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1. YLEISTÄ
1.1 JOHDANTO
Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan turvaaminen. Vesienhoito on koko Euroopan laajuista,
vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000/60/EU) pohjautuvaa työtä. Vesipolitiikan puitedirektiivi on Suomessa pantu toimeen lailla vesienhoidon järjestämisestä (2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla vesienhoitoalueista (2004), vesienhoidon järjestämisestä (2006) ja ympäristölle vaarallisista ja haitallisista
aineista (2006). Lisäksi on soveltuvin osin muutettu ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. Näillä säädöksillä vesipuitedirektiivin mukainen toiminta on liitetty osaksi suomalaista vesien käyttöön, hoitoon ja
suojeluun liittyvää toimintaa, jonka olennaisena perustana on edelleen ympäristönsuojelulain ja vesilain
mukainen lupajärjestelmä.
Vesienhoitotyöhön kuuluva biologista näkökulmaa painottava vesien tilan arviointi, tilan seuranta, tilatavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet kootaan vesienhoitosuunnitelmaksi, joka tehdään jokaiselle ns. vesienhoitoalueelle. Toimenpiteistä laaditaan erillinen toimenpideohjelma, jonka yhteenveto on osa vesienhoitosuunnitelmaa. Vesienhoitosuunnitelmat menevät
valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2009 aikana. Toimenpideohjelmat ja vesienhoitosuunnitelmat
päivitetään seuraavien kuusivuotisjaksojen aikana.
Vesienhoidossa ja toimenpideohjelmien laadinnassa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

o Pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene
o Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä
o Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä
o Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologien tila on vuoteen 2015
mennessä vähintään niin hyvä kuin näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa (ns. "hyvä
saavutettavissa oleva tila")
o Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan
o Tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään

Luodon-Öjanjärven valuma-alue ja siihen laskevat joet Ähtävänjoki, Purmonjoki, Kruunupyynjoki ja
Kovjoki sijaitsevat seuraavien kuntien alueella: Pietarsaari, Luoto, Kokkola, Kruunupyy, Perho, Pedersöre, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini, Lehtimäki, Kortesjärvi ja Uusikaarlepyy. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella ja kuuluu Kokemäenjoen–
Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueeseen (ns. läntinen vesienhoitoalue). Läntisellä vesienhoitoalueella on keväällä 2007 päätetty, että Luodon- Ojanjärvelle ja siihen laskeville vesistöille laaditaan
oma toimenpideohjelma. Tämä päätös on perustunut siihen, että valuma-alueella on jo 1970-luvulta
lähtien toiminut oma laajapohjainen vesienhoitoa edistävä Ähtävänjoen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan toiminta-alue laajennettiin vuonna 2006 koskemaan koko Luodon-Öjanjärven valuma-alueetta.
Kyseinen vesistöalue on kohtuullisen laaja kokonaisuus (4236 km2), jonka vesien tilassa on selviä parantamisen tarpeita ja vesien tilaan vaikuttavat useat erilaiset seikat. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen vesienhoidon yhteistyöryhmä, Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen neuvottelukunta ja Luodon-Öjanjärven hankeryhmä ovat esittäneet oman toimenpideohjelman laatimista
valuma-alueelle.
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1.2 TOIMENPIDEOHJELMAN LAATIMINEN JA YHTEISTYÖ
Toimenpideohjelman laatiminen on aloitettu vesien tilaongelmien määrittämisestä (kuva1). Tätä varten
on kerätty vesien tilaa ja siihen vaikuttavia toimia koskevia tietoja. Vesien alustavan luokituksen ja
asiantuntija-arvioinnin avulla on asetettu tilatavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi on ongelmakohteissa tarkasteltu erilaisia toimenpidevaihtoehtoja ja tehty toimenpide-ehdotukset. Keskeisimmät sidosryhmät ovat osallistuneet suunnitteluun ja merkittävistä kysymyksistä sidosryhmiä on kuultu laajemmin.
Tunnistetaan alustavasti tarkasteltavat vedet.

Tarvitaanko toimenpiteitä tilatavoitteen saavuttamiseksi?
Ei tarvita

Tarvitaan

Tilanne todetaan

Suunnitellaan toimenpiteitä

Riittävätkö nykykäytännönmukaiset toimenpiteet?
Riittävät
Esitetään nykykäytännön mukaisia
toimia

Eivät riitä

Muodostetaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Arvioidaan saavutetaanko niillä
tilatavoite vuonna 2015?
Saavutetaan
Esitetään kustannuksien ja
vaikutuksien kannalta parasta
vaihtoehtoa

Ei saavuteta

Onko tilatavoitteen saavuttaminen mahdollista v. 2021 tai 2027?
On
Esitetään tavoitteen myöhentämistä
Kuva 1. Kaaviokuva toimenpideohjelman laatimisesta.

Ei
Selvitetään vähemmän vaativien
tavoitteiden asettamista.
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Kuva 2. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen keskeiset kysymykset (Länsi-Suomen ympäristökeskus,
2007).
Vesien tilan tärkeimmät ongelmat on esitetty kesä-joulukuussa 2007 kuulutetussa keskeisten kysymysten asiakirjassa. Luodon-Öjanjärven valuma-alueella keskeisiä kysymyksiä ovat etenkin hajakuormitus,
rakenteelliset muutokset, säännöstely ja happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ajoittaiset ongelmat.
Keskeiset kysymykset osa-alueittain näkyvät kuvassa 2. Keskeisistä kysymyksistä kuuluttamisen ja
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lausuntopyyntöjen kautta saatu palaute on huomioitu tämän toimenpideohjelman laadinnassa. Myös
työohjelman ja aikataulun palautteessa oli seikkoja, jotka on huomioitu toimenpideohjelman laadinnassa.
Vesien tilan parantamiseen soveltuvia toimenpiteitä on etsitty portaittain etenevänä prosessina, jossa on
tarkasteltu EU:n lainsäädäntöön perustuvat perustoimenpiteet, yleisesti käytössä olevat täydentävät
toimenpiteet ja vaativammat täydentävät toimenpiteet. Suunnittelukohteisiin on muodostettu mahdollisuuksien mukaan vaihtoehdot ja tarkasteltu vaihtoehtojen kustannuksia, vaikutuksia vesien tilaan ja
muita merkittäviä vaikutuksia. Vaihtoehtojen vertailun kautta on pyritty löytämään kustannuksiltaan
kohtuullisimmat ja vaikutuksiltaan parhaimmat toimenpiteet.
Kun vaihtoehtotarkastelun kautta ei ole kaikilta osin löydetty soveltuvia toimenpiteitä hyvän tilan saavuttamiseen vuonna 2015, on seuraavaksi tarkasteltu voidaanko hyvä tila saavuttaa seuraavalla 6 vuoden jaksolla. Jos tavoitteita ei saavuteta jatkoajankaan avulla, voidaan tarkastella vähemmän vaativia
tavoitteita. Vaiheittainen eteneminen on päätynyt yhteenvetoon valuma-alueille ehdotettavista tavoitteista ja toimenpiteistä.
Toimenpideohjelman laadinnassa on noudatettu mahdollisimman pitkälle osallistuvan suunnittelun
periaatteita. Varsinainen vesienhoitosuunnitelma on laadittu suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten
arvioinnista annetun lain mukaisin menettelytavoin ja siihen sisältyy ns. ympäristöselostus. Lain periaatteiden mukainen vuorovaikutus on toteutunut toimenpideohjelmaa laadittaessa osallistumisena ja
kuulemisena erilaisissa valintatilanteissa. Palaute ja sen huomioonottaminen toimenpideohjelman laadinnassa on kirjattu. Toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä on syntynyt myös suuri osa vesienhoitosuunnitelman ympäristöselostukseen tarvittavasta aineistosta.
Tämä toimenpideohjelman laadinnassa on hyödynnetty Kyrönjoen toimenpideohjelmaluonnosta ja siitä
varsinkin Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman Watersketch-hankkeen osuutta, jonka avulla on
tunnistettu kustannustehokkaita vesienhoitotoimenpiteitä.
Tämän toimenpideohjelman laatimiseen on osallistunut keskeisesti Luodon-Öjanjärven hankkeen ohjausryhmä sekä Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen neuvottelukunnan työryhmä.
Luodon-Öjanjärven hankkeen ohjausryhmässä on mukana Pietarsaaren, Kokkolan ja Uuudenkaarlepyyn kaupunkien, Luodon, Kruunupyyn ja Pedersören kuntien, UPM Kymmenen, Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen, Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen edustajia. Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen työryhmässä on edustajia maakunnan liitoista, Österbottens svenska producentförbundista (ruotsinkielisen alueen maatalouden tuottajajärjestö), Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajien liitosta, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksesta, Pedersören ja Lappajärven kunnista, alueen kalastusalueista, vesivoimayhtiöistä, Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksestä ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta.
Toimenpideohjelmien laatimista on ohjannut läntisen vesienhoitoalueen ohjausryhmä ja alueellinen
vesienhoidon yhteistyöryhmä. Läntisen vesienhoitoalueen ohjausryhmä muodostuu alueen ympäristökeskusten ja kalatalousviranomaisten edustajista. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen vesienhoidon yhteistyöryhmään kuuluu runsaat 30 järjestöjen, viranomaisten, kuntien sekä elinkeinojen edustajaa. Toimenpideohjelmien laatimisen vaiheita on esitetty myös näiden ryhmien kokouksissa. Vesienhoidon yhteistyöryhmä on suositellut toimenpideohjelmien laatimista jokineuvottelukuntien jaon perusteella ja jokikohtaisten neuvottelukuntien ja työryhmien osallistumista toimenpideohjelmien laadintaan.
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1.3 TARKASTELTAVAT VEDET
Vesistöalueet on vuonna 2007 jaettu vesimuodostumiin niin, että tarkasteluun on otettu kaikki yli 100
km2:n valuma-alueen joet, kaikki yli 5 km2:n järvet ja muuten alueellisesti merkittävät järvet. LuodonÖjanjärven valuma-alueella on 12 tällaista jokimuodostumaa ja viisi yli 5 km2:n järveä. Tässä toimenpideohjelmassa käsitellään vesimuodostumia seuraavasti ryhmitettynä:
o Luodon-Öjanjärvi (Luodonjärvi, Öjanjärvi)
o Ähtävänjoen virtavedet (Ähtävänjoki, Välijoki, Kurejoki, Kuninkaanjoki, Levijoki, Vimpelinjoki ja Poikkijoki)
o Lappajärvi, Evijärvi ja Alajärvi
o Purmonjoen ja Kovjoen valuma-alue (Purmonjoki, Norijoki sekä Kovjoki)
o Kruunupyynjoen valuma-alue (Kruunupyynjoki ja Porasenjoki)
Alueet on esitetty kuvassa 3 ja perustietoja alueista on taulukossa 1.
Valuma-alueensa osana käsitellään seuraavat kokonaisuudet:
o Muut järvet (pinta-ala alle 5 km2)
o Jokien latvapurot (valuma-alue alle 100 km2)

Pelto-%

Turvemaa-%

Joen pituus,
km

Valuma-alue,
km2

Taulukko 1. Perustietoja Luodon-Öjanjärven valuma-alueen virtaavista vesistä (Sh= Suuri humusjoki,
Kt =Keskisuuri humusjoki).

Keskiv.
M3/s

19

20

15

Tyyppi

Virtaamat
Yliv.
M3/s
69

Aliv.
M3/s

Ähtävänjoki
-Välijoki
-Kurejoki
-Kuninkaanjoki
-Vimpelinjoki

2054
68
316
268
378

120
15
19
23
27

3

-Poikkijoki

120

22

Kt

- Levijoki
Purmonjoki
-Norijoki
Kruunupyynjoki
-Poraasenjoki
Kovjoki

122
864
317
788
239
293

9
60
45
63
66
42

Kt
18

26

7

60

0.8

14

34

6

70

0.5

14

26

2

20

0.1

St
St
Kt
Kt
Kt

Kt
Kt
Kt
Kt
Kt

Perustietoja alueen virtavesistä on koottu taulukkoon 1 ja järvistä taulukkoon 2a. Taulukkoon on otettu
mukaan kaikki yli 100 ha:n järvet, mutta valuma-alueella on myös muita järviä, jotka voivat vaatia toimenpiteitä. Esimerkkeinä voidaan mainita Saarijärvi Kortesjärvellä Purmonjoen valuma-alueella ja
Stipiksjön Pedersöressä Kovjoen valuma-alueella.
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Taulukko 2a. Perustietoja Luodon-Öjanjärven valuma-alueen merkittävistä järvistä.
(* Säännöstelty järvi Sh – Suuri humusjärvi; Mh – Matala humusjärvi; Mrh – Matala
runsashumuksinen järvi; Rh – Runsashumuksinen järvi ja Vh – Vähähumuksinen järvi).

Luoto ym.
Kokkola ym.
Lappajärvi ym.

Suurin pintaala, ha
7300
1200
14500

Tilavuus
milj. m3
200
27
1077

11
9
38

Keskisyvyys, m
2.6
1.6
7.4

Evijärvi *

Evijärvi

2800

47.5

3.5

1.7

Mh

Alajärvi *

Alajärvi

1100

13

8

1.2

Mth

Kortesjärvi

390

4.6

3.8

1,3

Rh

Kerttuanjärvi *

Evijärvi

389

Mrh

Räyringinjärvi

Veteli

384

Mh

Järvi
Luodonjärvi *
Öjanjärvi *
Lappajärvi *

Purmonjärvi

Kunta

Max syv. m

Tyyppi
Mth
Mth
Sh

Iso-Räyrinki

Lehtimäki

338

Sääksjärvi *

Vimpeli

330

Palojärvi

Kortesjärvi

210

Mrh

Narssjön

Pedersöre

197

Mrh

Iirunjärvi

Alajärvi

187

Haapajärvi

Evijärvi

180

Rekijärvi

Kruunupyy

177

Kaartunen
Heimsjön

Alajärvi
Kruunupyy

142
135

Alajärvi

131

Mh

Kruunupyy

113

Rh

Huvudsjön

Pedersöre

112

Mrh

Porasjärvi

Perho

110

Mrh

Ojajärvi
Peckassjön *

Mrh
4,9

2.8

13.0

1.5

3.0

Mrh

Mh
Mrh
Rh

5.0

Vh
Mh

Alueen selvästi suurin järvi on Lappajärvi Ähtävänjoen valuma-alueella. Peckassjön on suurin Kruunupyynjoen säännöstellyistä järvistä. Muita järviä, joita säännöstellään samalla säännöstelypadolla, ovat
Djupsjön, Tvärasjön, Sandvikssjön, Långvekasjön, Petossjön ja Svartsjön. Näiden säännösteltyjen järvien yhteinen pinta-ala on 246 ha.
Tässä toimenpideohjelmassa huomioidaan alueen pohjavesialueet erityisesti siltä osin kuin ne vaikuttavat pintavesiin. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialueista on laadittu erillinen toimenpideohjelma. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen pohjavesialueet on esitetty kuvassa 4.
Toimenpideohjelmassa tarkasteltavien vesien valinnasta keskusteltiin Ähtävänjoen, Purmon-joen,
Kruunupyynjoen ja Kovjoen neuvottelukunnan työryhmässä ja Luodon-Öjanjärven hankeryhmässä
syksyllä 2007.
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Kuva 4. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen pohjavesialueet (POVET-rekisteri, 2008).
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2. VESIENHOITOON LIITTYVÄT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT
2.1 KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET OHJELMAT
Suomen vesiensuojelua ja – hoitoa ohjaavat useat kansainväliset sopimukset sekä valtakunnallisella että
alueellisella tasolla laaditut ohjelmat ja suunnitelmat. Kansainvälisesti sovittuihin tavoitteisiin pyritään
toteuttamalla kansallisia ja alueellisia ohjelmia ja suunnitelmia.
Vesiensuojelun valtakunnalliset tavoitteet on määritetty ja tavoiteohjelmia on laadittu jo 1960-luvulta
lähtien. Vesiensuojelun tavoite ohjelma vuoteen 2005, joka valtioneuvosto hyväksyi vuonna 1998,
painottui rehevöitymisen torjuntaan. Vesiensuojelun periaatepäätös sisälsi yleisiä ja kuormittajakohtaisia tavoitteita vesien rehevöitymistä aiheuttavien ravinnepäästöjen vähentämiseksi ja pohjavesien suojelun tehostamiseksi. Tavoitteena oli vähentää esimerkiksi maa- ja metsätalouden ja asutuksen fosforikuormitusta 1990-luvun alun tilanteesta vuoteen 2005 mennessä seuraavasti:
- maatalous
- metsätalous
- turvetuotanto
- yhdyskunnat
- haja-asutus

3000 t/a
340 t/a
50 t/a
270 t/a
415 t/a

→
→
→
→
→

1500 t/a
170 t/a
35 t/a
170 t/a
300 t/a

(vähennystavoite 50 %)
(vähennystavoite 50 %)
(vähennystavoite 30 %)
(vähennystavoite 35 %)
(vähennystavoite 35 %)

Tavoiteohjelmassa oli tavoitteita myös valtakunnalliselle typpikuormituksen vähentämiselle:
- maatalous
- metsätalous
- turvetuotanto
- yhdyskunnat

30000 t/a →
3330 t/a →
1100 t/a →
14500 t/a →

15000 t/a
1670 t/a
750 t/a
12500 t/a

(vähennystavoite 50 %)
(vähennystavoite 50 %)
(vähennystavoite 30 %)
(vähennystavoite 15 %)

Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet saavutettiin vuoteen 2005 mennessä osittain. Esimerkiksi
Kyrönjoen valuma-alueella vain yhdyskuntien jätevesien osalta kuormitusvähenemä oli tavoitteiden
mukaista. Vaikka metsätalouden vesiensuojeluhankkeita on alueella toteutunut poikkeuksellinen paljon, niin 50 % vähenemään ei päästy. Tavoitteiden mukaisia vähenemiä ei onnistuttu saavuttamaan
myöskään maatalouden ja haja-asutuksen osalta.
Vuonna 2002 valtionneuvosto hyväksyi Suomen Itämeren suojeluohjelman. Ohjelman päätavoitteet
ovat:
o Rehevöitymisen torjunta
o Vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien vähentäminen
o Itämeren käytön aiheuttamien haittojen vähentäminen
o Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen
o Ympäristötietoisuuden lisääminen
o Tutkimus ja seuranta
Itämeren suojeluohjelman toteutumisen edistämiseksi ympäristöministeriö hyväksyi vuonna 2005 Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman.
Vesiensuojelun tavoitteita vuoteen 2005, Suomen Itämeren suojeluohjelmaa sekä näitä koskevien toimenpideohjelmien toimia toteutetaan edelleen siltä osin, kun tavoitteita ei ole saavutettu.
Vuonna 2006 valtioneuvostossa hyväksytty vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 (23.11.2006)
jatkaa aiempaa vesiensuojelupolitiikkaa ja painopisteenä on edelleen vesistöjen ravinnekuormituksen
vähentäminen. Vesiensuojelun suuntaviivoilla määritellään vesiensuojelun tarpeet ja tavoitteet valta-
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kunnallisella tasolla. Vesiensuojelun suuntaviivat tukevat alueellista vesienhoidon suunnittelua. Vesiensuojelun suuntaviivoissa on tarkasteltu eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksia suhteessa vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisiin yleistavoitteisiin. Vesiensuojelun suuntaviivojen mukaan keskeisiä
vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyviä toimia vuoteen 2015 mennessä ovat mm.:
o Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen
o Haitallisista aineista aiheutuvan kuormituksen vähentäminen
o Vesistöjen kunnostus sekä rakentamis- ja säännöstelyhaittojen vähentäminen
o Pohjavesien suojelu
o Vesiluonnon suojelu ja vesien monimuotoisuuden turvaaminen
Maatalouden ympäristötuki on osa Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013. Ohjelma on
Manner-Suomen osalta hyväksytty valtioneuvostossa vuonna 2006 ja EU:n komissiossa vuonna 2007.
Ohjelman yksi painopistealue on maa- ja metsätalouden harjoittaminen taloudellisesti ja ekologisesti
kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla koko Suomessa. Myös uudella kaudella ympäristötuki
jakautuu perustoimenpiteisiin, lisätoimenpiteisiin ja erityistukisopimuksiin. Ohjelman ensisijainen vesistöihin vaikuttava tavoite on vähentää maataloudesta maaperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan
kohdistuvaa ympäristökuormitusta ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien käyttöä edistämällä.
Lisäksi edistää maa- ja metsätalousmaalla tuotettavalla uusiutuvalla bioenergialla kasvihuonekaasujen
vähentämistä sekä maaperän orgaanisen aineen ja hiilinieluvaikutuksen säilymistä. Toimintalinjalla
käytettävästä yhteisön rahoitusosuudesta kohdennetaan vähintään 50 % luonnonhaittakorvauksiin ja
vähintään 40 % maatalouden ympäristötukeen.
Maatalouden ympäristötukijärjestelmässä korostetaan pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien päästöjen vähentämistä. Vesiensuojelun kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat mm.:
o Kasvipeitteinen kesanto (perustoimenpide)
o Peltokasvien lannoitus ja kalkitus (perustoimenpide)
o Pientareet ja suojakaistat (perustoimenpide)
o Vähennetty lannoitus (lisätoimenpide)
o Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasville (lisätoimenpide)
o Lannan levitys kasvukaudella (lisätoimenpide)
o Ravinnetaseet (lisätoimenpide)
o Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito (erityistuki)
o Monivaikutteisen kosteikon hoito (erityistuki)
o Säätösalaojitus, säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys (erityistuki)
o Pohjavesialueiden peltoviljely (erityistuki)
Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut myös vesivarastrategian ja luonnonvarastrategian. Vesivarastrategiassa linjataan vesivarojen käytön, vesihuoltopalveluiden ja vesistörakentamisen periaatteita.
Yksi visio on, että vesivarojen käyttö on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.
Tulvasuojelun merkittävyyttä painotetaan mm. turvallisuussyistä. Luonnonvarastrategian perusperiaate
on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja tavoitteena ihmisen ja luonnon hyvinvointi. Kalatalouden osalta on laadittu sekä elinkeinokalatalouden että vapaa-ajankalastuksen strategiat. Molempien strategioiden tavoite on kalavarojen hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.
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2.2 ALUEELLISET SUUNNITELMAT
Länsi-Suomen ympäristöstrategiassa 2007–2013 linjataan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan liittojen sekä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen keskeiset hyvän ympäristön vaalimisen
liittyvät tulevaisuuden haasteet ja esitetään keinot haasteisiin vastaamiseksi. Strategiassa esitetty visio
vuoteen 2030 on, että alue olisi kestävän kehityksen esimerkkialuetta. Vesien tilan osalta tämä tarkoittaa, että Länsi-Suomi on edelläkävijä kestävän kehityksen mukaisessa vesienhoidossa ja alueen vedet
ovat hyvässä tilassa. Vesien tilan vaalimisen tavoitteita ovat:
o Vesien ekologien tila paranee: Panostetaan vesistöjen ekologista tilaa parantaviin hankkeisiin. Ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta vähennetään sekä lisätään happamuushaittojen torjuntaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistoimintaa.
o Pohjavesien tila säilyy hyvänä: Pohjavesialueiden riskikohteet kartoitetaan ja toteutetaan tarvittavat
suojelutoimet sekä pohjavesien suojelu ja käyttö yhteen sovitetaan.
o Vesien monikäyttö on kestävän kehityksen mukaista ja vesistöihin liittyvä ympäristötietoisuus ja
vastuullisuus lisääntyvät: puhtaan veden saanti turvataan, luontomatkailua edistetään suunnitelmallisesti, vesienhoidon neuvontaan ja tiedottamiseen panostetaan ja jokineuvottelukuntien aktiivinen
toiminta jatkuu.
Luodon-Öjanjärven valuma-alue ulottuu Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin. Maakuntien keskeiset suunnitteluasiakirjat ovat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja
maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka osoittaa
maakunnan tavoitetilan ja sen saavuttamiseksi tarvittavat strategiset linjaukset. Maakuntaohjelmat ovat
maakuntasuunnitelmia toteuttava suunnitteluasiakirja, joka sisältää maakunnan keskeiset hankkeet ja
muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntakaava on ylin kaavamuoto, joka
ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua.
Yksi Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman tavoite on toteuttaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöstrategiaa. Tästä on johdettu maakuntasuunnitelman tavoite, jonka mukaan alueesta
tulee muodostua kestävän tulevaisuusajattelun eurooppalainen esimerkkialue. Etelä-Pohjanmaan
maakuntaohjelman 2007–2010 toimintalinjassa "Asuinympäristön ja hyvinvoinnin kehittäminen"
otetaan kantaa tulvariskien hallintaan ja vesien tilan parantamiseen. Vesien tilaa tulee parantaa edelleen
vesistöalueittaisten toimintaohjelmien avulla sekä vähentämällä haja-asutuksen, maatalouden, turkistalouden ja turvetuotannon suoria päästöjä. Ilmastonmuutoksesta johtuvien kasvavien tulvariskien hallintaa tulee tehostaa.
Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 kehittämistavoitteissa ennakoidaan, että ympäristön tila
ja sen alueelliset erityispiirteet tulevat korostumaan tällä ohjelmakaudella. Pohjanmaan kehittämisessä
otetaan huomioon alueen erityispiirteet, kuten maan kohoaminen, tulvat sekä maa- ja metsätalouden
aiheuttama vesistökuormitus, erityisesti ns. happamat sulfaattimaat. Bioenergian kehittäminen, tuotantoon ja käyttöön, on yksi maakunnan keskeisimmistä kehittämiskokonaisuuksista. Toimintalinjassa
"Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen" käsitellään vesistöjen tilan parantamista. Erityistavoitteina esitetään mm. tulvasuojeluun liittyvää tietämyksen ja resurssien hyödyntämisen tehostamista,
pohjavesien suojelusuunnitelman laatimista ja sulfaattimaiden kartoittamista. Tavoitteena on sulfaattimaiden aiheuttamien riskien ja haittojen arviointi sekä toimenpidesuunnitelman laatiminen.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman yhtenä kehityksen tavoitteena on maakunnan hyvän
elinympäristön säilyminen. Tähän pyritään luonnon ja kulttuuriperinnön hoidolla sekä luonnonvarojen
kestävällä käytöllä. Ympäristön hoito ja korkea laatu ovat koko maakunnan ominaispiirteitä. Vesien
luonnontaloudellista tilaa parannetaan: vesistöjen ja niiden valuma-alueiden käytössä (etenkin maa- ja
metsätaloudessa) noudatetaan ekologisia periaatteita, vesistöihin ja pohjavesiin tulevaa kuormitusta
vähennetään merkittävästi ja vesistöjen toimivuutta ja monimuotoisuutta parannetaan kunnostuksella.
Tulvasuojelurakenteet pidetään kunnossa, ja muita painopisteitä ovat asutusalueiden tulvasuojelu, varautuminen suurtulviin vesistöhankkeiden ympäristöhaittojen vähentäminen, säännöstelyjen tarkistaminen ja vesistöjen kunnostaminen.
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Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 toimintalinjassa "Infrastruktuuri ja ympäristö"
pidetään tärkeänä tuulivoiman ja turvetuotannon edistämistä, pohjaveden ja kiviaineshuollon yhteensovittamista (Poski-projektin aloittamista), vesihuollon kehittämistä (Lestijokilaakson jätevesiviemäri) ja
Lestijoen alaosan tulvasuojelua.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2006–2010 tuo varsin näkyvästi esiin vesipuitedirektiivin merkityksen metsätaloudelle ja vesiluonnon suojeluun liittyviä tavoitteita ovat:
o Turvata metsätalouden osalta vesien ja pohjavesien hyvä laatu ja ekologinen tila
o Metsätalouden vesiensuojelun laadun kehittäminen valuma-aluetarkasteluna
o Osallistuminen vesipolitiikan puitedirektiivin valmisteluun ja täytäntöönpanoon
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella ohjelmakauden tavoitteena on kunnostusojittaa 12 000 ha/v ja
hakkuukertymätavoitteena on 4,2 milj. m3. Vesiensuojelun toimenpiteitä ovat mm. korkeatasoisten vesiensuojelusuunnitelmien laatiminen kunnostusojituksissa, vesiensuojelukoulutus ja vesiensuojeluhankkeiden toteuttaminen metsäluonnon hoitohankkeina.
Rannikon metsäkeskuksen alueella metsätalouden visio on, että metsää hoidetaan kestävän kehityksen
periaatteen mukaisesti ottaen huomioon myös vesiensuojeluun liittyvät tekijät. Tavoitteena on, että vesistökuormitus vähenee. Ohjelmakauden 2006–2010 Pohjanmaan alueen tavoitteena on kunnostusojittaa 3 000 ha/v ja hakkuukertymätavoitteena on 1,4 milj. m3.
Pohjanmaan TE-keskuksen laatima vapaa-ajan kalatalouden kehittämisohjelma ja kalastusalueiden
käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat ohjelmia, joilla pyritään edistämään kalastettavan kalaston tilaa.
Kalastoon vaikuttavat toimenpiteet vaikuttavat luonnollisesti myös vesien yleistilaan myönteisesti.
Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön toimialue kattaa kolme maakuntaa Pohjanmaa, KeskiPohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa, ja näin ollen myös Luodon-Öjan-järven valuma-alueen. Kalastusalueita
alueella on kolme: Norra Svenska fiskeområdet, Evijärven-Kortesjärven kalastusalue ja Alajärven Lappajärven- Vimpelin kalastusalue (Järviseudun kalastusalue). Pienempiä valuma-alueen osia sijaitsee myös Nykarleby Fiskeområdetin alueella, Perhonjoen kalastusalueella ja Ähtärinreitin kalastusalueella. Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat koskevat kalastuksen järjestelyä, kalaston hoitoa ja
vedenlaadun ja kalojen vaellusten turvaamista, kalanistutuksia ja kalataloudellisia kunnostuksia.

2.3 ÄHTÄVÄNJOEN, PURMONJOEN, KRUUNUPYYNJOEN JA KOVJOEN
NEUVOTTELUKUNNAN TAVOITTEET
Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen neuvottelukunnan tavoitteena on, että vesistöjä
ja niiden valuma-alueella tehtäviä vesiin vaikuttavia toimenpiteitä käsitellään kokonaisuutena ja kiinteässä yhteistyössä jokilaakson kuntien, vesistön eri käyttäjäryhmien ja ympäristökeskuksen kanssa. Tarkoituksena on yhteensovittaa ja kehittää vesistöihin kohdistuvia elinkeinoelämän, asumisen ja ympäristön tarpeita neuvottelukunnan toiminta-alueella. Neuvottelukunnan toiminta-alue on vuonna 2006 laajennettu koko Luodon-Öjanjärven valuma-aluetta koskevaksi ja neuvottelukunnan nimi on laajennuksen jälkeen Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukunta. Neuvottelukunta on perustanut myös oman rahaston.
Neuvottelukunnan tehtäviksi on sovittu seuraavaa:
o jokilaaksojen vesistöihin, vesialueisiin ja vesiin kohdistuvien tarpeiden, tavoitteiden, epäkohtien
ja mahdollisuuksien kartoittaminen ja esiintuominen
o tutkimus- ja suunnittelutehtävien käynnistäminen, ohjaaminen ja seuraaminen, valmistuneiden
tutkimusten ja suunnitelmien käsittely ja seuranta, sekä tarpeellisten ratkaisujen aikaansaaminen
o vesistön käytön ja siihen kohdistuvien toimenpiteiden seuraaminen
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o edistää vesienhoitoa toimimalla vuorovaikutuksessa vesipuitedirektiivin mukaisen yhteistyöryhmän kanssa
Ähtävänjoen neuvottelukunta asetti 1990-luvun alussa vesiensuojelutavoitteiksi, että vesistön tilaa tulee
parantaa niin, että erityisesti raakavedenotto, kalastus ja ravustus sekä jokihelmisimpukan elinolosuhteita voidaan turvata. Keinoiksi kirjattiin ulkoisen vesistökuormituksen vähentäminen, säännöstelykäytännön kehittäminen, kalataloudellinen kunnostus sekä vesistön kunnostus ja hoito.
Neuvottelukunta on edistänyt tavoitteiden saavuttamista tukemalla Ähtävänjokirahaston kautta hankkeita, joiden päämääränä on parantaa vesistöjen tilaa. Rahasto on mm. tukenut alueen merkittäviä vesiensuojeluhankkeita: Lappajärvi Life, Ympäristöystävällinen Järviseutu, Kruunupyynjoen kokonaissuunnittelu ja Luodon-Öjanjärven laadukas ympäristö. Näiden hankkeiden yhteydessä on alueelle laadittu seuraavat vesiensuojelua edistävät yleissuunnitelmat:
o Lappajärven suojavyöhykesuunnitelma
o Kurejoen suojavyöhyke- ja maisemasuunnitelma
o Evijärven ja Kerttuanjärven suojavyöhykesuunnitelma
o Uppdatering av skyddszonsplanen för Esse å (Ähtävänjoen suojavyöhykesuunnitelma ja sen
päivitys)
o Översiktsplan för skyddszoner i Purmo ås vattendragsområde (Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Purmonjoen vesistöalueelle)
o Järviseudun kosteikkokartoitus
o Kruunupyynjoen vesiensuojelusuunnitelma
Hankkeet ovat myös laatineet erilliset vesienhoidon suositukset Järviseudulle (liite 1) ja LuodonÖjanjärvelle (liite 2) sekä Maaperän happamuuden torjuntaan (liite 3)

2.4 VESISTÖRAKENTEISIIN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT
Ähtävänjoen vesistöalueella on yhteensä yhdeksän voimalaitosta (taulukko 3), joista seitsemän on Ähtävänjoen pääuomassa, yksi Välijoessa ja yksi Kurejoesssa. Voimalaitokset on pääosin rakennettu
1930- ja 1960- luvulla.
Ähtävänjoen suuria järviä (Lappajärvi, Alajärvi ja Evijärvi) säännöstellään. Lappajärven säännöstely ja
Ähtävänjoen tulvasuojelu perustuu 1954 annettuun toisen vesistötoimikunnan päätökseen, jota ryhdyttiin toteuttamaan vuonna 1960. Säännöstelylupa on muutettu useaan otteeseen ja nykyään voimassa
oleva lupa on vuodelta 1991. Alueella ei ole suunnitteilla säännöstelyn muutosta.
Ähtävänjoella on toteutettu lauttaussäännön kumoaminen ja kalataloudellinen kunnostus. Hankkeen
yhteydessä on kunnostettu 11 koskea.
Ähtävänjoen ja Purmonjoen alaosalla ja jokisuistossa on tehty tulvariskin vähentämiseksi perkauksia
vuosina 1993–1997. Vimpelinjokea on perattu viimeksi 1980-luvulla. Uusi suunnitelma "Vimpelinjoen
tulvasuojelu ja kunnostussuunnitelma" on saanut lainvoimaisen luvan ja hanke toteutetaan lähivuosina,
mikäli rahoitus järjestyy.
Kruunupyynjoen alaosan perkaus valmistui vuonna 1964 ja yläosan perkaus Sääksjärvelle asti saatettiin
loppuun vuonna 1967. Kruunupyynjoen kokonaissuunnittelun (Känsälä & Björkgård 2002: Helhetsplan
för Kronoby å) yhteydessä on sovittu lukuisista toimenpiteistä, joilla vähennetään kesätulvien haittoja,
kehitetään Djupsjön ym. järvien säännöstelyä, edistetään vesiensuojelua, vähennetään happamuushaittoja, kunnostetaan vesistöä kalataloudellisesti ja virkistyskäyttöä varten sekä edistetään kulttuurimaisemaan ja ulkoiluun liittyviä toimintoja. Kokonaissuunnitelman toteutus riippuu rahoituksesta.
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Räyringinjärven kunnostus suunnitellaan ja Vimpelissä sijaitseva Sääksjärvi on kunnostettu.
Purmonjokea on perattu Överpurmosta Purmojärvelle. Perkaus suoritettiin vuosina 1955–1970 ja Norijokea on perattu vuosina 1971–1978. Purmonjoen keskiosan tulvasuojeluhanke on toteuttamisvaiheessa
ja työ valmistunee vuonna 2008.
Kovjoen alaosa on perattu vuosina 1968–1976, Kovjoen keskiosan 1973–1978 ja Kovjoen päähaara on
perattu 1952–1957. Alueella ei ole tiedossa uusia perkaussuunnitelmia.
Luodonjärvi muodostettiin vuonna 1961 ja Öjanjärvi vuonna 1969. Ensimmäisen lupapäätöksen mukaan järviä säännösteltiin yhdessä ja järvien vedenpinta seurasi meriveden pintaa. Säännöstelyä muutettiin 1998. Uudessa säännöstelyluvassa järvien vedenpinta on pidettävä mahdollisimman tarkasti tasolla
N60 + 0,10–0,20 ja järvien veden pinta ei enää ole sidottu merivedenpinnan vaihteluihin. Alueella ei
ole suunnitteilla säännöstelyn muutosta, mutta kalojen vaellusmahdollisuuksia ja veneväyliä pyritään
parantamaan.
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3. ILMASTON MUUTOS JA MUUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
3.1 ILMASTONMUUTOKSEN JA HYDROLOGISTEN ÄÄRIOLOSUHTEIDEN
VAIKUTUS
Vuoteen 2015 ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät vielä tule olemaan merkityksellisiä. Jaksolla 2010–
2030 ilmaston muutokset näkyvät lämpötilojen ja sademäärien lisäyksinä, mutta vaihtelu pysyy nykyisten luontaisten muutosten kaltaisena. Jaksolla 2030–2100 muutokset tulevat selvemmiksi ja varsinkin
talvilämpötilat ja talven sademäärät nousevat. Sen sijaan kesän sademäärät voivat jopa vähetä.
Ääriolojen toistuvuus ja yllätyksellisyys voi heikentää herkkien vesiluontotyyppien, kuten pienvesien,
ekologista tilaa. Lumi voi sulaa monta kertaa talven aikana ja talvitulvia esiintyy nykyistä useammin.
Jäätilanteen heikkeneminen voi heikentää joittenkin lajien menestymistä ja esiintymistä. Ravinteiden,
happamuuden ja metallien huuhtoutuminen sekä eroosio lisääntyvät. Haihdunta kasvaa kesäkaudella ja
se voi johtaa kasteluveden käytön lisääntymiseen ja siten virtaamien vähentymiseen.
Tulvien hyvinkin yllätyksellinen leviäminen laajemmalle alueelle voi aiheuttaa riskitilanteita. Riskikohteita voivat olla esim. veden- ja jätevedenkäsittelylaitokset ja kaatopaikat. Laajenevat tulvavaaraalueet ja muut lisääntyvät ääri-ilmiöt asettavat erityisvaatimuksia alueidenkäytön suunnitteluun, eri
toimintojen sijainnin ohjaukseen ja ennen kaikkea riskienhallintaan. Ilmastonmuutoksen oletetaan aiheuttavan Luodon-Öjanjärven vesistöalueelle ongelmia säännösteltävyyden suhteen.

3.2 MAATALOUDEN MUUTOS
Maatilojen keskikoko kasvaa edelleen vuoteen 2015. Kotieläintilojen ja turkistarhojen määrä vähenee,
mutta niiden koko kasvaa ja tuotanto keskittyy. Merkillepantavaa on suurten kotieläintilojen kuten yli
100 lypsylehmän, yli 200 lihanaudan tai yli 1 500 lihasian kokoisten tuotantoyksiköiden yleistyminen.
Elintarviketeollisuus erikoistuu ja keskittyy edelleen.
Kotieläintuotannon ja turkistarhojen keskittymisen seurauksena voi syntyä tilanteita, jolloin lannan
levitysalaa joudutaan hakemaan kauempaakin. Lannan käytön tehostaminen ja hyödyntäminen edellyttää myös uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja.
Maatalouden ympäristötuki ohjaa maataloutta edelleen ympäristömyönteisempään suuntaan toimikaudella 2007 – 2013. Ympäristötuki vaikuttaa oleellisesti suojavyöhykkeiden perustamiseen, kosteikkojen
rakentamiseen, säätösalaojitukseen ja luomutuotantoon. Siirtyminen suorakylvöön vähentää eroosiota,
mutta johtaa kasvinsuojeluaineiden käytön kasvuun.

3.3 METSÄTALOUDEN MUUTOS
Metsätalouselinkeinossa hakkuiden painopiste on siirtymässä uudistushakkuista kasvatushakkuisiin,
mikä pienentää hakkuista huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Metsäsertifioinnin myötä hakkuissa jätetään vesistöjen varteen suojavyöhykkeet. Ilmastomuutoksen myötä energiapuun korjuumäärä on kasvamassa. Hakkuutähteiden korjuu pienentää hakkuun ravinnehuuhtoumia, mutta toisaalta lisääntyvä
kantojen nosto kasvattaa eroosioriskiä ja saattaa lisätä kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia.
Suometsien hoito on Pohjanmaalla metsätaloudessa keskeistä. Kunnostusojitusten määrä pysyy viime
vuosien tasolla, mutta mahdollisuudet panostaa vesiensuojeluun paranevat, kun uudistettu Metsätalouden rahoituslaki astuu voimaan 1.1.2009. Tällöin voidaan kunnostusojitusten vesiensuojeluvarusteet
korvata kokonaan valtion varoin. Metsätalouden toimenpiteissä käytetään parasta mahdollista vesiensuojelutekniikkaa ja metsätalouden vesistövaikutuksia voidaan pienentää toteuttamalla vesiensuojelua
tehostavia luonnonhoitohankkeita. Toimenpiteiden painopiste on jokien latvaosilla, missä metsätalousmaan osuus valuma-alueesta on suuri.

3.4 ASUTUKSEN MUUTOS
Vuoteen 2015 mennessä Luodon-Öjanjärven valuma-alueen asutuksessa ei todennäköisesti tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Alueen kunnat ovat arvioineet asukasmäärän kasvavan hieman. Asutus
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tulee osittain keskittymään kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin. Energian hinnan nousu saattaa kiihdyttää
muutosta, koska entistä voimakkaammin pyritään eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja sijoittamaan
asunnot, palvelut ja työpaikat lähelle toisiaan. Alueen kuntarakenne tulee muuttumaan merkittävästi,
kun useat alueen kunnat tulevat yhdistymään vuoteen 2015 mennessä.

3.5 MUUT MUUTOKSET
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on vireillä ainakin yksi suunnitelma joka voi oleellisesti muuttaa
vesistöalueen morfologisia ja hydrologisia erityispiirteitä vuoden 2015 mennessä. Tämä hanke on
Djupsjön ym. järvien säännöstelyn muutos Kruunupyynjoella. Vanhoja turvetuotantoalueita poistuu
käytöstä vuoteen 2015 mennessä, ja niiden tilalle otetaan todennäköisesti käyttöön uusia alueita. Käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden määrä on arviolta noin 1 500ha.
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4. VESIENHOIDON NYKYTILA
4.1 KUORMITTAVA JA MUUTTAVA TOIMINTA
4.1.1 Ravinne- ja kiintoainekuormitus
Luodon-Öjanjärveen virtaavien vesistöjen fosfori- ja typpipitoisuudet ovat melko korkeita. Myös kiintoainepitoisuudet ovat ajoittain korkeita. Ähtävänjoella mitattujen virtaamien ja pitoisuuksien perusteella vuosien 1968–2006 keskimääräinen fosforivirtaama on noin 20 t P/a ja typpivirtaama 500 t N/a.
Vuosien väliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Fosforipitoisuudet ovat viime vuosina olleet laskussa,
mutta typpipitoisuuksissa on lievää nousua. Muitten jokien osalta vertailukelpoisella tavalla kerättyä
tietoa ei löydy. Käytettävissä olevan aineiston perusteella fosforivirtaama Purmonjoessa on suuruusluokkaa 10–32 t/a ja Kruunupyynjoessa 9–30 t/a. Typpivirtaamat ovat vastaavasti 200–700 t/a Purmonjoessa ja 180–600 t/a Kruunupyynjoessa.
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Kuva 5. Ähtävänjoen ravinnepitoisuuden vuosikeskiarvot sekä keskivirtaamat vuosina 1968–2006
(HERTTA - rekisteri, 2008).
Luodon-Öjanjärven ravinnekuormitus on pääosin peräisin peltoviljelystä. Fosforikuormituksesta peltoviljelyn osuus on VEPS-mallin mukaan 48,3 % ja typpikuormituksesta 40,5 % koko valuma-alueella.
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Eri jokien ja Lappajärven ravinnekuormitukset on esitetty kuvassa 6. Veps-mallin mukaiset arviot eivät
ole tarkkoja, mutta antavat kuvan kuormituksen suuruusluokasta ja jakaumasta.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen jokien fosfori- (P) ja typpikuormituksen (N) jakauma (%) eri kuormituslähteille on esitetty taulukossa 2b. Karjatalouden kuormitus on yhdistetty maatalouteen.
Taulukko 2b. Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen fosfori- ja typpikuormituksen
jakauma (VEPS-mallin mukainen arvio).
Ähtävänjoki
Purmonjoki
Kruunupyynjoki Kovjoki
P%
N%
P%
N%
P%
N%
P%
N%
42,5
38,6
54,3
50,1
49,1
43,9
37,9
35,6
Maatalous
3,0
2,1
3,1
2,2
3,7
2,5
2,8
2,3
Metsätalous
3,7
12,5
0,9
3,1
1,2
4,1
0,2
0,8
Laskeuma
29,9
20,3
31,2
22,3
32,7
18,0
32,0
Luonnonhuuhtouma 20,0
11,5
3,9
7,7
2,4
8,7
2,9
4,2
1,7
Haja-asutus
12,3
6,6
11,8
8,1
11,3
7,2
36,8
27,5
Turkistarhaus
1,0
4,2
0,7
0,9
1,0
2,8
Pistekuormitus
1,3
2,1
1,0
1,7
2,6
3,9
Turvetuotanto
Kuvat 6. Ähtävänjoen keskiosan, Lappajärven valuma-alueen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen fosforikuormituksen jakauma (VEPS:in mukainen arvio, 2007).

Ähtävänjoen keskiosan fosforikuormituksen jakauma
(Yhteensä 5t/vuosi)

Maatalous
47

22

Metsätalous
1 468

Laskeuma
Luonnonhuuhtouma

1 926

Haja-asutus
143

Karjatalous

234
Turkistuotanto

218
445

841
Yhdyskunnat/kaatopaikat
Turvetuotanto
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Lappajärven valuma-alueen fosforikuormitus
(25t/vuosi)
MAATALOUS/JORDBRUK

226
2579

460
METSÄTALOUS/SKOGSBRUK
LASKEUMA/NEDFALL

897

11104

3098

LUONNONHUUHT/NATURLIG
AVRINNING
HAJA-ASUTUS/GLESBEBYGGELSE
KARJATALOUS/HUSDJURSSKÖTSEL
TURKISTALOUS/PÄLSPRODUKTION
PISTEKUORMITUS/PUNKTBELASTNING

4679
TURVETUOTUOTANTO/TORVTÄKT

1254 663

Purmonjoen fosforikuormituksen jakauma
(yhteensä 19t/vuosi)

2 281

Maatalous

143

Metsätalous
Laskeuma

1378

Luonnonhuuhtouma
Haja-asutus

9 109

1 498

Karjatalous
Turkistuotanto
Yhdyskunnat/Kaatopaikat

3 924

Turvetuotanto

173

607

22
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Kruunupyynjoen fosforikuormituksen jakauma
(yhteensä 15t/vuosi)
14
141

Maatalous

398

Metsätalous

1 724

Laskeuma
Luonnonhuuhtouma

951
6 526

Haja-asutus
Karjatalous

1 319

Turkistuotanto
Yhdyskunnat/Kaatopaikat
Teollisuus
3 393

570

Turvetuotanto

189

Kovjoen fosforikuormituksen jakauma
(yhteensä 7,5t/vuosi)
Maatalous
Metsätalous

2 502

2 768

Laskeuma
Luonnonhuuhtouma
Haja-asutus

216
14
313
344

1 353

Karjatalous
Turkistuotanto

4.1.1.1 Pistekuormitus
Yhdyskuntien jätevedet
Luodonjärven-Öjanjärven valuma-alueella on yhdeksän taajaman jätevedenpuhdistamoa ja kuusi teollisuuslaitosta, joilla on ympäristölupa päästää jätevetensä vesistöön. Kuntien jäteveden puhdistamot käsittelevät 18 400 asukkaan jätevedet ja useiden suurehkojen teollisuuslaitosten jätevedet (avl. yhteensä
27 400 henkilöä). Alueella toiminut Terjärv Vatten och Avlopp on lopettanut lammikkopuhdistamonsa
toiminnan vuonna 2006 ja Teerijärven jätevedet puhdistetaan nykyään Kaustisilla. Pistekuormitusta
koskevat tiedot perustuvat VAHTI -rekisteriin tallennettuihin tarkkailutuloksiin. Alueen muut teollisuuslaitokset johtavat jätevetensä esikäsiteltynä kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin.
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LUPAEHDOT
BOD7ATU

Kok – P

CODCr

NH4-N

Lupaehtojen
tarkistus

Lupapäätös

YHDYSKUNNAT

Asukasvastineluku (mitoitus)

Taulukko 3. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen keskeiset lupaehdot LuodonÖjanjärven valuma-alueella vuoden 2009 alussa.( LSU= Länsi-Suomen ympäristökeskus, LSY= LänsiSuomen ympäristölupavirasto, LSVO = Länsi-Suomen vesioikeus (nykyisin LSY),
VYO=Vesiylioikeus, VYH = Vesi ja ympäristöhallitus KOVY= Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri (nykyisin LSU) VYO=Vesiylioikeus,VYH = Vesi ja ympäristöhallitus).

