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1 Johdanto
Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen sekä tilan heikkenemisen estäminen. Lisäksi tavoitteena on rajoittaa pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin. Vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Tämä toimenpideohjelma on järjestyksessä kolmas ja koskee vuosia 2022–2027. Toimenpideohjelman yhteenveto esitetään vesienhoitosuunnitelmassa. Se on toimenpideohjelmaa yleistasoisempi asiakirja. Suomessa vesiensuojelu ja vesienhoito perustuvat lainsäädäntöön, mutta lisäksi niitä ohjaavat lukuisat kansainväliset sopimukset sekä valtakunnalliset ohjelmat ja suunnitelmat. Näistä keskeisimmät
kuvataan vesienhoitosuunnitelmassa. Kansainvälisesti ja kansallisesti sovitut tavoitteet pyritään saavuttamaan toteuttamalla maakunnallisia ja alueellisia ohjelmia, strategioita ja suunnitelmia.

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.

Toimenpideohjelman päivittäminen
Toimenpiteiden suunnittelun taustalla ovat pinta- ja pohjavesien uusimmat tila-arviot. Vesien tilan luokittelu
perustuu pinta- ja pohjavesien seurantaohjelmaan, joka on kuvattu vesienhoitosuunnitelmassa. Kaikista vesimuodostumista ei ole ollut käytettävissä mittaustietoa, jolloin on hyödynnetty muun muassa satelliittiaineistoja,
Vemala -kuormitusmallia, karttatarkasteluja, yksittäisiä mittaustuloksia ja muuta käytettävissä olevaa aineistoa. Menetelmät on kuvattu vesienhoitosuunnitelmassa.
Toimenpideohjelmaa päivitettäessä on otettu huomioon toimintaympäristössä ja vesien tilassa tapahtuneet muutokset, edellisen vesienhoitokauden toimenpiteet sekä niiden toteutuminen ja vaikutukset. Myös palaute, joka saatiin keskeisistä kysymyksistä sekä työohjelmasta ja aikataulusta vuoden 2018 kuulemisessa,
on otettu soveltuvin osin huomioon. Toimenpiteiden suunnittelun pohjana ovat valtakunnallisesti valmistellut
toimialakohtaiset oppaat.
Vesienhoitosuunnitelma, toimenpiteiden suunnitteluoppaat ja muu tausta-aineisto löytyvät verkkosivujen
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito kautta. Vesienhoidon etusivulta pääsee Suomen kaikkien vesienhoitoalueiden sivuille sekä Vaikuta vesiin -karttapalveluun. Tämän asiakirjan liitteenä 1 on linkit keskeisimpään tausta-aineistoon. Toimenpideohjelman luonnos on osa kuulemisen tausta-aineistoa. Siihen saatu
palaute otetaan huomioon asiakirjojen viimeistelyssä. Vesienhoitoalueen ELY-keskusten vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmät ovat osallistuneet toimenpideohjelman valmisteluun. Ryhmissä ovat edustettuina kunnat
sekä vesienhoidon kannalta keskeisimmät järjestöt, viranomaiset, elinkeinot, vesialueiden omistajat ja tutkimuslaitokset.
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Vesienhoidon toimenpiteet ja merenhoito
Merenhoidossa tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää meriympäristön hyvä tila. Merenhoitosuunnitelma kattaa
merialueen rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle, joten se sisältää myös vesienhoidon rannikkovedet.
Suomi toteuttaa Itämeren tilaa parantavia toimia useiden ohjelmien ja sopimusten kautta ja meren tilaa parannetaan lisäksi alueellisilla ohjelmilla ja hankkeilla. Toimenpiteet maalta peräisin olevan kuormituksen, kuten
ravinteet, haitalliset ja vaaralliset aineet sekä roskat, vähentämiseksi määritetään pääosin vesienhoidon toimenpideohjelmissa ja meriympäristön hyvän tilan tavoitteet otetaan huomioon myös muita vesienhoidon toimenpiteitä valittaessa. Voimassa oleva merenhoitosuunnitelma sekä 1.2.2021 kuultavaksi tuleva merenhoidon toimenpideohjelma löytyvät sivuston www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito kautta.

Vesienhoidon toimenpiteet ja tulvariskien hallinta
Tulvariskien alustavassa arvioinnissa on selvitetty merkittävät sekä muut tulvariskialueet. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella merkittäviksi tulvariskialueiksi tunnistettiin Alavieskan ja Ylivieskan väli Kalajoella, Pyhäjoen alaosa sekä Pudasjärven keskuksen alue Iijoella. Muiksi tulvariskialueiksi tunnistettiin Pohjois-Pohjanmaalla 14 ja Kainuussa yksi alue. Merkittäville tulvariskialueilla laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelma.
Se sisältää tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Hallintasuunnitelmassa
keskitytään tulvien ehkäisyyn, valmiustoimien parantamiseen sekä tulvanaikaisen toiminnan ja jälkitoimenpiteiden kehittämiseen. Huomioon otetaan toimien kustannukset ja hyödyt sekä mm. vesienhoidon tavoitteet.
Vastaavasti vesienhoidon toimenpiteiden valinnassa otetaan huomioon tulvariskien hallinnan tavoitteet. Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi löytyvät sivuston www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > tulvariskien hallinta kautta.

Ympäristövaikutusten arviointi
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan ns. SOVA-lain perusteella
vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi. Jo toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan huomioon keskeisimmät vaikutukset esimerkiksi ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ympäristövaikutusten arviointi on osa suunnittelua ja sen tuloksena laadittu ympäristöselostus esitetään osana vesienhoitosuunnitelmaa.
Sektorikohtaisissa toimenpiteiden suunnitteluoppaissa on arvioitu käytettävissä olevien toimenpiteiden vaikutuksia. Ilmastonmuutos on pyritty ottamaan huomioon niin toimenpiteiden valinnassa kuin ohjauskeinoissa.
Toimenpiteitä suunniteltaessa vesistöjä on tarkasteltu kokonaisuuksina ja toimenpiteet on pyritty mitoittamaan
niin, että ne, mikäli mahdollista, hidastavat veden liikkumista valuma-alueella. Toimenpiteiden suunnittelussa
otetaan huomioon lisäksi meren hyvän tilan saavuttamisen sekä luontodirektiivin tavoitteet.
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2 Vesienhoitoalue ja sen erityispiirteet
2.1 Pintavedet
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue ulottuu Perämeren rannikolta Suomen itärajalle. Se kattaa vesistöt PohjoisPohjanmaalla ja Kainuussa ja lisäksi Iijoen ja Koutajoen latvavesiä Lapin alueella. Vesienhoitoalue muodostuu
neljästätoista päävesistöalueesta, niiden välisistä rannikon välialueista sekä Rahjan saaristosta Kuivaniemen
edustalle kuuluvat rannikkovedet saarineen (kuva 2.1).

Kuva 2.1. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen päävesistöalueet sekä rannikkovedet.
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Vesienhoidon suunnittelua varten pintavedet on rajattu ja nimetty vesimuodostumiksi. Vesimuodostumia
ovat erikseen rajatut järvet ja virtavedet tai niiden osat. Rannikkovedet on jaettu 19 vesimuodostumaksi.
Rajaukset tehtiin ensimmäisellä suunnittelukaudella, mutta vasta toisella vesienhoitokaudella tuli mukaan
suuri joukko pienimmistä vesimuodostumista. Nyt vesimuodostumista on poistettu kolme luonnonravintolammikkoa. Vesimuodostumakohtaiset tiedot pintavesien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta, ihmisen
aiheuttamista paineista sekä niihin kohdistettavista toimenpiteistä löytyvät toimenpideohjelman osasta 2,
Vaikuta vesiin -karttapalvelusta sekä pintavesiraporteista.
Pintavesiä koskevat toimenpiteet suunnitellaan viidelle suunnittelualueelle (kuva 2.2). Suunnittelualueita
muodostettaessa on otettu huomioon luonnonolosuhteet ja ihmisen vaikutukset. Toimenpiteet voidaan kohdistaa koko suunnittelualueelle, vesistöalueille tai yksittäisiin vesimuodostumiin.

Kuva 2.2. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen pintavesiä koskevat suunnittelualueet.
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Pienvedet
Vesienhoidossa tarkastellaan myös pienvesiä, joita ei ole erikseen rajattu vesimuodostumiksi. Purovesistöt,
lammet, vesistöä pienemmät pienvedet, norot ja lähteet sekä rannikon fladat ja kluuvit ovat tärkeitä luonnon
monimuotoisuuden ja maiseman kannalta. Esimerkiksi rannikon maankohoamiseen liittyvät fladat ja kluuvit
muodostavat ympäristöstään poikkeavan pienilmaston ja niissä on usein monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto.
Vesienhoitoalueen pienvesiä on alustavasti kartoitettu 1990-luvun alussa tehdyissä pienvesiselvityksissä.
Niissä tarkasteltiin puroja (keskivirtaama alle 2 m3/s ja keskileveys alle 5 m), lampia (alle 10 ha), pieniä järviä
(alle 100 ha) ja lähteitä sekä fladoja ja kluuveja. Selvitys ei ollut kattava, vaan perustui lähinnä kansalaisten
aktiivisuuteen toteutetuissa kyselyissä. Selvitetyt kohteet olivat suurimmaksi osaksi pieniä vesistöjä, joiden
lisäksi kerättiin tietoja lähteistä. Metsäpurojen tilaa on kattavammin kartoitettu etenkin Koillismaalla ihmistoiminnan näkyvien vaikutusten sekä purotaimenen ja jokihelmisimpukan esiintymisen kannalta 1990-luvun lopulta lähtien. Tässä toimenpideohjelmassa pienvesien tarkastelu perustuu em. selvityksiin, eri puolilla vesienhoitoaluetta muiden kunnostushankkeiden osana tehtyihin kartoituksiin ja ELY-keskukselle sekä neuvontajärjestöille tulleisiin aloitteisiin.

Erityiset alueet ja muut erityiskohteet
Tiedot erityisiin alueisiin kuuluvista vedenottoalueista, EU-uimavesistä sekä suojelualueista ja muista erityiskohteista löytyvät suunnittelualueittain toimenpideohjelman osasta 2.
Vesienhoitoalueella on 638 vedenhankinnalle tärkeää tai siihen soveltuvaa pohjavesialuetta. Lähes kaikille vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille kohdistuu vedenhankintaa, eli niillä on vedenottamo
tai vedenottamoita. Vedenotossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vesienhoidon suunnittelukauteen verrattuna. Oulun kaupunki tukeutuu vedenhankinnassaan pääosin Oulujoen pintaveteen. Kevättulvien aikainen vedenlaadun heikkeneminen sekä veden korkea humuspitoisuus aiheuttavat laadukkaan talousveden tuottamiselle haasteita ja riskejä.
Vesienhoitoalueella on 22 uimavesidirektiivin mukaista uimarantaa. Niistä 16 liittyy pintavesimuodostumiin
ja kaksi vedenhankinnan kannalta tärkeisiin tai vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin. Kaksi EU-uimarantaa liittyy sekä pinta- että pohjavesimuodostumiin.
Erityisiksi alueiksi valituilla Natura 2000 -alueilla tulee tarkastella pinta- ja pohjavesien tilaa suhteessa
alueen suojeluperusteina oleviin vesiluontotyyppeihin ja lajeihin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että pintaja pohjavesien tilan tulee olla sellaisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja.
Erityiskohteisiin luetaan esimerkiksi joet ja purot, jotka ovat raakunsuojelun kannalta tärkeitä. Raakku eli
jokihelmisimpukka on Suomessa erittäin uhanalainen. Populaatiot ovat taantuneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Raakun taantumiselle on monia syitä: aikoinaan helmenkalastus ja jokien uittoperkaukset, myöhemmin vesivoimarakentaminen ja ojitukset. Vesienhoitoalueella on suuri osa Suomen raakkujoista. Ne sijoittuvat Oulujoen, Iijoen, Koutajoen ja Vienan Kemin vesistöalueille. Valtaosa raakkuvesistä on niin pieniä, että
niitä ei ole nimetty vesienhoidossa vesimuodostumaksi ja vain harva raakkuvesi on Natura-alueilla.

2.2 Pohjavedet
Vesienhoidossa tarkastellaan tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (1- ja 2- luokat) (kuva
2.3). Lisäksi huomioidaan alueet, joilla on oleellinen vaikutus pintavesien tilaan tai pohjavesiriippuvaisiin maaekosysteemeihin (E-luokka). Toisella vesienhoitokaudella pohjavesialueiden rajat ja luokitus tarkastettiin kaikilla vesienhoitoalueen aiemmin luokitelluilla pohjavesialueilla muutamaa Lapin ELY-keskuksen alueella sijaitsevaa pohjavesialuetta lukuun ottamatta. Mikäli vedenhankintaan soveltuvia alueita tulevaisuudessa otetaan
vedenhankintakäyttöön, ne siirtyvät 2-luokasta 1-luokkaan.
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Kuva 2.3. Oulujoen-Iijoen vesistöalueella sijaitsevat pohjavesialueet. I-luokan pohjavesialueen pohjavettä käytetään tai sitä on tarkoitus
käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan, tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
II-luokkaan kuuluva pohjavesialue soveltuu pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella vastaavaan käyttöön kuin Iluokan pohjavesialueet. Pohjavesialueet ryhmitellään kolmeen ryhmään: Kainuu, Koillismaa ja Pohjanmaan rannikko.

Alueen pohjavedet ovat yleensä hyvin pehmeitä ja happamia. Rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat rannikon
läheisyydessä usein niin suuria, että vesi on puhdistettava ennen käyttöönottoa. Rannikolla pohjavedet sisältävät muuta aluetta enemmän muitakin liuenneita aineita.

8

Pohjavesien tila arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, ennen ensimmäisen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman valmistumista hoitokautta 2010–2015 varten. Tuolloin Pohjois-Pohjanmaalla tunnistettiin kahdeksan riskinalaista pohjavesialuetta, joista yhden tila arvioitiin huonoksi. Muilta ihmistoiminnan
vaikutuksen alaisilta pohjavesialueilta ei ollut saatavissa riittävästi pohjaveden laatutietoa tilan arvioimiseksi,
joten ne nimettiin selvityskohteiksi.
Vesienhoidon toisella kaudella riskipohjavesialueiksi nimettiin alueet, joiden vedessä oli havaittu ympäristönlaatunormin ylittäviäylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, ja muutama pohjavesialue, joilla esiintyy useampia
merkittäviä pohjaveden laatua uhkaavia riskitoimintoja.
Huonossa kemiallisessa tilassa ollut Raahen Antinkangas oli poistettu pohjavesialueluokituksesta tilaluokitusta tehtäessä kolmatta vesienhoitokautta varten, joten kaikkien vesienhoitoalueen pohjavesialueiden
kemiallinen ja määrällinen tila arvioitiin hyväksi. Riskipohjavesialueiksi luokiteltiin 35 muodostumaa. Pohjavesialuekohtaiset tiedot löytyvät toimenpideohjelman osasta 2.

Pohjavesimuodostumien ryhmittely
Vesienhoitoalueen pohjavesimuodostumat voidaan jakaa hydrogeologisten erojen perusteella muun muassa
seurantaa varten kolmeen ryhmään: Pohjanmaan rannikko, Koillismaa ja Kainuu.
Pohjanmaan rannikko on alavaa ja vanhastaan suolaisen meren peittämää aluetta. Rantavoimat ovat
tasoittaneet harjujen lakiosia ja usein levittäneet niiden aineksia ympäristöön laajoiksi hiekkakentiksi. Kun
nämä deformoituneet harjunosat ovat vielä monin paikoin nuorempien sedimenttien peittämiä, esiintyy Pohjanmaan rannikolla yleisesti ns. piiloharjuja, joiden sijaintia ei läheskään kaikilta osin tunneta. Rannikkovyöhykkeen eteläosassa muutamat ympäristöään huomattavasti korkeammat harjut ovat paikoitellen huonosti vettä
läpäisevien siltti- tai savikerrosten peittämiä. Eräissä osissa rannikkovyöhykettä, esimerkiksi useimmissa Pyhäjokilaakson kunnissa sekä monilla alueilla Iin ja Kuivaniemen seudulla, kallioalueiden runsaus sekä harjujen
puuttuminen tai niiden vähäisyys ovat luonteenomaisia maaston ominaispiirteitä. Rannikolla pohjaveden pinta
on yleensä matalalla vain muutaman metrin syvyydessä. Alueen geologisen kehityksen seurauksena rannikon
pohjavedet sisältävät huomattavasti enemmän liuenneita aineita kuin sisämaan pohjavedet, ja useimmiten ne
onkin puhdistettava käyttöönoton yhteydessä.
Koillismaan ryhmä käsittää alueen, joka ulottuu Pudasjärven länsiosasta Sallan eteläosaan. Idässä alue
rajoittuu valtakunnan rajaan ja etelässä suurelta osin Iijoen valuma-alueen rajaan. Koillismaan alueen harjut
ovat säilyttäneet paremmin alkuperäiset selännemäiset muotonsa kuin rannikkoalueen harjut, koska rantavoimat eivät ole niitä samalla tapaa muokanneet. Alueen harjujen pinnalla ei juuri esiinny hienorakeista sedimenttiainesta ja yleensäkin näissä harjuissa aines on karkearakeisempaa, sekä enemmän soralajitetta sisältävää. Saumamuodostumien aineskoostumus on vaihtelevampi ja rakenne epämääräisempi kuin tavanomaisten harjujen. Useimmiten ne sisältävät moreeniainesta, jonka esiintymistä luonnehtivat muodostumien pinnalla
esiintyvät monet orsivesilammet ja soistumat. Saumaharjuissa ja etenkin niiden ydinosissa hyvin vettä läpäisevät ainekset ovat kuitenkin vallitsevia, joten useimmat niistä sisältävät runsaasti pohjavettä. Antoisuudeltaan
oleellisesti pienemmillä moreenipeitteisten vaarojen lähteillä on huomattavaa paikallista merkitystä vedenhankinnassa etenkin Pudasjärven alueella. Siirryttäessä rannikolta itään Koillismaalle pohjavesien luonnontilainen
laatu paranee ja yleensä ne voidaan ottaa käyttöön ilman puhdistamista. Pohjaveden pinnan syvyys vaihtelee
pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden mukaan muutamasta metristä jopa kymmeniin metreihin.
Kainuun ryhmä on pinta-alaltaan ryhmistä laajin. Pohjoisessa sen raja yhtyy Oulujoen ja Iijoen vesistöalueiden väliseen rajaan jatkuen lounaaseen Rokuan länsipuolitse Vihannin ja Nivalan kautta Sieviin noudatellen karkeasti sadan metrin korkeuskäyrää. Idässä ja etelässä Kainuun ryhmän raja yhtyy vesienhoitoalueen
rajaan. Ryhmä kattaa jokseenkin kokonaisuudessaan Kainuun maakunnan sekä osan Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan kaakkoisosasta (ks. kuva 2.3). Ryhmän pohjavesimuodostumien ominaispiirteet muistuttavat suuresti Koillismaan ryhmän ominaispiirteitä. Harjumuodostumat vaihtelevat korkeampien alueiden jyrkkärinteisistä pitkittäisharjuista alavien alueiden loivempipiirteisiin lähes tasalakisiin harjuihin. Kainuun alueella esiintyy
myös sille tyypillisiä muinaisten jääjärvien purkaussedimenttejä, mutta niiden vedenhankinnallinen merkitys
jää kuitenkin vähäiseksi. Laadultaan ryhmän pohjavedet ovat yleensä hyviä. Raudan ja mangaanin pitoisuudet
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ovat yleensä melko alhaisia. Sen sijaan pohjavedet ovat useimmiten hiukan happamia, joten ne tavallisesti
alkaloidaan käyttöön otettaessa.
Kaikista vesienhoitoalueen pohjavesimuodostumista 16,5 % kuuluu Pohjanmaan rannikon, 39 % Koillismaan ja 44,5 % Kainuun ryhmään.

Pintavesiin vaikuttavat pohjavedet
Pohjaveden vaikutukset erityisesti lähteisiin ja muihin pienvesistöihin ovat merkittäviä. Pohjavesiolosuhteet
vaikuttavat myös harjualueilla esiintyvien suppalampien vesien tilaan. Vesienhoitoalueella pohjavesien vaikutusta pintavesien tilaan on tutkittu erityisesti Vaalan ja Utajärven kuntien alueella sijaitsevalla Rokuan pohjavesialueella.
Rokuan alueen pinta- ja pohjavesien korkeuksissa on tapahtunut muutoksia viimeisen parinkymmenen
vuoden aikana. Erityisesti suppajärvissä vedenkorkeudet ovat laskeneet huomattavasti, mutta myös joissakin
uomallisissa järvissä on tapahtunut vedenkorkeuden alenemista. Rokuan pohjaveden pinta sekä siitä riippuvaisten suppajärvien ja -lampien pinnat ovat yhteyksissä ilmaston vuosittaiseen vaihteluun; kuivien vuosien
jälkeen pinnat ovat alhaalla ja sateisten vuosien jälkeen korkealla. Pinnankorkeuksien reagoimisnopeus ilmasto-olosuhteisiin vaihtelee eri puolilla harjua. Osalla harjualueesta pohjavedessä on kuitenkin havaittavissa
pinnankorkeuden pitkäaikaista laskua, joka ei noudata alueen ilmasto-olosuhteita. Tutkimukset viittaavat siihen, että suppalampien vedenpinta on laskenut ojitusten seurauksena. Rokuan harjun vesitalouden sekä pohjavesien yhteyden pintavesiin ja maaekosysteemeihin selvittämiseksi on ollut käynnissä useampia hankkeita
(Genesis-hanke, AKVA-ohjelma).
Pohjavedellä voi olla vaikutuksia myös suurempiin pintavesiin. Siiponjokeen purkautuu pohjavettä Kourinkankaan pohjavesialueelta, joka sijaitsee Pohjanlahden rannikon tuntumassa Kalajoen keskustasta lounaaseen. Pohjavesialue on vedenhankintakäytössä ja sillä sijaitsee kaksi vedenottamoa. Niistä vuonna 2006 oli
käytössä vain Hiekkasärkkien ottamo. Siitä otettiin vettä vajaat 800 m3 vuorokaudessa, mikä on vain noin
viidennes muodostuvan pohjaveden määrästä. Vedenotosta ei aiheudu pohjavesipintojen pysyvää laskua.
Käytettävissä ei ole tietoja siitä, mille muille Kalajoelta Temmesjoelle ulottuvan suunnittelualueen vesimuodostumille pohjavedellä voi olla merkittävää vaikutusta.

2.3 Vesien tilaan vaikuttavat erityispiirteet
Mustaliuskealueiden ja happamien sulfaattimaiden esiintyminen (kuva 2.4) on yksi vesienhoitoalueelle ominainen piirre. Niille on tyypillistä tavanomaista suurempi rikkipitoisuus ja hapellisissa olosuhteissa syntyvä
happamuus. Vesistövaikutukset ovat todennäköisiä, mikäli runsaasti happea pääsee pelkistyneisiin, rikkipitoisiin maakerroksiin, eli lähinnä maankuivatuksen tai muun maa- ja vesirakentamisen yhteydessä.
Happamia sulfaattimaita on syntyhistoriansa vuoksi pääosin muinaisen Litorinameren ylimmän korkeustason alapuolella, muualla ne ovat harvinaisempia. Litorinameren rantaviiva on sijainnut ylimmillään 90–110
m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Maankohoamisen vuoksi nämä muinaisen merenpohjan runsasrikkiset
kerrostumat ovat rannikon tuntumassa tyypillisesti lähempänä maanpintaa kuin sisämaassa.
Mustaliuskekallioperää on muuhun maahan verrattuna suhteellisen paljon Kainuussa. Sitä on myös Oulujokivarressa Muhoksella ja erityisesti Sanginjoen, Kiiminkijoen alaosan, Kalimenojan sekä Siika- ja Kalajoen
valuma-alueilla. Hajanaisempia esiintymiä on muun muassa Raahen alueella ja Kuusamon pohjoispuolella.
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Kuva 2.4. Mustaliuskekallioperä vesienhoitoalueella sekä 80 metrin korkeuskäyrä, jonka alapuolelle valtaosa sulfaattimaista sijoittuu. Kartta
on laadittu GTK:n aineistojen pohjalta. Osin mukana on vielä ennakkotulkintaa (mm. Lakeuden alue).

Yksi vesienhoitoalueen erityispiirre on turvemaan suuri osuus maapinta-alasta (kuva 2.5). Vesimuodostumista
yli 70 prosenttia on humus- tai turvemaan tyyppejä. Vesienhoitoalueella turvemaita on vähiten Taivalkoskella
ja Lakeuden alueella sekä jokilaaksoissa ja aivan rannikolla. Turvemaiden vaikutus vesistöjen ominaisuuksiin
on suuri. Humus ja siihen sitoutunut rauta vaikuttavat veden väriin ja valon määrään vedessä. Humusvedet
ovat ravinteikkaampia ja hiilipitoisuus on korkea. Humusaineista aiheutuu happamuutta, mutta eliöstölle se ei
ole aivan niin haitallista kuin esimerkiksi sulfidiperäinen happamuus. Humusvesien eliökoostumus on erilainen
kuin vähähumuksissa vesissä. Turvemaiden huuhtouman mukana tulee myös elohopeaa vesistöihin humuksen myötävaikuttaessa elohopean metyloitumiseen. Ojitus johtaa kuivumiseen eli hapellisen pintakerroksen
lisääntymiseen, jolloin humuksen ja hiilen huuhtoutuminen kasvaa. Vanhoilla ojitusalueilla turpeen hajoaminen
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lisää valumavesien hiili- ja ravinnepitoisuutta. Ilmastomuutos on kiihdyttänyt turpeen hajoamista etenkin ojitetuilla alueilla.

Kuva 2.5. Soiden ojitustilanne Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella.

