppaamalla jatkuu edelleen. Pohjavedessä on myös
merkkejä tiesuolauksesta johtuvasta kloridipitoisuuden kasvusta. Tiesuojaus on toteutettu Vihanninkankaalla
kantie 86:llä vuonna 2012 noin 2 kilometrin matkalla. Suojauksen leveys on noin 10 metriä ajoradan reunasta
tien molemmin puolin. Kantatie 88 osalla suojaus on toteutettu vain 88/86 risteävällä osalla. Muita alueen
pohjaveden tilaa vaarantavia toimintoja ovat asutus, teollisuus- ja yritystoiminta sekä maa-ainesten ottaminen.
Alueella sijaitsee muun muassa huoltoasema, elintarviketeollisuutta, hautausmaa. Pohjavesialue on
kokonaisuudessaan hyvässä määrällisessä ja laadullisessa tilassa.

Toimenpiteet
Pohjavesialueelle vuonna 1999 laadittu suojelusuunnitelma ja se on päivitetty vuona 2018. Vihanninkankaan
etelä- ja lounaisosan rakennetta tulee selvittää tarkemmin esim. maatutkaluotauksen ja mallinnuksen avulla.
Alueelle esitetään lisäksi seuraavia toimenpiteitä: ojitusten haittojen ehkäiseminen, suolauksen vähentäminen
ja vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen sekä pilaantuneisuusselvityksen
tekemistä entiselle kaatopaikalle ja ampumaradalle sekä kahdelle huoltoasemalle.
Koska Vihanninkangas on riskipohjavesialue, jolla sijaitsee laajaa teollisuustoimintaa, tulee ympäristölupamääräyksissä huomioida riittävästi pohjavesien suojelu ja tarvittaessa lupaehtoja tulee päivittää.
Pohjaveden kloridiseurantaa tulee jatkaa. Pohjavesien suojelua tulee edistää kaavoituksen kautta muun
muassa rajoittamalla rakennetun alueen pinta-alaa pohjavesialueella, ja ohjaamalla riskitoimintoja vähemmän
herkille alueille sekä edistää öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä poistoa. Pohjavesiseurantaa tulee
jatkaa niin vedenottajien kuin muidenkin alueen toimijoiden toimesta.

7.4.25 Lähteenkangas, Sievi
Perustiedot
Lähteenkangas sijaitsee noin seitsemän kilometriä Sievin keskustaajamasta Kaakkoon. Pohjavesialueen
kokonaispinta-ala on 3,41 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,3 km2. Pohjavesimuodostuma on luodekaakkosuuntaisen pitkittäisharjujakson osa, joka jakaantuu kahteen osa-alueeseen. Esiintymän aines on
pääosin hiekkalajitteita. Kaakkoisosassa se jää hienojakoisten sedimenttien alle. Vedenjakaja sijaitsee
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muodostuman luoteispäässä ja sen sijainti vaihtelee vedenotosta riippuen. Pohjaveden päävirtaussuunta on
kaakkoon ja pohjavettä purkautuu Lähteenkankaan lähteestä sekä ympäröiville soille että pelloille.
Muodostuman rakenne on veden saannin kannalta hyvä.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Vesioikeuden luvan mukaan alueelta voitaisiin ottaa vettä keskimäärin 1 700 m3/vrk. Vedenjakaja sijaitsee
muodostuman luoteispäässä ja sen sijainti vaihtelee vedenoton määrästä riippuen. Alueelta on viimevuosina
otettu vettä keskimäärin 800–1 200 m³/vrk. Alueen suurimmat riskitekijät ovat asutus ja maatalous.
Pohjavesialueella on peltopinta-alaa 91 hehtaaria, joka on 27 % koko pohjavesialueen pinta-alasta.
pohjavedessä on ajoittain tavattu pieni määriä torjunta-aineita.

Toimenpiteet
Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2011, ja se tulee päivittää seuraavalla
vesienhoitokaudella. Lisäksi toimenpiteenä on peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet yhteensä 38
hehtaarin alueella. Käytännössä tällä tarkoitetaan peltoviljelyn pohjavesille aiheuttaman kuormituksen
vähentämistä pohjavesialueilla esimerkiksi maatalouden suojavyöhykkein.

7.4.26 Markkula, Sievi
Perustiedot
Markkulan pohjavesialue on osa luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa ja se sijoittuu Sievin kunnan
luoteisosaan. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,77 km2, josta pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta on 3,04 km2. Pohjaveden muodostumisalue on pääosin hyvin vettä johtavaa soraa, joka on paikoin
peittynyt hienommista maalajeista koostuvien, tiiviimpien maakerrosten alle. Pohjavesimuodostuman
antoisuudeksi on arvioitu 1 800 m3/vrk. Pohjavesialue on tyypiltään ympäristöönsä vettä purkava.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Alueella sijaitsee yksi vedenottamo, Vanhakirkko, josta otetaan vettä noin 350 m3/vrk. Pohjavesialueelle
sijoittuu eläinsuojia, asutusta sekä peltoviljelyä. Pohjavesialueen peltopinta-ala on 232 hehtaaria ja se on 44
% koko pohjavesialueen pinta-alasta. Pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle sijoittuvalla peltoviljelyllä
katsotaan olevan vaikutusta pohjaveden nitraattipitoisuuksiin. Alueella sijaitsee suuria karjatiloja, joilla ei ole
pohjaveden tarkkailuvelvoitetta. Alueella ei ole havaittu kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia ja alueen
määrällinen ja laadullinen tila arvioidaan hyväksi.