Pit.
Mg O2/l
15
10

teho
%
90
95

Pit.
mg/l
0.7
0.4

teho
%
90
95

Pit.
mg/l
125
125

teho
%
75
75

Pit.
mg/l
8.0
4.0

teho
%
80
90

2007
2010

125

75

4.0

90

2012

Soini
Alajärvi

LSU 1.2.2001
LSY 8.10.2002

Vimpeli

LSU 8.5.2003
LSVO 1998,
VYO 1998
LSVO 27.2.1997

10

95

0.4

95

10

95

0.5

95

Vireillä

15

90

0.5

90

Vireillä

LSU 15.4.2003
VYH 21.5.1986
KOVY
23.4.1992
LSU 3.7.2003

10.
17.5

90
85

0.5
1.5

90
80

25

85

1.5

85

15

90

0.5

90

Lappajärvi
Evijärvi
Kruunupyy
Purmo
Lillby
Kortesjätvi

TEOLLISUUS

Lupapäätös

Järviseudun Peruna Oy *
Evijärven Peruna
Oy
Mäkelä ALU
(Pintakäsittely)
Ab Terjärv Frys
Oy
Etelä-Pohjanmaan
Minkinrehu

LSU
15.12.2005
LSU 2.2.2003
VaHO 30.6.2004

Österbottens
fiskodling

BOD
määrä

BOD
teho

LSU
22.12.2005
LSVEO
9.12.2002
VaHO
29.8.2003

Kok P
teho

75

85

125
COD
pitoisuus

75

80
COD
teho

NH4-N
määrä

0.1 t/a

9.0 t/a

2.1 t/a

0.2 t/a

12.5 t/a

1.3 mg/l
0.2 t/a
1 kg/d

90 %

125 mg/l

0,06 kg/d

2011
Kok N
määrä

90 %

0,026 t/a
95 %

2013
Vireillä
Vireillä

1 t/a

LSU 1.7.2002
LSU 2.3.2006

Kok P
määrä

125

0,78t/a
95 %

0,04 t/a

0,35 t/a

* Toiminta loppunut vuonna 2008

Teollisuus
Luodon - Öjanjärven valuma-alueen teollisuuslaitokset, jotka johtavat puhdistettuja jätevesiä vesistöön,
sijaitsevat pääosin Ähtävänjoen valuma-alueella. Järviseudun Peruna Oy on johtanut jätevetensä Vimpelinjoen alaosaan, Evijärven Peruna Oy ja Österbottens Fiskodling johtavat jätevetensä Ähtävänjokeen
ja Mäkelä Alu Oy Paaluomaan. Terjärv Frys Oy johtaa jätevetensä Kruunupyynjokeen ja EteläPohjanmaan Minkinrehu Purmonjokeen.
Turvetuotanto
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella oli vuoden 2008 lopulla toiminnassa 37 turvetuotantoaluetta, joiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala oli 4 300 ha. Yksittäisen tuotantokentän keskimääräinen pinta-ala
on noin 125 ha ja tuotantoalueiden koko vaihtelee välillä 35 ja 800 ha. (Länsi-Suomen ympäristökeskus). Voimassa oleva ympäristölupa oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 38 turvetuotantoalueella (taulukko 4).
Lisäksi vuoden 2009 alussa olivat lupakäsittelyssä seuraavat turvetuotantoalueet:
Millespakanneva, Alajärvi (34,5 ha)
Turvetuotantoalueiden ja muiden pistekuormittajien sijainti näkyy kuvasta 7a.
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Taulukko 4. Ympäristöluvan saaneet turvetuotantoalueet sijaintikunnittain Luodon-Öjanjärven valuma-alueella vuoden 2009 alussa (LSY=Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, VHO=Vaasan hallintooikeus, KHO=Korkein hallinto-oikeus).
Kunta

Alajärvi

Evijärvi

Lappajärvi
Pedesrsöre

Kortesjärvi

Vimpeli

Soini

Tuotantoalue / tuottaja
Koppelonneva/ Mäkelä Yhtymä
Taatinneva/ yksityinen
Nassinneva,Rimpineva/ Perälän Turve Oy
Kurvinneva /VAPO Oy
Savonneva/ VAPO Oy
Savonneva/ Savonnevan
Turve
Paskoneva/ VAPO oy
Mutikanneva,/yksityinen
Veteläsuo /yksityinen
Pyymaanneva / VAPO Oy
Saapasneva / VAPO Oy
Porrasneva / VAPO Oy
Iso – Saapasneva/ VAPO Oy
Niivilänniitty/ Oy Alholmens
Kraft Ab
Saarenneva / Oy Alholmens
Kraft Ab
Heinämaanneva-Ränöinneva/
Oy Alholmens Kraft Ab
Lamminneva / VAPO Oy
Hirvineva/ Hajatek Oy
Västermossen, OyAlholmens
Kraft Ab
Suolineva /Jorma Kiikan
urakointi Ky
Rajaneva-Salonneva/Mantelan
Turve Ky
Salonneva 11
Mosaneva-Paloneva, Mantelam Turve
Kauhajärvenneva/A-R Turve
Ky
Paloneva /yksityinen
Orminneva, Oy Alholmens
Kraft Ab
Tervasneva / Mantelan Turve
Ky

Tuotanto
pinta-ala, ha

Päätös

43.6

LSVEO 16.12.1998

52

34.5
604

LSVEO 16.12.1998
LSVEO
28.12.1999
LSY 19.8.2004
LSY 31.12.2007

48

LSY 31.12.2007

53.5
20
42.3
181.9
54
282
68

LSY 21.12.2008
LSY 22.8.2008
LSY 2.12.2005
LSY 3.6.2002
LSY 3.6.2002
LSY 3.3.2003
LSY 3.6.2002

62

LSY 19.4.2007

65

LSY 6.7.2006

111,9

LSY 9.11.2006

250
55,7
86.8

123

VHO

23.5.2003

LSY 21.12.2007
LSY 30.10.2003

VHO

24.5.2004

LSY 26.5.2008

VHO

20.10.2009

VHO

10.4.2001

VHO

12.9.2007

45

LSY 15.4.2008

145.1

LSY 7.12.2000

42,7

LSY 30.5.2007

79,5

LSY25.4.2008

60,5

LSY 29.12.2006

Korpisalonneva /VAPO Oy

501,1

Ruissaarenneva/ VAPO Oy

202,7

Pälvineva/VAPO Oy

41,6

Lypsinneva/ VAPO Oy

43,3

Heiniahonneva/ VAPO Oy

36,9

Koirasuo (osa) Vapo Oy
Naarasneva(osa) Vapo Oy
Kuninkaansuo/ VAPO Oy

114
40
125

'

23.5.2003
23.5.2003

64

138

Päätös annettu

VHO
VHO

LSY
17.6.2002
LSY
29.8.2000
LSY 24.10.2008

54.8

Jatkokäsittely

LSY 27.11.2001
7.12.2007
LSY
27.11.2001
7.12.2007
LSY
27.11.2001
7.12.2007
LSY 31.12.2007
LSY
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2008
LSY 16.11.2006
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Kaatopaikat ja pilaantuneet maa-alueet
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on yksi toimiva kaatopaikka: Millespakan Jätekeskus Alajärvellä.
Lisäksi valuma-alueella on suljettuja kuntien kaatopaikkoja yhteensä 22 kpl ja yksi suljettu teollisuuden
kaatopaikka. Suljetut kaatopaikat ovat osin jälkitarkkailussa, jossa seurataan ravinteita ja eräitä muitakin muuttujia (kuva 7a).

Kuva 7a. Luodon- Öjanjärven valuma-alueen keskeiset pistekuormittajat (VAHTI – rekisteri, 2008).
Mahdollisia saastuneita maa-alueita Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on 112 kpl, joista jatkoselvittelyjä ja mahdollisia kunnostustoimenpiteitä tarvitaan 9 kohteessa (kuva 7 b).
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Kuva 7b. Luodon- Öjanjärven valuma-alueen mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet (MATTI rekisteri, 2008).
4.1.1.2 Hajakuormitus
Hajakuormitusta koskevat tiedot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyllä VEPSarviointijärjestelmällä, jonka avulla voidaan arvioida vuositasolla (kg/ km2/ a) kolmannen jakovaiheen
vesistöalueiden ravinnekuormituksen suuruutta. VEPS arvioi erikseen maatalouden, metsätalouden,
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luonnonhuuhtouman, laskeuman ja haja-asutuksen kuormituksen. VEPS-mallin mukaiset fosfori- ja
typpihuuhtoumat on esitetty kuvissa 8a ja b.
Myös kiintoainekuormitus ja eroosio on merkittävä ongelma Luodon-Öjanjärven valuma-alueella. Veden kyky irrottaa maahiukkasia maaperästä ilmenee kaikkialla, missä vesi pääsee kosketukseen paljaan
maan kanssa. Eroosio on merkittävä ongelma viettävillä pelloilla, turvetuotannossa, metsätaloudessa ja
vesistörakentamisessa. Eroosion irrottamiin maahiukkasiin on sitoutunut sekä ravinteita, metalleja että
orgaanista ainetta. Eroosion voimakkuuden mittana voidaan pitää veden kiintoainepitoisuutta.
Eroosion määrästä ei ole suoria mittauksia, mutta jokivesistöissä veden kiintoainepitoisuus on tulvien
aikana jopa 100–300 mg/l ja kiintoaineen vuosiainevirtaama esim. Ähtävänjoessa vaihteli 2000-luvun
alussa 1400 – 9600 t/a. Kiintoainehuuhtoumien määriin vaikuttaa pintavalunnan voimakkuuden lisäksi
huippuvirtaamien ajankohta. Kiintoaineen kulkeuma on suuren pintavalunnan vuoksi huomattavasti
suurempi sulan maan aikana kuin maan ollessa roudassa.
Peltoviljely
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on peltoa 58 200 ha, mikä on 14 % valuma-alueesta. Alueella viljellään pääasiassa nurmea säilörehuksi sekä ohraa, kauraa ja muuta rehuviljaa. Lappajärven valumaalueella myös peruna on hyvin tärkeä viljelykasvi. Eniten viljeltyjen lajien, heinän, kauran ja ohran
hehtaarisadot vaihtelevat enimmäkseen välillä 3 000–4 000 kg/ ha. Keinolannoitteiden käyttö on vähentynyt voimakkaasti viimeisten 10–15 vuoden aikana. Etelä-Pohjanmaalla levitetään nykyisin keinolannoitteiden mukana typpeä noin 80 kg ja fosforia 11 kg hehtaarille, kun levitysmäärät olivat 1980-luvun
lopussa 31 kg fosforia ja 120 kg typpeä hehtaaria kohti. Keinolannoitteiden lisäksi käytetään orgaanisia
lannoitteita.
Kotieläintalous ja turkistuotanto
Maatalous perustuu pitkälle kehittyneeseen lihan- ja maidontuotantoon. Alueen kunnissa on 810 kotieläintilaa, joista 605 on maitotiloja. Turkistuotantoa harjoitetaan alueen kaikissa kunnissa, mutta varsinkin Pedersöressä, Kruunupyyssä, Kortesjärvellä, Vimpelissä, Evijärvellä ja Lappajärvellä. Valumaalueella on vajaat 250 turkistilaa, joista 75:llä on ympäristökeskuksen antama ympäristölupa eli niillä
on yli 2000 minkin- tai hillerinemoa tai 600 ketun- tai supinemoa. Vuosittain valuma-alueella tuotetaan
runsaat 240 000 minkinnahkaa ja 400 000 ketunnahkaa.
Haja- ja loma-asutus
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella asuu noin 45 900 asukasta, joista 27500 eli 59 % kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella (taulukko 5). Haja-asutusta on eniten Alajärven kaupungissa ja Pedersören
kunnassa. Loma-asuntoja on Luodon -Öjanjärven valuma-alueen kunnissa yhteensä noin 5200 kpl.
Noin puolet loma-asunnoista on Lappajärven rannoilla.

Luodon –Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma /29.11.2009

29

Taulukko 5. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen kuntien asukasmäärät viemäriverkostoon piirissä olevat asukkaat ja vesihuollonkehittämissuunnitelmien mukaan vuonna 2015 viemäriverkoston piirissä
olevat asukkaat (Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat).
Kunta
Pedersöre
Larsmo
Alajärvi
Kruunupyy
Evijärvi
Lappajärvi
Vimpeli
Soini
Kortesjärvi
Yhteensä

Asukasmäärä
v. 2004
10241
4183
9140
6809
2990
3853
3460
2717
2500
45893

Viemäriverkostoon liittyneet
vuonna 2004
asukkaat
%
5735
56
1631
39
3839
42
2792
41
1017
34
1117
29
2353
68
679
25
725
29
18418
k.a 40,3

Viemäriverkostoon liittyneet
vuonna 2015
asukkaat
%
6349
62
3270
64
4844
53
3677
54
1435
48
1503
39
2768
80
815
30
925
37
25 586
k.a.53

Metsätalouden toimenpiteet
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on noin 230 000 ha metsä. Etelä-Pohjanmaalla tehdään vuosittain
kunnostusojituksia yhteensä noin 13 000 ha alalla, joista noin 3000 ha ojitettiin Luodon-Öjanjärven
valuma-alueen kunnissa. Ojitukset keskittyivät valuma-alueen yläosiin siten, että kaksi kolmasosaa
ojituksista tehtiin siellä. Jatkossakin ojitusmäärät pysyvät kohtuullisen suurina. Uudistushakkuita tehdään Etelä-Pohjanmaalla noin 8000 ha:lla (laskeva suuntaus), josta Luodon-Öjanjärven valuma-alueella
noin 1 500 ha ja kasvatushakkuita 21 000 ha:lla (nouseva suuntaus), josta noin 3 500 ha LuodonÖjanjärven valuma-alueella. Lannoituksia tehtiin reilun 1 500 ha:n alalla. Rannikon metsäkeskuksen
alueella Pohjanmaalla ojitetaan vuosittain noin 2600 ha, josta 400–600 ha Luodon-Öjanjärven valumaalueella. Uudistushakkuita tehdään Pohjanmaalla 4600 ha, josta noin 400 ha Luodon-Öjanjärven valuma-alueella. Metsätalouden toimenpiteistä aiheutuu ravinnekuormituksen lisäksi myös kiintoainekuormitusta sekä ojitusten myötä happamuusongelmia.
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Kuva 8a. Arvio Luodon-Öjanjärven valuma-alueelta tulevasta ihmisen aiheuttamasta fosforikuormasta
(VEPS- malli ja VAHTI- rekisteri, 2007).
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Kuva 8b. Arvio Luodon-Öjanjärven valuma-alueelta tulevasta ihmisen aiheuttamasta typpikuormasta
(VEPS- malli ja VAHTI- rekisteri, 2007).
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4.1.2 Maaperästä tuleva happamuus
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella sulfaattimaat sijaitsevat pääosin korkeuskäyrän 60 m alapuolella.
Kuvassa 9 on esitetty Luodon-Öjanjärven valuma-alueen potentiaaliset sulfaattimaat.

Kuva 9. Mahdolliset sulfaattimaa-alueet Luodon-Öjanjärven valuma-alueella korkeustietojen perusteella.
Rikkiyhdisteisiin kuuluvaa sulfaattia muodostuu alunamaiden kuivatuksen yhteydessä, ja jokiveden
sulfaattipitoisuutta voidaankin käyttää happamuuskuormituksen arvioinnissa. Sulfaattipitoisuus on selvästi suurin jokien alaosilla (maksimi jopa 100 mg/l). Huuhtoutuvan sulfaatin määrän on arvioitu tulevaisuudessa hitaasti vähenevän vuosikymmenien saatossa. Kuivatuksen mahdollinen tehostaminen ja
uusien alueiden kuivattaminen kuitenkin lisäävät rikkiyhdisteiden huuhtoutumista ja pahentavat tilan-
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netta. Happamuuden syntyä, alueellista jakautumista, huuhtoutuvia ainemääriä ja valumavesien käsittelymahdollisuuksia on tutkittu Luodon-Öjanjärven valuma-alueella (Palko & Alasaarela 1988). Tämän
toimenpideohjelman liitteenä 3 on Luodon-Öjanjärven ja siihen laskevien jokien sekä Perhonjoen ja
Lapuanjoen happamien sulfaattimaiden toimenpidesuositukset (Zittra, 2008).
Ajanjakso / tidsperiod 1996-2006
20

Sulfaattipitoisuus mg/l
Sulfathalt mg/l

18
16
14
12

Keskimääräinen
sulfaattipitoisuus /
Sulfathalt i
medeltal

10
8
6
4
2
0
Lappajärvi

Evijärvi

Esse, Pedersöre

Åminne
(Pietarsaari
Jakobstad)

Kuva 10. Keskimääräiset sulfaattipitoisuudet Ähtävänjoen alueella ajanjaksolla 1996–2006.

Kuva 11. pH-arvon vuosittaiset minimit Ähtävänjoella ajanjaksolla 1961–2006.
4.1.3 Haitalliset aineet ja metallit
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella ei ole laitoksia, joilla on lupa käyttää tai päästää vesistöön valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa asetuksessa (1022/2006) mainittuja aineita tai yhdisteitä. Alueen jokien vedestä on kuitenkin havaittu eräitä haitallisia aineita ja Alajärven petokaloissa on kohonneita elohopeapitoisuuksia.
Ähtävänjoen alaosan haitallisten orgaanisten aineiden pitoisuuksia on Suomen ympäristökeskus selvittänyt 2007–2008. Pitoisuudet ovat pääosin alle määritystarkkuuden, mutta ajoittain havaitaan pieniä
torjunta-ainepitoisuuksia (liite 4).
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Jokeen huuhtoutuu alunamaista raskasmetalleja ja muita metalleja happamuusjaksojen aikana. Åbo
Akademin tekemien geokemiallisten tutkimusten mukaan happamilta mailta huuhtoutuu suuria määriä
rikkiä, mangaania, alumiinia, kadmiumia sinkkiä, nikkeliä, kobolttia, kalsiumia ja natriumia ja huuhtoumat jatkuvat suurina vielä useita vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja kuivatustason muutoksien tai
maaperän muokkaamisen jälkeen (mm. Roos & Åström, 2006). Ähtävänjoen metallien ainekulkeumia
on vuosittain mitattu joen alaosalla ja eräiden metallien pitoisuudet ja ainekulkeumat vuosina 2001–
2005 ovat taulukossa 6. Todetut metallipitoisuudet eivät ylitä prioriteettiainedirektiivin luonnoksen
mukaisia raja-arvoja. Muitten jokien metallikulkeumia ja metallipitoisuuksia ei seurata järjestelmällisesti. On kuitenkin todennäköista, että ajoittain erittäin happamien pienempien jokien (Kovjoki, Purmonjoki) kadmiumpitoisuudet ylittävät prioriteettiainedirektiivin luonnoksen mukaisen rajan.
Järvien säännöstelyn seurauksena maaperästä vapautuu epäorgaanista elohopeaa. Vähähappisissa
oloissa elohopean muuttuminen nisäkkäille myrkyllisimpään muotoon, metyylielohopeaksi on nopeaa.
Kalan sisältämästä elohopeasta keskimäärin 90 % on metyylielohopeaa. Koska elohopea kertyy pääasiassa ravinnosta, ravintoketjun huipulla olevaa haukea on käytetty standardilajina järvien elohopeaselvityksissä. Luodon-Öjanjärven valuma-alueella kohonneita elohopeapitoisuuksia on todettu vain Alajärven kaloissa. WHO:n enimmäissaantisuositus (0.1 mg/viikko 60-kiloiselle aikuiselle) ylittyy jos syö 0.5
mg elohopea/kg sisältävää kalaa enemmän kuin kaksi kertaa viikossa.
Taulukko 6. Ähtävänjoen raskasmetallipitoisuuksien keskiarvo ja arvio raskasmetallien ainekulkeumasta Ähtävänjoella vuosina 2001–2005 (kg/vuosi).
Raskasmetallipitoisuus (ug/l)

Raskasmetalliakulkeuma (kg/vuosi)

min

keskiarvo

max

2000

Kadmium (Cd)

0.005

0,039

0.15

20

2001
18

2002
7

2003
11

2004
19

2005
15

Kromi (Cr)

0.29

0.91

2.75

500

717

320

283

431

261

Kupari (Cu)

1.3

2.34

5.75

1130

1270

562

578

1430

817

Elohopea (Hg)

0.001

0.0036

0.015

0

3

1

1.7

1.3

1.1

Nikkeli (Ni)

1.24

6.84

155

2490

2150

1150

1210

2380

1750

Lyijy (Pb)

0.16

0.40

2.72

150

317

101

67

329

95.5

0.5

11.7

47.0

5740

6890

2610

3860

5510

3962

Sinkki (Zn)

4.1.4 Vedenotto
Luodon-Öjanjärven alueen selvästi suurimmat vedenottajat ovat Pietarsaaren ja Kokkolan teollisuuslaitokset, jotka ottavat vettä Luodonjärvestä ja Öjanjärvestä. Pietarsaaren Vesi ottaa raakavetensä Ähtävänjoen alaosalta. Pietarsaaren Veden vedenjakelun piirissä on 19. 000 asukasta Pietarsaaressa ja Luodossa. Vesilaitos ottaa Ähtävänjoesta kaiken raakavetensä (8 000 m3/ d), mikä on 0.2 – 2 % joen koko
vesimäärästä. Pietarsaaren Veden raakavedenotolla ei vähäisen määränsä ja ottopaikan vuoksi ole merkitystä Ähtävänjoen veden laatuun tai määrään. Lappajärven kunnalla on varavedenottamo Lappajärvessä. Vettä voidaan tarvittaessa ottaa noin 1000 m3/d. Lisäksi Evijärvellä Hietakankaan vedenottamo
ottaa tarvittaessa Ähtävänjoesta lisävettä.
4.1.5 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella ei ole rakennettu tekojärviä. Alueen tulvaongelmia on vähennettyjärviä säännöstelemällä ja jokia perkaamalla. Lappajärveä, Evijärveä ja Alajärveä säännöstellään, samoin Kruunupyynjoella Sääksjärveä, Djupsjöniä ja sen yläpuolista järviryhmää ja Purmonjoen Kerttuanjärveä.
Ähtävänjoessa on toiminnassa yhdeksän voimalaitosta. Lisäksi alueella on lukuisia, lähinnä kotitarvekäytössä olleita pieniä myllylaitoksia, joiden rakenteet ovat vaihtelevassa kunnossa. Kruunupyynjoessa
on viisi hyväkuntoista mylly- ja sahapatoa, mutta niitä ei enää käytetä.
Taulukko 7. Perustietoja Luodon-Öjanjärven vesistöalueen voimalaitoksista.
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Valmistumisvuosi

Putouskork,
m

Teho
MW

Energia
GWh/a

Rakennusvirt, m3/s

1961
1969
1980
1931/1965
1959/1978
1981
1933/1992
1931/1985
1962/1978

26,7
7.0
9.5
7.5
5.0
6.4
5.3
5.3
3,4

0.8
1,3
2,3
1.4
0.8
1.1
1.1
1,2
0,6

3.3
5,5
9,3
7.2
4.8
6,4
5,0
5,6
4,1

3,7
2.5
27
24
21
20
25
25
27

Koskenvarsi
Hanhikoski
Kattilakoski
Björkfors
Finnholm
Hattarfors
Värnum
Långfors
Herrfors
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Taulukko 8. Perustietoja Luodon-Öjanjärven vesistöalueen säännöstellyistä järvistä.
Järvi
Lappajärvi

Sännöstely
alkanut
1960

Säännöstelyrajat (N43)
68,85–70.65

Lyhytaikaissäätö
On

Sallittu talvialenema, m
1.8

Evijärvi

1960

61.40–62.15

Ei

0.75

Alajärvi

1937

103,00–104,00

Ei

1.0

Djupsjön ym.

1950-luku

59,49–60,49

Ei

1.0

Kerttuanjärvi

1970-luku

57.85–58.15

Ei

0.30

Luodonjärvi

1961

0.10–0,20

Ei

-

Öjanjärvi

1969

0,10–0.20

Ei

-

Varsinkin Alajärven teoreettinen talvialenema on erittäin suuri sekä keskisyvyyteen että järven vesipinta-alaan verrattuna.
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Alenema /
keskisyvyys

Vesipintaalan muutos

Muutettujen
rantojen
osuus

Siltojen ja
penkereiden
vaikutus

Lappajärvi

suuri este

0.47

6%

pieni

ei

Evijärvi

osin estynyt

0.20

12 %

pieni

ei

Alajärvi
Djupsjön ym.
Sääksjärvi
Kerttuanjärvi
Luodonjärvi
Öjanjärvi

suuri este
kalatie
kalatie
osin estynyt
kalatie
osin estynyt

0.60
0.20

50 %

Melko suuri
pieni
pieni
pieni
ei

pieni
ei
ei
ei
merkittävä
merkittävä

ei
Osin merkittävä
ei
ei
ei
ei
merkittävä
merkittävä

Vaellusesteet

Keskim. talvialenema, m
(1988–2007)

Taulukko 9. Tietoja Luodon-Öjanjärven vesistöalueen järvien muuttuneisuudesta.

0.25
0
0

Merkittäviä vaellusesteitä on valuma-alueella seuraavasti:
o Ähtävänjoen yhdeksän voimalaitospatoa, kolme säännöstelypatoa ja useita vanhoja myllypatoja
jotka ovat vaellusesteitä lähes kaikilla virtaamilla. Kalatie on rakennettu Kaarenhaaran säännöstelypadon eteläisen haaraan.
o Kruunupyynjoen vanhat myllypadot (ajoittain vaellusesteitä, erityisesti alivirtaamilla). Grundforsin ja Sääksjärven säännöstelypatojen yhteyteen on rakennettu kalatiet, ja Kruunupyynjoen
myllypatojen yhteyteen suunnitellaan kalatietä.
o Purmonjoen vanhat myllypadot, säännöstelypadot ja luonnonesteet (ajoittain vaellusesteitä erityisesti alivirtaamalla).
Luodonjärven patoihin on rakennettu kalaväyliä. Gertrudsin kalatie valmistui 1992 ja kunnostettiin
1999. Storströmmenin kalatie rakennettiin 2005. Öjanjärveen on suunniteltu ja tehty uusi kalatie korvaamaan Rekilän kalatietä vuodelta 1992, jonka toimivuus on ollut kyseenalainen.

Kurejoki

Kruunupyynjoki

Purmonjoki)

Erittäin suuri

suuri

Melko suuri

Vähäinen

Erittäin suuri

Erittäin suuri

Erittäin suuri

Vähäinen

Vähäinen

suuri

suuri

vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Melko suuri

ei

ei

suuri

ei

ei

Ähtävänjoki
Evijärven
alapuolella

Välijoki

Taulukko 10. Tietoja Luodon-Öjanjärven vesistöalueen keskeisten jokiosuuksien muuttuneisuudesta.

Padotuksen aiheuttamat nousuesteet
Rakennettu putouskorkeus
Rakennettu osuus
Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutus
Muutos kevään ylivirtaamassa

Erittäin suuri

ei
Melko suuri

Melko suuri
suuri
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Kuva 12a. Ähtävänjoen valuma-alueen keskeiset rakenteelliset muutokset: säännöstellyt järvet ja säännöstelypadot (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2008).
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Kuva 12b. Ähtävänjoen valuma-alueen keskeiset rakenteelliset muutokset: perkaukset ja pengerrykset
(Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2008).
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Kuva 12c. Ähtävänjoen valuma-alueen keskeiset rakenteelliset muutokset: Vesistöjärjestelyt, pohjapadot ja vähävetiset uomat (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2008).
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4.2 ERITYISET ALUEET
Vesienhoidossa erityisillä alueilla tarkoitetaan seuraavia kohteita:
1. Alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
2. Natura 2000- verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää
elinympäristön tai lajin suojelun kannalta.
3. Yhteisön lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue (Uimavesidirektiivi,
2006/7/EU)
4.2.1 Vedenhankinta
Ähtävänjoki on erityiseksi alueeksi katsottava vedenhankintavesistö, koska Pietarsaaren vesilaitos ottaa
raakavetensä (8 000 m3/d) joesta. Pietarsaaren Veden jakelun piirissä on 19 000 asukasta Pietarsaaressa
ja Luodossa.
Raakavesipumppaamo sijaitsee Åminnessä joen alaosalla. Vesilaitoksella ei ole mahdollisuuksia varastoida vettä, vaan raakavettä otetaan joesta jatkuvasti raakaveden laadusta riippumatta.
Puhdistusprosessi on varmatoiminen ja tehokas ja puhdistetun veden laatu hyvä ympäri vuoden. Prosessin eri vaiheiden ja jakeluun menevän veden laatua seurataan tiiviisti.
Pietarsaaren kaupunki on turvatakseen vesihuoltonsa toimivuuden pyrkinyt toimimaan Ähtävänjoen
vesiensuojelun puolesta. Samalla, kun Ähtävänjokea turvataan vedenhankintavesistönä, sen merkitys
monien muiden vedenkäyttömuotojen (kalastus, virkistyskäyttö, tulvasuojelu jne.) kannalta parantuu.
Ähtävänjoen vedenhankinta edellyttää erityistoimia Ähtävänjoen tilan parantamiseksi, varsinkin happamuuskuorman vähentämistä.
Pietarsaaren ja Kokkolan teollisuuslaitokset käyttävät Luodonjärven ja Öjanjärven vettä raakavetenään
ja tekevät siitä prosessivettä.
Evijärven kunta käyttää Ähtävänjoen yläosaa varavedenottamona ja Lappajärven kunta Lappajärveä
varavedenottamona.
4.2.2 Suojelualueet
Vesienhoidossa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisiin elinympäristöjen tai lajien suojeluun määriteltyihin alueisiin, joilla veden tilan ylläpito tai parantaminen on suojelun kannalta tärkeää. Nämä alueet
on sisällytetty vesipuitedirektiivin mukaiseen suojelualueiden rekisteriin (Leikola ym. 2006). Suomessa
rekisteriin on valittu ns. luontodirektiivin ja lintudirektiivin alueita. Pääkriteereinä on luontodirektiivin
osalta käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lisäksi on arvioitu alueen merkitystä kyseisten luontotyyppien
ja lajien suojelulle. Lintudirektiivin osalta pääkriteereinä ovat olleet vesistä riippuvaiset lajit ja lajit,
joille vesielinympäristöt ovat tärkeitä muuton aikaisia ruokailu- ja levähdyspaikkoja sekä alueen merkitys ko. lajien suojelulle. Valinnan kriteerinä ovat olleet myös kansallisesti uhanalaiset kalalajit.
Suomessa valinnassa on lisäksi huomioitu Natura-alueiden suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, maantieteellinen kattavuus, ympäristöpaineet sekä alueiden yhteys pohjavesialueisiin. Suot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle lukuun ottamatta selkeimmin muista vesistä riippuvaisia luhtia ja lähdesoita. Luodon-Öjanjärven valuma-alueelta rekisteriin on valittu Ähtävänjoki
sekä Jokisuunlahti ja Valmosanneva (kuva 13). Ähtävänjoki on valittu rekisteriin jokihelmisimpukan
esiintymisen takia. Välijoen suualue (Jokisuunlahti) ja Valmosanneva on otettu rekisteriin ennen kaikkea mustatiiran takia.
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Ähtävänjoen suojeluarvot ovat riippuvaisia joen veden laadusta, koska jokihelmisimpukka edellyttää
hyvää veden laatua varsinkin lisääntyäkseen. Nykytilanteessa laji ei pysty lisääntymään Ähtävänjoessa,
joten joen tilaa on arvioitava myös tältä kannalta toimenpiteitä suunniteltaessa.
Jokisuunlahden ja Valmosannevan osalta on arvioitu, että luontotyypit tai lajit eivät edellytä erityistoimia alueen tilan parantamiseksi. Varsinkin Valmosannevan suojeluarvot perustuvat alueen rehevyyteen
ja nykytilan säilymiseen.

Kuva 13. Luodon-Öjanjärven valuma-alueella sijaitsevat EU-uimarannat ja ne Natura-alueet alueet,
joilla on vesiin liittyviä merkittäviä suojeluarvoja (vesipuitedirektiivin mukaisen suojelualuerekisterinkohde) sekä vedenhankintaan käytettävät vesimuodostumat.
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4.2.3 Uimarannat
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on useita paikallisia uimarantoja. EU-uimarantoja alueella on yksi
(Laajalahti, EU-koodi Fll44272004), joka sijaitsee Öjanjärvellä Kokkolan kaupungissa. Uimarannan
vedenlaatu ei anna erityisiä tavoitteita vesien tilan parantamiseen.

4.3 VOIMAKKASTI MUUTETUT VEDET
4.3.1 Nimeämisen perusteet
Vesistön nimeäminen voimakkaasti muutetuksi on vesienhoitoa koskevan lain perusteella mahdollista
seuraavien edellytysten vallitessa.
·
·
·

Vesimuodostumaa on rakentamalla tai säännöstelemällä muutettu ja siitä on seurannut vesiekosysteemin tilan huonontuminen.
Hyvää ekologista tilaa ei voida saavuttaa aiheuttamatta merkittäviä haitallisia vaikutuksia vesistön
tärkeille käyttötavoitteille (esim. tulvasuojelu, vesivoimatuotanto, virkistyskäyttö) tai ympäristön tilaan laajemmin.
Vesistön rakentamisella saatua hyötyä ei voida saavuttaa muilla teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisilla sekä ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla.

Vesien nimeämistä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi on käsitelty raportissa Suomen ympäristö 8/2006). Raportissa esitetään kriteerit, joilla voidaan tunnistaa sellaiset vesistöt, joissa hydrologiset ja morfologiset muutokset ovat niin suuria, että vesistö voidaan nimetä voimakkaasti muutetuksi.
Työryhmä esitti myös kriteerit keinotekoisten vesien tunnistamiseksi.
Keinotekoisiksi vesiksi voidaan nimetä
1) maalle rakennetut kanavat sekä
2) tekojärvet joiden pinta-alasta yli puolet on muodostunut maalle.
Voimakkaasti muutetuiksi järviksi voidaan nimetä järvet joiden säännöstelyssä
1) talven aikainen vedenpinnan alenema on yli 3 m
2) tai vähintään puolet järven keskisyvyydestä tai
3) säännöstely pienentää vesipinta-alan vähintään puoleen.
Voimakkaasti muutetuiksi jokimuodostumaksi voidaan nimetä, jos joissa,
1) yhteensä vähintään puolet pituudesta on muutettu (patoamalla, perkaamalla, pengertämällä tai siirtämällä) tai
2) vähintään puolet sen luontaisesta putouskorkeudesta on padottu.
Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien nimeämisessä ja ekologisen tilan arvioinnissa on tarkasteltu erityisesti sellaisia pintavesien hydrologisiin olosuhteisiin tai rakenteisiin tehtyjä muutoksia, jotka
muuttavat olennaisesti eliöyhteisöjen lisääntymiseen ja elinkiertoon välttämättömiä elinympäristöjä.
Nimeämisen periaatteita on esitetty tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen laatimassa oppaassa"
Voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erityiskysymykset ja hydrologismorfologisen tilan arviointi".
4.3.2 Nimeäminen tarkastelualueittain
Jokien ja järvien nimeämisessä on hyödynnetty voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisia pintavesiä
koskevaa arviointioppaan pisteytysjärjestelmää. Jokiosuudet nimetään voimakkaasti muutetuksi jos
joko hydrologisten tai morfologisten muutosten pistearvo on ollut vähintään 10 eli erittäin suuri. Järvet
on nimetty voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi jos muuttuneisuuspisteiden summa on yli 10.
Jokien arvioinnin pohjana oleva pisteytys näkyy kuvasta 14.
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Kuva 14. Luodon-Öjanjärven vesistöalueen jokiosuuksien hydrologis-morfologisten muutosten pistearvot.
4.3.2.1 Joet
Ähtävänjoen pääuomassa on seitsemän voimalaitosta, Välijoessa yksi ja Kurejoessa yksi. Voimalaitokset ovat vaellusesteitä kaikilla virtaamilla. Vanhoja myllypatoja on useita ja ne ovat vaellusesteitä varsinkin pienillä virtaamilla.
Ähtävänjoen pääuoman putouskorkeudesta on rakennettu suurin osa. Välijoen putouskorkeudesta on
rakennettu 87 %. Lisäksi Välijoki on lähes kokonaisuudessaan perattu ja pengerretty Lappajärven säännöstelyn mahdollistamiseksi. Kurejoen putouskorkeudesta on rakennettu 67 %. Myös Kurejokea on
pääosin perattu ja pengerretty. Alajärven, Lappajärven ja Evijärven säännöstelyn vaikutukset ovat näkyvissä koko Ähtävänjoessa. Vesistöjärjestelyt ovat tavoitteidensa mukaisesti pienentäneet selkeästi
kevään ylivirtaamia. Ähtävänjoen alaosa, Ähtävänjoki, Välijoki ja Kurejoki on nimitetty voimakkaasti
muutetuiksi vesistöiksi.
4.3.2.2 Järvet
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen isoista järvistä Luodonjärvi ja Öjanjärvi on nimitetty voimakkaasti
muutetuiksi merenlahdiksi, koska niiden luontainen yhteys mereen on katkaistu. Alueen vesi ja eliöstö
kuvaavat nykyisin makeaa vettä.
Alajärven talvialeneman suhde keskisyvyyteen ja säännöstelyn mukainen vesipinta-alan muutos ovat
melko suuria, mutta Alajärveä ei kuitenkaan ohjeistuksen perusteella esitetä voimakkaasti muutetuksi
vesistöksi. Muiden Luodon-Öjanjärven valuma-alueen luonnonjärvien muuttuneisuus on vähäisempää
kuin Alajärven, joten alueella ei ole muitakaan voimakkaasti muuttuneita järviä.
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4.3.2.3 Yhteenveto
Voimakkaasti muutettuna vesistönosina pidetään Luodon-Öjanjärven valuma-alueella seuraavia vesimuodostumia:
§
§
§
§
§
§

Ähtävänjoen alaosa
Ähtävänjoki
Välijoki
Kurejoki
Luodonjärvi
Öjanjärvi

Luonnollisina vesistönosina Luodon-Öjanjärven alueella käsitellään seuraavia kohteita:
·
·
·

Kovjoen ja Purmonjoen valuma-alueiden joet ja järvet
Kruunupyynjoen valuma-alueen joet ja järvet
Ähtävänjoen sivu-uomat ja järvet

4.4 VESIEN TILA
4.4.1 Virtaavat vedet
Valuma-alueen jokien (Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen) veden laatu ja vesien
tila on eri puolella valuma-aluetta erilainen riippuen niistä tekijöistä, jotka voimakkaammin vaikuttavat
vesistön tilaan. Ähtävänjoen pääuomassa vaikuttavat rakenteelliset muutokset, hajakuormitus, säännöstely ja vaellusesteet voimakkaasti joen tilaan. Lisäksi maaperän happamuus heikentää kuivatustoimenpiteiden takia vesistön tilaa erittäin voimakkaasti Ähtävänjoen alaosalla.
Lappajärven valuma-alueella Kurejoessa, Savonjoessa ja Vieresjoessa veden tilaan vaikuttavat erityisesti voimakas maankäyttö (maatalous, metsätalous, turvetuotanto ja turkistarhaus).
Purmonjoessa ja Kruunupyynjoessa vaikuttavat hajakuormitus, turvetuotanto, rakenteelliset muutokset
ja vaellusesteet voimakkaasti jokien tilaan. Lisäksi maaperän happamuus heikentää kuivatustoimenpiteiden takia vesistön tilaa voimakkaasti.
Kovjoen suurimmat ongelmat ovat hajakuormitus, turkistuotanto ja happamien sulfaattimaiden kuivatustoiminta. Suurin osa valuma-alueesta on hapanta sulfaattimaata.
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Taulukko 11. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen virtavesien vedenlaatutietoja vuosilta 2000–2006 (n=
havaintojen määrä).
Paikka

pH
min

max

n

kok-P
µg/l
ka (n)

kok-N
µg/l
ka (n)

NH4-N
µg/l
ka (n)

väri
mg Pt/l
ka (n)

CODMn
mg/l
ka (n)

Ähtävänjoki

4,2

7,1

95

43 (87)

1024 (87)

94 (87)

109 (86)

16.2 (87)

Välijoki

6,4

Kurejoki

5,9

7,0

25

79 (25)

1300 (25)

49 (6)

203 (25)

25 (19)

Kuninkaanjoki

6,4

6,6

2

69 (2)

1300 (2)

195 (2)

Savonjoki

5,2

7,2

20

81 (20)

1300 (20)

255 (20)

34 (19)

Purmonjoki

4,5

7,2

16

105 (16)

1600 (16)

185 (15)

285 (16)

30 (16)

Kruunupyynjoki

4,7

7,0

26

67 (21)

1230 (21)

117 (16)

263 (23)

29 (16)

Porasenjoki

6,4

7,1

6

67 (6)

955 (6)

36 (6)

250 (6)

29 (6)

6,3

(1)

54 (1)

1100 (1)

200 (1)

200 (1)

25

Levijoki

Norijoki

Kovjoki

Ähtävänjoen pääuoma ja Välijoki kuuluvat tyypittelyn mukaan suuriin humuspitoisiin jokiin (valumaalue yli1000 km2). Kurejoki, Kuninkaanjoki, Savonjoki (Vimpelinjoki), Levijoki, Kruunupyynjoki,
Porasenjoki, Purmonjoki, Norijoki ja Kovjoki kuuluvat keskisuurten humusjokien tyyppiin (valumaalue 100–1000 km2) ja Vieresjoki ja muut latvapurot kuuluvat tyypittelyn perusteella pieniin humusjokiin (valuma-alue alle 100 km2).
Vesien ekologisessa luokittelussa käytetään viisiportaista asteikkoa (huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä,
erinomainen). Luokittelussa huomioidaan erikseen kalasto ja pohjaeläimet sekä virtaavissa vesissä
päällyslevästön piilevät ja järvissä klorofyllipitoisuus (Suomen ympäristökeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2008). Arvioinnissa on huomioitu ihmistoiminnan vaikutukset veden laatuun, vesistössä tehdyt rakenteelliset muutokset sekä happamuushaittojen esiintyminen. Luodon-Öjanjärven vesistöalueen kaikkien vesien luokittelu biologisilla parametreilla ei ole tietojen puutteellisuuden takia mahdollista, joten seuraavassa on myös käytetty vedenlaatutietoja ja asiantuntija-arviota.
Kemiallisen tilan luokitus tehdään prioriteettiaineiden (esim. eräät metallit) perusteella (Vrt. taulukko 6
ja kpl 4.1.3) Vedet luokitellaan kemiallisesti hyvään tai hyvää huonompaan luokkaan.
Luodon-Öjanjärven virtaavien vesien luokittelutietoja on kerätty taulukkoon 12. Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyn aineiston taso on esitetty liitteessä 7.
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Taulukko 12. Luodon-Öjanjärven virtaavien vesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokittelu (- = ei voitu arvioida).
Alustava biologinen luokitus
PohjaPiileYhteisKalat
el.
vät
arvio
Ähtävänjoen
alaosa, LuodonjärviYtteresse
Ähtävänjoki
(YtteresseEvijärvi)

Fyskemiall
arvio

Rak.
muuttuneisuus

Kemiallinen luokka

(-)

(-)

(Välttävä)

(Välttävä)

Huono

Eritt.
suuri

Hyvä

(Tyyd)

(Hyvä)

(Tyyd)

(Tyyd)

Hyvä

Eritt.
suuri

Välijoki

(-)

(-)

(Erinomainen)

(Erinomainen)

Hyvä

Kurejoki

-

-

-

-

Hyvä

Kuninkaanjoki

Hyvä

Voimakkaasti
muutettu vesistö

Hyvä.

Tyydyttävä
X

Voimakkaasti
muutettu vesistö

Eritt.
suuri

Hyvä

Tyydyttävä
X

Voimakkaasti
muutettu vesistö

Välttävä

Eritt.
suuri

Hyvä

Välttävä
X

Voimakkaasti
muutettu vesistö

Hyvä

Hyvä

Pieni

Hyvä

Hyvä

-

Erinomainen
.

Tyydyttävä

Pieni

Hyvä

Hyvä

-

Erinomainen

Tyydyttävä

Pieni

Hyvä

Hyvä

-

Erinomainen

Hyvä

-

Hyvä

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä

Kruunupyynjoki

Hyvä

Porasenjoki

Hyvä
-

Huono

-

Huono

Huono

Huono

Välttävä

Erinomainen

Välttävä)

Huono

-

-

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

-

Vimpelinjoki

-

Poikkijoki

-

Kovjoki
Purmonjoki
Norijoki
huono
välttävä
tyydyttävä
hyvä
erinomainen







Huomautuksia

Huono

Erinomainen
erinomainen
Erinomainen
Tyydyttävä
Hyvä

Levijoki

Arvio ekologisesta tilasta

Erinomainen
Hyvä

Hyvä

Hyvä
Hyvää
huonompi

-

Hyvä
Huono

Hyvää
huonompi

Huono

Hyvä

Tyydyttävä

- = Ei arviointiin riittäviä tietoja
() = kalat ja pohjaeläimet soveltuvat huonosti voimakkaasti muutettujen vesistöjen luokitteluun)
X = suhteessa saavutettavissa olevaan tilaan.

Ihmistoiminnan voidaan todeta vaikuttaneen merkittävästi Ähtävänjoen ja Välijoen veden tilaan. Vaikutukset näkyvät alaosalla varsinkin pH-arvoissa ja kalojen vaellusesteissä. Hajakuormitus ja osin
myös pistekuormitus on tehnyt joesta osin rehevän. Ähtävänjoessa ja Välijoessa on useita kalojen vaellusesteitä ja muutenkin joen luonnontilaa on osin muutettu pengertämällä ja ruoppaamalla. Säännöstelyn takia joen ylivirtaamat ovat pienentyneet ja alivirtaama kasvanut. Ähtävänjoessa esiintyy edelleen
purotaimenta ja jokihelmisimpukkaa. Arvio ekologisesta tilasta Ähtävänjoen alaosalla on huono ja Ähtävänjoella Ytteressen kylän yläpuolella ja Välijoella tyydyttävä. Kemiallinen tila on hyvä.
Kurejoki on selkeästi hajakuormituksen vaikutusten alainen ja myös ja asutuksen jätevedet ja Alajärven
jätevesienpuhdistamon jätevedet vaikuttavat osittain vesistön tilaan. Joen keskiosalla on Koskenvarren
voimalaitos ja sen yläpuolella oleva säännöstelypato on vaelluseste. Kurejoen pääuomassa on tehty
perkauksia, mutta sivuhaaroissa on tehty vähemmän vesien tilaan vaikuttavia perkauksia. Myös pohjavedenotto vaikuttaa joidenkin uomien virtaamiin ja vesistön tilaan. Arvio ekologisesta luokasta: välttävä ja kemiallinen tila: hyvä.
Kuninkaanjoki on hajakuormituksen vaikutuksen alainen ja myös turvetuotantoalueet ja haja-asutuksen
jätevedet sekä Soinin kunnan jätevesipuhdistamon jätevedet vaikuttavat vesistön tilaan. Joessa esiintyy
luonnonvarainen purotaimenkanta, jonka elinehto on jokeen purkautuva pohjavesi. Jokialueen alaosa
on myös tulvaherkkä. Arvio ekologisesta ja kemiallisesta luokasta: hyvä.
Levijoki on hajakuormituksen alainen varsinkin alaosaltaan, mutta joen yläosalla on erämaajoki. Arvio
ekologisesta ja kemiallisesta luokasta: hyvä.
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Vimpelinjoen (Savonjoen) alaosan vedenlaatuun vaikuttaa asutuksen ja teollisuuden puhdistetut jätevedet ja joen yläosa on hajakuormituksen ja turvetuotannon vaikutuksen alainen. Jokeen nousee Lappajärveen istutettua siikaa syksyllä kutemaan, mutta poikastuotannosta ei ole tietoja. Arvio ekologisesta ja
kemiallisesta luokasta: hyvä.
Poikkijoki on Vimpelinjoen sivuhaara, jonka lähteet ovat kalkkikivialueella. Joen veden laatu on erinomainen ja tämä näkyy myös eliöstön elinolosuhteissa. Arvio ekologisesta luokasta: erinomainen ja
kemiallisesta luokasta: hyvä.
Kruunupyynjoen alaosalla tavataan mm. vaellussiikaa ja nahkiaista. Vesistötöiden seurauksena kevään
ylivirtaama on muuttunut melko paljon. Vesistöjen tilaan ovat vaikuttaneet myös haja-asutuksen ja
kunnan jätevesipuhdistamon sekä Terjärv Frys Ab Oy:n jätevedet. Happamuushaittoja esiintyy alueella
vuosittain, ja 5-10 vuoden välein Kruunupyynjoella on sattunut laajamittaisia kalakuolemia. Arvio ekologisesta tilasta Kruunupyynjoki: tyydyttävä ja Porasenjoki hyvä. Kemiallinen tila: hyvä.
Kovjoessa ei ole koskia, eikä nykyistä ekologista vedenlaatuluokitusta voida suoraan käyttää. Veden
laatu ja ekologinen tila on selvästi ihmistoiminnan vaikutusten alainen. Tämä näkyy ravinne- ja klorofyllipitoisuudessa sekä pH-arvoissa. Hajakuormitus, maaperän happamuus ja osin myös asutuksen jätevedet vaikuttavat veden tilaan. Joella on melkein vuosittain pH-arvoja, jotka ovat kaloille haitallisia tai
tappavia. Jokialue on lähes kokonaisuudessaan perattu. Arvio ekologisesta tilasta: huono ja kemiallinen
tila: hyvää huonompi.
Purmonjoki ja Norijoki ovat voimakkaan ihmistoiminnan alaisia. Pääosa jokiuomista on rakennettua.
Maa- ja metsätalouden ja haja-asutuksen aiheuttama hajakuormitus sekä jätevedenpuhdistamoilta lähtöisin oleva pistekuormitus näkyy veden tilassa. Maaperästä peräisin oleva happamuus näkyy vuosittain
vedenlaadussa. Alueen turvetuotantoalueet ja asutuksen jätevedet vaikuttavat myös vesistön ekologiseen tilaan. Arvio ekologisesta tilasta Purmonjoelle huono ja kemiallinen tila hyvää huonompi Norijoen
ekologinen tila tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen vesimuodostumien ekologinen luokittelu esitetään kuvassa 15. Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyn aineiston taso on esitetty liitteessä 7.
4.4.2 Järvet
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen luonnonjärvet ovat pääosin tummia, matalia ja suhteellisen voimakkaasti kuormitettuja ja ne on tyypitelty pääosin mataliksi runsashumuksiksi järviksi (MRh), tai mataliksi humusjärviksi (Mh). Poikkeuksena on Lappajärvi joka on tyypitelty suureksi humusjärveksi (Sh) ja
Kaartusenjärvi joka on tyypiteltypieneksi vähähumuksiseksi järveksi (Vh). Suurimmat järvet ovat Ähtävänjoen valuma-alueilla. Useimmista järvistä on vain vähän biologista tietoa eikä niitä kaikkia ole
vielä luokiteltu biologisten tekijöiden perusteella. (Taulukko 13 ja 14).
Hajakuormituksen vaikutukset näkyvät voimakkaasti useimpien järvien tilassa runsasravinteisuutena ja
voimakkaana talviaikaisena happivajeena. Valuma-alueen alaosan järvissä on lisäksi havaittavissa happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta johtuvia vedenlaatumuutoksia.
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Taulukko 13. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen järvien vedenlaatutietoja vuosilta 2000–2006.
Paikka
min

max

n

kok-P
µg/l
ka (n)

4,9

7,3

47

39 (16)

685 (16)

125 (16)

15 (16)

90 (33)

Lappajärvi

6,4

7,9

159

23 (58)

660 (58)

85 (107)

10 (53)

67 (180)

0

Evijärvi

6,1

7,0

16

40 (8)

665 (8)

165 (8)

15 (8)

79 (86)
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Luodonjärvi

pH

kok-N
µg/l
ka (n)

väri
mg Pt/l
ka (n)

a-klo
µg/l
ka (n)

ka (n)

hapen kyllästysaste %
min

Öjanjärvi

Alajärvi

6,0

7,1

30

71 (34)

1310 (34)

240 (27)

42 (27)

56 (40)

0

Purmonjärvi
Kerttuanjärvi
Räyringinjärvi
Sääksjärvi

5,8

7,0

8

59 (8)

1020 (8)

180 (4)

37 (5)

58 (14)

6

5,9

6,5

5

76 (8)

1300 (6)

290 (5)

38 (3)

67 (5)

26

6,4

9,0

7

56 (7)

1950 (7)

80 (7)

105 (5)

48 (30)

0

5,8

6,8

22

85 (24)

1265 (24)

310 (22)

42 (12)

64 (34)

40

5,4

6,4

6

67 (6)

1190 (6)

265 (6)

22 (3)

62 (6)

5

1

51 (1)

1200 (1)

230 (1)

Palojärvi
Narssjön
Iirunjärvi
Haapajärvi
Rekijärvi

6,3

62 (3)

Kaartunen
Heimsjön

6,3

6,4

2

28 (2)

1300 (2)

110 (2)

Peckassjön

6,3

6,4

2

53 (2)

1200 (2)

235 (2)

46 (1)

820 (1)

160 (1)

Huvudsjön

26 (1)
22 (1)

44,8 (8)

31

63 (3)

49

56 (6)

17

Porasjärvi

Luodonjärvi ja Öjanjärvi ovat entisiä merenlahtia, jotka on padotettu makeavesialtaaksi Pietarsaaren ja
Kokkolan teollisuuslaitosten raakaveden saannin turvaamiseksi. Luodonjärven ja Öjanjärven tapaisia
vesimuodostumia ei suomalainen tyypittelyohje tunne, vaan järvet on tyypitelty vastaavanlaisten järvien mukaisesti. Järvien ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi.
Lappajärvi on syvä humusjärvi jonka viipymä on pitkä, yli kolme vuotta. Järven syvänteissä esiintyy
kerrostuneisuuskausien lopulla hapenpuutetta ja syksyisin järvessä on sinileväkukintoja. Järven sisäinen kuormitus on merkittävä. Järven kalasto on monipuolinen sisältäen mm. muikkua, siikaa ja taimenta. Arvio ekologisesta tilasta: Tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä.
Alajärvi on matala, rehevöitynyt järvi jossa varsinkin talvella happi loppuu pohjanläheisissä vesikerroksissa. Järvessä on kesäisin sinileväkukintoja ja ravinnepitoisuudet ovat korkeita. Arvio ekologisesta
tilasta: huono. Kemiallinen tila: Hyvä.
Evijärvi on rehevöitymässä oleva matala läpivirtausjärvi jossa ajoittain esiintyy leväkukintoja. Varsinkin järven lahtialueiden veden vaihtuvuus on heikko ja lahtialueilla esiintyy talvisin hapenpuutetta.
Järven kalasto on särkivaltainen. Arvio ekologisesta tilasta: Tyydyttävä. Kemiallinen tila: hyvä.
Luodon-Öjanjärven alueen ekologisen tilan arvioinnissa käytetyn aineiston taso on esitetty liitteessä 7.
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Taulukko 14. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen keskeisten järvien ekologisen ja kemiallisen tilan
luokittelu (- = arviota ei ole muodostettu).
Alustava biologinen luokitus
KasviYhteisPohKalat
plankarvio
jael.
ton

Fyskemiall
arvio

Rak.
muuttuneisuus

Kemiallinen luokitus

Arvio ekologisesta
tilasta

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä
X

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä
X

Tyydyttävä
Hyvä

tyydyttävä
Hyvä

Pieni

Hyvä

Tyydyttävä

Pieni

Hyvä

Tyydyttävä

Huono

Välttävä

Suuri

Hyvä

Huono

Kerttuanjärvi

Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä

Purmonjärvi

Välttävä

Välttävä

Välttävä

Hyvä

Luodonjärvi

-

-

Öjanjärvi
Lappajärvi
Evijärvi
Alajärvi

Räyringinjärvi

Välttävä

Hyvä

Sääksjärvi
huono
välttävä
tyydyttävä
hyvä
erinomainen







Välttävä
Huono

-

Huomautuksia
Voimakkaasti
muutettu
vesistö
Voimakkaasti
muutettu
vesistö

Kaloissa
elohopeaa

Välttävä

TyydytTyydytTyydyttävä
Hyvä
tävä
tävä
TyydytTyydytTyydyttävä
Välttävä
Hyvä
tävä
tävä
- = Ei arviointiin riittäviä tietoja
() = kalat ja pohjaeläinluokittelu soveltuvat huonosti voimakkaasti muutettuihin vesistöihin
X = suhteessa saavutettavissa olevaan tilaan.
Huono

4.4.3 Pienvedet
Vesiluonnon kannalta arvokkaita latvapuroja löytyy Ähtävänjoen pääuoman yläosalla Pedersören kunnan alueella, Kurejoen latvoilla (Orasenjoki sivuhaaroineen) sekä Savonjoen latvoilla (Poikkijoki ja
Iirunpuro). Myös Kruunupyyn, Kovjoen ja Purmonjoen valuma-alueella on arvokkaita latvapuroja.
Näiden latvapurojen tila on hyvin vaihteleva ja kuvaa lähinnä valuma-alueen maaperää ja maankäyttöä
Kaikkien latvapurojen valuma-alueella on tehty metsäojitusta ja monella alueella on myös maataloutta,
turvetuotantoa ja vedenottoa. Toimenpiteiden vaikutukset latvapurojen tilaan riippuvat niiden laajuudesta ja tehokkuudesta. Hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa ovat lähinnä ne latvapurot, jotka
saavat merkittävän osan vedestään harjualueiden pohjavesilähteistä ja joissa esiintyy purotaimenta.
Pohjavesipurkaumat takaavat latvapurojen virtaaman ja pitävät veden lämpötilan eliöstölle sopivana.
Pohjavedenotto latvapurojen lähteistä tai niiden läheisyydestä heikentää purojen ekologista tilaa mm.
Orasenjoella. Suuri osa latvapuroista on ekologisesti todennäköisesti tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Latvapurojen veden laatu on yleensä parempi kuin päävesistön varsinkin rehevyyden osalta. Ähtävänjoen alaosan sivupurot (Bäckbybäcken, Rödbäcken ja Vadbäcken) ovat ekologiselta tilaltaan todennäköisesti huonoja ja heikentävät pääuoman vedenlaatua sekä ravinteiden että varsinkin happamuuden suhteen.
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Kuva 15. Luodon –Öjanjärven alueen vesimuodostumien ekologinen ja kemiallinen luokitus. (LänsiSuomen ympäristökeskus, 2009).
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5. VESIEN TILAN PARANTAMISTARPEET
5.1 VESIEN TILAN PARANTAMISKOHTEET
Riskinarvioinnin perusteella Luodon-Öjanjärven valuma-alueella tarkastellut jokialueet tai järvet eivät
alustavan arvion mukaan tule saavuttamaan hyvää ekologista tilaa. Näin ollen seuraavat vesimuodostumat ovat vesienhoidon riskikohteita ja niille on laadittava toimenpideohjelmat:
·
·
·
·
·

Kovjoki
Purmonjoki ja Norijoki
Ähtävänjoen alaosa, Ähtävänjoki Välijoki ja Kurejoki
Kruunupyynjoki
Järvet: Luodonjärvi, Öjanjärvi, Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi, Kerttuanjärvi, Purmonjärvi, Räyringinjärvi ja Sääksjärvi

Myös eräissä Ähtävänjoen sivu- ja latvapuroissa ja monessa alueen pienimmissä järvissä hyvä tila on
nykytiedon mukaan uhattuna.
Rehevyys ja kiintoainepäästöt heikentävät kaikkien tarkasteltujen jokialueiden ja järvien tilaa. Maaperän happamuus heikentää Luodon- ja Öjanjärven, Purmonjoen, Kovjoen sekä Ähtävänjoen ja Kruunupyynjoen alaosien tilaa. Vaellusesteet ja monet muutkin rakenteelliset seikat vaikuttavat kaikkien tarkasteltujen jokimuodostumien tilaan. Jokien yläosilla turvetuotanto on merkittävä kuormittaja ja alueen
tunnusomainen kuormittaja on myös turkistalous.