Jotkut vesienhoitoalueen vesimuodostumista ovat luontaisesti reheviä. Tietyillä alueilla havaittu luontainen
rehevyys voi johtua maaperän korkeasta fosforipitoisuudesta kuten vivianiittiesiintymistä. Näistä on vähän
tietoa, mutta Veikko Okon vuonna 1943 tekemän raportin mukaan laajimmat Suomessa esiintyvät vivianiittialueet sijoittuvat Utajärven seudulle ja sen lähiympäristöön. Esiintymien tiedetään olevan yleisiä myös Siikajoen valuma-alueella. Eräiden Rokuan vesistöjen rehevyyden on osoitettu johtuvan maaperän ja pohjaveden
korkeasta fosforipitoisuudesta. Rannikon läheisyydessä ojien ja pienvesien rautapitoisuus on paikoin hyvin
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korkea, ja se muodostaa vesistöissä ja vesiensuojelurakenteissa rautapitoisen kiintoaineksen saostumia sekä
nostaa väriarvoja. Rautapitoisuudesta aiheutuu ongelmia myös raakavedenotolle ja puhdistustarvetta hulevesi- ja kuivatusjärjestelmille.
Mineraaleihin kuuluva vivianiitti eli sinimaa on vesipitoista rautafosfaattia, jota voi esiintyä soissa, lähteiden reunamilla sekä
rannikon savikerroksissa. Nimitys sinimaa johtuu siitä, että reagoidessaan ilman kanssa vivianiitti hapettuu, jolloin sen väri muuttuu
vaaleasta sinertäväksi. Vivianiitin esiintyminen maaperässä ilmentää luontaisesti korkeaa fosforihappopitoisuutta. Fosforihapot
liukenevat helposti muihin happoihin, kuten humushappoihin. Maaperän alhainen pH lisää fosforin liukenemisherkkyyttä. Vapautunut fosfori on alueen kasvien ja levien käytössä.
Vivianiittia syntyy saostumalla fosforihappopitoisen pohjaveden kemiallisen tasapainon muuttuessa, esimerkiksi veden haihtumisen seurauksena. Saostumista jatkuu niin kauan, kunnes pohjaveden kemiallinen tasapaino normalisoituu. Pohjaveden runsas
fosforihappopitoisuus voi johtua esimerkiksi peruskallion fosforipitoisten kivennäisten tai sedimenttikivien rapautumisesta. Lisäksi
fosforihappoa voi liueta pohjavesiin eliöiden maatumisen yhteydessä.
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3 Vesiin vaikuttavat toiminnot ja
toimenpiteiden edistyminen
3.1 Asutus
3.1.1 Haja-asutuksen ja yhdyskuntien jätevedet
Vesienhoitoalueella on lähes puoli miljoonaa asukasta, joista yli 80 % Pohjois-Pohjanmaalla. Suurimmat asutuskeskittymät ovat Oulu (205 000 asukasta), Kajaani (38 000 as.) ja Raahe (25 000 as.). Väestöstä 98 % on
liittynyt vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoihin ja 79 % viemäriverkostoihin. Puhdistamoiden keskittäminen
ja siirtoviemärien rakentaminen ovat tehostaneet yhdyskuntajätevesien käsittelyä. Vesienhoitoalueella on arviolta noin 30 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja lähes saman verran (POP 19800, KAI 10000) loma-asuntoja viemäriverkoston ulkopuolella, kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn piirissä. Haja-asutusalueilla kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä toteutetaan ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annetun hajajätevesiasetuksen (157/2017) mukaisesti. Haja-asutuksen ravinnekuormitus on vähentynyt sitä mukaa, kun keskitettyä
viemäröintiä on rakennettu tai laajennettu, ja kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä parannettu vastaamaan nykyisiä puhdistusvaatimuksia. Teknis-taloudellisesti keskeisimmät haja-asutusalueiden viemäröintihankkeet on pitkälti jo toteutettu.

Asutuksesta aiheutuu pääasiassa vesistöjen rehevöitymistä ja hygieenisia haittoja. Yhdyskuntajätevedet kuormittavat vesiä
melko tasaisesti läpi vuoden. Niiden osuus rehevöitymisessä on suurimmallaan alivirtaamakaudella, jolloin maa- ja metsätaloudesta tuleva kuormitus on vähäistä. Viemäröinnin ulkopuolisen haja- ja loma-asutuksen kuormitus keskittyy kesäkauteen.
Ravinteet ovat asutuksen jätevesien merkittävimpiä kuormittavia aineita. Liukoisten ravinteiden osuus on suuri, ja näin ollen ne
ovat helposti kasvien käytettävissä. Ravinteiden lisäksi jätevesissä on muun muassa happea kuluttavia aineita sekä erilaisia
haitallisiksi luokiteltavia aineita. Laajalti päällystetyillä asutusalueilla kulkeutuu poisjohdettavien sade- ja sulamisvesien (hulevesien) mukana erilaisia aineksia vesistöihin.
Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella asuvan henkilön jätevesien fosforikuormitus on noin nelinkertainen viemäröinnin piiriin
kuuluvan asukkaan jätevesikuormitukseen verrattuna.

3.1.2 Kaatopaikat
Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2013 toiminnassa neljä yhdyskuntajätteen kaatopaikkaa: eteläisten vesistöjen alueella Ylivieskassa ja Siikajoella sekä pohjoisten vesistöjen alueella Oulussa (Kuivasojan valuma-alue)
ja Kuusamossa. Siikajoen Huumolan kaatopaikan ympäristölupa oli voimassa vuoden 2014 loppuun, minkä
jälkeen kaatopaikka on suljettu ja jätteet kuljetetaan Ouluun Ruskon kaatopaikalle. Kainuussa yhdyskuntajätteiden käsittely on keskitetty Kajaaniin Majasaarenkankaalle (Oulujoen vesistöalue).
Kaatopaikkojen jätevedet koostuvat pääasiassa suotovesistä, jotka sisältävät etupäässä heikosti hajoavia
orgaanisia aineksia, ammoniumtyppeä ja liuenneita suoloja. Suurimpien jätekeskusten jätevedet johdetaan
yhdyskuntajätevesien puhdistamoille ja pienemmille on olemassa omat jäteveden käsittelylaitteistot. Nykyaikaisten, ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävien kaatopaikkojen vesistökuormitus on vähäistä. Jätteenkäsittelyn keskittyminen on kaiken kaikkiaan parantanut vesiensuojelun tasoa.
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3.1.3 Hulevedet
Ilmastonmuutoksen myötä sademäärien sekä erityisen voimakkaiden sateiden ennustetaan runsastuvan.
Myös tulvien ajankohta saattaa muuttua tulevaisuudessa. Näiden syiden vuoksi myös hulevesimäärien ja taajamatulvien on ennustettu kasvavan, minkä vuoksi hulevesien hallintaa on parannettava. Tämä on otettu huomioon muun muassa vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa.

3.1.4 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Haja-asutus
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä tärkein lainsäädännöllinen keino oli vuonna 2004 voimaan tullut asetus
haja-asetuksen jätevesien käsittelystä (542/2003). Lainsäädäntöä on tämän jälkeen tarkistettu, viimeksi
vuonna 2017 voimaan tulleilla uudistuksilla. Jätevesiasetus ei määrää kiinteistöllä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan tason, kuinka paljon valitun laitteiston tulee jätevesiä puhdistaa. Jätevesiasetuksessa määriteltyjen perustason puhdistusvaatimusten mukaan jäteveden orgaanisesta aineesta on puhdistettava 80 %, kokonaisfosforista 70 % ja kokonaistypestä 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa tiukempia määräyksiä pilaantumiselle herkillä alueilla. Vanhojen olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on pitänyt saattaa jätevesiasetuksen
vaatimuksia vastaaviksi alle 100 metriä vesistön rannasta ja luokitelluilla pohjavesialueilla 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla olemassa olevilla kiinteistöillä vaatimus on sidottu muihin isoihin remontteihin tai suuriin
vedenkäytön muutoksiin.
Viemäriverkostoa laajennetaan siellä missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Asutuksen keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin ja niitä ympäröiviin kuntiin kuitenkin jatkuu.
Maaseudun vähenevä asutus tulee pienentämään jonkin verran haja-asutuksen ravinnekuormitusta.
Haja-asutuksen perustoimenpiteenä toteutetaan kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla. Täydentävänä toimenpiteenä kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä
tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai
vapautus raukeaa ja muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.

Kalajoki-Temmesjoki -alueella on rakennettu runsaasti siirtoviemäreitä taajamien välille sekä keskitetty
jätevesien puhdistusta keskuspuhdistamoihin. Siirtoviemäreihin voidaan taajamien jätevesien lisäksi ottaa
myös haja-asutuksen jätevesiä. Kalajoen vesistöalueelle on rakennettu siirtoviemäreitä osuuksille Sievi–Ylivieska, Ylivieska–Alavieska, Alavieska–Kalajoki sekä Haapajärvi–Nivala. Viimeisen siirtoviemäriosuuden (Nivala-Ylivieska) rakentamisen 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.
Pyhäjoen vesistöalueella ei ole rakennettu siirtoviemäreitä kuntien välille. Selvitysten perusteella niiden
rakentaminen ei ole kannattavaa, joten taajamien jätevedet tullaan puhdistamaan jatkossakin pienemmissä
yksiköissä. 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.
Hailuodon, Oulunsalon, Kempeleen, Tyrnävän, Limingan ja Lumijoen jätevedet johdetaan Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.
Oulujoen vesistöalueella Muhoksen ja Utajärven jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi, ja nykyisin Oulujokeen johdetaan ainoastaan Vaalan jätevedenpuhdistamon puhdistettuja jätevesiä. Siirtoviemäriin on liittynyt suurin osa alueen haja-asutuksesta. Näin on pienennetty merkittävästi Oulujokeen kohdistuvaa jätevesikuormitusta. Alueella on suunnitteilla pienehköjä viemäri-
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verkoston laajennuksia lähinnä Oulun kaupungin alueella. Kainuussa viemäriverkosto kattaa asemakaavoitettujen alueiden lisäksi taajamien lievealueita. Myös haja-asutusalueen kyliä on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Vuolijoen kirkonkylän ja Otanmäen taajaman jätevedet johdetaan Kajaaniin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin varrella olevista kylistä Vuottolahti ja Mainua ovat liittyneet siirtoviemäriin.
Kiiminkijoki-Kuivajoki -alueella Kiiminkijoen varteen on rakennettu kattava viemäriverkosto Ylikiimingin
Vepsänkylältä Haukiputaalle, josta jätevedet johdetaan Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Myös Iin taajaman jätevedet johdetaan Taskilaan. Sisämaassa ei ole siirtoviemäreitä, ja viemäriverkostot kattavat vain
taajamat ja paikoin niiden lievealueita. Pudasjärvellä ja Oulun pohjoisissa osissa myös kyliä on viemäröity
kunnalliseen verkostoon. Kainuussa (Puolanka) viemäriverkoston ulkopuolella olevien 300 talouden jätevedet
käsitellään jatkossakin kiinteistökohtaisesti.
Koutajoki-Vienan Kemi -alueen asutus on pääasiassa hyvin harvaa ja se on keskittynyt muutamiin taajamiin
sekä jokivarsiin. Pysyvän asutuksen lisäksi suunnittelualueella on merkittävä määrä vapaa-ajan asutusta. Viemäriverkosto kattaa asemakaavoitettujen alueiden lisäksi taajaman lievealueita. Kuusamossa myös kyliä on
viemäröity kunnalliseen verkostoon.

Yhdyskunnat
Jätevedenpuhdistamoille velvoitetaan hakemaan ympäristölupa. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen ympäristöluvissa tai -asetuksessa annetaan määräykset erityisesti fosforille ja biologiselle hapenkulutukselle
(BOD7atu) sekä kiintoaineelle ja kemialliselle hapenkulutukselle (CODCr). Mikäli ympäristöluvassa ei ole erikseen määrätty raja-arvoja typelle, laitoksen tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään typenpoistoon. Määräykset
annetaan sekä puhdistetun jäteveden jäännöspitoisuudelle että poistoteholle.
Puhdistamojen lupamääräykset ovat viime vuosina kiristyneet erityisesti typen poiston osalta. Vesienhoitoalueella on tällä hetkellä neljä puhdistamoa, joilla on velvoite kokonaistypen poistoon: Taskila, Lakeuden
keskuspuhdistamo, Rukan uusi puhdistamo sekä Kuusamon uusi Mäntyselän puhdistamo, joka valmistuu
vuoden 2021 lopussa. Jätevesien käsittelyä tullaan edelleen jonkin verran keskittämään rakentamalla pääosin
jokivarsiin siirtoviemäreitä, käytännössä Kalajokilaaksoon. Viemäröinnin piiriin kytketään asuinalueita, joiden
jätevedet on aiemmin käsitelty puutteellisesti tai johdettu pienemmälle puhdistamolle. ELY-keskus valvontaviranomaisena tulee arvioimaan puhdistamojen toiminnan lupaehtojen muuttamisen tarpeen säännöllisen valvontatoiminnan yhteydessä viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus tulisi jättää lupaviranomaiselle. Luvan muuttamisen tarvetta arvioidaan YSL 89 §:n 2 momentissa mainittujen perusteiden nojalla. Huomattavan suuria muutoksia ei ympäristöluvissa annettavista määräyksistä ole odotettavissa. Toisaalta typen kuormitus tulee jossain määrin vähenemään uusien yksiköiden
käynnistyttyä ja siirtoviemäriyhteyksien valmistuttua.
Jätevedenpuhdistamojen keskittäminen suurempiin yksiköihin ja siirtyminen sitä kautta tehokkaampiin
puhdistusmenetelmiin vähentää yhdyskuntien jätevesikuormitusta ja siirtää kuormitusta jokivarsista merelle.
Suurissa keskuspuhdistamoissa on mahdollista investoida tehokkaampaan typenpoistoon. Jätevedet ovat tosin yleisesti sen verran kylmiä, että typenpoisto on käytännössä osoittautunut usealla laitoksella hankalaksi.
Jätevesien johtaminen keskuspuhdistamoille mahdollistaa myös haja-asutuksen liittymisen siirtoviemäriin.
Vesihuoltolain mukaisesti kunta määrää alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen, jonka
tulee kattaa erityisesti asemakaava-alueet. Myös asemakaava-alueiden lievealueiden asutus pyritään saamaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden piiriin.
Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien yhteiskäsittelyä edistetään silloin, kun se osoittautuu kokonaiskuormituksen kannalta tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiin liittyvät häiriötilanteet pyritään estämään ennalta ja vahinkotilanteisiin varaudutaan ennakolta riittävin toimin.
Sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän ja voimistuvan, minkä vuoksi vesihuollossa on syytä kiinnittää
erityistä huomiota rankkasateisiin ja tulviin varautumiseen. Talvisin routa-ajan lyheneminen ja rankkasateiden
yleistyminen lisäävät vuotovesien määrää viemäreihin. Vuotovedet viilentävät puhdistamoillepuhdistamoille
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tulevaa vettä ja kasvattavat jäteveden virtaamia. Sään ääri-ilmiöiden haitallisia vaikutuksia ehkäistään vuotovesien määrän vähentämisellä, erityistilanteisiin varautumisella sekä hulevesien hallintaa parantavilla toimenpiteillä.

Toimenpiteiden toteutuminen
Haja-asutuksen jätevesiasetuksen määrällisessä toteutuksessa ei päästy täysin tavoitteisiin. Sen sijaan yhdyskunnille asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin.

 Valtakunnallinen viemäröintiohjelma (2012–2016) edisti haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja paransi merkittävästi jäteveden käsittelyä ympäristön kannalta herkillä alueilla. Viemäröimättämiä alueita on saatettu jätevesiviemäreiden piiriin tämän jälkeenkin siellä missä se on ollut tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi, mutta haja-asutusalueiden viemäröintihankkeet ovat vähentyneet valtion luovuttua vesihuoltotöistä ja vesihuoltoavustuksista vuonna 2016. Lainsäädäntömuutokset ovat hidastaneet haja-asutuksen
jätevesienkäsittelyyn liittyvien toimien toteutusta. Ympäristöministeriön rahoittamilla jätevesineuvontahankkeilla on kuitenkin pystytty tarjoamaan kiinteistökohtaista neuvontaa tehokkaasti koko vesienhoitoalueella aina
vuoden 2019 loppuun saakka.
 Toimenpiteistä suunnitellusti tai lähes suunnitellussa laajuudessa ovat toteutuneet jätevesien hygienisointi, ravinteidenpoiston tehostaminen suositussopimuksen keinoin, viemäreiden vuotovesien vähentäminen ja sekaviemäröinnistä luopuminen sekä viemäröintipalvelujen laajuuden muutokset taajamissa.
Laitoksille on rakennettu erillisiä typenpoistoprosesseja, joten tehostettu kokonaistypenpoisto ja tehostettu
ammoniumtypen poisto ovat myös toteutuneet varsin hyvin. Sähkönjakelun katkoksien vaikutusten estämiseksi lähes kaikilla laitoksilla on joko kiinteä tai tarvittavaan kohteeseen kuljetettava varavoimakone.
 Suurin osa teknis-taloudellisesti järkevistä siirtoviemärihankkeista on toteutettu.
 Uusien jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen on edistynyt. Kuusamon Mäntyselän jätevedenpuhdistamon on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Laitoksen lupaehdot ovat erittäin tiukat. Kalajoen Keskuspuhdistamolla käsitellään Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Alavieskan ja Sievin kuntien jätevedet. Laajennus
(II vaihe) on suunnitteilla ja lupahakemus tarkoitus saada vuoden 2020 aikana aluehallintovirastoon. Rakennettavan Nivala – Raudaskylä – Ylivieska -siirtoviemärin avulla alueen jätevesiä saadaan sittemmin tehokkaamman käsittelyn piiriin.

3.2 Teollisuus ja kaivostoiminta
3.2.1 Teollisuuslaitokset
Vesienhoitoalueella on väkimäärään nähden paljon teollisuutta. Puunjalostus- ja kemianteollisuus on keskittynyt Ouluun ja metalliteollisuus Raaheen. Elintarviketeollisuutta on eniten vesienhoitoalueen eteläosissa.
Pienten laitosten jätevedet johdetaan suurelta osin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoihin käsiteltäviksi. 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, joilla on vaikutusta lähialueen veden
laatuun. Teollisuuslaitoksia käsitellään yksityiskohtaisemmin toimenpideohjelman osan 2 aluekohtaisissa tarkasteluissa.
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3.2.2 Kaivokset
Kaivostoiminta on hyvin suhdanneherkkää; toisaalta alueella on suunnitteilla uutta kaivostoimintaa, mutta toisaalta kaivosten toiminnan rahoituksessa on ollut suuria ongelmia. Kaivostoiminnan kasvu lisää haitallisten
aineiden kuormitusta ja kaivostoiminnan riskit pinta- ja pohjavesille voivat lisääntyä. Vesistöpäästöt sisältävät
usein raskasmetalleja, jotka voivat olla haitallisia, suurina määrinä jopa myrkyllisiä vesieliöstölle. Kaivoksista
kuormitusta on kohdistunut pääasiassa Nuasjärveen, Pyhäjärveen, Raahen edustalle Perämereen ja Kalajokeen. Kaivostoimintaa käsitellään yksityiskohtaisemmin toimenpideohjelman osan 2 aluekohtaisissa tarkasteluissa.

3.2.3 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot
tarvitsevat ympäristöluvan. Ympäristölupa on oltava kaikille merkittäville teollisille toiminnoille, kuten massa-,
paperi- ja kartonkitehtaalle, rauta- ja terästehtaalle, kemiantehtaalle, kaivostoiminnalle, malmin tai mineraalien
rikastamolle, maidonjalostuslaitokselle sekä elintarviketuotantolaitokselle. Vesien tilatavoitteiden huomioiminen on korostunut vahvasti hoitokauden aikana.
Teollisuussektorilla ympäristöhaittoja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja ympäristön eri osiin kohdistuvat
vaikutukset otetaan tasavertaisesti huomioon. Päästöjen rajoittaminen perustuu parhaaseen käytettävissä
olevaan tekniikkaan (Best Available Techniques, BAT). Teollisuuden prosessitekniikkaa kehitetään ja ravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoilla optimoidaan. Teollisuuslaitoksen lupaprosessissa selvitetään vaarallisia ja haitallisia aineita koskevassa asetuksessa mainittujen aineiden käyttö ja päästöjen merkittävyys. Tarvittaessa näille aineille asetetaan päästö- ja tarkkailumääräyksiä.
Vesienhoitoalueen eteläosalla on useita teollisuuslaitoksia, erityisesti elintarviketeollisuutta, joiden jätevedet johdetaan käsiteltäviksi taajamien jätevedenpuhdistamoihin. Puhdistamojen ja teollisuuslaitosten keskinäisillä sopimuksilla, tarvittavilla esikäsittelyllä ja käyttötarkkailulla huolehditaan siitä, ettei jätevedenpuhdistamojen toiminta häiriinny yllättävistä päästöistä.
Ympäristönsuojelulain uudistus on tuonut Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin osaksi kansallista
lainsäädäntöä. Direktiivin avulla vähennetään suurimpien teollisuuslaitosten päästöjä. Vanhatkin laitokset velvoitetaan hyödyntämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Suomessa velvoitteet koskevat noin tuhatta laitosta esimerkiksi energia-, metsä- ja kemianteollisuuden aloilla. Nämä ns. BAT-päätelmät ovat päästötasojen
osalta oikeudellisesti sitovia. Ne uudistetaan määräajoin ja aina uudistamisen jälkeen ympäristöluvat on tarkistettava vastaamaan uudistettuja päätelmiä neljän vuoden kuluessa päätelmien julkaisemisesta. BAT-päätelmistä voidaan myöntää poikkeuksia, jos ne johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin suhteessa
saavutettaviin ympäristöhyötyihin.
Ympäristövaikutuksiltaan teollisuuspäästödirektiivi on huomattava. Esimerkiksi energiantuotantolaitosten
rikkidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän direktiivin toimeenpanon myötä 12 prosenttiyksikköä vuoden
2010 tasosta.

Toimenpiteiden toteutuminen
Vesienhoidon aiemmilla suunnittelukierroksilla teollisuudelle ja kaivostoiminnalle ei esitetty erillisiä täydentäviä
vesienhoidon toimenpiteitä.
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3.3 Turvetuotanto
3.3.1 Turvetuotannon sijoittuminen ja vaikutukset vesienhoitoalueella
Pohjois-Pohjanmaalla on valvottavia turvetuotantoalueita noin 140, joista viidellä on tuotanto jo loppunut ja 13
ei aloitettu. Tuotantopinta-ala on toisen vesienhoitokauden aikana pienentynyt lähes puoleen ja on noin 12
800 hehtaaria (vuoden 2019 tuotanto-, tuotantokuntoinen ja kunnostettavana oleva pinta-ala). Eniten tuotantoalueita on Iijoen valuma-alueella ja siellä etenkin Siuruanjoella. Myös Siikajoella on paljon turvetuotantoalueita. Kainuussa Oulujärven valuma-alueella on kaikkiaan 24 valvottavaa tuotantokunnossa olevaa turvetuotantoaluetta. Näistä noin puolella tuotanto on loppunut viime vuosien aikana. Kuormittava kokonaispinta-ala
vuonna 2019 oli noin 1 300 hehtaaria, mikä on reilu puolet (62 %) vähemmän kuin tuotannossa olevan pintaalan ollessa korkeimmillaan vuonna 2007. Pääosa tuotantoalueista sijoittuu Oulujärven itä- ja eteläpuolelle.
Turvetuotantoa käsitellään yksityiskohtaisemmin toimenpideohjelman osan 2 osa-aluekohtaisissa tarkasteluissa.

Tuotantoalueen ojittamisen yhteydessä suo eristetään ympäröivästä valuma-alueesta. Vesivarastojen tyhjennys lisää tilapäisesti
alapuolisten uomien virtaamia. Ojitus ja turpeen poisto pienentävät suon vesivarastoja, mikä muuttaa alueen valumaoloja. Suon
kuivatus turvetuotantoa varten voi aiheuttaa pohjaveden pinnan alentumista ja pohjaveden saatavuuden vähentymistä. Virtaamat
ja muut hydrologiset olosuhteet vaikuttavat oleellisesti turvetuotannon vuosittaiseen kuormitukseen.
Turvetuotantoalueilta huuhtoutuu vesistöihin kiintoainetta, ravinteita, humusta ja rautaa. Kiintoaine koostuu suurimmaksi osaksi
orgaanisesta aineksesta. Orgaanisen kiintoaineksen liettävä vaikutus on suurempi kuin kivennäismaa-aineksen. Orgaaninen aines
myös kuluttaa hajotessaan happea. Liuennut orgaaninen aines on pääasiassa humusta, jota luontaisestikin huuhtoutuu runsaasti
soilta. Turvetuotantoalueelta lähtevässä vedessä typpi on suurelta osin epäorgaanista.
Paikallisesti turvetuotannon kuormituksella voi olla merkittävä vaikutus veden laatuun. Vaikutukset näkyvät selvimmin jokivesistöjen sivu-uomissa ja joissakin latvajärvissä. Turvetuotannon vaikutusten erottaminen samantyyppisestä metsätalouden kuormituksesta on usein vaikeaa. Erityisesti turvevoimaloiden turpeen hankinta-alueille kohdistuu toimintojen keskittymisestä aiheutuvaa
kuormituspainetta. Turvetuotantoalueet ja niiden jälkikäyttö lisäävät maa- ja metsätalouden sekä peruskuivatuksen tapaan happamuushaittojen riskiä happamien sulfaattimaiden alueella.