Toimenpiteet
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2011, ja se tulee päivittää seuraavalla
vesienhoitokaudella. Hyvän tilan säilyttämiseksi pohjavesialueelle esitetään peltoviljelyn pohjaveden suojelutoimenpiteitä yhteensä 134 hehtaarille sekä eläinsuojien ympäristölupien mukaisia suojelutoimenpiteitä.

7.4.27 Pitkäkangas, Sievi
Perustiedot
Pitkäkangas sijaitsee Sievin kunnassa, keskustaajamasta kaakkoon nähden. Kyseessä on 3,13 km2 laajuinen
pohjavesialue, jonka muodostumisalueen pinta-ala on 1,65 km2. Pitkäkangas on luode-kaakkosuuntainen
pitkittäisharjujakson osa, joka rajoittuu kaakossa Isokankaan pohjavesialueeseen ja jatkuu hienojakoisten
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sedimenttien peittämänä Ahonpäästä luoteeseen. Muodostuma koostuu vettä hyvin johtavista hiekka- ja sorakerroksista, mutta paikoin esiintyy myös silttisiä välikerroksia, jolloin on orsiveden esiintymismahdollisuus.
Hyväoja virtaa muodostuman poikki ja sen vettä saattaa imeytyä harjuun. Pohjaveden päävirtaussuunta on
kaakosta luoteeseen. Pohjavettä purkautuu Hyväojaan, Syväojaan sekä ympäröiville pelto- ja suoalueille.
Muodostuman rakenne veden saannin kannalta on hyvä.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pitkäkankaan pohjavesialueella sijaitsevasta Pitkäkankaan vedenottamosta pumpataan pohjavettä noin 400
m3/vrk. Peltoviljely ja maa-aineksen otto aiheuttavat riskiä pohjaveden laadulle. Muita riskitekijöitä ovat
pohjavesialueella oleva vanha kaatopaikka, saha-alue, karja- ja hevostilat.

Toimenpiteet
Pitkänkankaalla pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2011. Suunnitelma tulee päivittää
tulevalla vesienhoitokaudella. Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteitä esitetään 11 hehtaarille, johtuen
maatalouden aiheuttamista nitraattipitoisuuksista. Käytännössä tällä tarkoitetaan peltoviljelyn pohjavesille
aiheuttaman kuormituksen vähentämistä pohjavesialueilla esimerkiksi maatalouden suojavyöhykkein,
maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopelloilla sekä kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisellä ja
luonnonmukaisella viljelyllä. Lisäksi esitetään eläinsuojien ympäristölupien mukaisia suojelutoimenpiteitä.

7.4.28 Isokangas, Siikalatva
Perustiedot
Isokankaan pohjavesialue sijaitsee Kestilän keskustaajaman tuntumassa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala
on 5,07 km2, josta varsinaista muodostumisaluetta 2,65 km2. Alue on osa pinnaltaan melko tasaista
harjumuodostumaa. Harju on hiekkavaltainen, lukuun ottamatta kapeaa, karkeata ainesta sisältävää ydinosaa. Etenkin alueen länsiosassa hiekkaa on levinnyt laajalle alueelle ja sitä on osittain soiden turvekerrosten
alla. Luoteisosassa aluetta harju on hyvin kapea ja paikoitellen siinä on vajaan metrin vahvuudelta lustosavea
hiekka- ja sorakerrosten välissä. Pohjavesialue on antikliininen eli ympäristöönsä vettä purkava. Pohjaveden
luonnollinen päävirtaussuunta on luoteeseen lukuun ottamatta alueen kaakkoisosaa, missä virtaus on
päinvastainen. Pohjavettä muodostuu arviolta 1 700 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Isokankaan pohjavesialueella vettä otetaan kolmesta eri vedenottamosta. Pohjavesialueelle sijoittuu
teollisuusalue, jossa on kaksi ympäristöluvallista toimintoa, biopolttoaineterminaali sekä räjäytysmattotehdas.
Toiminnot sijaitsevat 300–500 metrin päässä Isokankaan vedenottamosta. Alueella on vähäisessä käytössä
oleva Isokankaan kiväärirata sekä toimintansa vuonna 1975 päättänyt vanha kaatopaikka. Pohjavesialueella
on havaittu lievästi kohonneita fenolien ja bentseenin pitoisuuksia, mutta alue on sekä määrällisesti että
kemiallisesti hyvässä tilassa.