5.2 YLEISET TILATAVOITTEET JA KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen vesistöjen heikentynyttä ekologista tilaa ilmentävät kalastossa tapahtuneet muutokset, rehevöityminen sekä ajoittain erittäin alhainen pH ja sen seurauksena kohonneet
metallipitoisuudet ja kalakuolemat. Rehevöityminen näkyy sekä korkeina ravinne- että klorofyllipitoisuuksina, varsinkin Purmonjoella ja Alajärvessä. Myös kiintoainepitoisuudet ovat ajoittain haitallisen
korkeita sekä pääuomissa että latvapuroissa.
Hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää Luodon-Öjanjärven valuma-alueella seuraavia toimenpiteitä:
– Vesistöjen happamuuspiikkejä tulee lieventää ja samalla pienentää vesistön haitallisen korkeita metallipitoisuuksia
– Ähtävänjoen veden käyttö asutuksen raakavetenä tulee turvata kaikissa oloissa
– Vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuus tulee saada alemmaksi 30–40 %
– Vaelluskalojen (siian, meritaimenen, ja nahkiaisen) liikkuminen tulee olla mahdollista vähintään
Luodon-Öjanjärvessä, Kruunupyynjoessa ja Ähtävänjoen pääuomassa. Kaloilla tulee olla riittävästi
lisääntymisalueita.
– Jokihelmisimpukan elinoloja ja lisääntymismahdollisuuksia on turvattava Ähtävänjoessa.
– Alueen järvissä ja joissa on turvattava rapukantojen elinmahdollisuudet samoin Lappajärven muikkukannan elinmahdollisuudet.
– Alajärven kalojen elohopeapitoisuutta tulee saada pienemmäksi.
Näillä perusteilla Luodon-Öjanjärven vesistöalueen vesienhoidon alustavat tilatavoitteet vuoteen 2015
on koottu taulukkoihin 15a ja 15b. Jokiosuuksien rehevyyteen liittyvissä tavoitteissa on alueella huomioitu kyseisen jokityypin hyvän ja tyydyttävän luokan välinen raja-arvo ja jokien järvimäisyys (vastaavat järvien raja-arvot) ja merialueen tilan asettamat vaatimukset. Tilatavoitteet ovat rehevyyden
osalta vuosimediaaneja ja happamuuden osalta pidemmän jakson minimejä
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Taulukko 15a. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen virtavesien vesienhoidon tavoitteita vuoteen 2015.
Kohde

Nykytila
→ tilatavoite

Vesirakentaminen

Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilöidyt tavoitteet
Vedenkorkeudet ja
Rehevyys
Happamuus
virtaama

Muut

RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENNYS
30- 40 % IHMISTOIMMINNASTA

Koko vesistöalue

Ähtävänjoen alin osa*

Huono
→Hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Säännöstelykäytäntö
edesauttaa hyvän
tilan saavuttamista

Ähtävänjoki *

Tyydyttävä
→Hyvä*

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Säännöstelykäytäntö
edesauttaa hyvän
tilan saavuttamista

Välijoki *

Tyydyttävä>hyvä

Uoma mahdollisimman monimuotoinen

Säännöstelykäytäntö
edesauttaa hyvän
tilan saavuttamista

Kurejoki *

Välttävä
→Hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Kruunupyynjoki

Tyydyttävä.
→Hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Purmonjoki

Huono
→Hyvä*

Norijoki

Tyydyttävä
→ Hyvä

Kovjoki

Huono
→Hyvä

-

Ei kalakuolemia,
pH-minimi y yli 5,5
(nyt 4,4)

Vedenhankinnan
tarpeet turvataan

-

Ei kalakuolemia,
pH-minimi yli 5,5

Jokihelmisimpukan
elinolot (kiintoaine
alle 20 mg/l) ja
vedenhankinnan
tarpeet turvataan

Keskimääräinen fosforipitoisuus alle 40 ug/l
(nyt 80 ug/l)
Keskimääräinen fosforipitoisuus alle 40 ug/l
(nyt 70 ug/l)
Keskimääräinen fosforipitoisuus alle 40 ug/l
(nyt yli 100 ug/l)
Keskimääräinen fosforipitoisuus alle 40 ug/l
Keskimääräinen fosforipitoisuus alle 40 ug/l
(nyt 55 ug/l)

Ei kalakuolemia
pH-minimi yli 5,5
Nyt 4,7
pH-minimi yli 5,5
nyt 4,5

Kadmiumpitoisuus
alle 0,08 ug/l

pH-minimi yli 5.5,
pH minimi yli 5,5

Kadmiumpitoisuus
alle 0,08 ug/l

* Tavoite suhteutettuna parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan

Taulukko 15b. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen järvien vesienhoidon tilatavoitteita vuoteen 2015.
Nykytila
→ tilatavoite

Vesirakentaminen

Luodon-Öjanjärvi

Tyydyttävä
→hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Lappajärvi

Tyydyttävä
→hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Evijärvi

Tyydyttävä
–>hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Alajärvi

Huono
→Hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

→Hyvä*

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Kohde

Muut järvet

Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilöidyt tavoitteet
Vedenkorkeudet ja
Rehevyys
Happamuus
virtaama
Säännöstelykäytäntö
Ei kalakuolemia,
Ravinnekuormituksen
edesauttaa hyvän
pH-minimi
vähenemä 30 – 40 %
tilan saavuttamista
yli 5.5
Säännöstelykäytäntö
Ravinnekuormituksen
edesauttaa hyvän
vähenemä 30–40 %
tilan saavuttamista
Säännöstelykäytäntö
Ravinnekuormituksen
edesauttaa hyvän
vähenemä 30- 40 %
tilan saavuttamista
Ravinnekuormituksen
Säännöstelykäytäntö
vähenemä 30–40 % ja
edesauttaa hyvän
Klorofylli alle 25 ug/l
tilan saavuttamista
(nyt 42 ug/l )
Kuormituksen vähenemä 30 %

Muut

Muikun elinoloja
turvataan

Kalansyönnille ei
rajoituksia
(Elohopea)

On arvioitu, että Luodon-Öjanjärven edustan merialueen ja alueen rehevien vesimuodostumien hyvä
tila voitaisiin saavuttaa, jos keskimääräistä ravinnekuormitusta vähennetään vähintään 30 %, mikä on
noin 40 % ihmistoiminnan aiheuttamasta ravinnekuormituksesta. Pienentämällä ravinnekuormitusta
voidaan vähentää myös kiintoainekuormitusta, sillä suurin osa jokiin tulevasta ravinnekuormituksesta
on sitoutunut kiintoaineeseen. Ähtävänjoelle asetetaan kiintoainekuormitukselle tavoite (kiintoainepitoisuus alle 20 mg/l), koska kiintoaine vaarantaa jokihelmisimpukoiden lisääntymistä sekä suoraan että
epäsuorasti vaarantamalla jokihelmisimpukoiden väli-isäntinä toimivien purotaimenten ja muitten lohisukuisten kalojen menestymistä joessa. Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet on asiantuntijaarviona jaettu eri toimialoille taulukon 16 mukaisesti.
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Taulukko 16. Arvio Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämistavoitteista toimialoittain vuoteen 2015.
Nykyinen
fosforikuormitus

Fosforikuormituksen vähentämistavoite

t /a

%

t/a

Peltoviljely

37

30

11,1

Kotieläintuotanto

4,8

50

2,4

Turkistuotanto

13,2

50

6,6

Metsätalous

2,7

25

2,1

Haja-asutus

8,1

60

4,9

Yhdyskunnat ja teollisuus

0,8

25

0,2

Turvetuotanto

1,2

50

0,6

Yhteensä

67

42

28

Nykyinen
typpikuormitus

Typpikuormituksen vähentämistavoite

t/a

%

t/a

Peltoviljely

666

30

200

Kotieläintuotanto

22

80

18

Turkistuotanto

144

80

115

Metsätalous

36

25

9

Haja-asutus

55

30

17

Yhdyskunnat ja teollisuus

48

20

10

Turvetuotanto

36

25

9

1000

38

380

Yhteensä

Happamuushaitat ilmenevät kaikkien jokien alaosalla ja suistossa happamuuspiikkeinä, korkeina metallipitoisuuksina ja ajoittaisina kalakuolemina. Happamuushaitat aiheuttavat merkittäviä haittoja erityisesti kalataloudelle ja vedenhankinnalle. Happamuushaittoja ilmenee jokien pääuomien lisäksi myös
Ähtävänjoen ja Kruunupyynjoen alaosien sivu-uomissa. Luokittelun mukainen hyvää tilaa ilmentävä
tavoite on, että pH on vesistön tilan kannalta oleellisella jaksolla tason 5.5 yläpuolella.
Kalojen vaelluksen estyminen ja lisääntymisalueiden heikko tila on osaltaan Luodon-Öjanjärven ja sen
valuma-alueen vesistöjen hyvän tilan esteenä. Kruunupyynjoen ja Purmonjoen hyvä tila edellyttää
vaelluskalojen ja nahkiaisten esteetöntä kulkua. Myös Ähtävänjoen sivu-uomien ja latvapurojen hyvä
tila edellyttää kalojen kulkumahdollisuuksia ja riittäviä lisääntymisalueita. Ähtävänjoen latvapuroissa
esiintyy edelleen purotaimenia ja rapuja. Voimakkaasti muutettujen vesistöjen (Ähtävänjoki, Välijoki,
Kurejoki, Luodonjärvi ja Öjanjärvi) osalta morfologiaa ja hydrologiaa koskevat tilatavoitteet käsitellään seuraavassa kohdassa.

5.3 VOIMAKKAASTI MUUTETTUJEN VESISTÖJEN TILATAVOITTEET
5.3.1 Periaatteet
Voimakkaasti muutetuissa vesistöissä tilatavoitteet on määritetty tapaus-kohtaisesti ottaen huomioon
vesistön nykytila ja mahdollisuudet parantaa sitä. Arviot perustuvat vesistön rakenteellisiin ja hydrologisiin muutoksiin, koska tällä suunnittelukierroksella ei ole riittävästi biologista tietoa ekologiseen tilanarviointiin. Toimenpiteiden vaikutusten arviointi on tehty suuruusluokkatasolla asiantuntija-arviona.
Ensiksi on määritelty "paras saavutettavissa oleva tila", jossa ajatellaan toteutetun kaikki teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoiset hydrologista ja rakenteellista tilaa parantavat toimenpiteet mukaan
lukien eläimistön vaelluksen ja lisääntymisalueiden turvaaminen. "Hyvässä saavutettavissa olevassa
tilassa" sallitaan "vähäisiä poikkeamia" parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan (kuva 15). Vähäisellä
poikkeamalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 20–40 %:n muutoksia ekologisten laatutekijöiden arvoissa.
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Tilatavoitetta asetettaessa on tarkasteltu ensin kaikki vesistön ekologista tilaa parantavat hydrologiset ja
rakenteelliset parannustoimenpiteet. Seuraavaksi on poistettu tarkastelusta toimenpiteet, jotka aiheuttavat merkittävää haittaa vesien käytölle esim. tulvasuojelulle ja vesivoimantuotannolle. Vaiheittain edeten vesistö on saatu jaettua johonkin kuvan z mukaisista ryhmistä:
o vesistö on "hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa" (ryhmä 1)
o vesistö ei ehkä ole "hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa" ja tarvitaan lisäselvityksiä (ryhmä
2)
o vesistö ei ole "hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa" ja tarvitaan toimenpiteitä tilan parantamiseksi (ryhmä 3)
Toimenpiteitä vesistön tilan parantamiseksi tarvitaan, mikäli tarkastelu osoittaa, että hydrologiaa ja
rakenteellista tilaa parantavilla toimenpiteillä on merkittäviä ja laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia
vesistön ekologiseen tilaan.

Paras saavutettavissa oleva tila
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Vähäinen poikkeama
Hyvä saavutettavissa oleva tila = tavoitetila

Nykytila

Nykytila
Nykytila

T
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Toimenpiteillä
aikaansaatava parannus
vesistön tilassa

Nykytila

RYHMÄ 1.
Parantamistoimenpiteiden
vaikutus vähäinen =>
Vesistö on hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa

RYHMÄ 2.
Parantamistoimenpiteiden vaikutus
melko suuri =>
Epäselvä tilanne

RYHMÄ 3.
Parantamistoimenpiteiden
vaikutus suuri =>
Vesistö ei ole hyvässä
saavutettavissa olevassa tilassa

Kuva 16. Parantamistoimenpiteiden ekologisten vaikutusten ja voimakkaasti muutettujen vesistöjen
tilan välinen yhteys.
Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten vesistöjen rakenteellisten tilatavoitteiden asettavista on
kuvattu tarkemmin oppaassa " Voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erilliskysymykset ja hydrologis-morfologisen tilan arviointi".
5.3.2 Tilatavoitteet tarkastelualueittain
Ähtävänjoen pääuoma
Ähtävänjoen pääuoma on voimakkaasti muutettu vesistö, koska joen putouskorkeus on lähes kokonaisuudessaan hyödynnetty voimataloudellisesti, jokea on perattu uiton takia ja Lappajärven ja Evijärven
säännöstely vaikuttavat alueeseen. Asiantuntijat ovat arvioineet, että alueen tilaa voitaisiin ensisijaisesti
parantaa seuraavilla toimilla:
– Kalojen vaelluksen turvaaminen ainakin Ähtävänjoen kahden alimman voimalaitoksen (Herrforsin ja
Långforsin) patojen ohi. Näiden patojen yläpuolella on kunnostettuja kalojen lisääntymisalueita.
– Kalataloudelliset kunnostukset uiton takia peratuissa koskissa (Hjulfors, Jöuskosk, HyndhåletStorhasa, Lillhasa, Smedasfors, Pölsfors, Gersfors, Maansfors, Kungsfors, Bärklarsfors ja Byfors).
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Kunnostusten avulla saadaan lisää virtakutuisten kalojen kutualueita ja vähennetään haitallisten hyydemuodostumien määrää. Pääosa näistä kunnostuksista on tehty, osa odottaa edelleen rahoitusta.
– Uittoperkausten yhteydessä tukittujen sivu-uomien avaaminen ja Kattilakosken vähävetisen uoman
kunnostaminen.
Yllä mainitut toimenpiteet lisäävät vaelluskalojenkalojen (taimen ja siika) lisääntymisalueita pääuomassa ja sivupuroissa ja aiheuttavat vain melko vähäistä haittaa muille käyttömuodoille. Muilla rakenteellisilla toimenpiteillä katsotaan olevan vain pieni vaikutus Ähtävänjoen pääuoman ekologiseen tilaan
tai toimenpiteistä aiheutuu suurta haittaa vesistön muulle käytölle (erityisesti voimataloudelle).
On siis mahdollista, että Ähtävänjoen pääuoma ei ole vielä "hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa"
(ryhmä 2). Rakenteellisten tilatavoitteiden lopullinen asettaminen pääuomalle edellyttää tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia. Rakenteellisten tavoitteiden lisäksi aluetta koskevat happamuuteen, rehevyyteen ja kiintoainekuormitukseen liittyvät vesistöalueen tavoitteet.
Välijoki
Välijoki on voimakkaasti muutettu vesistö sekä kalojen nousuesteiden, rakennetun putouskorkeuden,
peratun ja pengerretyn uoman, säännöstelyn ja kevään ylivirtaaman muutoksen perusteella. Asiantuntija-arvion perusteella alueen tilaa voitaisiin ensisijaisesti parantaa Välijoen uoman kunnostuksella, jossa
huomioidaan ekologinen monimuotoisuus jokiuomassa ja sen läheisyydessä. Toimenpiteen vaikutusta
alueen ekologiseen tilaan ei voida arvioida ilman tarkempaa suunnittelua. Välijoen alueella muut rakenteelliset toimenpiteet, joilla voitaisiin parantaa ekologista tilaa, aiheuttaisivat merkittävää haittaa
voimataloudelle. Tällaisia toimenpiteitä olisivat esimerkiksi kalojen vaellusesteiden poistaminen Hanhikosken ja Lappajärven luusuan padoilta.
Asiantuntija-arvion perusteella Välijoki on todennäköisesti hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa
(ryhmä 1). Alueen kunnostusmahdollisuuksia kannattaa kuitenkin selvittää. Välijokea koskevat Ähtävänjoen valuma-alueen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistavoitteet.
Kurejoki
Kurejoki on voimakkaasti muutettu vesistö pääosin kalojen nousuesteiden, ja rakennetun putouskorkeuden perusteella, mutta myös perattu ja pengerretty uoma, säännöstely ja kevään ylivirtaaman muutos vaikuttavat asiaan. Asiantuntijat ovat arvioineet että alueen tilaa voitaisiin ensisijaisesti parantaa
seuraavilla toimilla:
– Kalojen vaelluksen turvaaminen Lappajärven ja Alajärven välillä.
– Habitaattikunnostukset peratuissa ja pengerretyissä uomissa.
– Säännöstelyn kehittäminen niin, että rakennettavat kalatiet toimivat asianmukaisesti.
Asiantuntija arvion mukaan on mahdollista, että Kurejoki ei todennäköisesti ole vielä "hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa" (ryhmä 2). Rakenteellisten tilatavoitteiden lopullinen asettaminen edellyttää
tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia. Rakenteellisten tavoitteiden lisäksi aluetta koskevat rehevyyteen
ja kiintoainekuormitukseen liittyvät tavoitteet.
Luodonjärvi ja Öjanjärvi
Luodonjärveä ja Öjanjärveä pidetään voimakkaasti muutettuina merenlahtina, joitten yhteys mereen on
katkaistu ja vedenpintaa nostettu noin 20 cm meren keskivedenpinnan yläpuolelle. On arvioitu, että
alueella ei voida toteuttaa merkittävästi ekologista tilaa parantavia toimenpiteitä ilman, että siitä aiheutuisi selvää haittaa muille käyttömuodoille.
Arvion perusteella Luodonjärvi ja Öjanjärvi ovat rakenteellisesti hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa (ryhmä 1). Alueella kuitenkin tarvitaan jonkin verran rakenteellisia kunnostustoimenpiteitä (Öjanjärven kalatie on uusittu ja koekäytössä). Luodonjärveä ja Öjanjärveä koskevat tarkastelualueen ravinneja kiintoainekuormituksen sekä happamuuden vähentämistavoitteet.
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6. VESIENHOIDON TOIMENPITEET
6.1 TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELUN PERUSTEET
Vesienhoidossa on vesipuitedirektiiviin ja vesienhoitolakiin perustuva tapa jaotella vesien tilan parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. EU:n direktiiveihin pohjautuvista säädöksistä ja lakimääräisistä toimista käytetään nimitystä perustoimenpide. Kaikki muut ovat täydentäviä toimenpiteitä. Tätä jakoa ei
ole käytetty tässä suunnitelmassa, vaan toimenpiteet on jaettu nykyisen käytännön mukaisiin ja ns. lisätoimenpiteisiin riippumatta siitä, miten niitä nimitetään vesipuitedirektiivissä ja vesienhoidon lainsäädännössä. Osa nykyisen käytännön mukaisista toimista on pakollisia, osa vapaaehtoisia. Pakollisten
toimien on arvioitu toteutuvan vuosijaksolla 2007 – 2015 niitä koskevan lainsäädännön mukaisessa
aikataulussa. Vapaaehtoisten toimien, kuten vesistöjen kunnostuksen ja maatalouden ympäristötukeen
kuuluvien toimenpiteiden, toteutumista on arvioitu toimenpiteiden ja niiden rahoituksen tähänastisen
kehityksen, olemassa olevien ohjelmien ja suunnitelmien sekä alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden
pohjalta.
Lisätoimenpiteitä tarvitaan silloin, jos nykyisen käytännön mukaiset toimenpiteet eivät näytä riittäviltä
vesistönosan tilatavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Lisätoimenpiteet on tässä suunnitelmassa muodostettu pääasiassa tehostamalla tai laajentamalla nykyisinkin sovellettavien toimenpiteiden käyttöä ja muodostamalla niistä kustannustehokkaita, toteuttamiskelpoisiksi arvioituja toimenpideyhdistelmiä. Apuna on käytetty olemassa olevia tietoja toimenpiteiden kustannuksista, tehokkuudesta
ja soveltuvuudesta erilaisiin olosuhteisiin. Yhdistelmiä vertailtaessa on tarkasteltu toimenpiteiden yhteensopivuutta, erilaisia vaikutuksia ja muita toteutettavuuteen vaikuttavia seikkoja. Arvioissa on käytetty hyväksi vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen
ja siihen liittyvän taustaselvityksen sisältöä.

6.2 NYKYKÄYTÄNNÖN MUKAISET TOIMENPITEET
Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä tarkoitetaan, että vesienhoidossa noudatetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä ja nykyisin tiedossa olevia hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi pistekuormituksen osalta tämä
tarkoittaa ympäristölupien noudattamista ja puhdistamoitten mahdollisimman tehokasta ajotapaa
6.2.1 Asutus
Haja- ja loma-asutus
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä tärkein lainsäädännöllinen keino on vuonna 2004 voimaan astunut asetus haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Asetus koskee sekä pysyvää asutusta ja loma-asutusta.
Asetuksen mukaan vuoteen 2014 mennessä haja-asutuksen jätevesistä tulee poistaa 85 % fosforista, 40
% typestä ja 90 % orgaanisesta aineksesta. 10 vuoden siirtymäkausi (2004–2014) koskee ennen 2004
rakennettuja kiinteistöjä. Uusien kiinteistöjen osalta, asetuksen vaatimat puhdistustehot ovat heti voimassa. Kun asetuksen mukaiset toimenpiteet toteutetaan, niin haja-asutuksen jätevedet eivät estä hyvän
ekologisen tilan saavuttamista Luodon-Öjanjärven valuma-alueella. Haja- ja loma-asutuksen nykykäytännön mukaiset toimenpiteet ja lisätoimenpiteet käsitellään yhdessä kohdassa 6.3.2 sillä ilman lisätoimenpiteitä asetuksen täysimittainen toteuttaminen on erittäin vaikea.
Yhdyskunnat
Luodon-Öjanjärven alueen vesistöjen suurimpia pistekuormittajia ovat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot. Niillä on ympäristönsuojelulain (2000/86) tai sitä edeltäneen ympäristölainsäädännön mukaiset toistaiseksi voimassa olevat päästöluvat, joiden lupaehdot tarkastetaan 5-8 vuoden välein. Luvat sisältävät
lupaehtoja fosforille, COD:lle, BOD:lle ja kiintoaineelle. Yli 10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla
on lisäksi velvoitemääräyksiä ammoniumtypen hapettamisesta. Luodon-Öjanjärven alueen vesistöjä pidetään pääosin fosforirajoitteisena vesistönä ja siksi varsinaisia typenpoistovaatimuksia ei ollut vuoteen
2008 mennessä asetettu valuma- alueen puhdistamoille. Useimmille alueen puhdistamoille on asetettu
ammoniumtypen hapettamisvelvoite.
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6.2.2 Teollisuus ja yritystoiminta
Teollisuus
Alueen teollisuuslaitokset ovat pääosin liittyneet viemäriverkostoon. Viemäriverkostoon liittyneen teollisuuden jätevesien käsittelyä säätelevät liittymissopimukset ja valtioneuvoston asetukset 888/2006 ja
889/2006. Lisäksi haitallisia aineita koskevia säädöksiä on annettu useilla muillakin valtioneuvoston päätöksillä, kuten vuonna 2006 annettu asetus vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista
(1022/2006). Asetus sisältää luettelon 15 vaarallisista ja haitallisista aineista joita ei saa päästää pintavesiin eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin.
Alueella on kuusi teollisuuslaitosta, jotka ympäristöluvan perusteella päästävät jätevesiä alueen jokiin ja
järviin. Nämä laitokset ovat Järviseudun Peruna Oy (Vimpelinjoki, lopettanut vuonna 2008), Evijärven
Peruna Oy ja Österbottens fiskodling (Ähtävänjoki), Mäkelä Alu Oy (Paaluoma), Ab Terjärv Frys Oy
(Kruunupyynjoki) ja Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu (Purmonjoki).
Turvetuotanto
Ympäristönsuojelulain (2000/86) mukaan kaikilla yli 10 hehtaarin turvetuotantoalueilla tulee olla ympäristölupa. Tämä koskee myös vanhoja turvetuotantoalueita. Alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueille on
haettava ympäristölupa, jos toiminnasta aiheutuu erityistä vaaraa. Varsinkin Ähtävänjoella on runsaasti
vanhoja, melko suuria turvetuotantoalueita. Nämä vanhat turvetuotantoalueet ovat jättäneet lupaanomuksia ja lupien käsittely on menossa. Luvat saavuttanevat lainvoiman lähivuosina. Luvissa on mm.
turvetuotantoalueen vesiensuojeluun liittyviä määräyksiä ja luvissa rajoitetaan tuotannossa käytettävä
pinta-ala. Luvat ovat voimassa toistaiseksi, mutta lupaehdot tarkistetaan noin 10 vuoden välein. Kruunupyynjoen ja Purmonjoen uudemmat turvetuotantoalueet ovat pääosin saaneet ympäristöluvan.
Kalankasvatus
Luodon-Ojanjärven valuma-alueella on yksi kalanviljelylaitos, Österbottens Fiskodling, jonka jätevedet
johdetaan Ähtävänjokeen. Laitoksella on ympäristölupa.
6.2.3 Maatalous
Peltoviljely
Peltoviljelyn lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin nitraattidirektiiviin ja EU:n asetukseen hyvästä viljelykäytännöstä. Nitraattidirektiivi on toimeenpantu valtioneuvoston asetuksella vuonna 2000 ja
hyvää viljelykäytäntöä koskeva asetus on valmisteilla. Maatalouden ympäristöpäästöjä koskevassa asetuksessa mm. annetaan enimmäismäärät karjanlannan käytölle ja typpilannoitukselle sekä kielletään lannoitus ajalla 15.10. – 15.4. Maatalouden ympäristötuen mukaiset toimenpiteet vähentävät jonkin verran
ravinne- ja kiintoainekuormitusta, mutta eivät vaikuta pelloilta tulevaan happamuuteen. Lähes kaikki
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen viljelijät kuuluvat maatalouden ympäristötukijärjestelmän perustuen
piiriin ja lisäksi alueella on toteutettu myös erityistukijärjestelmään kuuluvia toimenpiteitä, kuten suojavyöhykkeiden perustamista ja säätösalaojitusta.
Kotieläintalous ja turkistuotanto
Ympäristönsuojelulain (2000/86) mukaan eläinsuojalla tai turkistuotannolla tulee olla ympäristölupa, jos
se on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, 60 emakolle, 250 siitosnaarasminkille tai näihin verrattavalle eläinmäärälle. Ympäristösuojelulain mukainen määräys koskee vuodesta 2000 lähtien tarpeellisin osin
myös vanhoja eläinsuojia ja turkistuotantoa. Näiden osalta ympäristökeskus on harkinnut milloin ympäristölupa on tarpeellinen. Osa Luodon-Öjanjärven alueella toimivista eläinsuojista ja turkistuotannosta on
niin suurta, että ne on velvoitettu hakemaan ympäristölupa ja näiden lupien käsittely on menossa. Lupaehdot tarkistetaan noin 10 vuoden välein eli pääosin vuosina 2013–2017.Kuntien myöntämiä ympäristölupia on alueella runsaasti.
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6.2.4 Metsätalous
Metsälaki (1997) edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden huomiointia metsätaloudessa.
Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki koskevat vain vähäisiltä osin metsätalouden vesiensuojelua. Metsätalouden toimenpiteet eivät yleensä edellytä ympäristölupia. Valtion tuen saaminen metsäojituksiin liittyy
yleensä ilmoitus ympäristökeskukselle. Vuosittain tällaisia ilmoituksia tehdään alueella useita kymmeniä.
Metsätaloudessa käytetään parasta mahdollista vesiensuojelutekniikkaa, mm. kunnostusojituksissa tehdään laskeutusaltaita, kaivukatkoja ja pintavalutuskenttiä sekä hakkuissa jätetään metsäsertifioinnin
mukaisesti suojavyöhykkeitä. Kestävän metsätalouden rahoituslain rahoituksen (KEMERA:n) avulla on
Ähtävänjoen valuma-alueella toteutettu useita vesiensuojeluhankkeita mm. Lappajärvellä ja Vimpelissä. Vesiensuojelun luonnonhoitohankkeissa on tehty mm. laajoja kosteikkoja, laskeutusaltaita ja putousportaita ja virtaamansäätöpatoja.
6.2.5 Vedenotto
Vesilain (1961) mukaan on lupa aina haettava vedenottoon, mikäli johdetaan vettä vesistöstä (VL 9:2) tai
nostetaan pohjavettä vähintään 250 kuutiometriä vuorokaudessa (VL 9:7). Luvat sisältävät määräyksiä
mm. suurimmasta sallitusta ottomäärästä ja tarkkailusta. Luvat ovat yleensä toistaiseksi voimassa, mutta
uusien lupahakemusten yhteydessä lupaehdot voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Uudet laajat vedenottohankkeet voivat edellyttää osin nykykäytäntöä tehokkaampia toimia.
6.2.6 Vesistöjen säännöstely, padot ja penkeret
Vesilain (1961) mukaan vesien tilaan vaikuttaviin rakentamishankkeisiin tarvitaan ympäristölupaviraston
lupa. Luodon-Öjanjärven valuma-alueelle on myönnetty useita kymmeniä lupia vesistön säännöstelyyn,
järjestelyyn sekä patojen ja voimalaitosten rakentamiseen. Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on vesilainsäädännön mukaisilla luvilla rakennettu esimerkiksi Luodonjärvi ja Öjanjärvi ja pääosa Ähtävänjoen
voimalaitoksista. Suurin osa järvien säännöstelyluvista on myös myönnetty vesilain perusteella. Jotkut
laitokset on rakennettu vesilain edeltäjän, vesioikeuslain (1902) voimassaoloaikana.
Luodon-Ojanjärven alueen merkittävimmät vesistötöitä koskevat luvat on myönnetty 1960–1990 luvulla. Vesistörakentamista koskevat luvat ovat pääosin pysyviä, mutta Luodon-Öjanjärven uuden säännöstelylupaan liittyy lupaehtojen tarkistamista koskevia määräyksiä. Vaikka vesistöjen säännöstelyä koskevat luvat ovat pysyviä, niin vesilain muutoksen (1994) mukaan lupia voidaan tarvittaessa muuttaa.
Säännöstelyä voidaan lieventää, jos siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa.
6.2.7 Maaperän happamuus ja kalojen elohopea
Luodon- Öjanjärven valuma-alueen maaperästä ja kuivatustoiminnasta johtuen alueella esiintyy ajoittain
haitallisen korkeita metallipitoisuuksia. Haitallisia aineita esiintyy Alajärven kaloissa (elohopea) ja happamuuspiikkien aikana jokien alaosien ja Luodon- ja Öjanjärven vedessä (alumiini ja raskasmetalleja,
mm. kadmium). Nykykäytännön mukaisilla toimilla ei vaikuteta näihin ongelmiin.
6.2.8 Arvio nykykäytännön toimenpiteiden riittävyydestä
Nykykäytännön toimenpiteillä voidaan vaikuttaa vesistöön tulevaan ravinne- ja kiintoainekuormitukseen.
Pistekuormituksen, kotieläintalouden ja todennäköisesti myös haja-asutuksen osalta käytössä olevat toimenpiteet ovat melko riittäviä, mutta lisätoimenpiteitäkin tarvitaan. Erityisesti peltoviljelyn ja turkistuotannon osalta tarvitaan monipuolisia lisätoimenpiteitä ravinteiden ja kiintoaineiden vähentämiseen. Metsätaloudessa tarvitaan lisätoimenpiteitä erityisesti kiintoaineskuormituksen pienentämiseksi Ähtävänjoella (jokihelmisimpukka). Liian suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus estää tai vaarantaa hyvää ekologista
tilaa Luodon-Öjanjärven valuma-alueen jokivesistöissä ja järvissä.
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Myös sulfaattimaiden aiheuttamat haitat ja vesistötöiden aiheuttamat rakenteelliset muutokset ovat merkittäviä esteitä hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen monissa Luodon-Öjanjärven valuma-alueen vesistöissä. Näihin ongelmiin voidaan vaikuttaa vain vähän nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden kautta,
joten lisätoimenpiteet ovat välttämättömiä. Ainakin sulfaattimailta huuhtoutuvat haitalliset aineet edellyttävät laajoja lisätoimenpiteitä.
Taulukko 17. Arvio nykykäytännönmukaisten toimenpiteiden riittävyydestä sektoreittain.
Kuormittaja
Haja-asutus
Jäteveden puhdistamot
Teollisuus
Turvetuotanto
Kalankasvatus
Peltoviljely
Kotieläintalous
Turkistuotanto
Metsätalous
Vedenotto
Rakenteelliset muutokset
Maaperän happamuus

Nykykäytännönmukaiset toimenpiteet
todennäköisesti riittävät
X
X
X
X
X

Vaatii selvästi
lisätoimenpiteitä

X
X
X
X
X
X
X

Lisätoimenpiteitä tarvitaan laajasti peltoviljelyn, metsätalouden ja rakenteellisten muutosten osalta.
Lisäksi erittäin suurta lisätoimenpiteiden tarvetta on happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen
(erityisesti haitalliset aineet) torjunnassa. Jatkotarkasteluun on otettu myös haja-asutuksen, turvetuotannon, turkistuotannon ja kunnallisten jätevedenpuhdistamojen toimenpiteet. Kotieläintalouden osalta
arvioidaan että nykykäytännön mukaiset toimenpiteet todennäköisesti riittävät sillä peltoviljelyn toimenpiteet kattavat tältä osin tärkeimmät lisätoimenpiteiden tarpeet paitsi turkistarhauksessa jossa arvioidaan että lisätoimenpiteitä tarvitaan.

6.3. VAIHTOEHTOTARKASTELU JA TOIMENPITEIDEN LISÄÄMINEN
6.3.1. Yleistä
Toimenpiteiden lisäämisen tarvetta ja niiden vaikutuksia tarkasteltiin koko Luodon-Öjanjärven valumaalueelle. Tähän päädyttiin, koska sekä jokien pääuomissa, sivu-uomissa että järvissä hyvän ekologisen
tilan suurimmat esteet tai riskitekijät ovat rehevyys, kiintoaineskuormitus ja jokien alaosalla maaperän
happamuus.
Toimenpiteitä tunnistettaessa ja arvioitaessa hyödynnettiin Bernet Catch -hankkeessa kerättyä aineistoa, joka on pääpiirteissään raportoitu Kyrönjoen alustavassa hoito-ohjelmassa (Rautio ym. 2006).
Tunnistetut toimenpiteet kohdistuvat happamuuden torjuntaan, peltoviljelyn, metsätalouden, turvetuotannon, turkistuotannon ja haja-asutuksen kuormitukseen, vesistörakenteisiin sekä yhdyskunnan jätevedenpuhdistamoihin. Toimenpiteet myös ryhmiteltiin tällä jaolla.
Monet tarkastellut toimenpiteet ovat sellaisia, että niitä jo jossain määrin toteutetaan LuodonÖjanjärven valuma-alueen vesistössä ja niiden valuma-alueella. Tällaisten toimenpiteiden osalta tässä
tarkastelussa tarkoitetaan toimenpiteiden selkeää tehostamista nykyiseen käytäntöön verrattuna. Kaikkien toimenpiteiden osalta arvioissa on oletettu, että niitä toteutetaan vesistöjen ominaispiirteet ja toteuttamismahdollisuudet huomioon ottaen.
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6.3.2 Asutus
6.3.2.1 Haja- ja loma-asutus
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen (Ympäristöministeriö, 2007 ja Nyroos ym., 2007) mukaan haja-asutus
tulee liittää entistä laajemmin keskitettyjen järjestelmien piiriin.
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko18) perusteella ensisijaisesti suositeltava toimenpide on kuivakäymälöiden suosiminen ja viemäriverkostoon liittyminen. Muita suositeltavia vaihtoehtoja ovat kylien yhteispuhdistamot, maaperäkäsittely ja pienpuhdistamoiden rakentaminen.
Taulukko 18. Haja- ja loma-asutuksen toimenpiteiden vaihtoehtotarkastelu.
Toimenpide
Kuivakäymälät ja harmaiden
vesien suodatus*
Liittyminen viemäriin*
Kylien yhteispuhdistamot*
Kiinteistökohtainen maaperäkäsittely*
Kiinteistökohtaiset
puhdistamot*

Kokonaistehokkuus
Melko
tehokas
Tehokas
Melko
tehokas
Melko
tehokas
Melko
tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Edullinen

Suositeltavuus

Muu toteutettavuus

Ensisij. suositeltava

Melko kallis
Melko kallis

Ensisij. suositeltava
Toissij. suositeltava

Melko edullinen

Toissij. suositeltava

Kallis

Toissij. suositeltava

Lupa- tai ilmoitusmenettely
Lupa- tai ilmoitusmenettely
Lupa- tai ilmoitusmenettely

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
Suositeltavat toimenpiteet
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen laajalle levittäytyneestä haja-asutuksesta johtuen alueella tarvitaan
sekä ensi- että toissijaisesti suositeltavia toimia. Lisäksi tarvitaan selvästi kotitalouksiin kohdistuvaa
neuvontaa. Suositeltavia toimenpiteitä ovat:
– Kompostikäymälät ja harmaiden vesien suodattimet: Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on noin
5200 vapaa-ajan asuntoa, joista arviolta 80 %: lla on nykymääräykset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä. Vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyjärjestelmäksi suositellaan kompostikäymälöitä ja harmaiden jätevesien (sauna- ja keittiövedet) käsittelyä sopivalla tavalla esim. maasuodattamossa. Tämä
edellyttäisi noin 1 200 kuivakäymälän kunnostamista ja harmaiden vesien käsittelyjärjestelmän rakentamista. Vapaa-ajan asutuksen lisäksi kompostikäymälöiden käyttöä tulisi selvästi lisätä myös muussa
haja-asutuksessa.
– Liittyminen viemäriverkostoon: Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaan verkostoa on
tarkoitus laajentaa erityisesti nykyisen viemäriverkoston läheisyydessä sijaitseviin asutuskeskittymiin.
Vuoteen 2015 mennessä vesihuollonkehittämissuunnitelmien mukaan viemäriverkostoon liittyy Luodon-Öjanjärven valuma-alueella arviolta 4200 asukasta eli vähintäänkin 1500 taloutta. Lukujen perusteella kuntien kehittämissuunnitelmat ovat kunnianhimoisia. Viemäriverkostoa on tarkoitus laajentaa
varsinkin Alajärvellä, jossa viemäriverkoston piiriin on tarkoitus saada yli 1 000 uutta asukasta ja
Kruunupyyssä, missä viemäriverkoston piiriin yritetään saada melkein 900 uutta asukasta. Muiden kuntien viemäriverkoston laajentamissuunnitelmat ovat selvästi pienempiä. Kuvassa 17 on esitetty kuntien
nykyisten viemäriverkostojen alueet ja suunnitellut keskeiset laajennusalueet.
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Kuva 17. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen nykyiset siirtoviemärit ja keskeinen haja-asutus sekä suositeltavat siirtoviemärit.
– Kiinteistökohtaiset ratkaisut ja kylien yhteispuhdistamot: Viemäriverkostojen laajennusten jälkeen
haja-asutusalueelle jää viemäriverkostojen ulkopuolelle noin 10 000 taloutta. Näistä korkeintaan viidesosalla on nykymääräykset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä. Näin ollen uusia kiinteistökohtaisia ratkaisuja tarvitaan arviolta 6 000 taloudessa, joissa jätevesien määrää voitaisiin merkittävästi vähentää kuivakäymälöiden avulla. Viemäriverkoston ulkopuolelle jääviä talouksia on kaikissa alueen
kunnissa, lukumääräisesti eniten Pedersöressä ja Alajärvellä ja vähiten Vimpelissä. Kiinteistökohtaisissa järjestelmissä pyritään useamman talouden ja kylien yhteisratkaisuihin siellä, missä se vain on mahdollista. Erityisesti yhteispuhdistamon suunnitteluun ja rakentamiseen tarvittaisiin taloudellista tukea
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valtion vesihuoltoavustuksen kautta. Myös jätevesien vähentäminen ja esim. kuivakäymälöiden rakentaminen tulisi huomioida avustusrahoja jaettaessa.
– Neuvonta: Viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät taloudet tarvitsevat neuvontaa jätevesijärjestelmien
valinnassa ja yhteispuhdistamoihin liittyvissä sopimuksissa, sekä puhdistamoiden käyttöön ja hoitoon
liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnassa kiinnitettään erityisesti huomiota kuivakäymälöiden suosimiseen ja muutenkin jätevesien määrään vähentämiseen. Vuosittain neuvontaa tarvitaan arvioilta 1000
taloudessa.
– Tutkimus ja kehittäminen: Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä tarvitaan tutkimusta ja kehitystoimintaa, sillä markkinoilla olevien menetelmien tehokkuus vaihtelee. Haja-asutusalueiden asukkaat tarvitsevat luotettavaa tietoa järjestelmien tehosta ja soveltuvuudesta
– Taloudellinen tuki: Viemäriverkostojen laajentamiseen tulisi olla käytettävissä riittävästi tukirahoitusta. Tämä nopeuttaa viemäriverkostojen laajentamista tiheään asutuilla haja-asutusalueilla, mikä on selvästi tehokkain ja taloudellisin tapa tällaisten alueiden jäteveden käsittelyssä. Viemäriverkostojen ulkopuolelle jäävillä alueilla tulisi olla käytettävissä valtion rahoitusta, jotta voidaan vähentää jätevesien
määrää ja edistää useiden talouksien yhteisiä jätevesiratkaisuja. Valtion rahoituksen suuruus riippuu
budjetista. Kuivakäymälöiden ja muiden vedettömien ratkaisujen käyttöä tulisi edistää esimerkiksi kiinteistöveron alennuksella. Kotitalousvähennysten ja asuntorahaston (ARA:n) avustusten käyttö hajaasutuksen jätevesijärjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa tulisi laajentaa. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaan tulee järjestelmällisesti suunnata aluekehitysrahoitusta ja tarvittaessa järjestää muutakin rahoitusta.
Yhteenveto asutuksen vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 8 kohdasta 1.
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6.3.2.2 Yhdyskunnat
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen (Ympäristöministeriö, 2007 ja Nyroos ym., 2007) mukaan jätevesien
puhdistuksessa tulisi ottaa käyttöön uutta tekniikkaa, vähentää satunnaispäästöjä ja keskittää käsittely
suurempiin yksikköihin.
Vaihtoehtotarkastelussa Luodon-Öjanjärven valuma-alueella yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen lisätoimenpiteinä on tarkasteltu viemäriverkoston saneerausta, jätevedenpuhdistamojen tehostamista, siirtoviemärien rakentamista ja puhdistettujen jätevesien jälkikäsittelyä.
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 19) perusteella ensisijaisesti suositeltavia toimenpiteitä ovat viemäriverkostojen saneeraus, siirtoviemärien rakentaminen ja jätevesien jälkikäsittely, jos käsittelyyn soveltuvia alueita löytyy puhdistamojen läheisyydestä. Typenpoiston merkittävän tehostamisen tarpeellisuus
ratkaistaan tapauskohtaisesti lupakäsittelyjen yhteydessä.
Taulukko 19. Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Viemäriverkoston
saneeraus*
Typen poiston merkittävä tehostaminen*
Puhdistettujen jätevesien jälkikäsittely*
Siirtoviemärit**

Kokonaistehokkuus

Suhteelliset
kustannukset

Suositeltavuus

Tehokas

Melko kallis

Ensisijaisesti
suositeltava

Melko
tehoton

Erittäin kallis

Ei suositeltava

Melko
tehoton
Melko
tehokas

Melko kallis
Melko kallis

Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava

Muu
toteutettavuus

Soveltuvien
alueiden puute

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
Suositeltavat toimenpiteet
Vaihtoehtotarkastelun perusteella Luodon-Öjanjärven valuma-alueella suositellaan erityisesti viemäriverkoston rakentamista ja siirtoviemäreitä Ähtävänjoen päähaarassa ei ole kunnallisia puhdistamoita,
jotka johtaisi jätevetensä Ähtävänjokeen. Suositeltavia toimenpiteitä ovat:
– Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja siirtoviemärit: Teerijärven puhdistamo on vuonna 2006 poistettu käytöstä, ja jätevedet johdetaan nykyään Kaustisten puhdistamolle. Monen kunnan osalta tulee lähivuosina ratkaistavaksi puhdistamon saneeraus tai siirtoviemärin rakentaminen varsinkin, jos typenpoistovaatimukset tehostuvat. Ehdotetut uudet siirtoviemärit näkyvät kuvassa 17.
– Viemäriverkostojen saneeraus: Kaikkien Luodon-Öjanjärven valuma-alueella olevien kuntien viemäriverkostot tarvitsevat saneerausta. Tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä saneerata verkostoja yhteensä noin 30 km. Saneeraustarvetta on erityisesti Evijärvellä (7,1 km), Kruunupyyssä (4,8 km) ja Vimpelissä (4,2 km). (Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat)
– Jätevesilietteiden hyötykäytön tehostaminen: Tällä hetkellä jätevesilietteen sisältämien arvokkaiden
ravinteiden (erityisesti fosfori) hyödyntäminen on vähäistä. Pitkällä tähtäimellä on välttämätöntä lisätä
asiaa koskevaa tutkimusta ja kehittää uusia menetelmiä lietteen hyödyntämiseksi.
– Neuvonta: Hulevesien käsittelyn tehostaminen edellyttää neuvontaa ja koulutusta.
– Tutkimus ja kehittäminen: Tutkimusta ja kehitystoimintaa tarvitaan sekä hulevesien käsittelyssä että
jätevesilietteen käsittelyssä ja loppusijoituksessa. Myös häiriötilanteiden hallintaan tulee panostaa entistä enemmän.