3.3.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleislaki. Sitä sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Turvetuotannolle ja siihen liittyvälle ojitukselle täytyy hakea ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristölupaharkinnassa tulee ottaa laajasti huomioon niitä sijoituspaikan tai lähialueen luonnonarvoja, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä, mutta joita ei ole muussa lainsäädännössä otettu huomioon. Vesien tilatavoitteiden huomioiminen on korostunut vahvasti toisen hoitokauden aikana.
Ympäristöluvissa annetaan määräyksiä muun muassa vesiensuojelurakenteista, niiden kunnossapidosta
ja käytöstä sekä käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta. Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja parhaan käytännön periaatteen (BEP) soveltamista. Turvetuotantoalueilla BAT määritellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon tuotantoalueen erityisolosuhteet sekä
jäljellä oleva käyttöikä. Uusilta alueilta vaaditaan yleensä aina vähintään ympärivuotista pintavalutuskenttää
tai muuta sen tasoista vesiensuojelua. Mahdollisuudet ympärivuotisen pintavalutuksen toteuttamiseen on tutkittava tuotantoalueen koosta riippumatta. Muutoinkin tuotannon ulkopuolisen ajan kuormituksen vähentämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Virtaamansäätörakenteet, jotka laajalti lasketaan osaksi vesiensuojelun perustasoa, auttavat mukautumaan muuttuviin ilmasto-oloihin. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje on
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uudistettu (OH 2/2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje). Tarkkailuohje uudistettiin 2017 ja päivitettiin
2020 (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:13).
Vesiensuojelutoimien tehostuminen on vähentänyt turvetuotannon ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Pohjois-Pohjanmaalla kuormitus on lähtenyt laskuun 1990-luvun puolivälistä alkaen, kun pintavalutuskentät yleistyivät turvetuotantoalueilla. Laskeva suuntaus jatkunee, kun pintavalutus ja ympärivuotinen vesienkäsittely
edelleen yleistyvät sekä nykyisen kehityksen valossa tuotantopinta-ala edelleen pienenee. Suurimmalla osalla
(95,5 %) turvetuotantoalueista oli vuonna 2019 käytössä vähintäänkin kesäaikainen pintavalutuskenttä tai jokin muu tehostettu vesiensuojelumenetelmä. 2013 vastaava luku oli 78 %.
Turvetuotannosta poistuvien alueiden jälkihoidosta huolehditaan niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman
vähän vesistökuormitusta ennen alueiden siirtymistä muuhun maankäyttöön. Jälkihoidosta annetaan erikseen
lupamääräykset ympäristöluvissa, mutta turvetuotannon jälkeisestä maankäytöstä päättää alueen omistaja.
Jälkikäyttömahdollisuuksia voi rajoittaa esimerkiksi alueen kuivatustilanne tai happamat sulfaattimaat. Jälkikäytössä joillain alueilla on esiintynyt happamuusongelmia, jotka ovat osin olleet aiemmasta turvetuotannosta
johtuvia, osin uuden toiminnan seurausta.
Turvetuotantoalueiden toiminnallisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla huolehditaan siitä, ettei tuotantoalueelta purkautuvia pintavesiä imeydy pohjaveteen eivätkä kuivatus ja vesienkäsittely aiheuta toisaalta haitallista pohjavedenpinnan alenemista.

Toimenpiteiden toteutuminen
Toisella kierroksella vesienhoidossa suunniteltiin täydentävänä toimenpiteenä vähäisessä määrin pienkemikalointia, osin myös pilottimielessä toteutettavaksi.

 Monet toimenpiteet riippuvat tuotannon määrästä ja se on nyt laskussa. Kesäaikaisen pintavalutuksen
muuttaminen ympärivuotiseksi mittaa vesiensuojelun edistymistä todellisuudessa, samoin kuin se, että pintavalunnan käyttö on suhteellisesti lisääntynyt, kuten on suunniteltukin.
 Pienkemikalointi: Kemikalointi menetelmänä on osoittautunut hankasti hallittavaksi ja haitat ovat joissain
tapauksissa hyötyjä suuremmat. Tähän liittyvää hanketta ei ole ollut vireillä.

 Turvetuotannon hankkeet ovat liittyneet happamuuden hallitsemiseen ja tunnistamiseen.

3.4 Kalankasvatus
3.4.1 Kalankasvatuksen sijoittuminen ja vaikutukset vesienhoitoalueella
Kalankasvatuksen keskittymät ovat Kuusamossa ja Taivalkoskella, Oulujoen vesistöalueen latvoilla sekä Kuivaniemen edustan merialueella. Perämeren ulompiin rannikkovesiin kuuluvaan Hailuoto-Kuivaniemi -vesimuodostumaan sijoittuu Laitakarin Kala Oy:n uusi iso laitos. Laitoksen toiminta on vasta käynnistymässä.
Toiminnassa on vajaa 50 laitosta, minkä lisäksi kaloja kasvatetaan yli 30 luonnonravintolammikoissa.

Merkittävin kalankasvatuksen aiheuttamista ympäristöhaitoista on ravinnekuormitus, joka syntyy kalojen ulosteista sekä syömättä jääneestä rehusta. Haitta kohdistuu lähinnä paikallisesti laitosten lähialueille. Koska kalankasvatus on usein keskittynyt alueelle, jossa muu
kuormitus on melko vähäistä, näkyy pienikin ravinnelisäys vesien tilassa. Jokien varressa olevien laitosten alapuolella alustaan kiinnittyvien
rihmamaisten levien määrä saattaa lisääntyä selvästi loppukesällä etenkin kalankasvatuksen keskittymäalueella. Ravinteet päätyvät tehokkaasti perustuottajien käyttöön, koska kuormitus keskittyy kasvukaudelle.

Kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitus on vähentynyt 1990-luvun tilanteesta noin 70 % tuotantomäärien
alenemisen ja vesiensuojelutoimien seurauksena. Kalakiloa kohti laskettu ominaiskuormitus oli vuonna 2010
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vain noin kolmannes 1980-luvun alun tilanteesta. Kalan kulutus on nyttemmin kasvanut ja tuotantomäärät
vesienhoitoalueella ovat parin viime vuoden aikana olleet korkeampia kuin aikaisempina vuosina.
Luonnonravintolammikkoja rakennettiin kiivaasti 1970- ja 1980-luvuilla. Sittemmin niiden käyttöaste ja
vesistökuormitus on selvästi laskenut. Lammikon epäedullinen sijainti ja tyhjennysten aiheuttama kuormitus
sekä eräissä tapauksissa lannoitus saattavat kuormittaa alapuolista vesistöä. Luonnonravintolammikkoja ei
tarkastella vesimuodostumina.
Kalankasvatusta käsitellään yksityiskohtaisemmin toimenpideohjelman osan 2 aluekohtaisissa tarkasteluissa.

3.4.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Kalankasvatusta ohjaavat ympäristönsuojelulaki, vesilaki ja jätelaki. Kalankasvatus- ja kalanviljelylaitoksien
laitoskohtaiset vesiensuojeluratkaisut määrätään ympäristöluvissa. Laitokset tarvitsevat luvan silloin, kun
niissä käytetään vähintään 2 000 kg kuivarehua vuodessa tai sitä vastaava määrä muuta rehua, tai kun kalojen
kasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa. Lisäksi luvan tarvitsee vähintään 20 hehtaarin luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä.
Kalankasvatuksen vesiensuojelutoimet ja niiden tehostaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti ympäristölupamenettelyn yhteydessä. Ympäristöluvissa annetaan määräyksiä ravinnepäästöistä, veden käytöstä, lietteenpoistosta sekä päästö- ja vaikutustarkkailusta. Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä parhaan käytännön (BEP) periaatteiden soveltamista.
BAT-vertailu-asiakirjoja, BREF-dokumentteja, ei ole kalankasvatuksesta kuitenkaan tehty. Kalankasvatuksen
paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta parhaat käytännöt ovat tulleet määritellyiksi lupa- ja
oikeuskäytännössä. Nykyisen tiedon perusteella voidaan todeta, että BAT-periaatetta on mahdollista soveltaa
sisämaan kalankasvatukseen, kun taas verkkoallaskasvatuksen ympäristönsuojelua voidaan edistää BEPperiaatteen mukaisesti, koska verkkoallaskasvatukseen ei ole saatavilla vesiensuojelutekniikkaa.
Kalojen ruokinnalla pystytään vaikuttamaan vesistökuormituksen määrään. Kalankasvattamoissa pyritään
käyttämään mahdollisimman vähän fosforia sisältäviä rehuja. Fytaasientsyymin käyttö tehostaa kalojen ruuansulatuksessa kasviperäisen fosforin sulatusta. Verkkoallaskasvatuksessa vesiensuojelua edistetään laitoksen ja kalojen hyvällä hoidolla sekä ohjaamalla laitokset sopiville alueille. Sisämaan allaskasvatuksessa kuormitusta pienennetään sekä teknisillä ratkaisuilla että laitoksen ja kalojen hyvällä hoidolla. Maapohjaiset altaat
ilman vedenpuhdistusjärjestelmiä eivät ole uusissa hankkeissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Teknisinä
vesiensuojelumenetelminä käytetään lietteen keräämiseen lietetaskuja tai -altaita, pyörreselkeyttimiä, pystyselkeyttimiä, rumpusiivilöitä tai mikrosiivilöitä. Lietteen keruu on tehokkaimmillaan jatkuvaa tai ajastettua.
Ympäristönsuojeluviranomaisten näkemys on, että toiminnasta aiheutuvan kuormituksen vesistövaikutukset
eivät saa kasvaa nykyisestä. Kalankasvatuksen ominaiskuormituksen alentaminen nykyisillä kasvatusmenetelmillä
ei ole käytännössä mahdollista. Tuotannon merkittävä lisääminen edellyttää siis vähemmän kuormittavan tekniikan käyttöönottoa. Umpikassitekniikalla kuormitusta voidaan vähentää arviolta noin kolmasosaan nykyisestä,
mutta menetelmän korkeat investointi- ja käyttökustannukset rajoittavat sen käyttöönottoa. Kasvatuksen siirtäminen
maa-altaisiin antaisi mahdollisuuden käsitellä toiminnassa muodostuvia vesiä ennen vesistöön johtamista, mutta
suurten vesimäärien puhdistamiseen ei toistaiseksi ole taloudellisia menetelmiä. Kiertovesilaitosten kuormitus
on hallittua ja selkeästi vähäisempää, mutta ne ovat investointeina suuria. Kiertovesilaitokset voivat olla tavallista laitoksia kertaluokkaa suurempia ja niitä voidaan sijoittaa uudenlaisille alueille.
Rannikkovesissä verkkoallaskasvatuksen sijainninohjauksella voidaan vaikuttaa päästöjen vesistövaikutuksiin. Vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman (2014) avulla kalankasvatusta ohjataan ympäristön, elinkeinon ja vesien hyödyntämisen kannalta sopiville alueille. Vaikka vesiviljelyn ravinnekuormituksen
osuus on valtakunnallisesti pieni, sillä voi olla paikallisia vaikutuksia. Siksi sijainninohjaus on tärkeää. Sijainninohjaussuunnitelma täydentää ympäristöministeriön vuonna 2013 vahvistamaa kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjetta. Sijainninohjaussuunnitelma ei velvoita nykyisiä laitoksia siirtämään nykyistä toimintaansa
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uusille alueille. Se ei myöskään estä hakemasta ja saamasta lupaa tunnistettujen alueiden ulkopuolelta, jos
alueen sopivuus vesiviljelyyn todennetaan ympäristölupakäsittelyssä. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelle on
laadittu alueellinen sijainninohjaussuunnitelma (Luke 2015), jota kuitenkin on nähty tarpeelliseksi vielä tarkistaa. Itämeren alueen ravinteita kierrättävän ns. Itämerirehun käyttö on yleistynyt. Ohjauskeinona selvitetään
kalankasvatuksen nettokuormituksen pienentämistä vesistön ravinteiden kierrättämisellä tai uudella ravinteiden poistolla vesistöstä.

Toimenpiteiden toteutuminen
Toisella kierroksella vesienhoidon täydentävää toimenpidettä Lietteen poiston tai lietteen käsittelyn tehostaminen maalaitoksilla esitettiin neljälle laitokselle

 Lietteen poisto ja käsittely on tehostunut.
 Itämerirehu on käytössä ja sijainninohjaussuunnitelmaa hyödynnetään (ohjauskeinot)

3.5 Turkiseläintuotanto
3.5.1 Turkiseläintuotannon sijoittuminen ja vaikutukset
Vuonna 2020 vesienhoitoalueella oli noin 65 kettu- ja 40 minkkitarhaa. Määrä on pysynyt suunnilleen samana
edellisestä hoitokaudesta. Turkiseläintuotanto on keskittynyt lähes täysin 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.

Turkistarhoilta tuleva kuormitus muodostuu pääasiassa päästöistä maaperään ja sitä kautta pohja- ja pintavesiin. Osa sade- ja sulamisvesistä, virtsasta sekä juottolaitteista valuvasta vesistä huuhtoo varjotalojen lanta-alustoja, jolloin osa lannan sisältämistä ravinteista huuhtoutuu tarha-alueen maaperään. Pääosa kuormituksesta syntyy pentujen kasvatuskaudella, touko-joulukuussa. Talvisin nahoitusajan jälkeen tarhoilla on vain siitoseläimiä. Turkistarhauksesta aiheutuu välillisesti kuormitusta, kun turkiseläinten lannalla lannoitetuilta pelloilta
huuhtoutuu ravinteita vesistöön. Toisaalta kuormituspotentiaali ei kasva, jos lannalla korvataan muiden lannoitteiden käyttöä.

3.5.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Ympäristönsuojelulain mukaisesti turkistarhalla tulee olla ympäristölupa, jos se on tarkoitettu vähintään 500
siitosnaarasminkille tai lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaavalle muulle eläinmäärälle.
Myös pienemmälle tarhalle on haettava ympäristölupa, jos toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristösuojelulain mukainen määräys koskee tarpeellisin osin
myös vanhoja eläinsuojia ja turkistarhoja, joiden luvan tarpeellisuuden on harkinnut ELY-keskus tai kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristöluvat sisältävät yleisiä määräyksiä tuotannon määrästä, lannan käsittelystä ja vesiensuojelusta. Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje toimii tukena ympäristönsuojelulain ja
–asetuksen toimeenpanossa. Vuonna 2000 julkaistu turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje on päivitetty uudella vuonna 2018.
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Vesiensuojelumääräykset annetaan lupakäsittelyn yhteydessä. Vesiensuojelun tehostamiseksi turkistarhoilla otetaan käyttöön halliratkaisuja, vesitiiviitä lanta-alustoja ja sadevesien erillisjohtamista. Lisäksi vesistökuormitusta voidaan vähentää rehuja ja ruokintamenetelmiä sekä lannan käsittelyä ja hyötykäyttöä kehittämällä. Riskejä pohjavesille vähennetään siirtämällä tiloja pois pohjavesialueilta.
Siirtyminen varjotaloista hallikasvatukseen mahdollistaa hallitun ja parhaan käyttökelpoisen puhdistustekniikan käytön, mikä vähentää vesistöön kohdistuvia ravinnepäästöjä. Vaikka turkiseläinten hallikasvatus on hitaasti lisääntymässä, eivät halliratkaisut ole yleisiä vesienhoitoalueella. Varjotalojen nestetiiviiden alustojen
käyttöönotto uudisrakentamisen ja vanhojen talojen peruskorjaamisen yhteydessä vähentää ravinnepäästöjä
maaperään ja valumavesiin. Tiiviit alustat asennetaan tilojen peruskorjauksen yhteydessä. Tiiviitä alustoja
asennetaan osin myös nykyisten varjotalojen alle. Vesitiiviiltä alustoilta suotonesteet on kerättävä talteen.
Yleensä ne käytetään peltolannoitteeksi. Valumavesien käsittelyn tarve ei ole niin suuri, jos käytössä on tiiviit
alustat ja kattovedet johdetaan pois niin, etteivät ne pääse huuhtomaan tarha-aluetta.
Tarhauksen keskittymäalueilla lantaa muodostuu verraten paljon suhteessa lähialueiden peltoalaan, mikä
voi lisätä tarvetta tehostaa sekä turkistarhauksen että karjanlannan jatkokäsittelyä. Turkistarhojen keskittyminen
Kalajoen alueelle on suosinut yhteistarha-alueiden perustamista. Yhteistarha-alueilla on käytössä turkiseläinlannan yhteiskompostointilaitoksia, mikä on vähentänyt päästöjä vesistöön.

Toimenpiteiden toteutuminen
Ensimmäisellä suunnittelukierroksella turkistaloudelle ei esitetty vesienhoidon täydentäviä toimenpiteitä. Toisella kierroksella vesienhoidossa suunniteltiin perustoimenpiteitä ja täydentävänä toimenpiteenä oli neuvontaa.

 Turkistuotannon valumavesien käsittelymenetelmien rakentamisessa ilmeisesti jäädään tavoitteesta,
mutta toisaalta turkistuotannon tiiviiden alustojen rakentaminen on ollut selvästi tavoitetta aktiivisempaa. Osin
nämä kompensoivat toisiaan, kun tiiviit alusta vähentävät valumavesien käsittelyn tarvetta.
 Neuvonnassa tavoitteeseen oli päästy jo hoitokauden puolivälissä

3.6 Maatalous
3.6.1 Maatalouden sijoittuminen ja vaikutukset vesienhoitoalueella
Maatalous on keskittynyt vesienhoitoalueen eteläiselle osa-alueelle (kuva 3.1). Jokilaaksojen ja rannikon peltoviljely- ja karjatalousalueilla suurin osa kasviravinnekuormituksesta aiheutuu maataloudesta. Ravinne- ja
kiintoainekuormitus aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja liettymistä, kuivatukset puolestaan lisäävät vesistöjen happamuutta. Maataloustuotanto on muovautunut vesienhoitoalueen eri osissa toisistaan poikkeavaksi.
Tämä johtuu eroista ilmastollisissa olosuhteissa ja maaperän ominaisuuksissa.
Vuonna 2019 vesienhoitoalueella oli noin 4 730 maataloutta harjoittavaa tilaa (Luke, Maataloustilastot).
Maatilojen määrä on laskenut 2000-luvulla ja samalla tilojen keskikoko on kasvanut (kuva 3.2). Vuonna 2019
tilojen keskimääräinen peltopinta-ala oli Pohjois-Pohjanmaalla 58 ha ja Kainuussa 41 ha. Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun alueella oli viljelykäytössä lähes 235 200 hehtaaria peltomaata vuonna 2019. Se on hieman noussut vuodesta 2013, jolloin se oli 227 200 ha. Tästä valtaosa, 213 100 hehtaaria, oli Pohjois-Pohjanmaan puolella. Kaikkiaan maatalouskäytössä oli 264 900 ha.
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Maatalousmaan jakautuminen Oulujoen-Iijoen
vesienhoitoalueella
2%
9%

15 %

Kalajoki-Temmesjoki
Oulujoki
Kiiminkijoki-Kuivajoki
74 %

Koutajoki-Vienan Kemi

Kuva 3.1. Peltopinta-alan jakautuminen suunnittelualueille Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella (Peltolohkorekisteri).

Graa

Kuva 3.2. Maatilojen lukumäärän kehitys Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vuosina 2010–2019.

Vesienhoitoalueen maatiloilla yleisimmät tuotantosuunnat ovat lypsykarjatalous ja viljanviljely. Viljanviljelyä on
eniten Oulunseudulla ja eteläisellä osa-alueella. Eteläisellä osa-alueella on myös runsaasti karjataloutta, joka
on keskittynyt etenkin Kalajokilaaksoon. Lypsykarjatalous on pääasiallinen tuotantosuunta pohjoisella osaalueella ja Kainuussa. Muiden päätuotantosuuntien osuus jää yhteensä muutamaan prosenttiin.
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Kuva 3.3. Peltomaan fosforitaseen kehitys Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vuosina 2010–2019. Lin. = kehityssuuntaa kuvaava trendiviiva.

Lannan fosfori- ja typpimäärät ovat maatalouskäytössä olevaa maata kohti laskettuna suurimmat Kalajoen
vesistöalueella, etenkin kun mukaan lasketaan turkiseläinten lanta. Karjanlannan fosforipitoisuus on korkea.
Fosforia saattaa kertyä maahan tarpeettomasti alueilla, joissa karjanlannan käyttö on sallituissa puitteissa,
mutta runsasta. Tilatasolla maaperän fosforipitoisuus (P-luku) on tavallisesti korkea myös pellolla, joilla on
viljelty perunaa tai avomaan vihanneksia. Tavoiteltava viljavuusluokka vesiensuojelun ja tuottavuuden kannalta on tyydyttävä. Sitä korkeampaan fosforilukuun (hyvä, korkea, arveluttavan korkea) tähtäävällä lannoituksella viljelijä ei saa lisää lannoitusvastetta, vaan ravinteiden huuhtoutuminen pellosta lisääntyy. Viljavuusluokaltaan tyydyttävää korkeampien peltomaan fosforilukujen osuus peltoalasta on pienimmillään vesienhoitoalueen eteläosien kunnissa (kuva 3.4). Kartta perustuu melko vanhaan aineistoon, joten se tullaan päivittämään kuulemisen aikana.
Vesistökuormituksen kannalta oleellista on, että maan kasvukunto on hyvä ja kuivatus on toimiva. Tällöin
viljelykasvi pystyy käyttämään tehokkaasti lannoitteiden ravinteet, jolloin ne eivät huuhtoudu vesistöön. Myös
lannoituksen oikea ajankohta on tärkeä. Fosforitaseella mitataan sitä, kuinka hyvin tilalle ja pelloille tuotu
fosfori on saatu hyödynnettyä lähinnä lannoitteena. Fosforitase onkin laskenut vesienhoitoalueella selvästi
vuosituhannen alkuun verrattuna. Aivan viime vuosina fosforitase on kuitenkin jonkin verran noussut niin vesienhoitoalueella kuin koko maassakin. Vuonna 2018 fosforitase oli Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin 3,6
kg/ha ja Kainuussa 6,6 kg/ha, kun koko maan fosforitase on keskimäärin 5,9 kg/ha (Luke, Tilastotietokanta).
Typpitaseen kehitys on ollut saman suuntainen vaikkakin loivemmin laskeva.

Maatalouden aiheuttama fosfori- ja typpikuormitus on keskeinen pintavesien rehevöittäjä. Suurin osa kuormituksesta aiheutuu
huuhtoutumisesta pelloilta. Suurin osa peltojen ravinnekuormituksesta tulee vesistöön kevättulvan ja muiden tulvien aikana. Vähäjärvisten rannikkojokien rehevöitymiseen vaikuttavat lähinnä kesäaikana jokeen tulevat peltojen ravinnehuuhtoumat. Sen sijaan
tulva-ajan huuhtoumat siirtyvät nopeasti merialueelle. Uusien peltojen raivaus ja peltojen kuivatuksen tehostaminen, erityisesti
salaojituksen lisäämistavoitteet, aiheuttavat happamuuskuormituksen lisääntymisen uhkaa rannikkojokien alajuoksuilla. Vesistövaikutukset koostuvat vesistöjä lannoittavan ravinnekuormituksen lisäksi orgaanisen kuormituksen aiheuttamasta hapenkulutuksesta, raudan, alumiinin ja happamuuden aiheuttamasta ekotoksisuudesta ja kiintoainekuormituksen aiheuttamasta pohjien liettymisestä.
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Kuva 3.4. Fosforitilaltaan tyydyttävää korkeampien viljavuusluokkien osuus peltoalasta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen kunnissa. Kartta
päivitetään kuulemisen aikana.

Rannikolla sijaitsevien jokien valuma-alueiden peltojen maaperässä esiintyy verraten yleisesti happamia sulfaattimaita. Happamuuskuormituksen vaikutukset näkyvät vaihdellen lievästä voimakkaaseen. Vaikka tiedon lisääntyessä ehkäiseviä toimia toteutetaan aiempaa enemmän, voi happamuuskuormitus kuivatuksen
edelleen tehostuessa ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien kuvien ja sateisten kausien äärevöitymisen johdosta
lisääntyä.
Maataloustoimintaa käsitellään yksityiskohtaisemmin toimenpideohjelman osan 2 osa-aluekohtaisissa tarkasteluissa.
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3.6.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää maatalouden kuormituksen vähentämistä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä "Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015" asetettiin maataloudelle tavoitteeksi ravinnekuormituksen vähentäminen vähintään kolmanneksella vuosien 2001–2005 keskimääräisestä tasosta. Kuormituksen vähentämisessä EU:n osaksi rahoittama maatalouden ympäristötukijärjestelmä on edelleen tärkein
keino. Maatalouden rakennemuutos aiheuttaa kotieläintuotannon yksiköiden koon kasvua ja tuotannon keskittymistä. Keskittymisen seurauksena paineet lannan hyötykäytön kehittämiseksi lisääntyvät. Uusia peltoja
on raivattu merkittävästi lisää ja niitä perustetaan vuosittain.

Lainsäädäntö
Peltoviljelyn lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Uudistettu asetus tuli voimaan vuonna
2015 ja sillä toimeenpannaan EU:n nitraattidirektiivi (91/676/ ETY). Siinä säädetään muun muassa lannan
varastoinnista, lannoitteiden levityksestä ja levitysajankohdista, lannoitemääristä, lannan typpianalyysistä, kotieläinsuojan perustamisesta, jaloittelualueiden sijoittamisesta sekä säilörehun puristenesteen talteenotosta ja
maahan levittämisestä.
Kotieläintalouteen liittyvät määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja -asetukseen
(713/2014). Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle. Ilmoituksesta annettaan päätös, jonka noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.
Asianmukaisten lantaloiden rakentamisen jälkeen kotieläintaloudesta aiheutuva kuormitus tulee pääosin lannan
levityksen kautta. Kun lantaa levitetään viljelykasvin ravinnetarpeen mukaisesti ja oikea-aikaisesti pellolle, voidaan kuormitus minimoida.
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnalla on mahdollisuus antaa tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Annettuihin ympäristömääräyksiin sisältyy
vaihtelevasti myös kotieläintalouteen liittyviä määräyksiä.
Nykyinen maanvuokralaki mahdollistaa maatalousmaan vuokraamisen enintään 20 vuoden määräajaksi.
Enimmäisajan pidentyminen (lain muutos 17.12.2010/1140) lisää mahdollisuuksia pitkäjänteiseen toimintaan
ja halukkuutta peltojen perusparannukseen ja maan rakenteen hoitoa edistäviin toimenpiteisiin.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY tähtää yhteisön politiikan puitteista torjuntaaineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi. Toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa seurannan tehostamista, torjunta-aineiden käyttäjille suunnattuja koulutus- ja tiedotustoimia sekä torjunta-aineiden käyttöä
koskevia erityistoimenpiteitä. Suomen lainsäädännössä laki kasvinsuojeluaineista (2011/1563) säätelee torjunta-aineiden käyttöä.
Kaavoituksella sovitetaan yhteen erilaisten maankäyttömuotojen tarpeita ja minimoidaan haitallisia ympäristömuutoksia. Eläinsuojien sijoittumista voidaan ohjata oikeusvaikutteisella yleis- tai asemakaavalla. Jos
kunnassa on tarvetta kaavoittaa eläinten pidolle osoitettuja alueita, merkitään aluevaraukset yleensä maatalouden suurten eläintuotantoyksiköiden aluemerkinnällä ME. Kaavat eivät sellaisenaan ole riittäviä ratkaisemaan eläinsuojan sijoittamista, vaikka niissä olisikin esitetty selvityksiä eläinsuojien ympäristövaikutuksista.
Eläinsuojan sijoittaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisessa ympäristölupamenettelyssä.

