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1. YLEISTÄ
1.1 JOHDANTO
Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan turvaaminen. Vesienhoito on koko Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin 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

Lestijoki, Pöntiönjoki, Viirretjoki, Lohtajanjoki ja Koskenkylänjoki valuma-alueineen sijaitsevat
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vastuualueella ja ne kuuluvat Kokemäenjoen-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (ns. läntinen vesienhoitoalue).
Lestijoki sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella ja se virtaa neljän kunnan alueella: Lestijärvi, Toholampi, Kannus ja Himanka. Lestijoen pääuoman pituus on noin 110 km ja Lestijärven
vedenjakaja-alueelta laskevan suurimman sivujoen, Lehtosenjoen, pituus on noin 18 km. Lehtosenjoen lisäksi Lestijokeen laskee vain muutamia sivupuroja. Lestijoen valuma-alueen pinta-ala on
1371 km3. Lestijoen valuma-alue on luonteeltaan kaksijakoinen: joen yläosa latvapuroineen virtaa
erämaisten metsä- ja suoalueiden läpi, keski- ja alaosa on vastaavasti tyypillistä pohjalaista viljelyslakeutta halkovaa jokimaisemaa. Toholammin seuduilla Lestijoki virtaa varsin syvään uurtaneessa
pelto- ja metsämosaiikin muovaamassa maisemassa. Lestijoessa elää edelleen uhanalainen alkuperäinen meritaimenkanta, yksi viidestä maassamme olevasta kannasta. Kantaa on hoidettu mm. istuttamalla emokalastosta kasvatettuja meritaimenen poikasia aina yläjuoksulle saakka. Jokeen nousee
kudulle myös vaellussiika ja nahkiainen, jolla on jokisuun pyynnin kannalta suuri kalataloudellinen
merkitys. Nahkiaiskanta ja -saaliit ovat heikentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Joen
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latvoilla esiintyy paikoin rapuja ja purotaimenia. Lestijoki kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan, kuten
myös Lehtosenjärvi ja osa yläjuoksun suoalueista ja Lestijärven saarista.
Lestijoki on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja sitä on esitetty erityistä suojelua vaativien vesistöjen suojeluohjelmaan. Lestijoen vesistöalueelle laadittiin vuonna 1989 yhteistyössä alueen kuntien, toimijoiden ja viranomaisten kesken "Lestijoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma". Suunnitelman tavoitteena on säilyttää vesistön suojelulliset arvot, poistaa ja vähentää vesistön tilaa heikentäviä tekijöitä ja edistää vesistön luonnontaloudelliseen käyttöön mukautuvia elinkeinoja.
Pöntiönjoki sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella ja se virtaa kahden kunnan alueella,
Kannuksen ja Himangan. Pöntiönjoen pituus on noin 15 km ja joki laskee Perämereen Himangan
pohjoispuolella. Valuma-alueen pinta-ala on 207 km². Pöntiönjokea on perattu 1960-luvulla. Jokivarsi on edelleen tulva-altis mm. jääpatotulvien takia. Joen kalataloudellinen merkitys on vähäinen
johtuen veden vähäisyydestä, kuormituksesta ja happamista sulfaattimaista. Nahkiainen kuitenkin
lisääntyy joessa ja niitä pyydetään syysnousun aikana joesta. Merestä nousee kudulle myös paikallisvaeltajia mm. haukea, madetta ja särkikaloja, joita pyydetään joesta.
Viirretjoki sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella ja se virtaa kahden kunnan alueella,
Kannuksen ja Lohtajan. Viirretjoen pituus on noin 14 km ja suistoalue on hyvin matala. Joki laskee
Perämereen Himangan ja Lohtajan välillä. Valuma-alueen pinta-ala on 195 km². Jokea on perattu
1960-luvulla. Joen alaosalla on edelleen ajoittaisia jääpato-ongelmia. Joen kalataloudellinen tila on
tällä hetkellä heikko johtuen veden vähäisyydestä, perkauksista, kuormituksesta ja happamista sulfaattimaista. Joessa ei harjoiteta kalastusta. Viirretjokeen kohdistuu myös voimakasta pistekuormitusta. Suvantoalueet ovat pahasti liettyneitä ja koostuvat hyvin pitkälti hapettomista sulfidipohjista.
Lohtajanjoki sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella ja se virtaa kahden kunnan alueella,
Kannuksen ja Lohtajan. Lohtajanjoen pituus on noin 11 km ja joki laskee Perämereen Lohtajan
kohdalla. Valuma-alueen pinta-ala on 105 km². Jokea on perattu 1950-, 1960- ja 1990-luvuilla. Joen
valuma-alueella on edelleen tulva- ja peruskuivatusongelmia. Joelle on laadittu kunnostussuunnitelma sisältäen perkauksia ja uoman monipuolistamisia sekä Pappilanlahden järvikuivion kunnostamisen. Joen kalataloudellinen tila on tällä hetkellä heikko johtuen veden vähäisyydestä, perkauksista, kuormituksesta ja happamista sulfaattimaista.
Koskenkylänjoki sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella ja se virtaa Lohtajan kunnan
alueella. Koskenkylänjoen pituus on noin 8 km ja joki laskee Perämereen Marinkaisten kohdalla.
Valuma-alueen pinta-ala on 78 km². Joen yläosalla sijaitsevaa Marinkaisenpuroa on perattu. Joen
valuma-alueella on edelleen peruskuivatustarpeita. Joen kalataloudellinen tila on tällä hetkellä heikko johtuen veden vähäisyydestä, perkauksista, kuormituksesta ja happamista sulfaattimaista.
1.2 TOIMENPIDEOHJELMAN LAATIMINEN JA YHTEISTYÖ
Toimenpideohjelman laatiminen on aloitettu vesien tilaongelmien määrittämisestä (kuva 1). 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.
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Tunnistetaan ja luokitellaan 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

Ei
Selvitetään vähemmän vaativien
tavoitteiden asettamista.

Kuva 1. Kaaviokuva toimenpideohjelman laatimisesta.
Vesien tilan tärkeimmät ongelmat on esitetty vuonna 2007 kuulutetussa keskeisten kysymysten
asiakirjassa. Lestijoen alueella keskeisiä kysymyksiä ovat etenkin hajakuormitus, rakenteelliset
muutokset sekä maaperän happamuus. Muiden pienten jokien alueella keskeisiä kysymyksiä ovat
maaperän happamuus, hajakuormitus sekä veden vähyys. Keskeiset kysymykset osa-alueittain näkyvät kuvassa 2. Keskeisistä kysymyksistä kuuluttamisen ja lausuntopyyntöjen kautta saatu palaute
on huomioitu tämän toimenpideohjelman laadinnassa. Myös työohjelman ja aikataulun palautteessa
oli seikkoja, jotka on huomioitu toimenpideohjelman laadinnassa.
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Kuva 2. Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueen keskeiset kysymykset (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2007).
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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.
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.
1.3 TARKASTELTAVAT VEDET
Lestijoen toimenpideohjelman vesistöalueet on vuonna 2007 jaettu vesimuodostumiin niin, että
tarkasteluun on otettu kaikki yli 100 km2:n valuma-alueen omaavat jokialueet tai alueellisesti merkittäviksi koetut jokialueet sekä yli 1 km2:n suuruiset järvet. Näillä perusteilla Lestijoen toimenpideohjelman vesistöalueilla on 8 jokimuodostumaa ja 3 järvimuodostumaa (kuva 3). Järvistä käsitellään tässä toimenpideohjelmassa erikseen yli 5 km2:n suuruiset järvet (Lestijärvi). Jokimuodostumat
käsitellään ryhmiteltynä Lestijoen, rannikon lähijokien ja järvien alueisiin.
Ryhmiin kuuluvat vesimuodostumat:
o Lestijoki: alaosa (jokisuu - Ypyänoja), keskiosa (Ypyänoja - Mato-oja, Kirkkojärvi), yläosa
(Mato-oja – Lestijärvi), Lehtosenjoki
o Rannikon lähijoet: Pöntiönjoki, Lohtajanjoki, Viirretjoki, Koskenkylänjoki
o Järvet: Lestijärvi, Lehtosenjärvi, Iso-Lemmistö
Toimenpideohjelmassa tarkasteltavien vesien valinnasta keskusteltiin Lestijoki-työryhmässä valmisteluvaiheessa joulukuussa 2007. Jako on esitetty myös vesienhoidon yhteistyöryhmälle.
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Kuva 3. Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueiden vesimuodostumat (HERTTA-rekisteri,
2009) ja niiden ryhmittely.
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Turvemaa-%

1371
207
195
105
78

Pelto-%

Lestijoki
Pöntiönjoki
Viirretjoki
Lohtajanjoki
Koskenkylänjoki

Joen pituus,
km

Nimi

Valuma-alue,
km2

Taulukko 1. Perustietoa Lestijoen ja rannikon lähijokien virtaavista vesistä.

Keskiv.
m3/s

110
15
14
11
8

10
8
20*
20*
20*

38
39
-

11,8
1,5
1,4
0,9
0,9

Virtaamat

Yliv. m3/s Aliv. m3/s
191
32
28
16
13

1,2
0,0
0,0
0,0
0,0

* arvio
Taulukko 2. Perustietoja valuma-alueen merkittävistä järvistä.
Järvet
Lestijärvi
Lehtosenjärvi
Iso-Lemmistö

Suurin pinta-ala,
ha
6452
387
123

Tilavuus milj. m3

Max syv. m

Keskisyvyys, m

174
-

6,3
3,9
-

2,65
-

Tässä toimenpideohjelmassa huomioidaan alueen pohjavesialueet erityisesti siltä osin kuin ne vaikuttavat pintavesiin. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialueista on laadittu erillinen toimenpideohjelma. Lestijoen valuma-alueen pohjavesialueet on esitetty kuvassa 4. Myös rannikkovesistä on laadittu oma toimenpideohjelma.
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Kuva 4. Lestijoen ja rannikon lähijokien pohjavesialueet (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2008).
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2. VESIENHOITOON LIITTYVÄT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT
2.1 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 1960luvulta 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
- turkistuotanto
- turvetuotanto
- yhdyskunnat
- haja-asutus

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

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

(vähennystavoite 50 %)
(vähennystavoite 50 %)
(vähennystavoite 55 %)
(vähennystavoite 30 %)
(vähennystavoite 35 %)
(vähennystavoite 35 %)

Tavoiteohjelmassa oli tavoitteita myös valtakunnalliselle typpikuormituksen vähentämiselle:
- maatalous
30000 t/a > 15000 t/a
(vähennystavoite 50 %)
- metsätalous
3330 t/a > 1670 t/a
(vähennystavoite 50 %)
- turkistuotanto 430 t/a
> 190 t/a
(vähennystavoite 55 %)
- turvetuotanto 1100 t/a > 750 t/a
(vähennystavoite 30 %)
- yhdyskunnat 14500 t/a > 12500 t/a
(vähennystavoite 15 %)
Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet saavutettiin vuoteen 2005 mennessä osittain. Esimerkiksi Lestijoen valuma-alueella karjatalouden, metsätalouden, haja-asutuksen, yhdyskuntien ja turvetuotannon osalta kuormitusvähenemä oli tavoitteiden mukaista. Tavoitteiden mukaisia vähenemiä
ei onnistuttu saavuttamaan peltoviljelyn eikä turkistuotannon 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 ravin-
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nekuormituksen vähentäminen. Vesiensuojelun suuntaviivoilla määritellään vesiensuojelun tarpeet
ja tavoitteet valtakunnallisella 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
Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia määrittää ilmastonmuutoksen tulevia vaikutuksia Suomessa. Strategian tavoitteena on parantaa sopeutumisvalmiutta ilmastonmuutoksen
tuomiin muutoksiin. Strategiassa on kuvattu ilmastomuutoksen vaikutusta ja määritelty toimenpiteitä eri toimialueille: maatalous- ja elintarviketuotanto, metsätalous, kalatalous, porotalous, riistatalous, vesivarat, luonnon monimuotoisuus, teollisuus, energia, liikenne, alueidenkäyttö ja yhdyskunnat,
rakentaminen, terveys, matkailu ja luonnon virkistyskäyttö ja vakuutustoiminta. Toimialakohtaisten
toimenpide-ehdotusten lisäksi, esitetään tutkimusohjelman käynnistämistä.
Maatalouden ympäristötuki on osa Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013. Ohjelma
on Manner-Suomen osalta hyväksytty valtioneuvostossa 2006 ja EU:n komissiossa 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. Ohjelma toimintalinja 2:n
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 2 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