Luodon –Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma /29.11.2009

64

– Taloudellinen tuki: Julkisella rahoituksella voidaan edistää kestäviä vesihuoltoratkaisuja yhdyskuntien jätevesihuollossa. Vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä kuuluu kunnille. Vesihuoltolaitokset
ja kiinteistöt vastaavat vesihuollon rakentamisesta. Jätevesiviemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen
kustannukset katetaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla asiakkailta perittävillä vesihuoltomaksuilla.
Valtion tukimuotoja ovat vesihuoltoavustukset ja valtion vesihuoltotyöt. Valtion tukea tarvittaisiin nykyistä enemmän erityisesti siirtoviemäreiden rakentamiseksi. Valtion rahoitus riippuu budjetista.
– Maankäytön ohjaus: Asuntoalueiden rakentamista tulee säädellä maankäytön ohjauksen avulla, jotta
uusi rakentaminen ohjautuu viemäröinnin piiriin. Pohjavesialueille kaavoitettaessa tulee pohjavesien
suojelu ottaa huomioon.
Yhteenveto asutuksen vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 8 kohdasta 1.

6.3.3 Teollisuus ja yritystoiminta
6.3.3.1 Teollisuus
Teollisuuslaitosten Evijärven Peruna Oy:n, Mäkelä Alu Oy:n, Österbottens Fiskodling:in, E-P Minkinrehun ja Ab Terjärv Frys Oy:n jätevedenpuhdistamot täyttävät lupaehdot, mutta varsinkin Oy Terjärv Frys
Ab:n lammikkopuhdistamo vaatii saneerausta. Järviseudun Peruna Oy on lopettanut toimintansa. Muun
teollisuuden jätevesien käsittely ei ole tarkasteltu erikseen, koska alueen muu teollisuus on liittynyt viemäriverkostoon. Sijainnin ohjaus kaavoituksen avulla on keskeinen uuden teollisuuden ohjauskeino.
Kaavoituksessa tulee erityisesti huomioida herkät vesistöt ja pohjavesialueet.
6.3.3.2 Turvetuotanto
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen (Ympäristöministeriö, 2007 ja Nyroos ym., 2007) mukaan turvetuotannon ravinnekuormitusta tulisi vähentää parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT ja BEP) käytöllä ja
sijainninohjauksella. Käytössä olevia vesiensuojelumenetelmiä tulisi kehittää ja uutta tuotantotekniikkaa ja uusia vesiensuojelumenetelmiä ottaa käyttöön. (Ympäristöministeriö 2007)
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 20) perusteella ensisijaisesti suositeltava toimenpide on pintavalutus ja
kasvillisuuskentät, ja toissijaisena jätevesien kemiallinen käsittely ja virtaaman säätö.
Taulukko 20. Turvetuotannon vesiensuojelun vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Pintavalutus- ja
kasvillisuuskentät*
Kemiallinen
käsittely**
Virtaaman säätö*

Kokonaistehokkuus

Suhteelliset
kustannukset

Melko tehokas

Melko edullinen

Melko tehokas

Kallis

Melko tehoton

Edullinen

Suositeltavuus
Ensisijaisesti suositeltava

Muu toteutettavuus
Soveltuvien alueiden puute

Toissijaisesti suositeltava
Toissijaisesti suositeltava

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
Suositeltavat toimenpiteet
Ähtävänjoen pääuoman varrella ei ole turvetuotantoa, mutta Ähtävänjoen latvapurojen ja Kruunupyynjoen ja Purmonjoen valuma-alueilla on runsaasti turvetuotantoalueita (3500 ha). Alueiden vesiensuojelussa on monin paikoin kehittämistarvetta. Näitten jokien alueella tarvitaan sekä ensisijaisesti että toissijaisesti arvioituja toimenpiteitä. Suositeltavia toimenpiteitä ovat:
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– Kasvillisuuskentät, pintavalutus ja kemiallinen käsittely: Ähtävänjoen latvapurojen valuma-alueella
on vanhoja turvetuotantoalueita, joiden kuivatusvesien käsittely on puutteellista. Muiden jokien valuma-alueella turvetuotanto on alkanut myöhemmin ja merkittävällä osalla tuotantoalueista on nykyvaatimukset täyttävät vesienkäsittelymenetelmät käytössä. Vuoteen 2015 mennessä kaikille toiminnassa
oleville turvetuotantoalueille tulee rakentaa pintavalutuskentät, kuivatusvesien kemiallinen käsittely tai
muu soveltuva kuivatusvesien käsittelymenetelmä.
Pintavalutus- ja kasvillisuuskenttiä on käytössä arviolta 2 300 hehtaarin alueella ja vuoteen 2015 mennessä näitä toimia tarvitaan lisää noin 2 000 hehtaaria. Turvevesien kemikalointia ei ole vielä käytössä
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella, mutta vuoteen 2015 mennessä kemikalointi on todennäköisesti
tarpeen ottaa käyttöön (arviolta 200-300ha).
- Käytöstä poistuville turvetuotantoalueille (arviolta 1 500ha) tulisi suunnitella mahdollisimman vähän
vesistöä kuormittavaa jälkihoitoa.
– Virtaaman säätö: Virtaaman säätöä suositellaan erityisesti virtaamien tasaamiseksi kaikille turvetuotantoalueille, jossa se voidaan toteuttaa. Virtaaman säätö täydentää muita vesiensuojelutoimenpiteitä.
Arviolta tätä lisätoimenpidettä tarvitaan vajaalla puolella alueen tuotantoalueista (4 300ha).
– Uusien turvetuotantoalueiden sijainnin ohjaus: Turvetuotannossa olevia alueita poistuu käytöstä merkittäviä määriä vuoteen 2015 mennessä. Vastaavasti uusia turvetuotantoalueita otettaneen käyttöön.
Uusien turvetuotantoalueiden lupakäsittelyssä kiinnitetään entistä enemmän huomiota tuotantoalueiden
yhteisvaikutukseen.
– Tutkimus ja kehittäminen: Turvetuotannon tuotantomenetelmien ja vesiensuojelun kehittämiseen
tulee panostaa varsinkin, kun turvetuotannon osuus edelleen merkittävästi kasvaa. Käytöstä poistuville
turvetuotantoalueille tulee laatia alueelliset käyttösuositukset
– Maankäytön suunnittelu: Turvetuotantoalueita tulee ohjata jo ojitetuille alueille tai tuotannossa olevien alueiden yhteyteen. Maakuntakaavoissa turvetuotannon aluevarausten tulee perustua riittäviin ympäristö- ja vesistöselvityksiin. Vesistöalueille, joilla on runsaasti turvetuotantoa, on tarpeen laatia vesistön
sietokykyselvitys.
Yhteenveto turvetuotannon vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy
liitteestä 8 kohdasta 4.
6.3.3.3 Turkistuotanto
Vaihtoehtoiset lisätoimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen mukaan turkistarhauksen ravinnekuormitusta tulee vähentää parhaan
käyttökelpoisen tekniikan käytöllä ja sijainnin ohjauksella. Tiiviit lanta-alustat ja hallit ovat suositeltavia vesiensuojeluratkaisuja (Ympäristöministeriö, 2007). Turkistuotannon vesiensuojelun tehostamistoimenpiteinä on tässä ohjelmassa vaihtoehtoisesti tarkasteltu tiiviitä lanta-alustoja, halliratkaisuja, jätevesien käsittelyn tehostamista ja lannan hyötykäytön tehostamista (taulukko 21).
Taulukko 21. Turkistuotannon vesiensuojelun vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Tiiviit alustat ja
hallit*
Jäteveden ja
lannan käsittelyn
tehostaminen*

Kokonaistehokkuus

Suhteelliset
Kustannukset

Suositeltavuus

Erittäin
tehokas

Kallis

Ensisijaisesti
suositeltava

Melko tehokas

Melko kallis

Ensisijaisesti
suositeltava

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide

Muu
toteutettavuus
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Tiiviit alustat ja halliratkaisut ovat vesiensuojelun kannalta erittäin tehokkaita, mutta niiden rakentamiskustannukset ovat korkeat. Hallien rakentaminen ovat yleensä hieman kalliimpia kuin tiiviiden lanta-alustojen. Jätevesien ja lannan käsittelyn tehostaminen on edullisempaa, mutta myös teholtaan selvästi heikompaa. Tiiviit alustat ovat ensisijaisesti suositeltava vesiensuojelutoimenpiteitä.
Suositeltavat toimenpiteet
Luodon-Öjanjärven vesistöalueella on tarve tehosta turkistuotannon vesiensuojelua. Alueella pyritään
lisäämään tiiviitä lanta-alustoja ja halleja. Suositeltavia toimenpiteitä ovat:
– Tiiviit alustat ja hallit: Tavoitteena on, että vähintään 60 % varjotaloista on uusittu ja sijaitsee tiiviillä
alustalla vuoteen 2015 mennessä. Tällä hetkellä tiiviitä alustoja on korkeintaan 10 %:lla tuotantoalasta.
Lisätoimenpiteitä tarvitaan siis 50 % eli 146 kilometriä varjotaloja.
– Varjokentiltä tulevien jätevesien ja lannan käsittelyn tehostaminen: Tavoitteena on rakentaa tehostettu jätevesien käsittely (esimerkiksi kemiallinen käsittely) kaikille turkistuotantotiloille, joille ei ole vuoteen 2015 mennessä rakennettu tiiviitä alustoja.. Tällaisia pieniä ja keskisuuria tiloja on arviolta 130 ja
suuria 40. Pienistä ja keskisuurista turkistiloista 20 % ja suurista 50 % on tehostettu jätevedenkäsittely.
– Neuvonta: Turkistaloudessa tarvittavien toimenpiteiden edistämiseksi panostetaan tarhakohtaiseen
neuvontaan. Tavoitteena on, että kaikki alueen 240 turkistilaa saavat neuvontaa vuoteen 2015 mennessä.
– Tutkimus ja kehittäminen: Turkiseläintuotannossa tulee kehittää turkistiloilla käytettäviä rehuja ja
ruokintamenetelmiä vesiensuojelutarpeet huomioon ottaen. Turkistilojen lannan tuotteistamisen mahdollisuuksia tulee selvittää.
– Taloudellinen tuki: Turkistalouden aiheuttamaa riskiä pohjavedelle poistetaan avustamalla tiloja siirtymään pois pohjavesialueilta sekä tukemalla pilaantuneen maaperän kunnostamista. Avustus siirtymiseen kohdennetaan ensisijaisesti tiloille, joiden on todettu aiheuttavan pohjavedelle suurta riskiä, ja
joilla ei ole lupaa jatkaa toimintaa kyseisellä alueella. Maaperän kunnostuksessa avustusta kohdennetaan ensisijaisesti sellaisten pohjavesialueilla sijaitsevien turkistilojen maaperän puhdistamiseen, joiden
on todettu aiheuttavan pohjavedelle suuren riskin, ja joilla ei ole lupaa jatkaa toimintaa kyseisellä alueella. Avustuksen määrä riippuu valtion budjetista.
– Maankäytön suunnittelu: Uusien turkistilojen sijoittumista tulee ohjata niin, ettei toiminnasta aiheudu
vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisvaaraa.
Yhteenveto turkistuotannon vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy
liitteestä 8 kohdasta 5.
6.3.4 Maatalous
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen (Ympäristöministeriö, 2007 ja Nyroos ym, 2007) mukaan maatalouden
vesiensuojelun keskeisiä toimia ovat lannoitetason vähentäminen ongelma-alueilla, kasvipeitteisyyden
ja kesannoinnin lisääminen ja eroosion torjunta, karjalannan hyötykäytön tehostaminen, peltojen käytön muutos laajaperäiseen energiakasvien tuotantoon, kosteikkojen käytön lisääminen ja kuivatusvesien
kemikalointi. Suurten karjatalouskeskittymien alueilla lantaongelma voidaan ratkaista kehittämällä lannan polttoa ja/ tai biokaasutuotantoa. (Ympäristöministeriö, 2007)
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 22) perusteella ensisijaisesti suositeltavat toimenpiteet ovat optimaalinen lannoitus, talviaikainen kasvipeitteisyys ja lannoituksen vähentäminen. Toissijaisesti suositellaan
suojavyöhykkeitä, laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Peltojen käyttötarkoituksen muutosta suositellaan
varauksin täsmäkohteisiin vapaaehtoisuuden pohjalta.
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Taulukko 22. Maatalouden vesiensuojelun vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Kokonaistehokkuus
Hyvin
tehokas
Tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Edullinen

Tehokas

Edullinen

Hyvin tehokas

Melko kallis

Laskeutusaltaat**

Melko tehokas

Melko kallis

Kosteikot**

Hyvin tehokas

Melko kallis

Peltojen käyttötarkoituksen muutosta***

Hyvin tehokas

Erittäin kallis

Toimenpide
Optimaalinen lannoitus**
Talviaikainen kasvipeitteisyys**
Lannoitteiden käytön
vähentäminen tai
non-food viljely**
Suojavyöhykkeet**

Edullinen

Suositeltavuus

Muu toteutettavuus

Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava

tehokkaampi kaltevilla
pelloilla

Toissijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Suositeltava
varauksin täsmäkohteisiin

tehokas kaltevilla
pelloilla ja tulva-alueella
lyhytvaikutteinen
soveltuvia paikkoja
rajatusti
merkittäviä yhteiskunnallisia haittoja

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
Suositeltavat toimenpiteet
Maatalouden vesiensuojeluun tarvitaan erittäin monipuolisia toimenpiteitä. Näin ollen LuodonÖjanjärven valuma-alueella tarvitaan sekä ensisijaisesti että toissijaisesti suositeltaviksi arvioituja toimenpiteitä. Myös tilakohtainen neuvonta edellyttää selkeää lisäpanostusta. Suositeltavia toimenpiteitä
ovat:
– Ravinnepäästöjen hallinta (optimaalinen lannoitus): Tavoitteena on, että vuonna 2015 kaikki LuodonÖjanjärven valuma-alueen pellot (56 000 ha) ovat optimaalisen lannoituksen piirissä. Optimaalinen
lannoitus tarkoittaa kasvilajit ja peltojen ravinnetilanteen huomioivaa lannoitusta (viljavuusanalyysit 3
vuoden välein). Toimenpide kohdistuu koko valuma-alueelle. Tällä hetkellä pääosa alueen viljelijöistä
pyrkii optimaaliseen lannoitukseen (98 % tiloista maatalouden ympäristötuen piirissä).
– Talviaikainen kasvipeitteisyys: Tavoitteena on, että vähintään puolet alueen pelloista (29 000 ha) on
talviaikana kasvipeitteellisiä. Toimenpide kohdistuu Luodon-Öjanjärven koko valuma-alueelle ja on
erityisen suositeltava kaltevilla pelloilla, jotka viettävät suoraan alueen puroihin, jokiin tai järviin. Tällä
hetkellä talviaikaisen kasvipeitteisyyden osuus on arviolta noin 30 %. Runsasravinteisten täsmäkohteiden talviaikainen kasvipeitteisyys tulisi saada maatalouden erityistuen piiriin.
– Suojavyöhykkeet: Tavoitteena on, että suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmissa suositellut suojavyöhykkeet on toteutettu vuoteen 2015 mennessä. Suositeltuja kohteita on yhteensä 300 km eli noin
450 ha (kuva 17). Nämä kohteet painottuvat Ähtävänjoen pääuoman, Kruunupyynjoen ja Kurejoen
varrelle sekä Lappajärven, Evijärven ja Kerttuanjärven rannoille. Näistä suunnitelmien mukaisista suojavyöhykkeistä on tähän mennessä toteutettu melko vähän. Vuonna 2006 oli Luodon-Öjanjärven valuma-alueen kunnissa suojavyöhykkeitä ympäristötuen piirissä 383 ha, joista suurin osa oli pohjavesialueilla. Aikaisempien yleissuunnitelmien ulkopuolelle jääneille valuma-alueille, joilla peltojen määrä on
suhteellisen suuri, pyritään laatimaan suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat. Tällaisia alueita ovat mm.
Rödbäcken, Vadbäcken, Bäckbybäcken, Mustapäkki, Kuninkaanjoki ja Levijoki Ähtävänjoen valumaalueella sekä Purmonjoen päähaara ja Kovjoki. Lisäksi pitäisi Luodon-Öjanjärven rannat kartoittaa.
Kartoitettavien rantojen pituus on runsaat 500 km. Myös näille alueille pyritään saamaan lisää suojavyöhykkeitä ja arvioitu tarve on vähintäänkin 100 km eli vajaat 170 ha. Suojavyöhyketuki (maatalouden erityisympäristötuki) tulisi olla Luodon-Öjanjärven valuma-alueella yhtä suuri kuin EteläSuomessa (A/B-alueilla). Ähtävänjoen valuma-alue esitetään kohteeksi, jossa suojavyöhykkeet kuuluvat maatalouden erityisympäristötuen piiriin (Manner-Suomen ympäristöohjelma), koska viljely on
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voimaperäistä ja vesistö on herkkä kiintoainekuormitukselle (jokihelmisimpukka, kalasto ja vedenhankintavesistö)

.
Kuva 18. Luodon-Öjanjärven valuma-alueen suositellut suojavyöhyke- ja kosteikkokohteet sekä ensisijainen suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelun tarve.
– Kosteikot: Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnitelmien (Aaltonen et al 2000, Polso 2001,
Pollari & Sundqvist 2004 ja Jungell 2005) mukaiset kosteikot eli runsaat 20 kohdetta pyritään toteuttamaan vuoteen 2015 mennessä nykyisten kosteikkojen lisäksi. Vuonna 2006 ympäristötuen piirissä oli
alueella kolme kosteikkoa. Suositellut kosteikot sijoittuvat pääosin Ähtävänjoen valuma- alueella. Kosteikkojen yleissuunnittelua pitäisi jatkaa merkittävimpien sivu-uomien varrella ja kosteikkojen määrää
tulisi lisätä myös näillä alueilla. Alustavan kosteikkokartoituksien mukaiset jatkoselvityskohteet näkyvät kuvassa 18. Kosteikkoja koskeva maatalouden erityisympäristötuki tulisi ulottaa koskemaan koko
Luodon-Öjanjärven valuma-aluetta. Nykyinen järjestelmä koskee Perämeren laskevien jokien osalta
vain sellaisten järvien valuma-alueita, missä toimenpiteellä voidaan merkittävästi pienentää kuormitusta.
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– Ravinnepäästöjen tehostettu hallinta (lannoitteiden käytön vähentäminen tai nonfood-tuotanto): Vähemmän lannoitteita tai pienempää kuivatussyvyyttä tarvitsevia lajikkeita tulisi lisätä LuodonÖjanjärven valuma-alueella. Tavoitteena on, että 5-10 % peltoalasta eli 3 000 - 6 000 hehtaaria on tällaisessa tuotannossa. Nykyisin nonfood-tuotannon osuus on 0,5 - 1,0 % peltoalasta. Toimenpide kohdistuu Luodon-Öjanjärven koko valuma-alueelle, mutta erityisesti nonfood-tuotanto on suositeltavaa
happamilla sulfaattimailla. Energiakasvien viljely ja siihen saatavat tuet kytkeytyvät voimakkaasti
energiapolitiikkaan.
– Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen: Lannan jatkokäsittelyä tulisi tehostaa uutta teknologiaa hyväksikäyttäen erityisesti kotieläintuotannon keskittymäalueilla. Tällaisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi biokaasun tuotanto ja lannan tuotteistaminen lannoitteeksi. Lannan jatkokäsittelyn tehostamiseen
esitetään 365 000 tn lantaa/vuosi.
– Tehostettu neuvonta: Maataloudessa tarvittavien toimenpiteiden edistämiseksi panostetaan tilakohtaiseen neuvontaan. Tilojen määrä Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on noin 2 000 kpl. Kotieläintilojen
(900 kpl) ja turkistarhojen (250 tarhaa) kohdalla panostetaan erityisesti lannan optimaaliseen hyödyntämiseen. Vuosittaisessa tilakohtaisessa neuvonnassa pyritään selvittämään miten huuhtoumia voidaan
vähentää esim. palstanvaihdon ja ravinnetaselaskelmien avulla. Tavoitteena olisi saada tehostetun neuvonnan piiriin yhteensä 1 000 tilaa/vuosi.
– Tutkimus ja kehittäminen: Paikoitellen alueella muodostuu kotieläinten ja turkiseläinten lantaa selvästi enemmän kuin lähipeltojen lannoitukseen tarvitaan. Alueelliset lantataseet tulee huomioida lannan
hyödyntämisessä ja jatkojalostuksessa, johon tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Lannan käsittelyn, tuotteistamisen, biokaasun tuotannon ja lannan polton kehittämiseen tulee panostaa. Lannan sisältämät ravinteet tulee saada entistä tehokkaammin kasvien hyödynnettäväksi ja lanta pitää jalostaa siellä
missä sitä tuotetaan. Kehitystyön lisäksi tarvitaan myös alan lainsäädännön ja verotuskäytännön muutoksia. Lannan syyslevityksen vähentämisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia tulee selvittää. Myös puhdistamolietteen hyötykäyttöä tulee kehittää. Pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden saostusmenetelmiä
tulee kehittää edelleen. Esimerkiksi kipsin käyttöä fosforin sitojana peltomaassa ja lannan fraktioinnissa tulee selvittää. Uusia kemiallisia menetelmiä tulee ottaa käyttöön koekentillä eri puolella Suomea,
jotta niistä saadaan riittävästi tutkimustietoa ja käyttökokemuksia. Myös peltojen käyttötarkoituksen
muutosta tulee selvittää ja soveltavissa kohteissa ottaa myös käyttöön.
– Taloudellinen tuki: Nykyistä maatalouden ympäristötukijärjestelmää tulee kehittää niin, että tukijärjestelmä entistä paremmin edistää vesistöjen tilan parantamista. Tukijärjestelmän tulee edistää erityisesti kasvipeitteisyyden lisäämistä ja lannoituksen vähentämistä. Tukijärjestelmää täydentämään tarvitaan
lisärahoitusta ja uusia toimenpiteitä, joilla tukea voidaan entistä tehokkaammin suunnata erityisille ongelma-alueille, kuten kaltevat pellot, korkean fosforiluvun pellot ja tulva-alueiden pellot. Tukijärjestelmän tulee myös huomioida erikseen happamat sulfaattimaat, joiden alueella säätösalaojituksen ja
kuivatussyvyyttä pienentävien järjestelmien tulee olla ei-tuotannollisen investointituen piirissä. Tukijärjestelmää tulee mahdollisuuksien mukaan täydentää ympäristötehokkaampaan suuntaan jo nykyisellä
vuoteen 2013 ulottuvalla kaudella. Samalla tulee valmistella ympäristötukijärjestelmän uusiminen ja
uusien toimenpiteiden ja riittävän rahoituksen saaminen vesienhoidon painopistealueille seuraavalla
tukikaudella. Tukijärjestelmää tulee myös rakentaa niin, että se monipuolistaa tuotantorakennetta ja
viljelyä sekä tehostaa lannan käyttöä. Myös maatalouden luontoarvokauppaa tulisi selvittää. Maatalouden tukijärjestelmän uudistamisessa tulee huomioida myös joustavuus ja pitkäjänteisyys. Vähemmän
byrokraattinen tukijärjestelmä edistää tukien käyttöä ja siten myös vesiensuojelua. Myös nykyisen tukijärjestelmän ulkopuolella olevien tilojen vesiensuojelun rahoitusratkaisuja tulee selvittää.
Yhteenveto maatalouden vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 8 kohdasta 6.
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6.3.5 Metsätalous
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen (Ympäristöministeriö, 2007 ja Nyroos ym., 2007) mukaan metsätalouden keskeisiä vesiensuojelutoimenpiteitä ovat suojavyöhykkeet, suotautumis - ja pintavalutusalueet
sekä lannoituksen tarkka arviointi ja käyttö.
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 23) perusteella Ähtävänjoen pääuomalla ensisijaisesti suositeltavia
toimenpiteitä ovat kevyet maanmuokkausmenetelmät, suojavyöhykkeet ja kosteikot. Muitten jokien
alueelle suositellaan ensisijaistesti myös pintavalutusta ja laskeutusaltaita.
Taulukko 23. Metsätalouden vesienhoidon vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide

Kokonaistehokkuus

Suhteelliset
kustannukset

Suositeltavuus

Kevyet maanmuokkausmenetelmät**

Melko
tehokas

Edullinen

Ensisijaisesti
suositeltava

Suojavyöhykkeet**

Tehokas

Melko kallis

Pintavalutus**

Tehokas

Melko edullinen

Laskeutusaltaat*

Melko
tehokas

Melko edullinen

Pienten uomien pohjapadot**

Tehokas

Melko edullinen

Kosteikot**

Tehokas

Melko kallis

Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava

Muu toteuttavuus

Soveltuvien alueiden puute
Lyhytkestoisia
Saattaa edellyttää luvan
Saattaa edellyttää luvan

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
Suositeltavat toimenpiteet
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen runsaasta metsätaloudesta johtuen suositellaan kaikkia ensisijaiseksi
ja toissijaiseksi arvioituja toimenpiteitä. Seuraavaksi suositukset on esitetty erikseen suunniteltujen
luonnonhoitohankkeiden, metsäojituksen, hakkuun, maanmuokkauksen ja lannoituksen osalta. Suositeltavia toimenpiteitä ovat:
– Vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelu ja neuvonta: Tavoitteena on, että vesiensuojelu huomioidaan kaikkien metsätaloustoimenpiteiden suunnittelussa ja metsätilojen omistajille annetaan asiaan
liittyvää neuvontaa. Erityisesti maanmuokkaus ja siihen liittyvät vesiensuojelutoimet edellyttävät tilakohtaista neuvontaa. Keskimääräinen vuosittainen kunnostusojitusalue on 3000 ha, uudistushakkuualue
2 500 ha ja kasvatushakkuualue 6 000 ha. Toimenpiteet kohdistuvat Luodon-Öjanjärven koko valumaalueelle. Vuosittain neuvottavien metsänomistajien määrä on arviolta 400 kpl.
– Tehostettu vesiensuojelun suunnittelu (luonnonhoitohankkeet): Luonnonhoitohankkeiden avulla vähennetään vanhojen metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamien haittoja 12 000 hehtaarin alueella vuoteen
2015 mennessä. Erityisesti vähennetään eroosioherkillä alueilla toteutettujen ojitusten haittoja rakentamalla pohjapatoja, isoja laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Toimenpiteet painottuvat Ähtävänjoen valumaalueelle. Ähtävänjoen valuma-alueella on vuoden 2008 mennessä toteutettu luonnonhoitohanketta, jotka kattavat useampia tuhansia hehtaareja.
– Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta ja kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu (metsäojitusten yhteydessä huomioitavat toimet): Luodon-Öjanjärven valuma-alueen kunnostusojituksen ja luonnonhoitohankkeiden yhteydessä arvioidaan tarvittavan vuosittain keskimäärin 45 vesiensuojelurakennetta.
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– Hakkuiden suojavyöhykkeet (hakkuun ja maanmuokkauksen yhteydessä huomiotavat toimet): Hakkuissa ja maanmuokkauksissa on tavoitteena jättää suojavyöhykkeitä vesistöjen ja pienvesien varsiin
vuosittain keskimäärin 25 ha.
– Lannoituksen suojakaistat (lannoituksen yhteydessä huomiotavat toimet): Metsien terveys- ja kasvatuslannoituksia tehdään keskimäärin 300 ha vuosittain. Lannoituksissa pyritään jättämään vesistöjen ja
turvemaiden ojien varteen suojakaistoja keskimäärin 7 ha /vuosi.
– Muut toimet: Lisäksi on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön menetelmiä, joilla ojitushankkeiden yhteydessä voidaan pienentää vesistöjen virtaamavaihteluja ja erityisesti vähentää kalakannoille haitallisten
alivirtaamatilanteiden esiintymistä.
– Tutkimus ja kehittäminen: Metsätaloudessa on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön menetelmiä, joilla
ojitushankkeiden yhteydessä voidaan pienentää virtaaman vaihteluja ja vähentää vesieliöstölle haitallisten alivirtaamatilanteiden esiintymistä. Metsätalouden vesistökuormituksen tutkimustieto on melko
vanhaa ja siinä ei ole huomioitu viime vuosina metsätalouden vesiensuojelussa kehitettyjen uusien menetelmien kuten esim. kosteikkojen vesiensuojelua tehostavaa vaikutusta. Toiminnan jatkuvan parantamisen kannalta on tärkeää perustaa metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkosto, jossa säännöllisesti seurattaan metsätaloustoimenpiteiden kuormituksen kehittymistä sekä vesiensuojelurakenteiden toimivuutta.
– Taloudellinen tuki: Valtion rahoituksen laajamittainen käyttö metsätalouden vesiensuojeluhankkeiden
suunnitteluun ja toteutukseen tulee turvata. Kestävän metsätalouden rahoituslain säädökset tulevat
muuttumaan lähivuosina siten, että kunnostusojituksien vesiensuojelurakenteiden toteutukseen tulee
lisää valtion tukea. Tämä mahdollistaa entistä laajempien ja laadukkaampien vesiensuojelurakenteiden
toteuttamisen valtion tukemissa kunnostusojituksissa. Metsätalousvaltaisilla alueilla tulee lisätä pienvesien kunnostusta. Tukijärjestelmien yhteensopivuutta tulee kehittää niin, että esimerkiksi vaihtelevasti metsä- ja peltovaltaisilla alueilla virtaavan puron kunnostus ja puronvarsikosteikot, voidaan joustavasti ottaa tukijärjestelmien piiriin. Luonnonhoitohankkeiden toteutukseen tulee olla käytettävissä riittävästi rahoitusta. Luonnonhoitohankkeiden rahoitusta tulee suunnata myös happamilla sulfaattimailla
tehtäviin metsätalouden toimenpiteisiin ja myös näillä alueilla toteuttamatta jätettävien toimenpiteiden
korvaamiseen.
Yhteenveto metsätalouden vesienhoidon ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 8
kohdasta 7.
6.3.6 Vesistörakenteet ja säännöstely
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vaihtoehtotarkastelun (taulukon 24) perusteella ensisijaisesti suositeltava toimenpide on habitaattikunnostukset ja muut kunnostukset ja ennallistamiset sekä kalojen kulkumahdollisuuksien parantaminen.
Varauksin suositellaan myös säännöstelykäytännön muutosta.
Taulukko 24. Vesistön rakenteisiin ja säännöstelyyn liittyvien toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Kalojen kulkumahdollisuuksien parantaminen**
Säännöstelykäytännön
kehittäminen**
Habitaattikunnostukset**
Muut ekol. kunnostukset
ja ennallistamiset**

Tehokkuus

Suhteelliset
kustannukset

Suositeltavuus

Muu toteuttavuus

Melko
tehokas

Melko kallis

Ensisijaisesti
suositeltava

Mahdollisia yhteiskunnallisia
haittoja, saattaa edellyttää luvan

Melko
tehokas

Edullinen

Mahdollisia yhteiskunnallisia
haittoja

Tehokas

Melko edullinen

Tehokas

Melko kallis

Toissijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava

*nykykäytännön mukainen toimenpide

Saattaa edellyttää luvan
Saattaa edellyttää luvan
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**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide

Kuva 19. Luodon-Öjanjärven valuma-alueella suositeltavat vesistöjen rakenteisiin ja säännöstelyyn
liittyvät kehityskohteet.
Suositeltavat toimenpiteet
– Vesistöjen ekologinen kunnostaminen: Tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä suunnitella ja osin
myös käytännössä lisätä virtavesien monimuotoisuutta peratuilla jokiosuuksilla Välijoessa, Kurejoessa
(mm. 5 km kuivia uomia) ja Kruunupyynjoessa. Myös järvien (varsinkin Alajärven) ekologista kunnostusta tulisi suunnitella.
– Kalojen kulkumahdollisuuksien turvaaminen: Tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä selvittää kalojen kulkua Ähtävänjoen kahden alimman voimalaitoksen (Herrfors ja Långfors) ohi, suunnitella ja
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mahdollisesti myös toteuttaa kalojen kulkumahdollisuuksia ja ekologisia kunnostuksia Lappajärven
yläpuolisissa uomissa (ainakin Koskenvarren padon kohta). Vuoteen 2021 mennessä tulisi selvittää
mahdollisuudet turvata kalan kulkua kaikkien Evijärven alapuolella olevien vaellusesteiden ohi. Tavoitteena on myös kalojen vaelluksen turvaaminen Kruunupyynjoella Teerijärvelle asti (kalatie Biskopsin
ja Åminnen myllyn kohdalle) ja suunnitella Teerijärven yläpuolisella alueella kalojen vaelluksen turvaamismahdollisuuksia ja lisääntymisedellytysten parantamista. Öjanjärven uusi kalatie toteutetaan
vuoteen 2015 mennessä. Keskeiset suunnittelukohteet: Herrfors ja Långfors, ym. Keskeiset toteutuskohteet: Biskops ja Åminne.
– Säännöstelyn muutokseen liittyvät selvitykset: Kruunupyynjoen järviryhmän säännöstelyn muutos on
osa Kruunupyynjoen kokonaissuunnitelmaa ja muutos pyritään toteuttamaan vuoteen 2015 mennessä.
Tavoitteena on pidemmällä aikataululla selvittää myös Ähtävänjoen järvien säännöstelykäytännön kehittämismahdollisuuksia ottaen huomioon myös ilmastonmuutos.
– Tutkimus ja kehittäminen: Voimakkaasti rakennettujen jokien, kuten esimerkiksi perattujen uomien
ja ns. kuivien uomien, ekologisen tilan parantamismahdollisuuksia tulee selvittää ja kehittää toimivia
kunnostusmenetelmiä. Virtavesien kalataloudellisen kunnostuksien seurantaa tulee tehostaa. Lisää tietoa tarvitaan mm. kutualueiden ja poikashabitaattien optimaalisista ominaisuuksista ja mitoituksesta,
purokunnostusten menetelmistä, talvehtimisalueiden kunnostuksesta ja kalateiden toimivuudesta. Kalateiden rakentamistarpeesta ja kalatalouskunnostuksesta tulee laatia valtakunnallinen strategia ja siihen
liittyvät alueelliset toimintasuunnitelmat. Kunnostusten ja kalatierakentamisen seurantaa, tutkimusta ja
menetelmäkehitystä tulee tehostaa kalatalous- ja ympäristöhallinnon yhteistyönä kalataloudellisten
kunnostusten kehittämistyöryhmän raportissa vuonna 2004 esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.
– Lainsäädännön kehittäminen: Vesilain säädöksiä on tarvetta muuttaa vesilain uudistuksessa siten, että
vedenpinnan nostohankkeet voidaan toteuttaa nykyistä yksinkertaisemmin. Vanhojen vesistörakenteita
koskevien lupapäätösten muuttamista tulisi helpottaa.
Yhteenveto vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 8 kohdasta 9.
6.3.7 Vesistöjen kunnostus
Vesiensuojelun suuntaviivojen (Ympäristöministeriö, 2007 ja Nyroos ym., 2007) mukaan vesistöjen
kunnostustoimenpiteitä tulee suunnata tunnettuihin ja alueellisessa vesienhoitotyössä priorisoitaviin
vesistönosiin sekä vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, vaikutusten seurantaa ja likaaja maksaa periaatteen soveltamista.
Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ainakin Lappajärvellä, Alajärvellä ja Sääksjärvellä tarvitaan
toimenpiteitä. Lappajärvellä tulisi hapettaa syvänteitä ja Alajärvellä panostaa erityisesti biomanipulaatioon ja hoitokalastukseen. Myös Sääksjärven hoitokalastus tulisi toteuttaa.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on lisäksi vireillä seuraavia kunnostushankkeita, jotka mahdollisesti toteutetaan vuosina 2010- 2015:
·
·
·
·
·
·

Purmonjärven kunnostus, Kauhava, (hanke toteutetaan mahdollisesti jo ennen 2010)
Räyringinjärven kunnostus, Veteli
Evijärven lahtialueiden kunnostus, Evijärvi
Rekijärven alivesipinnan nosto ja kunnostus, Kruunupyy (hanke toteutetaan yhdessä Djupsjön
ym. järvien säännöstelyn muutoksen kanssa)
Vimpelinjoen tulvasuojelu ja kunnostus, Vimpeli
Kruunupyynjoen koskien kunnostus, Kruunupyy

Kunnostustoimenpiteiden tarkempi määrittely tehdään suunnittelun edetessä. Vuoteen 2015 mennessä
voi tulla suunnitteluun ja toteutukseen myös muita kunnostuskohteita. Alueella on lisäksi monia tarkas-
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teltua kokoluokkaa pienempiä järviä (esim. Saarijärvi Kortesjärvellä, Stipiksjön Pedersöressä, Haapajärvi Evijärvellä sekä Ojajärvi, Paalijärvi ja Koiraspotti Alajärvellä), joiden kunnostus voi tulla ajankohtaiseksi lähivuosina. Koska kunnostukset edellyttävät tarkkaa tapauskohtaista suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja, tässä ohjelmassa ei esitetä kunnostusten osalta vaihtoehtotarkastelua tai suosituksia.
Vesienhoitosuunnitelmaan on Luodon- Öjanjärven alueelta merkitty keskeisiksi kunnostuskohteiksi
Alajärvi, Lappajärvi, Evijärvi, Purmonjärvi ja Räyringinjärvi.
– Neuvonta: Vesistöjen kunnostuksessa tarvitaan runsaasti ohjausta ja neuvontaa sekä paikallista yhteistyötä. Kansalaisten ja järjestöjen tarvitsemaan vesistökunnostuksen neuvontaan tulisi olla käytössä
riittävät resurssit. Pienimuotoisesta rantojen ruoppauksista tulisi olla yhtenäiset toimintaperiaatteet.
– Tutkimus ja kehittäminen: Järvien kunnostustarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi.
Järvien kunnostusmenetelmiä tulee tutkia ja kehittää kokonaisuutena. Esimerkiksi järvikunnostuksissa
yhtenä menetelmänä on käytetty kalojen tehokasta poistopyyntiä, jonka tulokset ovat olleet vaihtelevia.
Lisää tietoa tarvitaan mm. tehokalastusmenetelmistä, kalastuksen kohdentamisen ja tehon optimoinnista sekä tehokalastuksen pitkäaikaisvaikutuksista ekosysteemissä. Jatkossa on myös tarvetta panostaa
sisäisen kuormituksen prosessien ja vähentämistoimien tutkimukseen ja kehittämiseen, koska sisäinen
kuormitus muodostaa merkittävän uhan vesien hyvän tilan saavuttamiselle.
– Taloudellinen tuki: Vesistöjen kunnostukseen tarvitaan kaikkien osapuolien rahoitusta. Valtion kunnostusmäärärahoja tulee lisätä. Valtion rahoitus riippuu tulo- ja menoarviosta.
Yhteenveto vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 8 kohdasta 9.
6.3.8 Maaperän happamuus
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen taustaselvitysten (Nyroos ym., 2007) mukaan happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien hallitsemiseksi tulisi laatia happamuudentorjuntasuunnitelmat ja kohdistaa
kunnostustoimia arvokkaimpiin jokikohteisiin. Vesiensuojelun suuntaviivoissa (Ympäristöministeriö,
2007) ei esitetä maaperän happamuuteen liittyviä toimenpiteitä.
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 25) perusteella ensisijaisesti suositeltava toimenpiteitä LuodonÖjanjärven valuma-alueella ovat säätösalaojitus ja kuivatusolojen säätö. Muita suositeltavia toimenpiteitä ovat kalkkisuodinojitus ja kuivatettujen jättömaiden vesittäminen. Vesistökalkitusta ei suositella
yleistoimenpiteenä menetelmän aiheuttamien kalkkisakkojen ja suurten kustannusten vuoksi. Erityistapauksessa menetelmä voidaan ottaa käyttöön (esim. Bäckbybäcken).
Taulukko 25. Maaperän happamuuden torjunnan toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Vesistökalkitus**
Kalkkisuodinojitus**
Säätösalaojitus**
Kuivatusolojen säätö
ja energiakasvien
viljely**
Kuivatettujen jättömaiden vesittäminen***

Tehokkuus
Melko
tehoton
Melko
tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Melko kallis
Kallis

Suositeltavuus

Muu toteuttavuus

Suositellaan
varauksin
Suositellaan
varauksin
Ensisijaisesti
suositeltava

Sivuvaikutuksia, hetkellinen
teho
Lyhytkestoinen, vaikutukset
epävarmoja

Tehokas

Kallis

Tehokas

Melko
edullinen

Ensisijaisesti
suositeltava

Tehokas

Melko kallis

Toissijaisesti
suositeltava

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
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Suositeltavat lisätoimenpiteet
Maaperän happamuus on Luodon-Öjanjärven valuma-alueella niin laajamittainen ongelma että sekä
ensisijaiset että toissijaiset toimenpiteet ovat tarpeen. Lisäksi tarvitaan kiireisesti sulfaattimaa-alueiden
tarkempaa kartoitusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa sekä neuvontaa. Suositeltavia toimenpiteitä ovat:
– Kartoitus: Happamuushaittojen torjunnan perusedellytys on happamien alueiden kartoitus. Sulfaattimaiden tarkempi sijainti ja huuhtoutumisriski pyritään arvioimaan kaikilla niillä alueilla, joilla tällaisia
kartoituksia ei ole aikaisemmin tehty. Peltojen lisäksi kartoitetaan myös metsämaat, jotka ovat aikaisemmin jätetty kartoitusten ulkopuolelle. Kartoitus kohdistetaan ensisijaisesti korkeuskäyrän 60 alapuolella oleville alueille ja myös tiedossa oleville ongelma-alueille ko. korkeuskäyrän yläpuolella. Tämän hetken arvion mukaan kartoitettavaa aluetta on yhteensä noin 50 000 ha, josta runsaat 20 000ha on
jo kartoitettu. Kartoituksen jatkaminen koko valuma-alueella edellyttää laajamittaista yhteistyötä. Kartoituksia voidaan edistää muuttamalla tukijärjestelmiä ja kuivatushankkeita koskevaa lainsäädäntöä.
Happamuuskartoituksen tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden kohdentamisessa ja toimenpiteet pyritään keskittämään riskialueille.
– Kuivatusolojen säätö: Pyritään saamaan kuivatusolojen säädön piiriin 20 000 sulfaattimaa-alueita
(peltoa ja metsää). Toimenpide painottuu jokien alaosien varteen ja merkittävien happamuuskuormaa
lisäävien sivu-uomien varrelle kuten Rödbäcken, Vadbäcken, Bäckbybäcken ja Jeussbäcken. Happamuuskartoituksen tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden kohdentamisessa. Kuivatusolojen säätöä käytetään nykyisin vielä hyvin pienessä mittakaavassa. Kuivatusolojen säädön lisääminen edellyttää runsaasti tilakohtaista neuvontaa ja tukijärjestelmien kehittämistä. Happamat sulfaattimaat ja kuivatusolojen säätö tulisi erikseen huomioida maatalouden ympäristötukijärjestelmässä, kestävän metsätalouden
rahoitustuessa ja maankuivatusta koskevissa säädöksissä.
– Säätösalaojitus: Luodon-Öjanjärven happamien sulfaattimaa-alueiden pellot ovat lähes kokonaan
salaojitettuja. Tavoitteena on saada niistä n 15 000 ha säätösalaojituksen piiriin. Happamuuskartoituksen tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden kohdentamisessa. Toimenpide kohdistuu sulfaattimaaalueiden pelloille. Vuoden 2006 lopussa oli Luodon-Öjanjärven valuma-alueen kunnissa säätösalaojituksen piirissä noin 100 ha, joista arvioilta yli puolet on sulfaattimaa-alueilla. Happamien maiden säätösalaojituksen tulisi pysyvästi kuulua maatalouden tukijärjestelmään. Säätösalaojituksen käyttöön ja
hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota.
– Kalkkisuodinojitus: Kalkkisuodinojitukseen liittyvät tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Tämän vuoksi kalkkisuodinojitusta suositellaan riskikohteisiin täydentämään muita toimenpiteitä. Tarvitaan lisää
kalkkisuodinojitukseen liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä. Happamuuskartoituksen tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden kohdentamisessa.
– Tutkimus ja kehittäminen: Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien hallinta edellyttää
merkittävää panostusta tutkimus- ja kehitystyöhön sekä asiaa koskevan valtakunnallisen strategian laadintaa. Nykyisin käytössä olevia menetelmiä tulee kehittää ja niiden vaikutuksia tulee selvittää. Lisäksi
tulisi löytää myös uusia menetelmiä maaperän happamuuden hallintaan. Kuivatettujen jättömaiden vesittäminen saattaisi olla yksi tällainen menetelmä.
– Neuvonta: Tavoitteena on tarjota erityisneuvontaa kaikille happamien sulfaattimaa-alueiden viljelijöille ja metsänomistajille joka toinen vuosi. Neuvonnan yhteydessä huomioidaan myös peltojen käyttötarkoituksen muutos ja kuivatettujen vesijättömaiden mahdollinen vesittäminen sekä säätösalaojituksen käyttö ja hoito. Vuosittain neuvontaa tarvittaisiin noin 500 tilalla.
– Taloudellinen tuki: Happamilla sulfaattimailla tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet tulee saada kattavasti maa- ja metsätalouden tukijärjestelmien piiriin. Happamien sulfaattimaiden kartoitus tulee toteuttaa laajana alueellisena yhteistyönä ja siihen tulisi saada riittävä valtion rahoitus. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien hallinnasta tulee laatia valtakunnallinen strategia, jonka yhteydessä
käsitellään myös rahoitukseen liittyvät toimenpiteet.
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Yhteenveto happamien sulfaattimaiden vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 8 kohdasta 8.