Toimenpiteet
Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2013, ja se tulee päivittää seuraavalla vesienhoitokaudella.
Hyvän tilan säilyttämiseksi esitetään lisäksi pilaantuneisuusselvityksen tekemistä entisen sahan ja
rengastehtaan alueelle.
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7.4.29 Maksinharju, Siikalatva
Perustiedot
Maksinharjun pohjavesialue sijaitsee Kestilän keskustan luoteispuolella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala
on 3,81 km2, josta pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta 1,49 km2. Alue muodostuu suhteellisen
kapeasta harjuselänteestä, jonka aines on soravaltainen. Ydinosa sisältää etupäässä kivistä soraa ja karkeaa
hiekkaa. Lievealueen vallitsevana aineksena on hiekka, jonka lisäksi esiintyy myös silttiä ja lustosavea.
Lukuun ottamatta Kangasjärven länsi- ja luoteispuolisia alueita, luonnontilaiset pohjavesiolot ovat pääasiassa
antikliiniset. Harjun ydinosan vedenläpäisevyys on kohtalaisen hyvä ja hydraulisesti se lienee yhtenäinen.
Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. Pohjavettä muodostuu arviolta 1 000 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on hyvää, joskin hiukan hapanta. Alueelle sijoittuu yksi vedenottamoa, josta otetaan
vettä noin 100 m3/vrk. Pohjavettä vaarantavia tekijöitä ovat asutus, ampumarata, maatalous ja maa-aineksen
otto.

Toimenpiteet
Alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2013, ja se tulee päivittää seuraavalla vesienhoitokaudella.
Toimenpiteisiin kuuluu lisäksi peltoviljelyn suojelutoimenpiteet 8 hehtaarin alueella. Toimenpiteet käyvät
kokonaisuutena ilmi liitteestä 2.

7.4.30 Paskokangas, Siikalatva
Perustiedot
Paskokankaan pohjavesialue sijaitsee Piippolan keskustan luoteispuolella. Pohjavesialueen kokonaispintaala on 4,49 km2, josta pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta 2,29 km2. Alue sijaitsee kahden harjujakson
yhtymäkohdassa. Muodostuman ydinosissa on kivistä soraa ja hiekkaa. Sora on usein pintakerroksena hiekan
päällä. Lievealueet ovat hiekkavaltaisia. Itäosan jaksossa aineksen lajittuneisuus ja vedenläpäisevyys ovat
todennäköisesti paremmat kuin länsiosassa. Pohjavettä muodostuu arviolta 1 600 m3/vrk. Vettä purkautuu
harjualueen reunaosien soille varsinkin sen itä- ja länsiosissa. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Laadultaan pohjavesi on hyvää, joskin hiukan hapanta. Alueelle sijoittuu kolme vedenottamoa. Alueelle on
kohdistunut voimakasta maa-ainestenottoa ja alueella on edelleen voimassa olevia maa-ainestenottolupia.
Osa vanhoista maa-ainestenottoalueista on jälkihoitamattomia ja maa-ainestenotto on ulottunut lähelle
pohjaveden pintaa. Alueelle on myös kaivettu uimamonttu. Alueen halki kulkee kantatie 88 noin 2,9 kilometrin
matkalta. Suolapitoisuusseurannassa ei ole havaittu kohonneita kloridipitoisuuksia. Pohjavesialueelle sijoittuu
vanha kaatopaikka, ampumarata sekä vanha asfaltti- ja sora-asema. Vanhalle kaatopaikalle vuonna 2018
tehty pilaantuneisuusselvitys osoitti, ettei alueella ole kunnostustarvetta. Pohjaveden tarkkailussa ei ole
todettu ympäristönlaatunormin ylityksiä, mutta lukuiset alueelle sijoittuvat riskitoiminnot nostavat alueen
riskialueeksi.

Toimenpiteet
Alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2013, ja se tulee päivittää seuraavalla vesienhoitokaudella.
Toimenpiteiksi esitetään liikennealueiden pohjavesivaikutusten seurannan jatkamista, pilaantuneisuustutkimuksen tekemistä yhdellä alueella sekä pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointia, kunnostussuunnittelua ja kunnostusta yhdessä kohteessa.
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7.4.31 Täperänkangas, Siikalatva
Perustiedot
Alueen kokonaispinta-ala on 1,99 km2, josta varsinaisen pohjaveden muodostumisaluetta 0,88 km2. Alue
muodostuu matalasta ja kapeasta harjusta, jonka aines on pääasiassa hiekkaa. Ydinosassa on paikoitellen
jonkin verran soraa. Lievealueilla, missä hiekka on vallitsevana, on yleisesti myös silttejä. Pohjaveden
päävirtaussuunta on luoteeseen. Lisävettä pohjavesialue saa Lehtomäen suunnasta tulevasta valunnasta.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Alueella sijaitsee yksi vedenottamo. Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Rautapitoisuus kasvaa, kun
ottamoa kuormitetaan voimakkaasti. Kantatie 88 kulkee alueen halki noin kolmen kilometrin matkalta ja valtatie
4 sivuaa pohjavesialuetta puolen kilometrin matkalta. Pohjavesialueelle sijoittuu taajama-alueen tiestöä ja
hautausmaa. Osalla asuinkiinteistöistä on kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. Osa öljysäiliöistä
aiheuttaa mahdollisen riskin pohjavedelle. Pohjaveden tarkkailussa on havaittu kertaluonteinen öljyhiilivetypitoisuuden ylitys, mutta pohjaveden laadullinen ja määrällinen tila on arvioitu hyväksi.

Toimenpiteet
Alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2013 ja se tulisi päivittää tulevan vesienhoitokauden aikana.
Täperänkankaan vedenottamo on lisätty kloridiseurantaan vuonna 2020 ja seurantaa tulee jatkaa. Tämän
lisäksi öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä poiston lisäämistä edistetään ohjauskeinoin.