Taloudellinen ohjaus
Käytännössä maatalouden ympäristönsuojelua edistetään ennen kaikkea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 sisältyvällä maatalouden ympäristökorvausjärjestelmällä. Maatalouden ympäristökorvaus sisältää muun muassa vesiensuojelun kannalta keskeisiä toimenpiteitä maataloudessa. Tarkoituksena on vähentää kuormitusta pinta- ja pohjavesiin sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.
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Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen (MYTVAS 3) tulokset osoittavat, että
maatalouden ravinnekuormituspotentiaali ravinnetaseilla mitattuna on jatkuvasti vähentynyt sekä typen että
erityisesti fosforin osalta. Väheneminen on ennen kaikkea keinolannoitteiden käytön alenemisen ansiota. Sen
sijaan on viitteitä siitä, että kotieläintuotantokeskittymissä lannasta huuhtoutuvat ravinteet ovat muodostumassa aiempaa suuremmaksi ongelmaksi. Maatalouden ravinnekuormituksen perusongelma onkin kotieläintuotannon ja kasvintuotannon eriytyminen toisistaan, mikä on heikentänyt ravinteiden käytön tarkoituksenmukaisuutta. Erityisesti nurmiviljelyn ravinnetalous toimii heikosti. Seuraavalla ohjelmakaudella olisikin keskityttävä toimenpiteisiin, jotka sekä parantavat lannan sisältämien ravinteiden hyödyntämistä että vähentävät lantaan päätyvien ravinteiden määrää. MYTVAS 3 ‐seurantatulosten mukaan ympäristötuki ei ole vaikuttanut
haitallisesti maatalouden harjoittamisen edellytyksiin. Ympäristötuen lannoitusrajoilla ei ole ollut vaikutusta
sadon laatuun, eikä sanottavasti määräänkään.
Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 sisältää ympäristökorvausjärjestelmän lisäksi muita keinoja
edistää maatalouden vesiensuojelua. Ei-tuotannollisten investointien tuella voidaan rahoittaa monivaikutteisten kosteikkojen perustamista. Investointituilla voidaan rahoittaa toimenpiteitä, joilla on vesiensuojelullista vaikutusta. Esimerkiksi lantaloiden kattaminen vähentää ammoniakkipäästojä ilmaan ja estää sadevesien pääsyn lantalaan. Välillisesti nämä edistävät myös vesiensuojelua. Investointitukimahdollisuus etälantaloille, erityisesti kasvinviljelytiloille suunnattuna, edistää lannan käyttöä tasaisemmin ja oikea-aikaisesti laajemmalla
alueella. Lannan jatkokäsittelyn investointien (esimerkiksi separaattorit) tukeminen edistää myös lannan tarkoituksenmukaista käyttöä. Maaseudun kehittämisohjelmalla voidaan rahoittaa myös vesiensuojelua edistäviä
hankkeita. Kehittämisohjelma antaa viljelijöille mahdollisuuden yhteistyöhankkeisiin, joilla voidaan testata ja
kehittää uusia vesiensuojelumenetelmiä.
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä koostuu ympäristöllisesti kestävään peltoviljelyyn tähtäävästä
ympäristösitoumuksen toimenpidekokonaisuudesta sekä maatalouden vesiensuojelua, maatalousluonnon
monimuotoisuutta ja geneettistä monimuotoisuutta edistävistä erillisistä ympäristösopimuksista. Ympäristökorvausjärjestelmän perustason toteuttamisella on keskeinen merkitys vesistökuormituksen vähentämisessä.
Perustason lisäksi viljelijät voivat valita kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Edellisen ohjelmakauden ympäristötukijärjestelmän suosittuja lisätoimenpiteitä olivat muun muassa talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus sekä lietelannan sijoittaminen peltoon. Suojavyöhykkeiden hoitoon tarkoitettu tuki ei ollut houkutteleva. Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä tuki tulee olemaan parempi. Suojavyöhykkeiden perustaminen on tärkeää etenkin vesistöä kohti viettäville pelloille. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat on julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen monisteita -julkaisusarjassa.
Uusi ohjelmakausi 2021–2027 on valmisteilla. Maataloutta koskevia tekstejä päivitetään kuulemisen aikana, kun saadaan tietoa valmistelun etenemisestä. Nyt vaikuttaisi, että suuria muutoksia ei ole tulossa.

Tekniset toimenpiteet
Kosteikot
Kalajoelta Temmesjoelle ulottuvalle suunnittelualueelle on valmistunut useita maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia:
•

Kalajoen vesistöalue, Ylivieska, Nivala, Haapajärvi (2009)

•

Liminganjoen vesistöalue (2009)

•

Kalajoen sivuhaaran Malisjoen vesistöalue (Nivala) (2008–2009)

•

Kalajoen sivujoen Vääräjoen (Sievi ja Rautio) vesistöalue (2009)

•

Temmesjoen vesistöalue (2010)

•

Neittävänjoki (2013)

•

Haapavesi (2013)

•

Reisjärvi (2013)

•

Siikajoen vesistön alaosa (2015)

•

Liminkaojan vesistöalue, Pyhäjoki (2015)
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Lisäksi sopivia kosteikkokohteita on kartoitettu Siikajokilaaksossa Rantsilan Mankila-Sipola maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman yhteydessä (2008). Esimerkkialueena toimineella Reisjärven Kiljanjärven valuma-alueella 70:stä kartoitetusta kosteikkokohteesta valittiin erilliseen toimenpidesuunnitelmaan (2016) 30 kosteikkoa. Osa maatalousalueiden kohteista toteutettiin nopeasti. Koko Kalajoki-Temmesjoki -suunnittelualueella on vuoteen 2020 mennessä toteutettu maatalouden vesienkäsittelyyn n. 80 kosteikkoa tai niiden kaltaista laskeutusallasta. Nuijunjärven kosteikko Haapajärvellä valmistui 2015 ja on toistaiseksi Suomen suurin, kooltaan 40 hehtaaria.
Oulujoen alueella muutamia maatalouden laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Monivaikutteisten kosteikkojen perustamistarvetta ja -mahdollisuuksia on selvitetty Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden Oulujoen
laaksoa koskevassa yleissuunnitelmassa (2007). Oulujärven länsipuolelle Vaalaan ja Kajaanin Vuolijoelle on
laadittu kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma vuosina 2013–2014. Sotkamossa on
tehty (2014) kosteikkojen yleissuunnittelu.
Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvalla suunnittelualueella on noin viisi maatalouden kosteikkoa.
Koutajoen ja Vienan Kemin alueella on muutama ei-tuotannollisella investointituella rakennettu kosteikko.
Oivangin kosteikko on niistä suurin (14 ha). Sen toimintaa on tehostettu happipatojen avulla. Vienan Kemin
latvavesistöille on tehty vuonna 2009 monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma, mutta Koutajoella kosteikkojen perustamistarve ja -mahdollisuudet ovat selvittämättä.

Suojavyöhykkeet
Kalajoelta Temmesjoelle ulottuvalla suunnittelualueella on muun muassa kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun yhteydessä tarkasteltu peltojen suojavyöhykkeiden perustamistarvetta ja mahdollisuuksia. Lisäksi suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia on tehty jo aiemmin usealla eri alueella:
•

Siikajoen vesistöalueen peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma: Kestilä, Pulkkila, Pyhäntä,
Rantsila, Ruukki, Siikajoki

•

Lamujokivarren peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma: Piippola, Pulkkila, Iso-Lamujärvi-Piippolan kirkonkylä

•

Pyhäjoen vesistöalueen peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma: Kärsämäki, Haapavesi, Oulainen

•

Piipsjärven maanviljelysalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Oulaisissa

•

Kalajoen vesistöalueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma: Haapajärvi, Nivala

•

Vääräjoen ja Siiponjoen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Kalajoella

•

Suojavyöhykesuunnitelma; Reisjärvi, Sievi

•

Vatjusjärvien alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Haapavedellä

•

Komujärven valuma-alueen peltoalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma sekä Junttiselän valuma-alueen peltoalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Pyhäjärvellä

•

Varisjärven valuma-alueen peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Haapajärvellä

Oulujoen vesistöalueella on perustettu jonkin verran peltojen suojavyöhykkeitä maatalouden ympäristötuen
erityistuella. Oulujokivarren rinnepelloilla on verraten yleisesti luontaisia suojavyöhykkeitä. Tästä syystä alueelle ei ole laadittu peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmaa. Paikallisesti suojavyöhykkeen perustaminen eroosioherkille kohteille on tarpeellista.
Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvalla suunnittelualueella suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun tarve on arvioitu vähäiseksi. Julkaisematon suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on tehty Siuruanjokivarren pelloille. Taivalkosken Tyräjärvi–Jokijärven alueelle on tehty LUMO-yleissuunnitelma 2008.
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Koutajoen ja Vienan Kemin suunnittelualueella korkeuserojen kasvaessa myös pellot saattavat olla vesistöön päin viettäviä, jolloin suojavyöhykkeet ovat paikallisesti hyvin tarpeellisia.

Maatalouden happamuuskuormituksen vähentäminen
Nykyiset käytettävissä olevat tekniset toimenpiteet happamien sulfaattimaiden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi koskevat kuivatustapaa ja -syvyyttä, ojituksen vesiensuojelurakenteita, vesistöjen pohjapatoja,
juoksutusjärjestelyjä ja pumppaamojen käyttöä. Vesistön kalkitus on tarvittavan kalkin määrän takia kallis.
Virtavesissä se edellyttää vaativampia jatkuvatoimisia, kontrolloituja järjestelmiä, joten sitä käytetään lähinnä
jo aiheutuneita ongelmia varten. Kaivumassojen neutralointi on sulfaattimailla välttämätöntä, mutta varsinaisella maaperän kalkitsemisella ei saavuteta valumavesien laadun paranemista. Säätösalaojitusta ja säätökastelua käytettäessä peltolohkon eristäminen kokonaan tai vain kokoojaojasta muovikalvon avulla on ollut tutkimuksen kohteena ja vaikuttaisi tehostavan merkittävästi säätösalaojituksen ja etenkin säätökastelun vaikutusta. Valitettavasti menetelmän käyttöön ei ole taloudellista kompensaatiota, eikä sen käyttö ei ole yleistynyt
Kuormitusta voidaan vähentää peruskuivatuksen yhteydessä huolehtimalla pintavesien poisjohtamisesta
siten, ettei pohjavedenpinta riskialueilla liiaksi laske. Tässä voidaan käyttää suunnitelmallisesti mm. pohja- tai
settipatoja sekä välttää perkausten yhteydessä ojien syventämistä ja uusien ojien kaivamista riskisyvyydelle.
Riskialueiden peltolohkoilla kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan joko säätökastelua tai säätösalaojitusta tavallisen salaojituksen sijasta. Oikeasta säädöstä huolehtiminen on tärkeää ja veden lisääminen säätökaivoihin kuivina kausina estää paremmin happamuuden syntymistä ja voi lisäksi edistää kasvua.
Kalajoen-Temmesjoen alueella happamuus on laajamittainen ongelma, jonka lieventämisessä kaikki teknistaloudellisesti tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ovat tarpeen. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus on
mahdollistanut neuvonnan ja ohjauksen kuivatussyvyyden rajoittamiseksi ja toimenpiteiden suuntaamiseksi.
Temmesjoen ja Lumijoen alueella yleiskartoittus ei vielä ole valmis. Happamia sulfaattimaita esiintyy maatalousalueiden lisäksi myös metsätalous- ja turvetuotantoalueiden pohjamaissa ja -turpeissa. Myös odotettua
karkeammilla mailla on havaittu happamoittavia ominaisuuksia (ns. happamat hiekat ja hiedat).
Vuonna 2018 peltojen säätösalaojitusta ja säätökastelua toteutettiin jo yli 10 000 hehtaarin alalla. Säätösalaojitetuista pelloista pääosa sijaitsee Temmesjoen vesistöalueella, missä säätösalaojitus on ollut suosittua etenkin perunanviljelypelloilla. Näillä alueilla myös peltojen maaperä ja kaltevuus ovat verraten yleisesti
sopivia säätösalaojitukselle.
Oulujoen vesistöalueella happamista sulfaattimaista ja mustaliuskeista johtuva kuormitus uhkaa lisääntyä
ilmastonmuutoksen aiheuttamien kuivien ja sateisten kausien äärevöitymisen johdosta sekä kuivatuksen mahdollisesti tehostuessa. Sanginjokeen tulee happamuuskuormitusta turvemailta, happamilta sulfaattimailta ja
mustaliuskeista. Happamuuskuormitus laskee Sanginjoen vuosittaisten pH-minimien keskiarvon alhaiseksi,
tasolle 5,1. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus on valmistunut vasta osalle aluetta
Kiiminkijoen-Kuivajoen alueella lieviä happamuuskuormituksen vaikutuksia näkyy lähes kaikissa vesistöissä. Rannikkojokien alueilla sulfaattimaiden kuivatusten aiheuttama kuormitus uhkaa lisääntyä kuivatuksen
edelleen tehostuessa (lähinnä salaojituksen lisäystavoitteet, metsätalouden kunnostusojitukset ja peruskuivatukset) sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien kuvien ja sateisten kausien äärevöitymisen johdosta.
Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus on valmistunut osalle aluetta, Iijoelle ei vielä. Happamuusriskejä
tiedostetaan jo paremmin alueella tehtävissä kuivatuksissa. Säätösalaojitusta on käytetty vasta vähän.
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Toimenpiteiden toteutuminen
 Ravinteiden käytön hallinta (ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuminen) on toteutunut suunnitellusti.
 Suojavyöhykkeitä esitettiin tehtäväksi 7 300 ha. Tuki oli viljelijöille houkutteleva ja määrä ylittyi yli tuhannella hehtaarilla
 Lannan ympäristöystävällistä käyttöä esitettiin 26 800 hehtaarille. Tavoite toteutui.
 Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto toteutui yli tavoitteen
 Säätösalaojitus ja -kastelu turvepelloilla toimenpiteen tavoite oli 548 ha ja siitä 70 % oli toteutunut hoitokauden puolivälissä.
 Maatalouden kosteikkoja ja laskeutusaltaita esitettiin tehtäväksi niin, että kokonaismäärä hoitokauden
lopussa olisi 105 kpl. Investointien ja hoitosopimusten tukiehdot hieman paranivat ja edellisellä hoitokaudella
alkanut kiinnostus kosteikkojen perustamiseen alkoi realisoitua, mutta valitettavasti ei-tuotannollisten investointien rahoitus loppui kesken. Hoitosopimuksia tehtiin myös muulla rahoituksella tehdyille kosteikoille. Uusjako- ja peruskuivatushankkeiden laskeutusaltaat ja kosteikot ja vesiensuojeluhankkeissa perustetut kosteikot
paikkaavat tilannetta ja tavoitteesta toteutui arviolta 90 %.
 Peltojen talviaikainen eroosion torjunta suunniteltuun hehtaarimäärään ei välttämättä aivan ylletä, jos
käytetään samaa laskentatapaa kuin 2018. Positiivista kuitenkin on, että paljaan maan osuus on pienentynyt
ja kerääjä- ja aluskasvien käyttö lisääntynyt. Valitettavasti peitteisyys viljely- tai kesantokasvilla on puolestaan
vähentynyt.
 Koulutusta ja neuvontaa esitettiin 1 850 tilaneuvontakäyntiä vuodessa. Hoitokauden puolivälissä vuosittainen toteutunut neuvonnan määrä oli 53 % tavoitteesta. Oletus on, että Neuvo 2020 on osattu hyödyntää
paremmin hoitokauden jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi neuvontaa on tehty hankkeissa.
 Lannan prosessointia esitettiin tehostettavaksi 590 000 m3/v. Toteumatietojen keräämisessä on epävarmuuksia, mutta on aivan selvää, että tavoitteesta jäätiin kauas. Ohjelmakaudella 2014–2020 lannan jatkokäsittelyyn, tuotteistamiseen ja biokaasutukseen on voinut saada investointitukea, ja kiinnostus lannan prosessointiin on hiljalleen kasvanut. Mikäli sopivia taloudellisia kannustimia on seuraavalla ohjelmakaudella, prosessointi voi yleistyä.
Happamuuden hallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutustilanne on käsitelty kohdassa 4.9.4.

3.7 Metsätalous
3.7.1 Metsätalouden laajuus ja vaikutukset vesienhoitoalueella
Metsätalouden rehevöittävät vaikutukset näkyvät lähinnä niillä vesialueilla, joilla muun ihmistoiminnan aiheuttamat vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä. Ravinnekuormituksen lisäksi merkittäviä heikentäviä tekijöitä
ovat uomien, virtaamien ja vedenkorkeuksien muuttaminen, veden suuri kiintoainepitoisuus ja muun muassa
eroosiosta johtuva uomien ja järvien liettyminen sekä vesistöä pienempien pintavesien muuttuminen. Ojitukset
lisäävät myös happamuushaittojen riskiä.
Nykyisin purojen perkaamisesta johtuvat elinympäristöjen muutokset ovat pienialaisia. Aikaisemmin latvaalueiden pienten vesistöjen ja niitä vähäisempien pintavesien tilaa muutettiin hyvin laajasti uudisojitusten yhteydessä. Soiden ojitus on muuttanut myös vesistöjen virtaamaoloja lisäämällä sekä ali- että ylivalumia.
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Ojitukset ovat mahdollistaneet metsän kasvatuksen ja lisänneet metsien tuottoa. Vuosina 1960–1980 tehdyt
ojiitukset ovat nyt laajamittaisesti kunnostuksen tarpeessa. Vesienhoitoalueella toteutetaan vuosittain noin
kolmasosa koko maan kunnostusojituksista. Myös turvemetsien uudistaminen tulee ajankohtaiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisissa metsäohjelmissa vuoteen 2015 on muun muassa kuvan 3.5
mukaisia tavoitteita. Alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden toteutuminen merkitsisi ojitusten ja niiden vesistökuormituksen lisääntymistä nykyisestä toteutustasosta huomattavasti. Toimenpiteiden tavoitemääristä on
kuitenkin keskimäärin jääty. Selkeimmin tämä koskee kunnostusojituksia.
Vaikka vesiensuojelu on parantunut ja uusien alueiden ojitus on lopetettu, kunnostusojitukset ja muut metsätaloustoimet ovat keskeisiä vesistöjen kuormittajia alueilla, joilla muuta kuormitusta on vähän. Vanhoilta
ojitusalueilta tuleva ravinnekuormitus on merkittävästi suurempaa kuin aiemmin on arvioitu ja sen vähentämiseen on vain vähän keinoja.
Metsätalouden toimintaa käsitellään yksityiskohtaisemmin toimenpideohjelman osan 2 osa-aluekohtaisissa tarkasteluissa.

Kuva 3.5. Lisätään myöhemmin. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsäohjelmien mukaisten kunnostusojituksen, lannoituksen ja uudishakkuiden tavoitteet sekä toimenpiteiden keskimääräinen toteutuminen.

3.7.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Metsätaloushankkeiden vesiensuojelussa tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulaki ja vesilaki sekä niiden
nojalla annetut säädökset. Lisäksi vesiensuojelussa tulee ottaa huomioon kaavoissa esitetyt asiat. Vesiensuojelua ohjaamaan on laadittu ohjeistusta, joissa ympäristönsuojelu- ja vesilain vaatimukset on otettu huomioon. Metsälaki edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden huomiointia metsätaloudessa. Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön mahdollistaman tuen saaminen edellyttää ympäristönäkökohtien
huomioon ottamista. Lähes kaikki vesienhoitoalueen metsäalan toimijat ja metsänomistajat ovat sitoutuneet
PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään, jossa sitoudutaan noudattamaan yhteisesti sovittuja kestävän metsätalouden kriteerejä. Toinen käytössä oleva sertifiointijärjestelmä on FCS. Molempien järjestelmien päivitys tehtiin 2019–2020.

Säädökset
Vesilain (587/2011) tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä käyttö, ehkäistä käytöstä koituvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Vesilain mukaan hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä (5 luku 6 §). Ojitusilmoituksen
tulee sisältää tiedot hankkeesta vastaavasta, kuvaus hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista sekä hankkeen vaikutusalueesta, selvitys perattavista ja kaivettavista uomista, vesiensuojelurakenteista ja muista suunnitelluista toimenpiteistä niiden sijaintia osoittavine karttoineen. Ilmoituksessa vaadittavista asioista on säädetty tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011). Valtion valvontaviranomaisen
tulee tarvittaessa kehottaa hankkeesta vastaavaa hakemaan lupaa tai ojitustoimitusta. Lupa vaaditaan, jos
ojituksesta voi aiheutua ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia. Luvan hakemisesta ja käsittelystä on säädetty
tarkemmin asetuksessa 1560/2011.
Vesistöjen määritelmät ovat osittain muuttuneet vesilain uudistuksessa. Tämä vaikuttaa muun muassa
metsälain 10 § kohteisiin. Osa noroista muuttuu puroiksi ja osa puroista jokivesistöiksi. Uusi määritelmä kasvattaa vesistöjen määrää. Luonnontilaisten purojen suojelu tehostuu, sillä purouoman luonnontilaa vaarantaviin vesitaloushankkeisiin tarvitaan aina lupa.
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Vesilain uudistus parantaa valvojien tiedonsaantia, ojitusten ennakkovalvontaa, valuma-aluekohtaista tarkastelua sekä ojitushankkeiden yhteisvaikutusten arviointia. Pohjois-Pohjanmaalla oli käytössä ojitushankkeiden vapaaehtoinen ilmoitusmenettely jo ennen vesilain uudistusta. Ojitusilmoitus antaa ELY-keskukselle mahdollisuuden ojituksen vesiensuojelun ohjaamiseen tarvittaessa. Alueella on esimerkiksi suositeltu tai edellytetty vesiensuojelun tehostamista suurissa hankkeissa ja hankkeissa, jotka aiheuttavat happamuusriskiä tai
kohdistuvat herkkiin vesistöihin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY.keskus on vetänyt hanketta ojitusilmoitusten sähköistämiseksi. Sähköinen ilmoitusmenettely muun muassa yhdenmukaistaisi ilmoitusten käsittelyä ELY-keskuksissa ja mahdollistaisi
ajantasaisen kunnostusojitusten seurannan.
Uudistettu metsälaki (1.1.2014) tarjoaa entistä enemmän vapautta ja vastuuta metsänomistajalle oman
metsänsä hoidossa. Konkreettisia muutoksia ovat metsän uudistamisen läpimitta- ja ikärajojen poistuminen
sekä mahdollisuus metsän kasvattamiseen eri-ikäisrakenteisena. Jatkuvapeitteinen kasvatus vähentää kunnostusojitus- ja maanmuokkaustarvetta ja vähentää vesistökuormitusta. Uudistuksella halutaan edistää nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsäomaisuuttaan nykyistä
aktiivisemmin. Uudistus palvelee erityisesti niitä metsänomistajia, jotka painottavat taloudellisen tuloksen
ohella metsien luonto- ja maisema-arvoja. Vesistöjen ja metsänomistajien kannalta tervetullut muutos on se,
että uudistushakkuun jälkeinen uudistamisvelvoite ei koske puuntuotannollisesti vähätuottoisia ojitettuja turvemaita (kitu- ja joutomaat).
Nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-laki, 34/2015) mukainen tukijärjestelmä tuli voimaan 1.6.2015. Tukijärjestelmä vastaa pääosin aiempaa tukijärjestelmää ja sisältää tuet nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen, terveyslannoitukseen, juurikäävän
torjuntaan, suometsän hoitoon, metsäteihin, metsäluonnon hoitoon, ympäristötukisopimuksiin sekä uutena
tuen taimikon varhaishoitoon. Suometsän hoitoon voidaan myöntää tukea 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista, jos kohde on vähintään viiden hehtaarin suuruinen. Pienemmillä, mutta vähintään kahden hehtaarin
suuruisilla kohteilla tuki on 40 %. Tuettavan kohteen ravinteisuudelle on asetettu alarajat ja hoitotyön jälkeen
puuston tulee kasvaa keskimäärin vähintään 1,5 m3/ha vuodessa. Toteuttamissuunnitelmaan on liitettävä erillinen selvitys vesiensuojelun kannalta välttämättömistä toimenpiteistä. Metsän terveyslannoitukseen voidaan
myöntää tukea 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Lannoitevalmisteen tulee soveltua ravinne-epätasapainon korjaamiseen. Pelkästään kasvatuslannoitukseen tukea ei myönnetä. Metsäluonnon hoitohankkeina
voidaan rahoittaa esimerkiksi usean tilan alueelle ulottuvia monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamista sekä vesistöhaittojen estämistä
tai korjaamista. Tuella voidaan kattaa kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset.
Kemera-lain voimassaolo päättyy 2020 ja uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelu on käynnistynyt 2019. Hallituksen esityksen mukaan Kemera-lain voimassaoloa jatkettaisiin kolmella vuodella eli laki
olisi voimassa tarvittaessa vuoden 2023 loppuun saakka. Jatkoaika on tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on EU:ssa viivästynyt.

Vesiensuojeluohjeet ja laadun seuranta
Ensimmäisen vesienhoitokauden ohjauskeinoksi esitettiin yhtenäistetyn ja päivitetyn vesiensuojeluohjeen laatimista ja käyttöönottoa metsätalouden ympäristön- ja vesiensuojelussa. Vesiensuojelusuositukset on päivitetty vuonna 2012 osana TASO-hanketta. TAPIOn laatima ”Hyvän metsänhoidon suositukset, työopas: vesiensuojelu” valmistui 2013. Happamien sulfaattimaiden huomioimiseksi metsätaloudessa ollaan laatimassa
ohjeistusta Luonnonvarakeskuksen, Metsäkeskuksen, TAPIOn, ELY-keskusten sekä muiden tutkimuslaitosten kesken. TASO-hankkeen osana kehitettiin kaikkien toimijoiden käyttöön omavalvonnan toimintamalli ja
lomakkeisto ohjeineen. Tuotettu aineisto sisältää lomakkeen maanmuokkaukseen ja lomakkeet kunnostusojituksen toteutukseen sekä suunnitteluun. TASO-hankkeessa kehitettiin lisäksi työkaluja valuma-aluetason vesiensuojelun suunnitteluun. Esimerkiksi uoma-analyysi, jolla voidaan paikkatietopohjaisesti tunnistaa herkästi
syöpyvät ojat, on varsin laajasti metsätoimijoiden käytössä. Metsäkeskus on kehittänyt työkaluja ja aineistoja
edelleen omana työnä ja useissa yhteistyöhankkeissa eri tahojen kanssa.