6.4 KUSTANNUKSET, RAHOITUSJÄRJESTELMÄT JA TOTEUTUSVASTUU
6.4.1 Haja-asutus
Haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelykustannukset kohdistuvat kiinteistöjen omistajille. Kustannustehokkain vaihtoehto on kompostikäymälä ja harmaiden vesien imeytys. Muut vaihtoehdot ovat
huomattavasti kalliimpia (4 000-8 000 €/talous). Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamiseen voi
tietyissä tapauksissa saada valtion vesihuoltoavustusta. Valtion budjetissa tulisi varata tarpeeksi varoja
haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamiseen, erityisesti yhteiskohteiden edistämiseen.
Taulukko 26. Arvio haja- ja loma-asutuksen vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista. Yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
Vuosittainen
Toimenpide
Toimenpiteen
Investointikustannus Käyttökustannus/
määrä
Kompostikäymälöiden
kunnostaminen*
Harmaiden vesien
maasuodattamot*
Loma-asutuksen jätevesijärjestelmien ylläpito*
Viemäriverkostoon
liittyminen*
Haja-asutuksen kiinteistökohtaiset investoinnit*
Haja-asutuksen kiinteistökohtaisten järjestelmien ylläpito*
Neuvonta***
Yhteensä

kokonaiskustannus
(laskennallinen)

2010–2015

vuosi

600 000 €
(500 € /talous)
1 800 000 €
(1 500 €/talous)

60 000 €
(50 €/talous)
60 000 €
(50 €/talous)

4 000 taloutta

-

400 000 €
(100 €/talous)

400 000 €

1 500 taloutta

9 000 000 €
(6 000€/talous)

-

585 000 €

6 000 taloutta

24 000 000 €
(4 000 €/talous)

1 200 000 €
(200 €/talous)

3 126 000 €

1 500 taloutta

-

300 000 €
(200 €/talous)

1 000 taloutta/vuosi

-

1 200 taloutta
1 200 taloutta

35 400 000 €

300 000 €
(300 €/talous)
2 320 000 €

78 000 €
235 000 €

300 000 €
300 000 €
5 024 000 €

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
6.4.2 Yhdyskunnat
Viemärilaitoksen vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset on arvioitu viemärilaitokseen liittyneiden
asukkaiden, keskimääräisen jätevesimaksun 1,79 €/m3 ja keskimääräisen kulutuksen perusteella. Siirtoviemäreistä on arvioitu aiheutuvan kustannuksia 140 000 €/ kilometri, ellei tarkempaa kustannusarviota
ole ollut käytettävissä. Lisäksi jäteveden puhdistamojen saneerauksesta aiheutuu eräille kunnille merkittäviä kustannuksia, mutta tässä suunnitelmassa on arvioitu, että nämä toimet maksetaan jätevesimaksujen avulla. Valtion vesihuoltoavustusta voidaan eräissä tapauksissa käyttää siirtoviemärien rakentamiseen ja puhdistamoiden saneeraukseen.
Yhdyskuntien jätevesimaksujen perusteella arvioidut nykykustannukset ovat Luodon – Ojanjärven alueella suuruusluokkaa 3 540 000 € /vuosi.
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Taulukko 27. Arvio yhdyskuntien vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden
kustannuksista. Yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
Toimenpide

Toimenpiteen
määrä

Investointi
kustannus
2010–2015

Käyttökustannus/ vuosi

Vuosittainen
kokonaiskustannus
(laskennallinen)

Viemärilaitoksen käyttö
ja ylläpito*

18 500 asukasta

-

2 775 000 €
(150 €/asukas)

2 775 000 €

20 km

2 800 000 €
(140 000 €/km)

-

182 000 €

2 800 000 €

2 775 000 €

2 957 000 €

Siirtoviemärit**
Yhteensä

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
6.4.3 Turvetuotanto
Turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden tehostamisessa aiheutuu kustannuksia erityisesti pintavalutus- ja kasvillisuuskentistä sekä kemikaloinnista. Kuivatusvesien kemikalointi edellyttää sähköä, jonka tuominen tuotantoalueelle voi paikoin olla hyvinkin kallista. Kustannukset kohdistuvat turvetuottajille. Turvetuotantoalueen jälkikäyttöön kuten suopohjan metsittämiseen voi saada valtion tukea. Tuotantoalueen palauttaminen suoksi tapahtuu pääsääntöisesti maanomistajan kustannuksella.
Taulukko 28. Arvio turvetuotannon vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista. Yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
Vuosittainen
Toimenpide
Toimenpiteen
Investointikustannus Käyttökustannus/
Vesiensuojelun perusrakenteet, investoinnit*
Vesiensuojelun perusrakenteet, ylläpito*
Pintavalutus- ja kasvillisuuskentät pumppauksella, investoinnit*
Pintavalutus- ja kasvillisuuskentät pumppauksella, ylläpito*
Virtaaman säätö, investoinnit*
Virtaaman säätö, ylläpito*
Turvetuotantoalueiden
jälkihoito*
Yhteensä

määrä

2010–2015

vuosi

kokonaiskustannus
(laskennallinen)

1 500 ha
(tuotanto)

450 000 €
(300 €/ha)

90 000 €
(60 €/ha)

126 000 €

4 300 ha
(tuotanto)

-

258 000 €
(60 €/ha)

1 000 ha
(tuotanto)

1 100 000 €
(1 100 €/ha)

30 000 €
(30 €/ha)

118 000 €

3 300 ha
(tuotanto)

-

99 000 €
(30 €/ha)

99 000 €

1 300 ha
(tuotanto)
3 000 ha
(tuotanto)
1 500 ha
(tuotanto)

156 000 €
(120 €/ha)
1 706 000 €

8 000 €
(6 €/ha)
18 000 €
(6 €/ha)
90 000 €
(60 €/ha)
593 000 €

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide

258 000 €

20 000 €
18 000 €
90 000 €
729 000 €
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6.4.4 Turkistuotanto
Turkistuotannolle esitetyistä toimenpiteistä aiheutuu kustannuksia turkistiloille, mutta osin toimenpiteisiin voi saada yhteiskunnan tukea. Suurimmat kustannukset aiheutuvat vanhojen varjotalojen korvaamisesta halleilla tai tiiviillä alustoilla varustetuilla varjotaloilla.
Taulukko 29. Arvio turkistuotannon vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %).
Vuosittainen
Toimenpide
InvestointiToimenpiteen
määrä

Turkistuotannon vesiensuojelun perustason
ylläpito*
Valumavesien käsittelyn investoinnit (pienet
ja keskisuuret tilat)*
Valumavesien käsittelyn investoinnit (suuret
tilat)*
Valumavesien käsittelyn ylläpito (pienet ja
keskisuuret tilat)*
Valumavesien käsittelyn ylläpito (suuret
tilat)*
Tiiviit alustat tai
hallit, investoinnit*
Tiiviit alustat tai
hallit, ylläpito*
Neuvonta***
Yhteensä

kustannus
2010–2015

Käyttökustannus/ vuosi

kokonaiskustannus
(laskennallinen)

293 km

-

1 172 000 €
(4 000 €/km)

130 kpl

390 000 €
(3 000 €/kpl)

26 000 €
(200 €/kpl)

57 000 €

40 kpl

560 000 €
(14 000 €/kpl)

108 000 €
(2 700 €/kpl)

153 000 €

33 kpl

-

7 000 €
(200 €/kpl)

7 000 €

40 kpl

-

108 000 €
(2 700 €/kpl)

108 000 €

146 km

8 176 000 €
(56 000 €/km)

584 000 €
(4 000 €/km)

1 240 000 €

29 km

-

40 tilaa
9 126 000 €

116 000 €
(4 000 €/km)
24 000 €
(600 €/tila)
2 145 000 €

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide

1 172 000 €

116 000 €
24 000 €
2 877 000 €
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6.4.5 Maatalous
Maataloudelle esitetyistä toimenpiteistä aiheutuu kustannuksia viljelijöille, mutta huomattava osa toimenpiteistä on maatalouden ympäristötuen piirissä, jolloin merkittävä osa kustannuksista voidaan korvata yhteiskunnan varoilla. Tukijärjestelmää tulisi kehittää niin, että Luodon-Öjanjärven valumaalueella tehtävät kosteikot ja runsasravinteisten täsmäkohteiden kasvipeitteisyys tulisivat erityisympäristötuen piiriin.
Maatalouden ympäristötuen määrä Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on 7 433 000 €/vuosi.
Taulukko 30. Arvio maatalouden vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden
kustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %).
Vuosittainen
Toimenpide
Toimenpiteen Investointikustannus Käyttökustannus/
Maatalouden nykyinen
ympäristötuki*
Ravinnepäästöjen hallinta**
Talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäys**
Suojavyöhykkeiden
lisäys**
Kosteikkojen ja
laskeutusaltaiden lisäys**
Ravinnepäästöjen tehostetun hallinnan
lisäys**
Säätösalaojitus**
Lannan jatkokäsittelyn
tehostaminen***
Tehostettu
neuvonta***
Yhteensä

määrä

2010–2015

vuosi

kokonaiskustannus
(laskennallinen)

-

-

7 434 000 €

7 434 000 €

56 000 ha

-

2 800 000 €
(50 €/ha)

2 800 000 €

11 000 ha

-

550 000 €
(50 €/ha)

550 000 €

450 ha

-

203 000 €
(450 €/ha)

203 000 €

20 ha

280 000 €
(14 000 €/ha)

9 000 €
(450 €/ha)

2 000 ha

-

900 000 €
(450 €/ha)

15 000 ha

15 000 000 €
(1 000 €/ha)

365 000 tn

-

1 000 tilaa/vuosi

15 280 000 €

2 250 000 €
(150 €/ha)
365 000 €
(1 €/tn)
300 000 €
(300 €/tila)
14 811 000 €

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide

36 000 €
900 000 €
4 193 000 €
365 000 €
300 000 €
16 781 000 €
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6.4.6 Metsätalous
Esitetyistä toimenpiteistä aiheutuu metsänomistajille menetyksiä lähinnä suojavyöhykkeistä saamatta
jäävistä myyntituloista, pintavalutuskenttien, kosteikkojen ja muiden vesiensuojelurakenteiden tekemisestä ja hoidosta. Kestävän metsätalouden rahoitusta (Kemera-rahat) voidaan osin hyödyntää toimenpiteiden toteutuksessa. Vuosittain tulisi valtion budjetissa varata riittävästi Kemera-varoja.
Taulukko 31. Arvio metsätalouden vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden
kustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %).
Toimenpide
Kunnostusojituksen
vesiensuojelun perusrakenteet*
Tehostettu vesiensuojelun suunnittelu**
Hakkuiden
Suojavyöhykkeet**
Lannoituksen suojakaistat**
Metsätalouden
eroosiohaittojen torjunta ja kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu***
Tehostettu neuvonta***
Yhteensä

Toimenpiteen määrä

Investointi
kustannus
2010–2015

Käyttökustannus/vuosi

Vuosittainen
kokonaiskustannus
(laskennallinen)

18 000 ha

360 000 €
(20 €/ha)

36 000 €
(2 €/ha)

71 000 €

833 ha

-

4 000 €
(5 €/ha)

4 000 €

525 000 €
(3 500 €/ ha)

7 000 €
(47 € / ha)

57 000 €

-

6 000 €
(150 € / ha)

6 000 €

675 000 €
(2 500 €/kpl)

27 000 €
(100 €/ha)

92 000 €

45 000 €
(150 €/tila)

45 000 €

125 000 €

275 000 €

150 ha
(25 ha/vuosi, lev. 20
m)
40 ha
(7 ha/vuosi, lev. 20
m)
270 kpl
(45 vesiensuojelurakennetta/vuosi)
300 tilaa/vuosi

1 560 000 €

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
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6.4.7 Vesistörakenteet ja säännöstely sekä kunnostukset
Vesistökunnostusten ja vastaavien toimenpiteiden kustannuksia on vaikeaa arvioida ilman tarkempia
suunnitelmia. Näin ollen kustannusarviot ovat erittäin alustavia. Valtio on vastuussa pääosasta Ähtävänjoen alueen vesistörakenteista ja säännöstelystä. Näin ollen kunnostuksen ja säännöstelyn muutosten kustannukset kohdistuvat ensisijaisesti valtioon. Vaellusesteiden poiston ja kalojen vaelluksen turvaamisen kustannukset kohdistuvat Luodon-Öjanjärven alueella vanhojen patojen osalta valtioon.
Voimalaitospatojen osalta tilanne on epäselvä, koska voimayhtiöille ei ole asetettu kalatievelvoitteita.
Vesistökunnostuksien kustannukset kohdistuvat sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.
Taulukko 32. Arvio vesistön rakentamisen säännöstelyn toimenpiteiden ja kunnostuksien kustannuksista. Vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
KäyttöVuosittainen
Toimenpide
Investointikustannus
Toimenpiteen määrä

Kalojen kulkumahdollisuuksien
parantaminen**
Säännöstelyn kehittäminen**
Virtavesien elinympäristökustannukset**
Järvikunnostukset**
Pienten vesien kunnostus**
Yhteensä

2010–2015

kustannus/
vuosi

kokonaiskustannus
(laskennallinen)

2 toteutushanketta,
2 suunnitteluhanketta

390 000 €

-

31 000 €

1 suunnitteluhanke

120 000 €

-

24 000 €

3 suunnitteluhanketta

120 000 €

-

10 000 €

1 431 000 €

49 000 €

164 000 €

50 000 €
2 111 000 €

49 000 €

4 000 €
233 000 €

1 suunnitteluhanke,
3 toteutushanketta
1 toteutushanke

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
6.4.8 Maaperän happamuus
Lisätoimenpiteistä aiheutuu kustannuksia sekä yhteiskunnalle että yksityisille viljelijöille. Happamuuskartoitukset ja uusien torjuntamenetelmien kehittäminen tulee toteuttaa laaja-alaisena yhteistyönä eri
rahoituslähteitä hyödyntäen (valtio, EU, rahastot, toiminnanharjoittajat). Säätösalaojitusta voidaan ainakin osittain rahoittaa maatalouden investointitukien ja erityistukijärjestelmän avulla. Rahoitusjärjestelmiä tulisi selvästi kehittää niin, että niissä huomioitaisiin maaperän happamuus.
Taulukko 33. Arvio happamien sulfaattimaiden vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien
toimenpiteiden kustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja
vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %)
Vuosittainen
Toimenpide
Toimenpiteen mää- Investointikustannus
Käyttökustannus/
Täsmäkartoitus**
Kuivatusolojen
säätö**
Neuvonta***
Yhteensä

rä

2010–2015

5 000 ha/vuosi

-

20 000 ha

-

500 tilaa/vuosi

-

vuosi
150 000 €
(30 €/ha)
3 000 000 €
(150 €/ha)
150 000 €
(300 €/tila)
3 300 000 €

*nykykäytännön mukainen toimenpide
**osin nykykäytännön mukainen toimenpide ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide

kokonaiskustannus
(laskennallinen)
150 000 €
3 000 000 €
150 000 €
3 300 000 €
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6.4.9 Yhteenveto
Lisätoimenpiteiden kustannukset on arvioitu käyttäen apuna Suomen ympäristökeskuksen kokoamia
toimenpiteiden investointi- ja ylläpitokustannustietoja. Käytetyt tiedot ovat suuntaa-antavia ja tietoja on
tarkoitus tarkentaa suunnittelun edetessä.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueelle suositeltujen toimenpiteiden vuosikustannus (investoinnin annuiteetti ja vuosittaisen käyttökustannuksen summa) ja sen jakautuminen nykykäytännön mukaisiin toimiin ja lisätoimenpiteisiin sekä perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin on esitetty taulukoissa 34b ja 34c. Nykykäytännön mukaiset kustannukset on maatalouden osalta arvioitu ympäristötuen perusteella. Yhdyskuntien nykykäytännön kustannukset on arvioitu jätevesimaksujen perusteella.
Taulukko 34a. Karkea arvio Luodon- Öjanjärven valuma- alueen vesienhoidon toimenpiteiden kustannusten suuruusluokasta (korkona on käytetty 5 %)
Investointikustannukset
Vuosittaiset käyttökustannukset

2010–2015
Sektori

(Nykykäytäntö+

(laskennallinen)

(Nykykäytäntö+

lisätoimenpiteet)
Haja- ja loma-asutus
Yhdyskuntien jätevedet
Turvetuotanto
Turkistuotanto
Maatalous
Metsätalous
Vesistörakentaminen,
säännöstely ja kunnostus
Maaperän happamuus
Yhteensä

Vuosittaiset kokonaiskustannukset

lisätoimenpiteet)

35 400 000 €
2 800 000 €
1 706 000 €
9 126 000 €
15 280 000 €
1 560 000 €

2 320 000 €
2 775 000 €
593 000 €
2 145 000 €
14 811 000 €
125 000€

5 024 000 €
2 957 000 €
729 000 €
2 877 000 €
16 781 000 €
275 000 €

2 111 000 €
67 983 000 €

49 000 €
3 300 000 €
26 118 000 €

233 000 €
3 300 000 €
32 176 000 €

Taulukko 34b. Karkea arvio Luodon- Öjanjärven valuma- alueen vesienhoidon toimenpiteiden vuosikustannusten suuruusluokasta (korkona on käytetty 5 %) jaettuna nykykäytännön mukaisiin ja lisätoimenpiteisiin.
Sektori

Haja- ja loma-asutus
Yhdyskuntien jätevedet
Turvetuotanto
Turkistuotanto
Maatalous
Metsätalous
Vesistörakentaminen, säännöstely ja kunnostaminen
Maaperän happamuus
Yhteensä

Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden laskennalliset
kustannukset
€/vuosi
4 724 000 €
2 775 000 €
729 000 €
2 853 000 €
7 434 000 €
195 000 €

Lisätoimenpiteiden laskennalliset
kustannukset
€/vuosi

Vuosittaiset kokonaiskustannukset
(laskennallinen)
€/ vuosi

300 000 €
182 000 €
24 000 €
9 347 000 €
80 000 €

5 024 000 €
2 957 000 €
729 000 €
2 877 000 €
16 781 000 €
275 000 €

24 000 €

209 000 €

18 734 000 €

3 300 000 €
13 442 000€

233 000 €
3 300 000 €
32 176 000 €
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Taulukko 34c. Karkea arvio Luodon- Öjanjärven valuma- alueen vesienhoidon toimenpiteiden vuosikustannusten suuruusluokasta (korkona on käytetty 5 %) jaettuna perustoimenpiteisiin ja täydentäviin
toimenpiteisiin.
Sektori
Haja- ja loma-asutus
Yhdyskuntien jätevedet
Turvetuotanto
Turkistuotanto
Maatalous
Metsätalous
Vesistörakentaminen, säännöstely ja kunnostaminen
Maaperän happamuus
Yhteensä

Perustoimenpiteiden
laskennalliset
kustannukset
€/vuosi
4 724 000 €
2 775 000 €
729 000 €
2 853 000 €
-

Täydentävien toimenpiteiden laskennalliset
kustannukset
€/vuosi
300 000 €
182 000 €
24 000 €
16 781 000 €
275 000 €

Vuosittaiset kokonaiskustannukset
(laskennallinen)
€/ vuosi
5 024 000 €
2 957 000 €
729 000 €
2 877 000 €
16 781 000 €
275 000 €

-

233 000 €
3 300 000 €
21 095 000 €

233 000 €
3 300 000 €
32 176 000 €

11 081 000 €

Pääosa lisäkustannuksista koostuu maaperän happamuuden, turkistuotannon ja maatalouden toimenpiteistä.
Kustannukset kohdistuvat sekä yksittäisiin toiminnanharjoittajiin että julkishallintoon. Julkisia kustannuksia ovat maatalouden ympäristötuki, metsätalouden luonnonhoitohankkeet sekä valtion avustukset
jätevesien käsittelyyn ja vesistökustannuksiin.
Liitteessä 8 esitetään tarkempaa tietoa rahoitusjärjestelmistä ja toimenpiteiden toteutusvastuusta.
6.4.10 Toimenpiteiden kohdentaminen
Vesienhoidon toimenpiteet on tässä ohjelmassa arvioitu laajoina kokonaisuuksina, eikä toimenpiteitä
ole suunnittelun yhteydessä yleensä kohdennettu suoraan vesimuodostumiin. Maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen toimenpiteet kohdistuvat pääosin kaikkiin alueen vesimuodostumiin. Tarkempaa
tietoa toimenpiteiden kohdentumisesta on ollut lähinnä peltoviljelyn suojavyöhykkeiden kohdentamisesta ja haja-asutuksen liittämisestä viemäriverkostoon.
Kunnalliset jäteveden puhdistamojen ja turvetuotannon toimenpiteet on kohdennettu niihin muodostumiin, joihin kyseiset jätevedet purkautuvat. Hydrologiaan ja morfologiaan liittyvät toimenpiteet on
kohdennettu niihin muodostumiin, joissa toimenpiteet tehdään. Happamaan maaperään liittyvät toimenpiteet on kohdennettu korkeuskäyrän 60 m alapuolelle sijoittuviin vesimuodostumiin tai muuten
tiedossa oleviin happamuuden ongelma-alueisiin.

6.5 ARVIO LISÄTOIMENPITEIDEN RIITTÄVYYDESTÄ JA JATKOAJAN
TARPEESTA
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella kustannustehokkaimpien toimenpiteiden vaikutukset ovat arviolta
seuraavat:
– Haja-asutusjätevesien kuormitusta voidaan selkeästi vähentää, jos kuivakäymälöiden käyttöä lisätään merkittävästi ja kaikki mahdolliset taloudet liittyvät suunniteltuihin viemäriverkoston laajennuksiin. Tavoitteen mukainen kuormituksen alenema (50 – 80 %) edellyttää lisäksi kyläpuhdistamojen rakentamista tiheään asutuilla alueilla, jotka ovat kaukana viemäriverkostosta ja pienpuhdistamojen tai
maasuodattamojen rakentamista muihin yksittäisiin kohteisiin. Kaikkien näiden toimenpiteiden toteut-
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taminen voinee onnistua jo vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi tarvitaan runsaasti neuvontaa ja osin myös
taloudellista tukea.
– Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostamisella viemäriverkostojen saneerauksella ja siirtoviemärien rakentamisella voidaan ravinnekuormitusta selkeästi vähentää (10–15%). Kun näihin toimenpiteisiin vielä yhdistetään perustoimenpiteisiin kuuluva puhdistamojen hyvä hoito ja huolto, niin
ekologisen tilan kannalta tarpeellinen ravinteiden poistotavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.
– Turvetuotannossa pintavalutuksella ja kasvillisuuskentillä (ensisijainen toimenpide) voidaan periaatteessa vähentää ravinne- ja kiintoainekuormitusta tavoitteiden mukaisesti (50 %), jos ja kun myös
perustoimenpiteet (sarkaojarakenteet, laskeutusaltaat) ovat kunnossa kaikilla alueen turvetuotantoalueilla. Pintavalutuksen ja kasvillisuuskenttien edellyttämään kaltevuutta ja tilaa ei kuitenkaan ole käytettävissä kaikilla alueilla ja niinpä kemiallinen käsittely (toissijainen toimenpide) on paikoitellen tarpeen.
Näillä lisätoimenpiteillä turvetuotannon kuormituksen vähenemätavoite voidaan saavuttaa vuoteen
2015 mennessä, kun myös kaikki perustoimenpiteet myös toteutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää neuvontaa.
– Turkistuotannossa tiiviillä lanta-alustoilla ja tehostetulla jätevesien käsittelyllä voidaan vähentää
ravinnekuormitusta merkittävästi. Näillä toimenpiteillä yhdistettyinä tuotantoalueiden asianmukaiseen
hoitoon voidaan saavuttaa turkistuotannon kuormituksen vähentämistavoite (50–80 %). Tavoitteen saavuttaminen edellyttää neuvontaa.
– Maataloudessa ensisijaisilla toimenpiteillä eli ravinnepäästöjen hallinnalla (optimaalisella lannoituksella), talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, ravinnepäästöjen tehostetulla hallinnalla (lannoitteiden käytön vähentämisellä) saavutetaan ravinnekuormituksen selkeää vähenemistä (10–20%), jos toimenpiteiden käyttö on todella laajaa. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen vähintään 25 %:lla vuoteen 2015. Jos lisäksi otetaan laajamittaisesti käyttöön myös
suojavyöhykkeet, kosteikot ja laskeutusaltaat, niin tavoitteen saavuttaminen on todennäköisempää. Ähtävänjoen pääuoman varrella on tosin melko vähän sopivia kohteita kosteikoiden ja laskeutusaltaiden
perustamiseen.
Metsätaloudessa kevennetyt muokkausmenetelmät, suojavyöhykkeet ja kosteikot pienentävät selkeästi
metsätalouden ravinne- ja kiintoainekuormitusta, kun ne otetaan täysimittaisesti käyttöön. Eroosioherkillä alueilla nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan esim. pohjapatoratkaisuja ja pintavalutusta. Jos kaikki ensisijaiset ja toissijaiset toimet otetaan käyttöön, voitaneen metsätaloutta koskeva osatavoite (25 % kuormitusvähennys) saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää neuvontaa ja taloudellista tukea.
– Kalojen kulkumahdollisuuksien parantaminen ja habitaattikunnostukset sekä muut ennallistamiset
vaikuttavat myönteisesti alueen kalataloudelliseen tilaan edellyttäen, että toimenpiteet ovat riittävän
laajamittaisia. Kalojen kulkumahdollisuuksien turvaaminen, habitaattikunnostusten ja mahdollinen
säännöstelyn kehittäminen vaatii neuvotteluineen ja lupakäsittelyineen runsaasti aikaa ja jatkoaika vuoteen 2027 on tarpeen taloudellisilla perusteilla.
– Maaperän happamuuden aiheuttamien toimenpiteiden torjunnassa kuivatusolojen säädöllä ja vähemmän kuivatusta vaativien kasvien viljelyllä (non food viljely) saavutetaan Luodon-Öjan-järven valuma-alueella happamuustilanteen tiettyä paranemista, mutta nämä toimet eivät laajamittaisinakaan riitä
hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen ja siihen, että veden pH ei laske tason 5,5 alle. Vaikka lisäksi
kaikki toissijaisesti suositellut toimenpiteet (säätösalaojitus, kalkkisuodinojitus ja kuivatettujen jättömaiden vesitys) otetaan laajamittaisesti käyttöön, on tavoitteen saavuttaminen edelleen epävarma. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi happamimmilla alueilla sijaitsevien peltojen käyttötarkoituksen
muutosta niin, että alueiden kuivatustilanne oleellisesti muuttuisi. Peltojen käyttötarkoituksen muutos
voi aiheuttaa merkittävää haittaa maataloudelle ja sen liitännäiselinkeinoille. Maaperän happamuuden
osalta on välttämätöntä ottaa jatkoaikaa vuoteen 2027 asti sekä taloudellisilla että teknisillä perusteilla.
Jatkoaika mahdollistaa myös sen, että tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksia voidaan hyödyntää happamuusongelman ratkaisemisessa. Lisäksi tavoitteiden saavuttaminen edellyttää neuvontaa ja taloudellista tukea sekä lainsäädännön muutoksia.
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Arvio toimenpiteiden riittävyydestä on koottu taulukkoon 35. Ensisijaiset toimenpiteet eivät riitä hyvän
ekologisen tilan saavuttamiseen Ähtävänjoen pääuomassa. Toissijaisten toimenpiteiden käyttöönotto
parantaa selvästi tavoitteiden saavutettavuutta, mutta happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen
osalta tämäkään ei vielä riitä hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen vuonna 2015. Lisäksi vesirakentamisesta aiheutuvien haittojen lieventämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkoaikaa. Myös
haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä jatkoaika vuoteen 2021 voi osittain olla tarpeen. Näin ollen Ähtävänjoella on perusteltua ottaa jatkoaikaa ainakin vuoteen 2021 ja maaperän happamuusongelmien
vähentämisen vuoksi vuoteen 2027 asti.
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Taulukko 35. Arvio vesienhoidon toimenpiteiden riittävyys Luodon-Öjanjärven valuma-alueella (- =
ei tarvetta arvioida).
Ensisijaisten
käytännön toimien riittävyys

Ensi- ja toissijaisten käytännön
toimien riittävyys

Kaikkien käytännön toimien riittävyys

Muiden lisätoimien tarve

Jatkoajan tarve
(perustelu)

Haja-asutus

Ehkä

Kyllä

-

Neuvonta ja
taloudellinen tuki

Ei tarpeen

Yhdyskuntien
puhdistamot

Kyllä

-

-

-

Ei tarpeen

Turvetuotanto

Ehkä

Kyllä

-

Neuvonta

Ei tarpeen

Turkistuotanto

Kyllä

Neuvonta

Ei tarpeen

Neuvonta ja
taloudellinen tuki
Neuvonta ja
taloudellinen tuki
Suunnittelu ja
sopimukset

2021 asti
(luonnonolosuhteet)

Toiminto

Peltoviljely

Ei

Ehkä

Kyllä

Metsätalous

Ei

Kyllä

-

Vesistörakenteet
ja säännöstely

Ei

Ehkä

Kyllä

Alunamaiden
kuivatus

Ei

Ei

Ehkä

Tutkimus, neuvonta, taloudellinen
tuki ja lainsäädäntö

Ei tarpeen
2021 asti
(taloudelliset syyt)
2021/2027 asti
sulfaattimailla
(tekniset ja
taloudelliset syyt)

Esitetyillä toimenpiteillä voidaan siis säilyttää tai saavuttaa hyvä tila Lappajärvellä, Evijärvellä, Ähtävänjoella, Kuninkaanjoella, Vimpelinjoella, Kruunupyynjoella, Porasenjoella, Levijoella, Poikkijoella,
Kerttuanjärvellä, Kaartusessa ja Sääksjärvellä edellyttäen, että kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan
täydessä mittakaavassa
Jatkoaikaa vuoteen 2021 tarvitaan Luodonjärvellä, Öjanjärvellä, Ähtävänjoen alaosalla, Välijoella, Kurejoella, Norinjoella Haapajärvellä, Purmonjärvellä ja myös useimmilla muilla nykyisin ei luokitelluilla järvillä edellyttäen, että kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan täydessä mittakaavassa. Jatkoajan
tarve johtuu vesistörakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvien toimenpiteiden vaatimasta ajasta, maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistoimien hitaudesta ja maaperän happamuuden hallinnan vaikeudesta.
Jatkoaikaa vuoteen 2027 tarvitaan ainakin Kovjoella ja Purmonjoella, missä maaperän happamuus on
todella vaikea ongelma ja torjuntamenetelmiä ei vielä ole kehitetty riittävästi.

6.6 POIKKEAVAT TAVOITTEET
Yhteenveto jatkoajantarpeista vuoteen 2021 ja 2027 on koottu vesimuodostumittain kuvaan 20 . Maaperän happamuuden osalta lievennetyt tavoitteet saattavat jatkossa olla tarpeen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta voidaan kuitenkin mahdollisesti löytää nykyistä tehokkaampia happamuushaittojen
torjuntatoimenpiteitä ja tämän vuoksi lievennettyjen tavoitteiden tarkempi käsittely jätetään seuraavalle
suunnittelukierrokselle.
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Kuva 20. Arvio hyvän tilan saavuttamisen ajankohdasta Luodon-Öjanjärven valuma-alueella, jos ehdotetut vesienhoidon toimenpiteet toteutetaan.

6.7 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUKSEN SEURANTA
Luodon- Öjanjärven valuma-alueen toimenpideohjelman toteutumista seurataan sekä veden tilan että
suoritettujen vesienhoitotoimenpiteiden avulla.
Luodon-Öjanjärven alueella veden tilaa seurataan valtakunnallisessa vesipuitedirektiivin mukaisessa
seurannassa seuraavista kohteista (Kuva 21) (läntisen vesienhoitoalueen seurantaohjelma 2009):
·
·
·
·
·

Alajärvi: veden laatu, klorofylli, kalat, kasviplankton, päällyslevät, pohjaeläimet, vesikasvit
Kaartunen: veden laatu, klorofylli, kalat, kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvit
Lappajärvi: veden laatu, kalat, kasviplankton, pohjaeläimet, klorofylli, vesikasvit, muu vesikasvillisuus, päällyslevät, virtaus
Räyringinjärvi: veden laatu, klorofylli, kalat, kasviplankton, päällyslevät, pohjaeläimet, vesikasvit
Ähtävänjoki: veden laatu, kalat, pohjaeläimet, haitalliset aineet, muu vesikasvillisuus
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Lohijoki: veden laatu, kalat, pohjaeläimet, muu vesikasvillisuus, päällyslevät
Poikkijoki: veden laatu, kalat, pohjaeläimet, päällyslevät
Vieresjoki: veden laatu, kalat, pohjaeläimet, päällyslevät
Kruunupyynjoki: veden laatu, kalat, pohjaeläimet, päällyslevät

Veden laatua seurataan vuosittain ja biologiaa ja haitallisia aineita ainakin kerran kuudessa vuodessa.
Lisäksi alueella tehdään yhdyskuntien jäteveden puhdistamoihin, turvetuotantoon ja vesistörakenteisiin
liittyvää velvoitetarkkailua, jota voidaan hyödyntää myös toimenpideohjelman toteutumisen seurannassa. Vesipuitedirektiivin mukaisissa seurantakohteista suurin osa on mukana velvoitetarkkailussa ja ne
ovat osa toiminnallista seurantaa.
Myös alueella tehtäviä vesien tilaa parantavia toimenpiteitä pyritään seuraamaan. Asutukseen liittyvien
toimenpiteiden seurantavastuu on kunnilla, maatalouden toimenpiteiden seurannassa hyödynnetään TEkeskuksessa kerättäviä tietoja, metsätalouden seurannassa metsäkeskuksessa kerättäviä tietoja ja turvetuotannon seurannassa turvetuottajien ympäristökeskukselle toimittamia tietoja. Viimeistään vuonna
2012 tehdään kattava yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta.
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7. YHTEENVETO TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ
7.1 YLEISTÄ
Luodon-Öjanjärven valuma-alueelle on päätetty laatia oma vesienhoidon toimenpideohjelma, koska
alue on merkittävä kokonaisuus, jonka vedet eivät ole hyvässä ekologisessa tilassa. Toimenpideohjelma
on laadittu alueellisena yhteistyönä, jossa ympäristökeskus on valmistellut esitykset, joita on käsitelty
Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen neuvottelukunnan työryhmässä ja neuvottelukunnassa, Luodon-Öjanjärven ympäristöhankkeen työryhmässä ja ohjausryhmässä sekä alueellisessa
vesienhoidon yhteistyöryhmässä.
Luodon-Öjanjärven valuma- alueella on 13 jokimuodostumaa (valuma-alue yli 100 km2) ja 20 järvimuodostumaa (pinta-ala yli 1 km2).
Luodonjärvi ja Öjanjärvi on nimitetty voimakkaasti muutetuiksi merenlahdiksi. Ähtävänjoki, Välijoki
ja Kurejoki on nimitetty voimakkaasti muutetuiksi vesistöiksi.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen jokien alaosat ja Alajärvi on arvioitu ekologiselta tilaltaan huonoiksi ja muut virtavedet sekä valuma-alueen järvimuodostumat pääosin tyydyttäväksi ja välttäväksi. Neljä
jokimuodostumaa on luokiteltu hyväksi, yksi erinomaiseksi, 13 järveä ei puuttuvan tiedon vuoksi ole
luokiteltu. On kuitenkin arvioitu, että ne ovat riskissä, etteivät ne saavuta hyvää ekologista tilaa. Kovjoen ja Purmonjoen kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi.

7.2 TAVOITTEET
Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja hyvän tilan ylläpitäminen. LuodonÖjanjärven valuma-alueen jokimuodostumat ovat pääosin hyvää huonommassa tilassa tai niiden hyvä
tila on uhattuna. Järvistä pääosa on tyydyttävässä tilassa ja hyvässäkin tilassa olevat vesimuodostumat
edellyttävät tilan turvaamista. Jokivesien vesimuodostumien tilaa heikentävät erityisesti hajakuormituksesta tulevat ravinteet, happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta tuleva happamuus- ja metallikuormitus
sekä vesistössä tehdyt hydro-morfologiset muutokset.
Ähtävänjoki on vedenhankintavesistö ja tämä lisää veden ekologisen ja kemiallisen tilan parantamisen
tarvetta. Ähtävänjoki on myös Natura-vesistö alueella esiintyvän jokihelmisimpukan vuoksi ja tämäkin
antaa erityistavoitteita vesienhoitoon. EU - uimarannat eivät aiheuta erityisiä tavoitteita alueen vesien
hoitoon.
Jokialueiden hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ihmisen aiheuttaman fosforikuormituksen vähentämistä vähintään 40 %:lla, typpikuormituksen vähentämistä vähintään 30 %:lla sekä kiintoainekuormituksen selkeää vähentämistä. Nämä tilatavoitteet kohdistuvat Luodon-Öjanjärven koko valumaalueeseen ja edellyttävät toimia sekä maataloudessa, metsätaloudessa, haja-asutuksessa, taajamien jätevedenpuhdistamoilla, turvetuotannossa että turkistuotannossa.
Veden happamuuden osalta tavoitteena on, että pH on mahdollisimman usein tason 5,5 yläpuolella ja
happamuuspiikkienkin aikana tason 5,0 yläpuolella. Nämä tilatavoitteet kohdistuvat happamille sulfaattimaa-alueille ja erityisesti jokien alajuoksuille ja Luodon-Öjanjärvelle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia sulfaattimaiden kaikissa toiminnoissa, erityisesti maa- ja metsätaloudessa.
Luodon-Öjanjärven valuma- alueella on useita voimakkaasti muutettuja vesimuodostumia ja niiden
vesistörakenteisiin ja hydrologiaan kohdistuvat tilatavoitteet on määritelty erikseen. Tällä perusteella
rakenteellisia kunnostustoimenpiteitä tarvitaan varsinkin Ähtävänjoella ja mahdollisesti säännöstelyyn
liittyviä toimia säännöstelyillä järvillä. Lisäksi jokien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää kalojen
vaelluksen turvaamista ja lisääntymisalueiden kunnostamista.
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7.3. TARVITTAVAT TOIMENPITEET
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen tavoitetilan saavuttaminen edellyttää monipuolisia lisätoimenpiteitä
useilla sektoreilla. Maataloudessa, metsätaloudessa, happamien sulfaattimaiden kuivatuksessa, turvetuotannossa, turkistuotannossa, kunnallisessa jätevesien käsittelyssä, haja-asutuksessa sekä vesistöjen
hydrologisten ja morfologisten olojen parantamisessa tarvittavat keskeiset lisätoimenpiteet on esitetty
taulukossa 36.
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Taulukko 36. Luodon-Öjanjärven alueelle suositeltavat vesienhoidon toimenpiteet ja niiden nykytaso
ja tavoitetaso vuonna 2015. (- = ei arvioitu).
Sektori
Haja- ja
loma-asutus

Suositeltavat toimenpiteet
Kuivakäymälät ja harmaiden vesien
suodatus
Liittyminen viemäriin
Kiinteistö- tai kyläkohtaiset
puhdistamot

Nykytaso

Tavoite 2015

lisätoimenpiteet

4 000 kpl

5 200 kpl

1 200 kpl

300 taloutta

1 800 taloutta

1 500 taloutta

1 500 taloutta

7 500 taloutta

6 000 taloutta

Neuvonta

-

Yhdyskuntien
jätevedet

Viemäriverkoston saneeraus

-

1 000 taloutta/
vuosi
30 km

Siirtoviemärit

-

20 km

20 km

Turvetuotanto

Pintavalutus- ja kasvillisuuskentät ym.

2 300 tuotanto ha

4 300 tuotanto ha

2 000 tuotanto ha

Virtaaman säätö

-

4 300 tuotanto ha

4 300 tuotanto ha

Turvetuotantoalueiden jälkihoito

-

1 500 tuotanto ha

1 500 tuotanto ha

Tiiviit alustat

29 km

175 km

146 km

Tehostettu jäteveden käsittely

-

97 tilaa

97 tilaa

Neuvonta

-

240 tilaa

40 tilaa/vuosi

Ravinnepäästöjen hallinta

-

56 000 ha

56 000 ha

Talvinen kasvipeitteisyys

18 000 ha

29 000ha

11 000 ha

Suojavyöhykkeet

380 ha

830 ha

450 ha

Kosteikot

5 kpl

25 kpl

20 kpl

Ravinnepäästöjen tehostettu hallinta

1 000 ha

3 000 ha

2 000 ha

Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen

-

365 000 tn

365 000 tn

Suojavyöhyke ym. suunnittelu

-

Tehostettu neuvonta

-

1 000 tilaa/vuosi

1 000tilaa/vuosi

Luonnonhoitohankkeet

-

5 000 ha

833 ha/vuosi

Hakkuualueiden suojavyöhykkeet

-

25 ha/vuosi

25 ha /vuosi

Lannoituksen suojakaistat

-

7 ha/vuosi

7 ha/vuosi

Pintavalutus tai kosteikot ym.

30 kpl/vuosi

45 kpl/vuosi

15 kpl/vuosi

Tehostettu neuvonta
Kalojen kulkumahdollisuuksien
parantaminen
Säännöstelyn kehittäminen

100 tilaa/vuosi

400 tilaa/vuosi

2 kohdetta

6 kohdetta

-

Selvitys tehty

300 tilaa/vuosi
2 suunnittelu- ja 2
toteutuskohdetta
Selvitys (1 kohde)

Habitaattikunnostukset
Syvänteiden hapetus

5 km
-

25 km
1 kohde

20 km
1 kohde

Tehokalastus

-

3 kohdetta

3 kohdetta

Vesikasvillisuuden poisto

-

2 kohdetta

2 kohdetta

Kunnostuksen suunnittelu

-

1 kohde

1 kohde

Täsmäkartoitus

24 000 ha

50 000 ha

30 000 ha/ 6 vuotta

Säätösalaojitus

100 ha

15 100 ha

15 000 ha

Kuivatusolojen säätö

-

20 000 ha

20 000 ha

Neuvonta

-

500 tilaa/vuosi

500 tilaa/vuosi

Turkistuotanto

Maatalous

Metsätalous

Vesistörakenteet
ja säännöstely

Järvikunnostukset

Maaperän
happamuus

1 000 taloutta/ vuosi
30 km

100 km
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Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää myös ohjauskeinojen käyttöä, tutkimusta ja kehitystyötä sekä
seuraavia toimenpiteitä:
– laaja-alainen maatilojen, turkistilojen, metsätilojen ja haja-asutusalueiden talouksien neuvonta
– maaperän happamuushaittojen hallintaa edistävän valtakunnallisen strategian laadinta ja aiheeseen
liittyvä monipuolinen tutkimus- ja kehitystoiminta
– maatalouden ympäristötukijärjestelmän muuttaminen niin, että Luodon-Öjanjärven valuma-alueen
suojavyöhykkeet, kosteikot, maaperän happamuuden hallintaan liittyvät toimenpiteet ja täsmäkohteiden
talviaikainen kasvipeitteisyys tulee erityistuen piiriin
– maaperän happamuuden huomiointi metsätalouteen liittyvässä suunnittelussa ja rahoituksessa
– riittävän valtion rahoituksen varaaminen haja-asutuksen jätevesien käsittelyn avustamiseen ja vesistöjenkunnostamiseen
– sijainnin ohjauksen käyttö uusia kuormittavia toimintoja perustettaessa ja latvavesistöjen kuormituksen sietoselvityksen laatiminen
– järvien säännöstelyn kehittämismahdollisuuksien selvittäminen ja Alajärven kalojen elohopeapitoisuuden kehityksen seuraaminen sekä elohopeapitoisuuden vähentämismahdollisuuksien selvittäminen
– pienvesien monipuolinen huomiointi maankäytön suunnittelussa, rakennettujen uomien monipuolistaminen ja pienvesien kalataloudellinen kunnostaminen
– lisätiedon hankinta myös pienempien jokien ja järvien ekologisesta tilasta ja kunnostusmahdollisuuksista

7.4 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET VESIEN TILAAN
Luodon-Öjanjärven valuma- alueella vuoteen 2015 mennessä tehtävien toimenpiteiden (taulukko 38)
vaikutukset on arvioitu asiantuntijatyönä. Vesistöön tulevaan kokonaisfosforikuormitukseen on arvioitu
karkealla tasolla Suomen ympäristökeskuksen selvittämien valtakunnallisten ominaiskuormituskertoimien avulla. Laskelmien yhteenveto on esitetty kuvassa 22.
Vuoteen 2015 mennessä suunnitelluilla toimenpiteillä voidaan vähentää Luodon-Öjanjärven alueen
vesimuodostumille kohdistuvaa ravinnekuormitusta 20–40 %. Tämä ei kuitenkaan riitä alueen kaikkien
vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamiseen vuonna 2015. Lisäpanostusta tarvitaan jatkossa ainakin
maatalouden toimenpiteissä.
Vuoteen 2015 mennessä suositeltavien toimenpiteiden vaikutusta Luodon-Öjanjärven valuma-alueen
happamuuteen on vaikeaa arvioida. Jotta vaikutusarvio voidaan tehdä seuraavalla suunnittelukierroksella, tarvitaan lisää tutkimusta happamilla sulfaattimailla tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta. Luodon-Öjanjärven alueella happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ongelmat ovat kuitenkin niin suuria,
että suositellut toimenpiteet tältä osin eivät riitä hyvän tilan saavuttamiseen.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen vesimuodostumien rakenteellista tilaa voidaan parantaa nyt esitetyillä toimenpiteillä. Toimenpiteiden vaikutuksia ei kuitenkaan voida vielä kokonaisuudessaan arvioida,
sillä toimenpiteet edellyttävät pääosin tarkempaa suunnittelua. Esitetyillä toimenpiteillä kuitenkin mahdollistetaan kalojen vaellus Öjanjärven ja meren välillä sekä Ähtävänjoen pääuomassa alempien voimalaitosten ohi ja Kruunupyynjoessa Teerijärvelle asti.
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40

Peltoviljely
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Luonnonhuuhtouma

10
0
Nykytila

Tilanne 2015

Kuva 22. Arvio lisätoimenpiteiden vaikutuksesta Luodon-Öjanjärven valuma-alueen fosforikuormitukseen (tarkistamaton arvio).

7.5 TOIMENPITEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Luodon-Öjanjärven valuma-alueelle suunnitelluilla vesienhoidon toimenpiteillä pyritään parantamaan
alueen vesimuodostumien ja Luodon-Öjanjärven edustan merialueen ekologista tilaa. Toimenpiteiden
vaikutukset vesien käyttötarkoituksiin on arvioitu seuraaviksi:
– Vedenhankinta: Ähtävänjoki on merkittävä asutuksen vedenhankintavesistö ja Luodon-Öjan-järvi
tärkeä teollisuuden vedenhankintavesistö ja vesienhoidon toimenpiteet parantavat joen ja järvien käyttökelpoisuutta raakavetenä. Selkeä vaikutus positiiviseen suuntaan.
– Tulvasuojelu: Esitettyjen vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset tulvasuojeluun ovat vähäiset. Kosteikkojen ja vastaavien toimenpiteiden lisääminen voi hieman vähentää tulvasuojelun tarvetta. Säännöstelyn kehittäminen edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lievä positiivinen vaikutus.
– Virkistyskäyttö: Vesienhoidon toimenpiteet parantavat alueen vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi uintimahdollisuudet paranevat, kun vesistöjen tila paranee. Selvä vaikutus positiiviseen suuntaan.
– Luonnon monimuotoisuus: Kosteikot, suojavyöhykkeet, elinympäristöjen kunnostukset ja eräät
muutkin vesienhoidon toimenpiteet lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kohtalainen vaikutus positiiviseen suuntaan.
– Uhanalaiset lajit: Vesienhoidon toimenpiteet parantavat uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien ja kantojen elinolosuhteita. Vesienhoidolla pyritään parantamaan mm. jokihelmisimpukan, purotaimenen,
nahkiaisen ja rapujen elinolosuhteita. Selvä vaikutus positiiviseen suuntaan..
– Kalastus: Luodon-Öjanjärvi, Luodon-Öjanjärven edustan merialue ja Lappajärvi ovat alueellisesti
merkittäviä kalastuskohteita. Vesienhoidon toimenpiteet parantavat alueen kalaston elinolosuhteita ja
antavat pohjaa alueen kalataloudelliselle kehittämiselle. Selvä vaikutus positiiviseen suuntaan.
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Taulukko 37. Luodon-Öjanjärven toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia. (++ selkeä positiivinen vaikutus, + positiivinen vaikutus, - negatiivinen vaikutus, -- selekä negatiivinen vaikutus).
Toimenpide
Vedenotto
Tulvasuojelu
Virkistys
Luonnon monimuotoisuus
Uhanalaiset lajit
Vesivoiman tuotanto
Kalasto

Suhteellinen vaikutus
++
+
++
+
+
++

Vesienhoidon toimenpiteillä on vesienkäyttömuotojen lisäksi laajempiakin vaikutuksia. LuodonÖjanjärven valuma-alueen toimenpideohjelman yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu seuraavasti:
– Viihtyvyys: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät alueen asukkaiden viihtyvyyttä, kun virkistyskäyttöja kalastusmahdollisuudet lisääntyvät. Vaikutus positiiviseen suuntaan.
– Terveys: Vesienhoidon toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti alueen asukkaiden terveyteen, kun mm.
raakaveden ja uimavesien laatu paranee. Vaikutus positiiviseen suuntaan.
– Toimeentulo: Vesienhoidon toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat erityisesti haja-asutusalueiden
kiinteistön omistajiin ja alueen elinkeinoelämään. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kunnostaminen jätevesiasetuksen mukaiseksi johtaa suuriin kustannuksiin sekä kokonaistasolla että kuormitusvähenemisiin nähden. Ohjelman mukaiset toimenpiteet voivat osin heikentää alueen asukkaiden toimeentuloa, mutta erilaiset tukijärjestelmät vähentävät kustannusten kohtuutonta kohdistumista. Hyvässä tilassa oleva vesistö luo myös toimentulomahdollisuuksia esim. matkailun ja virkistyskalastuksen
kautta. Vaikutus sekä negatiiviseen että positiiviseen suuntaan.
– Työllisyys: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät alueen työllisyyttä. Erityisesti haja-asutuksen jätevesien käsittelyn, maatalouden, metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelutoimet työllistävät alan
toimijoita. Positiivinen vaikutus.
– Yhdyskuntarakenne: Vesienhoidon toimenpiteillä ei oleta olevan merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen.
– Maisema: Vesienhoidon toimenpiteistä ainakin suojavyöhykkeet ja kosteikot vaikuttavat alueen maisemaan. Lievä positiivinen vaikutus.
Taulukko 38. Luodon –Öjanjärven vesistöalueen toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden
sosiaalisia vaikutuksia. (++ selkeä positiivinen vaikutus, + positiivinen vaikutus, - negatiivinen vaikutus, -- selekä negatiivinen vaikutus).
Toimenpide
Viihtyvyys
Terveys
Toimeentulo
Työllisyys
Yhdyskuntarakenne
Maisema

Suhteellinen vaikutus
+
++
+/+
+/+
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8. SELOSTUS VUOROVAIKUTUKSESTA
Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikilla hallinnon tasoilla, sidosryhmien ja
yksittäisten kansalaisten kanssa. Jäsenvaltioita kehotetaan kannustamaan kaikkia osapuolia osallistumaan vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoon, erityisesti hoitosuunnitelmien laatimiseen. Vesienhoitosuunnitelmien laadintaan kuuluu kolme kuulemiskierrosta 1) hoitosuunnitelman laatimisaikataulu ja sitä koskevan työohjelma, 2) katsaus vesienhoitoa koskevista keskeisistä kysymyksistä ja 3)
hoitosuunnitelmaehdotus. Vesienhoitosuunnitelmien valmistelusta, osallistumisesta ja tiedottamisesta
on kansallisella tasolla säädetty laissa vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004). Alueellisen ympäristökeskuksen on järjestettävä vesienhoitosuunnitelman valmistelun aikana riittävä yhteistyö ja vuorovaikutus toimialueensa eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa ja tätä varten tulee olla vähintään yksi
yhteistyöryhmä.