7.4.32 Hiukanharju-Pöllyvaara A, Sotkamo
Perustiedot
Muodostuma on osa Rokuan-Paltaniemen-Sotkamon kautta kulkevaa pitkää harjujaksoa, ja se on syntynyt
Sotkamon jääjärven peittämään altaaseen Veiksel-jäätikön perääntymisvaiheessa. Alueen pinta-ala on 2,01
km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,37 km2. Vettä muodostuu laskennallisen arvion perusteella 1 100
m3/vrk.
Pohjavesialuerajausta on vaikutusalueen osalta muutettu vuonna 2018 siten, että Syntiniemi on rajattu
pohjavesialueen ulkopuolelle. Hiukanharjun alueella on huomattavan paksuja hienon ja keskikarkean hiekan
kerroksia, ja myös pohjavesikerroksen paksuus on 20–50 m. Hydrologisesti pohjavesialue on yhtenäinen, ja
sen itäosassa sijaitseva Sopalanlampi toimii vedenjakajana osa-alueen A (Hiukanharju) ja osa-alueen B
(Pöllyvaara) välillä. Hiekkaa karkeampaa maa-ainesta on havaittu ainoastaan ohuena kerroksena
pääselänteen ydinosassa. GTK on laatinut Hiukanharjun geologisen rakenneselvityksen vuosina 2017–2018.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Alueella on ollut useita vedenottamoita, joista saadulla pohjavedellä on katettu Sotkamon taajaman
vedentarvetta. Kaksi vedenottamoista on poistettu käytöstä ja kahdella jäljellä olevalla ottamolla on ollut
ajoittain vedenlaatuun liittyviä ongelmia muun muassa alhaisen happipitoisuuden vuoksi. Hiukan uimaranta ja
valtaosa Sotkamon kunnan keskustaajamasta sijoittuvat pohjavesialueelle. Muodostuman itäosassa on
hautausmaa. Alueella on jakeluasematoimintaa ja useita maaperän tilan tietojärjestelmän kohteita, kuten
kiinteistö, jolla on toiminut kemiallinen pesula. Entisen huoltoaseman kohdalla maaperä on todettu
pilaantuneeksi. Tiestön varrella olevissa havaintoputkissa on kohonneita kloridipitoisuuksia tiesuolan käytön
vuoksi. Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on pääsääntöisesti hyvä, vaikka pohjavedessä on
ajoittain havaittu haitta-aineita. Alueen pohjavedessä on maa- ja kallioperän geologisten ominaispiirteiden
vuoksi luontaisestikin korkeita metallipitoisuuksia, joten kaikki ympäristönlaatunormin ylityksistä eivät ole
kytkettävissä riskitoimintoihin.
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Toimenpiteet
Alueella toiminut polttoaineen jakeluasema ei ole saanut ympäristölupaa toiminnan jatkamiselle, joten
purkutöiden yhteydessä kiinteistön pilaantunut maaperä ja tarvittaessa pohjavesi kunnostetaan. Vuonna 2020
tehtiin Maaperä kuntoon-hankkeen pilaantuneisuusselvitystä entisen kemiallisen pesulan ja vanhan
ampumaradan alueilla. Mikäli selvityksissä ilmenee kunnostustarvetta, toimet voivat ajoittua kolmannelle
vesienhoitokaudelle. Tiesuolausta tulisi vähentää ja vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen
siirtyä n. 1 km matkalta. Alueelle jatkossa suunniteltaville riskitoiminnoille tulee tehdä ympäristölupatarpeenharkinta. Toimenpiteet käyvät kokonaisuutena ilmi liitteestä 2.

7.4.33 Vuokatti, Sotkamo
Perustiedot
Vuokatin varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 5,92 km2 ja kokonaispinta-ala 9,52 km2.
Muodostuma kuuluu samaan harjujaksoon kuin Hiukanharju-Pöllyvaara. Pääosiltaan alue on hienoa hiekkaa,
mutta harjun keskiosassa on syvemmällä myös karkeaa hiekkaa ja välikerroksina soraa. Pohjavesikerroksen
paksuus on Kuikkalammen ja Jäätiönlammen välisellä alueella jopa 60–85 metriä, vedenottamoiden lähistöllä
noin 40 metriä ja muissa osissa harjua 10–30 metriä. On arvioitu, että alueella muodostuisi pohjavettä noin
5 500 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesialueelta otetaan suurin osa Sotkamon keskustaajaman pohjavedestä ja alueella on kaksi
vedenottamoa. Sotkamon kunnan vedentarve on kasvanut viime vuosina muun muassa lisääntyneen
matkailun ja kaivoksille toimitettavan talousveden vuoksi. Ongelmat Hiukan ottamoilla lisäävät
vedenhankinnan varautumistarvetta, ja häiriötilanteissa lisävedenottopaine todennäköisesti kohdistuisi
Vuokattiin. Vuonna 2013 valmistuneen rakenneselvityksen yhteydessä kerättyä aineistoa hyödynnettiin GTK:n
vuonna 2019 laatimassa virtausmallinnuksessa, jonka tulkintojen perusteella pohjavesialueelle olisi
mahdollista perustaa kolmas vedenottamo. Keväällä 2021 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen on tarkoitus
aloittaa koepumppaus potentiaalisella vedenottopaikalla.
Muodostuma on riskialue, sillä Vuokatin taajamaan sijoittuu lukuisia pohjavettä vaarantavia toimintoja.
Alueella olevan jakeluaseman ympäristössä pohjavedessä on havaittu haitta-aineita. Muodostuman
pohjoisosassa sijaitsevalla pesulakiinteistöllä maaperässä ja pohjavedessä on havaittu muun muassa
tetrakloorieteeniä. Mahdollisesti perustettava uusi vedenottamo sijaitsee riskialttiilla paikalla laajan maaainestenottoalueen pohjalla. Nykyisillä vedenottamoilla pohjavesi on pääosin hyvälaatuista. Alueen läpi
kulkevan maantien suolauksen vuoksi Tenetin vedenottamon vedessä on luontaista korkeampi
kloridipitoisuus, mutta ympäristönlaatunormi ei ylity. Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on arvioitu
kokonaisuutena tarkastellen hyväksi.