33

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 2012 julkaisemassa oppaassa kerrotaan Hyvän metsänhoidon
suositusten mukaisista vesiensuojelumenetelmistä. Jatkossa vesiensuojeluohjeistusta päivitetään sähöisesti,
mikä mahdollistaa uusien vesiensuojelumenetelmien ja -käytäntöjen nopean käyttöönoton.
Maa- ja metsätalousministeriö määrää tehtäväksi muun muassa ympäristöasioita sisältäviä tarkastuksia.
Metsäkeskus ja muut isot toimijat seuraavat hakkuiden vesiensuojelun toteutumista luontolaadun seurantatarkastuksilla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarkistaa otannalla noin 20 kunnostusojitushanketta vuosittain.

Tekniset toimenpiteet
Kunnostusojitus
Kaikilla yksityismetsien valtion avustusta saaneilla kunnostusojitushankkeilla ja Metsähallituksen hankkeilla
on vesiensuojelusuunnitelma. Sitä edellytetään myös metsäsertifioinnissa. Suunnitelmassa esitetään muun
muassa tekniset toimet, joilla haitalliset ympäristövaikutukset estetään. Kunnostusojituksessa on käytetty yksityismailla suurimmaksi osaksi kiintoaineen laskeutukseen perustuvia vesiensuojelumenetelmiä: lietekuoppia, laskeutusaltaita ja perkauskatkoja. Laskeutuksen lisäksi käytetään kuormituksen vähentämistä tehostavia, vesien suotautumiseen perustuvia menetelmiä. Vesien suotautumiseen perustuvien vesiensuojeluratkaisujen, lähinnä pintavalutuksen käyttö on osalla vesistöalueista merkittävästi yleistynyt. Muiden vesiensuojelurakenteiden (esimerkiksi laskeutusallas-kosteikko) perustaminen on ollut melko vähäistä, mutta jonkin verran
niitäkin on perustettu luonnonhoitohankkeissa. Myös virtaamansäätörakenteilla, esimerkiksi putkipadoilla, voidaan varsin tehokkaasti pidättää kiintoaine ja siihen sitoutuneet ravinteet ojitusalueella. Putkipadot ovat yleistyneet etenkin laskeutusaltaiden yhteydessä toteutettuna, niiden käyttö ojastolla ilman allasrakennetta vaatii
vielä lisää koulutusta ja tiedotusta. Uusi lupaava menetelmä, jolla voidaan vähentää myös ravinne- ja humuskuormitusta, on puumateriaalin lisääminen altaisiin tai uomiin.
Kalajoelta Temmesjoelle ulottuvalla alueella on paljon kunnostusojitusta ja tehokkaampaa vesiensuojelua
on suunniteltu ja toteutettu myös yksityismailla. Tarvetta olisi vielä enmmän ja suunnittelussa tulisi entistä
paremmin kiinnittää huomiota jo kuormituksen synnyn estämiseen. Rannikon läheisellä alueella tulee sekä
suunnittelussa että toteutuksessa huomioida happamuusriski ja tarvittaessa kaivumassoja on tarkkailtava ja
kaivusyvyyttä sekä kuivatuksen että vesiensuojelurakenteiden osalta rajoitettava. Vesiensuojelun tehostamista on edellytetty tai suositeltu useiden luonnontilaisen kaltaisten vesistöjen valuma-alueella (esimerkiksi
Kiiminkijoen Natura-vesistö, Iijoen purot). Ojitushankkeisiin onkin näillä alueilla suunniteltu kiitettävästi mm.
pintavalutusta ja putkipatoja. Luonnonhoitohankkeita on kohdistettu vesienhoidon tavoitteiden mukaisesti ja
toteutettu myös hankkeita, joissa on vesistökuormituksen vähentämisen lisäksi kunnostettu elinympäristöja ja
parannettu valuma-alueen vedenpidätyskykyä. Kaikkia tarpeellisia kohteita ei ole voitu rahoittaa.

Hakkuut ja maanmuokkaus
Hakkuiden ja maanmuokkauksen kiintoaine- ja ravinnehuuhtoutumia vähennetään ohjeiden mukaan mm. suojakaistoilla, pintavalutuksella ja kiintoaineen laskeutukseen perustuvilla menetelmillä. Luontolaadun tarkastuksissa on todettu vuosittain joitakin puutteita hakkuualueiden suojakaistoissa ja maanmuokkausten vesiensuojelussa. Suojakaistojen leventäminen ja laadun parantaminen ovat esillä PEFC sertifioinnin uudistuksessa.
Nykyisen kaltaiset suojakaistat eivät ole riittäviä vesien tilan kannalta. Maanmuokkauksen vesiensuojelussa
tulisi nykyistä enemmän huomioida lähivesistön tila ja eliöstö.

Metsänlannoitus
Metsänlannoituksessa jätetään lannoittamattomia kaistoja vesistöjen varsille. Metsähallituksen lannoituksissa
ojitusalueilla lannoittamattomia kaistoja jätetään ojien varteen. Yksityismailla käytäntö vaihtelee, mutta joka
tapauksessa lannoitteen joutumista ojiin pyritään välttämään. Tuhkalannoitus tulee todennäköisesti yleistymään.
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Metsätalouden happamuuskuormituksen vähentäminen
Happamuus- ja metallikuormituksen vähentämiseksi yksityismetsätalouden vesiensuojeluoppaassa esitetään
tiedossa olevalla sulfaattimaalla ojien syventämisen välttämistä kunnostusojituksissa. Käytännössä vesiensuojeluratkaisuina on eräissä erityistapauksissa, esimerkiksi Siikajoen uusjakohankkeiden metsäojitukset, on
käytetty happamien sulfaattimaiden esiintymisen ja esiintymissyvyyden kartoitusta ja kuivatuksen madaltamista tarvittaessa. Happamuusriski huomioidaan kohtuullisen hyvin suunnitelmissa, mutta toteutuksessa ei
aina pysytä suunnitellussa nykyisessä ojasyvyydessä. Edellytykset huomioon ottoon ovat parantuneet, kun
happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus alkaa pian olla valmis. Happamilla sulfaattimailla metsätaloudessa
tarvitaan edelleen neuvontaa ja tiedotusta sekä soveltuvien menetelmien kehittämistä.

Koulutus ja neuvonta
Koulutuksen ja neuvonnan edistäminen on tärkeä osa metsätalouden kuormituksen vähentämistä.

Toimenpiteiden toteutuminen
 Uudishakkuiden suojakaistoja esitettiin toteutettavaksi koko vesienhoitoalueella 1 570 ha. Noin puolet
suunnitellusta hehtaarimäärästä oli toteutunut toisen hoitokauden puoliväliin mennessä ja toimenpide on
edennyt sen jälkeen suunnitellusti.
 Lannoitusten suojakaistoja esitettiin 2 280 hehtaarin lannoitusalalle. Lannoitusmäärät ovat olleet arvioitua
vähäisemmät, minkä vuoksi myös suojakaistojen määrät jäivät suunniteltua vähäisemmiksi. Niitä on kuitenkin
tehty lannoitusmääriin nähden suunnitellusti.
 Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteita esitettiin 122 000 hehtaarille. Kunnostusojitusmäärät olivat arvioitua vähäisemmät, minkä vuoksi myös perusrakenteiden määrät jäivät suunniteltua vähäisemmiksi. Niitä on kuitenkin tehty kunnostusojitusmääriin nähden suunnitellusti.
 Metsien kunnostusojituksen tehostettua vesiensuojelua esitettiin toteutettavaksi 1 072 kpl. Kunnostusojitusmäärät olivat arvioitua vähäisemmät, minkä vuoksi myös vesiensuojelutoimenpiteiden määrät jäivät
suunniteltua vähäisemmiksi. Suhteellisesti päästiin kuitenkin lähes tavoitteeseen, mutta toimenpiteiden kohdistuminen vesimuodostumiin oli osin epätasaista, eikä kaikilla vesimuodostumilla toteutunut riittävästi toimenpiteitä.
 Metsätalouden eroosiohaittojen torjuntaa esitettiin 192 kpl. Toimenpide on toteutunut vesienhoitoalueen
tasolla lähes suunnitellusti.
 Metsätalouden tehostettua vesiensuojelusuunnittelua esitettiin toteutettavaksi 6 220 ha/v. Toimenpiteen toteutumista on rajoittanut mm. luonnonhoitohankkeisiin käytettävissä olevat resurssit. Toisaalta hankkeisiin liittyvät vesiensuojelurakenteet (Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta) ovat toteutuneet suunnitellusti.
 Koulutusta ja neuvontaa esitettiin 1 660 hlö/v. Hoitokauden puolivälissä toteuma oli vain 531 hlö/v. Osin
tämä johtuu siitä, että seurannassa ei huomioitu kaikkea neuvontaa, mitä oli ajateltu sisältyvän toimenpiteeseen.

3.8 Peruskuivatus
Peruskuivatuksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi tehtävää valtaojien perkausta, kaivuja ja pienehköjä
pengerryksiä sekä purojen vedenjohtokyvyn parantamista. Tehokas peruskuivatus on edellytyksenä toimivalle
paikalliskuivatukselle, nykyisin pääasiassa salaojitukselle. Toimiva salaojitus on nykyaikaisen taloudellisen
viljelytekniikan edellytys. Viljelyksessä oleva peltoala on pääosin ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Uudet
ojitukset ovat pääosin peruskorjauksia ja tehokkaamman kuivatuksen mahdollistavia kunnostushankkeita.
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Ajan myötä peruskuivatus on käynyt Pohjois-Pohjanmaallakin riittämättömäksi ojaverkon kunnon heiketessä. Peruskorjaushankkeita on tarve toteuttaa sitä mukaa, kun kuivavara ei enää riitä salaojille. Peruskuivatus toteutetaan yleensä usean maanomistajan yhteisenä hankkeena. Sen on yleensä toteuttanut ojitusyhtiö
(nykyisen vesilain mukaan ojitusyhteisö). Ojitusyhteisöllä on kuivatusverkoston kunnossapitovelvollisuus.
Kunnostus- tai peruskorjaushankkeen käynnistämiseksi tulee kutsua ojitusyhteisö koolle yleiseen kokoukseen
ja valita yhteisölle uudet toimitsijat, jos yhteisö ei ole vuosiin ollut aktiivinen.
Peruskuivatushankkeita toteutetaan myös tilusjärjestelyjen (uusjaon) yhteydessä. Tilusjärjestely antaa
mahdollisuuden myös vesiensuojelun kokonaisvaltaiseen tarkasteluun alueella ja esimerkiksi kuivatusvesien
johtamisen veden vaivaamalle joutomaalle tai viljelykelvottomalle pellolle perustettavaan kosteikkoon.

Peruskuivatushankkeiden toteuttaminen lisää kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia erityisesti välittömästi kaivun jälkeen ja seuraavan tulvan
aikana. Peruskuivatukset lisäävät myös happamuushaittojen riskiä ja heikentävät usein etenkin purojen rakenteellista tilaa sekä vaikuttavat
niiden vesitaseeseen.

Hankkeiden suunnittelu ja toteutus on siirtynyt pääosin ELY-keskusten ulkopuolelle ja hankkeet ovat aiempaa
pienempiä. Suurissa hankkeissa tarvitaan ELY-keskuksen pitämä ojitustoimitus. Pohjois-Pohjanmaalla on ollut viime vuosina keskimäärin kaksi ojitustoimitusta vuodessa. Lukumääräisesti suurin osa peruskunnostushankkeista toteutetaan Makera-avusteisina osakastyöhankkeina.
Peruskuivatusten aiheuttamia huuhtoutumia voidaan vähentää käyttämällä toteutuksessa luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoja. Näitä ovat esimerkiksi kaivun ajoitus ja jaksottaminen, toispuoleinen kaivu,
tulvatasanteet, pysyvien tai tilapäisten pohjakynnysten käyttö ja luiskien loivennukset sekä verhoilut eroosioherkillä alueilla. Hyvin suunniteltu tulvatasanne hillitsee tulvavesien nousua pelloille ja vähentää eroosion vaikutusta luiskissa. Pohjakynnykset ja putousportaat hidastavat virtausnopeutta ja vähentävät uoman syöpymistä. Uomien oikaisua ja luonnontilaisten sekä luonnontilaisten kaltaisten purojen perkauksia tulee välttää.
Lisätietoa luonnonmukaisesta vesirakentamisesta löytyy esimerkiksi oppaista ”Maatalousalueiden perattujen
purojen luonnonmukainen kunnossapito” (2006), ja ”Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin”. Peruskuivatukseen on ohjeistusta, mm. ”Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen” (Leppiniemi 2014).
Vesienhoitoalueella on laajalti alueita, joiden kuivatuksesta saattaa aiheutua happamuuskuormitusta.
Viime aikoina happamuusriskejä on voitu huomioida peruskuivatussuunnittelussa aiempaa enemmän. Kuivatuksia happamilla sulfaattimailla ja mustaliuskealueilla käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.

3.9 Kuivatukset happamilla sulfaattimailla ja mustaliuskealueilla
3.9.1 Happamat sulfaattimaat
Happamia sulfaattimaita (alunamaita) esiintyy kartoitusten mukaan Pohjois-Pohjanmaalla noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolisella alueella (ks. kuva 2.4). Happamille sulfaattimaille on tyypillistä happamuus ja hienorakeisten maalajien (hiesu ja sitä hienojakoisemmat) tavanomaista suurempi rikkipitoisuus, yleensä vähintään
0,2 %. Happamina sulfaattimaina käsitellään myös potentiaaliset happamat sulfaattimaat, joiden rikkipitoiset
kerrokset eivät vielä ole hapettuneet ja joiden pH ei siksi ole vielä laskenut. Kun näiden maakerrosten sulfidit
joutuvat kuivatuksen tai muun maankäytön seurauksena kosketuksiin ilman hapen kanssa, ne hapettuvat ja
muodostavat kosteuden myötävaikuttaessa rikkihappoa. Happokuormituksen lisäksi happamien sulfaattimaiden kuivatusvedet aiheuttavat metallikuormitusta. Alunamailta liukenee runsaasti mm. myrkyllisessä muodossa olevaa alumiinia, kadmiumia, nikkeliä ja lyijyä. Viime aikoina happamina sulfaattimaina on käsitelty
myös aiemmin vähäisen riskin alueina pidettyjä happamia hiekkoja. Näiden hietaa tai sitä karkeampien

36

maalajien rikkipitoisuus voi olla vähäinen (0,01–0,1 %), mutta hyvin heikosta puskurikyvystä johtuen niiden
hapettuminen saa aikaan samankaltaisen vesistöriskin kuin korkearikkisillä mailla.
Vakavimmin happamuus koettelee rannikkoalueen niitä virtavesiä, joiden valuma-alueella on paljon intensiivisessä kuivatuksessa olevia sulfaattimaita. Siksi happamuuden aiheuttamat haitat ovat yleisimpiä vesienhoitoalueen eteläosan maatalousvaltaisilla alueilla. Kuormituksen vaikutukset ja niiden lisääntymisen uhka
tulee kuitenkin ottaa huomioon myös pohjoisen osa-alueen rannikkojoissa, joissa happamuushaitat ovat toistaiseksi olleet lieviä lukuun ottamatta eräitä pieniä happamuudesta kärsineitä sivupuroja.
Suurista joista eniten ongelmia on 2000-luvulla ollut Siikajoen alaosalla, missä esimerkiksi vuonna 2006
ilmeni laajoja kalakuolemia. Ilmiö on aiheuttanut vakavia kalataloushaittoja myös Pyhäjoessa, Vääräjoessa,
Piehinginjoessa sekä mm. pienessä, mutta kalataloudellisesti arvokkaassa Olkijoessa. Myös Oulujoen vesistöalueen alaosalla ja pohjoisella rannikkoalueella esiintyy happamia sulfaattimaita. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus on jo pitkällä, mutta edelleen muun muassa Lakeuden alueella aineisto ei ole vielä valmistunut. Maastokartoituksia on kyllä tehty. Happamista sulfaattimaista johtuneista kalakuolemista ja muista haitoista on tietoja muun muassa julkaisussa Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat vesistöhaitat ja kalakuolemat Suomessa (Sutela ym. 2012).
Ojitetulta alunamaalta huuhtoutuvan happamuuden ja metallien määrä vähenee hyvin hitaasti vuosikymmenien saatossa, jos kuivatusta ei tehosteta esimerkiksi salaojituksilla, uusien alueiden kuivattamisella tai
kuivatussyvyyttä lisäämällä. Kuivatuksen mahdollinen tehostaminen voimistaa happamuuden sekä metallien
huuhtoutumista ja pahentaa tilannetta aiempaa syvempien maakerrosten hapettuessa.
Sulfaattimaita on kartoitettu erityisesti vesienhoitoalueen eteläisten jokien valuma-alueilla. Kartoituksissa
on todettu, että melko suuri osa eteläisten vesistöjen pelloista sijaitsee happamalla sulfaattimaalla. Pääosin
nämä pellot sijaitsevat 80 m korkeuskäyrän alapuolella. Esimerkiksi Siikajokeen laskevan Luohuanjoen vakavat happamuusongelmat aiheutuvat noin 60 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevien kuivatusten happamuuskuormituksesta. Myös metsätalousalueiden kuivatusvesissä on todettu happamuuskuormitusta. Metsätalousalueilla alunamaiden esiintymistä ei silti ole juurikaan kartoitettu. Happamien sulfaattimaiden ominaisuudet ja siten riskien vakavuudet vaihtelevat tapauskohtaisesti huomattavasti.

3.9.2 Mustaliuskealueet ja muu maaperän happamuus
Happamien sulfaattimaiden ohella happamuuskuormitusta aiheutuu mustaliuskekallioperän alueiden maankäytöstä. Mustaliuskeet ovat happamien sulfaattimaiden tavoin hyvin rikkipitoisia. Mustaliuskeiden, niiden rapautumistuotteiden sekä niiden päällä olevien rikastuneiden maakerrosten hapettuminen saa aikaan happamien sulfaattimaiden tavoin rikkihappoa, joka edelleen liuottaa valumavesiin runsaasti metalleja. Mustaliuskeet sisältävät happamista sulfaattimaista poiketen yleensä myös myrkyllistä arseenia.
Mustaliuskekallioperää on Kiimingin mustaliuskevyöhykkeellä Kiiminkijoen alaosalla Kiimingissä ja Haukiputaalla sekä Kalimenojan valuma-alueella (ks. kuva 2.4). Kiimingissä mustaliuskekallioperän paljastuminen
soranoton yhteydessä on aiheuttanut eräissä pohjavesilammikoissa voimakasta happamuutta. Kainuussa
mustaliuskepitoisia kallioita esiintyy muuhun maahan verrattuna suhteellisen paljon Oulujärven itäpuolella.
Oulujokivarressa mustaliuskeita esiintyy Muhoksella sekä Sanginjoen valuma-alueella. Vesienhoitoalueen
eteläisillä vesistöalueilla mustaliuskealueita on yksittäisinä jaksoina hajanaisesti, esimerkiksi Raahen ja Vihannin seudulla ns. Perämeren–Laatokan vyöhykkeen vaikutuspiirissä. Suomen korkeimmat turvemaiden rikkipitoisuudet on havaittu Siikalatvan kunnan Uljuansalmen pohjaturpeista, jonne ne ovat rikastuneet.
Kainuussa maaperän (pohjaveden) happamuus vaihtelee alueellisesti paljon ja vaikuttaa myös pintavesistöjen alueelliseen happamoitumisherkkyyteen. Luontaisesti happamia lähdevesiä on muun muassa Suomussalmen koillisosassa sekä Kuhmon ja Sotkamon eteläisissä osissa. Monet suo-ojitukset ovat lisänneet
latvavesistöjen happamuutta.
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Myös muilla kuin mustaliuske- ja varsinaisilla sulfaattimailla turvemaiden ojitukset ovat lisänneet paikoin
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 Sanginjoen ja Kalimenojan valuma-alueilla toteutuvat kaikki kolme edellä mainittua happamuuden lähdettä, jolloin on mahdollista muodostua sekä sulfidiperäistä happamuutta että etenkin
orgaanista happamuutta.

3.9.3 Rannikkovesien happamuus
Happamoituminen liitetään ensisijaisesti sisävesiin, koska merialueet eivät yleensä ole korkeasta puskurikyvystä ja mantereelta johtuvien happamien vesien määrästä johtuen happamoitumiselle herkkiä. Eräiden Perämereen laskevien jokien suistoissa vesi on kuitenkin ajoittain hapanta. Vesienhoitoalueen rannikkoalueelle
laskee jokia, joita vaivaa ajoittainen happamuus. Tällaisia ovat Kalajoki, Siiponjoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Pattijoki, Haapajoki, Temmesjoki sekä rannikon pienet joet kuten Olkijoki ja Kalimenoja. Edellisellä hoitokaudella
ei ilmennyt samanlaisia happamuupiikkejä vesistöissä kuin loppuvuodesta 2006. Silloin happamuuden huuhtoutuminen johtui sääolosuhteista (runsaat sateet pitkän kuivan kauden jälkeen), eikä samanlaisia olosuhteita
ole ollut.
Happamien sulfaattimaiden kuivatusten aiheuttama metallikuormitus lisää rannikon joki- ja ojasuistojen
pohjasedimenttien metallipitoisuuksia. Sekoittumisvyöhykkeillä muun muassa liukoisessa muodossa olevat
raskasmetallit saostuvat. Sedimentteihin kertyneet metallit pysyvät saostuneena, jollei vedenlaadussa tai pohjassa tapahdu muutoksia. Mataloituneita jokien suualueita voi olla tarvetta esimerkiksi ruopata tulvasuojelun
ja kulkumahdollisuuksien parantamiseksi. Näiden toimien yhteydessä metallit voivat lähteä uudelleen liikkeelle, samoin kuin veden pH-tason laskiessa. Sedimentteihin saostuneinakin metallit aiheuttavat haittoja
muun muassa pohjaeläimille ja pohjan laadusta riippuvaiselle muulle vesieliöstölle ja kasveille.
Jokien happamuuskuormituksen ja rannikon sedimenttien metallisakkojen osuutta ja merkitystä vesienhoitoalueen rannikkovesimuodostumien kalakantoihin ja muuhun vesieliöstöön ei riittävästi tunneta. Paikallisten pohjaeläimistön muutosten ohella välillisiä vaikutuksia voi ilmetä kalastossa ravintoketjun kautta. Lisäksi
ajoittaiset happamuushaitat voivat vaikuttaa suistoalueilla ja jokisuilla kalojen tai nahkiaisen vaelluksiin sekä
lisääntymiseen.