8.1 KUULEMISKIERROKSET
8.1.1 Kuuleminen vesienhoitosuunnitelman laatimisen työohjelmasta ja aika-taulusta
Vuonna 2006 kuulutettiin vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta. Kuulemisaika oli
22.6.–22.12.2006. Lausuntopyyntöjä lähetettiin 98 viranomaiselle, kunnalle ja järjestölle. Lisäksi lausuntopyyntö lähetettiin erikseen tiedoksi kaikille yhteistyöryhmänjäsenille ja varajäsenille. Kuulutuksesta ja mahdollisuudesta ja antaa palautetta ilmoitettiin alueen lehdissä: Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Jakobstads Tidning, Syd-Österbottens tidning, Vasabladet, Österbottningen ja asiasta annettiin
lehdistötiedote. Työohjelma ja aikataulu olivat esillä myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Lausuntoja ja mielipiteitä tuli Länsi-Suomen ympäristökeskukseen yhteensä 46 kappaletta, joista 25 oli
kuntien lähettämiä ja kansalaismielipiteitä 4. Yleisesti toivottiin lisää tiedotusta ja enemmän asiakirjoja
jaettavaksi, sekä kaikkien vesistöjen huomiointia. Lausuntoihin varatun ajan riittävyydestä oli joidenkin
lausunnon antajien mielestä liian pitkä, toisten mielestä liian lyhyt. Palautteesta laadittiin yhteenveto ja
ympäristökeskuksen vastaus, joka julkaistiin verkkosivuilla: www.ymparisto.fi > Länsi-Suomi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen vesienhoidosta
> Työohjelma ja aikataulu.
Kuuluttamisprosessia koskeva palaute pyrittiin huomioimaan keskeisten kysymysten kuuluttamisessa ja
toimenpideohjelman valmistelussa. Kaikkia vesistöjä ei pystytä käsittelemään erillisinä osioina, mutta
pienet vesistöt tulevat huomioiduksi valuma-alueille kohdistuvien hoitotoimien kautta.
8.1.2 Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä
Vuonna 2007 kuulutettiin vesienhoidon keskeiset kysymykset. Kuulemisaika oli 21.6.–21.12.2007.
Lausuntopyyntöjä lähetettiin 115 viranomaiselle, kunnalle ja järjestölle. Tämän lisäksi lähetettiin tiedotuskirje 219 vesialueiden omistajalle. Lehdissä ilmoitettiin asian vireilläolosta ja mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä. Edellisen kuulutuksen palautteen seurauksena lehti-ilmoitus julkaistiin myös
Suupohjan Sanomissa. Lehdistötiedotteita annettiin kolme. Keskeisten kysymysten asiakirja kuulemiskirjeineen on esillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi > Länsi-Suomi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen vesienhoidosta >
Keskeiset kysymykset.
Lausuntoja ja mielipiteitä tuli Länsi-Suomen ympäristökeskukseen yhteensä 90 kpl, joista kansalaismielipiteitä oli 27 kpl.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen osalta esitetyt erilliskannanotot ja miten ne on toimenpideohjelmassa huomioitu, on esitetty liitteessä 6.
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8.1.3 Kuuleminen ehdotuksesta vesienhoitosuunnitelmaksi
Vuonna 2008 kuulutettiin ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi ja ehdotukset vesienhoidon toimenpideohjelmiksi. Lausuntopyyntöjä lähetettiin yhteensä 200 ja ilmoitukset julkaistiin lehdissä kuten edelliselläkin kuulemiskierroksella. Asiakirjat olivat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla ja alueen
kuntien virastoissa ja suurimmissa kirjastoissa. Kuulutusaika loppui 30.4.2009 ja lausuntoja saatiin 76
ja kansalaispalautteita 26. Palautteesta laadittiin yhteenveto, joka julkaistiin ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi > Länsi-Suomi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon
suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen vesienhoidosta > Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi.
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8.2 YHTEISTYÖRYHMÄ
Keskeinen tekijä vesienhoidonyhteistyössä on laajapohjainen yhteistyöryhmä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella toimiva yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 16.6.2005. Yhteistyöryhmässä on yhteensä 64 jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat 32 tahoa (liite 7). Vuosina 2005–2009
on pidetty 14 kokousta taulukko 39 mukaisesti.
Taulukko 39. Yhteistyöryhmän kokoukset ja osallistujamäärät
Kokous
päivämäärä

Paikkakunta

Osallistujamäärä

I

16.6.2005

Ylihärmä

32

II

4.5.2006

Vaasa

26

III

1.12.2006

Vaasa

27

IV

15.2.2007

Kokkola

23

V

11.5.2007

Seinäjoki

25

VI

29.10.2007

Vaasa

21

VII

10.12.2007

Kokkola

15

VIII

21.2.2008

Seinäjoki

lX

23.4.2008

Vaasa

19

X

16.6.2008

Kokkola

12

Xl

11.8.2008

Seinäjoki

17

X11

17.3,2009

Vaasa

22

1.6.2009

Kokkola

12

4.11.2009

Kokkola

26

X111

X1V

Kokouksessa käsiteltyjä aiheita
- Yhteistyöryhmän toimikausi
- Yhteistyöryhmän tehtävät
- Vesienhoitosuunnitelman valmistelu ja sen vaiheet.
- Vuoden 2006 kuulutus
- Suojelukohderekisteri ja työohjelman aikataulu.
- Pintavesien tyypittely
- Pohjavesien ryhmittely
- Seurantaohjelman luonnos
- Keskeisten kysymysten valmisteluaikataulu
- Pohjavesien ryhmittely ja seurantaohjelma
- Pintavesien seurantaohjelma
- Lausunnot työohjelmasta ja aikataulusta
- Keskeisten kysymysten ja toimenpideohjelmien valmistelun
aikataulu
- Keskeisten kysymysten internet-kysely yhteistyöryhmälle
- Vesienhoitoalueen seurantaohjelma ja raportointi EU:lle
- Vastaus työohjelman ja aikataulun palautteeseen
- Vesienhoidon viestintäsuunnitelma 2007–2009
- Vuonna 2007 kuulutettava asiakirjan malli
- Toimenpideohjelmien valmistelu ja sen alatyöryhmät
- Vuoden 2007 kuulutuksen aikataulu
- Keskeisten kysymysten asiakirja
- Toimenpideohjelmien laadinnan työohjelma
- Alatyöryhmien toiminta
- Pintavesien tyypittely ja vesimuodostumien nimeäminen
- Pintavesimuodostumat ja niiden riskinarviointi
- Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien nimeämisen
perusteet
- Pohjavesien riskinarvioinnin perusteet
- Toimenpideohjelmien laatimistilanne
- Yhteistyöryhmän laajentaminen
- Vesienhoidonsuunnitelman laadinnan aikataulu
- Pintavesimuodostumien luokittelun periaatteet
Voimakkaasti muutettujen vesien nimeämisen luonnos
- Kyrönjoen toimenpideohjelman luonnos
- Vesienhoidon keskeisten kysymysten kuulemisen palaute
- Pintavesien luokittelu
- Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut muodostumat
- Pohjavesien luokittelu ja toimenpideohjelman laatiminen
- Pintavesien luokittelu
- Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen pintavesien nimeäminen
- Pintavesien tavoitteet
- Toimenpideohjelmien yhteenvedot
- Vesienhoitosuunnittelun tilannekatsaus
- Vesienhoitosuunnitelman ehdotus
- Tavoitetilan poikkeamisen perustelut
- Vesienhoidon seurantaohjellma
- Vesienhoitosuunnitelmasta saadut lausunnot ja asiakirjan viimeistely
- Vesienhoitosuunnitelmasta saatu palaute
- Vesienhoitosuunnitelmaan suunnitellut muutokset ja työn
aikataulu
- Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelmien esittely
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8.3 ÄHTÄVÄNJOEN; PURMONJOEN; KRUUNUPYYNJOEN JA KOVJOEN
NEUVOTTELUKUNTA JA SEN ALAISET RYHMÄT
8.3.1 Neuvottelukunta
Neuvottelukunnassa on edustettuna yhteensä 30 tahoa (kuntia, maakuntaliittoja, viranomaisia, järjestöjä). Neuvottelukunnan kokouksissa vesienhoidon suunnittelua on käsitelty taulukko 40 mukaisesti.
Taulukko 40. Vesienhoidon käsittelyä Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen neuvottelukunnassa.
Päivämäärä
30.5.2006
29.5.2007
3.6.2008
27.5.2009

Osallistujien määrä
29
25
25
22

Käsiteltyjä aiheita
Vesienhoidon työohjelma, aikataulu ja yhteistyöryhmä
Vesienhoidon keskeiset kysymykset
Toimenpideohjelma ja vesienhoitosuunnitelma
Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman viimeistely

8.3.2 Työryhmä
Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen neuvottelukunnan työryhmä toteuttaa neuvottelukunnan hyväksymää toimintaohjelmaa ja valmistelee vesistöalueen neuvottelukunnan kokoukset.
Työryhmä koostuu eri intressitahojen edustajista ja neuvottelukunta ja työryhmä voivat perustaa hankekohtaisia tilapäisiä työryhmiä. Työryhmässä on edustettuna 8 tahoa. Taulukosta 41 käy ilmi vesienhoitosuunnitteluun liittyvien aiheiden käsittely työryhmässä.
Taulukko 41. Vesienhoitoon liittyvien aiheiden käsittely Ähtävänjoen, Purmon, Kruunupyynjoen ja
Kovjoen työryhmässä.
Päivämäärä
28.3.2007
27.11.2007

Osallistujien määrä
11
11

6.2.2008

12

2.4.2008

10

25.3.2009

12

Käsiteltyjä aiheita
Esitys vesienhoidon työryhmän perustamisesta
- Vesienhoidon suunnittelun aikataulu ja toimenpideohjelmien laadinta LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueella
- Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen, Purmonjoen ja Kovjoen vesimuodostumat
- Toimenpideohjelman sisällysluettelo sekä kappaleet 1-3.
- Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja mahdolliset toimenpiteet
Alustava luokitus ja riskialueet
Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut pintavesimuodostumat
Toimenpideohjelman kappaleet l – 6.
Toimenpideohjelman toimenpiteet
Happamien sulfaattimaiden toimenpiteet
Vesienhoitosuunnitelman viimeistely

Ähtävänjoki ym. jokien työryhmän kommentteja on huomioitu laajasti toimenpideohjelman valmistelussa. Työryhmä on vaikuttanut keskeisten kysymysten määrittelyyn ja asiaa koskevaan kartan sisältöön. Työryhmän ehdotuksesta vesimuodostumien rajausta ja ryhmittelyä on muutettu. samoin eräitten
vesimuodostumien nimiä. Ohjelmassa on myös huomioitu työryhmän kannanottoja vesienhoidon toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.
8.3.3 Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmä
Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmässä on edustajia valuma-alueen kunnista ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta. Säännöstelytyöryhmä on käsitellyt vesienhoitoa kokouksissaan 28.3.2007 ja 30.10.2007.
8.3.4 Luodon-Öjanjärven hankeryhmä
Luodon-Öjanjärven hankkeen hankeryhmässä on edustajia Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn
kaupungista, Kruunupyyn, Pedersören ja Luodon kunnasta, Norra svenska fiskeområdet-nimisestä kalastusalueesta, Geologian tutkimuskeskuksesta, Öjanjärven säännöstely-yhtiöstä, Rannikon metsäkeskuksesta, Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksestä, Skogsvårdsföreningen Norrskog-nimisestä metsänhoitoyhdistyksestä, Åbo Akademi, Geologian ja Mineralogian laitoksesta sekä Länsi-Suomen ympäris-
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tökeskuksesta. Hankeryhmä on käsitellyt vesienhoitoa ja happamuuden torjunta seuraavasti kokouksissaan (taulukko 42).
Taulukko 42. Vesienhoitoon ja happamuuden torjuntaan liittyvien aiheiden käsittely LuodonÖjanjärven hankeryhmässä.
Päivämäärä
9.1.2007.2007
23.2.2007
22.10.2007
17.12.2007
11.2.2008

Osallistujien määrä
15
15
15
17
16

1.4.2004
3.6.2008

15
15

Käsiteltyjä aiheita
Happamuuden torjuntaprojekti
Vesienhoidon suunnittelun aikataulu, keskeiset kysymykset
Toimenpideohjelman sisällysluettelo
Vesimuodostumat happamuuden torjunnan suositukset, toimenpideohjelma
Toimenpideohjelman alkuosa, luokittelu, voimakkaasti muutetut vesimuodostumat
Toimenpideohjelma, kartat
Toimenpideohjelman yhteenveto

Hankeryhmän kannanottoja on huomioitu samoin kuin työryhmän kannanottoja.

8.4 YLEISÖTILAISUUDET JA MUU TIEDOTUS
Kuuluttamisen yhteyteen annettujen tiedotteiden lisäksi Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut 6
muuta vesienhoitoon liittyvää tiedotetta. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue on
tämän lisäksi antanut yhden lehdistötiedotteen.
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9. YHTEENVETO
Luodon-Öjanjärvi ja siihen laskevat joet muodostavat laajan kokonaisuuden. Alueella on neljä jokea
Ähtävänjoki, Kruunupyyjoki, Purmonjoki ja Kovjoki. Alueen suuret järvet (Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi ja Luodon-Öjanjärvi) ovat merkittäviä virkistyskäyttökohteita. Kokkolan ja Pietarsaaren suurteollisuus ottaa raakavetensä Luodon-Öjanjärveltä ja Pietarsaaren kaupunki Ähtävänjoesta. Alueella esiintyvän jokihelmisimpukan vuoksi Ähtävänjoki kuuluu Natura-ohjelmaan. Luodon-Öjanjärven valumaalue on osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta (läntinen vesienhoitoalue) ja
joelle on vuosina 2008 -2009 valmisteltu vesienhoidon toimenpideohjelma.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueelta on tarkasteluun otettu kaikki yli 100 km²:n valuma-alueen joet,
kaikki yli 5 km²:n järvet ja muuten alueellisesti merkittävät järvet. Luodon-Öjanjärven valuma-alueella
on 12 tällaista jokimuodostumaa ja viisi yli 5 km²:n järveä. Toimenpideohjelmassa on käsitelty vesimuodostumia seuraavasti ryhmiteltynä:
- Luodon-Öjanjärvi (Luodonjärvi,Öjanjärvi),
- Ähtävänjoen virtavedet (Ähtävänjoki, Välijoki, Kurejoki, Kuninkaanjoki, Levijoki, Vimpelinjoki ja
Poikkijoki),
- Lappajärvi, Evijärvi ja Alajärvi,
- Purmonjoen ja Kovjoen valuma-alue (Purmonjoki, Norijoki sekä Kovjoki) ja Kruunupyynjoen
valuma-alue (Kruunupyynjokija Porasenjoki).
Ähtävänjoki, Välijoki, Kurejoki ja Luodon-Öjanjärvi on nimetty voimakkaasti muutetuiksi vesistöiksi.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ovat hajakuormitus, rakenteelliset muutokset, säännöstely ja happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ajoittaiset ongelmat.
Luodon-Öjanjärven valuma-alue pähkinänkuoressa
• Valuma-ala: 4 280 km2
• Asukkaita: 45 900
• Vesistöjä: 331 km2 (7,1 %)
• Peltoa: 582 km2 (14 %)
• Turvetuotantoa: 43 km2 (1 %)
• Turkiseläintiloja: 250 kpl
• Voimalaitoksia: 9 kpl
• Natura-vesistö: (Ähtävänjoki)
• Vedenhankintavesistö: (Ähtävänjoki)
• Loma-asuntoja: 5 200 kpl

Miten Luodon-Öjanjärven alueen vesistöt voivat?
Vesien ekologinen tila vaihtelee Luodon-Öjanjärven valuma-alueella huonosta (Alajärvi, Purmonjoki,
Kovjoki) erinomaiseen (Poikkijoki). Alueen jokien ja järvien ekologinen tila on huonompi kuin Suomessa keskimäärin. Purmonjoen ja Kovjoen kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi, mikä
johtuu happamilta sulfaattimailta huuhtoutuvasta metallikuormituksesta.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen jokien ekologista tilaa heikentää erityisesti ravinnekuormitus,
happamuus- ja metallikuormitus ja jokien rakenteeseen tehdyt muutokset (mm. vaellusesteet ja säännöstely). Keskimääräinen fosforikuormitus on vajaa 93 t/vuosi ja typpikuormitus 1900 t/vuosi. Laskennallinen ravinnekuormitus on pääosin peräisin maataloudesta.

Miten hyvä tila voidaan saavuttaa?
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen,
mikä edellyttää mm. ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä, maaperästä liikkeelle lähtevän
happamuuden hallintaa, kalojen vaelluksen turvaamista sekä vesistöjen kunnostusta. Vesien hyvän tilan
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saavuttaminen edellyttää myös tiedollisia, taloudellisia ja hallinnollisia ohjauskeinoja. Neuvontaa
ja koulutusta tarvitaan haja-asutuksen, maatalouden, metsätalouden ja turkistuotannon vesiensuojelussa
sekä maaperän happamuuteen liittyvissä toimenpiteissä.
Tavoitteet pähkinänkuoressa
• Ihmisen aiheuttaman fosforikuormituksen vähentäminen 30 – 50 %
• Ihmisen aiheuttaman typpikuormituksen vähentäminen25 – 50 %
• Kiintoainekuormituksen vähentäminen
• Pidemmän jakson pH-minimin nostaminen tason 5,0 -5,5 yläpuolelle
• Haitallisten metallipitoisuuksien laskeminen (kadmium)
• Kalojen vaellusmahdollisuuksien parantaminen
• Jokihelmisimpukan elinolojen turvaaminen
• Vedenhankinnan edellytysten turvaaminen
Hyvän tilan saavuttaminen edellyttää Luodon-Öjanjärven valuma-alueella sekä nykykäytännön
mukaisia toimenpiteitä että monipuolisia lisätoimenpiteitä. Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä
tarkoitetaan toimintaa, joka perustuu nykyiseen lainsäädäntöön tai pysyväisluontoisiin sopimus- ja rahoitusjärjestelmiin.
Lappajärvi on Ähtävänjoen keskusjärvi, missä hyvän tilan saavuttaminen edellyttää järveen tulevan
ravinnekuormituksen vähentämistä noin kolmanneksella.
30.4.2009

Miten toimenpiteet vaikuttavat?
Esitetyt toimenpiteet parantavat selkeästi Luodon-Öjanjärven valuma-alueen vesistöjen tilaa ja hyvä
tila on niiden avulla saavutettavissa Kruunupyynjoella, Evijärvellä ja Lappajärvellä mahdollisesti
jo vuoteen 2015 mennessä. Ähtävänjoella, Alajärvellä ja Luodon-Öjanjärvellä tarvitaan jatkoaikaa vuoteen 2021. Jatkoajan tarve johtuu erityisesti rakenteellisten muutosten vaatimasta ajasta ja maaperän
happamuuden hallinnan vaikeudesta. Kovjoella ja Purmonjoella maaperän happamuuden hallinta edellyttää jatkoaikaa vuoteen 2027.
Luodon-Öjanjärven valuma-alueella käytetään nykyisin yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn 2,8 milj.
euroa vuodessa ja maatalouden ympäristötukeen 7,4 milj. euroa. Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
maksavat yhteensä n 18,7 milj..euroa vuodessa. Toimenpideohjelmassa ehdotetut lisätoimenpiteet maksavat karkean arvion mukaan 13,4 milj. euroa vuodessa.
Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja vesistön
virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia. Toimenpiteiden avulla voidaan parantaa myös jokihelmisimpukoiden elinolosuhteita ja vedenhankintaa.

Luodon –Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma /29.11.2009

103

LÄHDELUETTELO
Carter, T., R (toim.). 2007: Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT. Suomen ympäristö 1/2007
Leikola, N., Kokko, A., From, S., Niininen, I., Hokka, V. 2006: Natura 2000-alueiden valinta vesienhoidon järjestämisen suojelualueiden rekisteriin – Esitys pinta- ja pohjavedestä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeimmistä Natura 2000-alueista.
Etelä-Pohjanmaan agronomit ry. 2007: Etelä-Pohjanmaan maatalous 2003.
Etelä-Pohjanmaan agronomit ry. 2007: Etelä-Pohjanmaan maatalous 2006.
Etelä-Pohjanmaan liitto. 2006: Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010.
Hakola, M 2005 Järviseudun kosteikkokartoitus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 390.
Hippi, S & E-M Savola 2002: Tarvolan kyläsuunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskus Moniste 70
Hippi, S & E-M Savola 2002: Luoma-Ahon kyläsuunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskus, Moniste
83
Ilvessalo-Lax, H. (toim.). 2007: Länsi-Suomen ympäristöstrategia 2007–2013.
Keski-Pohjanmaan Liitto 2005: Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma
Keski-Pohjanmaan Liitto 2006: Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010
Kustens skogscentral. 2006: Kustens regionala skogsprogram 2006–2010.
Laki vesienhoidon järjestämisestä. Suomen säädöskokoelma 1299/2004
Maa- ja metsätalousministeriö 1999: Vesivarastrategia

Maa- ja metsätalousministeriö 2001: Luonnonvarastrategia. MMM:n julkaisuja 8/2001
Maa- ja metsätalousministeriö 2002:Virkistyskalastus Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeriön vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja
58.
Maa- ja metsätalousministeriö 2005:Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. MMM:n julkaisuja 1/2005
Maa- ja metsätalousministeriö 2007: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013
Maa- ja metsätalousministeriö 2007: Suomen elinkeinokalatalouden strategia suunnitelma 2007–2013
Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaa, Mäki-Hakola, P. (toim.) 2005: Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen
metsäohjelma 2006–2010.
Metsälaki. Suomen säädöskokoelma 1093/1996
Nyroos, H., Partanen-Hertell, M., Silvo, K., Kleemola, P. (toim.) 2006: Vesiensuojelun suuntaviivat
vuoteen 2015. – Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto tuloksista Suomen ympäristö.
55/2006.
Palko, J. & Alasaarela, E.1988. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja niiden vaikutus veden happamuuteen Luodon-Öjanjärven vesistöalueella. VVT, Rakennuslaboratorio, Oulu 43 s.
Pintavesien ekologisen luokittelun vertailuolot ja luokan määrittäminen 2008: Suomen ympäristökeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Pohjanmaan liitto. 2007: Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010
Polso, A.2001 Suojavyöhykesuunnitelma Lappajärven valuma-alueelle. Alueelliset ympäristöjulkaisut 218.
Prioriteettiainedirektiiviluonnos 2007: Euroopan unionin neuvosto
Rautio, L.M., Aaltonen, E.-K., Storberg, K.-E. 2006: Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoitoohjelma-Preliminärt skötselprogram för Kyro älvs vattendragsområde. Alueelliset ympäristöjulkaisut, Länsi-Suomen ympäristökeskus. 16.

Luodon –Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma /29.11.2009

104

Roos, M., Åström, M. 2006: Gulf of Bothnia receives high concentrations of potentially toxic metals
from acid sulphate soils. Boreal Environment Research, 11:383–388.
Simolin, E 2001:Kurejoen maisema. Kulttuurimaiseman ja vesistön hoito Kurejokilaaksossa. Alueelliset ympäristöjulkaisut 207
Sorjanen, M. 2006: Suojavyöhykesuunnitelmien ja tehtyjen suojavyöhykesopimusten koonti ja digitointi. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus ja Länsi-Suomen ympäristökeskus.
Suomen Itämeren suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 2002: Suomen ympäristö 569
Ympäristöministeriö 2007: Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015, Valtioneuvoston periaatepäätös. Suomen ympäristö. 10/2007
Tulvadirektiivi. Neuvoston direktiivi 2007/60/EU
Uimavesidirektiivi. Neuvoston direktiivi 2006/7/EU
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista. Suomen säädöskokoelma 1303/2004
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Suomen säädöskokoelma 542/2003
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä. Suomen säädöskokoelma 1040/2006
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista. Suomen säädöskokoelma
1022/2006
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä. Suomen säädöskokoelma 888/2006
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma 889/2006
Veijalainen, N., Vehviläinen, B. 2006: Ilmastonmuutoksen vaikutus P-patojen mitoitustulviin, Kyrönjoki. Suomen Ympäristökeskus, raportti.
Vesienhoidon asetustoimikunnan asettama keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien jaosto
2006: Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet vesienhoitosuunnitelmissa. Suomen ympäristö. 8/2006
Vesilaki. Suomen säädöskokoelma 264/1961
Vesipolitiikan puitedirektiivi. Neuvoston direktiivi 2000/60/EU
Voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erityiskysymykset ja hydrologismorfologisen tilan arviointi. 2008. Suomen ympäristökeskus, TPO -projekti.
Ympäristöministeriö 1998: Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005. Suomen ympäristö 226.
Ympäristöministeriö 2007: Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015. Valtioneuvoston periaatepäätös.
Suomen ympäristö 10/2007
Ympäristönsuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 86/2000

Luodon –Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma /29.11.2009

105

LIITTEET
LIITE 1
Järviseudun vesistöjen vedenlaadun parantamiseen tarvittavia toimenpiteitä
(Ympäristöystävällinen Järviseutu –hanke, 29.11.2005)

1. Yleistä
Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeen toiminnan kohteena ovat olleet Alajärven kaupungin, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueilla sijaitsevat vesistöt vuosina 2002-2005. Tavoitteena on
ollut edistää vesistöjen valuma-alueilla toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää vesistöihin tulevaa ja ihmistoiminnasta johtuvaa ravinnekuormitusta. Hanke on ollut jatkoa Lappajärvi Life –
projektille (1999-2002).
Hankkeen alueella sijaitsevat Järviseudun kaikki suurimmat järvet: Lappajärvi, Evijärvi sekä Alajärvi.
Alueen asukkaille merkittäviä järviä ovat myös Alajärven Iiruunjärvi, Kaartusenjärvi, Ojajärvi ja Menkijärvi, Evijärvellä sijaitsevat Kerttuanjärvi ja Haapajärvi sekä Vimpelissä Sääksjärvi. Lappajärvellä
itse Lappajärven lisäksi voidaan mainita Valkeisjärvi ja osittain Lappajärven puolelle sijoittuva Lappisenjärvi Kauhavan rajalla.
Järviä yhdistävät joet. Alajärveen laskevat Kuninkaanjoki ja Levijoki. Alajärvestä Lappajärveen virtaa
Kurejoki. Muita Lappajärveen laskevia suurimpia jokia ovat Vimpelinjoki ja Vieresjoki. Lappajärvestä
puolestaan vedet purkautuvat Evijärveen Välijokea pitkin ja Evijärvestä vedet jatkavat kohti Pohjanlahtea Ähtävänjokea pitkin. Suurin osa hankealueesta kuuluu Ähtävänjoen vesistöön, mutta Evijärven
Kerttuanjärvi kuuluu Purmonjoen vesistöalueeseen ja Vimpelin Sääksjärvi Kruunupyynjoen vesistöön
sekä Alajärven Menkijärven vedet laskevat Lapuanjoen vesistöön.

2. Vesistöjen vedenlaatu
Yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan luokkaan hyvä kuuluvat Evijärvi ja Ähtävänjoki. Luokkaan tyydyttävä kuuluu Lappajärvi. Vedenlaadulta luokkaan välttävä kuuluvat Alajärvi ja Alajärveen
laskeva Kuninkaanjoki sekä Lappajärveen laskevat Kurejoki, Vimpelinjoki ja Kokkopuro (LänsiSuomen ympäristökeskus 2005).
Veden yleisluokituksen mukaan hyvä tarkoittaa, että vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi
rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin.
Vesistön kuuluessa laatuluokkaan tyydyttävä tarkoittaa, että vesialue on jätevesien, hajakuormituksen
tai muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muutoin muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähavaintoja voi esiintyä toistuvasti.
Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin.
Veden laatuluokka välttävä tarkoittaa, että vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat
rajoittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa
tai eliöstössä voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäisiä.

3. Mistä kuormitus tulee?
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Järviseudun vesistöjä kuormittaa pääasiassa hajakuormitus: peltoviljely, haja-asutuksen jätevedet, karjatalous, turkistarhaus, metsätalous ja turvetuotanto. Ähtävänjoen vesistön kuormitusselvityksen mukaan suurin osa ihmisen toiminnan aiheuttamasta fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä, lähes 60
%. Seuraavaksi eniten fosforikuormitusta tulee karjataloudesta 15 %, haja-asutuksesta 10 %, turkistarhauksesta 6 %, metsätaloudesta 7 % ja turvetuotannosta noin 1 %.
Pistemäisen kuormituksen osuus kokonaisfosforikuormituksesta on noin 1 %. Pistemäisiä kuormituslähteitä ovat kuntien viemärilaitosten puhdistamoiden sekä teollisuuslaitosten purkuputket. Vähän veden aikana pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta voi olla merkittävä. Alajärven kaupungin
puhdistamosta vedet johdetaan Kurejokeen, Vimpelissä Lappajärveen, Lappajärvellä Kirsinpäkin kautta Evijärveen ja Evijärvellä Välijokeen aivan joen laskukohdassa Evijärveen. Soinin kunnan puhdistamolta johdetaan vedet Kuninkaanjokeen. Perunateollisuus on merkittävin alueella jätevettä tuottava
teollisuus. Järviseudun Perunan puhdistamon jätevedet johdetaan Lappajärveen ja Evijärven Perunan
puhdistamosta vedet purkautuvat puolestaan Ähtävänjokeen. Kuntien ja teollisuuden puhdistamoilla on
toistaiseksi voimassa olevat ja määräajoin tarkistettavat ympäristölupaviraston myöntämät luvat puhdistettujen jätevesien johtamiseksi vesistöihin. Lupamääräyksiin sisältyvät puhdistamojen kuormituksen ja alapuolisten vesistöjen sekä kalatalouden tarkkailuvelvoitteet. Puhdistamojen hyvä toiminta on
tärkeää vesistöjen vedenlaadun kannalta.

4. Vesienhoidon tavoitteet
Valtioneuvosto hyväksyy Suomen vesiensuojelun tavoiteohjelman. Tavoiteohjelmia on laadittu 1970luvulta lähtien ja uusin on ”Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005”, joka hyväksyttiin vuonna 1998.
Vesiensuojelun periaatepäätös sisältää yleiset ja kuormittajakohtaiset tavoitteet vesien rehevöitymistä
aiheuttavien ravinnepäästöjen vähentämiseksi ja pohjavesien suojelun tehostamiseksi. Tavoitteena on
ollut vähentää vuoteen 2005 esimerkiksi maa- ja metsätalouden kuormitusta 50 prosentilla ja hajaasutuksen kuormitusta 35 prosentilla. Tavoitteita ei ole saavutettu, vaikka vesiensuojelussa on edistyttykin. Uudet valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2015 ovat valmisteilla.
Lappajärvi on rehevöitynyt vähitellen viimeisten vuosikymmen aikana. Lappajärven nykyinen ravinnekuormitus ylittää selvästi järven sietokyvyn. Järven sietokyvyn, ns. ylempi sietoraja, on laskennallisesti
40 000 kg P/a ja alempi sietoraja 15 000 kg P/a. Alempaa sietorajaa pienemmällä kuormituksella järvi
pysyy karuna ja puhdasvetisenä. Alemman ja ylemmän tason välillä järvi rehevöityy lievästi, mutta
rehevöitymistä voidaan hallita hoitotoimenpiteillä. Ylempää sietorajaa suuremmalla kuormituksella
järvi puolestaan rehevöityy hallitsemattomasti. Lappajärveen tulee nykyisin fosforia noin 55 400
kg/vuosi. (Rautio 2002)
Valtakunnallisen tavoiteohjelman vuoteen 2005 tavoitteet asetettiin kahdelle eri vesiensuojelutasolle
ns. perustaso ja tavoitetaso. Jos Lappajärven valuma-alueella toteutetaan vesiensuojelun perustason
mukaiset toimet, niin ulkoinen fosforikuormitus pienenee 10 000 kg/a ja tavoitetasolla 20 000 kg/a.
Toisin sanoen Lappajärven ylimmän sietorajan alapuolelle päästään vasta tavoitetason mukaisilla toimenpiteillä, mikä tarkoittaa, että käyttöön tulee ottaa vesiensuojelullisesti parhaat teknisesti ja taloudellisesti toteutumiskelpoiset keinot. (Rautio 2002)
Vesienhoidon nykyisenä tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä.
Tässä tavoitteenasettelussa tullaan käyttämään uutta vesien biologiaan perustuva luokittelua, joka on
vasta valmisteilla. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että Järviseudun vesistöt eivät ole hyvässä ekologisessa tilassa ja tälle alueelle on laadittava oma toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään hyvän tilan
saavuttamiseen. Koko Ähtävänjoen valuma-alueella tullaan tarvitsemaan toimenpiteitä, joilla voidaan
pienentää vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja vähentää aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden aiheuttamia haittoja. Tällainen toimenpideohjelma laaditaan vuosina 2006-2008 ja on osa läntisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa, joka on tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa vuonna 2009.
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5. Toimenpide-ehdotukset vesistöjen kunnostamiseksi
Lappajärvi Life –projektissa (1999-2002) aloitettiin voimakas työ Lappajärven ja sen valuma-alueen
kunnostamiseksi ja vedenlaadun parantamiseksi. Projektissa etsittiin ja tutkittiin erilaisia keinoja vesistöön kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Hyviksi todettuja menetelmiä ja toimintatapoja
on jatkettu myös Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeessa (2002-2005). Tärkeäksi koettuja keinoja vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi tulee jatkaa vielä hankkeiden jälkeenkin.
5.1. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
5.1.1. Haja-asutuksen jätevedet
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) mukaan haja-asutusalueella toimivan puhdistamon on vähennettävä orgaanista ainetta 90 %, fosforia 85 % ja typpeä 40 %. Kuntien hyväksymillä ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan puhdistusvaatimuksia pienentää asetuksen antamissa rajoissa: orgaaninen aine 85 %, fosfori 70 % ja typpi 30 %.
Alajärven kaupungissa sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnissa on hyväksytty vuonna 2004
vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joissa on määritelty mm. kunnallisten viemäriverkostojen toiminta-alueet sekä niiden laajentuminen. Lisäksi haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta suunnitelmiin
on merkitty kylät tai alueet, jotka soveltuisivat yhteisten jäteveden puhdistamojen käsittelyalueiksi.
Suunnitelmiin liittyviin karttoihin on merkitty jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimuksiltaan erilaiset
vyöhykkeet. Lähellä vesistöjä sijaitsevilla vyöhykkeillä jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset ovat
tiukimmat. Kauempana vesistöistä jätevesien puhdistusvaatimukset lievenevät.
Lappajärvi Life – hankkeessa tehtiin jätevesien käsittelysuunnitelma 90 kiinteistölle ja 53 kiinteistölle
rakennettiin puhdistamo. Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeessa tehtiin kiinteistökohtaisia jätevesisuunnitelmia 132 kiinteistölle. Yhteensä 36 jätevedenpuhdistamon rakentamista tuettiin. Lisäksi
Vimpelin Rantakylällä 220 kiinteistölle tehtiin viemäröintisuunnitelma, jossa jätevedet tullaan johtamaan Vimpelin kunnan puhdistamolle. Kompostikäymälöiden rakentamiseen annettiin Life- hankkeessa avustusta kahdeksaan (8) kohteeseen ja Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeessa 48 kohteeseen, jotka olivat pääasiassa loma-asuntoja. Yhteensä hankkeissa on edistetty noin 500 kiinteistön jätevesien käsittelyä. Alajärven kaupungin, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien haja- asutusalueella viemäröintiverkostojen ulkopuolella sijaitsee yhteensä lähes 6850 kiinteistöjä, joista vakituisesti
asuttuja on noin 4180 ja loput noin 2670 loma-asuntoja.
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

-

-

Haja-asutusalueella jätevesien käsittelymenetelmät parannetaan nykyisten vaatimusten
mukaisiksi. Tavoitteena on, että toteutetaan mahdollisimman paljon kyläkohtaisia tai
useiden kiinteistöjen yhteisiä puhdistamoja. (vastuutaho: kiinteistönomistajat)
Edistetään kompostikäymälöiden rakentamista erityisesti loma-asunnoilla. (vastuutaho:
kiinteistönomistajat)
Viemäriverkostojen lähialueet liitetään kunnalliseen viemäriverkostoon kuntakohtaisissa
vesihuollon kehittämissuunnitelmissa esitettyjen aikataulujen mukaisesti. (vastuutaho:
kunnat, kiinteistönomistajat)
Järviseudun kunnat perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on vesiensuojelun ja erityisesti
haja-asutuksen ja maatalouden kuormituksen vähentäminen. Työryhmän perustajana
voisi toimia esimerkiksi Järviseudun seutukunnan aluekehitysjaosto. (vastuutaho:
seutukunta ja kunnat)
Vimpelin Rantakylän viemäröintihanke toteutetaan. (vastuutaho: Vimpelin kunta ja
kyläseura)
Edistetään tiheimpien taajamien ja kylien yhteispuhdistamojen rakentamista. (vastuutaho
kunnat ja osuuskunnat)
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Kun rakennetaan uusia vesijohtolinjoja, huolehditaan, että alueen jätevesien käsittely
toteutetaan myös asetuksen vaatimusten mukaisesti. (vastuutaho: kiinteistönomistajat,
kunnat ja osuuskunnat)
Ähtävänjokirahastolta voidaan hakea tukea yhteispuhdistamojen suunnitteluun ja
toteutukseen. ( vastuutaho: kiinteistönomistajat ja rahasto)
Ympäristökeskus, kunnat ja osakaskunnat avustavat mahdollisuuksien mukaan hajaasutusalueiden puhdistamojen rakentamisessa.
Yhteispuhdistamojen toiminnasta huolehditaan haja-asutusalueilla. (vastuutaho:
kiinteistönomistajat, osuuskunnat ja kunnat)
Järjestetään suunnittelijoille ja urakoitsijoille ajankohtaista koulutusta jätevesien
käsittelymenetelmien suunnittelusta ja rakentamisesta. (vastuutaho: ympäristökeskus,
vesiensuojeluyhdistys, kunnat)
Ympäristöviranomaiset tiedottavat Järviseudun asukkaita erilaisista puhdistamoratkaisuista
ja niiden toimivuudesta. (vastuutaho: ympäristökeskus, kunnat, vesisuojeluyhdistys)

5.1.2. Kotieläintilat
Eläinsuojista tulee vesistöihin ravinnekuormitusta lähinnä lantavarastojen vuotovesistä, jaloittelutarhoista ja maitotiloilla lisäksi maitohuoneiden tilatankkien pesuvesistä. Tilojen lantavarastojen tulisi olla
nitraattiasetuksen (vuosi 2000) mukaisesti nykyisin jo niin suuret, että niihin voidaan varastoida 12
kk:n lantamäärä, huomioiden kuitenkin eläinten laidunkausi.
Alajärven kaupungin sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueella on yhteensä noin runsaat 270 maitotilaa (2005), joista enemmistö sijaitsee Alajärvellä.
Vuonna 2000 Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueella maitotiloille tehdyn kyselyn perusteella yli puolet pienistä, alle 10 lehmän tiloista ja noin 40 % 11-30 lehmän tiloista johti maitohuoneen
jätevedet sakokaivojen kautta ojaan. Suurilla tiloilla liete- tai virtsasäiliöön johti jätevedet noin 50 %
tiloista. Omaan tai asuinrakennuksen kanssa samaan imeytys- tai suodatuskenttään jätevedet johti noin
25 % 11-20 lehmän tiloista. Pienillä tiloilla maaperäkäsittely oli noin 40 % tiloista.
Lappajärvi Life – projektissa rakennettiin pienpuhdistamo 13 maitotilalle ja Ympäristöystävällinen
Järviseutu –hankkeessa avustettiin 2 tilan puhdistamon rakentamisesta ja yhden tilan puhdistamon
suunnittelua Evijärvellä. Yksi tila liitettiin kunnan viemäriverkostoon Vimpelissä. Lappajärvellä muutettiin yksi puhdistamo panospuhdistamoksi. Yhteensä hankkeiden aikana on tehostettu jätevesien käsittelyä 17 maidontuotantotilalla. Hankealueella on yhteensä 270 maitotilaa.
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

Tilat sitoutuvat maatalouden perusympäristötukeen ja sen ehtoihin.
Ympäristötuen ja nitraattiasetuksen ehtojen noudattamista valvotaan. (vastuutahot: TEkeskus, ympäristöviranomaiset)
Tuottajajärjestöt sekä Maitojaloste ym. maidon vastaanottajat edistävät omalta osaltaan
kotieläintilojen vesiensuojelua Järviseudulla.
Jaloittelutarhojen päästöt vesistöihin estetään suunnittelemalla valumavesien käsittely
asianmukaiseksi. (vastuutaho: tilanomistajat, suunnittelijat)
Pyritään toteuttamaan tilojen yhteisiä puhdistamoja. (vastuutaho: tilanomistajat,
suunnittelijat)
Maitohuoneen jätevedet johdetaan omaan tai asuinrakennuksen kanssa yhteiseen
panospuhdistamoon tai vastaavaan pienpuhdistamoon, joka pystyy käsittelemään
maitoisia jätevesiä. (vastuutaho: tilanomistajat, suunnittelijat)
Tilan jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkostoon, jos se on mahdollista. (vastuutaho
tilanomistajat, kunnat)
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Maitotilojen jätevedet voidaan johtaa liete- tai virtsasäiliöihin, joissa on otettu jätevesien
tarvitsema tilavuus huomioon. (vastuutaho: tilanomistajat, suunnittelijat)

5.1.3. Turkistarhat
Alajärvellä, Evijärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä oli vuonna 2004 yhteensä 104 turkistarhaa, Eniten
tarhoja on Evijärvellä, 47 kpl. Lappajärvellä tarhoja on 35, Alajärvellä 16 sekä Vimpelissä 6 turkistarhaa.
Turkistarhojen ympäristölupien hakeminen on ollut kuntien ja ympäristökeskusten lupaharkinnassa
vuodesta 2001 alkaen. Monia tarhoja on velvoitettu hakemaan uutta ympäristölupaa. Ympäristökeskus
on tarkastanut alueen suurimmat yli 600 kettuemon ja yli 2000 minkkiemon tai -hillerin tarhat. Kuntien
lupaharkinnassa ovat yli 250 - 2000 siitosnaarasminkin tai –hillerin sekä 50 - 600 kettuemon tarhat.
Lappajärven kunnassa on lupaharkintaan liittyvät tarkastukset tehty vuosina 2004-2005. Alajärvellä,
Evijärvellä ja Vimpelissä tarhojen tarkastukset ovat vielä osin kesken.
Lappajärvi Life – hankkeessa rakennettiin puhdistamot neljälle suurimmalle tarhalle Lappajärven kunnassa. Lisäksi valumavesien käsittelysuunnitelma laadittiin kahdelle tarhalle Alajärvellä. Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeessa on tarhoja koskevia ympäristö- ja valumavesien käsittelysuunnitelmia tehty yhteensä 24 tarhalle. Evijärvellä tuettiin mm. turkislannan yhteiskompostialueen suunnittelua.
Yhteensä on edistetty 30 tarhan ympäristösuojelua. Tarhat kattavat merkittävän osan alueella tarhattavista eläimistä.
MTT:n toimittama Turkistilan ympäristökäsikirja on jaettu Järviseudun alueen tarhaajille ja kuntien
ympäristöviranomaisille Pohjois-Suomen Turkistuottajayhdistyksen kautta.
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

-

Tarhoille rakennetaan asianmukaiset valumavesien käsittelymenetelmät esim.
hiekkasuodatus, kemiallinen puhdistamo, kiinteät lanta-alustat sekä mahdollisuuksien
mukaan toteutetaan halleja. (vastuutaho: tarhaajat)
Kehitetään yhteistyössä tarhojen ympäristön- ja vesiensuojelurakenteiden uutta tekniikkaa.
(vastuutaho: turkistuottajat, paikallisyhdistykset, tarhaajat)
Tiedottaan ja neuvotaan tarhaajia tarhojen vesiensuojeluun liittyvässä suunnittelussa ja
toteutuksessa.
(vastuutaho:
turkistuottajat,
paikallisyhdistykset,
kunnat
ympäristökeskus)
Tarhoille tehdään asianmukaiset tarkastukset ja ympäristölupaharkinta. Valvotaan
asetettujen vaatimusten toteuttamista. (vastuutaho: tarhaajat, kunnat, ympäristökeskus)
Puhdistamojen toimintaa tarkkaillaan ja tehdään tarvittavat kunnostukset.(vastuutaho:
tarhaajat)
Kuntien yhteistarha-alueille rakennetaan valumavesien käsittely. (vastuutaho: tarhaajat,
kunnat)
Evijärven Lantalinkki Oy kompostointilaitoksen palvelua hyödynnetään. (vastuutaho:
tarhaajat, kompostointilaitos)
Turkiseläinlanta kompostoidaan ja noudatetaan ympäristötuen sekä nitraattidirektiivin
mukaisia ohjeita lannan levityksessä pelloille. (vastuutaho: tarhaajat ja viljelijät)
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5.1.4. Peltoviljely
Peltoviljely on keskittynyt Alajärven, Evijärven ja Lappajärven rannoille. Evijärvellä myös Kerttuanjärven lähialueet ovat tehokkaassa viljelyksessä. Vimpelissä Sääksjärven lähialueet ovat peltoina ja
Alajärvellä mm. Paalijärven alue on tehokasta peltoviljelyn aluetta. Peltoja sijaitsee jokilaaksoissa kuten Alajärveen laskevan Kuninkaanjoen ja Levijoen varsilla sekä Alajärvestä Lappajärveen laskevan
Kurejoen laaksossa, joka on myös luokiteltu valtakunnallisesti tärkeäksi maisema-alueeksi kuten myös
Paalijärven alue. Runsaasti peltoja sijaitsee lisäksi Lappajärven Itäpuolella Vieresjoen valuma-alueella
sekä Alajärven Luoma-aholta Vimpelinjokeen laskevan Paaluomanpuron ja Teerinevanpuron valumaalueilla. Peltoviljely onkin vesistöjen suurin fosforikuormittaja. Esimerkiksi Lappajärveen tulevasta
fosforista noin 60 % on peräisin peltoviljelystä. Peltoja on eniten Alajärven kaupungin alueella, 9940
ha. Muissa kunnissa on peltoja seuraavasti: Evijärvi 5279 ha, Lappajärvi 5665 ha ja Vimpeli 3887 ha
(vuoden 2005 tilasto)
EU-ympäristötuen maksamisen ehtona on, että viljelyssä noudatetaan tavanomaista hyvää viljelykäytäntöä, jolla tarkoitetaan viljelyä, jota vastuuntuntoinen viljelijä harjoittaa paikkakunnan olosuhteet
huomioon ottaen. Lisäksi viljelijän edellytetään noudattavan yleisten ympäristömääräysten sekä –
lainsäädännön asettamia velvoitteita (MMM 2001). Ympäristö-tukijärjestelmä, tilojen ympäristöluvat
sekä nitraattiasetus ovat merkittävästi lisänneet ympäristöasioiden ja vesiensuojelun huomioonottamista
maataloudessa.
Lappajärvi Life –projektissa ja Ympäristöystävällinen Järviseutu – hankkeessa pyrittiin edistämään
EU:n maatalouden ympäristötuen erityistukien hakua kuten suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustamista, säätösalaojitusta, luonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä lannan käytön tehostamista,
jotka kaikki edistävät myös peltoviljelyn vesiensuojelua.
Lappajärvi Life –hankkeessa laadittiin suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Lappajärven rantapelloille
sekä suurimpien järveen laskevien jokien ja purojen rantapelloille vuonna 2001. Lisäksi vuonna 2001
valmistui Kurejoen maisemanhoitosuunnitelma, joka sisältää myös suojavyöhykesuunnitelman. Ympäristöystävällinen Järviseutu-hankkeessa jatkettiin yleissuunnittelua. Evijärven ja Kerttuanjärven suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma valmistui keväällä 2004. Raportti sisältää suojavyöhykesuunnitelman
myös Välijoen ja Evijärveen laskevan Kirsinpäkin alueelle. Järviseudun kosteikkoselvitys valmistui
kesällä 2005. Näiden yleissuunnitelmien tavoitteena on helpottaa ja tehostaa maatalouden suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustamista.
Lappajärvi Life –hankkeessa tehtiin erityistuen hakua varten tilakohtaisia suojavyöhyke-suunnitelmia
yhteensä 200 hehtaarille ja säätösalaojitussuunnitelmia 95 hehtaarille sekä muita suunnitelmia noin
vajaalle 10 hehtaarille. Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeessa tilakohtaisia lähinnä suojavyöhykkeitä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä suunnitelmia tehtiin yhteensä noin 93 hehtaarille.
Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin yhteensä kolme vesiensuojelukosteikkoa Alajärvelle, Evijärvelle ja Lappajärvelle. Yhteensä hankkeiden aikana on tehty maatalouden vesiensuojelun erityisratkaisuja lähes 400 hehtaarin alueelle. Nämä kohteet sijaitsevat 108 tilan alueella. Järviseudulla on tiloja
yhteensä 947 (2005).
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

Tilat sitoutuvat maatalouden perusympäristötukeen ja sen ehtoihin sekä suosivat
tarkennettua lannoitusta.
Tilat noudattavat ympäristötuen ehtojen lisäksi nitraattiasetusta, jossa annetaan
enimmäismäärät karjanlannan käytölle ja typpilannoitukselle sekä ohjeet lannan
levityksen ajankohdista.
Järviseudun kunnat perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on vesiensuojelun ja erityisesti
maatalouden sekä haja-asutuksen vesistökuormituksen vähentäminen. Työryhmän
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perustajana voisi toimia esimerkiksi Järviseudun seutukunnan aluekehitysjaosto.
(vastuutaho: seutukunta ja kunnat)
Viljelijöitä neuvotaan ja tiedotetaan oikeista lannoitusmääristä edistämällä esim. tilojen
ravinnetaselaskelmien tekemistä ja tulkintaa viljelysuunnitelmien ohella. (vastuutaho:
ProAgria, TE-keskus, maataloustuottajat)
Tiedotetaan ja edistetään viljelijöitä vuosittain hakemaan maatalouden erityistukia.
(vastuutaho: kunnat, TE-keskus)
Tilat suosivat erityistukien hakua, erityisesti lannankäytön tehostamista sekä
suojavyöhykkeitä ja kosteikkojen perustamista hyödyntäen Järviseudulle laadittuja
suojavyöhykkeiden –ja kosteikkojen yleissuunnitelmia.
Viljelijöille annetaan suunnitteluapua erityistukien hakemisessa mm. suojavyöhykkeiden ja
kosteikkojen perustamisessa. Tavoitteena on, että vesistöjen varteen saadaan yhtenäiset
suojavyöhykkeet. (vastuutaho: kunnat , TE-keskus, Pro Agria)
Järjestetään viljelijöille ja suunnittelijoille koulutusta peltoviljelyn vesistökuormituksen
vähentämiseen liittyvistä asioista. (vastuutaho: TE-keskus, Pro Agria, kunnat,
vesiensuojeluyhdistys, ympäristökeskus)
Pyritään löytämään uusia vesiensuojeluratkaisuja esim. lannan energiakäyttöön.
(vastuutaho: Pro Agria, TE-keskus ym. toimijat)

5.1.5. Metsätalous
Vesiensuojelu otetaan nykyään huomioon kaikissa metsätaloustoimenpiteissä ja vesistökuormitusta
pyritään vähentämään myös vanhoilla toimenpidealueilla. Metsänomistajat ovat metsäsertifioinnissa
sitoutuneet vesiensuojelun kriteereihin. Hakkuissa, maaperäkäsittelyissä ja lannoituksissa jätetään suojavyöhykkeet vesistöjen varsille ja kunnostusojituksessa tehdään vesiensuojelurakenteita, mm. laskeutusaltaita, -kuoppia ja kaivukatkoja. Järviseudulla on kasvullista metsämaata noin 110 000 hehtaaria ja
vuosittain kunnostusojitetaan noin 1500 hehtaaria.
Tärkeä keino vähentää metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta tehokkaasti laajemmilla valumaalueilla ovat metsäkeskuksen toteuttamat luonnonhoitohankkeet. Luonnonhoitohankkeissa selvitetään
maastossa esimerkiksi eroosioherkät alueet, joista kiintoainesta on lähtenyt tai on riski lähteä liikkeelle
mm. kunnostusojituksen yhteydessä. Vanhoille metsäojitusalueille voidaan tehdä metsänomistajien
suostumuksella erityisiä vesiensuojelurakenteita. Luonnonhoitohankkeissa on rakennettu virtaamien
säätämiseksi pohjapatoja ja putousportaita sekä kivetty uomien reunoja. Kiintoaineksien ja ravinteiden
kiinniottamiseksi on tehty myös laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä ja kosteikoita.
Sekä Lappajärvi Life –projektissa että Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeessa metsätalouden
vesiensuojelun edistämisestä vastasi Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus. Lappajärvi Life –hankkeessa laadittiin luonnonhoitosuunnitelma noin 6000 ha:n alueelle Lappajärven länsipuolella. Myllypuron ja
Kokonpuron valuma-alueelle rakennettiin yhteensä 12 pohjapatoja ja/tai putousporrasta. Lisäksi kunnostettiin yhteensä seitsemän laskeutusallasta ja Tarvolan kylän yhteismaalle toteutettiin noin puolen
hehtaarin kokoinen kosteikko, joka toimii metsäojituksesta tulevan kiintoaineksen ja ravinteiden sitojana, mutta myös lähialueiden peltojen ravinteiden kiinniottajana.
Lappajärvi Life –hankkeessa aloitettiin Alajärven Lohijoen valuma-alueella noin 2000 ha:n metsäojitusalueen vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelu. Lohijoen alueelle rakennettiin viisi pohjapatoa, uomia kivettiin ja ennallistettiin yhdessä kohteessa, laskeutusaltaita kunnostettiin neljä, pintavalutuskenttiä/kosteikkoja toteutettiin kolmeen paikkaan. Laaja Hanhilammen kosteikko rakennettiin yhteistyössä
Vapo Oy:n kanssa, sillä Vapon Lamminnevan turvetuotantoalueelta tulevat vedet laskevat myös Hanhilammen kautta. Suunnitellut toimenpiteet toteutettiin osana Ympäristöystävällinen Järviseutu –
hanketta.
Vuonna 2002 Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus valitsi suunnittelukohteeksi noin 1800 ha luonnonhoitohankealueen Vimpelin Savonjoen valuma-alueelta. Varsinaista kunnostusojitusaluetta oli 500 ha. Han-
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kealue inventoitiin ja laadittiin vesiensuojelun toimenpideohjelma. Vuosina 2005-2006 alueelle rakennetaan ja/tai kunnostetaan viisi laskeutusallasta, pintavalutuskenttiä/kosteikkoja tehdään kolmelle alueelle. Vapo Oy:n Korpisalonnevan turvetuotantoalueen suuri laskeutusallas kunnostetaan ja korjataan.
Hankkeen suunnittelu ja osa toteutuksesta tehdään osana Ympäristöystävällinen Järviseutu –hanketta.
Luonnonhoitohankkeissa pääosa rahoituksesta tulee maa- ja metsätalousministeriön luonnonhoitomomentilta. Savonjoen alueen toimenpiteisiin sekä Hanhilammen kosteikon rakentamiskustannuksiin on
ottanut osaa myös Vapo Oy. Osa luonnonhoitohankkeiden rahoituksesta on tullut vesiensuojeluhankkeiden Lappajärvi Life ja Ympäristöystävällinen Järviseutu kautta. Metsänomistajien suoranaista rahoitusta ei näin ole tarvittu, mutta useat maanomistajat ovat luovuttaneet korvauksetta maa-alueitaan vesiensuojelurakenteita varten. Lappajärvi Life - ja Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeiden aikana
on parannettu metsätalouden vesiensuojelua yhteensä noin 10600 hehtaarin alueella.
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

-

-

Metsätaloudessa huomioidaan metsä- ja vesilain säädökset sekä vesiensuojeluun liittyvät
ohjeet metsänhoitosuosituksissa ja metsäsertifioinnissa. (vastuutaho: metsänomistajat,
metsäkeskus, metsänomistajat, metsäteollisuus ym. metsäalan toimijat)
Kunnostusojitushankkeiden ja hakkuiden sekä maanmuokkausten yhteydessä huolehditaan
vesiensuojelurakenteiden
toteutuksesta
ja
kunnossapidosta.
(vastuutaho:
metsänomistajat, eri metsäalan toimijat.)
Järviseudulle
suunnitellaan
uusia
luonnonhoitohankkeita
muun
muassa
kunnostusojitushankkeiden yhteydessä. Seuraava vesiensuojelun tehostamishanke
pyritään käynnistämään Alajärven yläpuolisella valuma-alueella. ( vastuutaho:
metsäkeskus)
Toteutetaan Evijärven - Ähtävänjoen alueen noin 5000 ha:n luonnonhoitohankkeen
vesiensuojelutoimenpiteet. (vastuutaho: metsäkeskus)
Luonnonhoitohankkeiden rahoituksessa hyödynnetään metsäkeskuksen, kuntien, Vapo
Oy:n ja Ähtävänjokirahaston yhteistyötä.
Metsänomistajia tiedotetaan ja koulutetaan metsätalouden vesiensuojelusta. (vastuutaho:
metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset ym. metsäalan toimijat)

5.1.6. Turvetuotanto
Ähtävänjoen vesistöalueella on 14 turvetuotantoaluetta, jotka sijoittuvat lähinnä Lappajärven valumaalueella. Turvetuotantoa on mm. Vimpelissä Korpisalonnevalla, Lapuan ja Lappajärven rajalla Lamminnevalla sekä Alajärvellä ja Soinissa sijaitsevalla Savonnevalla. Valtaosa tuotantokentistä on Vapo
Oy:n hallinnassa, mutta osa tuotantoalueista on myös yksityisten omistuksessa. Lappajärven valumaalueella on turvetuotannossa noin 1650 ha (Huitu 2002).
Turvetuotannon aiheuttama vesistökuormitus on pääasiassa kiintoainesta ja happea kuluttavaa orgaanista ainetta: ojastosta tai tuotantokentältä irtoavaa turvetta kulkeutuu vesistöön. Typpeä ja fosforia kulkeutuu vesistöön kiintoaineen mukana ja veteen liuenneissa orgaanisissa humusyhdisteissä. Turvetuotannon kuormituksen vaikutukset näkyvät erityisen selvästi pienissä järvissä esim. Vimpelin Sääksjärvessä.
Lappajärvi Life –hankkeessa Lamminnevan turvetuotantoalueella rakennettiin virtaamansäätöpatoja
vähentämään kiintoaineksen kulkeutumista Lappajärveen. Ympäristöystävällinen Järviseutu –
hankkeessa Vapo on tehnyt yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen kanssa mm. Hanhilammen
kosteikon rakentamisessa Lamminnevan turvetuotantokentän vesistövaikutusten vähentämiseksi. Samoin Vimpelin Korpisalonnevalla Vapo Oy:n ja metsäkeskuksen yhteistyönä kunnostetaan ison laskeutusaltaan pohjapato.
Toimenpide-ehdotukset:
-

Turvetuotannon aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämiseksi tuotantoalueilla tehdään
vesiensuojelutoimenpiteitä ympäristölupien ja viranomaisten määräysten mukaisesti.
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Perustason menetelmien (mm. laskeutusaltaat) lisäksi rakennetaan esim.
virtaamansäätöpatoja, pintavalutuskenttiä ja suopohjien kasvillisuuskenttiä.
Vesiensuojelurakenteita ja ojastoja kunnostetaan ja huolletaan säännöllisesti.
(vastuutaho: turvetuottajat)
Uusia turvetuotantoalueita ei sijoiteta herkkien vesistöjen yläpuolelle. Turvetuotannosta
kärsivien lampien ja järvien (kuten Sääksjärvi) yläpuolella turvetuotantoalueiden
vesiensuojelurakenteita tehostetaan ympäristölupaehtojen mukaisesti ja rakenteet
pidetään toimintakunnossa. (vastuutaho: turvetuottajat)
Uusilla turvetuotantoalueilla käytetään parasta mahdollista vesisuojelutekniikkaa kuten
esim. pintavalutuskenttiä. Vanhoja vesiensuojelurakenteita tehostetaan tarvittaessa.
(vastuutaho: turvetuottajat, ympäristökeskus, kunnat)
Tehdään yhteistyötä vesiensuojeluratkaisuissa, kun turvetuotantoalueet ja metsäkeskuksen
kunnostusojitusalueet tai luonnonhoitohankkeet sijaitsevat lähellä toisiaan.
(vastuutaho: turvetuottajat, metsäkeskus)
Turvetuotantoalueiden jälkikäyttöön laaditaan asialliset suunnitelmat ja varmistetaan, että
alueiden vesistökuormitus ei lisäänny (vastuutaho: turvetuottajat, ympäristökeskus,
kunnat)
Tehostetaan yhteistyötä turvetuottajien, kuntien ja ympäristökeskuksen viranomaisten
välillä.