Toimenpiteet
Vuokattiin suunniteltujen tiehankkeiden rakentamisen yhteydessä tulee asentaa pohjavesisuojaukset arviolta
3,9 km matkalle niille tieosuuksille, jotka sijaitsevat vedenottamoiden arvioiduilla sieppausvyöhykkeillä.
Tiesuolan käyttöä tulisi vähentää ja siirtyä liukkaudentorjunnassa kaliumformiaattiin n. 9,2 km mittaisella
tieosuudella. Liikenteen pohjavesivaikutusten seurantaa jatketaan alueelle asennetusta kloridiseurantaputkesta.
Entisen pesulan alueella on tehty pilaantuneisuusselvitys ja alustava riskinarvio vuonna 2017.
Riskinarviota tarkennetaan vuonna 2020, minkä jälkeen alueella tehdään tarvittaessa maaperän ja
pohjaveden kunnostusta. Myös maa-aineksenottajien maa-aines- ympäristö- ja vesitalouslupien valvontaan
tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta pohjavesi säilyy hyödyntämiskelpoisena toiminnan päätyttyä.
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Pohjavesien suojelua tulisi edistää kaavoituksen kautta muun muassa rajoittamalla rakennetun alueen pintaalaa pohjavesialueella, ja ohjaamalla riskitoimintoja vähemmän herkille alueille. Toimenpiteet käyvät
kokonaisuutena ilmi liitteestä 2.

7.4.34 Taivalvaara-Repovaara, Taivalkoski
Perustiedot
Taivalkosken keskustan tuntumaan sijoittuvan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 25,63 km2. Pohjaveden
varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala on 16,36 km2. Pohjavesialue on osa saumamuodostumaa. Sille
tyypillisiä ovat paksut, jopa metrin vahvuiset maakerrokset. Alueen länsiosassa aines on hiekkavaltaista.
Alueen keskiosassa muodostuman selänneosa sisältää karkean hiekan lisäksi myös soraa. Karkeinta aines
on alueen itäosassa Taivalvaaran seudulla, missä on pääasiassa kivistä ja hiekkaista soraa sekä karkeaa
hiekkaa. Pohjavettä muodostuu arviolta 20 000 m3/vrk. Alueen lounaisosa kuuluu harjujensuojeluohjelmaan
ja pohjavesialueelle sijoittuu Natura-alue, Kylmäperän lähteikkö.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesialueella on neljä vedenottamoa. Alueen halki kulkee valtatie 20 noin yhdeksän kilometrin matkalta.
Alueelle sijoittuu muun muassa betonivalimo, auto- ja korjaamoalan yritys sekä hiihtokeskus. Osalla alueelle
sijoittuvista asuinkiinteistöistä on maanalainen lämmitysöljysäiliö. Alue on määritetty riskialueeksi alueella
havaittujen haitta-aineiden luontaista korkeampien pitoisuuksien ja alueella sijaitsevien toimintojen vuoksi,
mutta alueen kemiallinen ja määrällinen tila on kuitenkin määritetty hyväksi.

Toimenpiteet
Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2013. Suojelusuunnitelma on päivitettävä tulevan
hoitokauden aikana. Lisäksi tulee selvittää Repovaaran ampumaradan pilaantuneisuus. Liikenteen
liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa sekä öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä
poiston lisäämistä edistetään ohjauskeinoin.

7.4.35 Laajankangas–Kankari A, Vaala
Perustiedot
Pohjavesialueen laajuus on 6,37 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 3,05 m2. Pohjavesialue muodostuu
laakeasta harjusta. Alueen länsipäässä maa- aines on hienoa, hiekkavaltaista ja pinnaltaan osittain
dyyniytynyttä. Itään päin mentäessä aineksen raekoko kasvaa. Reuna-alueilla aines on etupäässä hienoa
hiekkaa. Alueelta saatava vesimäärä on 2 400 m3/vrk.