3.9.4 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Happamista sulfaattimaista ja niiden kuivatuksesta ei ole erillistä lainsäädäntöä. Maaperän kuivatusta säätelee ensisijaisesti vesilaki (587/2011), jonka mukaan maan kuivatukseen ei yleensä tarvita erillistä lupaa. Toisaalta niin vesi- kuin ympäristönsuojelulaki huomioivat ympäristön tai vesistön pilaantumiseen liittyvät seikat.
Sulfaattimaiden käsittelyä koskevat lähinnä erilaiset maankuivatusta ja ojitusta koskevat ohjeet. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö julkaisivat vuonna 2011 strategian happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Siinä painotetaan erityisesti happamuuden torjunnan ohjauskeinojen
sisällyttämistä myös valtakunnallisiin ja alueellisiin ohjelmiin niin, että happamat sulfaattimaat huomioidaan
kaikessa maankäytön suunnittelussa. Lainsäädännön muutoksilla ja nykyistä lainsäädäntöä tarkentavalla ohjauksella happamat sulfaattimaat otetaan jo nyt huomioon hankkeiden suunnitteluvaiheessa, mutta ei riittävästi. Erityisesti ELY-keskukset ja Aluehallintovirastot (AVI) käyttävät ohjauksessaan pääasiassa tutkimuslaitosten tuottamaa tietoa happamuuden ehkäisemiseksi. Suosituksia ja ohjeistuksia happamuuden huomioimiseksi eri sektoreilla on laadittu itse toimijoiden, tutkimuslaitosten, neuvontajärjestöjen ja ELY-keskusten yhteishankkeissa, mutta menetelmien kehittämistä sekä lisätietoa toimenpiteiden käytettävyydestä ja kustannustehokkuudesta tarvitaan runsaasti lisää.
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Maankuivatuksen ohjausmahdollisuudet ongelma-alueilla ovat happamuuden ehkäisyn osalta tehostuneet uudessa vesilaissa ojitusilmoitusvelvollisuuden myötä. Vähäistä suuremmasta ojittamisesta sekä
maatalous- että metsämailla on velvollisuus ilmoittaa ELY-keskukseen, joka arvioi onko hankkeella sellaisia
vaikutuksia, että sen toteuttamiseen tulisi hakea lupaa AVIsta. Happamilla sulfaattimailla ilmoituskynnys ylittyy
ojitushankkeissa aina, lähinnä asuin- tai muita rakennuskohtaisia kuivatusjärjestelyjä lukuun ottamatta. Lausunnossa tai muussa ohjauksessa ELY-keskus antaa tapauskohtaisen suosituksen happamien sulfaattimaiden huomioimisesta ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisystä, mikäli ojitettava alue sijaitsee happamilla sulfaattimailla tai mustaliuskealueilla, mutta ei tarvitse aluehallintoviraston lupaa. Ohjauksen noudattaminen voi
olla myös edellytys kuivatuksen toteuttamiselle ilman vesitalouslupaa. Paikkatietoa sulfaattimaiden sijainnista
tarvitaan edelleen lisää eri alueille soveltuvien kuivatusmenetelmien ja ohjauksen kohdentamiseksi. Tietoa
saadaan jatkamalla happamien sulfaattimaiden täsmentävää kartoitus (hankekohtaiset kartoitukset) tarpeen
mukaan ja saattamalla loppuun sulfaattimaiden yleiskartoitus. Nämä eivät enää kolmannella kaudella ole vesienhoidon toimenpiteitä, vaan on suunniteltu tehtävän sulfaattimaiden riskikartoitusta.
Kuivatusmenetelmiä on kehitetty happokuormituksen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Kustannustehokkaiden menetelmien kehittämistä tulee jatkaa. Peruskuivatusten aiheuttamia huuhtoutumia voidaan vähentää käyttämällä erilaisia teknisiä tai luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoja hankkeiden toteuttamisessa. Happamuusriskialueilla tällaisia ovat kaivumassojen voimakkaan neutraloinnin ohella erityisesti vedenpinnan liiallista laskua estävät menetelmät, kuten pohja- ja settipatojen tai pohjakynnysten käyttö, kaivusyvyyden rajoittaminen ja tarvittavan vedenjohtokyvyn varmistaminen suurentamalla uoman poikkileikkausalaa alivedenpinnan tasoa muuttamatta (mm. tulva- tai muut alivedenpintaa ylemmäksi toteutetut tasanteet ja leikkaukset). Uomien uusia linjauksia ja oikaisuja tulisi välttää riskialueilla aiemmin hapettumattomien sulfidikerrosten vaikutusten estämiseksi. Sulfaattimailla paikalliskuivatus tulee pyrkiä hoitamaan riittävän matalana ojituksena tai säätösalaojituksena / säätökastelun avulla siellä, missä se on maaperäolosuhteiden vuoksi mahdollista. Alueen käyttötarkoitusta voi olla tarpeen muuttaa pellosta esimerkiksi metsäksi silloin, kun sulfidikerrokset ovat hyvin lähellä maanpintaa eikä riittävää kuivatusta voida toteuttaa aiheuttamatta hapanta kuormitusta.
Kuivatusolojen säätö eli vedenpinnan laskun rajoittaminen tai sen tason turvaaminen muuten kuin säätösalaojitusten tai -kastelun keinoin (mm. kynnykset ja pohja- tai muut padot laskuojissa) on suhteellisen tunnettu menetelmä viljelyalueilla. Sitä on kuitenkin käytetty vesienhoitoalueella yleisesti sekä happamuuskuormituksen vähentämiseen toistaiseksi vähän. Kuormitusta voidaan vähentää käyttämällä uusilla salaojitushankkeilla mahdollisuuksien mukaan säätösalaojitusta tai säätökastelua tavallisen salaojituksen sijaan. Lisäksi voidaan korvata vanhoja salaojituksia säätösalaojituksella, mikäli pellon ominaisuudet ovat tähän sopivia. Säätösalaojitus, säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys muodostavat yhdessä vesienhoidon toimenpiteen säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito. Lisäksi ne ovat ympäristökorvausjärjestelmän ympäristösitoumusten avulla tuettuja toimenpiteitä samoin kuin happamien sulfaattimaiden nurmet.
Sulfaattimaat on yleistasolla huomioitu yksityismetsätalouden vesiensuojeluohjeissa ja nykyään ne huomioidaan hyvin kunnostusojitussuunnitelmissa. Vaadittava kuivavara on metsäalueilla pienempi kuin pelloilla,
joten toimenpiteet onnistutaan usein tekemään lisäämättä kuivatussyvyyttä. Valitettavasti hankkeiden toteutuksessa on joissain tapauksissa suunnitelman vastaisesti kaivettu liian syvät ojat. Toimenpiteistä kuivatusolojen säätö happamilla sulfaattimailla koskee myös metsätalouden kuivatuksia.
Neuvonta, tiedotus ja koulutus ovat happamuuden torjunnan keskeisiä ohjauskeinoja. Tiedon lisääminen
happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja niiden haitallisesta vaikutuksesta vesiympäristölle on olennainen
ohjauskeino sekä maa- ja metsätalouden että maanrakennuksen toimijoille alueilla, joilla maaperän happamuutta esiintyy. Kaavoituksessa happamien sulfaattimaiden esiintymistä ja riskejä on huomioitu enimmäkseen
tuulivoiman ja turvetuotannon ohjaamiseksi. Jatkossa tulee lisätä myös yhdyskuntarakentamisen ja liikennehankkeiden ohjausta ja suunnittelua. Toimenpiteinä vesienhoidossa toteutetaan tilakohtaista neuvontaa
myös happamuusriskejä koskien.
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Turvetuotannossa ohjaus toteutuu pääasiassa ympäristönsuojelu- ja vesilain avulla YVA-prosesseissa ja
varsinaisen vesitalous- ja ympäristöluvituksen aikana. Käytännössä kaikilta Litorinarajan alapuolisilta ja mustaliuskeiden vaikutuspiiriin kuuluvilta uusilta turvetuotantohankkeilta vaaditaan YVA-ohjelmavaiheessa selvitys pohjamaiden happamuusriskistä ja YVA-selostuksessa tai viimeistään lupavaiheessa riskin perusteella
myös tarkempi pohjamaiden tai -turpeiden kartoitus happamuutta tuottavien maiden osalta. Lisäksi riskin perusteella edellytetään suunnittelua happamuuden syntymisen ehkäisemiseksi (ml. esimerkiksi kaivu- ja turpeenottosyvyydet ja jälkikäyttö) sekä suunnitelmaa ennakoimattoman happamuuden torjumiseksi. Lupaehdoissa on myös edellytetty pH:n vähimmäistasoa purkuvesissä. Jo syntyneiden happamuusongelmien torjumiseksi on valvonnassa tai lupien tarkastusten yhteydessä edellytetty pH:ta nostavia toimenpiteitä tai toimijat
ovat itsenäisesti pyrkineet niitä kehittämään. Myös jälkikäyttömuotoa on toteutuneen riskin perusteella yksittäistapauksissa muutettu aiemmin suunnitellusta muun muassa vesittämisellä tai uudelleen soistamisella.
Osaan jo tuotannon aikana happamuus- ja metallikuormitusta aiheuttaneista alueista on liittynyt jälkikäyttövaiheessa ongelmamaiden lisäkuivatusta (peltoviljely). Siihen pyritään vaikuttamaan vesilain mukaisten ojitusilmoitusten käsittelyllä ja ojitusten valvonnalla. Sulfaattiperäisen happamuuden ennakointi- ja hallintamenetelmien kehittämiseen (ml. neutralointimahdollisuudet) on toteutettu hankkeita sekä tuottajien omilla että EUvaroilla. Happamuuden hallintamenetelmiä etenkin jo toteutuneiden riskien osalta tulee kehittää jatkossakin.

Toimenpiteiden toteutuminen
 Sulfaattimaiden täsmäkartoitusta esitettiin 14 500 ha/v. Johtuen osin toimenpiteen nimen ja sisällön epäselvyydestä pinta-alakohtainen tavoite ylitetään reilusti, sillä happamien sulfaattimaiden päävesistöaluekohtaiseen rajaamiseen ja riskiluokitteluun liittyvää peruskartoitusta on toteutettu vielä toisella hoitokaudellakin.
Täsmentäviä kartoituksia on tehty useissa turvetuotanto-, tienrakennus- ja kaavoitushankkeissa.
 Sulfaattimaiden yleiskartoitusta esitettiin 11 000 ha/v. Nyt vaikuttaa, että puuttuvien alueiden yleiskartoitus valmistuisi ainakin lähes kokonaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Näin ollen toimenpide toteutuisi
suunnitellusti, vaikkakin osin vasta hoitokauden lopussa, eikä alkupuolella, kuten suunniteltu.
 Kuivatusolojen säätöä happamuuden hallintaan esitettiin toteutettavan 136 hehtaarilla Tavoite oli melko
vaatimaton ja on toteutunut.
 Säätösalaojitus ja -kastelu happamuuden torjunnassa -toimenpidettä oli toteutunut reilusti jo hoitokauden puoliväliin mennessä 10 075 hehtaarilla. Sen jälkeen happamilta sulfaattimailta on tullut uusiakin ojitusilmoituksia, joissa salaojitus toteutetaan säätösalaojituksena.
 Happamien sulfaattimaiden nurmia on esitetty toteutettavaksi 2000 ha ja tavoite on ylittynyt.
 Koulutusta ja neuvontaa esitettiin 400 hlö/v. Hoitokauden puolivälissä, vuonna 2018, arvioitiin toimenpiteen toteumiseksi 155 henkilöä vuodessa, eli selvästi alle tavoitteen. Toteutumista ei ole tarkemmin arvioitu
sen jälkeen, mutta todennäköisesti se on noussut. Alueella on ollut happamuuden hallintaan liittyviä hankkeita
ja niiden tilaisuuksia. Happamuutta koskevaa neuvontaa on tehty maatiloilla ja metsänomistajille. Infran rakentamisen yhteydessä ohjausta ja neuvontaa on annettu kaavoittajista rakentajiin.

3.10 Liikenne
3.10.1 Tie- ja raideliikenne
Liikenteen arvioidaan kasvavan edelleen vesienhoitoalueen pääteillä. Sen myötä onnettomuusriskit lisääntyvät.
Teiden suolaus muun muassa klooriyhdisteillä ja natriumilla vaikuttaa pohjavesien lisäksi myös pintavesiin.
Osassa tiestöä käytetään pohjavesien kannalta vähemmän haitallista kaliumformiaattia. Tiesuolan vaikutuksia
pohjavesiin seurataan vesienhoitoalueella 16 pohjavesialueella. Väylävirasto on aloittanut varautumisen
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ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamiin muuttuviin sääolosuhteisiin. Vesistöihin liittyen tämä tarkoittaa
lähinnä tehostettua varautumista erilaisiin tulvatilanteisiin. Ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimustyö on aloitettu. Vesiin liittyvät muun muassa silta- ja rumpurakenteiden mitoitus nykyisille virtaamille sekä nykymitoitukseen perustuvat kuivatusjärjestelyt.

3.10.2 Vesiliikenne
Satamarakentaminen sekä laiva- ja veneväylät ovat paikallisesti muuttaneet rantaviivan ja pohjan rakennetta
sekä syvyysolosuhteita. Rannikolla on lukuisia pienvenesatamia, mutta niillä ei ole merkittävää vaikutusta
minkään vesimuodostuman tilaan. Ulommissa rannikkovesissä rakentaminen on ollut sisempiä rannikkovesiä
vähäisempää. Merkittävimmin satama- ja väylärakentamisen vuoksi ovat muuttuneet Oulu, Raahe ja Rahja,
jossa on suuria satamia ja niihin liittyviä laivaväyliä. Näiden satamien toimintaa ohjaa ympäristösertifikaatti
ISO 14001. Kaikkien satamien välittömässä läheisyydessä toimii teollisuuslaitoksia ja/tai yrityksiä.
Oulun satamakompleksi muodostuu Vihreäsaaren öljysatamasta sekä Oritkarin, Nuottasaaren ja Toppilan
satamista. Oulun satamissa vierailee vuosittain noin 550 alusta, ja satamien läpi kulkee 3,6 miljoonaa tonnia
rahtia vuosittain. Raahen satamassa käy vuosittain noin 600 laivaa. Sataman kautta kuljetetaan raaka-aineita
ja irtolasteja, terästä, sahatavaraa ja kontteja sekä tehdään projektiluonteisia laivauksia. Kalajoen Rahjan sataman vuotuinen kokonaisliikenne on 350 000 tonnia. Satamassa käy keskimäärin 150 laivaa vuodessa. Päävientiartikkeli on sahattu puutavara. Lisäksi viedään vaneria, teräsrakenteita, rautaromua, kasvuturvetta, viljaa
ja puupellettiä.
Rannikkoalueen mataluus ja jokien kuljettama kiintoainemäärä lisäävät väylien kunnossapitotarvetta.
Raahen laivaväylien syvyys on 8 m ja 10 m, Rahjan tuloväylän ja satama-altaan kulkusyväys on samaa luokkaa, 8,5 metriä. Oulun edustalla on osittain otettu jo käyttöön uusi 12,5 syväväylä, jonka ruoppaukset aloitettiin
vuonna 2018. Väylän pituus on lähes 80 kilometriä, josta parikymmentä kilometriä on vanhaa väyläpohjaa.
Maa kohoaa Pohjanmaan rannikolla 7–9 mm vuodessa, mikä lisää mataloituvien alueiden määrää. Lisäksi
meriliikenteeseen liittyy öljy- ja kemikaalionnettomuuksien uhka. Vaikeat jääolosuhteet hankaloittavat entisestään öljyntorjuntaa ja kylmässä vedessä öljy hajoaa hitaasti, jolloin haitat ympäristölle ovat mittavammat. Perämeren alueen öljyntorjuntatukikohta sijaitsee Kalajoen satamassa. Meriliikennettä, kuten öljy- ja kemikaalikuljetuksia ja niiden aiheuttamia riskejä, käsitellään merenhoitosuunnitelmassa.
Painolastivesien mukana voi levitä uusia eliöitä laajoille alueille. Joskus tulokaslajeilla on haitallisia vaikutuksia alkuperäiseen eliöstöön. Rannikon haitallisista lajeista koukkuvesikirppu on tehokas saalistaja. Se
kilpailee kotoperäisten petovesikirppujen kanssa ja voi muuttaa koko planktonyhteisön rakennetta. Aikaisemmin koukkuvesikirppua on esiintynyt Hailuodon korkeudella yksittäisiä yksilöitä, mutta elo-syyskuun vaihteessa 2018 massaesiintymä sotki verkkoja Hailuodon ulkomerialueella. Merialueelta on tavattu liejuputkimatoja (Marenzelleria sp), jotka saattavat syrjäyttää luontaisia pehmeiden pohjien lajeja. Ilmastonmuutos voi
edesauttaa joidenkin haitallisten lajien leviämistä Itämeressä talviaikaisten lämpötilojen noustessa. Vesienhoitoalueen toimenpiteillä ei voida merkittävästi vaikuttaa merialueen vieraslajeihin. Tarkemmin vieraslajeja on
käsitelty merenhoitosuunnitelmassa.

3.10.3 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Satamien liikennemäärät ovat edelleen kasvussa, mikä aiheuttaa tarvetta laajentaa satamia ja ruopata laivaväyliä. Lisäksi väylät vaativat määräajoin tehtäviä kunnossapitoruoppauksia. Pienistäkin ruoppauksista tehdään vesirakennusilmoitus ELY-keskukselle. ELY ottaa lausunnossaan kantaa luvan tarpeeseen ja tarkkailuun. Yleensä merialueen ja rannikon väyläruoppaukset vaativat luvan, koska läjitys tehdään veteen ja massamäärät ovat suuria. Luvassa määritetään esimerkiksi tarkkailun laajuus ja kalastuksen kannalta sopivat
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työajankohdat. Ennakkonäytteet ruopattavasta massasta otetaan HELCOMin suosituksen mukaisesti. Tämän
perusteella todetaan, voidaanko massoja sijoittaa ajatelluille läjitysalueille.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue seuraa tienpidon pohjavesivaikutuksia 16 pohjavesialueella Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Seurantatulosten pohjalta voidaan muun muassa arvioida
tarkemmin liikenteen pohjavesimuodostumaan kohdistamia riskejä ja lisätoimenpiteiden tarvetta.

Toimenpiteiden toteutuminen
 Toiselle suunnittelukaudelle esitetty liikenteen vaikutusten pohjavesiseuranta toteutui suurilta osin, ja kloridiseuranta aloitettiin 16 pohjavesialueella.
 Vesienhoitokaudella suunniteltiin toteutettavan pohjavesisuojauksen rakentamiseen tai ylläpitoon liittyviä
toimenpiteitä yhteensä 3,5 km matkalla kahdella pohjavesialueella, mutta toimenpiteet siirtyvät toteutettavaksi
kolmannella vesienhoitokierroksella. Koska erillisrahoitusta pohjavesisuojausten rakentamiseen ei ole ollut
käytettävissä, toteutetaan niitä ainoastaan tiehankkeiden yhteydessä.
 Suolauksen vähentämistä ja vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtymistä oli esitetty
toimenpiteeksi yhteensä 21 km matkalle. Toimenpide on toteutunut osittain, mutta haasteen on joissain tapauksissa muodostanut tiedonkulku teiden kunnossapidosta vastaaville urakoitsijoille. Liukkaudentorjunnan
pohjavesivaikutuksia on pyritty estämään pääosin pienemmillä suolamäärillä, ja esimerkiksi kaliumformiaattiin
siirtyminen on ollut vähäistä.

3.11 Pilaantuneet maa-alueet
3.11.1 Toimenpideohjelmassa käsiteltävät pilaantuneet maa-alueet
Maaperä voi pilaantua paikallisesti onnettomuuksien tai ympäristöpäästöjen seurauksena. Pilaantuneet maaalueet voivat sisältää haitallisia aineita, joiden aiheuttama riski on tunnistettu suureksi erityisesti pohjavesialueilla. Tästä syystä vesienhoidon pima-toimenpiteet kohdistetaan pohjavesimuodostumiin.
Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan
tietojärjestelmään (MATTI, 7/2020). Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella on 2 121 maaperän tilan tietojärjestelmän kohdetta, joista n. 14 % sijaitsee pohjavesialueella. Maaperän tietojärjestelmän kohteita tiedetään olevan 99 pohjavesialueella, mutta tämän lisäksi on alueita, joiden pilaantuneisuudesta ei vielä tiedetä. Eniten
pilaantuneiksi epäillyillä maa-alueilla on polttoaineiden jakeluasemia, huoltoasemia sekä moottoriajoneuvojen
huolto- ja korjauspaikkoja. Myös useat ampumaradat, yhdyskuntajätteiden kaatopaikat, korjaamot, varikot,
metalliteollisuusyritykset, kemian- ja muoviteollisuuden yritykset, kauppapuutarhat, romuttamot ja kemialliset
pesulat ovat aiheuttaneet maaperän pilaantumista.

3.11.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Pilaantuneeksi epäiltyjen maa-alueiden pilaantuneisuusselvitykset tai kunnostukset käynnistyvät usein maankäyttömuutosten, kuten rakennushankkeiden yhteydessä. Ympäristönsuojelulain mukaan alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä, mikäli maaperän tai pohjaveden epäillään pilaantuneen. Selvitysten
perusteella arvioidaan alueen pilaantuneisuus ja mahdollisten lisätutkimusten tarve PIMA-asetuksen mukaisesti. Lisäksi laaditaan riskinarviointi. Mikäli maaperä todetaan tarpeelliseksi puhdistaa, toimitetaan ELY-keskukseen ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. ELY-keskus antaa ilmoituksen tietojen pohjalta PIMA-päätöksen, jossa annetaan määräykset puhdistamisesta, ja asetetaan sille tavoitteet.
Maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttaja, mutta mikäli

42

aiheuttajaa ei saada selville tai muuten vastuuseen, puhdistusvastuu siirtyy yleensä kiinteistön nykyiselle haltijalle. Puhdistuskustannusten noustessa nykyisen kiinteistön haltijan kannalta kohtuuttomiksi voi puhdistamisvastuu siirtyä kunnalle vuoden 1994 jälkeen tapahtuneiden pilaantumisten osalta.
Historiallisen pilaantumisen vuoksi kaikille pilaantuneiksi epäillyille tai sellaisiksi todetuille maa-alueille ei
kyetä tunnistamaan vastuutahoa. Valtio on tukenut tällaistentällaisten kohteiden selvittämistä ja puhdistamista
1980-luvun lopulta vuoteen 2019 saakka jätehuoltotyöjärjestelmänjätehuoltotyöjärjestelmän kautta. Valtion
osuus hankkeiden kustannuksista on ollut noin 30–50 %. Vuodesta 2015 lähtien selvittämistä ja puhdistamista
on ohjannut Valtakunnallinen pilaantuneidenpilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia (PIMA-strategia) jaja Maaperä kuntoon -ohjelma, jonka tehtävänä on tunnistaa merkittävät isännättömät pilaantuneet
alueet ja saada pilaantuneiden alueiden riskit hallintaan vuoteen 2040 mennessä. Ohjelman käytännönkäytännön toteuttaminen on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Öljyllä pilaantuneita alueita on tutkittu ja
puhdistettu öljysuojarahaston rahoituksella ns. JASKA-hankkeessa, jossa tutkitaan ja puhdistetaan öljyllä pilaantuneita isännättömiä kohteita. JASKA-hanke on liitetty osaksi Maaperä kuntoon -ohjelmaa vuoden 2019
alussa.
PIMA-strategian tavoitteena on mm. kunnostustoiminnan ja resurssien priorisointi sekä tehokkaan ja toimivan tosisijaisen rahoitusjärjestelmän luominen. Puhdistustoimet kohdennetaan alueille, joilla on merkittäviä
ympäristö- tai terveysriskejä. Kohteiden valinnassa painotetaan ihmisten terveyttä kuten myös tärkeiden pohjavesialueiden ja luontoarvoltaan merkittävien alueiden suojelua. Lisäksi tavoitteena on riittävän julkisen rahoituksen varmistaminen ainakin kiireellisten, isännättömien kohteiden puhdistamiseen. Valtion jätehuoltotyöjärjestelmä uudistui vuoden 2020 alussa, jolloin astui voimaan laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen
tukemisesta. Vuoden 2020 alusta lähtien valtio on tukenut selvittämistä ja puhdistamista kahdella eri tavalla:
valtionavustuksilla tai järjestämällä selvittämisen tai puhdistamisen.
Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimusohjelmassa kohteet priorisoidaan Tutkimusohjelman priorisointipisteytysmallilla (TUOPPI). Yleensä pohjavesialueiden MATTI-kohteet sijoittuvat korkealle riskivertailussa, ja niihin kohdistuvat toimenpiteet tukevat riskipohjavesialueiden hyvän tilan säilyttämistä. Ohjauskeino edistää erittäin tehokkaasti toimenpiteitä ”Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla” ja ”Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen”.
Uusien PIMA-alueiden pohjavedelle kohdistamaa riskiä ehkäistään maankäytön suunnittelulla ohjaamalla
pilaavat toiminnot pohjavesialueiden ulkopuolelle. Todennäköisyyttä maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen
voidaan lisäksi vähentää edellyttämällä pohjavesialueilla sijaitsevilta luvanvaraisilta toiminnoilta kattavia pohjaveden suojelutoimenpiteitä muun muassa lupamääräyksissä.

Toimenpiteiden toteutuminen
 Pilaantuneisuusselvitystä oli esitetty 2.kauden toimenpiteeksi 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 on vastaavasti toteutettu noin puolet suunnitelluista.

3.12 Vedenotto
3.12.1 Veden ottomäärät ja vedenoton vaikutukset
Vesienhoitoalueella talousvesi otetaan pohjavesistä lukuun ottamatta Oulun kaupunkia, joka käyttää raakavetenä Oulujoen vettä (Kurkelanrannan ja Hintan vedenottamot). Pintaveden laadun tulee olla riittävän hyvä,
jotta sitä voidaan puhdistuksen jälkeen käyttää talousvetenä. Vettä otetaan noin 29 000 m3 vuorokaudessa.
Määrä on 0,13 % Oulujoen keskivirtaamasta, joten vedenhankinnan vaikutukset Oulujoen virtaamiin ovat hyvin pienet.
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Teollisuuslaitoksista eniten pintavettä käyttävät Raahessa SSAB Europe Oy (380 000 m3/vrk) sekä Oulussa Stora Enso (237 700 m3/vrk), Taminco Finland Oy (entinen Kemira, 200 000 m3/vrk) sekä Nouryon
Finland Oy (entinen Akzo Nobel, 30 000 m3/vrk). Suurin osa teollisuuslaitosten ottamasta vedestä otetaan
jäähdytysvedeksi, joka palautuu vesistöön yleensä lähelle ottopaikkaa laadun muuttumatta, vain lämmenneenä. Oulun Energian Toppilan voimalaitoksen ottama vesimäärä on noin 20 000 m3/vrk. Oulun Energian
uudella biovoimalaitoksella on lupa Oulujoesta jäähdytysvettä noin 20 000 m3/vrk. Biovoimalaitoksen käyttöönoton ja Toppila 1:n lopettamisen myötä Toppilan voimalaitoksen käyttämä vesimäärä vähenee. Pyhäsalmen kaivos ottaa vettä Pyhäjärvestä noin 10 000 m3/vrk. Talvivaaran kaivos otti vuonna 2018 Kolmisopesta
pintavettä prosessivedeksi noin 3 900 m3/d. Osa vedestä käytettiin talvella sulanapitovirtaukseen.
Pintaveden otto perunanviljelyn tarpeisiin on keskittynyt Oulun eteläpuolelle, Lakeuden alueelle. Otettavan veden määrästä ei ole tietoa. Erityisesti Temmesjoen vesistöalueella harjoitetaan laajamittaista perunanviljelyä (1 500 ha), jota varten kasteluvettä otetaan joista. Otettavan veden määrästä ei ole tarkkaa tietoa.
Koko maakunnan kasteluveden määrästä saadaan tietoa määräajoin osana Maatilatalouden rakennetutkimusta. Vuoden 2016 rakennetutkimuksen perusteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella kasteltu
peltopinta-ala oli 400 ha. Vesilaki velvoittaa ilmoittamaan pinta- ja pohjaveden ottamisesta, jos otettava määrä
on yli 100 m3/vrk. Vaikutusten perusteella vedenotolle voi joutua hakemaan vesilain mukaisen luvan. Luvassa
aluehallintovirasto voi antaa määräyksiä otettavan veden enimmäismäärästä. Vuosina 2017–2020 ilmoituksia
kasteluvedenotosta tehtiin keskimäärin 19 kpl vuodessa, kaikki Lakeuden alueella. Koska Lakeuden alueen
vesistöt ovat vähäjärvisiä ja virtaamat ääreviä, saattaa vedenotolla olla haittaa jokiekosysteemeille poikkeuksellisen kuivina kesinä. Kasteluvedenoton määrää ja vaikutusta onkin syytä selvittää. EU:n vedenniukkuusindikaattorilla WEI+ tehtyjen arvioiden mukaan varsinaista veden niukkuutta ei missään vesienhoitoalueella tulisi
kuitenkaan esiintymään.
Pohjavedenoton seurauksena tapahtuva vedenpinnan lasku ja virtaaman väheneminen voi olla haitallista
pienille vesistöille sekä pohjavedestä riippuvaisille lähde- ja suoekosysteemeille. Vedenoton vaikutukset lajistoon ovat yleensä suurimpia lähde-elinympäristöissä. Suhteessa akviferin kokoon liian voimakas pohjaveden
hyödyntäminen esimerkiksi vedenottamoilta voi aiheuttaa saman pohjavesimuodostuman alueella sijaitsevien
yksityiskaivojen kuivumista. Vesilain mukaisen vedenottoluvan ja sen määräysten ansiosta pohjavedenotto ei
yleensä aiheuta riskiä pohjaveden määrälliselle hyvälle tilalle. Pohjavedenotto aiheuttaa aina paikallisesti pohjavedenpinnan alenemista. Lupamääräyksillä pyritään ehkäisemään tehokkaasti koko muodostuman pohjaveden pinnan jatkuvaa alenemista tai vaikutuksia pohjavedestä suoraan riippuvaisiin pintavesi- ja maaekosysteemeihin.