14
Vesienhoidon toimenpideohjelma 25.11.2009
periaatteita. Yksi visioista 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 vapaaajankalastuksen strategiat. Molempien strategioiden tavoite on kalavarojen hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.
2.2 ALUEELLISET OHJELMAT
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 yhteensovitetaan.
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.
Lestijoki on toinen Keski-Pohjanmaan maakunnan valtavirroista sen latvojen ulottuessa KeskiSuomen maakunnan rajoille. Maakuntien keskeiset suunnitteluasiakirjat ovat maakuntasuunnitelma,
maakuntaohjelma ja maakuntakaava. 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. Maakuntaohjelman vuosittain toteutettava osaa kutsutaan toteuttamissuunnitelmaksi. Maakuntakaava on ylin
kaavamuoto, joka ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman nykytila-analyysissä maakunnan luonto ja asuinympäristön tila todetaan yhdeksi maakunnan vahvuudeksi ja tulevaisuudessakin se nähdään selkeäksi
kilpailueduksi maakunnalle.
Ympäristöä ja luonnonvaroja koskevassa toimintalinjassa keskeisinä tavoitteina on turvata arvokkaat kulttuurimaisemat kuten rannikon saaristokylät, kaupunkien puukaupunki-osat sekä jokilaaksojen nauha-asutus. Keskeneräiset suuret tulvasuojelutyöt saatetaan loppuun ja jokilaaksojen peltoja
viljellään ilman tulvanuhkaa. Vesistöjen tilaa ja käyttökelpoisuutta parannetaan sekä turvataan
luonnon monimuotoisuus. Nämä tavoitteet saavutetaan noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita, käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta. Maakuntasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisia tavoitteita kaikille ympäristönsuojelun ja – hoidon osaalueille.
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 toimintalinjassa 5 ( Infrastruktuuri ja ympäristö) otetaan kantaa ajankohtaisiin suunnittelukysymyksiin, joita ovat maakuntatasolla erityisesti,
tuulivoima, turvetuotanto, pohjaveden hankinnan ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen. Vesihuollon merkitystä korostetaan, johon liittyen useat merkittävät jätevesien käsittelykokonaisuudet ovat
lähivuosien painopistealuetta. Tulvasuojelun toteuttaminen alajuoksulla Himangan taajaman kohdalla on hoidettava mahdollisimman joutuisasti ja luotettavasti, mutta myös muualla on tulvauhan
torjuminen tärkeää.
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Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto käynnisti maakuntakaavan II-vaiheen laatimisen kesällä 2003.
Kaava käsittelee soiden moninaiskäyttöä. Maakuntakaavan tavoitteena on ohjata soiden moninaiskäyttöä mm. turvetuotannon toimintaedellytyksiin liittyvät tekijät huomioiden. Kaava on vahvistettu valtioneuvostossa 29.11.2007. Kaavoitusta varten laaditussa esiselvityksessä (Soiden moninaiskäyttö-Turvetuotanto Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa) on käsitelty tärkeimpiä turvetuotannon
sijoittumiseen vaikuttavia teknistaloudellisia ympäristötekijöitä. Turvetuotannon lisäksi selvityksessä on huomioitu myös soiden moninaiskäyttöön liittyviä arvoja, kuten suoluonto- ja virkistyskäyttöarvot.
Maakuntakaavan III-vaihe on myös käynnistynyt. Keskeisimpinä aihekokonaisuuksia ovat pohjavesien suojelun ja kiviainesoton yhteensovittaminen ja maakunnan aluerakenteen täydennys ja päivitys. Tavoitteena on, että III-vaihe on maakuntavaltuuston käsittelyssä vuoden 2010 loppuun mennessä.
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.
Pohjanmaan TE-keskuksen laatima "Vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelma" ja kalastusalueiden käyttö- ja hoito suunnitelmat ovat ohjelmia, joilla pyritään edistämään kalastettavan
kalaston tilaa. Kalastoon vaikuttavat toimenpiteet vaikuttavat luonnollisesti myös vesien yleistilaan
myönteisesti.
2.3 LESTIJOEN LUONNONTALOUDELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Keski-Pohjanmaalla Lestijoen vesistö on vähiten ihmistoiminnasta muuttunut jokialue ja joen luonne on vielä varsin luonnontilainen. Lestijoen vesistöön kohdistuneen suunnittelun tavoitteista eri
aikoina on nähtävissä yhteiskunnallisten ja ympäristöön kohdistuneiden arvojen kehitys. Luonnontalousvaihtoehtoa tutkittiin ensimmäisen kerran 1970-luvun lopulla vesien käytön kokonaissuunnittelun yhteydessä rinnan voimatalousvaihtoehtojen kanssa.
Tultaessa 1980-luvulle useimpien viranomaisten, alueen kuntien ym. tahojen kannanotot joen käytön suhteen painottuivat luonnontaloudellisen kehittämisen puolelle. Mm. vesihallituksen (1982)
kokonaissuunnitelmasuositus oli tämän sisältöinen. Vuonna 1987 voimaan tullut koskiensuojelulaki estää uusien voimalaitosten rakentamisen Lestijoen vesistöön. Perusteluina olivat mm. joen taloudellinen, tieteellinen, maisemallinen ja virkistyksellinen merkitys rakentamattomana. Lestijoessa on mm. alkuperäinen meritaimenkanta, yksi maamme yhdeksästä kannasta, kun niitä on alun
perin ollut maassamme 47.
Kokonaissuunnitelman suositusten tarkistusten jälkeen v. 1983 vesi- ja ympäristöhallinnossa käynnistettiin Lestijoen luonnontaloudellinen kehittämissuunnittelu. Luonnontaloudellisella kehittämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa säilytetään vesistön suojelulliset arvot, poistetaan ja vähennetään
vesistön tilaa heikentäviä tekijöitä ja edistetään vesistön luonnontaloudelliseen käyttöön mukautuvia elinkeinoja. Lestijoen luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma on maassamme toinen; ensimmäinen oli Ounasjoen luonnontaloudellinen suunnitelma. Suunnittelualueena on ollut koko Lestijoen vesistöalue sekä Lestijoen edustan merialue Lestijoen vaikutuspiiriin kuuluvin osin.
Suunnitelmassa esitetään veden laatua ja kalataloutta parannettavaksi aktiivisesti, vapaaehtoisuuteen perustuen ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Pohjana on sekä Lestijoen
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vesistöalueen luonnonarvojen turvaaminen että niiden kestävä käyttö ja hyödyntäminen. Suunnitelma sisältää tavoitteita veden laadulle ja määrälle sekä kalatalouden ja virkistyskäytön kehittämisille.
Vesistöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty tarvittavia keinoja maataloudelle, metsätaloudelle, turkistuotannolle, asutukselle, teollisuudelle, turvetuotannolle, kalakasvatukselle, virkistyskäytölle ja kalataloudelle. Suunnitelma sisältää myös ranta-alueita koskevia tavoitteita siten, että
vesistön luontoa hyödynnetään monipuolisesti. Tavoitteena on viihtyisä elinympäristö jokilaakson
asukkaille ja luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyväksikäyttö paikallisen elinkeinoelämän kehittämisessä.
Lestijoki kuuluu Natura-2000 suojeluohjelmaan. Suojelutilanteen tarkennuksesta ja toteutuskeinoista on päätöksen perusteluissa mainittu seuraavasti:
"Lestijoen vesistö on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja sitä on esitetty sisällytettäväksi erityistä
suojelua vaativien vesistöjen suojeluohjelmaan. Kohteen suojeluarvot voidaan turvata vesilain ja
koskiensuojelulain nojalla. Samalla toteutetaan myös Lestijoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma."
2.4 LESTIJOEN NEUVOTTELUKUNNAN TAVOITTEET JA LAADITUT SUUNNITELMAT
Lestijoen neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia pysyvänä neuvoa antavana yhteistyöelimenä
jokilaaksojen kuntien, elinkeinoelämän, kalatalousyhteisöjen, sekä vesistön eri käyttöryhmien ja
viranomaisten välillä käsiteltäessä kokonaisuutena vesistöjä ja niiden valuma-alueella tehtäviä, vesistöön vaikuttavia toimenpiteitä.
Neuvottelukunta on perustettu vuonna 1997 seurantaryhmän nimellä. Sen tehtäviin kuuluvat:
o Lestijoen, Koskenkylänjoen, Lohtajanjoen, Viirrejoen, Himanganjoen ja Pöntiönjoen vesiin
kohdistuvien tarpeiden, tavoitteiden, epäkohtien ja mahdollisuuksien kartoittaminen ja esiin
tuominen.
o Tutkimus ja suunnittelutehtävien käynnistäminen, ohjaaminen ja seuraaminen.
o Valmistuneiden tutkimusten ja suunnitelmien käsittely ja seuranta sekä tarpeellisten ratkaisujen aikaansaaminen.
o Vesistöjen käytön ja niihin kohdistuvien toimenpiteiden seuraaminen.
o Toimiminen vesipuitedirektiivin mukaisena yhteistyöelimenä.
Neuvottelukunta voi tehdä aloitteen toimiensa edistämiseksi tarpeellisen rahaston perustamiseksi.
Neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa, maalis-toukokuun aikana. Tarpeen
tullen kokouksia voidaan pitää useammin. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimivat alueen kunnat vuorotellen. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen henkilökunta toimii sihteerin ja esittelijän tehtävissä. Asiantuntijatehtävissä toimivat eri viranomaiset sen mukaan kun käsiteltävät asiat vaativat.
Aloitteet ja esitykset kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi tehdään neuvottelukunnan sihteerille.
Neuvottelukunta voi myös perustaa tilapäisiä yhteistyöelimiä mm. yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten. Neuvottelukunnan kokoukset valmistelee hankeryhmä, jossa on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lisäksi alueen kaikkien kuntien ja kalastusalueen sekä Korpelan Voiman edustajat.
Neuvottelukunnan kokouskutsu ja siihen liittyvä materiaali lähetetään neuvottelukunnan jäsenille ja
lisäksi tiedoksi alueen kuntien ympäristönsuojelulautakunnille sekä tiedotusvälineille.
2.5 LESTIJOEN JA RANNIKON LÄHIJOKIEN TULVIEN VÄHENTÄMISEEN LIITTYVÄT
SUUNNITELMAT
Lestijoen alaosan pengerrys on toteutettu vuosina 1953-1961 Hankkeessa toteutettiin 8,8 km:n penkereiden rakentaminen Himangan kirkonkylän yläpuolelle. Työn yhteydessä käännettiin Kinareenoja pengerrysten alapuolelle. Kaikkiaan pengerryksillä suojattiin 420 ha:n alueet. Pengerrys
tehtiin maatalouden tulvasuojelun tarpeisiin. Myöhemmin pengerrysalueelle kaavoitettiin asutusta
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ja 1960 – 70-luvuilla alueelle rakennettiin 7 rivitaloa ja 20 omakotitaloa. Penkereiden mitoitus ei
riittänyt takaamaan asutuksen tulvasuojelutarpeita ja penkereitä kunnostettiin vuosina 1983 – 1986,
jolloin penkereitä osin siirrettiin ja niiden harjaa korotettiin.
Nykyisellään penkereet on mitoitettu suojaamaan alueet noin kerran 30 vuodessa toistuvalla tulvalla. Asutuksen suojaamiseksi tulvilta tehtiin vuonna 2005 suunnitelma "Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostaminen" (Suomen salaojakeskus), jossa mitoituskriteerinä on käytetty kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvavedenkorkeutta. Suunnitelmaan sisältyy mm. nykyisten penkereiden kunnostaminen, pohjapadon rakentaminen, matalikon perkaaminen, tulvatasanteiden kaivaminen ja poikkipatojen rakentaminen asutuksen suojelemiseksi. Himangan kunta on hakenut lupaa hankkeelle ja asia on
ympäristölupaviraston käsittelyssä. Hanke toteutetaan mahdollisesti vuoteen 2015 mennessä.
Lohtajanjoelle on tehty kunnostussuunnitelma vuonna 2005 ja sitä vielä täydennetään lupakäsittelyä
varten. Suunnitelmassa on tavoitteena sekä joen ekologisen tilan että tulvasuojelun parantaminen.
Pöntiönjoella on toteutettu perkaushanke vuosina 1963-67. Pöntiönjokea ja se sivuhaaroja perattiin
6,4 km:n matkalta paaluväleillä 10+0 – 91+50 ja 105+50 – 169+00. Himanganjoen yläosaa on perattu vuonna 1950-luvun lopulla ja alaosaa 1960-luvun alkupuolella. Viirretjoen yläosan perkaus on
toteutettu 1960-luvun lopulla noin 21 km matkalla. Lohtajanjoen pääuomaan on perattu vuonna
1950-luvun lopulla 25,18 km:n matkalla. Lohtajanjoen yläosaa perattiin 1960-luvun lopulla ja lisäksi 1990-luvulla yläosaa on perattu lyhyeltä osuudelta.
Tulevaisuudessa suuriin tulviin tullaan varautumaan EU:n syyskuussa 2007 hyväksymän tulvadirektiivin vaatimalla tavalla eli vesistöaluekohtaisesti tullaan arvioimaan tulviin liittyviä riskejä ja
riskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien hallintasuunnitelmien tulee olla valmiit vuoden 2015 loppuun mennessä.
3. ILMASTON MUUTOS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUT MUUTOKSET
3.1 ILMASTONMUUTOKSEN JA HYDROLOGISTEN ÄÄRIOLOSUHTEIDEN VAIKUTUS
Ilmastonmuutoksen ennustamiseen liittyy epävarmuutta niin muutoksen voimakkuuden kuin aikataulunkin suhteen. Todennäköisesti vuoteen 2015 mennessä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat
vielä kohtuullisen vähäisiä. Jaksolla 2010-2030 ilmaston muutokset näkyvät lämpötilojen ja sademäärien lisäyksinä, mutta vaihtelu pysyy nykyisten luontaisten muutosten kaltaisena. Jaksolla 20302100 muutokset tulevat selvemmiksi ja varsinkin talvilämpötilat ja talven valunta kasvaa, kun sateet
tulevat pääosin vetenä. Rankkasateet ja hydrologiset ääri-ilmiöt lisääntyvät.
Hydrologisten 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 tulvavaara-alueet ja muut lisääntyvät ääri-ilmiöt asettavat erityisvaatimuksia alueidenkäytön suunnitteluun, eri toimintojen sijainnin ohjaukseen ja ennen kaikkea riskienhallintaan.
Ilmastonmuutos oletetaan aiheuttavan Lestijoella samoin kuin muilla pienillä jokivesistöalueilla
talvitulvien ja kesällä alivirtaamakausien lisääntymistä. Talvitulvien lisääntyminen lisää myös todennäköisesti koskialueiden hyytöongelmia. Lestijärvessä ilmastomuutoksen oletetaan nostavan
selvästi talviaikaisia vedenkorkeuksia ja vastaavasti alentavan kesäaikaisia vedenkorkeuksia.
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3.2 MAATALOUDEN MUUTOS
Maatilojen keskikoko kasvaa edelleen vuoteen 2015. Kotieläintilojen ja turkistilojen määrä vähenee, mutta niiden koko kasvaa ja tuotanto keskittyy. Vuonna 2015 keskikokoisella lypsykarjatilalla
on noin 35 lehmää. Merkillepantavaa on suurten kotieläintilojen, kuten yli 100 lypsylehmän, yli 200
lihanaudan tai yli 1500 lihasian kokoisten tuotantoyksiköiden yleistyminen. Elintarviketeollisuus
erikoistuu ja keskittyy edelleen. Lestijoen alueen pelloilla tullaan viljelemään pääasiassa rehunurmea ja viljaa kotieläinten rehuksi kuten aiemminkin. Peltojen käytön muuttamista bioenergian tuottamiseen ei todennäköisesti tule tapahtumaan siinä määrin kuin muualla.
Kotieläintuotannon keskittymisen seurauksena voi syntyä tilanteita, että lannan levitysalaa joudutaan hakemaan kauempaakin. Lannan käytön tehostamien ja hyödyntäminen edellyttävät uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja. Kiintoaineen separoiminen lannasta erilleen tehostaa sekä lannankäsittelyn logistiikkaa että ympäristöystävällistä levittämistä. On täysin mahdollista, että vuonna
2015 on käytössä uusia innovaatioita, jotka vähentävät lannan hajuhaittoja ja tehostavat ravinteiden
ohjaamista kasvien käyttöön.
Maatalouden ympäristötuki ohjaa maataloutta edelleen ympäristömyönteisempään suuntaan toimikaudella 2007-2013. Ympäristötuki vaikuttaa oleellisesti mm suojavyöhykkeiden perustamiseen,
kosteikkojen rakentamiseen, säätösalaojituksen hoitoon, luomutuotantoon ja lannankäytön tehostamiseen. Siirtyminen suorakylvöön vähentää eroosiota, mutta saattaa johtaa kasvinsuojeluaineiden
käytön kasvuun, ellei käyttöön oteta nykyistä kehittyneempää teknologiaa. Toisaalta teknologinen
kehitys tarjoaa tässäkin kohdin uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kasvinsuojeluaineiden tarkemman annostelun.
Mikäli maatilojen tilusjärjestelyjä saadaan käynnistettyä laajamittaisesti, tulevaisuudessa voidaan
käyttää huomattavasti modernimpaa ja ympäristöystävällisempää teknologiaa kuin nykyisen tilusrakenteen vallitessa.
3.3 METSÄTALOUDEN MUUTOS
Metsätalouden tuottavuutta pyritään kohottamaan ja metsien hakkuita lisäämään metsäteollisuuden
raaka-aineen turvaamiseksi. Samalla kuitenkin panostetaan ympäristönsuojeluun ja erityisesti vesiensuojeluun. Nykyään kaikissa metsätaloustoimissa huomioidaan vesistöt ja ehkäistään vesistökuormitusta mm. jättämällä hakkuissa suojavyöhykkeitä ja tekemällä kunnostusojituksissa laskeutusaltaita ja muita vesiensuojelurakenteita. Metsätalouden toimijat ja lähes kaikki metsänomistajat
ovat sitoutuneet metsäsertifioinnin ja laatujärjestelmien ympäristötavoitteisiin.
Hakkuiden painopiste on siirtymässä uudistushakkuista kasvatushakkuisiin, mikä pienentää hakkuista huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Energiapuun korjuumäärä on kasvamassa. Hakkuutähteiden korjuu pienentää hakkuun ravinnehuuhtoutumia, mutta toisaalta lisääntyvä kantojen nosto kasvattaa eroosioriskiä ja saattaa lisätä kiintoaine- ja ravinnehuuhtoutumia. Metsätalouden vesistövaikutuksia voidaan pienentää toteuttamalla vesiensuojelua tehostavia luonnonhoitohankkeita kestävän
metsätalouden rahoituslain mukaisella rahoituksella.
3.4 ASUTUKSEN MUUTOS
Lesti- ym. vesistöjen valuma-alueella asutuksessa ei vuoteen 2015 mennessä tapahdu kovin radikaaleja muutoksia. Kokkola, maakunnan keskuspaikkana ja vesistöalueen läheisyydessä tulee vetämään
väestöä ja kasvamaan nykyisestään. Uuden kuntaliitoksen myötä myös Kälviän keskusta ja ehkä
myös Lohtaja saavat osan ydin-Kokkolan vetovoimasta. Kannuksen keskusta säilyy nykyisellään, se
tapahtuu kuitenkin sivukylien kustannuksella, joista vanheneva väestö muuttaa keskustaan. Muiden
kuntien kohdalla kirkonkylät säilyvät nykyisellään, sielläkin ikääntyvää väestöä siirtyy sivukyliltä
keskustaan. Energian hinnan nousu saattaa kiihdyttää muutosta, koska entistä voimakkaammin pyritään eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja sijoittamaan asunnot, palvelut ja työpaikat lähelle toisiaan.
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3.5 MUUT MUUTOKSET
Lestijoen lauttaussääntö kumottiin vuonna 2002 ympäristölupaviraston päätöksellä. Päätökseen
liittyen jokiuoman kalataloudelliset kunnostukset toteutettiin vuosina 2003-2006 Lestijärven ja Toholammin kuntien alueella. Korkein hallinto-oikeus palautti asian alaosan kunnostusten osalta ympäristölupavirastolle, joka vaati luvan haltijaa (ympäristökeskusta) täydentämään suunnitelmaa.
Vuonna 2008 annetusta ympäristölupaviraston päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.
Lestijoen lauttasusäännön kumoamisen suunnittelu aloitettiin vuonna 1987 ja on todennäköistä, että
lopullinen päätös asiasta saadaan vuoden 2015 loppuun mennessä.
Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamishanke toteutunee vuoteen 2015 mennessä. Vesistöön
vaikuttavia töitä ovat suunnitelman mukaan nykyisten tulvapengereiden kunnostaminen, matalikoiden perkaaminen ja pohjapadon rakentaminen. Hankkeen aiheuttamia rakenteellisia muutoksia pyritään kompensoimaan kunnostamalla kaivuualueiden ja Raumankosken virtapaikkoja.
Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Lestijärven kunnassa sijaitsevalla Teerinevalla.
Arvioitavana olevan hankealueen koko on 546 ha, josta tuotantokelpoista aluetta on noin 407 hehtaaria. Päätarkoituksena on energiaturpeen tuotanto teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Teerineva on tällä hetkellä salaojitettu ja alueelle on tehty vesienpuhdistusta varten laskeutusallas. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA) aloitettiin vuonna 2004 ja on tällä hetkellä arviointiohjelmavaiheessa.
4. VESIENHOIDON NYKYTILA
4.1 KUORMITTAVA JA MUUTTUVA TOIMINTA
4.1.1 Ravinne- ja kiintoainekuormitus
Lestijoen veden fosforipitoisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut tasolta 80 µg/l
tasolle 60 µg/l. Fosforipitoisuuden muutos on ollut noin 25 %. Veden typpipitoisuus on samalla
ajanjaksolla noussut tasolta 1 000 µg/l tasolle 1 300 µg/l (kuva 5) eli kohonnut lähes 25 % kymmenen vuoden aikana. Rannikon lähijokien ravinnekuormitusta ei ole seurattu samassa laajuudessa,
mutta kehitys lienee samansuuntainen, pitoisuudet ovat vain korkeampia.
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Kuva 5. Lestijoen (Himanka) ravinnepitoisuuden vuosiarvot vuosina 1968-2006 sekä keskivirtaamat vuosilta 1980-2006 (Saarenpää).
Lestijoen ja rannikon lähijokien ravinnekuormitus on pääosin peräisin peltoviljelystä. Fosfori- ja
typpikuormituksesta maatalouden osuus on mallitarkastelun (VEPS-malli) noin 40-50 %. Rannikon
lähijoilla maatalouden osuus ravinnekuormituksesta on hieman suurempi kuin Lestijoen valumaalueella. Fosforikuormitus on Lestijoen vesistöalueella noin 29 t/a ja rannikon lähijokien vesistöalueilla noin 11 t/a. Lestijoen typpikuormitus on noin 450 t/a ja rannikon lähijokien typpikuormitus
noin 211 t/a. Osa-alueiden fosforikuormitukset on esitetty kuvassa 6. VEPS-mallin mukaiset arviot
eivät ole tarkkoja, mutta antavat kuvan kuormituksen suuruusluokasta ja jakautumasta.
VEPS on staattinen malli, joka tuottaa kyseisen vesistöalueen potentiaalisen kuormitusriskin, ei
tarkkoja kuormitusarvoja. Laskennassa ei oteta huomioon erilaisten hydrologisten vuosien aiheuttamaa kuormituksen vaihtelua. VEPS-mallissa pistekuormituksen ja laskeuman osalta tulokset perustuvat mittauksiin, joten ainoastaan nämä kuormittajat muuttuvat ajallisesti. Maatalouden osalta
kuormitusluku edustaa 10 vuoden keskimääräistä kuormitusta. Metsätalouden toimenpiteiden määrä
(maanmuokkaus, kunnostusojitus) pohjautuu Metsätilastolliseen vuosikirjaan. VEPS-mallia kehitetään lähivuosina nykyistä tarkemmaksi työkaluksi mm. maa- ja metsätalouden vesienhoidon tutkimusohjelman (2006 - 2008) tulosten pohjalta.
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Kuva 6. Lestijoen ja rannikon lähijokien fosforikuormituksen jakauma osa-alueittain (VEPS-mallin
mukainen arvio).
Lestijoella kiintoainepitoisuus kohoaa ylivirtaamien aikana tasolle 35-55 mg/l. Minimivirtaamien
aikaan kiintoainepitoisuus on alle 3 mg/l ja keskimääräinen pitoisuus on 9 mg/l. Rannikon lähijokien kiintoainepitoisuuksista ei ole tietoa viime vuosilta, mutta kiintoainepitoisuustaso lienee jonkin
verran korkeampi ja varsinkin maksimit kohoavat korkeammalle.
4.1.1.1 Pistekuormitus
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet
Himangan, Kannuksen, Lestijärven, Lohtajan (Lohtaja kirkonkylä ja Marinkainen) sekä Toholammin (Toholampi ja Sykäräinen) kuntien jätevedenpuhdistamoilla käsitellään noin 10 000 asukkaan
jätevedet sekä kolmen suurehkon teollisuuslaitoksen jätevedet (Pouttu Oy, Valio Oy, Osuuskunta
Maitokolmio). Viemäriin liittyneitä asiakkaita on suhteessa eniten Kannuksessa (78%) ja vähiten
Lestijärvellä (44%). Keskimääräinen liittymisaste on 55 %. Pääosa alueen teollisuuslaitoksista joh-
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taa jätevetensä esikäsiteltynä kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Hätälä Oy:llä ja Himangan Kala ja Minkki Oy:llä on omat puhdistamot, jotka johtavat jätevetensä Perämereen. Pistekuormitusta
koskevat tiedot perustuvat VAHTI-rekisteriin tallennettuihin tietoihin.
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jätevedet
Toholamnin
jätevedet
kk***

213
0
>10
000

CODCr
teh
Pit.
o
mg/
l
%

Kiintoaine
teh
Pit.
o
mg/
l
%

Purkupaikka

LUPAEHDOT
BOD7ATU
teh
Pit.
o

Lupaehtojen
tarkistus

Lupa päätös

KUORMITTAJA

Asukasvastineluku (mitoitus)

Taulukko 3. Merkittävien pistekuormittajien luvat Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilla
vuonna 2007.
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*)Ehdot 1.1. 2008 alkaen: BOD7ATU 25 mg/ O2/l (95%), CODCr 125 mg/l (80%), P-Kok 1,0 mg/l (90%). 1.1. 2012 alkaen: BOD7ATU
10 mg/l (95%), P-Kok 0,4 mg/l (95%), CODCr 80 mg/l (85%), N-Kok (60%), NH4N 6 mg/l.
**) Ehdot 1.1.2011 alkaen: BOD7ATU pitoisuus 15 mg/ O2/l (90 %), CODCr 125 mg/l (75%), Kok-P 0,7 mg/l ( 92%), Kiintoaine 35
mg/l (90%).
***) Ehdot 1.1. 2012 alkaen: BOD7ATU 10 mg/l (95%), P-Kok 0,4 mg/l (95%), CODCr 80 mg/l (85%), N-Kok (60 %), NH4N 6 mg/l.

Turvetuotanto
Lestijoen valuma-alueella oli vuonna 2007 toiminnassa 2 turvetuotantoaluetta, joiden yhteenlaskettu
kokonaispinta-ala on noin 230 ha. Molemmat turvetuotantoalueet sijaitsevat Toholammin kunnan
alueella. Turvetuotantoalueiden ja muiden pistekuormittajien sijainti on esitetty kuvassa 7. Molemmilla turvetuotantoalueilla on voimassa oleva ympäristölupa (taulukko 4).
Taulukko 4. Ympäristöluvan saaneet turvetuotantoalueet Lestijoen valuma-alueella vuoden 2007
lopussa (LSY = Länsi-Suomen ympäristölupavirasto).
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Kaatopaikat ja pilaantuneet maa-alueet
Lestijoen toimenpidealueella ei ole toiminnassa yhtään kaatopaikkaa. Toimenpidealueella on suljettuja kaatopaikkoja yhteensä 6 kpl. Suljetut kaatopaikat ovat osin jälkitarkkailussa, jossa seurataan
ravinteita ja monia muita muuttujia. Lohtajan kunnassa sijaitseva kaatopaikka on yksi lähiaikoina
kunnostettavista kohteista.
Mahdollisia pilantuneita maa-alueita on Lestijoen toimenpidealueella 27 kpl, joista arvioimista ja
mahdollisia kunnostustoimenpiteitä tarvitaan kuudessa kohteessa. Pääosa pilaantuneista kohteista
on vanhoja sahoja, polttoaineen jakeluasemia sekä käytöstä poistettuja kaatopaikkoja ja ampumaratoja. Pilaantuneiden maa-alueiden kartta on esitetty kuvassa 8c.

Kuva 7a. Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueiden maankäyttö (SLICES-aineisto, 2000).
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Kuva 7b. Lestijoen ja rannikon lähijokien keskeiset pistekuormittajat (VAHTI-rekisteri, 2008).
.
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Kuva 7c. Lestijoen ja rannikon lähijokien pilaantuneet maa-alueet (Matti-rekisteri, 2008).
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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, luonnonhuuhtoutuman, laskeuman ja haja-asutuksen kuormituksen. VEPS-mallin mukaiset
fosfori- ja typpihuuhtoumat on esitetty kuvissa 9a ja 9b.
Myös kiintoainekuormitus ja eroosio on merkittävä ongelma Lestijoen 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 ja sameutta
Eroosion määrästä ei ole suoria mittauksia, mutta esim Lestijoella veden kiintoainepitoisuus on tulvien aikana jopa 50-150 mg/l ja kiintoaineen vuosiainevirtaama on keskimäärin 9400 tn/a (Mikkola ja Pakkala 1997). Rannikon lähijokien kiintoainepitoisuudet saattavat olla ajoittain huomattavan
suuria. Kiintoainehuuhtoumien määriin vaikuttaa pintavalunnan voimakkuuden lisäksi huippuvirtaamien ajankohta. Kiintoaineen kulkeuma on suuren pintavalunnan vuoksi huomattavasti suurempi
sulan maan aikana kuin maan ollessa roudassa.
Peltoviljely
Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilla on maatiloja noin 600 ja peltoa 23 000 ha, mikä on
noin 35 % koko Keski-Pohjanmaan alueen pelloista. Tilojen keskimääräinen peltoala on
38 ha. Alueella viljellään pääasiassa nurmea säilörehuksi sekä perunaa, ohraa ja kauraa. Eniten viljeltyjen lajien kauran, ohran ja perunan hehtaarisadot vaihtelevat enimmäkseen välillä 3000-4000
kg/ ha ja ja nurmiviljelyn sato on noin 20 000 kg/ha. Keinolannoitteiden käyttö on vähentynyt voimakkaasti viimeisten 10 – 15 vuoden aikana. Nykyisin levitetään keinolannoitteiden mukana typpeä
noin 80 kg ja fosforia noin 11 kg hehtaarille, kun suurimmat levitysmäärät olivat 1980-luvun lopussa noin 120 kg typpeä ja 31 kg fosforia hehtaaria kohti. Keinolannoitteiden lisäksi käytetään orgaanisia lannoitteita.
Kotieläintalous
Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilla on noin 400 kotieläintilaa. Alueen maatalous perustuu pitkälle kehittyneeseen lihan- ja maidontuotantoon sekä näiden jalostukseen lähialueilla sijaitsevissa elintarviketeollisuuden laitoksissa. Alueella tuotetaan Keski-Pohjanmaan alueen maidosta
noin 30 % (noin 60 milj. l/v). Alueella on nautoja noin 24 000 eläinyksikköä ja sikoja noin 6 000
eläinyksikköä.
Turkistuotanto
Turkistuotantoa harjoitetaan kaikissa Lestijoen ja rannikon lähijokien kunnissa. Alueella tuotantoa
harjoittaa 43 tilaa ja varjotaloja on 40 km. Turkistuotanto on vähäistä Toholammin ja Lestijärven
kuntien alueella. Vuosittain tuotetaan noin 60 000 minkin ja hillerin ja 58 000 ketun- ja supikoirannahkaa.
Haja- ja loma-asutus
Lestijoen ja rannikon lähijokien varrella asuu 6000 asukasta noin 2400 taloudessa kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella (taulukko 5). Haja-asutusta on eniten Lestijärvellä ja Toholammilla.
Loma-asuntoja on alueella yhteensä noin 700. Vuoteen 2015 mennessä vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaan viemäriverkostoon liittyy Lestijoen ja rannikon lähijokien alueella arviolta 2 000
asukasta eli 800 taloutta (taulukko 5). Viemäriverkostoa on tarkoitus laajentaa suhteellisesti eniten
Lestijärven, Himangan ja Lohtajan alueella. Eniten asukkaita liittyy viemäriverkostoon Himangan
alueella.
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Taulukko 5. Lestijoen ja rannikon lähijokien alueen kuntien asukasmäärät, viemäriverkoston piirissä olevat asukkaat ja vesihuollonkehittämissuunnitelmien mukaan vuonna 2015 viemäriverkoston
piirissä olevat asukkaat (Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat).
Kunta
Lestijärvi
Toholampi
Kannus
Himanka
Lohtaja
Yhteensä

Asukasmäärä
v. 2004
1044
3940
6110
3315
2950
17359

Viemäriverkostoon liittyneet
vuonna 2004
asukkaat
%
334
32
1655
42
4583
75
1691
51
1446
49
9708
56

Viemäriverkostoon liittyneet
vuonna 2015
asukkaat
%
501
48
2009
51
5194
85
2354
71
1800
61
11857
68

Metsätalouden toimenpiteet
Metsätalouden toimenpiteinä tehdään Keski-Pohjanmaalla vuosittain kunnostusojituksia yhteensä
noin 3000 ha alalla, joista arvion mukaan noin 1500 ha ojitetaan Lestijoen ja rannikon lähijokien
alueen kunnissa. Jatkossakin ojitusmäärät pysyvät kohtuullisen suurina. Uudistushakkuita tehtiin
Keski-Pohjanmaalla noin 1400 ha:lla ja kasvatushakkuita 3000 ha:lla. Lannoituksia tehtiin reilun
150 ha:n alalla. Metsätalouden toimenpiteistä aiheutuu ravinnekuormituksen lisäksi myös kiintoainekuormitusta ja lähinnä rannikon läheisillä ojitusalueilla saattaa esiintyä happamuusongelmia.
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Kuva 8a. Arvio Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilta tulevan ihmistoiminnan aiheuttaman fosforikuormituksen alueellisesta jakaantumisesta (VEPS-malli) ja suurimpien pistekuormittajien fosforikuormitus (VAHTI-rekisteri 2001-2006).
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Kuva 8b. Arvio Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilta tulevan ihmistoiminnan aiheuttaman typpikuormituksen alueellisesta jakaantumisesta (VEPS-malli) ja suurimpien pistekuormittajien typpikuormitus (VAHTI-rekisteri 2001-2006).
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4.1.2 Maaperästä tuleva happamuus
Lestijoki
Lestijoen valuma-alueen happamat sulfaattimaat on kartoitettu Life-Lestijoki-hankkeen yhteydessä
(Weppling jne. 1991). Hankkeessa kartoitettiin korkeustason +60 m alapuoliset peltoalueet (kuva
9). Kartoituksen mukaan Lestijoen valuma-alueella on 1 340 ha happamia peltoja, mikä on 1 %
koko valuma-alueesta, 20 % koko valuma-alueen peltoalasta ja 59 % tason + 60 m alapuolisesta
peltoalasta. Lestijoen sulfaattimaista yli puolet luokiteltiin I-luokan sulfaattimaaksi (pH alle 4,0).
Rannikon lähijoet
Pöntiönjoen, Viirretjoen, Lohtajanjoen ja Koskenkylänjoen alueilla ei ole tehty sulfaattimaakartoituksia. Valuma-alueet ja pellot sijaitsevat pääosin korkeustason + 40 m alapuolella. Läheinen Kälviänjoki on hyvin samantyyppinen vesistö ja sen valuma-alueella sijaitsevia peltoja on kartoitettu
(1988) korkeustason + 40 m alapuolelta. Kälviänjoen valuma-alueella tutkituista pelloista 94 % oli
happamia sulfaattimaita. Rannikon lähijoilla on peltoja noin 8 000 ha (13,7 % valuma-alueesta) ja
nämä sijaitsevat pääosin happamilla sulfaattimaa-alueilla. Kaikille näille pelloille tulee tehdä happamuuskartoitus.
Yhtenäisen kuvan saamiseksi Lestijoen ja rannikon lähijokien alueen happamista sulfaattimaaalueista tulisi täydentää jo tehtyjä kartoituksia ja ulottaa kartoitukset myös peltojen ulkopuolisille
alueille. Karkeasti arvioiden kartoitettavia alueita on yhteensä 15 000 ha.
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Kuva 9. Lestijoen ja lähijokien vesistöalueen korkeuskäyrät (40, 60 ja 80m).
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Rikkiyhdisteisiin kuuluvaa sulfaattia muodostuu alunamaiden kuivatuksen yhteydessä, ja jokiveden
sulfaattipitoisuutta voidaankin käyttää happamuuskuormituksen arvioinnissa. Lestijoella sulfaattipitoisuus oli alajuoksulla Himangalla noin kolminkertainen verrattuna Tornikosken sulfaattipitoisuuksiin (kuva 10a). Huuhtoutuvan sulfaatin määrän on arvioitu tulevaisuudessa hitaasti vähenevän vuosikymmenien saatossa. Kuivatuksen mahdollinen tehostaminen ja uusien alueiden kuivattaminen
kuitenkin lisäävät rikkiyhdisteiden huuhtoutumista ja pahentavat tilannetta (Teppo ym. 2006). Lestijoen happamuuden vuosittaiset minimiarvot vuosilta 1962-2006 on esitetty kuvassa 10b.