5.2. Muut toimenpiteet
5.2.1 Säännöstelyn haittojen vähentäminen
Alajärvi, Evijärvi ja Lappajärvi ovat säännösteltyjä järviä. Lappajärvi on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella suurin säännöstelty järvi. Lupapäätöksen mukaan Lappajärven säännöstelyväli on 1,8
m. Käytännössä vedenkorkeuden vaihtelu pyritään pitämään kuitenkin yhdessä metrissä. Juoksutus
määräytyy vuodenajan ja vedenkorkeuden mukaan. Nykyisten voimassa olevien lupien mukaisesti Alajärven vedenkorkeuden vaihteluväli on 1,0 m ja Evijärven 0,7 m. Myös näiden järvien säännöstelyt
ovat käytännössä hieman lupapäätöksiä pienempiä.
Säännöstely vaikuttaa omalta osaltaan järvien virkistyskäyttöön ja vedenlaatuun. Säännöstelyn seurauksena mm. rantojen eroosio lisääntyy, mikä aiheuttaa ravinnekuormitusta. Hajakuormitus ja säännöstely yhdessä nopeuttavat myös matalien lahtien umpeenkasvua. Lappajärvessä järven laskut ja säännöstely ovat pienentäneet järven pinta-alaa, tilavuutta ja veden viipymää. Tuottavan päällyskerroksen tilavuus verrattuna syvänteiden alusveden tilavuuteen on kasvanut, minkä vuoksi happivarastot kuluvat
nopeammin loppuun (Rautio 2002). Syvänteiden hapen loppuminen puolestaan lisää järven sisäistä
kuormitusta. Säännöstelyn haitat näkyvät erityisen selvästi Alajärvellä, jossa säännöstelyväli on erittäin
suuri järven syvyyteen verrattuna.
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

-

Ähtävänjoen kuntien edustajista koostuva säännöstelytyöryhmä seuraa Ähtävänjoen
säännöstelyä
ja
tekee
esityksiä
sen
muutostarpeesta.
(vastuutaho:
säännöstelytyöryhmä)
Säännöstelysuunnitelmat tarkistetaan määräajoin. Ainakin mahdollisuudet Alajärven
säännöstelyn
keventämiseksi
tulisi
selvittää.
(vastuutaho:
luvanhaltija,
säännöstelytyöryhmä)
Säännöstelyn aiheuttamia haittoja voidaan vähentää esim. rantojen ja matalien lahtien
kunnostuksilla, kuten vesikasvillisuuden poistolla ja ruoppauksilla sekä mahdollisilla
syvänteiden hapetuksilla. (vastuutaho: luvanhaltija ym.)
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5.2.2. Hoitokalastus
Alajärven ja Lappajärven sisäistä ravinnekuormitusta on vähennetty hoitokalastuksen avulla.
Tehokkaalla vähempiarvoisiin särkikalakantoihin kohdistuvalla kalastuksella voidaan tervehdyttää
ravintoketjua, mikä vähentää leväkukintoja ja järven sisäistä kuormitusta. Samalla voidaan parantaa
ammattimaisen kalastuksen edellytyksiä, millä on positiivinen vaikutus paitsi elinkeinolle niin myös
järven tilalle. Ammattimainen tehokas pyynti on hyvää järven hoitoa, mikäli se kohdistuu myös ns.
vähempiarvoisiin kaloihin, esimerkiksi kuoreeseen ja särkikaloihin. Kalojen mukana poistuu järvestä
fosforia.
Alajärvessä hoitokalastus on ollut voimakasta jo vuodesta 1995. Vuosittain Alajärvestä on tavoitteena
poistaa noin 25 000-30 000 kg vähempiarvoista kalaa (suullinen tieto 9.8.2005 Ikonen). Hoitokalastus
on saanut tukea mm. kaupungilta ja Ähtävänjokirahastolta. Alajärvessä voimakas hoitokalastus on
osaltaan vaikuttanut siihen, että järven vedenlaatu on parantunut laatuluokituksesta huono välttävään.
Alajärven ekologinen tila on kuitenkin edelleen heikko ja järveä kuormittaa voimakkaasti sekä
ulkoinen että sisäinen kuormitus. Tämän vuoksi molempia kuormitusmuotoja on pyrittävä
vähentämään.
Lappajärvellä vuosina 2001-2004 oli KOR-rahoitteinen hoitokalastushanke, jossa Lappajärvestä kalastettiin noin miljoona kiloa vähempiarvoista kalaa. Vuonna 2005 tavoitteena on poistaa Lappajärvestä
noin 60 000 kg vähempiarvoista kalaa (suullinen tieto Ikonen 9.8.2005). Hoitokalastushankkeeseen
liittyvä seuranta jatkuu vielä vuonna 2006.
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

-

-

Alajärven hoitokalastusta jatketaan paikallisen kalastuskunnan ohjaamana. Kalastukseen
pyritään saamaan tukea ainakin Alajärven kaupungilta. (vastuutaho: kalastusalue,
kalastuskunta, kaupunki)
Lappajärvessä hoitokalastuksen jatkamisen mahdollisuudet selvitetään esimerkiksi
Vimpelin, Lappajärven, Kärnän ja Kurejoen kalastuskuntien sekä Järviseudun
kalastusalueen välisenä yhteistyönä. (vastuutaho: kalastusalue, kalastuskunnat )
Lappajärven monipuoliset ammattikalastuksen toimintaedellytykset turvataan ja
hyödynnetään Lappajärven ja Vimpelin kalasatamia. Panostetaan saaliin
markkinointiin, jotta kannattavuus paranisi. Pyritään saamaan toimintaan TEkeskuksen rahoitusta. (Vastuutaho: kalastusalue, kalastuskunnat, TE-keskus)
Evijärven hoitokalastuksen tarve ja mahdollisuus selvitetään. (kalastusalue,
kalastuskunnat)
Hoitokalastuksen tekniikkaa kehitetään niin, että arvokalojen määrä saaliissa voidaan
minimoida. (kalastusalue, kalastuskunnat, TE-keskus)

5.2.3. Järvien syvänteiden hapetus
Alajärvessä, Evijärven Inanlahdessa sekä Lappajärven syvänteissä happi kuluu loppuun erityisesti kevättalvisin. Myös esimerkiksi Paalijärvessä on todettu hapenpuutteesta johtuvia kalakuolemia.
Lappajärven eteläsyvännettä hapetettiin Lappajärvi Life- projektissa vuosina 2000-2002. Evijärven
Inanlahdessa on parannettu veden happitilannetta kierrättämällä hapekasta vettä Rusiskaansillan eteläpuolelta Inanlahteen useiden vuosien ajan. Paalijärvellä on kokeiltu lumen auraamista pois jään päältä
happitilanteen parantamiseksi.
Erillisen hapetuslaitteen asentaminen syvänteeseen on kallista ja vuotuiset hapetuskustannukset ovat
korkeat. Esimerkiksi Lappajärven kokoisessa järvessä hapetusta tulisi tehdä useammassa kuin yhdessä
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syvänteessä, jotta hapetuksesta olisi merkittävää hyötyä järven kannalta. Hapetuksen tulisi jatkua myös
useita vuosia, mikäli halutaan siitä olevan pitempiaikaista hyötyä.
Toimenpide-ehdotukset:
-

Evijärven Inanlahdessa jatketaan veden kierrätystä, jos happitilanne säilyy
huonona.(vastuutaho: ympäristökeskus)
Lappajärvessä hapetuksen tarve ja rahoitusmahdollisuudet arvioidaan, jos syvänteiden
hapeton alue laajenee. (vastuutaho: kunnat, ympäristökeskus)
Seurataan järjestelmällisesti Lappajärven, Alajärven ja Evijärven happitilannetta.
(vastuutaho: ympäristökeskus, kunnat)
Pienten järvien kuten Alajärvellä Paalijärven ja Ojajärven happitilannetta seurataan ja
arvioidaan hapetuksen tarve kunnostussuunnitelmien yhteydessä. (vastuutaho:
kyläseurat, konsultit)

5.2.4. Vesistöjen muut kunnostukset
Edellä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi Järviseudun vesitöissä tarvitaan myös muita kunnostustoimenpiteitä. kuten jokiosuuksien ekologista kunnostusta, vesikasvillisuuden pienimuotoista niittoa sekä uimapaikkojen ja vesiväylien kunnostuksia.
Ähtävänjoen vesistöalueella on runsaasti jokiosuuksia ja puroja, jotka kärsivät säännöstelyn, uiton ja
maankuivatuksen vuoksi tehdyistä perkauksista. Näiden jokien ja purojen luonnontaloudellisen kunnostuksen mahdollisuudet tulisi selvittää. Erityisen kiireellistä tämä on purotaimenen esiintymisalueilla.
Lappajärvi Life- hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin pienimuotoinen kunnostus Alajärvellä Peränpurossa, jossa esiintyy myös purotaimenia.
Liiallisen vesikasvillisuuden poistaminen matalista rannoista on yksi keino poistaa järvestä sisäisessä
kierrossa olevia ravinteita ja lisätä rantojen virkistyskäyttöä. Niitto tulee kuitenkin suunnitella hyvin
huomioiden kalojen lisääntymisalueet ja vesilintujen pesintäalueet. Niitto tulisi toistaa useampana vuotena esim. aluksi kolmena kesänä peräkkäin. Parhaiten niitto tehoaa ilmaversoisiin kasveihin kuten järviruokoon, järvikaislaan ja järvikortteeseen. Kellus- ja uposlehtisiin vesikasveihin niitto ei yleensä tehoa. Evijärvellä vesikasvillisuuden poistaminen on ollut tehokasta jo pitkään. Vesikasvillisuutta on
poistettu mm. Kniivilänlahdesta ja Inanlahdesta. Kasvillisuuden poistosta on vastannut ympäristökeskus Kniivilänlahdella sekä kalastuskunta Inanlahdessa. Evijärvellä on kehitetty vesikasvien niittokonetta. Myös Lappajärvellä on poistettu vesikasvillisuutta, kun Lappajärvellä kalastuskunta niitti vesikasveja matalista lahdista 1990-luvulla.
Vesikasvillisuuden poistamiseksi rantojen omistajat toteuttavat runsaasti rantojen ruoppauksia uimisen
ja veneliikenteen helpottamiseksi. Ruoppauksista aiheutuu ajoittain riitoja rantanaapureiden kesken.
Ruoppaukset ja muut rantojen kunnostukset tulee suunnitella huolella ja ruoppausmassojen sijoituksen
tulee varata tarkoitukseen sopivat alueet. Ruoppauksista tulee aina ilmoittaa naapureille ja vesialueen
omistajille. Lisäksi ruoppauksista on tehtävä ilmoitus ympäristökeskukselle. Suuret ruoppaukset edellyttävät ympäristölupaviraston lupaa.
Matalan järven virkistyskäyttöä voidaan lisätä myös vedenpinnan nostolla. Esimerkiksi Ojajärven ja
Paalijärven alueiden asukkaat ovat halukkaita kunnostamaan voimakkaasti umpeenkasvaneita ja mataloituneita järviään. Esille on noussut joko ruoppaus tai vedenpinnan nosto. Tavoitteena on aloittaa järvien kunnostushankkeet, joihin voitaisiin hakea esim. EU-rahoitus.
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Toimenpide-ehdotukset:
-

-

-

-

-

Rakennettujen ja säännösteltyjen jokiosuuksien kunnostustarve ja - mahdollisuudet
selvitetään. Kunnostuksessa huomioidaan erityisesti kalatalouden ja vesiluonnon
tarpeet. (vastuutaho: ympäristökeskus, TE-keskus/kalatalous)
Vesikasvillisuuden poistot suunnitellaan etukäteen. Suunnitelmien perusteella
kylätoimikunnat yhteistyössä kalastus- ja osakaskuntien kanssa järjestävät
vesikasvillisuuden niittotalkoita ja muita paikallisia kunnostustoimia. (vastuutaho:
kyläseurat, osakaskunnat, kalastuskunnat, isojakokunnat)
Paalijärven ja Ojajärven umpeenkasvaminen estetään. Laaditaan asianmukaiset
suunnitelmat ja haetaan rahoitus kunnostuksille. Järvien osakaskunnat järjestäytyvät.
(vastuutaho: kyläseurat)
Yksityisten rantojen ruoppauksista tehdään asialliset ilmoitukset ja suunnitelmat
ympäristökeskukseen sekä osakaskunnille ja kaikille naapureille. (vastuutaho:
kiinteistönomistajat)
Selvitetään veden virtauksien parantamistarve lahtien välille esim. Lappajärvellä
Herneslahden ja Kylmälahden välillä. (vastuutaho: kiinteistönomistajat, kalastuskunta,
isojakokunta)

5.3. Vesistöjen vedenlaadun tutkimus ja seuranta
Järviseudun vesistöjen vedenlaadun tarkkailu koostuu seuraavista:
-

ympäristöviranomaisten toteuttama vedenlaadun ja virtaamien seuranta
valtion vesirakentamiseen liittyvät vedenlaadun, virtaamien, hydro-morfologisten
muutosten sekä eläimistön (mm. pohjaeläimet, kalasto, ravut) tarkkailu
kunnallisten jäteveden puhdistamojen ja teollisuuden päästöjen vaikutustarkkailu
(vedenlaatu, pohjaeläimet, kasvillisuus ja kalasto)
turvetuottajien tarkkailuvelvoitteet
valtakunnallinen leväseuranta

Toimenpide-ehdotukset:
-

-

Seuranta kehitetään vesipuitedirektiivin mukaiseksi: perusseuranta, toiminnallinen seuranta
ja tutkimuksellinen seuranta. (vastuutaho: ympäristökeskus)
Pyritään siihen, että Alajärven, Evijärven ja Lappajärven seurannasta on jatkossa osa
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa perusseurantaa. (vastuutaho:
ympäristökeskus)
Velvoitetarkkailujen biologisia osuuksia lisätään. (vastuutaho: kunnat ym. kuormittajat,
velvoitetarkkailijat)
Seurantojen ja tarkkailujen tuloksista tiedotetaan alueen asukkaita. (vastuutaho:
velvoitetarkkailijat, ympäristökeskus)

5.4. Neuvonta ja tiedotus
Vesienhoidon edistämiseen kuuluu tärkeänä osana tiedottaminen ja neuvontatyö. Alueen asukkaita,
viljelijöitä, tarhaajia, metsänomistajia, loma-asukkaita ym. toimijoita tulee opastaa ja neuvoa vesiensuojeluun liittyvissä asioissa säännöllisesti. Lainsäädännön kautta annetaan vesiensuojeluun liittyviä
määräyksiä. Tiedotuksen kautta on tärkeää opastaa ihmisiä ymmärtämään, mitä määräykset käytännössä tarkoittavat ja mitä toimenpiteitä eri tilanteissa tulee tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tiedotuksen kautta
muokataan asenteita myönteiseksi vesiensuojelulle. Tiedotusta ja neuvontaa ei voi yleensä antaa liikaa.
Lappajärvi Life – ja Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeissa ympäristövastuullisuuden edistäminen tiedotuksen ja neuvonnan avulla on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista. Hankkeissa pidettiin run-
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saasti kyläiltoja ja tiedotustilaisuuksia mm. asukkaille, viljelijöille, tarhaajille. Hankkeet osallistuivat
vuosittain kuntien järjestämille markkinoille. Paikallislehdissä julkaistiin vesiensuojeluun liittyviä artikkeleita ja hanketiedotteita. Yhteistyössä Kuortaneenjärvi – hankkeen sekä Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen laadukas ympäristö –hankkeen kanssa laadittiin
opasvihkonen jätevesien käsittelystä kesämökeillä. Esite jaettiin hankealueen kaikille mökkien omistajille.
Koulujen kanssa on tehty paljon yhteistyötä mm. järjestämällä koululaisille erilaisia kilpailuja ja teemapäiviä. Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeessa valmistui vuonna 2003 kouluille tarkoitettu
opetuspaketti "Ähtävänjoen vesistö tutuksi", joka jaettiin hankealueen kaikille kouluille.
Opettajille järjestettiin keväällä 2005 ympäristökasvatukseen liittyvä opetuspäivä.
Lappajärvi Life ja Ympäristöystävällinen Järviseutu –hankkeiden kesämarkkinoiden palaute-kyselyihin
vastasi yhteensä 1881 henkilöä vuosina 1999 – 2005. Markkinoilla vuonna 2005 kyselyyn vastanneiden
mielestä hankkeissa parhaiten on onnistuttu vesisuojeluun liittyvässä tiedotuksessa ja neuvonnassa.
Tiedotuksen ja neuvonnan jatkumista pidettiin tarpeellisena myös jatkossa.
Toimenpide-ehdotukset:
-

-

-

-

Kunnat, TE-keskus, metsäkeskus, Pro Agria sekä Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ym.
tahot yhteistyössä jatkavat vesiensuojeluun liittyvää tiedotusta ja neuvontaa
Järviseudulla
Jatketaan yhteistyötä koulujen kanssa ympäristövastuullisuuden edistämiseksi.
(vastuutaho: kunnat, ympäristökeskus)
Panostetaan maatalouden ympäristöneuvontaan. (vastuutaho: kunnat, TE-keskus)
Järjestetään näytöksiä esim. haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. (vastuutaho: kunnat,
vesiensuojeluyhdistys)
Järjestetään vesiensuojeluun liittyviä retkiä ja tapahtumia ja osallistutaan aktiivisesti
Ähtävänjoen neuvottelukunnan toimintaan. (vastuutaho: Ähtävänjoen neuvottelukunta,
kunnat, ympäristökeskus, vesiensuojeluyhdistys)
Pyritään saamaan rahoitusta kuntien tai useamman seutukunnan yhteiseen vesienhoidon
neuvontahankkeeseen
ja
hyödynnetään
mahdollisuuksien
mukaan
Ähtävänjokirahastoa. (vastuutaho: seutukunta, kunnat)
Kylien yhteistyötä ja aktiivisuutta arvostetaan ja pyritään saamaan vesienhoidon neuvonta
kylätoimikuntien yhdeksi tärkeäksi asiaksi. (vastuutaho: kyläseurat, kunnat)

6. Lopuksi
Järviseudulla on tehty voimakkaasti työtä vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi vuosina 1999-2005.
Vuonna 1998 Lappajärvessä ollut runsas leväkukinta sai aikaan Lappajärvi Life -projektin syntymisen.
Hankkeen käynnistymisen mahdollisti 23 kansallista rahoittajaa. Eu:n Life Environment –rahaston rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetiksi tuli runsaat 1,3 miljoonaa euroa. Lappajärvi Life –projekti toimi vuosina 1999-2002. Ympäristöystävällinen Järviseutu –hanke jatkoi vesiensuojelun edistämiseen
tähtääviä toimenpiteitä Lappajärvi Life-hankkeen jälkeen vuosina
2002-2005. Jatkohankkeeseen lähti mukaan Alajärven kaupunki sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat. Hankkeen kokkonaisbudjetti oli noin 390 000 euroa.
Vesiensuojeluhankkeiden tavoitteena on ollut edistää erityisesti maatalouden, metsätalouden, turkistalouden, turvetuotannon sekä asutuksen vesiensuojelua. Hankkeissa on avustettu jätevesien käsittelyyn
liittyvää suunnittelua ja toteutusta. Hankkeiden hallinnosta on vastannut ympäristökeskus ja hanketta
on toteutettu hyvässä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Metsäkeskus on vastannut luonnonhoitohakkeissa metsäojitusten vesiensuojelurakenteiden suunnitellusta ja toteutuksesta.
Alueen asukkaita on tiedotettu ja neuvottu laajasti vesiensuojeluun liittyvistä asioista.
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Hankkeiden avulla vesiensuojelu on edennyt erittäin hyvin Järviseudulla. Aktiivista vesiensuojelu-työtä
täytyy kuitenkin vielä jatkaa. Hankkeet ovat antaneet runsaasti tietoa siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan
vesistöjen vedenlaadun ja virkistyskäytön parantamiseen.. Järvien ja jokien vedenlaadun säilyttäminen
ja parantaminen vaatii edelleen paljon toimenpiteitä ja rahallista panostusta kaikilta alueen asukkailta ja
toimijoilta. Tämä toimenpideohjelma on lyhyt yhteenveto niistä keinoista, joita jatkossakin tarvitaan
vesiensuojelun edistämiseen Järviseudulla.
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(vain ruotsinkielisessä versiossa)
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LIITE 3
LUODON-ÖJANJÄRVEN JA SIIHEN LASKEVIEN JOKIEN SEKÄ PERHONJOEN JA LAPUANJOEN HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN TOIMENPIDEOHJELMA
(Luodon-Öjanjärven hankkeessa vuonna 2007 laaditun toimenpideohjelman luvut 7 ja 8)
7 Alueellisia suosituksia
7.1 Maatalouden toimenpiteitä
7.1.1 Peltoviljelyn yleisiä suosituksia
Sulfidi ja sulfaattimaiden aiheuttamien kielteisten ympäristövaikutuksien riskit voidaan minimoida
seuraavilla toimenpiteillä:
- Pohjaveden pinnan pitäminen niin korkeana että sulfidikerrokset ovat sen alapuolella.
- Happamilla sulfaattimailla toimivien maanviljelijöiden koulutus
- Hot spot- alueiden valumahuippujen pienentäminen patomalla tai rummuilla
- Välttää ojien suurentamista tai tiivistymistä hot spot – alueilla
- Erityiskoulutus niille maanviljelijöille, joilla on tai aikovat hankkia säätösalaojitusta että tekniikkaa käytetään oikein ja toimii mahdollisimman tehokkaasti.
- Suosia avo-ojia mieluummin kuin salaojia uudisojituksessa
- Mielummin useampia pieniä ojanperkauksia kuin isoja ja harvoja.
- Korkeampaa pohjavettä sietävien ja pienempää ojasyvyyttä vaativien heinäkasvien ja energiakasvien viljely
- Säätösalaojituksen suosiminen sopivilla alueilla, sen oikea hoito, maanviljelijöiden koulutus, veden pinnan säätö ilmastonmuutos huomioon ottaen. Syksyllä veden pintaa pidetään korkeana
mahdollisimman kauan haihdunnan edistämiseksi ja valunnan pienentämiseksi. Tavoitteena olisi
ravinteiden ja happamien aineiden huuhtoumisen vähentäminen. Säätökaivon venttiilillä säädetään virtaamia siten että se on kiinni, kun vettä halutaan nostaa ja auki kun veden pintaa halutaan
laskea.
- Alikastelun käyttömahdollisuuden selvittäminen säätösalaojituksen yhteydessä.
- Kosteikon perustaminen tai vedenpinnan nosto patoamalla kaikkein sulfidipitoisimmilla alueilla.
- Uusjaon yhteydessä selvitetään säätösalaojituksen käyttöedellytyksiä
Alla on luettelo alueista, joilla happamat huuhtoumat vuosittain aiheuttavat ongelmia. Maaperän kartoituksia tarvitaan alueilla selvittämään missä ja millä syvyydellä happamat maakerrokset ovat. Näillä
alueilla on syytä ensin selvittää pohjaveden pinnan nostoa ja kosteikkojen perustamista tai energiakasvien viljelyä. Seuraavaksi voidaan selvittää säätösalaojituksen edellytyksiä tai muiden sopivien menetelmien käyttöä huuhtoumien vähentämiseksi.
Perhonjoki: Kaitforsin alapuoliset viljelyalueet
mistä:
Såkabäcken – Hongabäckenin valuma-alue
Hömossadiketi valuma-alue

241,4 km2 (koko valuma-alue)

Kruunupyynjoki: Kirkonkylän alapuoliset viljelyalueet
Jeussbäckenin valuma-alue
Särsjöbäckenin valuma-alue
Kivijärvbäckenin valuma-alue

105,5 km2
48 km2
45,3 km2
62 km2

Ähtävänjoki: Ähtävän kirkonkylän alapuoliset alueet (Nådjärv, Bäckbybäcken, Dalabäcken, Rödbäcken, Vadbäcken)
182,26 km2 (koko valuma-alue)
mistä
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Bäckbybäckenin valuma-alue
Vadbäckenin valuma-alue
Dalabäckenin ja Rödbäckenin valuma-alue

64,9 km2
7,5 km2
44,3 km2

Luodon-Öjanjärvi: Lähivaluma-alue

202,8 km2 (koko valuma-alue)

Purmonjoki: Pedersören kunnan viljelyalueet
Kovjoki : Valuma-alueen viljelyalueet
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291,7 km2 (koko valuma-alue)
291,5 km2 (koko valuma-alue)

Lapuanjoki: Lapuan keskustan alapuoliset viljelyalueet Lapualla, Kauhavalla, Ylihärmässä Alahärmässä ja Uudessakaarlepyyssä
1 014,8 km2 (koko valuma-alue)
Kauhavanjoen alaosa
122,2 km2
7.1.2 Pengerretyt ja pumpuilla kuivattavat alueet
Siirtämällä kuivatuspumppujen käynnistys ja lopetusautomatiikan lähtökohdat, voidaan vaikuttaa pohjaveden pintaan ja myös happamuuskuormaan. Käytännössä tavoitteena olisi kasvukauden aikana pitää
pohjaveden pintaa mahdollisimman korkeana. Varsinkin kuivina kesinä tämä voi jopa lisätä kasvua.
Pellonmuokkaus- ja sadonkorjuuaikana on veden pintaa kuitenkin pidettävä niin alhaisena, että maa
kantaa koneet. Monet nykyisin käytössä olevat pumput voidaan säätää siten, että ne pumppaavat usein
ja vähän eikä harvoin ja paljon. Tällä saavutetaan se etu, ettei hapetuskerros ulotu kovin syvälle ja että
vastaanotettavan vesistön mahdollisuudet puskuroida lisävedet paranevat.
Menetelmä toimii parhaiten jos:
-

Pumppuasemalle vettä tuovien ojien vietto on pieni, mikä yleensä on asian laita pengerretyllä
alueella
Vähintään kaksi eritehoista pumppua on käytössä. Pienempi pumppu käytetään kasvukauden alkupuolella, kun vesimäärät ovat pieniä. Iso, tehokkaampi kuivatuspumppu toimii heikosti, kun
kyseessä on pieniä vesimääriä, pumpun käyttöikä lyhenee ja huollon tarve kasvaa joten sitä kannattaa käyttää, kun vesimäärät ovat suurempia

Pengerretyt alueet ovat vain pieni osa happamien sulfaattimaiden kokonaispinta-alasta. Ennen pengerrystä alueen kuivatus oli usein hyvin heikko ja vain pieni osa happamista aineista oli huuhtoutunut.
Tällaisilta alueilta pumpattu vesi on siten hyvin hapanta ja tehokas pumppaus voi aiheuttaa merkittäviä
paikallisia happamuusongelmia. Pumppauskäytännön muutos edellyttää kuivatusyhtiön hyväksynnän.
Useimmiten ei voida velvoittaa kuivatusyhtiötä hoitamaan tällaista toimintaa ja hankkimaan omalla
kustannuksellaan kahta pumppua, vaan rahoitusta on löydettävä muualta.
Pumpulla kuivatettujen alueiden vedenpinnan vaihtelut pitäisi minimoida. Tähän voidaan pyrkiä kahden pumpun järjestelmällä, jossa pienempi pumppu hoitaa kuivatuksen normaalioloissa siten, että vedenpinnan vaihtelu on korkeintaan 20 – 30 cm ja isompi pumppu on käytössä vain poikkeuksellisen
suurten vesimäärien pumppauksessa. Pumppuasemia missä on vain yksi pumppu, joka laskee veden
pintaa 1-1,5 metrillä, pitäisi korvata kahden pumpun järjestelmällä.
7.2. Metsätalouden toimenpiteitä
Sulfidi- ja sulfaattimaista aiheutuvat ympäristöriskit metsätaloudessa voidaan minimoida seuraavilla
toimenpiteillä:
- Happamilla sulfaattimaa-alueilla toimivien metsätalouden harjoittajien täsmäkoulutus, tunnetuista happamien maiden esiintymisistä tiedottaminen ja huomioonottaminen ojituksen ja maaperän
muokkauksen suunnittelussa sekä toimeenpanossa.
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Ojitustarpeen tarkka harkinta
Vedenpinnan laskeminen niin vähän että sulfidi- ja sulfaattimaat pysyvät pohjavedenpinnan alla
ja kunnostusojituksissa ei syvennetä ojia
Pohjaveden taso pysyy muuttumattomana tai nostetaan esimerkiksi kosteikolla pahimmilla sulfidimaa-alueilla.
Pohjapadoilla ja alimitoitetuilla rummuilla pidätetään vettä metsässä vedenlaatuongelmien vähentämiseksi
Perkausmassojen ja vesien kalkitus tarvittaessa kunnostusojituksen yhteydessä.
Neutralointiin käytetään mahdollisesti myös laadultaan sopiva tuhka

-

7.3. Toimenpiteitä rakentamisen yhteydessä
Rakentamisesta voidaan todeta, että ohjeet koskevat erilaisia rakennushankkeita kansalliselta tasolta
aina yksittäisiin talonrakentamishankkeisiin.
-

-

-

Rakennettaessa sulfaattimaa-alueella on aina pyrittävä pohjaveden tason säilyttämiseen. Tällä
estetään ainakin osittain maaperässä olevien sulfidien hapettamista, joka on happamuusongelmien perussyy.
Kaikki rakentaminen alueella, missä on happamien sulfaattimaiden esiintymisriskiä, on tehtävä
riittävän kattavien happamuusselvitysten perusteella
Kun on tietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja määristä, on näillä alueilla käytettävä
kaikki mahdollisuudet estää haitallisia ympäristövaikutuksia.
Esimerkkeinä tällaisista toimenpiteistä on sulfidia tai sulfaattia sisältävien kaivumassojen poiskuljettaminen ja käsittely tai massojen käsittely paikan päällä riittävän tehokkaasti esimerkiksi
kalkitsemalla.
Yksityiskohtaisten suositusten antaminen rakentamisesta on vaikeata koska hankkeiden laajuudessa ja happamien sulfaattimaiden esiintymisessä ja määrissä on suuria vaihteluja.

7.4 Toimenpiteitä perkauksien yhteydessä
Perkaukset vaikuttavat vesien tilaan ja vedenlaatuun. On monesti parempi tehdä pieni toimenpide joka
myöhemmin voidaan tehdä uudelleen kuin yksi niin suuri toimenpide, että sen seurauksia ei voida ennakoida. Perkaus on aina harkittava perusteellisesti. Onko se todella tarpeellinen vai onko vaihtoehtoja.
Perkaus ei ole ainoa tapa edistää veneellä liikkumista. Perkauksen sijaan voidaan harkita ponttonilaituria. Voidaan myös harkita naapurien kanssa yhteistä laituria, jolloin vaikutukset rantaviivaan jäävät
pieniksi. Mahdollinen kanava on suunniteltava ja toteutettava niin, että ympäristövaikutukset jäävät
mahdollisimman pieniksi. Pieniä perkauksia pitää suunnitella mahdollisimman hyvin, suuria perkauksia on syytä pyrkiä välttämään. Perkausta on pyrittävä pitämään sellaisena, että perkausmassat mahtuvat omalle tontille, jos näin ei ole massoja on kuljetettava muualle käsiteltäväksi. Massoja ei saa sijoittaa rantaviivalle ei myöskään rantaniitylle tai ekologisesti arvokkaisiin rannanläheisiin lehtimetsiin.
Ilmoitus perkauksesta on tehtävä 30 päivää ennen työhön ryhtymistä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Laaja perkaushanke edellyttää ympäristölupaa.
Jos ryhdytään perkaukseen, hanke on suunniteltava tarkoin mm. perkausmassojen sijoituspaikan ja jälkihoidon osalta. Massoja on tontilla vietävä mahdollisimman kauas rantaviivasta ja tarvittaessa niitä on
kalkittava. Kalkintarve on yleensä 10 - 30 kg kalkkijauhetta perkausmassakuutiolle.
Jotta perkauksen vaikutukset vesistöön jäisivät mahdollisimman pieniksi, on työn suorittavan urakoitsijan oltava tietoinen miten vesiympäristöä huomioidaan. Urakoitsijoiden jatkokoulutus olisi tämän päämäärän saavuttamiseksi hyvä vaihtoehto, samoin urakoitsijoiden sertifiointi, jolloin vaatimuksena olisi
maisemanhoidon perustietoja ja samoin tietoja siitä, miten perkausten haittavaikutuksia minimoidaan.

Luodon –Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma /29.11.2009

123

7.5 Toimenpiteitä vesistössä
7.5.1 Vesistökalkitus
Erityisesti 1990-luvun alussa harkittiin happamuuden torjuntaa, kun aloitettiin useita happamoitumishankkeita ja niiden seurantaa. Maaperästä johtuvan happamoitumisen lisäksi tutkittiin myös ilmaperäistä happamoitumista. Monet työryhmät keskustelivat näistä aiheista, laativat suosituksia ja vetivät
suuntaviivoja. Loppupäätelmänä oli, että periaate pilaaja maksaa on voimassa ja että happamuuden
huuhtoutuminen on pysäytettävä heti alkulähteellä. Mielenkiinto suunnattiin maatalouden kuivatuksen
aiheuttaman happamoitumisvaikutuksen estämistekniikan tutkimiseen ja kehittämiseen. Suoraa vesistökalkitusta ei suositeltu, koska sillä hoidettiin vain oireita, mutta ei happamoitumisen syitä. Vesistökalkitus loppui melkein tyystin, kun kalkitusrahat poistettiin valtion tulo- ja menoarviosta.
Happamien sulfaattimaiden aiheuttaman happamuuden torjunta maankäyttötoimenpiteiden kautta tapahtuu niin hitaasti, että vesistön suora kalkitus määrätyissä tapauksissa voi olla perusteltua. Sellaisia
tapauksia voi olla Ähtävänjoen, Kryuunupyynjoen ja Perhonjoen eräät sivu-uomat, joihin tullaan investoimaan runsaasti rahaa vaelluskalojen palauttamiseksi. Ähtävänjoella Bäckbybäcken -niminen sivupuro on suurin happamuuskuormittaja, Kruunupyynjoella pahin on Jeussbäcken ja samaa koskee Perhonjoella Såkabäcken-, Hongabäcken- ja Hömossdiket -nimisiä sivu-uomia. Vesistökalkitusta on kuitenkin
harkittava tarkoin, koska menetelmä sopii parhaiten pieniin sivu-uomiin, jotka ovat lievästi happamoituneita. Ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin, on näytteenotoin ja sekoituskokeilla selvitettävä, onko
kalkituksella vaikutuksia veden happamuuteen. Kalkkiaseman pyörittämiseen on kerättävä vararahoitusta, jota voidaan käyttää poikkeuksellisen pitkien ja vahvojen happamuusepisodien aikana. Myös
siirrettävän kalkitusaseman hankinta voi olla perusteltu, koska määrätyissä oloissa voidaan merkittävästi vähentää haittoja jos kalkitus tapahtuu oikeassa kohdassa. Kruunupyynjoen Kolamissa on kalkitusasema, jonka tehoa kannattaisi tarkkailla.
Jos veden asiditeetti ylittää 2 mmol/l on tarkoin harkittava, onko teknisesti ja taloudellisesti mahdollista
kalkita vesistöä. Koska kalkin liukeneminen tällaisissa oloissa voi olla jopa vain 20 -25 %, suositellaan
poltetun tai sammutetun kalkin käyttöä kalsiumkarbonaatin sijaan. Jos kalkitaan vesistöjä, joiden asiditeettiarvot ovat korkeat, on järjestettävä sedimentaatioaltaita, joihin kalkki- ja metallisakat saostuvat ja
joista niitä voidaan poistaa esim. kerran vuodessa.
7.5.2 Luodon – Öjanjärven säännöstely ja tiedonjakelu
Suurien ja voimakkaiden sateiden aikana tai niiden jälkeen voi Luodon -Öjanjärven tulo-uomien pHarvo laskea nopeasti aiheuttaen kalakuolemia laajalla alueella järvessä. Tilanne on pahin kun pitkän
kuivan jakson jälkeen tulee voimakkaita sateita kuten syksyllä ja talvella 2006. Happaman veden leviäminen voidaan rajoittaa keskittämällä juoksutukset Hästgrundetin padolle. Siten Kovjoen, Purmonjoen Ähtävänjoen ja Kruunupyynjoen vedet menevät mahdollisimman nopeasti järven läpi mereen.
Merivedellä on hyvä puskurointikyky, hapan vesi laimenee nopeasti ja vahingot Luodon-Öjanjärvessä
jäävät pieniksi.
Poikkeusjuoksutuksen mahdollisuutta on huomioitu Luodon – Öjanjärven lupaehtojen tarkistuksessa
seuraavasti: Poikkeusjuoksutukseen voidaan ryhtyä kun Ähtävänjoen veden pH-arvo Pietarsaaren vesilaitoksessa on laskenut alle 5,2 ja vedenkorkeus Storströmmenin asteikolla on korkeintaan 50 cm ja
vähintään 10 cm.
Lappajärven ja Evijärven säännöstely ei sovi Luodon- Öjanjärven happamuuden säätelyyn, koska Ähtävänjoen puskurikykyä ei voida lisätä riittävästi lisäämällä vesimäärää. Veden juoksun säätöä voidaan
kuitenkin hyödyntää luvan rajoissa vaikka sen vaikutus on pien.
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Luodon - Öjanjärven tiedonjakelujärjestelmä
-

Laaditaan asianosaisten sähköpostilista, listaa voidaan käyttää nopeiden toimenpiteiden aikaansaamiseksi akuuteissa happamoitumistilanteissa sekä tiedotuksessa
Åminnen vesilaitoksella mitataan pH-arvoa päivittäin ja pH:n laskiessa voimakkaasti tai viimeistään kun pH-arvo alittaa alle 5,2 tästä ilmoitetaan verkoston kautta, jotta toimenpiteisiin voidaan
ryhtyä:
- Luodon-Öjanjärven säännöstely muutetaan siten, että hapan vesi johdetaan ulos järven eteläosan kautta Hästgrundetin padolla
- Vesinäytteiden otto vesistöstä: Åminnen vesilaitoksella on pH-mittari, joka pidetään tätä
varten toimintavalmiina.

8. Yhteenveto
Keskeisiä tutkimustarpeita on arvioida nykyään maataloudessa ja metsätaloudessa käytössä olevat happaman sulfaattimaan kuivatuksen aiheuttaman happamuuden torjunta- ja hallintamenetelmien tehot ja
kehittää uusia menetelmiä. Myös yhtenäisten kartoitusmenetelmien kehittämistä tarvitaan niin, että
tulokset ovat vertailukelpoisia. Peruslähtökohta happamien maiden huomioonottamiseksi on laajan ja
yhtenäisen kartoituksen aikaansaaminen. Kartoitusmenetelmien ja kriteerien yhtenäistäminen on välttämätöntä. Tähän asti kartoitukset on keskitetty peltoalueille, mutta myös metsäalueita on kartoitettava
ja hot spot – alueet on tunnistettava.
Neuvonta ja tiedotus ovat tärkeitä keinoja, kun halutaan vaikuttaa happamuuden huuhtoumiin. Tähän
asti maa- ja metsänomistajien neuvonnassa on hyvin harvoin kiinnitetty huomiota happamien sulfaattimaiden käsittelyyn. Myös helposti ymmärrettävää happamia sulfaattimaita ja niiden aiheuttamia haittoja koskeva tiedotusaineisto puuttuu. Maa- ja metsätaloudessa toimivien suoran neuvonnan lisäksi tarvitaan myös kaivuyrittäjien koulutusta, että he pystyvät tunnistamaan happamia sulfaattimaita ja jättää
niitä rauhaan.
Happamuuden torjunta vaatii yhteistyötä. Tarvitaan kauaskantoista työtä ja monien laitosten ja toimijoiden yhteistyötä happamuusongelmien ratkaisemiseksi. Lainsäädännössä ei tähän asti ole erikseen
huomioitu happamia sulfaattimaita. Maankuivatusta koskevien säädösten perkaus olisi tarpeellinen.
Happamien sulfaattimaiden hallintaa ja haittojen estämistä varten tarvitaan kansallisia suuntaviivoja.
Myös maa- ja metsätalouden taloudellisten tukijärjestelmien muuttaminen siten, että niissä huomioidaan happamat sulfaattimaat. Tavoitteena voisi olla tukijärjestelmän muuttaminen siten, että tulee taloudellisesti houkuttelevaksi välttää lisäkuivatusta tai muuttaa erityisen vaikeilla sulfaattimaa-alueilla
sijaitsevat pelto- ja metsäalueet kosteikoksi tai ottaa niitä johonkin muuhun ei tuotannolliseen käyttöön.
Tärkeimmät toimenpiteet, kun halutaan vähentää sulfidi- ja sulfaattimaiden aiheuttamia ympäristöriskejä, ovat pohjaveden pinnan säilyttäminen tai nosto niin, että sulfidikerrokset pysyvät pohjavedenpinnan
alapuolella. Ns. hot spot -alueilla on tarpeen selvittää mahdollisuuksia muuttaa peltoja kosteikoiksi tai
viljellä heiniä tai energiakasveja, jotka sietävät korkeaa pohjaveden pintaa. Kaivutöiden tarvetta on
harkittava tarkkaan ja kunnostusojituksissa on vältettävä pohjaveden laskua. Rakentamalla hot spot alueille pohjapatoja ja alimitoitettuja rumpuja voidaan pienentää tulvahuippuja ja ylläpitää korkeaa
pohjaveden tasoa. Erilliskoulutusta on annettava niille maanviljelijöille, joilla on tai aikovat hankkia
säätösalaojitusta. Tavoitteena on että säätösalaojitustekniikkaa hyödynnetään mahdollisimman hyvin
sekä ympäristön että tuotannon kannalta. Metsätaloudessa on koulutettava metsänomistajia, jotka toimivat happamilla sulfaattimaa-alueilla. Tunnetuista sulfaattimaa esiintymistä on tiedottava ja otettava
ne huomioon ojitusten ja maaperän käsittelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.
Pumpuilla kuivatetuilla alueilla on pyrittävä välttämään suuria pohjavedenpinnan muutoksia ja pyritään
pitämään pohjavedenpintaa sulfidikerrosten yläpuolella. Tähän voidaan päästä varustamalla pumppuasema myös pienellä pumpulla, joka pumppaa pieniä vesimääriä usein
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Perkaukset vaikuttavat vesistöjen tilaan ja niiden tarpeellisuutta on aina harkittava. Sen sijaan että parantaa liikkumismahdollisuuksia veneellä perkausten avulla on harkittava mahdollisuutta rakentaa uiva
laituri tai naapurien kanssa yhteinen laituri, jolloin rantaviivan muutos jää pienemmäksi. Jotta perkauksen vaikutuksia jäisi vähäisiksi, on myös työn toteuttavan yrittäjän tiedettävä miten vesiympäristöä
huomioidaan paremmin.
Pienellä varauksella suorakalkitusasema voidaan mahdollisesti suositella, jos tällä tavalla voidaan pelastaa arvokasta kalakantaa. Ennen vesistökalkitukseen ryhtymistä on selvitettävä toimenpiteen mahdollisia vaikutuksia vedenlaatuun. Sulfaattimaiden kalkituksen sivuvaikutuksia ovat suuret määrät metalleja ja liukenematta jäänyttä kalkkia vesistön pohjalla. Happamilta sulfaattimailta tulevan veden kalkitus vaatii suuria kalkkimääriä, käyttökustannukset ovat usein hyvin korkeita ja toimenpiteen vaikutuksia on etukäteen vaikeasti arvioitavissa
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LIITE 4
Torjunta-aineiden pitoisuuksista Kyrönjoella ja Ähtävänjoella
Paikat:
Määritykset
Näytteenotto

Kyrönjoki, Skatila sekä Ähtävänjoki 10300
Noin 160 eri orgaanista ainetta; etyleenitioureaa (ETY) ei määritetä Ähtävänjoesta.
Näytteet otettu/otetaan kerran kuukaudessa toukokuusta 2007 maaliskuuhun 2008,
jonka jälkeen otetaan näytteitä vain Kyrönjoesta (ei enää Ähtävänjoesta). Näytteenottajana ovat olleet henkilösertifioidut näytteenottajat. Näytteet on lähetetty heti näytteenottopäivänä analysoivaan laboratorioon.