Vedenotto ja muut riskitoiminnot
Pohjavesialueella sijaitsee Vaalan kunnan tärkein vedenottamo. Pohjavesialueella on polttonesteen jakeluasema, maa-ainestenottoa, ampumarata, entinen tielaitoksen varikko sekä tiesuolavarasto. Pohjavesialueen
läpi kulkee rautatie ja valtatie 22. Alueella on aloitettu tiesuolaseuranta vuonna 2020. Pohjaveden määrällinen
ja kemiallinen tila on hyvä.

Toimenpiteet
Laajankangas-Kankarin suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 1998. Se tulee päivittää vesienhoitokaudella
2022–2027. Valtatien 22 liikenteessä pohjavesialueella tulee siirtyä vähemmän haitallisiin liukkaudentorjuntaaineisiin tai vähentää suolauksen määrää, mikäli vuonna 2020 aloitettu liukkaudentorjunnan vaikutusten
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seuranta niin osoittaa. Toimenpiteenä Laajankangas-Kankari pohjavesialueella tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta pitää sisällään myös vaarallisten aineiden kuljetusten riskien hallinnan Oulu-Kajaani-radalla.

7.5 Pohjavesitoimenpiteet sektoreittain
7.5.1 Toimenpiteiden suunnittelun perusteet
Kuten toisellakin vesienhoitokaudella, toimenpiteet jaetaan perustoimenpiteisiin, muihin perustoimenpiteisiin
sekä täydentäviin toimenpiteisiin. Perustoimenpiteisiin luetaan EU-direktiivien vaatimat toimenpiteet. Muihin
perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi
tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin. Täydentäviksi toimenpiteiksi
luokitellaan perustoimenpiteiden ja muiden perustoimenpiteiden lisäksi tehtävät toimenpiteet, kuten myös
kaikki ohjauskeinot. Niitä suunnitellaan niihin pohjavesimuodostumiin, joissa perustoimenpiteet eivät riitä
vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Ne ovat nykyisin pääsääntöisesti vapaaehtoisia ja nojautuvat usein
taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen käyttöön.
Ensimmäisellä suunnittelukierroksella oli käytössä yhteensä 61 pohjavesiin liittyvää toimenpidevaihtoehtoa, toisella 36 ja kolmannelle kaudelle niitä on 24. Toimenpiteitä on yhdistetty ja osa on poistettu
vähäisen käytön takia. Osaa aikaisemmissa toimenpiteissä esitetyistä tavoitteista edistetään jatkossa
ohjauskeinojen kautta. Kaikki pohjavesitoimenpiteet kohdistetaan pohjavesimuodostumaan. Kolmannelle
suunnittelukaudelle esitetyistä toimenpiteistä 4 on perustoimenpiteitä, 10 muita perustoimenpiteitä ja 10
täydentäviä toimenpiteitä. Ensimmäiseen kauteen verrattuna perustoimenpiteitä ja muita perustoimenpiteitä
on huomattavasti enemmän.
Pohjaveden laadun suojelu perustuu pitkälti ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskieltoon. EU-tason
säädökset koskevat pohjaveteen joko suoraan tai epäsuoraan tapahtuvia päästöjä. Voidaan katsoa, että
pohjaveteen mahdollisesti kohdistuvien suorien ja epäsuorien päästöjen hallintatoimet ovat perustoimenpiteitä. Tällaisia ovat esim. ympäristönsuojelulain perusteella annettavien lupien määräykset, joissa
joko teknisin tai toiminnallisin keinoin edellytetään estämään aineiden pääsy pohjaveteen. Näin ollen myös
pohjaveden tilaa selvästi uhkaavien pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintatoimet, mukaan lukien
kunnostustoimenpiteet, kuuluvat perustoimenpiteisiin.
Pohjavesitietojärjestelmässä (POVET) toimenpiteet on jaettu 12 eri toimiala- ja substanssikohtaiseen
sektoriin:
 Suojelusuunnitelmat ja selvitykset
 Maatalous
 Turkistuotanto
 Metsätalous