Ajanjakso 2000-2006

Sulfaattipitoisuus mg/l

10
8
6
4
2
0
Himanka

Tornikoski

Kuva 10a. Lestijoen keskimääräiset sulfaattipitoisuudet Himangalla ja Tornikoskella ajanjaksolla
1996-2006.
7,0
6,5

pH

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
1960

1965

1970

1975 1980

1985

1990

1995

2000

2005

Vuosi

Kuva 10b. Lestijoen happamuuden vuosittaiset minimiarvot ajanjaksolla 1962-2006.
4.1.3 Haitalliset aineet ja metallit
Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilla ei ole laitoksia, joilla on lupa käyttää tai päästää
vesistöön valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa asetuksessa (1022/2006) mainittuja aineita tai yhdisteitä. Lestijoen valuma-alueella on kuitenkin kaksi järveä
(Kirkkojärvi ja Lehtosenjärvi), joissa on havaittu kalojen kohonneita elohopeapitoisuuksia. Maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen mukaan elohopean sallittu enimmäismäärä kaloista saatavissa
elintarvikkeissa saa olla hauen ja ankeriaan osalta 1mg/kg ja muissa kaloissa 0,5 mg/kg tuorepainoa
kohden laskettuna.
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Jokiveteen huuhtoutuu alunamaista raskasmetalleja ja muita metalleja happamuusjaksojen aikana.
Åbo Akademin tekemien geokemiallisten tutkimusten mukaan happamilta mailta huuhtoutuu suuria
määriä rikkiä, mangaania, alumiinia, sinkkiä, nikkeliä, kobolttia, kalsiumia ja natriumia ja huuhtoumat jatkuvat suurina vielä useita vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja kuivatustason muutoksien
tai maaperän muokkaamisen jälkeen (mm. Åström & al, 2005). Lestijoella metallien ainekulkeumia
on vuosittain mitattu joen alaosalla ja eräiden metallien pitoisuuksia ja ainekulkeumia on taulukossa
6. Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen mukaiset laatunormit eivät ylity Lestijoella. Rannikon lähijokien (Koskenkylänjoki, Lohtajanjoki, Viirretjoki) kadmiumpitoisuudet kuitenkin suurella todennäköisyydellä ylittävät laatunormin.
Taulukko 6. Lestijoen kokonaismetallipitoisuus (µg/l) ja arvio metallien ainekulkeumasta vuosina
2001-2006 (kg/vuosi), sekä EU:n prioriteettiainedirektiiviluonnoksen mukainen laatunormi eräille
metalleille.
Keskimääräinen metallipitoisuus (µg/l) / metallikuormitus (kg/vuosi)
2001
µg/l

2002

kg/vuosi

µg/l

2003

kg/vuosi

µg/l

2004

kg/vuosi

µg/l

2005

kg/vuosi

µg/l

2006

kg/vuosi

µg/l

kg/vuosi

Elohopea (Hg)*
Kadmium (Cd)**

0,02

0,02

5

0,03

9

0,03

11

0,02

8

0,03

10

156

0,31

108

0,34

112

0,55

261

0,37

132

0,36

129

563

1,13

361

1,53

456

1,45

666

1,18

413

1,01

343

1,75

625

1,20

458

1,82

605

2,22

1020

1,66

584

1,79

624

Nikkeli (Ni)****

3,60

890

1,29

458

2,07

640

2,46

1150

2,13

782

2,11

724

Sinkki (Zn)

8,69

3080

7,70

3340

8,61

2850

6,99

3180

5,88

2170

3,36

2300

Alumiini (Al)

844

Lyjy (Pb)***

0,44

Kromi (Cr)

1,61

Kupari (Cu)

410

888

751

595

510

* Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 0,05 µg/l (liukoinen pitoisuus)
** Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 0,08 µg/l (liukoinen pitoisuus)
*** Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 7,2 µg/l (liukoinen pitoisuus)
**** Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 20 µg/l (liukoinen pitoisuus)

4.1.4 Vedenotto
Lestijoen ja rannikon lähijokien alueella ei oteta talousvettä pintavedestä. Alueella on useita pohjavedenottamoja, mutta ne eivät oleellisesti vaikuta alueen pintavesiin. Vettä käytetään kuitenkin
ajoittain kasteluvetenä.
4.1.5 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Lestijoen pääuomassa on tehty tulvasuojelutöitä ainoastaan aivan Lestijoen alaosalla, jossa tulvasuojelu perustui pääosaltaan jokiuoman pengertämiseen. Tulvasuojelutyö toteutettiin 1950-luvulla
ja penkereitä vahvistettiin 1980-luvulla. Lestijoelle rakennettiin Kannukseen Korpelan voimalaitos
1920-luvulla (taulukko 7). Lestijoen koskia on perattu vähäisessä määrin uittoa varten lähes koko
Lestijoen alueella. Lisäksi joessa on Kannuksessa Joki-Petäjänkoskessa ja Pesolankoskessa myllyt
sekä sähköntuotantoon muutetut vanhat myllyt Himangalla Roukalankoskessa, Kannuksessa Tokolankoskessa ja Jauhokoskessa sekä Toholammilla Parkkikoskessa.
Taulukko 7. Perustietoja Lestijoen vesistöalueen voimalaitoksesta.

Korpela

Valmistumisvuosi

Putouskork,
m

Teho
MW

Energia
GWh/a

Rakennusvirt, m3/s

1922

17,5

1,0

4,9

40

Lestijoen valuma-alueella ei ole säännösteltyjä järviä. Myös alueen järvien rakenteelliset muutokset
ovat hyvin vähäiset.
Lestijoessa on vaellusesteitä seuraavasti:
o Korpelankoski (kaikilla virtaamilla)
o Parkkikoski (lähes kaikilla virtaamilla)
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Lestijoella on uittosäännön purkuun liittyen toteutettu 2000-luvulla kalataloudellisia kunnostuksia
Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella ja hakemus kalataloudellisista kunnostuksista Himangan kunnan ja Kannuksen kaupungin alueilla on lupakäsittelyssä.
Lestijoen alaosalla on noin 5 kilometriä pitkä rantapengerrysosuus, mutta muuten alueen jokien
rakenteelliset muutokset ovat melko vähäisiä.
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Kuva 11. Keskeiset rakenteelliset muutokset: Kunnostetut kosket ja järvet, pohjapadot ja pengerrykset (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2008).
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4.2 ERITYISET ALUEET
Vesienhoidossa erityisillä alueelleilla 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 Vedenhankintavesistö
Alueen vesistöjen vettä ei käytetä talousveden hankintaan sellaisessa laajuudessa, että sitä tulisi
käsitellä tässä ohjelmassa.
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 lukuunottamatta selkeimmin muista vesistä riippuvaisia luhtia ja lähdesoita. Lestijoen ja rannikon lähijokien alueelta rekisteriin on valittu
Lestijoki. Lestijoki on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja sitä on esitetty sisällytettäväksi erityistä
suojelua vaativien vesistöjen suojeluohjelmaan. Kohteen suojeluarvot voidaan turvata vesilain ja
koskiensuojelulain nojalla. Samalla toteutetaan myös Lestijoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Lestijoen suojeluarvot edellyttävät vesienhoidon erityistä huomiointia toimenpideohjelmassa.
Natura-alueet ja muut kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat on lisäksi otettu huomioon tarkasteltaessa vesien tilaan liittyviä ongelmia, tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia niin erikseen nimetyissä vesistöissä kuin yleisemmin pienemmillä pintavesilläkin. Lestijoen ja rannikon lähijokien
alueelta löytyy vesipuitedirektiivin mukainen suojelurekisterikohde Lohtajan ja Himangan väliltä.
Alueen nimi on Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto. Suurin osa alueesta on kuitenkin tämän
toimenpideohjelman ulkopuolella. Lestijoki sekä muut Natura-alueet, on esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12. Lestijoen ja rannikon lähijokien alueella sijaitsevat EU-uimarannat ja Natura-alueet, joilla
on vesiin liittyviä merkittäviä suojeluarvoja (vesipuitedirektiivin mukainen suojelualuerekisterikohde).
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4.2.3. Uimarannat
Lestijoen toimenpidealueella on useita paikallisia uimarantoja. EU-uimarantoja alueella on yksi,
Toholammilla (kuva 12). Toholammin uimaranta ei anna erityisiä tavoitteita vesien tilan parantamiseen.
4.3 VESIEN TILA
4.3.1 Virtaavat vedet
Lestijoen veden laatu ja vesien tila on eri puolella valuma-aluetta erilainen riippuen niistä tekijöistä,
jotka voimakkaammin vaikuttavat vesistön tilaan. Pääuomassa vaikuttavat hajakuormitus, vaellusesteet, tulvat ja tulvasuojelutoimenpiteet (perkaukset, padot ja patoaltaat) voimakkaasti joen tilaan. Lisäksi maaperän happamuus heikentää määrätyissä hydrologisissa tilanteissa kuivatustoimenpiteiden takia vesistön tilaa joen alaosalla voimakkaasti. Happamuuden ohella virtaavien vesien tilaa heikentää ajoittain veden korkea kiintoainepitoisuus, mikä on seurausta voimakkaasta
maankäytöstä (mm. maa- ja metsätalous). Joen yläjuoksulla ja puroissa veden laatu on muuta vesistön osaa parempi. Lehtosenjoessa ja sivupuroissa vesistön tilaa heikentää ajoittain veden alhainen
määrä. Rannikon lähijokien vesistön tilaan vaikuttaa oleellisesti happamuus ja korkeat metallipitoisuudet, joka on seurausta aluna-sulfaattimaiden kuivatuksesta. Myös muut korkeat ainepitoisuudet,
veden määrä ja rakenteelliset muutokset ovat rannikon lähijokien tilaa heikentäviä tekijöitä.
Taulukko 8. Virtaavien vesien vedenlaatutietoja vuosilta 2000-2006 (n= havaintojen määrä.
St = Suuri turvemaiden joki, Kt = Keskisuuri turvemaiden joki HERTTA-rekisteri, 2008).
Paikka

Tyyppi pH
min max

Lestijoki,

n

kok-P

kok-N

NH4-N

väri

CODMn

a-klo

kiintoaine

μg/l

μg/l

μg/l

mg Pt/l

mg/l

μg/l

mg/l

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

9 (6)

9,2 (104)

5,1 (1)

1,5 (30)

St

5,2

7,1

116 69 (104) 1184 (104)

71 (107)

175 (104) 24 (104)

Kt

6

7,2

30

14 (30)

484 (30)

9 (30)

74 (30)

14 (30)

Viirretjoki

Kt

4,5

6,7

27

112 (26)

1719 (26)

326 (25)

275 (26)

23 (26)

Lohtajanjoki

Pt

6,2

7

8

118 (8)

2610 (8)

1344 (8)

254 (8)

21 (8)

8-tien silta
Lestijoki,
Tornikoski
10,9 (26)
6,3 (8)

14 (8)

Lestijoki tarkastelluista osioista ala- ja keskiosa kuuluu alustavan tyypittelyn perusteella suuriin
turvemaiden jokiin (valuma-alue yli 1000 km2) ja yläosa keskisuurten turvemaiden jokiin (valumaalue 100-1000 km2). Samoin myös Pöntiönjoki, Viirretjoki ja Lehtosenjoki kuuluvat alustavan tyypittelyn perusteella keskisuuriin turvemaiden jokiin. Lohtajanjoki ja Koskenkylänjoki kuuluvat pieniin turvemaiden jokiin (valuma-alue alle 100 km2 ).
Vesien ekologisen tilan luokittelussa käytetään viisi portaista asteikkoa (huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erinomainen). Luokittelussa huomioidaan erikseen vesistön kalasto ja pohjaeläimet sekä
virtaavissa vesissä päällyslevästön piilevät ja järvissä klorofyllipitoisuus. Arvioinnissa on huomioitu
ihmistoiminnan vaikutukset veden laatuun, vesistössä tehdyt rakenteelliset muutokset sekä happamuushaittojen esiintyminen. Kemiallisessa luokittelussa käytetään kaksiportaista asteikkoa. Tarkempaa tietoa luokittelusta on esitetty taulukoissa 9 ja 10. Esimerkiksi, pohjaeläinluokittelun alustavassa tarkastelussa saatu kuva joen ekologisesta tilasta ei täysin vastaa yleistä käsitystä. Vesimuodostumien arvioitu ekologinen ja kemiallinen tila on esitetty kuvassa 13. Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyn aineiston taso on esitetty liitteessä 3.
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Kuva 13. Lestijoen ja rannikon lähijokien vesimuodostumien ekologinen ja kemiallinen luokittelu
(Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2009).
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Ihmistoiminnan voidaan todeta vaikuttaneen merkittävästi rannikon lähijokien veden tilaan, muuttaen niiden hydrologiaa ja veden laatua. Lohtajanjoen, Viirretjoen ekologinen tila on arvioitu huonoksi veden laadun perusteella. Koskenkylänjoesta ei ole luokittelutietoa, mutta sen vedenlaatu on
todennäköisesti huono. Prioriteettiainedirektiivin luonnoksessa ehdotetut kadmiumin laatunormit
saattavat ylittyä joissa, eli kemiallinen tila on hyvää huonompi. Jokiin kohdistuu ajoittain erittäin
voimakas happamuus ja metallikuormitus happamilta sulfaattimailta sekä hajakuormituksen vaikutus on havaittavissa. Myös rakenteelliset muutokset (perkaukset) heikentävät jokien tilaa (taulukko
9).
Taulukko 9. Lestijoen ja rannikon lähijokien virtaavien vesien ekologisen tilan luokittelu (- = ei
voitu arvioida).
Biologinen luokka
Kalat
LESTIJOEN
PÄÄUOMA
Lestijoen alaosa
Lestijoen keskiosa
Lestijoen yläosa
Lehtosenjoki
RANNIKON LÄHIJOET
Pöntiönjoki
Viirretjoki
Lohtajanjoki
Koskenkylänjoki

Pohjael.

Päällyslevät

Biologisten
tekijöiden
luokka

Fys-kem.
luokka

Asiantuntijan arvio
ekologisesta
tilasta

Hyvä
Hyvä
-

Hyvä
Erinomainen
Erinomainen
-

Hyvä
Hyvä
Hyvä
-

Hyvä
Hyvä
Erinomainen
-

Tyydyttävä
Hyvä
Erinomainen
Hyvä

Hyvä
Hyvä
Erinomainen
Hyvä

-

Tyydyttävä
-

Välttävä
-

Tyydyttävä
Välttävä
-

Huono
Huono
Huono
-

Välttävä
Huono
Huono
-

- = Ei arviointiin riittäviä tietoja.
Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä

□
□
□

Välttävä
Huono
Tiedot puuttuu

Kemiallinen luokka

Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä

Hyvä
- Kem. tila huono (Cd)
- Kem. tila huono (Cd)
- Kem. tila huono (Cd)

□
□
□

Pöntiönjoen ekologinen tila on arvioitu välttäväksi asiantuntija-arvion perusteella. Veden laatu on
ajoittain huono johtuen happamien sulfaattimaiden happo- ja metallikuormituksesta. Joen tila on
kuitenkin parempi kuin rannikon muiden lähijokien tila. Nahkiainen lisääntyy joessa edelleen ja
niitä pyydetään jossakin määrin syysnousun aikaan. Jokeen kohdistuu ajoittain voimakas happamuus ja metallikuormitus sulfaattimailta. Tilaa heikentää myös veden vähyys ja muu hajakuormitus. Pöntiönjoen kemiallinen tila on arvioitu hyväksi.
Lestijoen alaosan tila on arvioitu biologisen aineiston ja asiantuntija-arvion perusteella hyväksi.
Veden laatu on ajoittain hyvää huonompi johtuen happamien sulfaattimaiden happo- ja metallikuormituksesta. Alueelle kohdistuu ajoittain myös suuri kiintoainekuormitus, mikä heikentää virtapaikkojen elinympäristöjen tilaa. Vesimuodostelman hyvä tila on nykytietämyksen mukaan uhattuna. Jokeen nousee kudulle mm. nahkiainen, siika ja uhanalainen meritaimen. Lestijoen meritaimenkanta on alkuperäinen ja yksi viidestä maassamme olevasta kannasta. Vesistön osaa muuttaneita
toimia ovat olleet uittoa palvelevat perkaukset sekä tulvasuojelun pengereet ja perkaukset. Lestijoen
alaosan kemiallinen tila on hyvä.
Lestijoen keskiosan tila on arvioitu olemassa olevan aineiston ja asiantuntija-arvion perusteella
hyväksi. Pohjaeläimistön perusteella arvioiden ekologinen tila on erinomainen. Muiden luokitteluparametrien mukaan tila on hyvä. Alueen merkittävin tilaan vaikuttava tekijä on hajakuormituksen
aiheuttama kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Lisääntyneen kiintoainekuormituksen on todettu heikentäneen virtapaikkojen elinympäristöjä. Lestijoen keskiosan hyvä tila on nykytietämyksen mukaan uhattuna. Vesimuodostelman muuttuneisuuteen vaikuttaa kalojen ja nahkiaisten vaellusesteenä
toimivat Korpelan voimalaitospato ja Parkkikosken pato Sykäräisissä. Muita rakenteellisia muutoksia ovat olleet uittoa helpottavat perkaukset, joita on myöhemmin kompensoitu mm. uittosäännön
kumoamisen velvoitteena määrätyillä kalataloudellisilla kunnostuksilla. Lestijoen keskiosan kemiallinen tila on hyvä.
Lestijoen yläosan tila on arvioitu erinomaiseksi. Tilaan vaikuttaa erinomaiseksi arvioidut biologiset muuttujat ja veden laatu. Vesimuodostelman valuma-alue koostuu pääosin Lestijärven valumaalueesta, joten tilaan vaikuttaa oleellisesti yläpuolisen vesistön tila ja alueelle kohdistuva kuormitus.
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Vesistön rakenteellista tilaa on parannettu kunnostamalla uittoa varten perattuja koskia. Lestijoen
yläosan kemiallinen tila on hyvä.
Lehtosenjoen tila on arvioitu hyväksi. Puutteellisen aineiston perusteella tila-arvio on tehty pääosin
asiantuntija-arviona. Lähtötietoina on käytetty Lehtosenjärven tilaa, mikä on arvioitu erinomaiseksi.
Lehtosenjoen kemiallinen tila on hyvä.
4.3.2 Järvet ja tekojärvet
Lestijärven (Mh) esitys ekologisesta luokasta perustuu biologisen luokittelun tietoihin ja asiantuntija-arvioon. Kalaston ja pohjaeläimistön perusteella järvi luokitellaan tyypissään erinomaiseksi samoin veden laadun perusteella (taulukko 10). Klorofylli-a luokitus antaa luokkatiedon hyvä. Lestijärvi luokitellaan ekologiseen tilaluokkaan erinomainen. Järven tila on silti uhattuna. Epävakaata
tilaa kuvaa mm. alusveden heikko happi-pitoisuus ja pohjaeläimistössä tapahtuneet muutokset kolmen viime vuosikymmen aikana. Lestijärven erinomainen tila vaatii edelleen riittäviä vesien hoidon
toimenpiteitä. Lehtosenjärven (MRh) tila-arvio perustuu veden laadun ja rehevyystason tietoihin.
Biologista luokitteluaineistoa järven tilasta ei ole. Asiantuntija-arvio perusteella järvi luokitellaan
tyypissään erinomaiseksi. Lehtosenjärven tila on myös uhattuna ja vesistö vaatii jatkossakin riittäviä
vesien hoidon toimenpiteitä. Iso-Lemmistön (MRh) järveä ei luokitella puuttuvien luokittelutietojen
vuoksi. Lestijoen alueen ekologisessa luokittelussa käytetyn aineiston taso on esitetty liitteessä 3.
Taulukko 10. Lestijoen valuma-alueen järvien vedenlaatutietoja vuosilta 2000-2006. (n = havaintojen määrä, MRh = Matala runsashumuksinen järvi, Mh = Matala humuksinen järvi HERTTArekisteri, 2008).
Paikka

Lehtosenjärvi
Lestijärvi

Tyyppi

pH

kok-P
µg/l

kok-N
µg/l

väri
mg Pt/l

a-klo
µg/l

hapen kyllästysaste %

min

max

n

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

min

MRh

5,4

6,6

16

23 (16)

471 (15)

127 (15)

19 (2)

88 (18)

71

Mh

6,1

7,2

50

14 (64)

495 (63)

59 (47)

7 (9)

86 (58)

26

Taulukko 11. Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueiden järvien ekologisen tilan luokittelu
( - = ei voitu arvioida).
Biologinen luokka
Kalat

Pohjaeläimet

Vesikasvit

Erinomain
en

Tyydyttävä

Lehtosenjär
vi

-

-

-

Isolemmistö

-

-

-

Kasvipl.