3.12.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Vesilaissa aiemman pohjaveden muuttamiskiellon tarkoittamat toimenpiteet sekä muu yli 250 m3/vrk vedenotto edellyttävät vesitalousluvan hakemista. Lisäksi kaikki vesihuoltolaitosten uudet ottamot tarvitsevat vesilain
mukaan vesimäärästä riippumatta aluehallintoviraston luvan. Vesilain (3 luku 2 §) mukaan vesitaloushankkeella on oltava aluehallintoviraston lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai
virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää.
Vedenottoluvassa määritellään vesimäärä, joka vedenottamolta saadaan ottaa vaarantamatta pohja-vesimuodostuman määrällistä tilaa ja ilman vaikutuksia ympäröiviin ekosysteemeihin. Luvissa määrätään muun
muassa suurimmasta sallitusta ottomäärästä ja tarkkailusta. Luvat ovat yleensä pysyviä, mutta uusien lupahakemusten yhteydessä lupaehdot voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Luvanvaraisten ottamoiden vedenottomäärää ja vaikutuksia ympäristöön seurataan viranomaisten hyväksymää tarkkailuohjelmaa noudattaen.
Terveysviranomainen valvoo vesilaitosten toimittamaa vettä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksen (461/2000) mukaisesti. Valvontatutkimukset koskevat kaikkia sellaisia vesilaitoksia, jotka toimittavattoimittavat vettä vähintään 10 m3/vrk tai vähintään 50 henkilön tarpeeseen.
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Vesilaki mahdollistaa lupaviranomaisen vahvistamien ottamokohtaisten suoja-alueiden perustamisen.
Suoja-aluemääräykset koskevat veden laatua suojaavien toimenpiteiden suorittamista tai suoja-alueen käytön
rajoituksia, jotka liittyvät yleensä maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, maa-ainesten ottoon, liikennealueiden rakentamiseen ja teiden kunnossapitoon sekä jätevesien johtamiseen. Vedenottamoiden vanhoissa
suoja-aluepäätöksissä annetut määräykset tulee tarpeen vaatiessa saattaa ajan tasalle.
Oulujoesta otettu puhdistettu juomavesi on laadultaan hyvää. Vesi puhdistetaan nykyaikaisilla ja tehokkailla menetelmillä Kurkelanrannan ja Hintan vedenottamoilla. Humusperäiset epäpuhtaudet saostetaan kemiallisesti, minkä jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodatukseen, otsonointiin ja aktiivihiilisuodatukseen. Lopuksi
vesi desinfioidaan ja sen alkaliteettia ja kovuutta nostetaan. Oulun kaupunki on siirtymässä hyödyntämään
vedenhankinnassaan osaksi pohjavettä.

Toimenpiteiden toteutuminen
 Toisella vesienhoitokaudella esitettiin vedenottamon suoja-alueen perustamista kahdelle Kajaanissa
sijaitsevalle pohjavedenottamolle. Pohjavesialueille laadituissa suojelusuunnitelmissa on määritetty vedenottamoiden laskennallinen sieppausvyöhyke, mutta niitä ei ole vahvistettu vesilain mukaisissa menettelyissä
ilmeisesti raskaana koetun lupaprosessin vuoksi. Toisen pohjavedenottamon osalta suoja-alueen perustamista esitetään myös kolmannella kaudella edistettäväksi toimenpiteeksi. Uusia suoja-alueita vahvistetaan
vedenottamoiden ympärille entistä harvemmin, sillä pohjaveden suojelussa korostuu aiempaa enemmän koko
pohjavesialueella muodostuvan, eikä ainoastaan vedenhankintakäyttöön tulevan pohjaveden hyvän tilan turvaaminen. Suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittämistä tai suoja-alueen purkamista esitettiin yhdeksälle vedenottamolle, ja toimenpiteistä toteutui kaksi.
 Kymmenelle vesienhoitoalueen pohjavedenottamolle esitettiin raakaveden laadun seurannan tehostamista, mistä noin puolet oli toteutunut vuonna 2018. Sotkamossa vedenlaatua on seurattu tiheästi taajamaalueiden ottamoilla, joita on myös jouduttu ajoittain poistamaan käytöstä laatuongelmien vuoksi. Suomussalmella seurannan tehostaminen oli merkitty toimenpiteeksi pintavesien imeytymisolosuhteiden selvittämistä
ajatellen. Vedenottopaine ei kuitenkaan ole ollut niin merkittävä, että rantaimeytyminen olisi toteutetuilla pumppausmäärillä vaarantanut pohjaveden laatua.

3.13 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen sekä kunnostus
Säännöstely ja vesirakentaminen on muuttanut hydrologis-morfologista tilaa suuressa osassa vesienhoitoalueen vesistöjä (kuvat 3.5 ja 3.6). Sen seurauksena vesieliöiden elinympäristöt ovat heikentyneet ja paikoin
hävinneet. Vesirakentaminen on myös rajoittanut vesieliöiden liikkumista. Selkeimmin vesirakentamisesta
ovat kärsineet vaelluskalat, mutta merkittäviä haittoja on nähtävissä monissa eliöryhmissä kuten pohjaeläimissä ja vesikasveissa sekä paikoin myös vedenlaadussa. Vaikutuksiltaan laajimmat vesistöjärjestelyt on
todennäköisesti jo tehty. Nykytilanteessa pääosa vesistörakentamisesta on rakenteiden kunnossapitoa ja perusparannusta. Ilmastonmuutos ja sen myötä muuttuvat valunta- ja virtaamaolosuhteet aiheuttanevat tulevaisuudessa tulvasuojelulle ja säännöstelylle uusia haasteita ja tarpeita. Säännöstelykäytäntöjä ja -lupia tullaan
pitkällä aikavälillä muuttamaan. Lisäksi voidaan tarvita muitakin tulvasuojelutoimenpiteitä.

3.13.1 Vaikutukset ja sijoittuminen
Vesirakentaminen
Virtavesien rakennetta ja virtausolosuhteita on muokattu vuosisatojen ajan edistämään mm. liikkumista, puunuittoa, tulvasuojelua, kuivatusta ja vesivoimantuotantoa. Virtavesien rakentamisesta on kärsinyt eniten koskieliöstö. Koskipinta-ala on vähentynyt tai paikoin hävinnyt. Usein jäljelle jääneiden koskien pohjan rakenne
ja virtausolosuhteet ovat yksipuolistuneet. Perkausten ja pengerrysten seurauksena eliöyhteisöille tärkeät
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tulva-alueet ovat hävinneet tai pienentyneet oleellisesti ja rantavyöhykkeen monimuotoisuus on vähentynyt.
Voimalaitosten rakentaminen on muuttanut suurimpien jokien luonteen siten, että suvantojen ja koskien vuorottelun tilalla on peräkkäisten patoaltaiden ketju. Vaelluskalojen kantoja on heikentänyt merkittävästi lisääntymis- ja poikasvaiheen elinalueiden väheneminen ja heikkeneminen. Dramaattisempi vaikutus on ollut vaellusesteiden vuoksi hävinneellä mahdollisuudella luontaiseen elinkiertoon. Jo yksi vaelluseste vesistöalueen
alaosalla voi aiheuttaa vaelluskalojen häviämisen kokonaiselta vesistöalueelta. Toisaalta puroissa ja noroissa
tuhannet tienalitusrakenteet hankaloittavat vesieliöiden liikkumista ja luontaista elinkiertoa. Kuvasta 3.6 käy
ilmi vesien hydrologis-morfologinen tila, kuvasta 3.7 voimalaitosten, patojen ja säännösteltyjen sekä tekojärvien sijainti vesienhoitoalueella.

Kuva 3.6. Säännöstelyn ja vesirakentamisen aiheuttamat muutokset vesienhoitoalueen pintavesien hydrologis-morfologisessa tilassa.
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Järvissä merkittävimmät vesirakennustyöt ovat liittyneet yleensä säännöstelyn aloittamiseen, jonka seurauksena on rakennettu vähintään vesieliöiden vapaata liikkumista rajoittava säännöstelypato, mutta usein myös
muita elinympäristöä muuttavia rakenteita. Vesistöjen säännöstelyn aloittamiseen on voinut liittyä myös keinotekoisten, pääosin maalle perustettujen tekoaltaiden rakentaminen. Vesistörakentamisen vaikutukset järvissä kohdistuvat usein järven rantavyöhykkeeseen. Rannansuojaukset ja pengerrykset muuttavat eliöstön
elinalueita. Järvien ruoppaukset saattavat vaikuttaa huomattavasti vesieliöstön elinolosuhteisiin muuttamalla
virtaus- ja syvyysolosuhteita sekä pohjan laatua. Pengertiet saattavat muuttaa järven virtausolosuhteita, vaikuttaa veden laatuun ja sedimentoitumisolosuhteisiin sekä edelleen vesieliöiden elinolosuhteisiin. Etenkin
1800- ja 1900-luvun vaihteessa kuivattiin tai laskettiin paljon järviä maatalousmaan lisäämiseksi. Järvenlaskut
yhdessä luontaisen mataluuden ja ulkoisen kuormituksen kanssa ovat lisänneet etenkin pienten järvien mataloitumista ja rehevöitymistä ja synnyttäneet tarpeen kunnostuksille. Seuraavassa on kuvattu yleisellä tasolla
erityyppisten vesirakentamishankkeiden sijoittumista vesienhoitoalueella. Tarkemmat suunnittelualuekohtaiset kuvaukset löytyvät toimenpideohjelman osasta 2.
Vesivoimarakentaminen on muuttanut valtaosaa keskisuurista ja suurista joista. Eniten muuttuneita ovat
Kalajoen keski- ja yläosa, Pyhäjoen yläosa ja Siikajoen keskiosa, Oulujoki, Emäjoki, Kajaaninjoki_Ontojoki
sekä Iijoen alaosa. Niissä koskipinta-ala on allastumisen vuoksi vähentynyt murto-osaan alkuperäisestä ja
virtaamaolosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet. Vesimuodostumat on nimetty voimakkaasti muutetuiksi, sillä
niissä ei voida saavuttaa hyvää ekologista tilaa aiheuttamatta merkittävää haittaa voimataloudelle.
Virtavesiä on perattu uiton tarpeisiin lähes koko vesienhoitoalueella. Uiton edistämiseksi on myös muutettu monien järvien korkeutta. Laajimmat vesistöjärjestelyt tehtiin Iijoen vesistöalueella. Uiton loputtua valtaosa vesienhoitoalueen uittoa varten peratuista jokiuomista on kunnostettu. Kunnostuksilla on pystytty palauttamaan melko hyvin virtavesille tyypillinen koskien ja suvantojen vuorottelu sekä monimuotoiset virtaus- ja
syvyysolosuhteet. Järvien vedenkorkeusvaihtelu on usein palautettu samalla lähemmäksi luonnontilaista.
Mittavimmat tulvasuojelutyöt on tehty vesienhoitoalueen eteläosissa, mm. Kalajoen ja Siikajoen vesistöalueilla, 1950- ja 1970-luvuilla. Vielä viime vuosikymmeninä tulvasuojeluhankkeet ovat muuttaneet huomattavasti joidenkin pienehköjen jokien rakennetta. Kuivatushankkeissa on muutettu etenkin pienten jokien, purojen
ja norojen sekä myös lähteiden rakennetta. Maa- ja metsätalousalueiden vesitalouden parantamiseksi muutettuja pieniä virtavesiä löytyy koko vesienhoitoalueelta. Maataloutta edistäviä kuivatushankkeita on toteutettu
erityisen paljon Kalajoki-Temmesjoki -suunnittelualueella, jossa on paljon kuivatuksen edistämiseksi kokonaan tai osin kanavoituja pieniä jokia ja puroja. Pieniä virtavesiä on perkausten ja oikomisten lisäksi muuttanut
myös ihmistoiminnoista aiheutuva eroosio, joka aiheuttaa pohjan liettymistä.
VESTY-tietokannan mukaan vesienhoitoalueella on tehty 242 järven laskua, mutta todellisuudessa järven
laskuja on enemmän, koska kaikista ei ole rekisteröityä tietoa.
Joissa ja järvissä vaellusta haittaavat erityisesti vesirakenteet kuten voimalaitos- säännöstely- ja pohjapadot. Tarkka tieto patojen määrästä ja niiden aiheuttamasta esteellisyydestä puuttuu, mutta arvio tarkentuu
vuonna 2020 valmistuvan patokartoituksen jälkeen. Tällä hetkellä ympäristöhallinnon Vesistötyöt-tietokannassa (VESTY) on tiedot yhteensä reilusta 300 käytössä olevasta padosta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Padoista noin 100 muodostaa täydellisen vaellusesteen ja noin 70 on arvioitu osittaisiksi vaellusesteiksi.
Vesienhoitoalueella on VESTY-tietokannan mukaan 25 käytössä olevaa kalatietä. Esteitä on kaikilla suunnittelualueilla, eniten Kalajoki-Temmesjoki - ja vähiten Koutajoki-Vienan Kemi -suunnittelualueella. Iijoen alaosan
voimalaitospadot estävät vaelluskalojen pääsyn koko Iijoen laajalle vesistöalueelle.
Pienissä virtavesissä, kuten puroissa ja noroissa, tienalitusrakenteet ja etenkin rummut ovat vesirakenteita
suurempi uhka vesieliöiden liikkumiselle. Pelkästään Pohjois-Pohjanmaan puroissa (valuma-alue 10–100
km2) on GIS-menetelmien perusteella arvioitu olevan yli 800 esteellisyyttä aiheuttavaa tienalitusrakennetta.
Arviossa ei ole huomioitu purojen yläosilla (valuma-alue < 10 km2) eikä noroissa olevia rakenteita eikä lainkaan
Kainuun sekä Lapin alueella olevia rakenteita, joten koko vesienhoitoalueella esteellisyyttä aiheuttavia tienalitusrakenteita on todennäköisesti useampi tuhat.
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Kuva 3.7 Voimalaitokset, padot säännöstelyjärvet sekä tekojärvet Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella.

Säännöstely
Säännöstelyn päätavoitteena on useimmiten vesivoiman tuotannon ja/tai tulvasuojelun edistäminen. Varastotilavuuden lisäämiseksi järvien ja tekoaltaiden vedenpintaa lasketaan talvella luontaista alemmaksi. Säännöstellyssä järvessä kalantuotannon ja muun biologisen tuotannon kannalta tärkein alue, rantavyöhyke, menettää
tuotantokykyään. Järvien ja tekoaltaiden säännöstelyn haitalliset vaikutukset eliöstöön riippuvat pääasiassa
siitä, kuinka paljon veden pinta laskee talven aikana, mutta haitan suuruuteen vaikuttavat myös järven ominaispiirteet, kuten rannan morfologia, pohjan laatu, veden väri ja jääpeitteisen ajan kesto. Eniten veden pinnan
vaihtelusta kärsivät rantavyöhykkeen pohjaeläimet ja uposlehtiset vesikasvit. Kalastoon voivat vaikuttaa esimerkiksi pohjan jäätymisen aiheuttama mädin tuhoutuminen sekä kutu- ja poikasalueiden määrän väheneminen ja laadun heikkeneminen. Kaloista järvikutuinen siika on herkin säännöstelylle, koska se kutee syksyllä
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säännöstelyvyöhykkeeseen ja talven aikana valtaosa mädistä saattaa tuhoutua. Säännöstely vaikuttaa lisäksi
muun muassa kalojen ravintovaroihin pohjan, kasvillisuuden, eläinplanktonin sekä pohjaeläinten laadussa ja
määrässä tapahtuneiden muutosten kautta. Talvisen vesipinnan korkeuden lisäksi tulvakorkeudella ja vesipinnan käyttämisellä kesäaikana voi olla merkittävä vaikutus rantavyöhykkeen eliöstöön ja erityisesti rantakasvillisuuden kehitykseen.
Järvien ja tekoaltaiden säännöstely vaikuttaa aina myös alapuolisten jokien virtaamaolosuhteisiin. Virtavesissä vuosisäännöstely on useimmiten muuttanut tulvahuipun suuruutta ja ajankohtaa sekä lisännyt talviaikaisia virtaamia. Tämä heijastuu useiden vesieliöiden normaaliin elinkiertoon.
Iijoen, Oulujoen ja Kalajoen vesistöalueiden voimalaitoksissa sekä Kuusinkijoen voimalaitoksessa harjoitetaan lyhytaikaissäännöstelyä, jonka seurauksena virtaama alapuolisessa joessa vaihtelee suuresti vuorokauden sisällä. Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutukset ovat haitallisimpia niissä vesimuodostumissa, joissa voimalaitoksen alapuolella on koski- ja virta-alueita. Patoaltaissa haitat ovat vähäisempiä. Lyhytaikaissäännöstelyn myötä jatkuva vesisyvyyden, virtausnopeuden ja käytössä olevan elinympäristön muutos luo etenkin
koskialueille epävakaat olosuhteet ja johtaa muutoksiin vesieliöyhteisöissä. Lyhytaikaissäännöstelyn on todettu heikentävän muun muassa lohikalojen ja rapujen lisääntymistulosta ja viihtyvyyttä koskialueella. Lyhytaikaissäätö vaikuttaa elinympäristön rakenteelliseen laatuun muun muassa lisäämällä eroosiota.
Sisävesien säännöstely lisää mereen laskevien jokien virtaamia talvella. Tällöin jään alla leviää laajalla
alueella niukkasuolainen ja kevyt jokivesi raskaamman meriveden päälle. Muuttuneella juoksutusrytmillä on
vaikutusta myös kiintoaineen, ravinteiden ja muiden aineiden kulkeutumiseen, mikä edelleen vaikuttaa rannikkoalueen tilaan.
Vesienhoitoalueelta Perämereen laskevista merkittävistä vesistöistä vain Kiiminkijoen ja Temmesjoen vesistöt ovat säännöstelemättömiä. Vesienhoitoalueella on 43 säännösteltyä järveä tai tekoallasta sekä kaksi
säännösteltyä merenlahtea. Ne vaihtelevat paljon kooltaan ja säännöstelykäytännöltään.
Kalajoki-Temmesjoki -alueella on 17 säännösteltyä järveä tai tekoallasta. Näistä kymmenen on Kalajoen,
kaksi Pyhäjoen, neljä Siikajoen vesistöalueella sekä yksi Haapajoen vesistöalueella. Lisäksi alueella on kaksi
säännösteltyä merenlahtea. Säännöstellyt järvet ovat pääosin melko pieniä ja suurimmissa järvissä säännöstely on melko lievää.
Oulujoen vesistössä olevien vesivoimalaitosten säännöstelyaltaina käytetään Oulujärveä ja pääosaa siihen
laskevien Hyrynsalmen ja Sotkamon reittien suurista järvistä. Lentuaa ja Lammasjärveä lukuun ottamatta
kaikki Oulujoen vesistön suurimmat järvet on säännöstelty. Kaikkiaan Oulujoen vesistöalueella on yksitoista
säännösteltyä järveä.
Kiiminkijoki-Kuivajoki -alueella säännösteltyjä järviä on neljätoista, joista kolmetoista Iijoen vesistöalueella.
Säännöstelyjärviä on etenkin vesistöalueiden latvoilla. Voimakkainta säännöstely on Kostonjärvessä sekä järviryhmässä, johon kuuluvat Irninjärvi - Ala-Irni, Iso- ja Keski-Kero sekä Polojärvi. Kuivajoen vesistöalueella
säännöstellään Oijärveä lähinnä tulvasuojelun edistämiseksi.
Koutajoki-Vienan Kemi -alueella säännöstellään ainoastaan Ala-Vuotunkijärveä.
Tarkemmat suunnittelualuekohtaiset säännöstelykuvaukset löytyvät toimenpideohjelman osasta 2.
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3.13.2 Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden ohjaus
Virtavesien kunnostus
Virtavesien kunnostuksissa pyritään palauttamaan uoman rakenteen ja virtausolosuhteiden monimuotoisuus
eri menetelmin. Joet ja purot ovat ensisijainen ympäristö mm. suurelle osalle harvinaistuneista tai uhanalaisista kaloista. Ne pienvedet, joissa on luontaisesti lisääntyviä taimen, nieriä-, siika-, harjus-,
nahkiais-, rapu- tai jokihelmisimpukkakantoja ovat erityisen arvokkaita.
Joen elinympäristökunnostuksissa voidaan monipuolistaa ja lisätä virtavesieliöiden elinalueita esimerkiksi
kynnysten, syvänteiden ja kiveämisen avulla sekä lisäämällä puuainesta ja kutusoraikkoja, vähentämällä liettymistä ja vesittämällä kuivilleen jääneitä uomanosia. Tulvasuojelluilla jokiosuuksilla kunnostusmenetelmiä
voivat olla mm. suoristetun rantaviivan monimuotoistaminen, suvantoalueiden leventäminen, rantasuojauksien poistaminen tai muuttaminen luonnonmukaisiksi ja penkereiden poistaminen tai siirtäminen kauemmaksi
rantaviivasta. Vähävetisiksi jääneissä luonnonuomissa ja rankasti tulvasuojelutarkoitukseen peratuissa uomissa yleisin kunnostusmenetelmä on matalien, monimuotoisten tekokoskien rakentaminen vesitettyjen alueiden ja vesisyvyyden lisäämiseksi. Jokikunnostusten käyttöön ja ylläpitoon voi kuulua mm. kutusoraikkojen
kunnostusta, liettymien poistoa ja vedenpinnan korkeuksien kannalta tärkeiden rakenteiden korjauksia.
Yleensä vuosittaiset kunnostus- ja ylläpitotoimenpiteet ovat melko vähäisiä suhteessa kunnostustoimenpiteisiin.
Purojen ja muiden pienten virtavesien elinympäristökunnostuksissa menetelmät ja tavoitteet ovat pääosin
samoja kuin jokivesissä, mutta niiden painopiste on yleensä erilainen. Esimerkiksi liettymien poiston tarve on
purovesissä usein suurempi kuin joissa ja purojen välittömän lähiympäristön vaikutus vesistöön jokea suurempi. Purokunnostuksissa käytetään enemmän myös puurakenteita, jotka monimuotoistavat uomaa ja puhdistavat puron pohjaa hienosta aineksesta. Puuaines pidättää tehokkaasti syksyisin puroihin putoavia puiden
lehtiä, jotka ovat metsäisten puroekosysteemien tärkein energianlähde. Purokunnostusten käyttöön ja ylläpitoon kuuluu myös kutusoraikkojen kunnostaminen, jolla varmistetaan niiden puhtaus ja huokoisuus. Toimenpide sisältää elinympäristöjen kunnostustoimenpiteiden lisäksi rumpujen ja siltarakenteiden aiheuttaman esteellisyyden vähentämisen. Toimenpiteitä rumpujen aiheuttaman esteellisyyden vähentämiseksi ovat mm.
rummun alapuolisen vedenpinnan nosto kivikynnyksin sekä rummun suu- ja lähestymisalueiden raivaukset.
Jossain tapauksissa koko rumpu tukirakenteineen on uusittava. Kunnostustarve on mm. Koillismaan purovesissä suuri, sillä inventointien perusteella luonnontilaisiksi on arvioitu vain 2 % puroista.
Purojen kunnostuksissa korostuvat erityisesti vesiensuojelutoimet valuma-alueilla. Purokunnostusten
määrä on ollut kasvussa vesienhoitoalueella ja purojen esteellisyyden poisto ja/tai vesieliöstön liikkumisen
varmistaminen tie- ja kunnostushankkeiden yhteydessä on ollut hoitokaudella aiempaa yleisempää. Tulevalla
hoitokaudella tavoitteena on edelleen erityisesti Iijoen vesistön purojen tilan parantaminen ja säilyttäminen
jokihelmisimpukan elinympäristöjen turvaamiseksi, sekä toisaalta purojen ennallistaminen voimakkaasti muutetuilla alueilla kuten rannikon läheisyydessä ja turvemaiden maankäytön alueilla. Teiden aiheuttaman esteellisyyden poistamiseen ja purojen ylitysrakenteiden toimivuuteen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota
koko vesienhoitoalueella sekä hankkeiden että lainsäädännön toimijoille asettamien velvoitteiden avulla.
Useimmat jokien kunnostukset on tehty velvoitteena uittosääntöjen kumoamiseen liittyen. Työt aloitettiin
1970-luvun lopulla ja saatiin päätökseen 2010-luvulla. Eri suunnittelualuilla on ollut vaihtelua uittokunnostuksien määrässä. Perusteellisinta työtä on tehty Iijoen vesistöalueella, jossa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja
Lapin ympäristökeskukset (myöhemmin ELY-keskukset) kunnostivat 24 jokea vuonna 2012 loppuun saatetuissa uittosäännön kumoamiseen liittyvissä velvoitekunnostuksissa. Myöhemmin kalataloudellisia kunnostuksia on tehty joissa, joita syystä tai toisesta ei ole kunnostettu uittosäännön kumoamisen yhteydessä tai muutokset uomassa ovat tapahtuneet muista kuin uittoperkauksista johtuen. Ne on tehty pääosin ELY-keskuksen
(vuoteen 2010 saakka TE-keskuksen) toimeksiantona kalataloudellisiin kunnostuksiin varatuilla rahoilla, mutta
myös muulla rahoituksella. Voimatalousjoissa luvanhaltijat ovat osallistuneet kunnostushankkeisiin. Aiemmalla hoitokaudella (vuosina 2013–2014) vesienhoitoalueelle laadittiin virtavesien kalataloudellinen
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kunnostusohjelma, missä kunnostamattomien tai täydennyskunnostettavien joki- tai purokohteiden kunnostusten tärkeyttä arvioitiin pisteyttäen kohteet kalataloudellisin, mutta myös vesienhoidollisin perustein.
 Toisella hoitokaudella jokien elinympäristökunnostusten toteutus, suunnittelu ja selvitykset etenivät melko
hyvin. Toimenpideohjelman mukaisia kunnostustoimia on 2020 mennessä tehty kuudessa joessa. Merkittävämmät hankkeet olivat Vääräjoen, Siiponjoen ja Lohijoen kalataloudelliset kunnostukset Kalajoki-Temmesjoki -suunnittelualueella, Luulajanjoen kunnostus Oulujoen alueella sekä Olhavanjoen ja Kuivajoen kunnostukset Kiiminkijoki-Kuivajoki -suunnittelualueella. Lisäksi tehtiin toimenpideohjelman mukaisia kunnostustarveselvityksiä ja kunnostussuunnitelmia. Osalle kohteista tavoitteeksi oli asetettu toteutus jo toisella hoitokaudella, mutta ne siirtyvät kolmannelle hoitokaudelle toteuttajatahojen, lupatilanteen sekä rahoituksen ollessa
avoimia.
 Purojen (pienten virtavesien) elinympäristökunnostusten edistäminen eteni toisella kaudella hyvin. Tosin
etenemisessä oli alueellisia eroja. Purokunnostuksia vesienhoitoalueella tehtiin kaikkiaan 55 purolla. Lisäksi
tehtiin tarveselvityksiä/inventointeja noin 200 purolla ja kunnostussuunnitelma noin 15 purolle. Inventoinneista
ja kunnostustoimista valtaosa kohdistui vesimuodostumiksi nimeämättömille puroille Koillismaalla erillishankkeissa, mutta pienten virtavesien nimettyjä toimenpiteitä kunnostuksissa tehtiin mm. Kalajoen alueella. Toimenpiteiden kokonaismäärä ylitti toimenpideohjelmaan esitetyn tavoitteen, mutta Pyhäjoen, Siikajoen ja Kuivajoen alueella suunnitelmia ja kunnostuksia ei toteutunut tavoitteen mukaista määrää.