Yhdyskunnat
Liikenne
Teollisuus
Turvetuotanto
Pilaantuneet maa-alueet
Maa-ainesten ottaminen
Vedenotto
Ilmastonmuutos
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7.5.2 Toimenpiteiden toteutuminen ja lisätarve
Toisella suunnittelukierroksella pohjavesille esitettyjen toimenpiteiden toteutustilanne ja jo toteutuneet
vaikutukset pohjavesien tilaan vuoteen 2020 mennessä on huomioitu kolmannelle kaudelle suunnitelluissa
toimenpiteissä. Lisäksi suunnittelussa on otettu huomioon seurantatietojen perusteella arvioitu tila, ja siinä
tapahtuneet mahdolliset muutokset.
Yhtenä merkittävimmistä toimenpidesektoreista pohjavesien hoidon suunnittelussa voidaan pitää
suojelusuunnitelmia, koska niiden yhteydessä luodaan yksityiskohtaiset toimenpidesuositukset pohjaveden
suojelemiseksi pohjavesialueittain. Toiselle vesienhoitokaudelle (2016–2021) oli esitetty suojelusuunnitelman
laatimista tai päivittämistä 32 pohjavesialueelle. Vuoden 2019 loppuun mennessä näistä 21 oli toteutunut.
Kaikille kolmannen kauden riskialueista ja osalle selvityskohteista on jo laadittu suojelusuunnitelma.
Kolmannella kaudella suojelusuunnitelmia on tarkoitus laatia 24 ja päivittää 35 pohjavesialueelle.
Pyrkimyksenä on tarkentaa pohjavesialueen tietoja, ja kartoittaa siihen kohdistuvia riskejä ja niiden suuruutta.
Suojelusuunnitelmissa suositellaan ja täsmennetään niitä pohjavesialuekohtaisia toimenpiteitä, jotka ovat
tarpeen alueen hyvän tilan turvaamiseksi. Suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen toteutetaan
yleisimmin hankkeina, joihin on saatu rahoitusta sekä kunnilta että valtiolta. Pohjavesialueen tai sen osan
rakenneselvitystä on esitetty toimenpiteeksi neljälle pohjavesimuodostumalle, joiden alueella on tarvetta
tarkentaville pohjavesitutkimuksille.
Liikennesektorilla liikenteen vaikutusten pohjavesiseuranta toteutui toisella hoitokaudella pääosin
suunnitellusti. Vuonna 2019 seurantaohjelmaan lisättiin kloridiseurantaa Pohjois-Pohjanmaalla 14 ja
Kainuussa kahdella pohjavesialueella. Kolmannella hoitokaudella on tarpeellista ylläpitää aiemmin
laajennettua pohjavesien seurantaa ja vähentää suolausten haittoja usealla pohjavesialueella.
Pohjavesisuojauksiin ei ole käytettävissä erillisrahoitusta, mutta kahdella pohjavesialueella tehdään uusia
suojauksia kohteille suunniteltujen tiehankkeiden mahdollisen toteutumisen yhteydessä. Jo olemassa olevien
pohjavesisuojausten kunto on tarpeen tarkastaa neljällä kohteella. Teiden luiskasuojausten rakentamisen
investointikustannukset ovat suuria. Pääosa liikenteen pohjavesiriskien torjumisesta aiheutuvista
kustannuksista rahoitetaan valtion budjetista.
Pohjaveden tilan seurantaa ja pohjavesiselvityksiä oli toisella hoitokaudella esitetty yhdeksälle
pohjavesialueelle. Suunnitelluista toimenpiteistä toteutui noin puolet. Vesienhoidon toiselle hoitokaudelle
ajoittui myös pohjavesialueiden määritystyö, jonka yhteydessä on toimenpideohjelmassa esitettyjen kohteiden
lisäksi tehty pohjavesiselvitystä lukuisilla pohjavesialueilla.
Pilaantuneen maaperän tutkimukset, riskinarviointi ja kunnostuksien suunnittelu sekä kunnostus ovat
kolmannellakin hoitokaudella merkittäviä toimenpiteitä usealla pohjavesialueella. Toisella hoitokaudella
esitettiin pilaantuneisuusselvitystä 50:llä ja riskinarviota, kunnostussuunnittelua ja kunnostusta 20:llä
maaperän tilan tietojärjestelmän kohteella. Kainuussa noin 80 % suunnitelluista pilaantuneisuusselvityksistä
ja noin 70 % suunnitelluista riskinarvioista ja kunnostuksista on saatu toteutettua. Pohjois-Pohjanmaalla
toteutui noin puolet suunnitelluista toimenpiteistä.
Teollisuussektorin toimenpidettä toimijoiden ympäristölupaharkinnasta on edistetty pääosin riskitoimintoihin liittyvien muutoshankkeiden yhteydessä. Yhteensä 17 maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI)
kohteella on tarpeen tehdä pilaantuneen maaperän selvityksiä ja kuudella alueella on suunniteltu tehtävän
riskinarviointi, kunnostussuunnittelu tai kunnostus. Osa MATTI-järjestelmän kohteista sijoittuu samalle
pohjavesialueelle. Toimenpiteenä ovat pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen luvantarveharkinnat tai
lupaehtojen päivittäminen. Aiemmilla vesienhoitokausilla käytetty toimenpide pohjavesiseurannan
tehostamisesta on siirretty ohjauskeinoksi. Teollisuuden toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat toimijoihin
eli yksityiseen sektoriin.
Vedenoton keskeisenä toimenpiteenä on kestävä vedenhankinta, jonka tarkoituksena on sopeuttaa
hyödynnettävä vesimäärä akviferin kapasiteettiin. Vedenottoon oli kohdistettu toisella hoitokaudella 22
toimenpidettä, joista seitsemän on toteutunut. Kolmannella hoitokaudella on katsottu tarpeelliseksi vahvistaa
suoja-alue vedenottamon ympärille vesilain mukaisessa menettelyssä yhdellä pohjavesialueella. Vedenoton
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tai pintaveden imeytymisen vaikutusta selvitetään yhdellä vedenottamolla. Toimenpiteet liittyvät vedenottolupien alaiseen toimintaan, joten niiden kustannuksista vastaavat vedenottajatahot, kuten vesilaitokset.
Maa-ainestenoton yleissuunnitelmia ei laadittu hoitokaudella 2016–2021. Kolmannelle vesienhoitokaudelle toimenpidevalikoimasta on poistettu muun muassa toiminnanharjoittajan suorittaman tarkkailun
aloittaminen, valvonnan tehostaminen ja maa-ainestenoton yleissuunnitelman laatiminen. Maa-ainestenoton
pohjavesivaikutuksia hillitään jatkossa pääasiassa ohjauskeinojen kautta, joten maa-aineksenottoon liittyvien
toimenpiteiden määrä on huomattavasti aiempia vesienhoitokausia vähäisempi.
Maataloussektorin peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet toteutuivat toisella hoitokaudella
vähäisessä määrin. Niitä toteutettiin noin 52 hehtaarin alueella, mikä vastaa noin 8 % suunniteltujen
toimenpiteiden pinta-alasta. Kolmannella hoitokaudella toimenpiteitä on tarpeellista toteuttaa kymmenellä
pohjavesialueella. Peltoviljelyn pohjavesien suojelun toteutumista seurataan pinta- ja pohjavesille yhteisten
maatalouden toimenpiteiden kautta. Myös kustannusarviot on sisällytetty kussakin tapauksessa soveltuvan
toimenpiteen yhteyteen.
Metsätaloudessa pohjavesiä koskevana toimenpiteenä on ojitusten haittojen ehkäiseminen niillä
pohjavesialueilla, joilla on runsaasti ojituksia.