Päätös
ekologisesta
tilasta

Fys-kem.
luokka

Asiantuntijan arvio
ekologisesta tilasta

Erinomain
en
Erinomain
en

Erinomain
en
Erinomain
en

-

-

Kemiallinen luokka

JÄRVET
Lestijärvi

- = Ei arviointiin riittäviä tietoja.
Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä

□
□
□

Erinomain
en
Erinomain
en
-

Välttävä
Huono
Tiedot puuttuu

-

Hyvä
Hyvä
-

□
□
□

4.3.3 Pienvedet
Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilla kartoitettiin pienvesistöjä 1990 luvun alussa, liittyen valtakunnalliseen pienvesistöjen kartoitusohjelmaan (Jämsä ja Hongell, 1993). Luonnontilaisena
säilyneitä kohteita oli vain Lestijärven ja Toholammin kuntien alueilla, yhteensä kuusi kohdetta.
Näistä kaksi oli purokohdetta, muut lampia tai pieniä järviä. Esimerkiksi yhtään koskematonta lähdettä ei alueelta enää löydetty. Hieman luonnontilaltaan muuttuneita kohteita arvioitiin tällöin olevan alueella kaksi, Himangalla ja Toholammilla (Jämsä ja Hongell, 1993).
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5. VESIEN TILAN PARANTAMISTARPEET
5.1 VESIEN TILAN KEHITTÄMISKOHTEET
Tila-arvioinnin perusteella rannikon lähijoet eivät ole hyvässä ekologisessa tilassa. Näin ollen vesienhoidon riskikohteita ovat:
·
·
·
·

Pöntiönjoki
Viirretjoki
Lohtajanjoki
Koskenkylänjoki

Myös Lestijoen, Lestijärven ja Lehtosenjärven hyvä tai erinomainen tila on nykytiedon mukaan
uhattuna. Rehevyys ja kiintoainepäästöt heikentävät kaikkien tarkasteltujen jokialueiden ja järvien
tilaa. Maaperän happamuus heikentää ajoittain Lestijoen tilaa joen alaosalla. Rannikon lähijokien ja
jokisuistojen osalta happamuus on merkittävin tilaa heikentävä tekijä. Lisäksi Korpelan voimalaitoksen ja Parkkikosken myllyn vaellusesteet ja alueittain muutkin rakenteelliset seikat vaikuttavat
tarkasteltujen vesialueiden tilaan.
5.2 YLEISET TILATAVOITTEET JA KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Lestijoen ja rannikon lähijokien heikentynyttä ekologista tilaa ilmentävät eliöstössä tapahtuneet
muutokset, rehevöityminen sekä ajoittain alaosan alhainen pH ja sen seurauksena kohonneet metallipitoisuudet ja kalakuolemat. Rehevöityminen näkyy sekä korkeina ravinne- että klorofyllipitoisuuksina. Myös kiintoainepitoisuudet ovat ajoittain haitallisen korkeita sekä pääuomassa että latvapuroissa.
Hyvän ja erinomaisen ekologisen tilan säilyttäminen Lestijoen vesistössä sekä hyvän tilan saavuttaminen rannikon lähijoissa edellyttää valuma-alueilla seuraavaa:
- Vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuus tulee saada alemmaksi
- Vesistöjen happamuuspiikkejä tulee lieventää ja samalla pienentää vesistöjen korkeita metallipitoisuuksia niin, että rannikon lähijoissa ei esiinny kalakuolemia ja turvataan herkimpien eliöiden
lisääntyminen ja poikastuotanto.
- Vaelluskalojen (siian, meritaimenen ja nahkiaisen) liikkuminen tulee olla mahdollista Lestijoen
vesistöalueella ja kaloilla tulee olla riittävästi lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Lestijoen alkuperäisen meritaimenkannan ja rapukantojen elinmahdollisuudet on turvattava.
-Lestijoen vesienhoidossa huomioidaan joen kuuluminen Natura 2000 suojeluohjelmaan.. Joen
luontoarvot edellyttävät erityisesti alueen kiintoainekuormituksen vähentämistä.
- Lehtosenjärven ja Kirkkojärven kalojen elohopeapitoisuutta tulee seurata.
Näillä perusteilla Lestijoen ja rannikon lähijokien vesienhoidon tilatavoitteet vuoteen 2015 on koottu taulukkoon 12. Tilatavoitteet ovat rehevyyden osalta vuosimediaaneja ja happamuuden osalta
pidemmän jakson minimejä.
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Taulukko 12. Lestijoen ja rannikon lähijokien alueen virtavesien ja keskeisten järvien vesienhoidon
tilatavoitteista.
Kohde

Tyyppi

Nykytila
→ tilatavoite

Vesirakentaminen

Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilöidyt tavoitteet
Happamuus
Vedenkorkeudet
Rehevyys
(Pidemmän jakson
ja virtaama
(Vuosimediaani)
minimi)

Koko
vesistöalue
Letijoen
pääuoman
alue
Lestijoen alaja keskiosa
Lestijoen
yläosa

RAVINNEKUORMITUKS
EN VÄHENNYS 35 %
IHMISTOIMMINNASTA
Keskimääräisen fosforipitoisuuden laskeminen
tasolta 52 μg/l tasolle 40
μg/l
Keskimääräisen fosforipitoisuuden pitäminen
nykyhetkisellä tasolla
RAVINNEKUORMITUKS
EN VÄHENNYS 40 %
IHMISTOIMMINNASTA

St

Hyvä
→Hyvä

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

St

Erinomainen
→ Erinomainen

Vesieliöstön vapaa
liikkuminen

Pöntiönjoki

Kt

Välttävä
→ Hyvä

Kalojen elinkierron
parantaminen

Veden
pidätyskyvyn
parantaminen

Viirretjoki

Kt

Huono
→ Hyvä

Kalojen elinkierron
parantaminen

Veden
pidätyskyvyn
parantaminen

Lohtajanjoki

Pt

Huono
→ Hyvä

Kalojen elinkierron
parantaminen

Veden
pidätyskyvyn
parantaminen

Koskenkylänjo
ki

Pt

Ei luok.
→ Hyvä

Kalojen elinkierron
parantaminen

Veden
pidätyskyvyn
parantaminen

Lehtosenjärvi

MRH

Erinomainen
→ Erinomainen

Lestijärvi

Mh

Erinomainen
→ Erinomainen

Iso-Lemmistö

MRh

Ei luok.
→ Hyvä

Alueen pienet
joet

Alueen
keskeiset
järvet

Keskimääräisen fosforipitoisuuden laskeminen
tasolta 60 μg/l tasolle 40
μg/l
Keskimääräisen fosforipitoisuuden laskeminen
tasolta 60 μg/l tasolle 40
μg/l
Keskimääräisen fosforipitoisuuden laskeminen
tasolta 60 μg/l tasolle 40
μg/l
Keskimääräisen fosforipitoisuuden laskeminen
tasolta 60 μg/l tasolle 40
μg/l
RAVINNEKUORMITUKS
EN VÄHENNYS 35 %
IHMISTOIMMINNASTA
Keskimääräisen fosforipitoisuuden pitäminen
nykyhetkisellä tasolla
Keskimääräisen fosforipitoisuuden pitäminen
nykyhetkisellä tasolla
Keskimääräisen fosforipitoisuuden pitäminen
nykyhetkisellä tasolla

pH-minimi yli 5,5
(nyt 5,1)

Muut

Naturan mukaiset
tavoitteet, kiintoainekuormituksen
vähentäminen

Ei kalakuolemia, pHminimi yli 5, mielellään yli 5,5 (nyt 4,5)
Ei kalakuolemia, pHminimi yli 5, mielellään yli 5,5 (nyt 4,5)
Ei kalakuolemia, pHminimi yli 5, mielellään yli 5,5 (nyt 4,5)
Ei kalakuolemia, pHminimi yli 5, mielellään yli 5,5 (nyt 4,5)

Kadmiumpitoisuus alle 0,08
μg/l
Kadmiumpitoisuus alle 0,08
μg/l
Kadmiumpitoisuus alle 0,08
μg/l

Nykytietämyksen perusteella on arvioitu, että Lestijoen ja edustan merialueen hyvä tila voitaisiin
rehevyyden osalta turvata, jos keskimääräinen fosforipitoisuus saadaan tasolle 40 µg/l. Mallilaskelmien ja asiantuntija-arvioiden perusteella on arvioitu, että Lestijoen alaosalla tämä taso voitaneen saavuttaa vähentämällä 35 % ihmistoiminnan aiheuttamasta fosforikuormituksesta. Rannikon
lähijoilla vähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 40 % vähennystä ihmistoiminnan
aiheuttamaan fosforikuormitukseen. Vesiensuojelun suuntaviivoissa vuoteen 2015 on maatalouden
ravinnekuormituksen vähentämistavoite fosforin osalta 30 %. Pienentämällä ravinnekuormitusta
voitaneen saavuttaa myös kiintoainekuormituksen tavoitetta, sillä suurin osa tulevasta ravinnekuormituksesta on sitoutunut kiintoaineeseen. Hyvän tilan saavuttamiseksi pitäisi Lestijoen ja rannikon
lähijokien alueella ihmistoiminnan aiheuttamaa typpikuormitusta vähentää 35-40 %.
Lestijärven tila on tehtyjen pohjaeläinselvitysten ja vedenlaadun seurannan mukaan häiriöalttiissa
tilassa. Pohjanläheisten vesikerrosten heikko happipitoisuus ja muutokset pohjaeläinyhteisöissä
kuvaavat nykytilaa. Lestijärvi ei mataluutensa vuoksi juurikaan kerrostu syvännealuetta lukuun ottamatta, mikä toisaalta lisää järven sietokykyä ja on mahdollistanut tämänhetkisen tilanteen. Osoituksena on se, että järvessä ei esiinny tällä hetkellä täysin hapettomia pohjia.

44
Vesienhoidon toimenpideohjelma 25.11.2009
Järvi on ominaispiirteidensä vuoksi kuitenkin erittäin herkkä rehevöitymiselle. Lisääntyvä kuormitus päätyy sedimentaatioalueille ja järven tilan kannalta vaarana on hapettomien tai vähähappisten
pohja-alueiden laajentuminen ja sitä kautta eliöyhteisörakenteen muuttuminen pysyvästi seuraavalle
rehevyystasolle. Lestijärvi voidaan siten luokitella pilaantumisherkäksi järveksi, vaikka luokittelun
muuttujien (kalasto, klorofylli, vedenlaatu) mukaan järven tila on hyvä tai erinomainen. Myös Lestijoen tilan turvaamisen kannalta on tarpeellista, että alueen järvien (Lehtosenjärvi, Lestijärvi, IsoLemmistö) ravinnekuormitusta vähennetään.
Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet on asiantuntija-arviona jaettu eri toimialoille taulukon
10 mukaisesti.
Taulukko 13. Arvio Lestijoen ja rannikon lähijokien alueiden ravinnekuormituksen vähentämistavoitteista toimialoittain vuoteen 2015. (Arvio nykyisesta kuormituksesta perustuu VEPS-laskelmiin.
Luonnonhuuhtoumaa ja laskeumaa ei ole otettu huomioon).
LESTIJOKI
FOSFORI

Peltoviljely
Karjatalous
Turkistalous
Metsätalous
Haja-asutus
Yhdyskunnat
Teollisuus
Turvetuotanto
Yhteensä
TYPPI

Nykyinen
fosforikuormitus

Karjatalous
Turkistalous
Metsätalous
Haja-asutus
Yhdyskunnat
Teollisuus
Turvetuotanto
Yhteensä

vähentämistavoite

vähentämistavoite

t /a

%

t/a

t /a

%

t /a

12,1
1,8
2,6
1,2
1,9
0,6
(63 kg)
20,2

25
40
65
25
70
20
50
35

3,0
0,7
1,7
0,3
1,3
0,1
(30 kg)
7,1

5,1
0,8
0,8
0,4
0,8
0,8
8,7

30
60
75
25
75
25
40-45

1,5
0,5
0,6
0,1
0,6
0,2
3,5-4,0

Nykyinen
Typpikuormitus
t/a

Peltoviljely

RANNIKON LÄHIJOET
Nykyinen
fosforikuormitus

171,1
8,0
26,4
13,1
10,6
12,4
1,6
242

vähentämistavoite

Nykyinen
Typpikuormitus

vähentämistavoite

%

t/a

t/a

%

t /a

30

51,3
4,0
19,8
3,2
4,2
1,2
0,8
85

103,7
3,5
4,9
5,8
5,7
10
134

40
55
75
25
50
15
40

41,8
1,9
3,7
1,5
2,9
1,5
53

50
75
25
40
10

50
35

Happamuushaitat ilmenevät erityisesti Lestijoen alaosalla (ja suistossa) sekä rannikon lähijoissa
happamuuspiikkeinä, korkeina metallipitoisuuksina ja joissakin kohteissa ajoittaisina kalakuolemina. Lestijoella happamuusongelmat ovat kuitenkin paljon pienempiä kuin muissa Pohjanmaan rannikon joissa. Happamuushaitat aiheuttavat merkittäviä haittoja erityisesti kalataloudelle, heikentäen
kalojen ja nahkiaisten poikastuotantoa. Asiantuntija-arvioina on päädytty hyvää tilaa ilmentävään
tavoitteeseen, että pH on mahdollisimman usein tason 5,5 yläpuolella ja happamuuspiikkienkin aikana mahdollisuuksien mukaan tason 5,0 yläpuolella.
Kalojen ja nahkiaisten vaellusten estyminen sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden heikko tila
heikentää osaltaan Lestijoen hyvää ja erinomaista tilaa. Lestijoen pääuomassa oli vuonna 2007 kaksi vaellusestettä, Korpelan voimalaitos Kannuksen yläpuolella ja Parkkikosken mylly Sykäräisten
alapuolella. Rannikon lähijoissa elinympäristöjen heikko tila ja veden ajoittainen vähyys ovat hyvän
tilan esteenä.
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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 2010-2015 niitä koskevan lainsäädännön mukaisessa aikataulussa. Vapaaehtoisten toimien, kuten maatalouden ympäristötukeen kuuluvien toimenpiteiden, toteutumista on arvioitu 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.
Lestijoen pääuoma, erityisesti joen alaosalta sekä alueen pienten jokien vesiensuojeluongelmat ovat
varsin monitahoisia ja hoitotoimenpiteiden valinta on tehty asiantuntija-arviona. Valittujen toimenpideyhdistelmien pohjalta on määritetty, saavutetaanko hyvän tilan tavoite vuoteen 2015 mennessä.
Mikäli ei saavuteta, on selvitetty, tarvitaanko määräajan pidentämistä tai tavoitteiden asettamista
vähemmän vaativiksi. Lisäksi on näissä tapauksissa arvioitu, millaisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttaminen määräajassa edellyttäisi, ja esitetty perusteet toteutuskelvottomien toimintavaihtoehtojen
hylkäämiselle.
6.2 NYKYKÄYTÄNNÖN MUKAISET TOIMENPITEET
Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä tarkoitetaan, että vesienhoidossa noudatetaan voimassa
olevaa lainsäädäntöä ja nykyisin tiedossa olevia hyviä käytäntöjä. Esim. pistekuormituksen osalta
tämä tarkoittaa ympäristölupien noudattamista ja puhdistamojen 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-asetuksen jätevesien käsittelystä. Asetus koskee sekä pysyvää asutusta ja lomaasutusta. Asetuksen mukaan vuoteen 2014 mennessä haja-asutuksen jätevesistä tulee poistaa 85 %
fosforista, 40 % typestä ja 90 % orgaanisesta aineksesta. 10 vuoden siirtymä kausi (2004-2014) koskee ennen 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Lestijoen alueella asetus koskee 700 vapaa-ajan kiinteistöä
ja 2400 vakinaista kiinteistöä. Uusien kiinteistöjen osalta, asetuksen vaatimat puhdistustehot ovat heti
voimassa. Kun asetuksen mukaiset toimenpiteet toteutetaan, niin haja-asutuksen jätevedet eivät estä
hyvän ekologisen tilan saavuttamista alueella. Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet ja lisätoimenpiteet käsitellään yhdessä kohdassa 6.3.2, sillä ilman lisätoimenpiteitä asetuksen täysimittainen toteutuminen on erittäin vaikeaa.
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Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot
Lestijoen ja Viirretjoen suurimpia pistekuormittajia ovat yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot. Niillä on ympäristönsuojelulain (2000/86) tai sitä edeltäneen ympäristölainsäädännön mukaiset pysyvät päästöluvat, joiden lupaehdot tarkastetaan 5-8 vuoden välein. Luvat sisältävät lupaehtoja fosforille, COD:lle, BOD:lle ja kiintoaineelle.
Kannuksen ja Toholammin puhdistamot ovat saaneet vuoden 2007 alussa uudet ympäristöluvat,
joissa niille on asetettu typenpoistovaatimus. Puhdistamoiden tulee olla toimintakunnossa vuoden
2012 alkuun mennessä. Vaihtoehtona on alueen yhteisen yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien
puhdistamon rakentaminen. Kuntien yhteisen suunnittelun myötä on valmistunut pitkän aikavälin
(vuoteen 2020-2030) ja lyhyemmän aikavälin (vuoteen 2010-2020) suunnitelmat jätevesien puhdistamiseksi. Lopullisena tavoitteena on pudistaa Kalajokilaakson ja Lestijokilaakson jätevedet Kalajoelle rakennettavassa yhteispuhdistamossa. Tätä ennen Himangan, Kannuksen ja Toholammin
alueen jätevedet puhdistetaan Kannuksen puhdistamossa tai kuntien omissa saneerattavissa puhdistamoissa. Lyhyen aikavälin suunnitelma, Kannukseen puhdistettavaksi johdettavien jätevesien
osalta vaatii myös siirtoviemäreiden rakentamista.
6.2.2 Teollisuus ja yritystoiminta
Teollisuus
Osa alueen teollisuuslaitoksista on liittynyt kuntien viemäriverkostoon. Alueellisen puhdistamon rakentamisen myötä lähes kaikki alueen teollisuuslaitosten jätevedet puhdistettaisiin keskitetysti. Viemäriverkostoon liittyneen teollisuuden jätevesien käsittelyä säätelevät liittymissopimukset ja valtioneuvoston asetus 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 vaarallisisista aineesta,
joita ei saa päästää pintavesiin eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin.
Turvetuotanto
Ympäristönsuojelulain (2000) 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. Lestijoen valuma-alueella on vähän
turvetuotantoalueita ja uusien turvetuotantoalueiden ympäristölupakäsittelyissä tulee huomioida se,
että Lestijoki kuuluu Natura 2000-ohjelmaan. 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.
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 mukaisten toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää ravinne- ja kiintoainekuormitusta, mutta ne eivät vaikuta pelloilta tulevaan
happamuuteen. Lähes kaikki Lestijoen viljelijät kuuluvat maatalouden ympäristötukijärjestelmän
perustuen piiriin ja lisäksi alueella on osin toteutettu myös erityistukijärjestelmään kuuluvia toimenpiteitä kuten suojavyöhykkeiden perustamista.
Kotieläintalous ja turkistalous
Ympäristönsuojelulain (2000) 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
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milloin ympäristölupa on tarpeellinen. Lestijoen alueella toimivat eläinsuojat ovat lähes kaikki niin
suuria, että ne on velvoitettu hakemaan ympäristölupa ja näiden lupien käsittely on menossa. Lupaehtoja tarkistetaan noin 10 vuoden välein eli Lestijoella pääosin vuosina 2013–2017. Lestijoen toimenpideohjelman alueelle (Lestijärvi, Toholampi, Kannus, Himanka, Lohtaja) Länsi-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt suurille eläinsuojille 35 ympäristölupaa. Kuntien myöntämien lupien määrä on
64 kpl.
6.2.4 Metsätalous
Metsälaki (1997) edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden huomiointia metsätaloudessa. Vesiensuojelu metsätaloudessa perustuu metsätalouden ympäristöohjelman periaatteisiin ja metsänhoitosuosituksiin. Pääosa metsänomistajista ja kaikki metsäalan toimijat ovat sitoutuneet metsäsertifioinnin ympäristökriteereihin. Niissä edellytetään mm. vesistöjen suojavyöhykkeiden jättämistä hakkuissa ja vesiensuojelurakenteita kunnostusojituksissa. Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki koskevat vain vähäisiltä osin metsätalouden vesiensuojelua. Metsätalouden toimenpiteet eivät yleensä
edellytä ympäristölupia. Valtion tuen saaminen metsäojituksiin edellyttää ilmoitusmenettelyä ympäristöviranomaiselle. Vuosittain tällaisia ilmoituksia tehdään alueella 7-8 kpl.
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, ja uusien lupahakemusten yhteydessä lupaehdot voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Uudet
laajat vedenottohankkeet voivat edellyttää osin nykykäytäntöä tehokkaampia toimia. Lestijoella ja
toimenpideohjelman muilla pienemmillä joilla ei ole sellaista teollisuutta, jotka tarvitsevat luvan vedenottoon.
6.2.6 Vesistöjen säännöstely, padot ja penkeret
Vesilain (1961) mukaan vesien tilaan vaikuttaviin rakentamishankkeisiin tarvitaan ympäristölupaviraston lupa. Lisäksi Lestijoki on suojeltu koskiensuojelulailla, mikä estää uusien voimalaitosten rakentamisen Lestijoen vesistöön.
6.2.7 Maaperän happamuus ja elohopea
Alueen maaperästä johtuen alueella esiintyy ajoittain haitallisen korkeita metallipitoisuuksia. Haitallisia aineita esiintyy happamuuspiikkien aikana Lestijoen alaosalla ja rannikon lähijokien vedessä
(alumiini ja raskasmetallit). Myös Lestijoessa, Sykäräisten alueella esiintyy happamuusongelmia.
Lehtosenjärven ja Kirkkojärven isoissa petokaloissa on esiintynyt suhteellisen korkeita elohopeapitoisuuksia. Nykykäytännön mukaisilla toimilla ei vaikuteta näihin ongelmiin.
6.2.8 Arvio nykykäytännön toimenpiteiden riittävyydestä
Nykykäytännön toimenpiteillä voidaan vaikuttaa vesiin tulevaan ravinne- ja kiintoainekuormitukseen.
Pistekuormituksen, karjatalouden, turkistuotannon ja todennäköisesti myös haja-asutuksen osalta
käytössä olevat toimenpiteet ovat melko riittäviä, mutta lisätoimenpiteitäkin tarvitaan. Erityisesti peltoviljelyn osalta tarvitaan monipuolisia lisätoimenpiteitä ravinteiden ja kiintoaineiden vähentämiseen.
Metsätalouden kiintoainekuormitusta tulee myös vähentää alueittain selvästi. Ravinne- ja kiintoainekuormitus on edelleen uhka Lestijärven ja Lestijoen yläosan ekologiselle tilalle. Lestijoen suojeluarvot edellyttävät vesienhoidon erityistä huomiointia toimenpideohjelmassa (taulukko 14).
Myös sulfaattimaiden aiheuttamat haitat ja sekä alueittain vesistötöiden aiheuttamat rakenteelliset
muutokset ovat merkittäviä esteitä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle ja säilyttämiselle monissa
Lestijoen ja alueen pienten jokien osissa. Näihin ongelmiin voidaan vaikuttaa vain vähän nykyisin
käytössä olevien toimenpiteiden kautta, joten lisätoimenpiteet ovat välttämättömiä.
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Taulukko 14. Arvio nykykäytännönmukaisten toimenpiteiden riittävyydestä sektoreittain.
Kuormittaja
Haja-asutus
Yhdyskunnat ja teollisuus
Turvetuotanto
Peltoviljely
Karjatalous
Turkistalous
Metsätalous
Vesistörakenteet
Maaperän happamuus

Nykykäytännönmukaiset toimenpiteet
todennäköisesti riittävät
X
X
X

Vaatii selvästi lisätoimenpiteitä

X
X
X
X
X
X

Lisätoimenpiteitä tarvitaan siis laajasti peltoviljelyn, metsätalouden ja rakenteellisten muutosten
osalta. Lisäksi erittäin suurta lisätoimenpiteiden tarvetta on happamien sulfaattimaiden aiheuttamien
haittojen torjunnassa. Jatkotarkasteluun on otettu myös haja-asutuksen, turvetuotannon ja kunnallisten jätevedenpuhdistamojen toimenpiteet. Karjatalouden toimenpiteitä ei erillisinä otettu jatkotarkasteluun, sillä peltoviljelyn toimenpiteet kattavat tältä osin tärkeimmät lisätoimenpiteiden tarpeet.
6.3 VAIHTOEHTOTARKASTELU JA TOIMENPITEIDEN LISÄÄMINEN
6.3.1. Yleistä
Toimenpiteiden lisäämisen tarvetta ja niiden vaikutusten tarkastelua otettiin erikseen käsittelyyn
Lestijoen pääuoma sekä toimenpideohjelman pienet joet eli Pöntiönjoki, Viirretjoki, Lohtajanjoki ja
Koskenkylänjoki. Tähän osa-aluejakoon päädyttiin, koska Lestijoen pääuomassa hyvän ekologisen
tilan suurin uhka on kiintoainekuormitus ja happamuus. Toimenpideohjelman pieniä jokia haittaa
erityisesti rehevyys ja happamuus. Koska Lestijoen toimenpidealueen keskeiset ongelmat ovat verrattain samanlaiset näillä tarkastelualueille, ei pidetty tarpeellisena tarkastella toimenpiteiden vaikutuksia tarkemmalla aluejaolla.
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 Lestijoen ja
alueen pienten jokien vesistössä ja sen valuma-alueilla. Tällaisten toimenpiteiden osalta tässä tarkastelussa tarkoitetaan toimenpiteiden selkeää tehostamista nykyiseen käytäntöön verrattuna. Kaikkien toimenpiteiden osalta arvioissa on oletettu, että niitä toteutetaan Lestijoen ominaispiirteet ja
toteuttamismahdollisuudet huomioon ottaen.
6.3.2 Asutus
6.3.2.1 Haja- ja loma-asutus
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen (Ympäristöministeriö, 2007 ja Nyroos ym., 2007) mukaan hajaasutus tulee liittää entistä laajemmin keskitettyjen järjestelmien piiriin.
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 15) perusteella ensisijaisesti suositeltava toimenpide on kuivakäymälöiden suosiminen ja viemäriverkostoon liittyminen. Muita suositeltavia vaihtoehtoja ovat
kylien yhteispuhdistamot, maaperäkäsittely ja pienpuhdistamoiden rakentaminen.
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Taulukko 15. Haja- ja loma-asutuksen vaihtoehtotarkastelu.
Toimenpide
Kuivakäymälät ja
harmaiden vesien
suodatus *
Kiinteistökohtainen
maaperäkäsittely *
Kiinteistökohtaiset
puhdistamot *
Kylien yhteispuhdistamot *
Liityminen
viemäriin *

Kokonaistehokkuus
Tehokas

Melko
tehokas
Melko
tehokas
Melko
tehokas
Tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Edullinen

Melko edullinen
Kallis
Melko kallis
Melko kallis

Suositeltava

Muu
toteutettavuus

Ensisijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava

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

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

Suositeltavat toimenpiteet
Valuma-alueiden laajalle levittäytyneestä haja-asutuksesta johtuen alueella tarvitaan sekä ensi- että
toissijaisesti suositeltavia toimia. Lisäksi tarvitaan selvästi kotitalouksiin kohdistuvaa neuvontaa.
Suositeltavat toimenpiteet ovat:
- Kompostikäymälät ja harmaiden vesien suodattimet: Valuma-alueilla on noin 700 vapaa-ajan
asuntoa, joista arviolta 80 %: lla on nykymääräykset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä. Vapaaajan asuntojen jätevesien käsittelyjärjestelmäksi suositellaan kompostikäymälöitä ja harmaiden jätevesien (sauna- ja keittiövedet) käsittelyä sopivalla tavalla esim. maasuodattamossa. Tämä edellyttäisi noin 140 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 viemäriverkostoa on tarkoitus laajentaa erityisesti nykyisen viemäriverkoston läheisyydessä sijaitseviin
asutuskeskittymiin ja viemäriin voidaan liittää 800 uutta taloutta vuoteen 2015 mennessä. Kuvassa
14 on esitetty kuntien nykyisten viemäriverkostojen alueet ja suunnitellut keskeiset laajennusalueet.