Kyrönjoki, Skatila
15.5.2007
Etyleenitioureaa (ETY) 0,06 µg/l (määritysraja 0,05 µg/l; ei määritetä Ähtävänjoelta)
4.6.2007
Metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 20 µg/l (määritysraja 10 µg/l)
2.7.2007
Diklorproppi+diklorproppi-P:a (DPP) 0,04 µg/l (määritysraja 0,01 µg/l), metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 140 µg/l (määritysraja 10 µg/l) ja mekoproppi+mekoproppi-p:a (MEP) 0,02 µg/l (määritysraja 0,01 µg/l)
13.8.2007
Metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 50 µg/l (määritysraja 10 µg/l)
17.9.2007
Metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 80 µg/l (määritysraja 10 µg/l) ja etyleenitioureaa (ETY) 0,05 µg/l (määritysraja 0,05 µg/l); ei määritetä Ähtävänjoelta.
22.10.2007
Diklorproppi+diklorproppi-P:a (DPP) 0,03 µg/l (määritysraja 0,01 µg/l), metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 80 µg/l (määritysraja 10 µg/l) ja mekoproppi+mekoproppip:a (MEP) 0,01 µg/l (määritysraja 0,01 µg/l)
19.11.2007
Etyleenitioureaa (ETY) 0,09 µg/l (määritysraja 0,05 µg/l; ei määritetä Ähtävänjoelta)
17.12.2007
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
14.1.2008
Otettiin rinnakkaisnäytteet: Molemmissa näytteissä oli heksatsinonia 0,03 ja 0,04 µg/l
(määritysraja 0,02 µg/l) sekä lisäksi toisessa näytteessä oli trifluraliinia 0,02 µg/l (määritysraja 0,02 µg/l).
4.3.2008
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia (laitevian takia ei etyleenitioureatulosta)
7.4.2008
Metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 10 µg/l (määritysraja 10 µg/l). Laiteviran takia
ei etyleenitiourea (ETY) tulosta.
21.4.2008
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia (laitevian takia ei etyleenitioureatulosta)
Ahtävänjoki 10300
14.5.2007
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
4.6.2007
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
2.7.2007
Diklorproppi+diklorproppi-P:a (DPP) 0,01 µg/l (määritysraja 0,01 µg/l) sekä metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 30 µg/l (määritysraja 10 µg/l)
13.8.2007
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
17.9.2007
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
22.10.2007
Metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 10 µg/l (määritysraja 10 µg/l)
19.11.2007
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
17.12.2007
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
14.1.2008
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
4.3.3008
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
7.4.2008
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
21.4.2008
Ei yli määritysrajan olevia pitoisuuksia
Yhteenveto:
Mitattujen orgaanisten aineiden osalta määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia on melko vähän. Näiden aineiden osalta ei ole todennäköistä, että ympäristölaatunormi ylitetään. 11.6.2008HK
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Toimenpiteiden kuvaus
Sektori

Toimenpide

Haja- ja loma-asutus

Kuivakäymälät ja harmaiden
vesien suodatus

Liittyminen viemäriverkostoon

Kiinteistö- tai kyläkohtaiset
ratkaisut

Yhdyskuntien
jätevedet

Viemäriverkoston saneeraus

Siirtoviemärit
Typenpoiston merkittävä tehostaminen
Sarkaojarakenteet

Turvetuotanto

Laskeutusaltaat

Pintavalutus

Kemiallinen käsittely

Turkistuotanto

Virtaaman säätö
Tiiviit alustat tai hallit
Tehostettu jäteveden käsittely

LIITE 5
Selitys ja toimenpidemääritys
Toimenpiteellä tarkoitetaan komposti- tai kuivakäymälöitä ja harmaiden jätevesien (sauna- ja keittiövedet) käsittelyä sopivalla tavalla esim. maasuodattamossa. Koskee pääsääntöisesti lomaasutusta.
Toimenpiteellä tarkoitetaan sekä nykyisen viemäriverkoston läheisyydessä olevien asuntojen liittämistä verkostoon että viemäriverkoston laajentamista ja uusien alueiden liittämistä verkostoon. Toimenpidesuositukset perustuvat kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmiin.
Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vakituisesti asuttavien kiinteistöjen jätevesiongelma voidaan ratkaista esim. umpisäiliöllä,
kiinteistökohtaisella tai muutamien kiinteistöjen yhteisellä pienpuhdistamolla. Ratkaisut on täytettävä jätevesiasetuksen (542/2003)
vaatimustaso.
Toimenpiteellä tarkoitetaan vanhojen vuotavien ja alimitoitettujen
viemäriverkostojen korjaamista. Saneerauksella pyritään minimoimaan ylivuotoja ja hulevesien aiheuttamia kriisitilanteita.
Rakentamalla siirtoviemäreitä voidaan asutuskeskittymiä, jotka tällä
hetkellä ovat viemäriverkoston ulkopuolella, liittää viemäriverkostoon ja keskittää jätevesien käsittelyn suurempiin ja tehokkaimpiin
jätevesipuhdistamoihin.
Toimenpide määräytyy ympäristölupamääräyksissä.
Sarkaojarakenteilla tarkoitetaan sarkaojien lietesyvennyksiä (lietetaskut) ja lietepidättimiä (päisteputkipidättimet).
Laskeutusaltailla tarkoitetaan turvetuotantoalueen läheisyyteen
kaivettu allasta, johon tuotantoalueen valumavedet johdetaan. Vesi
tulee altaaseen painovoimalla ja altaan purkulaitteet on rakennettu
siten, että rankkasateiden ja sulamisvesien virtausta voidaan pidättää ojastoihin.
Pintavalutuksella tarkoitetaan, että turvetuotantoalueen valumavedet ohjataan luonnontilaiselle suoalueelle. Vesi virtaa pintavalutuskentän läpi ja puhdistuu fysikaalisissa, kemiallisissa ja biologisissa
prosesseissa.
Kemiallisella käsittelyllä tarkoitetaan valumavesien puhdistaminen
veteen lisättävien kemikaalien avulla. Saostuskemikaalina käytetään yleensä ferri- tai ferrikloridisulfaattia. Optimaalinen pH-arvo
saostamiselle saadaan aikaiseksi kalkilla tai lipeällä.
Virtaaman säädöllä tarkoitetaan suurten virtaamien rajoittamista
rakentamalla putkipatoja esimerkiksi sarka- tai kokoojaojiin.
Toimenpiteellä tarkoitetaan sekä uusille että vanhoille turkistiloille
kunnostuksien yhteydessä rakennettavia varjotalojen alapuolisia
tiiviitä alustoja tai halliratkaisuja. Tiiviit alustat ja halliratkaisut edistävät jätevesien hallintaa ja estävät mm. pohjavesien pilaantumista.
Toimenpiteellä tarkoitetaan varjotalokentiltä tulevien jätevesien ja
lannan käsittelyn tehostamista, esim. kemiallisella käsittelyllä.
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Optimaalinen lannoitus tarkoittaa viljelykasvien kasvutarpeen mukaista lannoitusta. Optimaalisessa lannoituksessa pelloilta tehdään
ravinneanalyysit vähintään 3 vuoden välein.
Talviaikaisella kasvipeitteisyydellä tarkoitetaan mm. nurmiviljelyä,
syysviljanviljelyä, kevennettyä syyssänkimuokkausta eli muokkaus
tehdään kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai miniauralla yhteen kertaan ajaen.
Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan peltoalueelle valtaojaan tai vesistön
varteen perustettavaa vähintään keskimäärin 15 metriä leveää
monivuotisen kasvillisuuden peittämää hoidettua alueelta, jolle ei
levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita.
Kosteikoilla tarkoitetaan joko olemassa oleva tai erillisen suunnitelman mukaan tehtävää kosteikkoa. Peltoviljelyn kosteikko voidaan
perustaa sellaisen vesistön tai valta-ojan alueelle, jonka valumaalueella on peltoa yli 20 % .
Laskeutusaltaalla tarkoitetaan joko olemassa olevaa tai erillisen
suunnitelman mukaan tehtävää allasta, jolla pystytään ottamaan
talteen kiintoainetta.
Nonfood -tuotannolla tarkoitetaan ruokohelpin ja muiden energia- ja
kuitukasvien viljelyä.
Peltojen käyttötarkoituksen muutoksella tarkoitetaan peltojen poistamista viljelystä esimerkiksi metsätalouskäyttöön
Toimenpiteellä tarkoitetaan maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden laaja-alasta suunnittelua. Suunnittelu on luonteeltaan yleissuunnittelua..
Keveillä muokkausmenetelmillä tarkoitetaan esimerkiksi metsämaan
laikkumätästystä ja äestystä.
Suojavyöhykkeillä tarkoitetaan vesistöjen ja purojen rantametsien
jättämistä luonnontilaan. Suojavyöhykkeen leveyden minimisuositus
on noin vyöhykkeellä kasvavan puuston pituus. Vyöhykkeen puusto
säästetään toimenpiteiltä.
Pintavalutuksella tarkoitetaan ojitusvesien hallittu johtamista loivasti
kaltevalle kasvillisuuden peittämälle alueelle. Pintavalutuskentän
tulee olla 1-2 % valuma-alueen pinta-alasta ja kaltevuus alle 1 %.
Laskeutusaltaalla tarkoitetaan kiintoaineen laskeutumista varten
kaivettu allasta, jossa vedenvirtausnopeus on enintään 1-2 cm
sekunnissa ja viipymä vähintään tunti.
Pohjapadoilla tarkoitetaan metsätaloudessa patoja, jotka rakennetaan valtaojiin tai puroihin virtausnopeuden ja eroosion pienentämiseksi. Toimenpiteellä parannetaan myös metsien vedenpidätyskykyä, pienennetään virtaamavaihteluja ja vähennetään haitallisia
alivirtaamatilanteita. Pohjapadot ovat erityisesti tarpeen eroosioherkillä alueilla.
Kosteikoilla tarkoitetaan alueita, jotka ainakin runsaamman virtaaman aikana ovat veden peitossa ja pysyvät kuivinakin aikana märkänä tai kosteana.

Vesistörakenteet ja säännöstely
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Toimenpiteellä tarkoitetaan kohdekohtaisesti sopivia toimenpiteitä jotka parantavat kalojen vapaata liikkumista. Tällaisia
toimenpiteitä ovat esim. kalatie, ohitusuoma, tekokoski.
Toimenpiteellä tarkoitetaan säännöstelykäytännön kehittämistä niin, että se yhteen sovittaa eri käyttömuotoja ja aiheuttaa
mahdollisimman vähän haittaa vesistön ekologiselle tilalle.
Samalla säännöstelykäytäntöä sopeutetaan ilmastomuutoksen
aiheuttamiin muutoksiin.
Toimenpiteellä tarkoitetaan virtavesien monipuolistamista.
Esimerkiksi perattujen jokien ennallistaminen.
Toimenpiteellä tarkoitetaan vesiympäristön monipuolistamista
vesistöissä joiden elinympäristöt ihmistoiminnan seurauksena
ovat yksipuolisia. Esimerkiksi tekojärvien rantavyöhykkeiden
kunnostamisen.
Toimenpiteellä tarkoitetaan järven alusveden happipitoisuuden
lisäämistä järvikohtaisesti sopivalla menetelmällä. Toimenpide
vähentää riski talviaikaisiin kalakuolemiin.
Toimenpiteellä tarkoitetaan ravinteiden vähentämiseksi tehtävää vähempiarvoisten kalalajien tehokasta poistopyyntiä.
Toimenpiteellä tarkoitetaan vesissä syvyyden lisäämistä. Vedenpinnan nosto voi olla perusteltua esimerkiksi kohteissa,
jossa vedenpintaa on aikaisemmin alennettu.
Toimenpiteellä tarkoitetaan vesistön pohjalle kertyneen pohjasedimentin tai muu maa-aineksen poistamista.
Toimenpiteellä tarkoitetaan rehevöitymisen seurauksena voimakkaasti lisääntyneen vesikasvillisuuden poistoa. Tavoitteena on usein virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen.
Vesistökalkituksella tarkoitetaan neutraloivien yhdisteiden
lisäämistä veteen, kun veden happamuus laskee haitallisen
alas.
Kalkkisuodinojituksella tarkoitetaan salaojitusta, jossa salaojaan lisätään kalkkia valumavesien pH-arvon nostamiseksi.
Säätösalaojituksella tarkoitetaan salaojitusta, jonka kuivatustehokkuutta voidaan säätää. Säätömekanismi on yleensä
kokoojaojaan asennetussa säätökaivossa. Säätösalaojitukseen lasketaan kuuluvaksi myös säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys.
Kuivatusolojen säädöllä tarkoitetaan pohjaveden pinnan pysyttämistä mahdollisimman korkeana sulfaattimaavaltaisilla alueilla. Toimenpide voidaan toteuttaa esimerkiksi pohjapatojen
tai säätösalaojituksen avulla. Pelloilla kuivatusolojen säätöä
vastaava vaikutus voidaan saavuttaa myös viljelemällä pienempää kuivatussyvyyttä vaativia kasveja.
Kuivattujen alueiden vesittämisellä tarkoitetaan tulva-alueiden,
vanhojen järvikuivioiden ja muiden heikosti viljeltävien kohteiden palauttamista kosteikoiksi.
Peltojen käyttötarkoituksen muutoksella tarkoitetaan peltojen
poistamista viljelystä esimerkiksi metsätalouskäyttöön.
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LIITE 6
Kannanotot keskeisistä kysymyksistä Ähtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen
ja Luodon-Öjanjärven valuma-alueilla ja niiden huomiointi
Kannanotto:Järviseudun vesistöjen parantamiseksi laadittu toimenpideohjelma tulee huomioida vesienhoidonsuunnittelussa.
Huomiointi: Järviseudun toimenpideohjelma ja esitetyt toimenpiteet on huomioitu toimenpideohjelman laadinnassa (Toimenpideohjelman liite 1, Tarvolan ja Luoma-Ahon kyläsuunnitelmat).
Kannanotto Evijärvi, Haapajärvi ja Kerttuanjärvi ovat rehevöityneitä ja Haapajärvestä on tehty
kunnostusaloite.
Huomiointi: Haapajärven kunnostusesitys on mainittu toimenpideohjelmassa.
Kannanotto:Evijärvi, Purmonjärvi, Kerttuanjärvi ja Haapajärvi ovat matalia ja ruohottuneita. Toimenpiteitä tarvitaan, kuten niitto ja ruoppaus, tehokalastus ja roskakalojen poisto.
Huomiointi: Purmonjärven ja Haapajärven on huomioitu toimenpideohjelmassa.
Kannanotto:Alajärven tila huolestuttaa ja kunnostukseen on tarvetta.
Huomiointi: Alajärvi on moniongelmallinen vesistö ja tämä on huomioitu toimenpideohjelmassa,
missä Alajärvelle esitetään kunnostustoimenpiteitä.
Kannanotto Alajärven ja Vimpelin alueen vesistöjen kunto tulee arvioida ja laatia kunnostussuunnitelma.
Huomiointi: Kunnostustarve on huomioitu toimenpideohjelmassa, samoin vireillä olevat Suunnitelmat.
Kannanotto Happamuus, rehevyys, rakenteelliset muutokset ja säännöstely ovat alueen keskeisiä kysymyksiä.
Huomiointi: Mainitut ongelmat on huomioitu toimenpideohjelmassa ja niiden pienentämiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia on esitetty.
Kannanotto Luodon-Ojanjärven valuma-alueen suuret ongelmat ovat rehevöityminen, säännöstely ja
vesien happamuus.
Huomiointi: Mainitut ongelmat on huomioitu toimenpideohjelmassa ja niiden pienentämiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia esitetään.
Kannanotto Happamat sulfaattimaat on kartoitettava.
Huomiointi:Alueella suoritetut kartoitukset on huomioitu ja ehdotus happamien maiden kartoitusten
täydentämiseksi sisältyy toimenpideohjelmaan.
Kannanotto:Turvetuotanto ja sen vaikutukset enemmän huomioon.
Huomiointi: Turvetuotannon määrä on kasvussa alueella ja toimenpideohjelmaan sisältyy ehdotuksia, joilla turvetuotannon vesistövaikutuksia voidaan pienentää.
Kannanotto: Järvien ja lampien kunnostukseen selvää panostusta ja turvetuotannon vaikutukset huomioon.
Huomiointi:Toimenpideohjelmassa on kunnostusten toteuttamiseen ja suunnitteluun tähtääviä esityksiä ja myös turvetuotannosta aiheutuvien haittojen vähentämistä esitetään.
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Kannanotto: Järvisseudulle perustettava vesienhoitotyöryhmä edistämään vesiensuojelua ja hanketoimintaa.
Huomiointi: Vesienhoidon työryhmän perustaminen on kannatettava aloite. Alueella toteutetut yhteistyöprojektit ( LappajärviLife ja Ympäristöystävällinen järviseutu) ovat selvästi edistäneet vesienhoitoa ja niiden tuloksia on hyödynnetty toimenpideohjelmassa.
Kannanotto: Purmonjärven kunnostukseen panostusta, Purmonjoen valuma-alueen turvetuotantoon on
käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja Purmonjoen sulfaattimaista on tehtävä selvitys ja suunnitelma.
Huomiointi: Purmonjärven kunnostussuunnitelma on lupakäsittelyssä.ja toimenpideohjelmassa on
esitetty kunnostussuunnitelman toteutumista. Myös turvetuotannon jätevesien käsittelyn tehostamista ja sulfattimaiden kartoitusta ja happamuuden hallinta esitetään toimenpideohjelmassa.
Kannanotto: Alajärven säännöstely pitäisi muuttaa siten, että luonnonmukaista ruoppausta voitaisiin
kokeilla. Vesi syksyllä ennen jäätymistä alas, jotta järvi jäätyy läpi. Keväällä vesi ylös, jotta saadaan
luonnollinen poistuma kaislikoille ja kortteille jäiden lähdön mukana.Säännösteleekö sähköyhtiö vedenkorkeutta omien tarpeidensa mukaan?
Huomiointi:Toimenpideohjelmassa ehdotetaan Alajärven kunnostamista. Erilaisia mahdollsuuksia
Alajärven tilan parantamiseksi pitää arvioida ja käyttää. Alajärven vedenpinnan lasku kevättalvella
tehdään, jotta sulamisvedet mahtuisivat järveen. Sellaisina vuosina, jolloin lumipeite on ohut, esitetty menetelmä umpeenkasvun estämiseksi voitaisiin kokeillla, Alajärveä säännöstellään LänsiSuomen vesioikeuden antaman luvan perusteella.
Kannanotto: Alajärven säännöstelyväli on liian suuri ja sairaalan rannan niemeä jatkettaessa on tukittu
väylä järvestä.
Huomiointi: Alajärven säännöstelyväli (0.5m) on suuri verrattuna järven keskisyvyyteen. Toimenpideohjelmassa ehdotetaan selvitettäväksi säännöstelyn muutosmahdollisuutta ilmastomuutos huomioiden. Toimenpiteitä, joilla valuma-alueen vedenpidättämiskyky lisääntyisi tarvittaisiin.
Kannanotto: Alajärven säännöstelyä tulisi muuttaa ja valvoa. Nykyisellä säännöstelyllä tuhotaan vesistö
lopullisesti. Talvikalastus on mahdoton, happitilanne on heikko, ranta-alueet jäätyvät pohjaan ja rapukanta tuhoutuu. Tämä kaikki johtuu hallitsemattomasta juoksutuksesta. Säännöstelyn hoitajan pitäisi
katsoa luonnon ja järven tarpeita.
Huomiointi: Järveä säännöstellään voimassa olevan luvan mukaisesti, joka asettaa reunaehdot säännöstelylle. Toimenpideohjelmassa ehdotetaan selvitettäväksi säännöstelyn mahdollista muutosta.
Kannanotto: Ähtävänjoelle ehdotetaan laajoja vesimuodostumia eli meri - Kaarenhaaran pato (Ähtävänjoen alaosa), Välijoki, Kurejoki, Lappajärvi, Evijärvi ja Alajärvi. Voimakkaasti muutetuiksi ehdotetaan Ähtävänjoen alaosa, Välijoki ja Kurejoki. Järvet tulee määritellä voimakkaasti muutetuiksi, mikäli
seurannassa osoittautuu, että järvien tila on hyvää huonompi.
Huomiointi: Ähtävänjoki (kaksi muodostumaa), Välijoki ja Kurejoki on nimetty voimakkaasti muutetuiksi vesimuodostumiksi. Ähtävänjoen valuma-alueen järvet eivät täytä voimakkaasti muutettujen vesistöjen kriteereja, eikä järviä ole nimetty voimakkaasti muutetuiksi.
Kannanotto: Lappajärven tila on viime aikoina parantunut, mutta vielä tarvitaan toimia mm. hajaasutuksen jätevesien, eräitten alueiden viemäröinnin ja rapukannan palauttamisen kanssa.
Huomiointi: Esitetyt toimenpiteet on huomioitu toimenpideohjelmassa.
Kannanotto:Lappajärvelle on saatava kiinteä lantajärjestelmä ja lietelantalat kiellettävä. Järvi on rehevöitynyt samanaikaisesti lietelantaloiden yleistyessä.
Huomiointi: Lannan käsittely on ongelma erityisesti alueilla, missä tuotetun lannan määrä on suuri
suhteessa sopiviin levitysalueisiin. Nykyisten lannan hyödyntämismenetelmien lisäksi toimenpideohjelmassa esitetään tutkimuksia lannan hyödyntämiseksi eri tuotteiden raaka-aineena.
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Kannanotto:Ähtävänjoki tulee huomioida erityisenä kokonaisuutena ja jokihelmisimpukkakannan säilyttämiseksi on ponnisteltava. Ähtävänjoen vedenlaadun parantamisen positiivisia houkuttimia ovat:
Natura-joki, jokihelmisimpukka, Lappajärvi ja muikku, Vimpelin alueen kalkkivaikutus ja latvavedet.
Huomiointi: Jokihelmisimpukkakanta ja jokihelmisimpukan lisääntymismahdollisuuksia on huomioitu toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelmassa pyritään myös vahvistamaan niitä alueen vahvuuksia, mitkä mainitaan kannanotossa.
Kannanotto:Ähtävänjoella huomiotavaa on vedenhankinta, kalasto, sinilevät ja asuminen. Säännöstelykäytäntö on toimiva, eikä säännöstelyryhmä pidä säännöstelyn lupaehtojen muuttamista tarpeelliseksi.
Huomiointi: Muistutuksessa mainitut asiat on huomioitu toimenpideohjelmassa. Säännöstelynkehittämisestä ehdotetaan selvitystä, jossa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia (pienemät kevätylivalumat, mahdollisesti rajummat säätyypit).
Kannanotto:Alajärven säännöstelyyn ja kuormitukseen tulisi puuttua.
Huomiointi: Toimenpideohjelmassa esitetään Alajärvelle kunnostustoimenpiteitä. Kunnostus edellytää tarkkaa suunnittelua, jossa todetut ongelmat pyritään ratkaisemaan.
Kannanotto:Maa- ja metsätalouden aiheuttama kuormitus tulee edelleen vähentää ja Evijärven sisäisen
kuormituksen pienentäminen tulee aloittaa. Tarvitaan myös vesikasvien poistoa, hoitokalastusta ja virkistysmahdollisuuksien parantamista. Ähtävänjokeen tulisi rakentaa kalaportaat jokilaakson kalayhteisöjen yhteisen esityksen mukaisesti. Voimalaitosyhtiöt pitäisi velvoittaa osallistumaan vesienhoidon
vesiensuojelun kustannuksiin.
Huomiointi: Esitetyt toimenpiteet sisältyvät pääosin toimenpideohjelmaan, Ehdotus voimalaitosyhtiöiden osallistumisesta toimenpiteiden kustannuksiin on käsiteltävä suoraan voimalaitosyhtiöiden
kanssa.
Kannanotto:Kurejoen suun perkaus Alajärven luusuassa paransi virtaamia, mutta eräät alueen maisemointitoimet ja kaivettu uoma Pynttäriniemestä jokisuulle ovat olleet kohtalokkaita järvelle. Tehtyjä
virheitä pitäisi korjata ja järven säännöstely muuttaa. Vedenkorkeuden mittauspiste tulisi tarkistaa.
Huomiointi: Toimenpideohjelmassa ehdotetaan Alajärven kunnostusta.Esitetyt ongelmat voidaan
ottaa käsittelyyn kunnostustoimenpiteiden suunnittelun yhteydessä. Mittauspiste on tarkistettu ja se
on oikeassa tasossa.
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Liite 7
Ekologisessa tilan arvioinnissa käytetyn aineiston taso Luodon-Öjanjärven alueella
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Liite 8
Yhteenveto vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista sekä rahoitusjärjestelmistä ja
toteutusvastuusta
1. Yhdyskunnat ja haja-asutus
Ohjauskeinot
Yhdyskuntien vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Kohdennetaan vesihuoltolaitosten tuloja puhdistamojen ja vesihuoltoverkostojen saneerauksiin
ja uusimisiin.
· Turvataan valtion rahoitus vesihuoltoon ja siirtoviemärihankkeisiin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
· Parannetaan hulevesien hallintaa ja käsittelyä.
· Edistetään maankäytön ja vesihuollon suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittamista.
· Päivitetään kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmia.
· Parannetaan vesihuollon häiriötilanteisiin ja poikkeuksellisiin luonnonoloihin varautumista.
· Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa.
· Toteutetaan säädetyt vaatimukset täyttävä ja kansallisten vesiensuojeluohjelmien mukainen
asutusjätevesien typenpoisto.
· Tehostetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Haja-asutuksen vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Lisätään haja-asutuksen jätevesihuoltoon liittyvää neuvontaa ja parannetaan tietopohjaa ja ohjausta.
· Edistetään haja-asutuksen vesihuoltoa valtion rahoituksella käytettävissä olevien määrärahojen
rajoissa.
· Edistetään kuivakäymälöiden ja muiden vedettömien jätehuoltoratkaisujen käyttöä.
· Päivitetään kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmia.
· Tehostetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Yhdyskuntien vesihuollon kustannukset katetaan pääosin liittymismaksuilla sekä vesi- ja jätevesimaksuilla, joka on valtakunnallisesti keskimäärin 1,79 € /m3. Jätevesimaksuilla katetaan käyttö- ja ylläpitokustannusten lisäksi myös tarvittavat uusinvestoinnit, mm. viemärien saneeraukset, uusimiset ja puhdistamoiden perusparannukset.
Pääasiallisesti vesihuoltolaitokset ja laitosten omistajat rahoittavat uusien, mm. kuntien yhteisten puhdistamojen, rakentamiskustannuksia lainoilla. Vesihuoltolaitosten jätevesimaksutulojen ohella investointeja rahoitetaan myös kuntien verotuloilla erityisesti pienissä kunnissa.
Valtion rahoitustuen osuus vesihuollon kokonaisinvestoinneista on viime vuosina ollut noin 10 % suuruusluokkaa. Alueellisesti ja paikallisesti rahoitustuella on kuitenkin ollut suuri merkitys. Vesihuollon
tukemisesta annetun lain mukaisesti tuetaan alueellisen vesihuoltoyhteistyön aikaansaamista, vesihuollon turvaamista erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaamista maaseutuyhdyskunnissa ja hajaasutusalueilla sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemistä taikka niiden tilan parantamista.
Taloudellisten kannustimien tarve lisääntyy suunnittelukaudella 2010-2015 haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimusten edellyttämien toimenpiteiden seurauksena.
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Vastuu haja-asutukselle ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta on ensisijaisesti kiinteistön omistajilla. Yhdyskuntien vesihuoltoon ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja viemäröinnin laajentamisesta haja-asutusalueelle vastaavat mahdollisuuksien mukaan vesihuoltolaitokset.

2. Teollisuus ja yritystoiminta
Ohjauskeinot
Teollisuuden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Ympäristönsuojelulain mukaiset lupamenettelyt, joissa otetaan huomioon mm. parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate sekä muun teolliseen toimintaan vaikuttavan yhteisötason ja kansallisen lainsäädännön kehittyminen.
· Laaditaan riskienhallintasuunnitelmia onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle ja kehitetään
ympäristöriskikartoitusta.
· Lisätään häiriö-, onnettomuus- ja satunnaispäästöjen hallintaan liittyvää neuvontaa erityisesti
pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille.
· Kehitetään parhaan käyttökelpoisen tekniikan tiedonvaihtoa.
· Kehitetään työterveydestä, kemikaaliturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta vastaavien valvontaviranomaisten yhteistyötä ja yhtenäistetään menettelyjä.
· Parannetaan haitallisiin aineisiin liittyvää tietopohjaa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Vastuu teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on alan yrityksillä.
Yhteiskunnan tukea suunnataan teollisuudelle pääosin uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja vesiensuojelua.

3. Kalankasvatus
Ohjauskeinot
Kalankasvatuksen vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Laaditaan kalankasvatuksen sijainninohjaussuunnitelmat keskeisille toiminta-alueille.
· Kalankasvattamoilla käytettäviä rehuja ja ruokintamenetelmiä tutkitaan ja kehitetään ympäristöä vähemmän kuormittaviksi.
· Edistetään matalafosforisen kuivarehun ja Itämeren kalasta tehdyn kuivarehun käyttöä.
· Edistetään atk-ohjattujen automaattisten ruokintajärjestelmien käyttöönottoa kalankasvatuksessa.
· Kalankasvatuksen laitostyyppejä ja jätevesien käsittelymenetelmiä tutkitaan ja kehitetään.
· Kehitetään vanhojen maa-allaslaitoksien vesiensuojelun tehostamista ja laitosten perusparantamista itsepuhdistuvilla altailla ja tehokkailla lietteenpoistojärjestelmillä.
· Lisätään kalankasvattamokohtaista neuvontaa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Vastuu kalankasvatuksen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on alan yrityksillä. Kalankasvattajat voivat saada EU-tukea uusien laitosten rakentamiseen tai vanhojen laitosten perusparantamiseen
Euroopan Kalatalousrahastosta (EKTR).
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4. Turvetuotanto
Ohjauskeinot
Turvetuotannon vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Ohjataan uusien turvetuotantoalueiden sijoittumista jo ojitetuille alueille, tuotannossa olevien
alueiden käytöstä poistuneille turvepelloille.
· Ohjataan uudet turvetuotantoalueet alueille, joissa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa
vesien tilalle.
· Ei sijoiteta uusia turvetuotantoalueita pohjavesialueille eikä vesistön tai suojelualueen välittömään läheisyyteen.
· Laaditaan kansallinen suo- ja turvemaiden strategia.
· Vähennetään turvetuotannon vesistövaikutuksia valuma-aluekohtaisella suunnittelulla.
· Kehitetään uusia vesiensuojelumenetelmiä.
· Kehitetään ympärivuotisesti toimivia vesiensuojelumenetelmiä.
· Selvitetään ja parannetaan kasvillisuuskenttien tehoa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Vastuu turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on alan yrityksillä. Yhteiskunnan
tukea suunnataan pääosin uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja
vesiensuojelua.

5. Turkistuotanto
Ohjauskeinot
Turkistuotannon vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Ohjataan uusien turkistilojen sijoittumista niin, ettei toiminnasta aiheudu vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisvaaraa.
· Tuetaan turkistiloilla tehtäviä vesiensuojeluinvestointeja (tiiviit alustat ja valumavesien käsittelymenetelmät) valtion budjetin mahdollistamissa puitteissa.
· Kehitetään turkistiloilla käytettäviä rehuja ja ruokintamenetelmiä vesiensuojelutarpeet huomioon ottaen.
· Parannetaan turkislannan hyötykäyttöedellytyksiä esimerkiksi tuotteistamalla ja ohjatulla käsittelyjärjestelmällä.
· Poistetaan turkistalouden aiheuttamaa riskiä pohjavedelle avustamalla tiloja siirtymään pois
pohjavesialueilta sekä tukemalla pilaantuneen maaperän kunnostamista. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti tiloille, joiden on todettu aiheuttavan pohjavedelle suurta riskiä, ja joilla ei
ole lupaa jatkaa toimintaa kyseisellä alueella. Avustuksen määrä riippuu valtion budjetista.
· Lisätään turkistuotannon vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Vastuu turkistuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on alan yrityksillä. Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli neuvonnassa ja koulutuksessa. Turkistuotannon vesiensuojelutoimenpiteisiin voi
saada maatilatalouden investointitukea ja avustusta. Turkistuotannon aiheuttamaa riskiä pohjavedelle
vähennetään avustamalla yhteiskunnan varoin tiloja siirtymään pois pohjavesialueilta sekä tukemalla
pilaantuneen maaperän kunnostamista.
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6. Maatalous
Ohjauskeinot
Maatalouden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Tehostetaan ympäristötuen toimenpiteitä vuonna 2012 kohdentamalla varsinkin erityisympäristötukea nykyistä paremmin alueellisesti ja vesiensuojelullisin perustein riskiherkimmille alueille.
· Kohdennetaan vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ympäristötuen vesiensuojelutoimenpiteistä valtaosa maantieteellisesti ja tilatasolla kaikkein kuormittavimmille alueille ja lohkoille,
ja pyritään kasvattamaan kohdennettujen erityistukien osuutta.
· Luodaan taloudelliset edellytykset ympäristötuen sitoumusten jatkumiselle, koska ympäristötuki mahdollistaa talouden ja ympäristön kannalta kestävän viljelyn ja vesiensuojelun erityistoimet.
· Varmistetaan, että vesiensuojelullisesti tehokkaista toimenpiteistä maksettava korvaus on riittävä, jotta se kannustaa viljelijöitä sitoutumaan vesiensuojeluun.
· Otetaan huomioon vesiensuojelun tavoitteet maatalouden investointitukien suunnittelussa ja ohjataan investointitukia uusiin kotieläintalouden vesiensuojelua edistäviin toimiin sekä maan rakenteen parantamiseen tähtääviin toimiin.
· Selvitetään neuvoston maaseudun kehittämisasetuksen mahdollistaman VPD-tuen (artikla 38)
käyttöönottoa 2014 alkavalle ohjelmakaudella.
· Otetaan happamat sulfaattimaat huomioon tukijärjestelmissä erityiskohteina.
· Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta erityisesti karjatiloille, erikoiskasviviljelijöille
ja hevostalleille.
· Uudistetaan ja selkeytetään nykyistä nitraattiasetusta erilaisten tulkintojen välttämiseksi.
· Parannetaan ravinnekuormituksen arviointimenetelmiä kehittämällä seurantaa ja edistämällä
mallien käyttöä vesiensuojelutyössä.
· Selvitetään ilmastomuutoksen vaikutuksia maatalouden kuormitukseen ja sen aiheuttamiin
muutoksiin sopeutumista. Tehostetaan huuhtoutumien seurantaa mm. lisäämällä automatiikkaa
seurannassa.
· Tutkimus- ja kehittämishankkeilla pyritään saamaan lisätietoa ohjauskeinojen kehittämiseen,
uusien vesiensuojelukeinojen löytämiseen ja käyttöönottoon.
· Arvioidaan maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistoimien ja -keinojen taloudellisia
vaikutuksia, kustannustehokkuutta ja hyötyjä.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Maatalouden vesiensuojelutoimia rahoitetaan pääasiassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 varoilla. Maatalouden ympäristötuen lisäksi vesiensuojelua edistäviä tukijärjestelmiä
on kosteikkojen perustaminen ei-tuotannollisten investointien tuella. Myös maaseudun kehittämisohjelman linjan 3 yritys-, kehittämis- ja koulutushankkeiden sekä Leader-toimintatavan kautta voidaan
toteuttaa vesiensuojelua edistäviä hankkeita. Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ympäristötuen vesiensuojelutoimenpiteistä valtaosa esitetään kohdennettavaksi maantieteellisesti ja tilatasolla
kaikkein kuormittavimmille alueille ja lohkoille. Kohdennettujen erityistukien osuutta pyritään myös
kasvattamaan. Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi kaikille ympäristötuessa mukana
oleville tiloille pakollisia vesiensuojelua tehostavia perustason toimenpiteitä. Ympäristötukea uudistettaessa varmistetaan, että vesiensuojelullisesti tehokkaista toimenpiteistä maksettava korvaus on riittävä,
jotta toimenpiteet kannustavat viljelijöitä sitoutumaan vesiensuojeluun. Myöhemmin voitaneen käyttää
myös EU:n neuvoston maaseudun kehittämisasetuksessa (1698/2005 EY) artiklan 38 mukaista ns.
VPD-tukea. Sen avulla on mahdollista kohdentaa tukitoimenpiteitä niiden vesistöjen valuma-alueilla,
joilla vesien tila ei saavuta asetettua tavoitetilaa.
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Toteutusvastuu maataloudelle ehdotetuista vesiensuojelutoimenpiteistä on viljelijöillä. Toteutusvastuu
maatalouden tukijärjestelmän kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä ja ympäristöministeriöllä. Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli neuvonnassa ja koulutuksessa.

7. Metsätalous
Ohjauskeinot
Metsätalouden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot ovat:
· Laaditaan kunnostusojitushankkeita varten valtakunnalliset ilmoitus- ja lausuntomenettelyohjeet ottaen huomioon vesilakiin mahdollisesti lisättävä ilmoitusvelvollisuus sekä hallinnollinen
menettelymalli uusjakotoimituksia varten.
· Laaditaan yhtenäiset metsätalouden ympäristön- ja vesiensuojeluohjeet, joita sovelletaan yksityisten, valtion, yhtiöiden ja yhteisöjen metsiin. Kehitetään turvemaiden metsänuudistamista
koskevia vesiensuojeluohjeistoja ja – menetelmiä.
· Kehitetään metsäsertifiointia ottaen huomioon käytössä olevat metsätalouden vesiensuojeluohjeet.
· Kehitetään valtakunnallisesti metsätalouden toimenpiteiden laadunvarmennus- ja omavalvontamalli toimijoille.
· Huolehditaan luonnonhoitohankkeiden riittävästä rahoituksesta.
· Kohdennetaan metsäluonnonhoitohankkeita happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen
torjuntaan.
· Lisätään ja kehitetään edelleen valuma-aluetason suunnittelua vesiensuojelutoimenpiteiden
edistämiseksi erityisesti ongelma-alueilla.
· Laaditaan pintavalutuskenttien ja kosteikkojen yleissuunnitelmia metsätalouden vesiensuojelun
kannalta keskeisille alueille erityisesti kunnostusojitustoiminnan painopistealueille.
· Koulutetaan ja neuvotaan metsätalouden toimijoita ohjeistusten ja suositusten käytännön toteuttamiseksi.
· Kehitetään metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkkoa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera-lain) asettamien ehtojen mukaan maksettavat tuet muodostavat nykyisin keskeisen metsätalouden vesiensuojelua tukevan rahoitusjärjestelmän. Metsän uudistamista, suometsien kunnostusojitusta ja metsäteiden rakentamista sekä kunnostamista
koskevat suunnittelukustannukset maksetaan metsänomistajille kokonaan maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein. Metsän uudistamisessa valtion tukea voidaan myöntää kohteisiin, joissa
puuston tuotos on alhainen verrattuna maan tuottokykyyn ja joissa puusto on vähäarvoista. Tukea voidaan myöntää myös ennestään puuttoman alueen metsittämiseen, jos alue on luontaisesti metsänkasvatukseen soveltuvaa. Myös luonnontuhon kohteiksi joutuneita alueita voidaan uudistaa valtion varoin.
Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuva tukijärjestelmä on suhteellisen joustava vesiensuojelun tehostamisen kannalta ja yleensä nykyisille perustason toimenpiteille on ollut käytettävissä riittävästi Kemera-tukea. Nykyiset tukitasot saattavat osoittautua riittämättömiksi vesienhoitosuunnitelmissa
esitettyjen toimenpiteiden rahoittamisessa. Lisäksi tulisi selvittää Kemera-tuen ulkopuolelle jäävien
vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitusmahdollisuudet. EU-rahastojen tukimahdollisuuksia metsätalouden vesiensuojeluhankkeisiin tulisi lisätä ja varmistaa riittävä rahoitus.
Vastuu metsätalouden toimenpiteiden toteuttamisesta on metsätalouden toimijoilla. Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli neuvonnassa ja koulutuksessa.
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8. Happamuuden torjunta
Ohjauskeinot
Maaperän happamuuden hallinnan keskeiset ohjauskeinot:
· Lisätään happamiin sulfaattimaihin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa kaikilla sektoreilla.
· Kartoitetaan happamat sulfaattimaat ja näiden maiden aiheuttamat kuormitusriskit yhtenäisin
menetelmin vuoteen 2015 mennessä.
· Kehitetään ja otetaan käyttöön menetelmiä, joilla happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja voidaan kustannustehokkaasti hallita.
· Sisällytetään happamat sulfaattimaat ja niillä tehtävät erityiset vesiensuojelutoimenpiteet kattavasti maatalouden, metsätalouden ja kuivatuksen tukijärjestelmiin.
· Otetaan huomioon happamat sulfaattimaat maankäytön suunnittelussa ja vältetään kuivatustarpeen kohdistumista ongelma-alueille.
· Varmistetaan lainsäädännön muutoksilla tai nykyistä lainsäädäntöä täydentävällä ohjeistuksella,
että happamat sulfaattimaat huomioidaan jo hankkeiden suunnittelussa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Nykyiset rahoitusjärjestelmät huomioivat erittäin vähän happamia sulfaattimaita ja niiden aiheuttamien
haittojen torjuntaa. Happamat sulfaattimaat ja niillä tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet tulisikin sisällyttää nykyistä kattavammin ja monipuolisemmin sekä maatalouden, metsätalouden että kuivatuksien
tukijärjestelmiin. Happamilla sulfaattimailla tuettavia maataloudellisia vesiensuojelutoimenpiteitä tulee
monipuolistaa ja selvittää mahdollisuus käyttää tähän tarkoitukseen maaseudun kehittämisasetuksen
artiklan 38 mukaista VPD-tukea. Peruskuivatuksen tukemisen ehtona happamilla sulfaattimailla tulisi
olla hyväksytty happamuuden hallintasuunnitelma. Kestävän metsätalouden rahoituslain tulisi mahdollistaa normaalia korkeampi suunnittelutuki ja keskeiset toimenpiteet kattava toteutustuki happamilla
sulfaattimailla. Lisäksi on erityisten ongelma-alueiden osalta syytä selvittää luontoarvokaupan mahdollisuutta.
Vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan sekä alueen toimijoiden
että valtion lisäpanosta. Toteutusvastuu maaperän happamuuden hallintatoimista on ensisijaisesti alueen maanomistajilla. Vastuu tukijärjestelmien kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä. Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli neuvonnassa ja koulutuksessa.

9. Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen
Ohjauskeinot
Vesistöjen kunnostamisen, säännöstelyn ja rakentamisen keskeiset ohjauskeinot:
· Laaditaan ja käynnistetään kansallinen kalatiestrategia.
· Laaditaan ja käynnistetään pienvesien ennallistamisohjelma.
· Laaditaan kansallinen vesistöjen kunnostusstrategia.
· Selkiinnytetään pienruoppausten ohjeistusta ja yhtenäistetään lupakäytäntöjä.
· Otetaan huomioon uudessa vesiasetuksessa rakentamista koskevissa selvitysvelvoitteissa vesien
ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.
· Pyritään kehittämään lupavelvoitteiden joustavuutta ja tarkistamismahdollisuuksia vesienhoidon
tavoitteiden saavuttamiseksi.
· Selvitetään arvokkaiden luontotyyppien (mm. luonnontilaiset purot) suojelua koskevien säädösten tarkistamistarvetta luonnonsuojelu- ja metsälainsäädäntöä kehitettäessä
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Parannetaan tulvavesien pidättymishankkeiden toteuttamisedellytyksiä tulvariskien hallintaa sekä maankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä ottaen huomioon ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.
Huolehditaan korvausbiotooppien ja – habitaattien järjestämisestä ympäristövahinkovastuuta
koskevassa lainsäädännössä
Otetaan käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja ja toimintamalleja yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistämiseksi vesistöjen tilan parantamisessa. Aktivoidaan omaehtoista vesistöjen kunnostustoimintaa.
Edistetään vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista julkista tukea saavissa rakentamis- ja säännöstelyhankkeessa ja suunnataan tukea näihin toimenpiteisiin.
Kehitetään säännöstelyjä huomioiden vesienhoidon tavoitteet, ilmastonmuutos, ilmastostrategia,
uusiutuva energiatuotanto ja koko vesistöalueen tulvariskien hallinnan tarpeet.
Tehdään ongelmallisilla alueilla vesistöjen kunnostuksen alueellisia yleissuunnitelmia ja valitaan alueelliset kunnostuksen kärkihankkeet.
Edistetään kunnostuksen suunnitteluun liittyvää neuvontaa ja yhteistyötä.
Kehitetään kunnostusmenetelmiä ja eri menetelmien vaikuttavuuden, tehokkuuden ja pysyvyyden seurantaa.

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Valtio on ollut tähän asti selvästi tärkein kunnostustoimenpiteiden ja säännöstelyn kehittämishankkeiden rahoittaja. Sen osuus rahoituksesta on arviolta noin 70 %. Valtion lisäksi kunnostustoimenpiteitä ja
säännöstelyn kehittämistä rahoittavat EU, kunnat, yritykset sekä säätiöt. Etenkin pienten kunnostusten
vireillepanossa, suunnittelussa ja toteutuksessa ranta-asukkailla ja vesien käyttäjillä on merkittävä rooli.
Kunnostuskustannuksia ei usein voida kokonaisuudessaan siirtää haitan aiheuttajille eikä hankkeille ole
löydettävissä muita rahoittajia, on valtion rahoituksen merkittävä osuus vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen kunnostusten toteuttamisessa perusteltua.
Rakennetuissa ja säännöstellyissä vesissä luvanhaltijoilla tulisi olla nykyistä suurempi rooli ekologisen
tilan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutuksessa. Yksi mahdollinen rahoituskeino olisi
muuttaa selvästi kannattamattomat luvanhaltijoiden kalanistutusvelvoitteet
asteittain tai määräajaksi toimenpidevelvoitteiksi esimerkiksi kalateiden, virtavesikunnostusten sekä
säännöstelyn kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Myös muita rahoituskeinoja tulisi kehittää.
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Liite 9
Sanasto
Ekologinen tila
Ekologisella tilalla tarkoitetaan pintaveden tilan kuvaamista vesieliöstön avulla. Tilaa arvioitaessa otetaan huomioon myös veden laatu ja hydrologiset sekä morfologiset ominaisuudet. Ekologinen tila ilmaistaan luokittelemalla vedet viiteen luokkaan.
Hydrologia
Hydrologia on tieteenala, joka tutkii ja seuraa veden esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua maapallolla.
Kemiallinen tila
EU-tason lainsäädännössä määriteltyjen prioriteettiaineiden ja niille säädettyjen ympäristönlaatunormien mukainen luokittelu. Kemiallinen tila on hyvä, jos aineiden ympäristölaatunormit eivät ylity.
Ympäristölaatunormit on asetettu pääsääntöisesti aineiden vedestä mitatuilla pitoisuuksille.
Kuuleminen – kuulemismenettely
Kuulemisella tarkoitetaan määrämuotoista menettelyä, jossa kansalaiset ja eri toimijat voivat lausua
mielipiteensä tietystä asiasta.
Lisätoimenpide
Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitettävä toimenpide, joka voi olla uudenlainen tai määrällisenä lisänä nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin.
Luokittelu
Vesien tila luokitellaan ihmisen toiminnan aiheuttaman muutoksen perusteella käyttäen vertailukohtana
häiriintymättömiä, luonnontilaisia vesiä. Pintavedet luokitellaan niiden biologisen ja kemiallisen tilan
perusteella viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Pohjavedet luokitellaan
niiden kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella kahteen luokkaan, jotka ovat hyvä ja huono.
Morfologia
Morfologialla tarkoitetaan vesienhoidossa järven, joen tai rannikkoveden pohjan rakennetta ja laatua,
rantavyöhykkeen laatua sekä järven tai rannikkoveden muotoa ja joen syvyyttä.
Nykykäytännön mukainen toimenpide
Vesien tilaa parantava toimenpide, joka jossakin vesimuodostumassa tai sen valuma-alueella tehdään
tai jatkuu vuosittain nykyisessä laajuudessa joko sen vuoksi, että se on säädösten tai muiden syiden
vuoksi pakollinen tai että se perustuu olemassa olevaan, pysyväisluontoiseen sopimus- ja rahoitusjärjestelmään.
Perusseuranta
Vesipolitiikan puitedirektiivissä määritelty seurantatyyppi, jonka tarkoituksena on antaa edustava
yleiskuva vesienhoitoalueen vesien tilasta. Perusseurannalla hankitaan tietoa erityisesti luonnontilaisten
vesien ja alueen merkittävien vesien tilasta sekä ihmistoiminnasta johtuvien pitkäaikaisten muutosten,
kuten ilmastonmuutoksen, vaikutuksista.
Perustoimenpide
Perustoimenpiteet ovat sellaisia vesienhoitoon kuuluvia toimenpiteitä tai ohjauskeinoja, jotka perustuvat vesienhoitoasetuksen liitteen 6 kohdassa a lueteltuihin säädöksiin. Myös itse säädöksiä voidaan
pitää perustoimenpiteinä. Jakoa perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin käytetään lähinnä
EU:lle tehtävässä raportoinnissa.
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Pintavesi
Pintavedellä tarkoitetaan maanpäällisiä vesiä, kuten meriä, järviä, jokia ja puroja.
Pintavesimuodostuma
Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta,
jokea, joen osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa.
Pohjavesi
Pohjavesillä tarkoitetaan kaikkia niitä vesiä, jotka ovat maan pinnan alla vedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään.
Pohjavesimuodostuma
Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä vesimassana akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta pohjavettä.
Prioriteettiaine
Vesipolitiikan puitedirektiivin liitteessä listattuja aineita tai aineryhmiä, jotka on arvioitu erityisen haitallisiksi vesiympäristölle.
Toimenpideohjelma
Vesienhoitosuunnitelmaan liitettävä luettelo vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista
toimenpiteistä.
Toiminnallinen seuranta
Vesipolitiikan puitedirektiivissä määritelty seurantatyyppi, jonka tarkoituksena on seurata ihmistoiminnan muuttamien vesien tilaa ja toimenpiteiden vaikutuksia niissä.
Tyypittely
Jokien, järvien ja rannikkovesien jakaminen luontaisten ominaisuuksiensa, kuten maantieteellisten
seikkojen, koon, syvyyden, valuma-alueen maaperän perusteella tyyppeihin.
Täydentävä toimenpide
Täydentävät toimenpiteet ovat niitä toimenpiteitä, joita esitetään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi
perustoimenpiteiden lisäksi. Täydentäviä toimenpiteitä on lueteltu vesienhoitoasetuksen liitteen 6 kohdassa b.
Vesienhoito
Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesienhoitolain mukaista suunnitelmallista
toimintaa, jolla pinta- ja pohjavesien laadullista ja määrällistä tilaa ylläpidetään ja parannetaan.
Vesienhoitoalue
Vesienhoitoalueella tarkoitetaan aluetta, joka koostuu yhdestä tai useasta vesistöalueesta sekä niihin
yhteydessä olevista pohja- ja rannikkovesistä. Vesienhoitoalue on valtioneuvoston asetuksessa
(1303/2004) määritelty vesienhoidon yhteistoiminta-alueeksi.
Vesienhoitolaki
Laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki (1299/2004) on tärkein säädös, jolla vesipolitiikan
puitedirektiivi Suomessa pannaan täytäntöön. Laissa säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta, vesien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta.
Vesienhoitosuunnitelma
Vesienhoitoalueen kattava yhteenveto vesien tilasta, ongelmista ja suunnitelluista vesienhoitotoimista.
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Vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivois-ta,
joka tuli voimaan 22.12.2000. Direktiiviin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin,
ettei niiden tila heikkene ja että vesien tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon
järjestämisestä sekä sen pohjalta annetut asetukset.
Vesistöalue
Alue, jolle satanut vesi virtaa mereen tietyn joen tai suistoalueen kautta.
Vesiympäristölle haitallinen aine
Vesiympäristölle haitallisella aineella tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti kansallisesti valittuja aineita ja vesipuitedirektiivin mukaisesti vahvistettuja muita kuin vesiympäristölle vaaralliseksi määriteltyjä aineita (ks. kohta Vesiympäristölle vaarallinen aine), jotka voivat aiheuttaa pintaveden pilaantumista.
Vesiympäristölle vaaralliset aineet
Vesiympäristölle vaarallisella aineella tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesiympäristöön
päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun direktiivin tarkoittamia aineita,
jotka ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja jotka voivat kertyä eliöstöön.
Yhteistyöryhmä
Yhteistyöryhmä on vesienhoitolain (1299/2004) mukainen eri intressitahoja edustava ryhmä, jonka
alueellinen ympäristökeskus on kutsunut koolle. Ryhmä osallistuu vesienhoitoon liittyvien asioiden
valmisteluun yhdessä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.