7.5.3 Toimenpiteiden kokonaismäärät ja kustannusarviot
Vesienhoitokauden 2022–2027 sektorikohtaiset toimenpiteet ovat osin samoja kuin aiemmalla kaudella, koska
osa edellisen kauden toteutumattomista toimenpiteistä on siirretty tulevalle kaudelle. Toimenpiteiden määrät
ja kustannukset on koottu sektoreittain taulukkoon 7.8. Yhteenvetotaulukko toimenpiteistä pohjavesialueittain
lisätään kuulemisen jälkeen.
Pohjavesitoimenpiteiden eri sektoreiden kustannukset on arvioitu viitteellisesti todennäköisten
kustannusten mukaan. Kustannukset jakautuvat useille tahoille, kuten kunnille, valtiolle ja yksityisille
toimijoille. Samojen toimenpiteiden kustannusarvio voi sektorin sisälläkin vaihdella hyvin paljon sen
mukaisesti, kuinka laajasta toimenpiteestä on kysymys. Vuotuiset kokonaiskustannukset ovat suuruusluokaltaan 433 000 euroa.
Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;
Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät
toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;
Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää
lainsäädännön velvoitteet.

Taulukko 7.8. Vuosille 2022–2027 esitettyjen pohjavesitoimenpiteiden määrät ja kustannukset sektoreittain. Maatalouden toimenpiteiden
kustannukset sisältyvät pintavesien toimenpiteisiin. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide.
Sektori

Toimenpide

Määrä

Toimenpideyksikkö

Pohjavesialueiden

Investointi- Käyttökustannus kustannus

Vuosikustannus

määrä
Liikenne

Maa-ainesten
ottaminen

Lentoliikennealueiden
pohjavesiriskien hallinta /MP

2 kpl
(pohjavesialue)

Tie- ja rataliikenteen
pohjavesiriskien hallinta /MP

13 kpl
(pohjavesialue)

Soranottoalueiden
kunnostustarpeen arviointi

4 kpl (hanke)

2

20 000 €

10 000 €

11 086 €

14 1 800 000 €

74 898 €

203 733 €

4

53 000 €

2 880 €

(SOKKA) /T

214

Maatalous

Eläinsuojien ympäristölupien ja
ilmoituspäätösten mukaiset

16

4

toimenpiteet /T
Peltoviljelyn pohjavesien

509 ha

10

suojelutoimenpiteet /T
Metsätalous

Ojitusten haittojen ehkäisemi-

3 kpl (hanke)

3

15 000 €

2 814 €

6 kpl (MATTIkohde)

6

750 000 €

17 kpl (MATTI-

11

412 000 €

22 394 €

4

120 000 €

6524 €

24

321 000 €

35

595 000 €

71 524 €

7

4 000 €

480 €

5

60 020 €

5 000 €

8 533 €

1

3 000 €

1 000 €

1 163 €

1

4 000 €

nen pohjavesialueilla /T
Pilaantuneet
maa-alueet

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskin-

10 000 €

50 776 €

arviointi, puhdistussuunnittelu
ja puhdistaminen /MP
Pilaantuneisuusselvitys
pilaantuneilla maa-alueilla /T
Suojelu-

Pohjavesialueen tai sen osan

suunnitelmat

rakenneselvitys/mallinnus /T
Suojelusuunnitelman laatiminen
/MP
Suojelusuunnitelman
päivittäminen /MP

Teollisuus

Teollisuuden tai muiden
toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen

kohde)
4 kpl
(pohjavesialue)
24 kpl

12 000 €

50 584 €

(pohjavesialue)
35 kpl
(pohjavesialue)
10 kpl
(ympäristölupa)

päivittäminen pohjaveden
suojelun kannalta /P
Vedenotto

Kestävä vedenhankinta /MP

5 kpl
(pohjavesialue)

Vedenoton ja pintaveden
imeytymisen vaikutusten
selvittäminen (tarvittaessa

1 kpl
(vedenottamo)

lupaharkinta tai luvan
päivittäminen) /MP
Vedenottamon suoja-alueen
perustaminen /MP
Yhteensä

1 kpl

217 €

(vedenottamo)
4 157 020 €

112 898 €

432 708 €

215