50
Vesienhoidon toimenpideohjelma 25.11.2009

Kuva 14. Lestijoen ja rannikon lähijokien alueen viemäriverkostojen alueet ja keskeinen hajaasutus.

51
Vesienhoidon toimenpideohjelma 25.11.2009
- Kiinteistökohtaiset ratkaisut ja kylien yhteispuhdistamot: Viemäriverkostojen laajennusten jälkeen
haja-asutusalueelle jää viemäriverkostojen ulkopuolelle noin 1 600 taloutta. Näistä korkeintaan viidesosalla on nykymääräykset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä. Näin ollen uusia kiinteistökohtaisia ratkaisuja tarvitaan arviolta 1 200 taloudessa, joissa jätevesien määrää voitaisiin merkittävästi vähentää kuivakäymälöiden avulla. Viemäriverkoston ulkopuolelle jääviä talouksia on kaikissa alueen kunnissa. Kiinteistökohtaisissa järjestelmissä pyritään useamman talouden ja kylien yhteisratkaisuihin siellä, missä se vain on mahdollista. Erityisesti yhteispuhdistamon suunnitteluun ja
rakentamiseen tarvittaisiin taloudellista tukea valtion vesihuoltoavustuksen kautta.
- 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 200 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 haja-asutuksen 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 4 kohdasta 1.
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 Lestijoen alueen yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen lisätoimenpiteinä on
tarkasteltu viemäriverkoston saneerausta, jätevedenpuhdistamojen tehostamista (typen poisto), uuden keskitetyn jätepuhdistamon rakentamista siirtoviemäreineen ja puhdistettujen jätevesien jälkikäsittelyä.
Lestijoen ym. alueella tehdyn vaihtoehtotarkastelun (taulukko 16) perusteella ensisijaisesti suositeltavia toimenpiteitä ovat uuden alueellisen jätevedenpuhdistamon ja siirtoviemäreiden rakentaminen,
viemäriverkostojen saneeraus, ja jätevesien jälkikäsittely, jos käsittelyyn soveltuvia alueita löytyy
puhdistamojen läheisyydestä. Typenpoiston merkittävän tehostamisen tarpeellisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti lupakäsittelyjen yhteydessä.
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Taulukko 16. Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu Lestijoen
alueella.
Toimenpide
Viemäriverkoston
saneeraus*
Typen poiston
merkittävä
tehostaminen*
Puhdistettujen
jätevesien
jälkikäsittely*
Siirtoviemärit**

Uuden alueellisen
puhdistamon
rakentaminen**

Kokonaistehokkuus
Melko
tehokas
Melko
tehoton

Suhteelliset
kustannukset
Melko kallis

Melko
tehoton

Melko kallis

Toissijaisesti
suositeltava

Melko
tehokas
Erittäin
tehokas

Melko kallis

Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava

Erittäin kallis

Erittäin kallis

Suositeltavuus

Muu
toteutettavuus

Ensisijaisesti
suositeltava
Ei
suositeltava
Soveltuvien alueiden
puute

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

Suositeltavat toimenpiteet
Vaihtoehtotarkastelun perusteella Lestijoen alueelle suositellaan erityisesti uuden alueellisen jätevedenpuhdistamon rakentamista siirtoviemäreineen. Myös nykyisten viemäriverkostojen saneerausta suositellaan. Suositeltavat toimenpiteet ovat:
- Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja siirtoviemärit: Uusia ajankohtaiseksi tulevia tai vireillä olevia siirtoviemärihankkeita on yhteensä arviolta 51 km. Kaikki ehdotetut hankkeet (esim. Toholampi-Kannus-Himanka) eivät mahdollisesti toteudu suunnitelmien mukaisesti johtuen alueen kuntaliitoksista, jotka tulevat vaikuttamaan jäteveden käsittelyn ratkaisuihin.
- Viemäriverkostojen saneeraus: Kaikkien Lestijoen alueella olevien kuntien viemäriverkostot tarvitsevat saneerausta. Tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä saneerata verkostoja yhteensä 25 km.
Saneeraustarvetta on kaikissa alueen kunnissa (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.
- 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 rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 3 kohdasta 1.
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6.3.3 Teollisuus ja yritystoiminta
6.3.3.1 Teollisuus
Teollisuuden jätevesiä ei ole tarkasteltu erikseen, sillä alueen teollisuus on pääosin liittynyt viemäriverkostoon tai tullee kokonaisuudessaan liittymään alueelliseen jäteveden puhdistukseen.
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 17) perusteella ensisijaisesti suositeltava lisätoimenpide on pintavalutus ja kasvillisuuskentät, ja toissijaisena jätevesien kemiallinen käsittely ja virtaaman säätö.
Taulukko 17. Turvetuotannon vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Pintavalutus- ja
kasvillisuuskentät
*
Kemiallinen
käsittely**
Virtaaman säätö*

Kokonaistehokkuus
Tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Melko
edullinen

Tehokas

Kallis

Melko tehoton

Edullinen

Suositeltavuus
Ensisijaisesti
suositeltava

Muu
toteutettavuus
Soveltuvien
alueiden puute

Toissijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava

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

Suositeltavat toimenpiteet
Lestijoen alueen vesistöalueilla ei ole paljon turvetuotantoalueita (230 ha), mutta niiden vesiensuojelussa on kehittämistarpeita. Suositeltavat toimenpiteet ovat:
- Kasvillisuuskentät, pintavalutus ja kemiallinen käsittely: Alueen turvetuotantoalueiden kuivatusvesien käsittely on puutteellista. Vuoteen 2015 mennessä kaikille toiminnassa oleville turvetuotantoalueille on rakennettu pintavalutuskentät, kuivatusvesien kemiallinen käsittely tai muu soveltuva
kuivatusvesien käsittelymenetelmä. Nykyinen turvetuotantoala on 230 ha. Nykyisin pintavalutuskenttiä on käytössä 30-40 hehtaarin alueella ja vuoteen 2015 mennessä pintavalutus tai kasvillisuuskenttiä tarvitaan lisää arviolta 190 hehtaaria. Kemikaloinnin määrä on yhdistetty pintavalutusja kasvillisuuskenttien määrään.
- Virtaaman säätö: Virtaaman säätöä suositellaan erityisesti virtaamien tasaamiseksi kaikille turvetuotantoalueille, jossa se voidaan toteuttaa. Virtaaman säätö täydentää muita vesiensuojelutoimenpiteitä. Tätä lisätoimenpidettä tarvitaan kaikilla tuotantoalueilla (230 ha).
- Uusien turvetuotantoalueiden sijainnin ohjaus ja maankäytön suunnittelu: Uusia turvetuotantoalueita saatetaan ottaa käyttöön (esim. Teerineva). Uusien turvetuotantoalueiden lupakäsittelyssä kiinnitetään entistä enemmän huomiota tuotantoalueiden yhteisvaikutukseen. Sijainnin ohjauksen pohjaksi on maakunnallisena yhteistyönä laadittu vesistöjen sietoa koskeva selvitys (Tikkanen ja Jokela, 2005). Uudet turvetuotantoalueet tulee ohjata jo ojitetuille alueille tai tuotannossa olevien alueiden yhteyteen.
- Tutkimus ja kehittäminen: Turvetuotannon tuotantomenetelmien ja vesiensuojelun kehittämiseen
tulee panostaa varsinkin, kun turvetuotannon osuus edelleen merkittävästi kasvaa. Käytöstä poistuville turvetuotantoalueille tulisi laatia alueelliset käyttösuositukset
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Yhteenveto turvetuotannon vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy
liitteestä 4 kohdasta 2.
6.3.3.3 Turkistuotanto
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
Vesiensuojelun suuntaviivojen mukaan turkistuotannon ravinnekuormitusta tulee vähentää parhaan
käyttökelpoisen tekniikan käytöllä ja sijainninohjauksella. Tiiviit lanta-alustat ja halliratkaisut ovat
suositeltavia vesiensuojeluratkaisuja (Ympäristöministeriö 2007)
Turkistatuotannon vesiensuojelun tehostamistoimenpiteinä on tässä ohjelmassa vaihtoehtoisesti
tarkasteltu tiiviitä lanta-alustoja, halliratkaisuja, jätevesien käsittelyn tehostamista ja lannan hyötykäytön tehostamista. Tiiviit alustat ja halliratkaisut ovat vesiensuojelun kannalta erittäin tehokkaita,
mutta niiden rakentamiskustannukset ovat korkeat. Hallien rakentaminen on yleensä hieman kalliimpaa kuin tiiviiden lanta-alustojen. Jätevesien ja lannan käsittelyn tehostaminen on edullisempaa,
mutta myös teholtaan selvästi heikompaa. Tiiviit alustat ovat ensisijaisesti suositeltava vesiensuojelutoimenpiteitä.
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 18) perusteella ensisijaisesti suositeltava lisätoimenpide on tiiviit
lanta-alustat ja tehostettu jätevesien käsittely.
Taulukko 18. Turkistuotannon vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Tiiviit alustat ja hallit*
Jätevesien ja lannan
käsittelyn tehostaminen*

Kokonaistehokkuus
Erittäin tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Melko kallis

Ensisijaisesti suositeltava

Melko tehokas

Melko kallis

Ensisijaisesti suositeltava

Suositeltavuus

Muu
toteutettavuus

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

Suositeltavat toimenpiteet
Lestijoen ym. alueella tarvitaan tehokasta turkistilojen vesiensuojelua. Näin ollen pyritään lisäämään erityisesti tiiviitä lanta-alustoja ja halleja. Suositeltavat toimenpiteet ovat:
- Tiiviit alustat ja hallit: Tavoitteena on, että 60 % varjotaloista on uusittu ja sijaitsee tiiviillä alustalla vuoteen 2015 mennessä. Tällä hetkellä tiiviitä alustoja on korkeintaan 10 %:lla tuotantoalasta.
Lisätoimenpiteitä tarvitaan siis 50 % varjotaloista eli 19 kilometrille.
- Varjotalokentiltä tulevien jätevesien ja lannan käsittelyn tehostaminen: Tavoitteena on rakentaa
tehostettu jätevesien käsittely (esimerkiksi kemiallinen käsittely) kaikille turkistuotantoalueille.
Tällaisia pieniä ja keskisuuria tiloja on Lestijoen alueella arviolta 27 sekä suuria tiloja 5. On arvioitu, että suurista tiloista puolella ja pienistä ja keskisuurista tiloista noin viidenneksellä on jo käytössä tehostettu jätevesien käsittely.
- Neuvonta: Turkistaloudessa tarvittavien toimenpiteiden edistämiseksi panostetaan tilakohtaiseen
neuvontaan. Tavoitteena on, että kaikki alueen 43 tilaa 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 puhdis-

55
Vesienhoidon toimenpideohjelma 25.11.2009
tamiseen, 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 4 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, kosteikkojen käytön lisääminen ja kuivatusvesien kemikalointi. Suurten karjatalouskeskittymien alueilla lantaongelma voidaan ratkaista kehittämällä lannan polttoa ja/
tai biokaasutuotantoa. (Ympäristöministeriö, 2007)
Lestijoen alueen vaihtoehtotarkastelun (taulukko 19) perusteella ensisijaisesti suositeltavat toimenpiteet ovat optimaalinen lannoitus, talviaikainen kasvipeitteisyys. Toissijaisesti suositellaan suojavyöhykkeitä, laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Peltojen käyttötarkoituksen muutosta suositellaan varauksin täsmäkohteisiin vapaaehtoisuuden pohjalta.
Taulukko 19. Maatalouden vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailu.
Toimenpide
Optimaalinen
lannoitus**
Talviaikainen
kasvipeitteisyys**
Lannoitteiden käytön vähentäminen**
Suojavyöhykkeet**

Laskeutusaltaat**
Kosteikot**
Peltojen
käyttötarkoituksen
muutosta***

Kokonaistehokkuus
Hyvin
tehokas
Tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Edullinen

Tehokas

Edullinen

Hyvin
tehokas

Melko kallis

Melko
tehokas
Hyvin
tehokas
Hyvin
tehokas

Melko kallis

Edullinen

Melko kallis
Erittäin kallis

Suositeltavuus
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava
Suositeltava
varauksin
täsmäkohteisiin

Muu
toteutettavuus

Tehokas kaltevilla
pelloilla

Tehokas kaltevilla
pelloilla ja tulvaalueella
Lyhytvaikutteinen
Soveltuvia paikkoja
rajatusti
Merkittäviä
yhteiskunnallisia
haittoja

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

Suositeltavat toimenpiteet
Lestijoen alueen maatalouden vesiensuojeluun tarvitaan erittäin monipuolisia toimenpiteitä. Näin
ollen tarvitaan sekä ensisijaisesti että toissijaisesti suositeltaviksi arvioituja toimenpiteitä. Myös
tilakohtainen neuvonta edellyttää selkeää lisäpanostusta. Myös karjalannan käsittelyn teknologiaa
tulee kehittää. Suositeltavat toimenpiteet ovat:
- Ravinnepäästöjen hallinta (optimaalinen lannoitus): Tavoitteena on, että vuonna 2015 kaikki valuma-alueen pellot (21 800 ha) ovat optimaalisen lannoituksen piirissä. Optimaalinen lannoitus tarkoittaa kasvilajit ja peltojen ravinnetilanteen huomioivaa lannoitusta (viljavuusanalyysit kolmen
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vuoden välein). Toimenpide kohdistuu koko valuma-alueelle. Tällä hetkellä pääosan viljelijöistä
pyrkii optimaaliseen lannoitukseen (98 % tiloista maatalouden ympäristötuen piirissä).
- Talviaikainen kasvipeitteisyys: Tavoitteena on, että 60 % alueen pelloista ( 13 800 ha) on talviaikana kasvipeitteellisiä. Toimenpide kohdistuu 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 40 %, joten lisätarve on 4600 ha. 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 23 km eli noin
45 ha (kuva 15). Nämä kohteet ovat Viirretjoen varrella. Suunnitelmien mukaisista suojavyöhykkeistä on tähän mennessä toteutettu vain vähän. Suojavyöhykkeitä on Lohtajan ja Toholammin alueilla 58 ha. Aikaisempien yleissuunnitelmien ulkopuolelle jääneille valuma-alueille, joilla peltojen
määrä on suhteellisen suuri, pyritään laatimaan suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat. Tällaisia alueita on mm. Sykäräisten ja Himangan välinen alue. Kartoitettavaa jokiuomaa on runsaat 170 km.
Myös näille alueille pyritään saamaan lisää suojavyöhykkeitä ja arvioitu tarve on noin 100 km eli
145 ha. Kokonaisuudessaan tarvitaan noin 123 km eli noin 190 ha. Suojavyöhyketuki (maatalouden
erityisympäristötuki) tulisi olla Lestijoen valuma-alueella yhtä suuri kuin Etelä-Suomessa (A/Balueilla). Valuma-alue esitetään kohteeksi, jossa suojavyöhykkeet kuuluvat maatalouden erityisympäristötuen piiriin (Manner-Suomen ympäristöohjelma), koska viljely on voimaperäistä ja alue on
osittain tulvaherkkää.
- Kosteikot: Lestijoen ym. alueelle ei ole tehty kosteikkoja eikä kosteikkojen yleissuunnitelmaa.
Toteuttamiskelpoisia kosteikkokohteita löytynee kuitenkin yleissuunnittelun myötä ja alueelle pyritään toteuttamaan vähintään 20 kosteikkoa.
- Ravinnepäästöjen tehostettu hallinta (lannoitteiden käytön vähentäminen tai nonfood-tuotanto):
Lannoitteiden käytön vähentäminen on erityisen suositeltavaa karjatalouskeskittymien läheisyydessä, missä maaperään on usein varastoitunut ylimäärin ravinteita. Myös vähemmän lannoitteita ja
pienempää kuivatussyvyyttä tarvitsevia nonfood-lajikkeita, suositellaan lisättäväksi valumaalueella. Erityisesti suositeltava se on happamilla sulfaattimailla. Energiakasvien viljely ja siihen
saatavat tuet kytkeytyvät voimakkaasti energiapolitiikkaan. Nykyisestä tuotantorakenteesta ja viljan
hinnasta johtuen nonfood-viljely ei todennäköisesti tule lisääntymään Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilla vuoteen 2015 mennessä karjatalouskeskittymistä johtuen. Lannoitetason laskuun alueen pelloilla on kuitenkin tarvetta arviolta 5-10 % peltoalasta (1 200-2 400 ha).
- 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 170 000 tn lantaa/vuosi.
- Tehostettu neuvonta: Maataloudessa tarvittavien toimenpiteiden edistämiseksi panostetaan tilakohtaiseen neuvontaan. Kotieläintilojen kohdalla panostetaan erityisesti lannan optimaaliseen hyödyntämiseen. Vuosittaisessa tilakohtaisessa neuvonnassa pyritään selvittämään miten huuhtoumia
voidaan vähentää esim. palstanvaihdon ja ravinnetaselaskelmien avulla. Tavoitteena on vuosittain
saada tehostetun neuvonnan piiriin yhteensä 470 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
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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 tulvaalueiden pellot. Tukijärjestelmän tulee myös huomioida erikseen happamat sulfaattimaat, joiden
alueella säätösalaojituksen ja kuivatussyvyyttä pienentävien järjestelmien tulee olla eituotannollisen 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 4 kohdasta 6.
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Kuva 15. Lestijoen ja rannikon lähijokien alueelle suositellut suojavyöhyke- ja kosteikkokohteet
sekä suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelun tarve.
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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 20) perusteella ensisijaisesti suositeltavia toimenpiteitä ovat kevyet
maanmuokkausmenetelmät, suojavyöhykkeet ja kosteikot. Sivu-uomien alueelle suositellaan ensisijaistesti myös pintavalutusta ja laskeutusaltaita.
Taulukko 20. Metsätalouden toimenpiteiden vaihtoehtotarkastelu.
Toimenpide
Kevyet
maanmuokkausmenetelmät**
Suojavyöhykkeet
**
Pintavalutus**
Laskeutusaltaat*
Pienten uomien
pohjapadot**
Kosteikot**

Kokonaistehokkuus
Tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Edullinen

Hyvin
tehokas
Hyvin
tehokas
Hyvin
tehokas
Hyvin
tehokas
Hyvin
tehokas

Melko kallis
Melko edullinen
Melko edullinen
Melko edullinen
Melko kallis

Suositeltavuus

Muu
toteutettavuus

Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava

Soveltuvien
alueiden puute
Lyhytkestoisia
Saattaa
edellyttää luvan
Saattaa
edellyttää luvan

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

Suositeltavat toimenpiteet
Alueen runsaasta metsätaloudesta johtuen suositellaan kaikkia ensisijaiseksi ja toissijaiseksi arvioituja toimenpiteitä. Seuraavaksi suositukset on esitetty erikseen suunniteltujen luonnonhoitohankkeiden, metsäojituksen, hakkuun, maanmuokkauksen ja lannoituksen osalta. Suositeltavat toimenpiteet 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. Alustava arvio on, että keskimääräinen vuosittainen kunnostusojitusalue on
1500 ha, uudistushakkuualue 1400 ha ja kasvatushakkuualue 3000 ha. Toimenpiteet kohdistuvat
koko valuma-alueelle.
- Tehostettu vesiensuojelun suunnittelu (luonnonhoitohankkeet): Tavoitteena on, että luonnonhoitohankkeiden avulla vähennetään vanhojen metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamien haittoja vuoteen
2015 mennessä 8000 ha alueella. Erityisesti vähennetään eroosioherkillä alueilla toteutettujen ojitusten haittoja rakentamalla pohjapatoja, isoja laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Toimenpiteet painottuvat Lestijoen valuma-alueen yläosalle. Tähän mennessä Lestijoen valuma-alueella on toteutettu
kolme luonnonhoitohankketta yhteensä 8 000 ha:n alueella.
- Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta ja kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu (metsäojitusten yhteydessä huomioitavat toimet): Lestijoen alueen kunnostusojitusten ja luonnonhoitohankkeiden yhteydessä arvioidaan tarvittavan vuosittain keskimäärin 30 vesiensuojelurakennetta.
- Hakkuiden suojavyöhykkeet (hakkuun ja maanmuokkauksen yhteydessä huomiotavat toimet):
Hakkuissa ja maanmuokkauksissa on tavoitteena jättää suojavyöhykkeitä vesistöjen ja pienvesien
varsiin vuosittain keskimäärin 17 ha.
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- Lannoituksen suojakaistat (lannoituksen yhteydessä huomiotavat toimet): Alustava arvio on, että
metsien terveys- ja kasvatuslannoituksia tehdään keskimäärin 150 ha vuosittain. Lannoituksissa
pyritään jättämään vesistöjen ja turvemaiden ojien varteen suojakaistoja keskimäärin 4 ha /vuosi.
- Neuvonta: Metsätalouden vesiensuojelua voidaan edelleen edistää lisäämällä metsänomistajien
neuvontaa ja koulutusta. Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueilla on arvioitu tehostettua
neuvontaa tarvittavan lisää vuosittain 100 tilalla.
- 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 keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy
liitteestä 4 kohdasta 7.
6.3.6. Vesistörakenteet
Vaihtoehtoiset toimenpiteet
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 sekä likaaja
maksaa - periaatteen soveltamista.
Vaihtoehtotarkastelun (taulukko 21) perusteella ensisijaisesti suositeltava toimenpide on habitaattikunnostukset ja muut kunnostukset ja ennallistamiset sekä kalojen kulkumahdollisuuksien parantaminen.
Taulukko 21. Vesistön rakenteiden ja säännöstelyn toimenpidevaihtoehdot.
Toimenpide
Kalojen kulkumahdollisuuksien
parantaminen**
Habitaattikunnostukset**
Muut ekol. kunnostukset ja ennallistamiset**

Tehokkuus

Suhteelliset
kustannukset

Suositeltavuus

Muu
toteutettavuus

Tehokas

Melko edullinen

Ensisijaisesti suositeltava

Mahdollisia yhteiskunnallisia
haittoja, saattaa edellyttää luvan

Tehokas

Melko edullinen

Ensisijaisesti suositeltava

Saattaa edellyttää luvan

Tehokas

Melko kallis

Ensisijaisesti suositeltava

Saattaa edellyttää luvan

*nykykäytännön mukainen
**osin nykykäytännön mukainen ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
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Suositeltavat toimenpiteet
- Vesistöjen ekologinen kunnostaminen (uomien kunnostaminen): Tavoitteena on vuoteen 2015
mennessä kunnostaa Lestijoen alaosan koskia ja virtapaikkoja Himangan kunnan ja Kannuksen
kaupungin alueilla liittyen uittosäännön kumoamiseen. Lisäksi Salinojan, Sarkojan ja Lehtosenjoen
uomien kunnostustarpeiden selvityksiä tulee jatkaa. Eroosion torjuntaan liittyviä selvityksiä tulee
tehdä koko Lestijoen valuma-alueelle (kuva 16). Lisäksi Himangan asutuksen tulvasuojeluhankkeeseen liittyy kompensaatioina erityyppisiä kalataloudellisia kunnostuksia.
- Kalojen kulkumahdollisuuksien turvaaminen: Tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä tehdä selvitys kahdesta Lestijoen kalojen ja nahkiaisten nousuesteenä toimivasta voimalaitospadosta (Korpelan
voimalaitos ja Parkkikosken pato). Lisäksi Korpelan voimalaitoksen kohdalla toimet on tarkoitus
myös toteuttaa vuoteen 2015 mennessä.
- 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 4 kohdasta 9.
6.3.7 Vesistöjen kunnostus
Alueella on vireillä Karjajärven kunnostus, joka todennäköisesti toteutuu vuoteen 2015 mennessä.
Järvi sijaitsee Viirretjoen valuma-alueella ja tavoitteena on vesittää entinen vesijättömaa uudelleen.
Vuoteen 2015 mennessä voi tulla suunnitteluun ja toteutukseen myös muita kunnostuskohteita.
Rannikon pienille joille tulisi tehdä selvitys kalojen elinkierron parantamismahdollisuuksista sekä
madollisuuksista parantaa veden pidätyskykyä. Koska kunnostukset edellyttävät tarkkaa tapauskohtaista suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja, tässä ohjelmassa ei esitetä kunnostusten osalta vaihtoehtotarkastelua, suosituksia tai kustannuksia. Alueen virtavesien tilaa voidaan parantaa kalataloudellisilla kunnostuksilla.
- 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: Vesistöjen kunnostustarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. 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 tulisi lisätä. Valtion rahoitus riippuu tulo- ja menoarviosta.
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Yhteenveto vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen keskeisistä ohjauskeinoista ja
rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 4 kohdasta 9.