Kalankulun edistäminen
Kalankulkua helpottavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi luonnonmukaiset ohitusuomat, kalatiet ja muut rakenteet sekä vaellusesteiden poistot. Myös olemassa olevan kalankulkuväylän 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.
Näitä rakenteita ei ole käsitelty yksittäin toimenpidesuunnittelussa, vaan niiden aiheuttaman esteellisyyden
vähentäminen on osa purojen elinympäristökunnostusta.
Kalateiden rakentaminen tai muu kalankulun edistäminen voi olla vesitalouslupaan liittyvä velvoite, mutta
usein kalateitä on suunniteltu ja rakennettu erilaisten rahoitusten turvin. Usein säännöstelyluvan haltijat ovat
näissäkin tapauksissa osallistuneet kustannuksiin. Vesienhoitoalueen vaellusesteitä ja kalateitä koskevia tietoja ollaan täydentämässä, mutta kuvasta 3.8 saa käsityksen niiden määrästä ja sijoittumisesta.
Etenkin pienissä kalateissä toimivuuden seuranta on ollut puutteellista, joten ei voida olla varmoja, kuinka
hyvin ne todellisuudessa edistävät kalankulkua. Vesienhoitoalueen merkittävin kalankulun edistämishanke on
käynnissä Iijoella, jossa useiden tahojen yhteistyönä edistetään vaelluskalojen vapaan liikkumisen mahdollisuuksia vesistössä. Avainroolissa on kalan kulun turvaaminen niin ylä- kuin alavirtaan Iijoen alaosan voimalaitosten ohi. Suunnitelmat alimman voimalaitoksen ohittavasta kalatiestä ovat valmiit ja luvanhakuvaiheessa.
Haapakosken alasvaellusrakenteen aita on valmis ja padon läpäisevän rakenteen rakentaminen aloitetaan
vuonna 2021. Samaan aikaan kalatalousviranomainen on jättänyt Aluehallintovirastoon hakemuksen, jossa
mm esitetään, että kalankulun turvaaminen Iijoen alaosan voimalaitosten ohi tulisi luvanhaltijan velvoitteeksi.
Toisella hoitokaudella toteutettiin Oulaisten Piipsanjärven ja Himangan Tomujoen kalateiden rakentaminen. Vuonna 2019 Piipsanjärven luusuassa olevaan valtion omistamaan pohjapatoon rakennettiin kalatie valtion varoilla. Pohjapato ja kalatie luovutettiin Oulaisten kunnan omistukseen kalatien valmistumisen ja pohjapadon peruskorjauksen jälkeen. Lestijoen alaosan sivuhaarassa, Tomujoessa sijaitsevan Roukalan myllyn
patoon rakennettiin kalatie Lapin ELY-keskuksen kalakunnostusvaroilla vuonna 2020. Myllyn omistajan ja Lapin ELY-keskuksen välisen sopimuksen mukaan kalatien käyttö- ja kunnossapito on kalatien valmistumisen
jälkeen omistajan vastuulla. Omistaja sitoutuu myös luovuttamaan ympärivuotisen vesityksen kalatiehen.
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Kuva 3.8. Kalatiet ja vaellusesteet Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. VESTY-tietokannan tiedot ovat toistaiseksi puutteelliset ja osin niitä
saadaan täydennetyksi kuulemisen aikana.

 Toisen hoitokauden toimenpiteissä oli paljon tarveselvityksiä. Nämä toteutuivat hyvin ja selvitykset koskivat
useampaa vaellusestettä kuin toimenpideohjelmassa edellytettiin. Sen sijaan suunnittelu- ja toteutushankkeet
etenivät melko hitaasti. Vesienhoitoalueelle rakennettiin vain Piipsjärven ja Tomujoen kalatiet. Iijoen alaosalla
kalankulkuväylien suunnittelu on edennyt, mutta rakentamista ei ole vielä aloitettu. Suunnitelmat ovat valmiina
kalankulun edistämiseksi myös Ruukin pohjapadon (Siikajoen alaosa), Kortteisen tekojärven (Lamujoki), Irnijärven luusuan säännöstelypadon sekä Haittaperän säännöstelypadon (Kuonajoki) ohi. Kainuussa Kaupunginlammen ja Vimpelinlammen pohjapatojen yhteyteen on laadittu suunnitelmat kalankulun edistämiseksi.
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Säännöstelyn kehittäminen
Ekologisen tilan parantamiseksi järvien säännöstelyn kehittämisessä pyritään kohti luonnonmukaisempaa vedenkorkeusvaihtelua. Tärkeimpänä tavoitteena on yleensä kevättalvisen aleneman vähentäminen, mutta esimerkiksi tulvakorkeuden lisääminen ja luontaisesti kesän myötä laskeva vesipinta voivat myös olla oleellisia
tavoitteita. Virtavesissäkin tavoitellaan luontaisempia virtaamaolosuhteita ja pyritään sellaiseen virtaamien
vuosirytmiin, joka ei estä vesienhoidon tavoitetilan saavuttamista. Tärkeitä kehityskohteita voivat olla esim.
riittävän minimi- ja tulvavirtaaman takaaminen. Lyhytaikaissäännöstelyn lieventämisessä pyritään siihen, että
vesieliöiden kannalta haitallinen virtaaman vuorokausivaihtelu lieventyy siinä määrin, että tavoitetilan saavuttaminen on mahdollista.
Vesistöjä säännöstellään vesilain mukaisissa luvissa annettuihin juoksutus- ja vedenkorkeuslupamääräyksiin perustuen. Luvissa voi olla määräyksiä haittoja vähentävistä toimenpiteistä. Säännöstelykäytäntöjä
on kehitetty ja kehitetään edelleen yhteistyössä luvanhaltijoiden, viranomaisten ja järven käyttäjien kanssa.
Huomioon otetaan ekologian ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä näkökohtia siinä määrin kuin se on mahdollista heikentämättä merkittävästi säännöstelystä saatavaa voimatalous- tulvasuojeluhyötyä tai muun tärkeän
käyttömuodon saamaa hyötyä. Lupia voidaan muuttaa vesilaissa määrättyjen viranomaisten hakemuksesta,
jos säännöstelyn haitat ovat huomattavat. Jos säännöstelyn kehittäminen vaatii vesitalousluvan, on muutosprosessi yleensä vuosien mittainen.
Aloitteentekijänä säännöstelyn kehittämishankkeissa on useimmiten ollut säännöstelyn luvanhaltija, kalastusalue, osakaskunta tai ELY-keskus. ELY-keskukset ovat useimmiten vastanneet hankkeiden etenemisestä. Suomen ympäristökeskus on antanut asiantuntijatukea erityisesti laajoissa ja merkittävissä hankkeissa
sekä vastannut monista osaselvityksistä. Kalatalousviranomainen, kunnat, voimayhtiöt ja vesistön eri käyttäjäryhmät ovat osallistuneet selvitysten ja suositusten laadintaan sekä niistä käytävään vuoropuheluun.
Säännöstelykäytännön kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, ja se on koskenut eri muodoissa lähes kaikkia
säännösteltyjä järviä. Ilmastonmuutoksen seurauksena tarve kehittämiseen on kasvanut huomattavasti. Aikaisemmissa hankkeissa keskityttiin pääasiassa järvien vedenkorkeuksiin, mutta viime aikoina on kiinnitetty
yhä enemmän huomioita myös säännösteltyjen jokien virtaamaolosuhteiden parantamiseen.
 Toisella hoitokaudella säännöstelyjen kehittämistoimenpiteet ovat edenneet hyvin. Säännöstelyn kehittämistä ekologisen tilan parantamiseksi edistettiin yhdeksässä järvessä, tekojärvessä tai padotussa merenlahdessa sekä yhdeksässä joessa. Kehittämishankkeet ovat pitkäkestoisia ja moni toisen hoitokauden hankkeista
on vielä kesken ja jatkuu kolmannella hoitokaudella.

3.14 Rehevien järvien kunnostukset
Vesienhoitoalueen järvien tila vaihtelee suuresti. Keskeisimmin tilaa heikentää hajakuormitus ja siitä aiheutuva
suuri ravinnepitoisuus. Vaikka suurimmat järvet ovat pääosin hyvässä tai paikoin erinomaisessa ekologisessa
tilassa, kärsivät etenkin vesienhoitoalueen länsiosan järvet ulkoisesta, paikoin myös sisäisestä kuormituksesta. Myös suurilla järvillä, kuten Pyhäjärvellä ja Yli-Kitkalla, on rehevöityneitä lahtia, joiden tila on muuta
järveä selkeästi heikompi. Järvien tilaa ovat heikentäneet valuma-alueelta tulevan kuormituksen lisäksi mm.
vedenpinnan laskeminen. Kuusamon alueella suurten järvien tilaa heikentävät voimakkaasti runsastuneet kanadanvesiruttokasvustot, joiden hillitsemiseen etsitään edelleen keinoja myös muualla Pohjoismaissa. Vesirutosta tiedottaminen ja asennekasvatus ovat tärkeässä osassa sen levinneisyyden rajoittamisessa.
Fosforikuormituksen sietokykyarvioiden mukaan suurehko osa vesienhoitoalueen eteläisten jokien ja Oulujoen
pääuoman alueen pienistä järvistä on rehevöitynyt tai vaarassa rehevöityä. Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvalla
alueella on rehevöitymisuhassa olevia vesiä, jotka sijoittuvat pääosin alueen läntiseen osaan. Koillismaalla järvien
rehevöityminen ei ole yhtä laaja ongelma. Myös Kainuussa latvavesistöt ovat paikoin rehevöityneet tai rehevöitymisuhan alaisia, vaikka suurin osa niistä on vähintään hyvässä ekologisessa tilassa. Rehevöitymiskehitys
johtaa järvissä sisäisen kuormituksen muodostumiseen ja voimistumiseen. Tällöin tilan parantamiseksi tarvitaan

53

usein toimenpiteitä sekä ulkoisen että sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Toisaalta fosfori on vain toinen pääravinteista, eikä korkeahko fosforikuorma merkitse välttämättä rehevöitymisuhkaa vesissä, jotka ovat typpirajoitteisia
(tyypillistä kangasmaiden järvillä). Kalastorakenteen muutokset ja niistä seuraava levämäärän runsastuminen ovat
tyypillisiä vesienhoitoalueen rehevillä järvillä. Ravintoketjua oikaistaan eläinplanktontilanteen parantamiseksi
useissa alueen järvikunnostushankkeissa.
Kalajoki-Temmesjoki -suunnittelualueen järviä luonnehtivat rehevyys ja korkea humuspitoisuus. Lähes
kolme neljäsosaa järvistä on tyypitelty runsashumuksisiksi. Maatalousmaan osuus on huomattava, mikä kuormituksen ohella on vaikuttanut myös järvien hydrologiaan. Alue on pääosin alavaa ja tasaista, minkä vuoksi
metsätalouden tarpeisiin tehty maankuivatus on myös muuttanut järvien tilaa. Järviä on kuivattu myös maatalousmaan laajentamiseksi ja kuivatusolojen parantamiseksi. Keskeisiä kunnostushankkeita on toteutuksessa
mm. Vuohtajärvellä ja Vatjusjärvellä.
Oulujoen vesistöalueella pienten järvien tilaa on arvioitu vertaamalla niiden fosforikuormituksen tasoa suhteessa kuormituksen sietoon. Sallittavan kuormituksen ylitys johtaa aluksi vesistön lievään rehevöitymiseen ja
vaarallisen kuormituksen ylitys lopulta rehevöitymiseen. Ulkoisen ja sisäisen fosforikuormituksen yhteismäärä
ylitti vaarallisen rajan lähes puolella (45 %) Oulujoen pääuoman vesistöalueen pinta-alaltaan 10–499 ha kokoisista järvistä. Näissä järvissä tarvitaan tehostettuja toimenpiteitä hajakuormituksen vähentämiseksi, mutta
myös sisäisen kuormituksen vähentämistarve tulee selvittää. Keskeisiä kunnostuksia on alueella toteutuksessa mm. Oulun Pyykös- ja Kuivasjärvellä, Suomussalmen Jumalisjärvellä sekä Muhoksen Tulijärvellä.
Kiiminkijoki-Kuivajoki -alueella järvien hoito on aktiivista. Osa pienistä järvistä ja lammista on eriasteisesti
rehevöityneitä tai niitä uhkaa rehevöityminen. Rehevöitymiskehitys johtaa järvissä sisäisen kuormituksen
muodostumiseen ja voimistumiseen. Keskeisiä kunnostuksia on toteutunut ja toteutuu mm. Juopulin-, Panuma- ja Tyräjärvellä. Kiiminkijoen valuma-alueella on myös paikallisesti rehevyydestä kärsiviä järviä, joilla
käynnistyy selvityshanke järvien rehevyyteen vaikuttavista tekijöistä kunnostussuunnittelua ja sen tarpeellisuutta varten.
Koutajoki – Vienan Kemi -alueella on toteutettu useita kunnostuksia pienillä järvillä sekä toimia vesiruton
hillitsemiseksi. Suurillakin järvillä, kuten Torankijärvellä sekä Yli-Kitkan Kesälahdella, tehdään vuosittain kunnostusten jälkeistä hoitoa. Erityisesti hoitokalastustoiminta on aktiivista. Keskeisiä kunnostuksia on toteutuksessa mm. Elijärvellä.

Kunnostustoimenpiteiden toteutuminen
Kalajoki-Temmesjoki –suunnittelualueella on hoitokaudella toteutunut mm. Norssin- ja Kangaspäänjärven, Kiljanjärven, Vuohtajärven, Pyhäjärven lahtien, Kekajärven, Rytky- ja Vatjusjärvien, Haapajärven, Pirnesjärven
sekä Siikajokeen laskevan Rokuanjärven kunnostuksia.
Oulujoen suunnittelualueella kunnostuksia toteutettiin mm. Tulijärvellä ja Soppisella sekä Suomussalmen
Jumalisjärvellä.
Kiiminkijoki-Kuivajoki –suunnittelualueella rehevien järvien kunnostuksia tehtiin mm. Tyräjärvellä, Inkeenjärvellä, Saunajärvellä, Viitajärvellä, Juopulin- ja Jolosjärvellä, Marttisjärvellä, Oijärvellä ja Panumajärvellä.
Koutajoki-Vienan Kemi -suunnittelualueella järvikunnostuksia toteutettiin mm. Elijärvellä, Oivanki-, Kolvanki- ja Torankijärvellä sekä Vuotunki- ja Talvijärvellä. Osa kunnostusjärvistä on siirtynyt hoidon ylläpitovaiheeseen, mutta kunnostushankkeita niillä tarvitaan jatkossakin.
Sekä rehevien järvien kunnostus- että suunnittelutavoitteet toteutuivat kokonaismääriltään siten toimenpideohjelman mukaisesti, mutta Siikajoen ja Oulujoen vesistöalueilla järvien kunnostuksia ei toistaiseksi saatu
merkittävästi aktivoitua Rokuan aluetta lukuun ottamatta. Viime aikoina toteutetuista ja suunnitelluista vesienhoitohankkeista, myös muiden kuin järvikunnostusten osalta, löytyy jatkossa kattavammin tietoa kunnostajan
karttapalvelusta: https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tulevat järvien (ja muiden vesien) kunnostusaloitteet arvioidaan
muun muassa alueellisen merkittävyyden, vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja realistisuuden perusteella huomioiden eri lakien ja vesistöjen muun käytön edellyttämät seikat. Aloitteissa esitetyt kunnostustoimenpiteet sisältävät usein myös vesien ekologisen tilan parantamiseen tähtääviä toimia. Osa aloitteista etenee myöhemmin suunnitteluun, luvitukseen tai toteutukseen. Valtio on aktiivisena toimijana erityisesti alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävissä hankkeissa tarjoten myös rahoitusta tai ainakin apua rahoituksen
hankkimiseen ja suunnittelun käynnistämiseen. Toimijoiden aktivoiduttua edellisen vuosikymmenen aikana,
hankkeen läpiviennin, rakenteen, seurannan tai rahoituksen neuvontaan keskitytään nykyään aiempaa enemmän.
 Suuren rehevöityneen järven kunnostusta esitettiin suunniteltavan kahdelle ja toteutettavan yhdelle kohteelle. Määrä on toteutunut suunnitellusti, kunnostusten ja suunnittelun kohdistuttua Tyräjärvelle ja Vuohtajärvelle. Kummallakin kohteella kunnostuksia jatketaan tulevalla kaudella edelleen tilatavoitteiden vuoksi. Lisäksi
suuren rehevän järven velvoitetoimenpiteenä tai aiemman kunnostuksen ylläpitona on toteutunut mm. Pyhäjärven Junttiselän, Komujärven ja Oijärven hoitoa.

 Pienten rehevien järven kunnostukset ovat edenneet vesienhoitoalueella lukumääräisesti hyvin, mutta

kunnostuksia ei ole toteutuksessa Temmes- ja Siikajoen rehevillä järvillä suunnitellusti. Pienen rehevän järven
kunnostuksia on toteutettu noin 30 kohteella tavoitteen oltua 34. Myös suunnitelmien laadinta nimetyillä kohteilla (7 järveä) toteutui, lukuun ottamatta Oulun Iso-Vuotunkijärveä ja ryhmätoimenpiteeksi asetettua määrää
13 kpl, josta jäädään jonkin verran. Edellisellä kaudella mukana ollut pienten rehevien järvien selvitys -toimenpide (tavoite 43 kpl) toteutuu, mutta lähinnä kohteilta hankitun seurantatiedon ja tehtyjen kuormitusmallien
osalta.

3.15 Norot, lammet ja lähteet
Pienvesistä norojen, lampien sekä lähteiden tilaa ovat muuttaneet kuivatukset, perkaukset, uomien oikaisut,
metsäteiden rakentaminen, maan muokkaus ja muut ihmistoimet. Näiden vesien tarjoamat elinympäristöt ovat
vähentyneet voimakkaasti. Jäljellä olevissa luonnontilaisissa pienvesissä tavataan runsaasti uhanalaisia
eliölajeja. Maankäytön merkitys korostuu pienvesissä, koska niissä matalan veden ja rantavyöhykkeen suhteellinen osuus on suuri ja perustuotanto on pääosin peräisin maaekosysteemistä. Harvat luonnontilaisina
säilyneet vesienhoitoalueen pienvedet sijaitsevat luonnonsuojelualueilla, kansallispuistoissa tai rajavyöhykkeen läheisyydessä.
Vuoden 2012 vesilain muutoksen yhteydessä vesistöjen määrittelyä tarkennettiin siten, että jokia ovat
valuma-alueeltaan yli 100 km2 virtavedet. Puroja ovat kyseessä olevan lain mukaan valuma-alueeltaan yli 10
km2 virtavedet tai niitä pienemmät, mikäli uomassa virtaa vettä vuoden ympäri ja esimerkiksi kalan kulku on
mahdollista. Tätä pienemmät virtavedet eli norot ja ojat eivät ole vesistöjä, mutta norojen ja purojen luonnontilan muuttaminen on yhtä lailla kiellettyä. Puronvarsimetsät kuuluvat lisäksi metsälain erityisen arvokkaisiin
luontotyyppeihin, joiden säilyminen tulee turvata.
Vesistöä pienemmät vedet, lähinnä norot ja lähteet, ovat maassamme hyvin laajasti muuttuneet tai tuhoutuneet ihmistoiminnan seurauksena. Vesienhoitoalueelta näistä ei juuri ole tietoa. Suomessa on alun perin
ollut mahdollisesti jopa satoja tuhansia erikokoisia ja erityyppisiä lähteitä sekä valtavasti purovesistöä vähäisempiä virtaavan veden uomia, noroja. Etenkin metsän hakkuut, metsämaanmuokkaukset ja ojitukset ovat
muuttaneet ja tuhonneet niitä. Lisäksi lähteitä on usein muuttanut veden ottaminen joko suoraan tai välillisesti.
Myös tieverkon ja soranoton keskittyminen lähteiden esiintymisen kannalta parhaille alueille, laajoille harjujaksoille ja reunamuodostumille, on hävittänyt lähteitä. Vaikka noroille, lammille ja lähteille ei kohdisteta erillisiä
kunnostustoimenpiteitä, tulee jatkossa alueelle muutoin huomioida pienvesien kunnostus- tai hoitohankkeita
ja yhdistää pienvesien kunnostuksia vesistöjen kunnostushankkeisiin valuma-alueiden toimia suunniteltaessa.
Kalajoki-Temmesjoki -alue
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Suunnittelualueen pienvedet ovat reheviä ja niiden humuspitoisuus on korkea. Alueelta on vain harvoja hydrologialtaan, morfologialtaan tai vedenlaadultaan täysin luonnontilaisia pienvesistöjä ja -vesiä. Alueelle sijoittuu yli 80 % koko Pohjois-Pohjanmaan peltopinta-alasta. Lisäksi alue on tasaista ja alavaa, joten maatalouden
kuivatuksilla on ollut suuria vaikutuksia pienvesistöihin ja -vesiin. Maatalousalueilta purot ovat pääosin hävinneet. Noroja, lampia ja lähteitä ovat muuttaneet myös metsätalouden kuivatukset, perkaukset, uomien oikaisut
sekä metsäteiden rakentaminen.
Oulujoen vesistöalue
Oulujoen pääuoman ja sen sivujokien valuma-alueella ihmistoiminnan vaikutukset näkyvät erityisesti jokivarsilla. Oulujoen pääuomaa reunustavalla intensiivisellä maatalousalueella luontaiset pienvedet ovat pääosin
hävinneet maankuivatuksen vuoksi. Vesistöalueen latvoilla laaja-alaiset ojitukset ovat muuttaneet valumaalueen hydrologisia olosuhteita pienentämällä alivirtaamia ja kasvattamalla ylivirtaamia. Tästä on seurannut
virtavesiuomien ajoittainen kuivuminen ja toisaalta suurentuneiden tulvavirtaamien aiheuttama eroosio ja liettyminen. Metsien ojituksilla on vaikutettu myös lukuisten lampien vedenkorkeuksiin.
Kiiminkijoki-Kuivajoki sekä Koutajoki – Vienan Kemi –alueet
Oulujoen pohjoispuolisten alueiden pienvesistöjä ovat aikaisemmin muuttaneet etenkin maatalousmaan laajentamiseksi tehdyt kuivatukset ja metsäojitukset. Myös metsäauto- ja muut tiet ovat heikentäneet lukuisten
pienvesien tilaa. Lähteiden häviäminen, kiintoainekuormituksen aiheuttama liettyminen ja perkauksista johtuvat biotooppimuutokset ovat vedenlaatumuutosten ja rehevöitymisen ohella usein keskeisiä tilaa heikentäneitä
tekijöitä.
Rannikkovedet Rahjasta Kuivaniemelle
Rannikolla maankäyttö on erityisen voimakasta, kaupunkien ja taajamien ohella myös alavien maiden kuivatustarpeen, runsaan tiestön ja maa-ainesten oton vuoksi. Lähteitä, lampia ja noroja ei ole juuri säilynyt, minkä
vuoksi olemassa olevien turvaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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4 Kuormituksen vähentämistarve
Luku kirjoitetaan kuulemisen aikana
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Liite 1. Linkit lisäaineistoon
Toimenpideohjelman valmistelu
• Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 2022-2027. Suunnittelun vaiheet. (pdf) (660 kB)
• Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaario
Toimialakohtaiset ohjeet:
• Pohjavedet ja pilaantuneet maa-alueet. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027.
(pdf) (731 kB)
• Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027.
(pdf) (1,1 MB)
• Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille
2022-2027. (pdf) (2,3 MB)
• Metsätalous. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027. (pdf) (619 kB)
• Turvetuotanto. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027. (pdf) (662 kB)
• Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027. (pdf) (288 kB)
• Kalankasvatus. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027. (pdf) (324 kB)
Poikkileikkaavat teemat:
• Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen vesienhoitotyössä. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu
vuosille 2022-2027. (pdf) (7,8 MB)
• Vesienhoidon toimenpiteiden kustannusten arviointi 2022-2027. (pdf) (180 kB)
Ympäristötavoitteiden asettaminen ja niistä poikkeaminen:
• Ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristötavoitteista poikkeaminen. Vesienhoidon toimenpiteiden
suunnittelu vuosille 2022-2027. (pdf) (1 MB)
Vesimuodostumat, tyypittely ja luokittelu sekä paineiden arviointi
• Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella. (pdf) (13,75 MB)
• Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 20222027. (pdf) (1,2 MB)
• Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pintavesisssä. Vesienhoidon suunnittelu vuosille
2022-2027. (pdf) (2,7 MB)
• Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pohjavesissä. Vesienhoidon suunnittelu vuosille
2022-2027. (pdf) (498 kB)
• Prioriteettiaineiden paineiden tunnistaminen vesimuodostumissa. Vesienhoidon suunnittelu vuosille
2022-2027. (pdf) (243 kB)
• Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi nimeäminen. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022-2027.
(pdf) (254 kB)
• Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetun vesimuodostuman luokittelu. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022-2027. (pdf) (1,1 MB)

Linkit löytyvät myös Vaikuta vesiin-sivujen kautta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas tai lyhytosoite www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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