Kuva 16. Lestijoen ja rannikon lähijokien alueella suositeltavat vesistöjen rakentamiseen liittyvät
kehityskohteet.
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6.3.7 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.
Lestijoen alueen vaihtoehtotarkastelun (taulukko 22) perusteella ensisijaisesti suositeltava toimenpiteitä 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. Erityistapauksissa menetelmä voidaan ottaa käyttöön.
Taulukko 22. Maaperän happamuuden torjunnan toimenpidevaihtoehdot.
Toimenpide

Tehokkuus

Vesistökalkitus**

Melko
Tehokas
Melko
tehokas

Kalkkisuodinojitus**
Säätösalaojitus**
Kuivatusolojen
säätö**
Kuivatettujen
jättömaiden
vesittäminen***

Hyvin
tehokas
Tehokas
Tehokas

Suhteelliset
kustannukset
Melko kallis
Kallis

Kallis
Melko
edullinen
Melko kallis

Suositeltavuus
Ei
suositeltava
Suositellaan
varauksin

Muu
toteutettavuus
Sivuvaikutuksia,
hetkellinen teho
Lyhytkestoinen,
vaikutukset
epävarmoja

Ensisijaisesti
suositeltava
Ensisijaisesti
suositeltava
Toissijaisesti
suositeltava

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

Suositeltavat toimenpiteet
Maaperän happamuus ei ole Lestijoen valuma-alueella niin laajamittainen ongelma kuin alueen
pienissä joissa, joiden valuma-alueesta on arvioitu olevan sulfaattimaita ainakin 10 %. Lestijoen
kala- ja luonnontaloudellisen arvon takia happamuus on silti uhka joen alaosan tilalle. Kaikissa alueen vesistöissä tarvitaan sekä ensisijaisia että toissijaisia toimenpiteitä. Lisäksi tarvitaan kiireisesti
sulfaattimaa-alueiden tarkempaa kartoitusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa sekä neuvontaa. Suositeltavat toimenpiteet 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. Tämän hetken arvion mukaan Lestijoen ja alueen muiden pienten jokien valuma-alueilla on happamia sulfaattimaita arviolta 15 000 ha. Sulfaattimailla sijaitsevia peltoja on kartoitettu jokien alaosilla korkeustason 40 m alapuolelta. On erikseen
arvioitava voidaanko näitä tuloksia hyödyntää vai onko alueet kartoitettava uudestaan. Kartoitus
kohdistetaan kaikille korkeuskäyrän 60 alapuolella oleville alueille ja myös tiedossa oleville ongelma-alueille ko. korkeuskäyrän yläpuolella (Esim. Lestijoen Sykäräisten yläpuolinen alue). Kartoituksen toteuttaminen 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 noin 10 000 ha. Toimenpide
painottuu alueen pienten jokien koko valuma-alueelle ja Lestijoella joen alajuoksulle. Happamuuskartoituksen tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden kohdentamisessa. (Kuivatusolojen säätöä käytetään nykyisin vielä hyvin pienessä mittakaavassa.) Kuivatusolojen säädön lisääminen edellyttää
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runsaasti tilakohtaista neuvontaa ja tukijärjestelmien kehittämistä. Happamat sulfaattimaat ja kuivatusolojen säätö tulisi erikseen huomioida maatalouden ympäristötukijärjestelmässä, kestävän metsätalouden rahoitustuessa ja maankuivatusta koskevissa säädöksissä.
- Säätösalaojitus: Lestijoen alueen happamien sulfaattimaa-alueiden pellot ovat lähes kokonaan salaojitettuja. Tavoitteena on saada niistä puolet (5 300 ha) säätösalaojituksen piiriin. Happamuuskartoituksen tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden kohdentamisessa. Toimenpide kohdistuu sulfaattimaa-alueiden pelloille. Vuoden 2008 alussa oli Lestijoen ja rannikon lähijokien kunnissa säätösalaojituksen piirissä 800 ha, joista pääosa sijaitsee korkeustason + 60 m alapuolella. Happamien maiden säätösalaojituksen tulisi pysyvästi kuulua maatalouden erityisympäristötukijärjestelmään. 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. Lestijoki-Life hankkeen yhteydessä tehtiin kalkkisuodinojia Lestijoen alaosan Kinahrenojan valuma-alueelle yhteensä 32 km. Peltoja ojitettiin lähes sata hehtaaria.
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 neuvotaan noin 100 tilanomistajaa.
- 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. Toimenpiteeseen liittyy kuitenkin
riski, että se huonosti hoidettuna lisää happamuusongelmaa. Menetelmiä tulisi kokeilla käytännön
maa- ja metsätaloudessa.
- Taloudellinen tuki: Happamilla sulfaattimailla tehtävät vesiensuojelututoimenpiteet 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.
Yhteenveto happamien sulfaattimaiden vesienhoidon keskeisistä ohjauskeinoista ja rahoitusjärjestelmistä löytyy liitteestä 4 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 ja viemäriverkostojen laajentamiseen.
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Taulukko 23. Arvio haja- ja loma-asutuksen vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien
toimenpiteiden kustannuksista. Yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja
vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
Vuotuinen
VuosikustanToimenpide
Investointikustannus
Toimenpiteen
määrä

Kompostikäymälöid
en
kunnostaminen *
Harmaiden vesien
maasuodattamot *
Loma-asutuksen
jätevesijärjestelmien
ylläpito*
Viemäriverkostoon
liittyminen *
Haja-asutuksen
kiinteistökohtaiset
investoinnit *
Haja-asutuksen
kiinteistökohtaisten
järjestelmien ylläpito *
Neuvonta***

2010–2015
1000€

käyttökustannus
1000€

140 taloutta

70 000 €
(500 €/talous)

7 000 €
(50 €/talous)

9 000 €

140 taloutta

210 000 €
(1 500 €/talous)

7 000 €
(50 €/talous)

27 000 €

560 taloutta

-

56 000 €
(100 €/talous)

56 000 €

800 taloutta

4 800 000 €
(6000 €/talous)

-

312 000 €

1200 taloutta

4 800 000 €
(4 000 €/talous)

240 000 €
(200 €/talous)

625 000 €

400 taloutta

-

80 000 €
(200 €/talous)

80 000 €

200 taloutta/
vuosi

-

Yhteensä

9 880 000 €

60 000 €
(300 €/talous)
450 000 €

nukset (laskennallinen) 1000€

60 000 €
1 169 000 €

*nykykäytännön mukainen
**osin nykykäytännön mukainen 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.
Taulukko 24. Arvio yhdyskuntien vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista. Yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
Toimenpide

Toimenpiteen
määrä

Investointikustannus
2010–2015
1000€

Vuotuinen
käyttökustannus
1000€

Viemärilaitoksen käyttö
ja ylläpito*

9 700 asukasta

-

1 455 000 €
(150 €/asukas)

1 455 000 €

-

464 000 €

1 455 000 €

1 919 000 €

Siirtoviemärit**
Yhteensä

51 km

7 140 000 €
(140 000 €/km)
7 140 000 €

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

Vuosikustannukset
(laskennallinen) 1000€
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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. Turvetuotannon jälkikäyttöön kuten suopohjan metsittämiseen voi saada valtion
tukea. Turvetuotantoalueen palauttaminen tapahtuu pääsääntöisesti maanomistajan kustannuksella.
Taulukko 25. Arvio turvetuotannon vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kokonaiskustannuksista. Yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja
vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
Investointikustannus
Vuotuinen
Vuosikustannukset
Toimenpide
Toimenpiteen
Vesiensuojelun
perusrakenteet,
ylläpito*
Pintavalutus- ja
kasvillisuuskentät
pumppauksella,
investoinnit*
Pintavalutus- ja
kasvillisuuskentät
pumppauksella,
ylläpito*
Virtaaman säätö,
investoinnit*
Yhteensä

määrä

2010–2015
1000€

käyttökustannus
1000€

230 ha
(tuotanto)

-

14 000
(60 €/ha)

14 000€

190 ha
(tuotanto)

209 000 €
(1 100 €/ha)

6 000 €
(30 €/ha)

22 000 €

40 ha
(tuotanto)

-

1 000 €
(30 €/ha)

1 000 €

28 000 €
(120 €/ha)
237 000 €

1 000 €
(4 €/ha)
22 000 €

230 ha
(tuotanto)

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

(laskennallinen) 1000€

4 000 €
41 000€
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6.4.4 Turkistuotanto
Turkistuotannolle esitetyistä toimenpiteistä aiheutuu kustannuksia erityisesti tiiviiden lantaalustojen rakentamisesta ja tehostetusta jätevesien käsittelystä. Kustannukset kohdistuvat turkistuottajille. Kustannuksiin on mahdollista saada investointitukea Työvoima- ja elinkeinokeskuksen kautta.
Taulukko 26. Arvio turkistuotannon vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kokonaiskustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja
vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %).
Vuosikustannukset
Toimenpide
Investointikustannus
Vuotuinen
Toimenpiteen
määrä

Turkistuotannon vesiensuojelun perustaso, 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 lanta-alustat/hallit,
investoinnit*
Tiiviit lanta-alustat/hallit,
ylläpito*
Neuvonta***
Yhteensä

(laskennallinen)
1000€

2010–2015
1000€

käyttökustannus
1000€

38 km

-

152 000 €
(4 000 €/km)

152 000 €

27 tilaa

81 000 €
(3 000 €/tila)

5 000 €
(200 €/tila)

12 000 €

5 tilaa

70 000 €
(14 000 €/tila)

14 000 €
(2 800 €/tila)

19 000 €

7 tilaa

-

1 000 €
(200 €/tila)

1 000 €

5 tilaa

-

19 km

1 064 000 €
(56 000 €/km)

4 km

-

7 tilaa/vuosi

1 215 000 €

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

14 000 €
(2 800 €/tila)
76 000 €
(4 000 €/km)
16 000 €
(4 000 €/km)
4 000 €
(600 €/tila)
282 000 €

14 000 €
161 000 €
16 000 €
4 000 €
379 000 €
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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 alueella tehtävät kosteikot
ja runsasravinteisten täsmäkohtien kasvipeitteisyys olisi erityisympäristötuen piirissä. Alue tulisi
määrittää maatalouden erityisympäristötuessa ensisijaiseksi suojavyöhyketukea myönnettäessä.
Taulukko 27. Arvio maatalouden vesienhoidossa vuoteen 2015 tarvittavien toimenpiteiden kokonaiskustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %).
Vuosikustannukset
Toimenpide
Investointikustannus
Vuotuinen
Toimenpiteen määrä

Maatalouden nykyinen ympäristötuki*
Ravinnepäästöjen
hallinta**
Talviaikaisen
kasvipeitteisyyden
lisäys**
Suojavyöhykkeiden
lisäys**
Säätösalaojitus**
Kosteikkojen ja
laskeutusaltaiden
lisäys**
Ravinnepäästöjen
tehostetun hallinnan lisäys**
Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen***
Tehostettu
neuvonta***
Yhteensä

(laskennallinen)
1000€

2010–2015
1000€

käyttökustannus
1000€

-

-

2 538 000 €

2 538 000 €

21 800 ha

-

1 090 000 €
(50 €/ha)

1 090 000 €

4 600 ha

-

230 000 €
(50 €/ha)

230 000 €

191 ha

-

4 500 ha

4 500 000 €
(1 000 €/ha)

86 000 €
(450 €/ha)
675 000 €
(150 €/ha)

20 ha

280 000 €
(14 000 €/ha)

9 000 €
(450 €/ha)

36 000 €

1 200 ha

-

540 000 €
(450 €/ha)

540 000 €

170 000 tn

-

170 000 €
(1 €/tn)

170 000 €

470 tilaa/vuosi

4 780 000 €

141 000 €
(300 €/tila)
5 479 000 €

86 000 €
1 258 000 €

141 000 €
6 089 000 €

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

6.4.6 Metsätalous
Esitetyistä toimenpiteistä aiheutuu metsänomistajille menetyksiä lähinnä suojavyöhykkeistä saamatta jäävistä myyntituloista, laskeutusaltaiden, 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.
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Taulukko 28. Arvio metsätalouden vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kokonaiskustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen ja
vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %).
InvestointikustanVuosikustannukset
Toimenpide
Vuotuinen
Toimenpiteen määrä

Kunnostusojituksen
vesiensuojelun
perusrakenteet*
Tehostettu
vesiensuojelun
suunnittelu***
Hakkuiden
suojavyöhykkeet **
Lannoituksen suojakaistat **
Metsätalouden
eroosiohaittojen torjunta ja kunnostusojituksen tehostettu
vesiensuojelu***

9 000 ha

nus
2010–2015
1000€

käyttökustannus
1000€

(laskennallinen)
1000€

180 000 €
(20 €/ha)

18 000 €
(2 €/ha)

35 000 €

1 333 ha/vuosi
(8 000 ha
suunnittelukaudella)
102 ha
(17 ha/vuosi,
lev. 20 m)
24 ha
(4 ha/vuosi,
lev. 20 m)

-

7 000 €
(5 €/ha)

7 000 €

357 000 €
(3 500 €/ha)

5 000 €
(49 €/ha)

39 000 €

-

4 000 €
(170 €/ha)

4 000 €

180 kpl
(30 vesiensuojelurakennetta/vuosi)

450 000 €
(2 500 €/rakenne)

18 000 €
(100 €/rakenne)

61 000 €

100 tilaa/vuosi

-

Tehostettu
neuvonta***
Yhteensä

987 000 €

15 000 €
(150 €/tila)
67 000 €

15 000 €
161 000 €

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

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 osasta Lestijoen alueen vesistörakenteista (uittosääntö ja tulvasuojelu). Vaellusesteiden poiston ja kalojen
vaelluksen turvaamisen kustannukset kohdistuvat Lestijoki-Pöntiönjoella voimalaitospatojen osalta
toiminnanharjoittajiin.
Taulukko 29. Arvio vesistön rakentamisen, säännöstelyn toimenpiteiden ja kunnostuksien kokonaiskustannuksista. Vuosikustannuksissa korkona on käytetty 5 %.
InvestointikustanVuotuinen
VuosikustannukToimenpide
Toimenpiteen
määrä
Kalojen kulkumahdollisuuksien
parantaminen**
Virtavesien
elinympäristökunnostukset*
*
Pienten vesien kunnostus**

nus
2010–2015
1000€

käyttökustannus
1000€

set (laskennallinen) 1000€

1 suunnitteluhanke
1 toteutushanke

540 000 €

-

43 000 €

2 toteutushanketta

360 000 €

-

29 000 €

3
suunnitteluhankett
a

90 000 €

-

7 000 €

990 000 €

-

79 000 €

Yhteensä

*nykykäytännön mukainen
**osin nykykäytännön mukainen ja osin lisätoimenpide
***lisätoimenpide
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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 30. Arvio happamien sulfaattimaiden vesienhoidossa vuoteen 2015 mennessä tarvittavien toimenpiteiden kokonaiskustannuksista (yksikkökustannukset perustuvat valtakunnalliseen ohjeistukseen).
Vuosikustannukset
Toimenpide
Investointikustannus
Vuotuinen
Toimenpiteen määrä

Täsmäkartoitus**
Kuivatusolojen
säätö**
Neuvonta

2010–2015
1000€

15 000 ha / 6 vuotta
(2 500 ha/vuosi)

-

10 000 ha

-

100 tilaa/vuosi

-

Yhteensä

käyttökustannus
1000€
75 000 €
(30 €/ha)
1 500 000 €
(150 €/ha)
30 000 €
(300 €/tila)
1 605 000 €

(laskennallinen)
1000€
75 000 €
1 500 000 €
30 000 €
1 605 000 €

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

6.4.9 Kustannusten yhteenveto
Toimenpiteiden kustannukset on arvioitu käyttäen apuna Suomen ympäristökeskuksen (Keto ym.
2007) kokoamia toimenpiteiden investointi- ja ylläpitokustannustietoja. Käytetyt tiedot ovat suuntaa-antavia ja tietoja on tarkoitus tarkentaa suunnittelun edetessä. Lestijoen ja lähialueen pienten
jokien valuma-alueilla suositeltujen toimenpiteiden vuosikustannus (investoinnin annuiteetti ja vuosittaisen käyttökustannuksen summa) ja sen jakaantuminen nykykäytännön mukaisiin toimiin ja
lisätoimenpiteisiin sekä perustoimenpiteisiin ja taydentäviin toimenpiteisiin on esitetty taulukoissa
31b ja 31c.
Taulukko 31a. Karkea arvio toimenpiteiden kustannusten suuruusluokasta (korkona on käytetty 5
%).
Investointikustannukset
2010-2015

Sektori

(Nykykäytäntö+lisätoimenpiteet)
Haja- ja loma-asutus
Yhdyskuntien jätevedet
Turvetuotanto
Turkistuotanto
Maatalous
Metsätalous
Vesistörakentaminen,
säännöstely
kunnostaminen
Maaperän happamuus
Yhteensä

Vuosittaiset
käyttökustannukset
(Nykykäytäntö +
lisätoimenpiteet)

Vuosittaiset
kokonaiskustannuk
set
(Laskennallinen)

9 880 000 €
7 140 000 €
237 000 €
1 215 000 €
4 780 000 €
987 000 €

450 000 €
1 455 000 €
22 000 €
282 000 €
5 479 000 €
67 000 €

1 169 000 €
1 919 000 €
41 000 €
379 000 €
6 089 000 €
161 000 €

990 000 €
25 229 000 €

1 605 000 €
9 360 000 €

79 000 €
1 605 000 €
11 442 000 €

ja
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Taulukko 31b. Karkea arvio 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
kunnostaminen
Maaperän happamuus
Yhteensä

Vuosittaiset
kokonaiskustann
ukset

Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden laskennalliset kustannukset
€ / vuosi

Lisätoimenpiteiden laskennalliset
kustannukset
€ /vuosi

1 109 000 €
1 455 000 €
41 000 €
375 000 €
2 538 000 €
119 000 €

60 000 €
464 000 €
4 000 €
3 551 000 €
42 000 €

1 169 000 €
1 919 000 €
41 000 €
379 000 €
6 089 000 €
161 000 €

72 000 €
5 709 000 €

7 000 €
1 605 000 €
5 733 000 €

79 000 €
1 605 000 €
11 442 000 €

(Laskennallinen)

ja

Taulukko 31c. Karkea arvio toimenpiteiden vuosikustannusten suuruusluokasta (korkona on käytetty 5 %) jaettuna perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin.
Perustoimenpiteiden laskennalliset
kustannukset
€ / vuosi

Sektori

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

Täydentävien
toimenpiteiden
laskennalliset
kustannukset
€ /vuosi

Vuosittaiset
kokonaiskustann
ukset
(Laskennallinen)

1 109 000 €
1 455 000 €
41 000 €
375 000 €
-

60 000 €
464 000 €
4 000 €
6 089 000 €
161 000 €

1 169 000 €
1 919 000 €
41 000 €
379 000 €
6 089 000 €
161 000 €

2 980 000 €

79 000 €
1 605 000 €
8 462 000 €

79 000 €
1 605 000 €
11 442 000 €

ja

Merkittävä osa nykykäytännön mukaisista kustannuksista koostuu haja-asutuksen ja maatalouden
toimenpiteistä. Lisätoimenpiteiden kustannukset aiheutuvat erityisesti maaperän happamuuden torjunnasta ja maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisestä. Maatalouden ympäristötuen perustukeen käytetään Lestijoen ym. jokien valuma-alueilla vuosittain arviolta runsaat 1,9 miljoonaa euroa
(83 €/ha/vuosi) ja erityistukeen 0,7 miljoonaa euroa (30 €/ha/vuosi).
Kustannukset kohdistuvat sekä yksittäisiin toiminnanharjoittajiin että julkishallintoon. Julkisia kustannuksia ovat maatalouden ympäristötuki, metsätalouden luonnonhoitohankkeet sekä valtion avustukset jätevesien käsittelyyn ja vesistökunnostuksiin. Lestijoen uittosäännön kumoamiseen liittyvien
velvoitteiden osalta valtio on luvanhaltija. Lestijoen nousuesteiden mahdolliset velvoitteet kuuluvat
toiminnan harjoittajille.
Liitteessä 4 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 kohdennettu suoraan vesimuodostumiin. Maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen toimenpiteet kohdistuvat pääosin kaikkiin alueen vesimuodostumiin. Tar-
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kempaa tietoa toimenpiteiden kohdentumisesta on ollut lähinnä peltoviljelyn suojavyöhykkeiden
kohdentamisesta ja haja-asutuksen liittämisestä viemäriverkostoon.
Kunnallisten 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
6.5.1 Lestijoki
Lestijoen pääuomassa kustannustehokkaimpien toimenpiteiden vaikutukset ovat arviolta seuraavat:
- Haja-asutusjätevesien kuormitusta voidaan selkeästi vähentää, jos kompostikäymälöiden käyttöä
lisätään merkittävästi ja kaikki mahdolliset taloudet liittyvät suunniteltuihin viemäriverkoston laajennuksiin. Tavoitteen mukainen kuormituksen alenema (70 %) edellyttää lisäksi kyläpuhdistamojen rakentamista tiheään asutuilla alueilla, jotka ovat kaukana viemäriverkostosta ja pienpuhdistamojen tai maasuodattamojen rakentamista muihin yksittäisiin kohteisiin. Kaikkien näiden toimenpiteiden toteuttaminen voinee onnistua jo vuoteen 2015 mennessä, mutta tarvitaan runsaasti neuvontaa ja 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 (20 %) voidaan saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn ratkaisuihin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä Lohtajan kunnan liittyessä Kokkolaan ja Himangan kunnan liittyessä Kalajoen kuntaan.
Kuntaliitoksen myötä ei alueen kuntien yhteinen jätevesipuhdistamo- ja siirtoviemärihanke välttämättä toteudu suunnitellusti ja vaihtoehtoja jätevesien käsittelyn tehostamiseksi on arvioitava uudestaan.
- Turvetuotannossa pintavalutuksella ja kasvillisuuskentillä voidaan vähentää ravinne- ja kiintoainekuormitusta tavoitteiden mukaisesti (50 %), jos perustoimenpiteet (sarkaojarakenteet, laskeutusaltaat) ovat kunnossa kaikilla alueen turvetuotantoalueilla. Pintavalutuksen ja kasvillisuuskenttien edellyttämää kaltevuutta ja tilaa ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kemiallinen
käsittely voi olla tarpeen. Näillä lisätoimenpiteillä turvetuotannon kuormituksen vähennystavoite
voitaneen saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, kun myös kaikki perustoimenpiteet toteutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää neuvontaa.
- Turkistuotannossa tiiviillä lanta-alustoilla ja tehostetulla jätevesien käsittelyllä voidaan vähentää
ravinnekuormitusta merkittävästi (50-60 %). Näillä toimenpiteillä yhdistettynä tuotantoalueiden
asianmukaiseen hoitoon voidaan saavuttaa turkistuotannon vähennystavoite (65 %). Tavoitteen saavuttaminen edellyttää neuvontaa.
- Maataloudessa ensisijaisilla toimenpiteillä eli ravinne päästöjen hallinnalla (optimaalisella lannoituksella), talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, ravinnepäästöjen tehostetulla hallinnalla (lannoitteiden käytön vähentämisellä ja non-food-viljelyllä) saavutetaan ravinnekuormituksen selkeää vähenemistä (10-20 %), jos toimenpiteiden käyttö on todella laajaa. Nämäkään toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen vähintään 25 %:lla vuoteen 2015.
Jos lisäksi otetaan laajamittaisesti käyttöön myös suojavyöhykkeet, niin tavoitteen saavuttaminen
on todennäköisempää. Happamuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteet (säätösalaojitus ja kuivatusolojen säätö) edesauttavat myös tavoitteen saavuttamista. Tavoite saavutettaneen Lestijoen osalta
vuoteen 2015 mennessä. Käytännön toimenpiteiden lisäksi peltoviljelyn tavoitteiden toteutuminen
edellyttää neuvontaa ja taloudellista tukea.
- Metsätaloudessa kevennetyt muokkausmenetelmät, suojavyöhykkeet ja kosteikot pienentävät
selkeästi metsätalouden ravinne- ja kiintoainekuormitusta, kun ne otetaan täysimittaisesti käyttöön.
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Eroosioherkillä alueilla nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan esim. pohjapatoratkaisuja ja pintavalutusta. Jos kaikki ensisijaiset ja toissijaiset toimet otetaan käyttöön, voidaan metsätalouden vähennystavoite (25 %) saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää neuvontaa ja taloudellista tukea
- Kalojen kulkumahdollisuuksien parantaminen ja habitaattikunnostukset sekä muut ennallistamiset vaikuttavat myönteisesti Lestijoen kalataloudelliseen tilaan edellyttäen, että toimenpiteet ovat
riittävän laajamittaisia: Uittosäännön kumoamiseen liittyvät kunnostukset toteutunevat Lestijoen
alaosalla vuoteen 2015 mennessä. Salinojan, Sarkojan ja Lehtosenjoen kunnostustarpeiden selvityksiä jatketaan. Eroosion torjuntaan liittyviä selvityksiä tehdään koko valuma-alueelle. Tavoitteena on
myös tehdä selvitys kahdesta nousuesteenä toimivasta voimalaitospadosta. Selvitykset ja toimenpiteet vaativat neuvotteluineen ja lupakäsittelyineen runsaasti aikaa, ja jatkoaika vuoteen 2021 voi
olla tarpeen taloudellisilla perusteilla.
- Maaperän happamuuden aiheuttamien toimenpiteiden torjunnassa kuivatusolojen säädöllä ja
vähemmän kuivatusta vaativien kasvien viljelyllä saavutetaan Lestijoen valuma-alueella happamuustilanteen paranemista. Mutta nämä toimet eivät laajamittaisinakaan riitä tavoitetilan saavuttamiseen happamuuden osalta vuoteen 2015 mennessä eli 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 hyvä tila voidaan turvata ehkä jo vuoteen 2015, mutta voi
olla tarpeen ottaa jatkoaikaa vuoteen 2021 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.
Toimenpiteiden riittävyys on koottu taulukkoon 32. Ensisijaiset toimenpiteet eivät todennäköisesti
riitä hyvän ekologisen tilan turvaamiseen Lestijoen alueella. Toissijaisten toimenpiteiden käyttöönotto parantaa selvästi hyvän ekologisen tilan pysyvyyttä, mutta happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen osalta tämäkään ei välttämättä vielä riitä ja maaperän happamuusongelmien vähentämisen liittyviin tavoitteisiin tarvitaan jatkoaika vuoteen 2021. Lisäksi vesirakentamisesta aiheutuvien haittojen lieventämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkoaikaa vuoteen 2021.
Taulukko 33. Esitettyjen toimenpiteiden riittävyys Lestijoen alueella (- = ei tarvetta arvioida).
Ensisijaisten
käytännön toimien riittävyys

Ensi- ja toissijaisten käytännön
toimien riittävyys

Kaikkien käytännön toimien
riittävyys

Muiden
lisätoimien tarve

Jatkoajan tarve
(perustelu)

Ei

Kyllä

-

Neuvonta ja
taloudellinen tuki

Ei tarpeen

Yhdyskuntien
puhdistamot

Ehkä

Kyllä

-

-

Ei tarpeen

Turvetuotanto

Ehkä

Kyllä

-

Neuvonta

Ei tarpeen

Turkistalous

Ei

Kyllä

-

Neuvonta

Ei tarpeen

Maatalous

Ei

Kyllä

-

Metsätalous

Ei

Kyllä

-

Vesistörakenteet
ja säännöstely

Ei

Ehkä

Kyllä

Maaperän
happamuus

Ei

Ei

Ehkä

Toiminto
Haja-asutus

Neuvonta ja
taloudellinen tuki
Neuvonta ja
taloudellinen tuki
Suunnittelu ja
sopimukset
Tutkimus, neuvonta, taloudellinen
tuki ja lainsäädäntö

Ei tarpeen
Ei tarpeen
Ehkä 2021 asti
(luonnonolosuhteet)
Ehkä 2021 asti
(tekniset ja
taloudelliset syyt)
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6.5.2 Rannikon lähijoet
Rannikon lähijoissa (Pöntiönjoki, Viirretjoki, Lohtajanjoki, Koskenkylänjoki) kustannustehokkaimpien toimenpiteiden vaikutukset ovat arviolta seuraavat:
- Haja-asutusjätevesien kuormitusta voidaan selkeästi vähentää, jos kompostikäymälöiden käyttöä
lisätään merkittävästi ja kaikki mahdolliset taloudet liittyvät suunniteltuihin viemäriverkoston laajennuksiin. Tavoitteen mukainen kuormituksen alenema (75 %) edellyttää lisäksi kyläpuhdistamojen rakentamista tiheään asutuilla alueilla, jotka ovat kaukana viemäriverkostosta ja pienpuhdistamojen tai maasuodattamojen rakentamista muihin yksittäisiin kohteisiin. Kaikkien näiden toimenpiteiden toteuttaminen voinee onnistua jo vuoteen 2015 mennessä, mutta tarvitaan runsaasti neuvontaa ja 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 (25 %) voidaan saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Mikäli siirtoviemärihanke Toholammilta Himangalle toteutuu, loppuu yhdyskuntien jätevesien kuormitus lähes kokonaan. Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn ratkaisuihin liittyy
kuitenkin epävarmuustekijöitä. Lohtajan kunnan liittyessä Kokkolan kaupungiin vuoden 2009 alusta
ja Himangan kunnan liittyessä Kalajoen kaupungiin vuonna 2010. Kuntaliitosten myötä ei alueen
kuntien yhteinen jätevesipuhdistamo- ja siirtoviemärihanke välttämättä toteudu suunnitellusti ja
vaihtoehtoja jätevesien käsittelyn tehostamiseksi on arvioitava uudestaan.
- Turkistuotannossa tiiviillä lanta-alustoilla ja tehostetulla jätevesien käsittelyllä voidaan vähentää
ravinnekuormitusta merkittävästi (50-60 %). Näillä toimenpiteillä yhdistettynä tilojen asianmukaiseen hoitoon voidaan ehkä saavuttaa turkistuotannon vähennystavoite (75 %). Tavoitteen saavuttaminen edellyttää neuvontaa.
- Maataloudessa ensisijaisilla toimenpiteillä eli ravinnepäästöjen hallinnalla (optimaalisella lannoituksella) ja talviaikaisella kasvipeitteisyydellä saavutetaan ravinnekuormituksen selkeää vähenemistä (10-20 %), jos toimenpiteiden käyttö on todella laajaa. Nämäkään toimenpiteet eivät kuitenkaan
riitä peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen vähintään 30 %:lla vuoteen 2015. Vaikka
lisäksi otetaan laajamittaisesti käyttöön myös suojavyöhykkeet, niin tavoitteen saavuttaminen on
epätodennäköistä. Happamuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteet (säätösalaojitus ja kuivatusolojen
säätö) edesauttavat myös tavoitteen saavuttamista. Tavoitteen mukainen ravinnekuormituksen vähentäminen saattaa edellyttää myös peltojen käyttötarkoituksen muutosta, mikä ei laajamittaisena
ole realistinen toimenpide, koska se lisäksi aiheuttaa merkittävää haittaa alueen maataloudelle ja sen
liitännäiselinkeinoille. Koska peltoviljelyn vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset näkyvät vesistössä melko hitaasti, voi olla perusteltua ottaa taloudellisilla perusteella jatkoaikaa ainakin vuoteen
2021 asti. Käytännön toimenpiteiden lisäksi peltoviljelyn tavoitteiden toteutuminen edellyttää neuvontaa ja taloudellista tukea.
- 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
metsätalouden vähennystavoite (25 %) saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää neuvontaa ja taloudellista tukea
- Habitaattikunnostukset ja muut kunnostukset vaikuttavat selvästi rannikon lähijokien kalataloudelliseen tilaan edellyttäen, että maaperän aiheuttamia happamuushaittoja saadaan olennaisesti
vähennettyä. Viirretjoen valuma-alueella olevan Karjajärven vesitys vaikuttaa positiivisesti joen
vesitaseeseen. Rannikon lähijokien kunnostusmahdollisuuksia tulee selvittää vuoteen 2015 mennessä. Suunnitellut toimenpiteet toteutunevat vuoteen 2015 mennessä. Mahdolliset kunnostukset tarvitsevat jatkoaikaa todennäköisesti vuoteen 2021.
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- Maaperän happamuuden aiheuttamien toimenpiteiden torjunnassa kuivatusolojen säädöllä ja
vähemmän kuivatusta vaativien kasvien viljelyllä saavutetaan rannikon lähijokien valuma-alueiden
happamuustilanteen tiettyä paranemista, mutta nämä toimet eivät laajamittaisinakaan riitä hyvän
ekologisen tilan saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä ja siihen, että veden pH ei laske tason 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.
Lisätoimenpiteiden riittävyys rannikon lähijoissa on koottu taulukkoon 34. Ensisijaiset toimenpiteet
eivät riitä hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen rannikon lähijoissa. Toissijaisten toimenpiteiden
käyttöönotto parantaa tavoitteiden saavutettavuutta, mutta peltoviljelyn ravinnekuormituksen osalta
tämäkään ei vielä riittäne hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen vuonna 2015. Lisäksi vesistöjen
rakenteelliset kunnostukset edellyttävät jatkoaikaa ainakin vuoteen 2027. Happamuuden osalta rannikon lähijoissa tarvitaan jatkoaikaa ainakin vuoteen 2027 (Pöntiönjoki vuoteen 2021).
Taulukko 34. Esitettyjen toimenpiteiden riittävyys rannikon lähijokien alueella (- = ei tarvetta arvioida).
Ensisijaisten
käytännön
toimien riittävyys

Ensi- ja toissijaisten käytännön
toimien riittävyys

Kaikkien
käytännön
toimien riittävyys

Muiden
lisätoimien tarve

Jatkoajan tarve
(perustelu)

Ei

Kyllä

-

Neuvonta ja
taloudellinen tuki

Ei tarpeen

Yhdyskuntien
puhdistamot

Ehkä

Kyllä

-

-

Ei tarpeen

Turvetuotanto

Ehkä

Kyllä

-

Neuvonta

Ei tarpeen

Turkistalous

Ei

Kyllä

-

Neuvonta

Ei tarpeen

Maatalous

Ei

Ehkä

Kyllä

2021 asti
(luonnonolosuhteet)

Metsätalous

Ei

Kyllä

-

Vesistörakenteet
ja säännöstely

Ei

Ehkä

Kyllä

Neuvonta ja
taloudellinen tuki
Neuvonta ja
taloudellinen tuki
Happamuuden
torjunta ja
suunnittelu

Maaperän
happamuus

Ei

Ei

Ehkä

Toiminto
Haja-asutus

Tutkimus, neuvonta, taloudellinen
tuki ja lainsäädäntö

Ei tarpeen
2021 asti
(Tekniset ja
taloudelliset syyt)
Pöntiönjoki 2021
Muut lähijoet 2027
(tekniset ja
taloudelliset syyt)

6.6 POIKKEAVAT TAVOITTEET
Yhteenveto jatkoajantarpeista vuoteen 2021 ja 2027 on koottu vesimuodostumittain kuvaan 17.
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
siirtyy seuraavalle suunnittelukierrokselle.
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Kuva 17a. Arvio hyvän tilan saavuttamisen mahdollisuudesta Lestijoen ja rannikon lähijokien alueella.
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6.7 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUKSEN SEURANTA
Lestijoen toimenpideohjelman toteutumista seurataan sekä veden tilan että toimenpiteiden avulla
(kuva 18).
Lestijoen ja rannikon lähijokien alueella veden tilaa seurataan valtakunnallisessa vesipuitedirektiivin mukaisessa seurannassa seuraavista kohteista (läntisen vesienhoitoalueen seurantaohjelma,
2009):
·
·
·
·
·

Lestijoen alaosa: Vedenlaatu, pohjaeläimet, kalat, päällyslevät, muu vesikasvillisuus
Lestijoen keskiosa: Vedenlaatu, pohjaeläimet, kalat, päällyslevät, vesikasvit
Lestijoen yläosa: Vedenlaatu, pohjaeläimet, kalat, päällyslevät, muu vesikasvillisuus
Lestijärvi: Vedenlaatu, pohjaeläimet, kalat, kasviplankton, klorofylli, vesikasvit, muu vesikasvillisuus, päällyslevät, virtaus
Lehtosenjärvi: Vedenlaatu, pohjaeläimet, kalat, päällyslevät, vesikasvit, muu vesikasvillisuus, klorofylli, kasviplankton

Veden laatua seurataan vuosittain ja biologiaa ja haitallisia aineita ainakin kerran kuudessa vuodessa.
Lestijoen alueella tehdään melko laajasti yhdyskuntien jäteveden puhdistamoihin ja turvetuotantoalueisiin liittyvää velvoitetarkkailua, jota voidaan hyödyntää myös toimenpideohjelman toteutumisen seurannassa. Velvoitetarkkailuissa mukana olevia näyteasemia ovat kuitenkin eri kuin vesipuitedirektiivin mukaisessa seurannassa.
Myös alueella tehtäviä vesien tilaa parantavia toimenpiteitä pyritään seuraamaan. Asutukseen liittyvien toimenpiteiden seurantavastuu on kunnilla, maatalouden toimenpiteiden seurannassa hyödynnetään TE-keskuksessa 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.
Lestijoen toimenpideohjelman toteutumista käsitellään Lestijoki-työryhmässä ja Lestijoen neuvottelukunnassa vuosina 2010-2015.
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Kuva 18. Lestijoen ja rannikon lähijokien vesipuitedirektiivin mukaiset seurantapisteet (Herttarekisteri, 2009).
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7. YHTEENVETO TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
7.1 YLEISTÄ
Lestijoelle ja rannikon lähijoille on päätetty laatia oma vesienhoidon toimenpideohjelma, koska alue
on merkittävä kokonaisuus, ja jonka kaikki vedet eivät ole hyvässä ekologisessa tilassa. Toimenpideohjelma on laadittu alueellisena yhteistyönä, jossa ympäristökeskus on valmistellut esitykset,
joita on käsitelty Lestijoki-työryhmässä, Lestijoen neuvottelukunnassa ja vesienhoidon yhteistyöryhmässä.
Lestijoen ja lähijokien alueella on 8 jokimuodostumaa (valuma-alue yli 100 km2) ja 3 järvimuodostumaa (pinta-ala yli 1 km2). Toimenpideohjelman laadinnassa muodostumat on ryhmitelty seuraavasti: Lestijoki, rannikon lähijoet ja järvet.
Lestijoen valuma-alueen vesimuodostumat on pääosin arvioitu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja
erinomaiseksi. Rannikon lähijokien muodostumat on luokiteltu happamuusongelmien vuoksi pääasiassa huonoksi. Alueen järvet on luokiteltu erinomaisiksi..
7.2 TAVOITTEET
Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja erinomaisen sekä hyvän tilan ylläpitäminen. Lestijoen ala- ja keskiosa ovat hyvässä tilassa ja Lestijoen yläosa erinomaisessa tilassa.
Lestijoen hyvä tila on kuitenkin uhattuna. Rannikon lähijokien tilaa (välttävä, huono) heikentävät
erityisesti hajakuormituksesta tulevat ravinteet, happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta tuleva
happamuus- ja metallikuormitus sekä vesistössä tehdyt hydro-morfologiset muutokset.
Lestijoki kuuluu Natura-2000 suojeluohjelmaan, mikä erityisesti lisää painetta joen hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi. Vesienhoidossa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisiin elinympäristöjen tai lajien suojeluun määriteltyihin alueisiin (vpd-Natura), joilla veden tilan ylläpito tai parantaminen on suojelun kannalta tärkeää. Lestijoen luontoarvot huomioon ottaen on olemassa perusteet
ottaa tavoitteeksi erinomaisen ekologisen tilan saavuttaminen seuraavalla ohjelmakaudella.
Lestijoella hyvän tilan säilyttäminen edellyttää ihmistoiminnasta aiheutuvan fosfori- ja typpikuormituksen vähentämistä 35 %:lla sekä kiintoainekuormituksen selkeää vähentämistä. Nämä tilatavoitteet kohdistuvat Lestijoen koko valuma-alueeseen ja edellyttävät toimia sekä maataloudessa,
metsätaloudessa, haja-asutuksessa, taajamien jätevedenpuhdistamoilla että turvetuotannossa. Rannikon lähijokien osalta hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ihmisen aiheuttaman fosfori- ja typpikuormituksen vähentämistä 40 %:lla sekä kiintoainekuormituksen selkeää vähentämistä.
Veden happamuuden osalta tavoitteena on, että pH on tason 5,5 yläpuolella ja rannikon lähijoissa
happamuuspiikkienkin aikana tason 5,0 yläpuolella. Nämä tilatavoitteet kohdistuvat happamille
sulfaattimaa-alueille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia sulfaattimaiden kaikissa toiminnoissa, erityisesti maa- ja metsätaloudessa.
Lestijoen ja rannikon lähijokien alueella ei ole voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia vesimuodostumia. Alueella on kuitenkin tehty perkauksia uittoon ja tulvasuojeluun liittyen sekä järjestelyjä
voimatalouden tarpeisiin. Lestijoen tilan parantamiseksi tulee uittoperatut kosket ennallistaa ja kunnostaa lisääntymisalueita. Lisäksi tulee kalojen vaellus turvata koko Lestijoen valuma-alueella.
7.3. TARVITTAVAT TOIMENPITEET
Lestijoen hyvän ja erinomaisen tavoitetilan ylläpitäminen sekä rannikon lähijokien hyvän tavoitetilan saavuttaminen edellyttää monipuolisia lisätoimenpiteitä kaikilla sektoreilla. Maataloudessa,
metsätaloudessa, turkistaloudessa, happamien sulfaattimaiden kuivatuksessa, turvetuotannossa,
kunnallisessa jätevesien käsittelyssä, haja-asutuksessa sekä vesistöjen hydrologisten ja morfologisten olojen parantamisessa tarvittavat keskeiset vähimmäistoimenpiteet on esitetty taulukossa 35.
Lestijoen ja rannikon lähijokien tavoitetilan saavuttaminen edellyttää myös ohjauskeinojen käyttöä
ja tutkimusta sekä kehitystyötä:
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- Laaja-alainen maatilojen, 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 Lestijoen ja rannikon lähijokien
alueen suojavyöhykkeet, kosteikot, maaperän happamuuden hallintaan liittyvät toimenpiteet ja täsmäkohteiden lannoitustason vähentäminen ja talviaikainen kasvipeitteisyys tulee erityistuen piiriin.
- Maaperän happamuuden huomiointi metsätalouteen liittyvässä suunnittelussa ja rahoituksessa
- Riittävän valtion rahoituksen varaaminen haja-asutuksen jätevesien käsittelyn avustamiseen
- Sijainnin ohjauksen käyttö uusia kuormittavia toimintoja perustettaessa ja latvavesistöjen kuormituksen sietoselvityksen laatiminen
- Kalojen elohopeapitoisuuden kehityksen seuraaminen sekä tarvittaessa elohopeapitoisuuden vähentämismahdollisuuksien selvittäminen
- Pienvesien monipuolinen huomiointi maankäytön suunnittelussa, pienten uomien rakenteellinen
monipuolistaminen ja kalataloudellinen kunnostaminen.
- Lisätiedon hankinta pienien jokien, järvien sekä purojen ekologisesta tilasta ja kunnostusmahdollisuuksista.
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Taulukko 35. Lestijoen toimenpideohjelman alueelle suositeltavat lisätoimenpiteet ja niiden nykytaso ja tavoitetaso vuonna 2015. (- = ei arviota).
Sektori
Toimenpiteet
Haja- ja
loma-asutus

Yhdyskuntien
jätevedet
Turvetuotanto

Turkistuotanto

Maatalous

Metsätalous

Vesistörakenteet

Järvikunnostukset
Maaperän
happamuus

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

Nykytaso

Suositeltavat
toimenpiteet vuoteen 2015

Tavoite

560 kpl

700 kpl

140 kpl

3900 taloutta

4700 taloutta

800 taloutta

400 taloutta

1 600 taloutta

1 200 taloutta

-

200 taloutta/ vuosi

200 taloutta/ vuosi

Siirtoviemärit

-

51 km

51 km

Pintavalutus- ja kasvillisuuskentät

40 tuotanto ha

230 tuotanto ha

190 tuotanto ha

Virtaaman säätö

-

230 tuotanto ha

230 tuotanto ha

Turvetuotantoalueiden jälkihoito

-

-

-

Tiiviit alustat ja hallit

4 km

23 km

19 km

Tehostettu jäteveden käsittely

12 tilaa

44 tilaa

32 tilaa

Neuvonta

-

7 tilaa/vuosi

7 tilaa/vuosi

Ravinnepäästöjen hallinta

-

21 800 ha

21 800 ha

Kasvipeitteisyys

9 200 ha

13 800 ha

4 600 ha

Suojavyöhykkeet

58 ha

248 ha

190 ha

Kosteikot

-

-

20 kpl

Ravinnepäästöjen tehostettu hallinta

-

1 200 ha

-

Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen

-

170 000 tn

170 000 tn

Suojavyöhyke ym. suunnittelu

-

Tehostettu neuvonta

-

470 tilaa/vuosi

470 tilaa/vuosi

Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu

8 000 ha

16 000 ha

8 000 ha

Hakkuualueiden suojavyöhykkeet (10m)

-

17 ha/vuosi

17 ha/vuosi

Lannoituksen suojakaistat (35m)

-

4 ha /vuosi

4 ha/vuosi

Pintavalutus ja kosteikot ym.

20 kpl/vuosi

30 kpl/vuosi

10 kpl/vuosi

Tehostettu neuvonta
Kalojen kulkumahdollisuuksien
parantaminen
Habitaattikunnostukset

50 km

1 selvitys- ja 1
toteutuskohde
2 totetutuskohdetta

100 tilaa/vuosi
1 selvitys- ja 1
toteutuskohde
2 toteutuskohdetta

Suunnitteluhankkeet

-

-

-

Toteutushankkeet

-

-

-

Täsmäkartoitus

1 300 ha

15 000 ha

15 000 ha

Kalkkisuodinojitus

-

Täsmäkohteet

Täsmäkohteet

Säätösalaojitus

800 ha

5 300 ha

4 500 ha

Kuivatusolojen säätö

-

-

10 000 ha

Kuivatettujen jättömaiden vesittäminen

-

Täsmäkohteet

Täsmäkohteet

Neuvonta

-

100 tilaa/vuosi

100 tilaa/vuosi

170 km

7.4. TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET VESIEN TILAAN
Lestijoen ja lähijokien alueella vuoteen 2015 mennessä tehtävien toimenpiteiden (taulukko 35) vaikutukset on arvioitu asiantuntijatyönä. Vesistöön tulevan fosforikuormituksen arviointi on tehty
karkealla tasolla Suomen ympäristökeskuksen selvittämien valtakunnallisten ominaiskuormituskertoimien avulla. Laskelmien yhteenveto on esitetty kuvassa 19.
Vuoteen 2015 mennessä suunnitelluilla toimenpiteillä voidaan vähentää Lestijokeen ja rannikon
lähijokiin kohdistuvaa ravinnekuormitusta 25-40 %. Lestijoen alueella asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on todennäköisempää kuin rannikon lähijoissa. Ravinnekuormituksen osalta rannikon
lähijoissa tarvitaan jatkoaikaa vuoteen 2021. Lisäpanostusta tarvitaan jatkossa ainakin maatalouden
toimenpiteissä ja happamuuden torjunnassa.
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Vuoteen 2015 mennessä suositeltavien toimenpiteiden vaikutusta Lestijoen ja rannikon lähijokien
happamuuteen on vaikeaa arvioida. Jotta vaikutusarvio voidaan tehdä seuraavalla suunnittelukierroksella, tarvitaan lisää tutkimusta happamilla sulfaattimailla tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta. Rannikon lähijokien alueella happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ongelmat ovat kuitenkin
niin suuria, että suositelluilla toimenpiteillä ei vaikuteta merkittävästi jokien tilaan tältä osin. Rannikon lähijokien korkea kadmiumpitoisuus on seurausta happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta.
Pöntiönjoella tarvitaan jatkoaikaa vuoteen 2021 ja muilla rannikon lähijoilla tarvitaankin jatkoaikaa
vuoteen 2027 asti.
Lestijoen rakenteellista tilaa voidaan parantaa nyt esitetyillä toimenpiteillä. Toimenpiteiden vaikutuksia ei kuitenkaan voida vielä kokonaisuudessaan arvioida. Esitetyillä toimenpiteillä parannetaan
Lestijoen alaosan tilaa, mikä edelleen mahdollistaa mm. kalataloudellisia kehittämistoimia. Alueella
tehtävien selvitysten (eroosioselitykset, sivu-uomien kunnostus ja vaellusesteiden poisto) toimenpide-ehdotukset eivät toteudu tällä suunnittelukaudella ja näiden osalta tarvitaan jatkoaikaa ainakin
vuoteen 2021. Rannikon lähijokien osalta rakenteellisen hyvän tilan saavuttaminen edellyttää jatkoaikaa ainakin vuoteen 2027.
30

25

P t/a

20
Haja-asutus
Metsätalous
Turvetuotanto
Turkistalous
Yhdyskuntien jätevedet
Maatalous
Laskeuma
Luonnonhuuhtouma

15

10

5

0

Nykytila

Arvioitu tilanne 2015

Tavoite 2015

Kuva 19a. Arvio vuoteen 2015 mennessä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta Lestijoen fosforikuormitukseen.
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P t/a

8
Haja-asutus
Metsätalous
Turvetuotanto
Turkistalous
Yhdyskuntien jätevedet
Maatalous
Laskeuma
Luonnonhuuhtouma

6

4

2

0

Nykytila

Arvioitu tilanne 2015

Tavoite 2015

Kuva 19b. Arvio vuoteen 2015 mennessä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta rannikon lähijokien fosforikuormitukseen.
7.5. TOIMENPITEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueelle suunnitelluilla vesienhoidon toimenpiteillä pyritään parantamaan alueen vesimuodostumien ja alueen jokien edustan merialueen ekologista tilaa.
Toimenpiteiden vaikutukset vesien käyttötarkoituksiin on arvioitu seuraaviksi:
- Vedenhankinta: Lestijoen ja rannikon lähijokien vettä ei käytetä raakavetenä. Ei vaikutusta.
- Tulvasuojelu: Esitettyjen vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset tulvasuojeluun ovat vähäiset.
Kosteikkojen ja vastaavien toimenpiteiden lisääminen voi hieman vähentää tulvasuojelun tarvetta.
Ei vaikutusta.
- Virkistyskäyttö: Vesienhoidon toimenpiteet parantavat alueen vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi uintimahdollisuudet paranevat, kun vesistöjen tila paranee. Kohtalainen vaikutus postiiviseen suuntaan.
- Luonnon monimuotoisuus: Kosteikot, suojavyöhykkeet, elinympäristöjen kunnostukset ja eräät
muutkin vesienhoidon toimenpiteet lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Selvä vaikutus positiiviseen suuntaan.
- Uhanalaiset lajit: Vesienhoidon toimenpiteet parantavat uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien ja
kantojen elinolosuhteita. Lestijoen ja rannikon lähijokien vesienhoidolla parannetaan mm. taimenen, vaellussiian, nahkiaisen ja ravun elinolosuhteita. Kohtalainen vaikutus positiiviseen suuntaan.
- Vesivoiman tuotanto: Toimenpideohjelmassa ei esitetä tällä ohjelmakaudella toimenpiteitä, jotka
voisivat vähentää vesivoiman tuotantomahdollisuuksia. Toimenpideohjelmassa on kuitenkin esitetty
selvityksiä kalojen nousuesteiden poistamiseksi. Ei vaikutusta.
- Kalastus: Lestijoki sekä Lestijoen ja rannikon lähijokien edustan merialue on alueellisesti merkittävä kalastuskohde. Vesienhoidon toimenpiteet parantavat selkeästi alueen kalaston elinolosuhteita
ja antavat pohjaa alueen kalataloudelliselle kehittämiselle. Selvä vaikutus positiiviseen suuntaan.
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Taulukko 36. Toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia.
Toiminta
Vedenhankinta
Tulvasuojelu
Virkistyskäyttö
Luonnon muonimuotoisuus
Uhanalaiset lajit
Vesivoiman tuotanto
Kalasto

Suhteellinen vaikutus
0
0
+
++
+
0
++

Vesienhoidon toimenpiteillä on vesienkäyttömuotojen lisäksi laajempiakin vaikutuksia. Lestijoen ja
lähijokien toimenpideohjelman yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu seuraavasti:
- Viihtyvyys: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät alueen asukkaiden viihtyvyyttä, kun virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuudet lisääntyvät. Vaikutus positiiviseen suuntaan.
- Terveys: Vesienhoidon toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti alueen asukkaiden terveyteen, kun
mm. uimavesien laatu paranee. Vaikutus positiiviseen suuntaan.
- Toimeentulo: Vesienhoidon toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat erityisesti hajaasutusalueiden kiinteistön omistajiin ja alueen elinkeinoelämään. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kunnostaminen jätevesiasetuksen mukaiseksi johtaa suurin kustannuksiin sekä kokonaistasolla että saavutetuihin kuormitusvähenemiin nähden. Ohjelman mukaiset toimenpiteet voivat osin
heikentää alueen asukkaiden toimeentuloa, mutta erilaiset tukijärjestelmät vähentävät kustannusten
kohtuutonta kohdistumista. Ohjelman mukaiset toimenpiteet edellyttävät elinkeinoelämältä merkittävää panostusta. 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 36. Toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden muita vaikutuksia.
Toiminta
Suhteellinen vaikutus
Viihtyisyys
+
Terveys
+
Toimeentulo
+/Työllisyys
+
Yhdyskuntarakenne
+/Maisema
+
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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 aikataulusta
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,
Keski-Pohjanmaa, Jakobstads Tidning, Syd-Österbottens tidning, Vasabladet, Österbottningen ja
asiasta annettiin lehdistötiedote. Työohjelma ja aikataulu oli 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.
Erityisesti Lestijokea koskevia kannanottoja ei ollut.
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. 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 josta kansalaismielipiteitä oli 27 kpl.
Lestijoen ja rannikon lähijokien osalta esitetyt erilliskannanotot ja miten ne on toimenpideohjelmassa huomioitu, on esitetty liitteessä 2.
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
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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).
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 20052009 on pidetty 14 kokousta taulukko 37 mukaisesti.
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Taulukko 37. Yhteistyöryhmän kokouksen ja osallistuja määrä.
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

29

IX

23.4.2008

Vaasa

19

X

13.6.2008

Kokkola

12

XI

11.8.2008

Seinäjoki

17

XII

17.3.2009

Vaasa

22

XIII

1.6. 2009

Kokkola

12

XIV

4.11.2009

Kokkola

26

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
-Pintavesimuodostumien luokittelu
-Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vesimuodostelmat
- Pohjavesien luokittelu ja toimenpideohjelman laatiminen
- Pintavesien luokittelu
- Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen pintavesien ni
meäminen
- Pintavesien tilatavoitteet
- Toimenpideohjelmien esittely
- Vesienhoitosuunnittelun tilannekatsaus
- Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi
- Tavoitetilan poikkeamisen perustelut
-Vesienhoidon seurantaohjelma
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 LESTIJOEN NEUVOTTELUKUNTA JA SEN ALAISET RYHMÄT
8.3.1 Neuvottelukunta
Lestijoen neuvottelukunta on perustettu vuonna 1997. Sen silloinen nimi oli Lestijoen seurantaryhmä. Nimi muuttui Lestijoen neuvottelukunnaksi vuonna 2003. Samalla työryhmän nimeksi tuli hankeryhmä. Lestijoen neuvottelukunnassa on edustettuna 60 eri tahoa (mm. alueen kunnat, kalastuskunnat, viranomaisia ja järjestöjä). Neuvottelukunta kokoontuu kerran vuodessa ja neuvottelukunnan kokouksissa on käsitelty vesienhoidon suunnittelua taulukon 33 mukaisesti.
Taulukko 38. Vesienhoidon käsittelyä Lestijoen neuvottelukunnassa.
Päivämäärä

Osallistujien määrä

Käsiteltyjä aiheita

11.5.2004

12

7.6.2005

26

Infoa vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosta Suomessa, vesienhoidon
yhteistyöryhmän sekä jokineuvottelukuntien rooleista vesipuitedirektiivissa.
Vesipuitedirektiivin tilannekatsaus, tavoitteet ja aikataulut.

7.6.2006

24

19.6.2007

30

Vesienhoidon keskeiset kysymykset sekä toimenpideohjelmien valmistelu

10.6.2008

21

Toimenpideohjelman esittely

12.6.2009

22

Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman viimeistely

Informaatiota vesienhoitosuunnitelman aikataulusta ja tavoitteista,
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista ja osallistumisesta sekä kuulemismenettelystä.

8.3.2 Lestijoen hankeryhmä
Lestijoen neuvottelukunnan kokoukset valmistelee hankeryhmä, jossa on alueen kuntien, kalastusalueen, Korpelan Voima kuntayhtymän, metsäkeskuksen, kalatalousviranomaisen, maataloustuottajajärjestön ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen edustajat. Hankeryhmässä on 11 varsinaista edustajaa ja hankeryhmän kokouksiin kutsutaan muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.
Hankeryhmä valmistelee vesienhoidon suunnittelua koskevat asiat neuvottelukunnan alueella. Taulukossa 39 on esitetty vesienhoitosuunnitteluun liittyvien aiheiden käsittely Lestijokihankeryhmässä.
Taulukko 39. Vesienhoitoon liittyvien aiheiden käsittely Lestijoen hankeryhmässä.
Päivämäärä

Osallistujien määrä

Käsiteltyjä aiheita

17.5.2005

13

Vesipuitedirektiivityön seuranta ja siihen osallistuminen sekä vesistöjen tilan
tavoitteet.

18.4.2007

9

22.10.2007

10

Vesienhoitosuunnitelman aikataulu ja ajankohtaiset asiat

4.2.2008

14

Vesienhoidon keskeisten kysymysten asiakirjan palaute ja kommentit.

15.4.2008

12

14.10.2008
15.4.2009
9.11.2009

11
10
11

Vesienhoitosuunnitelman aikataulu ja ajankohtaiset asiat, toimenpideohjelman
laadinta, alustavan vesimuodostelmajaon käsittely, lisätoimenpidelistan käsittely

Palautteiden ja kommenttien esittely sekä vastinemenettely
Toimenpideohjelmat, Toimenpideluonnoksen luvun 5 "Vesientilan parantamiskohteet"läpikäynti ja kommentointi sekä puuttuvien tietojen hankkimiseen liittyvät kysymykset.
Läntisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman luonnoksen esittely
Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta saatu palaute
Vesienhoitosuunnitelman esittely ja toimenpideohjelman viimeistely
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9. YHTEENVETO
Lestijoki on toinen Keski-Pohjanmaan maakunnan valtavirroista Perhonjoen ohella. Joki virtaa Lestijärven yläpuolisilta alueilta metsien ja peltojen läpi Perämereen Himangalla. Lestijoki kuuluu Natura-2000 suojeluohjelmaan, kuten myös Lehtosenjärvi ja osa yläjuoksun suoalueista sekä Lestijärven saarista. Lähialueella mereen laskevat Pöntiönjoki, Viirretjoki, Lohtajanjoki ja Koskenkylänjoki. Lestijoki lähijokineen on osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta (läntinen vesienhoitoalue) ja alueelle on vuonna 2008 valmisteltu ehdotus vesienhoidon toimenpideohjelmaksi.
Lestijoen ja lähialueen pienten jokien vesistöalueet on jaettu vesimuodostumiin niin, että tarkasteluun on otettu kaikki yli 100 km2:n valuma-alueen omaavat jokialueet sekä alueellisesti merkittävät
järvet. Näillä perusteilla vesistöalueella on 8 jokimuodostumaa ja 3 järvimuodostumaa. Järvistä
toimenpideohjelmassa on käsitelty erikseen Lestijärvi, Lehtosenjärvi ja Iso-Lemmistö. Jokimuodostumat on käsitelty ryhmiteltynä Lestijoki, Lehtosenjoki ja rannikon lähijoet (Pöntiönjoki, Virretjoki,
Lohtajanjoki ja Koskenkylänjoki).
Lestijoen ja rannikon lähijokien jokien alueella vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ovat hajakuormitus, rakenteelliset muutokset sekä maaperän happamuus. Keskeiset kysymykset osa-alueittain on
esitetty kuvassa 2. Alueella ei ole nimetty vesistöjä voimakkaasti muutetuiksi tai keinotekoisiksi.
Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueiden yleistietoja
· Valuma-alue: 1 956 km2
· Asukkaita: 17 540
· Vesistöjä: 86 km2 (4,4 %)
· Peltoa: 230 km2 (12 %)
· Vedestä riippuvia Natura-alueita: 3
· Kalataloudellisesti arvokas vesistö
· Vesivoimalaitoksia: 1 kpl (1 MW)

Miten Lestijoki ja rannikon lähijoet voivat?
Vesien ekologinen tila vaihtelee Lestijoen ja lähialueen pienten jokien valuma-alueilla huonosta
(Viirretjoki ja Lohtajanjoki) erinomaiseen (Lehtosenjärvi ja Lestijärvi). Lestijoen pääuoman tila on
arvioitu Sykäräisten alapuolella hyväksi ja yläpuolella erinomaiseksi (kuva 13). Viirretjoen, Lohtajanjoen ja Koskenkylänjoen kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi, mikä johtuu happamilta sulfaattimailta huuhtoutuvasta metallikuormituksesta.
Lestijoen ja lähijokien valuma-alueen jokien ekologista tilaa heikentää ravinne- ja kiintoainekuormitus, happamuus- ja metallikuormitus ja jokien rakenteeseen tehdyt muutokset (mm. vaellusesteet
ja perkaukset). Ihmisen aiheuttama fosforikuormitus on 29 tonnia vuodessa ja typpikuormitus 380
tonnia vuodessa. Laskennallinen ravinnekuormitus on pääosin peräisin maataloudesta (kuva 6).

Miten hyvä tila voidaan saavuttaa?
Lestijoen ja rannikon lähijokien valuma-alueiden vesienhoidon tavoitteena on vesien erinomaisen ja
hyvän tilan ylläpitäminen ja saavuttaminen, mikä edellyttää mm. ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä, maaperästä liikkeelle lähtevän happamuuden hallintaa, kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamista sekä vesistöjen kunnostusta. Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää
myös tiedollisia, taloudellisia ja hallinnollisia ohjauskeinoja. Neuvontaa ja koulutusta tarvitaan haja-asutuksen, maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä maaperän happamuuteen liittyvissä toimenpiteissä.
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Tavoitteet lyhyesti
· Ihmisen aiheuttaman fosforikuormituksen vähentäminen 30 – 40 %
· Ihmisen aiheuttaman typpikuormituksen vähentäminen 30 – 40 %
· Kiintoainekuormituksen vähentäminen
· Pidemmän jakson pH-minimin nostaminen tason 5,0- 5,5 yläpuolelle (Lestijoella yli 5,5)
· Haitallisten metallipitoisuuksien laskeminen (kadmium)
· Kalojen vaelluksen mahdollistaminen ja elinolosuhteiden parantaminen
· Lestijoen luonnonarvojen turvaaminen
Erinomaisen ja hyvän tilan ylläpitäminen Lestijoessa ja saavuttaminen lähialueen pienissä joissa
edellyttää valuma-alueilla sekä nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä että monipuolisia lisätoimenpiteitä. Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä tarkoitetaan toimintaa, joka perustuu nykyiseen lainsäädäntöön tai pysyväisluontoisiin sopimus- ja rahoitusjärjestelmiin. Taulukkoon 35 on
kerätty toimenpideohjelmassa kaudelle 2010- 2015 esitetyt keskeiset toimenpiteet.

Miten toimenpiteet vaikuttavat
Ehdotetut toimenpiteet turvaavat Lestijoen erinomaisen ja hyvän tilan vuoteen 2015 mennessä.
Pöntiönjoella tarvitaan jatkoaika vuoteen 2021 ja Lohtajanjoella, Viirretjoella ja Koskenkylänjoella
vuoteen 2027. Jatkoajan tarve johtuu maaperän happamuuden hallinnan vaatimasta ajasta.
Lestijoen ja lähijokien valuma-alueilla käytetään nykyisin yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn 1,5
milj. euroa vuodessa ja maatalouden ympäristötukeen 2,5 milj. euroa. Nykykäytännön mukaisten
toimenpiteiden vuosikustannukset ovat yhteensä noin 25,2 milj. euroa. Toimenpideohjelmassa ehdotetut lisätoimenpiteet maksavat karkean arvion mukaan 9,4 milj. euroa vuodessa.
Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja vesistön virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia. Toimenpiteet parantavat myös uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien ja kantojen elinolosuhteita sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta.
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Toimenpiteiden kuvaus

Haja- ja loma-asutus

Sektori

Toimenpide

Selitys ja toimenpidemääritys

Kuivakäymälät ja harmaiden
vesien suodatus

Toimenpiteellä tarkoitetaan komposti- tai kuivakäymälöitä ja harmaiden
jätevesien (sauna- ja keittiövedet) käsittelyä sopivalla tavalla esim.
maasuodattamossa. Koskee pääsääntöisesti loma-asutusta.
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.

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
Optimaalinen lannoitus
Maatalous

Liite 1

Talviaikainen kasvipeitteisyys
ja kevennetty syyssänkimuokkausta
Peltojen suojavyöhykkeet

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 estää mm. pohjavesien pilaantumista.
Toimenpiteellä tarkoitetaan varjotalokentiltä tulevien jätevesien ja lannan käsittelyn tehostamista, esim. kemiallisella käsittelyllä.
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
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Peltoviljelyn kosteikot

Peltoviljelyn laskeutusaltaat
Lannoitteiden käytön vähentäminen ja nonfood-tuotanto
Peltojen käyttötarkoituksen
muutos
Suojavyöhyke ym. suunnittelu
Kevyet muokkausmenetelmät

Metsätalous

Suojavyöhykkeet

Pintavalutus
Laskeutusaltaat

Pohjapadot

Järvikunnostuksia

Vesistörakenteet ja säännöstely

Kosteikot
Kalojen kulkumahdollisuuksien parantaminen tai vaellusesteiden poisto
Säännöstelyn kehittäminen

Habitaattikunnostukset
Muita ekologisia kunnostuksia
ja ennallistamisia
Syvänteiden hapetus
Tehokalastus
Vedenpinnan nosto
Vesistön ruoppaus

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 valuma-alueella 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.

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 poh-

Maaperän happamuus
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jasedimentin tai muu maa-aineksen poistamista veden alta.
Toimenpiteellä tarkoitetaan rehevöitymisen seurauksena voimakVesikasvillisuuden poisto
kaasti lisääntyneen vesikasvillisuuden poistoa. Tavoitteena on
usein virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen.
Vesistökalkituksella tarkoitetaan neutraloivien yhdisteiden lisääVesistökalkitus
mistä veteen, kun veden happamuus laskee haitallisen alas.
Kalkkisuodinojituksella tarkoitetaan salaojitusta, jossa salaojaan
Kalkkisuodinojitus
lisätään kalkkia valumavesien pH-arvon nostamiseksi.
Säätösalaojituksella tarkoitetaan salaojitusta, jonka kuivatustehokkuutta voidaan säätää. Säätömekanismi on yleensä kokoojaSäätösalaojitus
ojaan 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 sääKuivatusolojen säätö
tösalaojituksen avulla. Pelloilla kuivatusolojen säätöä vastaava
vaikutus voidaan saavuttaa myös viljelemällä pienempää kuivatussyvyyttä vaativia kasveja.
Kuivattujen alueiden vesittämisellä tarkoitetaan tulva-alueiden,
Kuivattujen alueiden
vanhojen järvikuivioiden ja muiden heikosti viljeltävien kohteiden
vesittäminen
palauttamista kosteikoiksi.
Peltojen käyttötarkoituksen
Peltojen käyttötarkoituksen muutoksella tarkoitetaan peltojen poismuutos
tamista viljelystä esimerkiksi metsätalouskäyttöön.
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Liite 2
Keskeisten kysymysten kannanotot: Lestijoen toimenpideohjelma
Lestijoen, Pöntiönjoen, Lohtajanjoen, Viirretjoen ja Koskenkylänjoen toimenpideohjelman osalta
esitetyt erilliskannanotot ja miten ne on toimenpideohjelmassa huomioitu:
-

Kannanotto: Valtakunnallinen happamien sulfaattimaiden ohjelma tulee käynnistää, sulfaattimaa-alueet priorisoida esim. kalatalouden tai virkistyskäytön pohjalta, maatalouden
ympäristötukea tulisi käyttää ja suosia säätösalaojitusta.
Ø Huomiointi: Kannanotto on huomioitu.Toimenpideohjelmassa ehdotetaan valtakunnallisen sulfaattimaiden strategian laatimista. Sulfaattimaiden kartoitus, kuivatusolojen säätö ja säätösalaojitus ovat keskeisiä toimenpidesuosituksia happamilla sulfaattimailla. Maatalouden ympäristötukijärjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi niin, että
se huomioi happamat sulfaattimaat.

-

Kannanotto: Lestijoen vesistö on erityisen merkityksellinen Lestijärven ja yläosan ansiosta.
Myös keski- ja alaosan luonnonarvojen säilyttämiseen tulee panostaa. Vedenlaadun parantamisen positiivisia houkuttimia ovat: Natura-joki, meritaimen, nahkiainen, maisema-alue,
erämaat, veden laatu ja Lestijärvi.
Ø Huomiointi: Kannanotossa esitetyt asiat on tiedostettu toimenpideohjelmassa vesistön
tilaa kuvattaessa ja tilatavoitteita asetettaessa.
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Liite 3
Ekologisessa tilan arvioinnissa käytetyn aineiston taso Lestijoella
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Liite 4
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.
· 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
haja-asutusalueilla sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemistä taikka niiden tilan parantamista. Taloudellisten kannustimien tarve lisääntyy suunnittelukaudella 2010-2015 haja-asutuksen
jätevesiasetuksen vaatimusten edellyttämien toimenpiteiden seurauksena.
Vastuu haja-asutukselle ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta on ensisijaisesti kiinteistön
omistajilla. Yhdyskuntien vesihuoltoon ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja viemäröinnin
laajentamisesta haja-asutusalueelle vastaavat mahdollisuuksien mukaan vesihuoltolaitokset.
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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 Elinkeinokalatalouden rahastosta (EKR). Tuen määrä on 35–70 % laitosten ympäristönsuojelua parantavien investointien määrästä riippuen.
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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 niitä 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.
· 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. Muita 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 ja kohdennettujen erityistukien osuutta pyritään 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 valumaalueilla, joilla vesien tila ei saavuta asetettua tavoitetilaa.
Toteutusvastuu maataloudelle ehdotetuista vesiensuojelutoimenpiteistä on viljelijöillä. Toteutusvastuu maatalouden tukijärjestelmän kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä ja ympäristöministeriöllä. Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli neuvonnassa ja koulutuksessa.
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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 Kemera-tukea 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.

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.
Vastuu metsätalouden toimenpiteiden toteuttamisesta on metsätalouden toimijoilla. Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli neuvonnassa ja koulutuksessa.

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.
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· 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
· 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.
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· Kehitetään säännöstelyjä huomioiden vesienhoidon tavoitteet, ilmastonmuutos 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 5
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 syvyyt-tä.
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 ihmistoimin-nasta 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 täydentä-viin 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 kyllästy-neessä
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 suuntaviivoista, 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.

